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Bevezetés

Az utolsó évtizedekben hihetetlen mértékű technikai fejlődés jellemzi az orvosi 

diagnosztikát. Különböző területeken, eltérő fizikai elveken alapuló eljárások sokasága 

növelte az emberi test morfológiai struktúrájáról, a működés normális vagy éppen patológiás 

változásairól nyerhető információk mennyiségét és minőségét egyaránt. Külön figyelmet 

érdemelnek a noninvazív képalkotó módszerek. Ezek közül a kétdimenziós 

ultrahangvizsgálat tette először lehetővé a szummációmentes, valódi rétegvizsgálatok 

kivitelezését.

Az ultrahangdiagnosztika az 1950-es években került be az orvosi diagnosztika 

fegyvertárába. Azóta ez a képalkotó módszer is folyamatosan fejlődik, egyre szélesebb 

körben kerül alkalmazásra. Az módszer zömmel morfológiai információkat szolgáltat, a 

Doppler elven működő eljárással kombinálva azonban már funkcionális, elsősorban a 

véráramlásra vonatkozó kérdésekre is választ ad. Az utóbbi 10 évben hazánkban is

szemtanúi lehettünk az ultrahangkészülékek megkésett, de robbanásszerű, széleskörű 

elterjedésének.

Az ultrahangvizsgálat eddigi ismereteink szerint veszélytelen, a betegre nézve nem 

megterhelő, sőt az egyéb képalkotó eljárásokhoz viszonyítva a legolcsóbb is. Jó feloldású, 

de különleges szolgáltatásokat nem biztosító, real time készülékek árfekvése lehetővé teszi, 

hogy azokat az egészségügyi alapellátásban is tömegesen alkalmazzák. Nem vitás, hogy 

digitalizált adatfeldolgozásra és az egyre terjedő PACS (Picture Archiving and 

Communication System) rendszerekhez való csatolásra alkalmas, színkódolt Doppler 

készülékek beszerzése a nagyobb intézmények költségvetését is megterheli, de 

végeredményben kezelhető áron, elviselhető költséggel működtethető vizsgálómódszer 

került hazánkban is széleskörű alkalmazásra. További előnyként kell említenünk, hogy alig 

van olyan szerv vagy szervrendszer, amelyről az ultrahangvizsgálat ne tudna hasznos
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információkat szolgáltatni. Az említett előnyök alapján ma már hazánkban is a 

legkülönbözőbb betegségek felfedésére, bizonyítására vagy éppen kizárására az 

ultrahangvizsgálatok a diagnosztikai stratégiák, taktikák protokolljainak első pontjai között 

szerepelnek.

A vizsgálóeljárásnak azonban van egy tagadhatatlan nagy hátránya is. Szemben az 

egyéb képalkotó módszerek standard módon algoritmizálható adatfelvételi előírásaival, az 

ultrahangvizsgálat technikája szubjektivebb. A megjelenített struktúrák közötti tájékozódást 

egyidőben nehezíti a vizsgált szerv individuális anatómiai sajátossága és a lehetséges "n" 

dimenziójú vizsgálati sík megválasztásának esetlegessége és különbözősége. A vizsgálat 

eredménye ezért kifejezetten a vizsgálótól függ. Mindent el kell tehát követnünk, hogy 

egységes elvek alapján, közös nyelvet beszélve, jól reprodukálható protokollokat 

tervezzünk.

В-módú leképezés

Az ultrahangvizsgálat a különböző szövetféleségek eltérő ultrahang visszaverő 

képességén alapuló vizsgálómódszer. A szervezetbe bejutó ultrahangnyaláb a különböző 

szövetekkel kölcsönhatásba kerül (visszaverődik, szóródik, törik, csillapodik, elnyelődik). 

Ezek közül a kölcsönhatások közül a határfelületekről történő visszaverődés és a

szóródásból adódó, a transducer felé irányuló reflexió hordoz a képalkotás során 

feldolgozható információt. A В-módú (brightness) vizsgálat esetén ezt az információt (a 

reflexió nagyságát) fényes képpontok formájában jelenítjük meg. Gray scale technikát 

alkalmazva a különböző nagyságú reflexiókhoz különböző fényességű pontokat rendelünk. 

Az élő szervezetben, a csontok és a levegő mögött lévő területek kivételével, minden szövet 

illetve szerv alkalmas ultrahangvizsgálatra. A mai készülékek képfeldolgozó és képkiíró 

rendszere gyors, a képváltás frekvenciája meghaladja a 16 kép/sec sebességet, így szemünk
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a látottakat mozgásnak érzékeli, un. real time üzemmódban dolgozhatunk. A képkiírás 

tetszőleges időpontban megállítható, ekkor különböző méréseket végezhetünk, 

dokumentumokat készíthetünk.

Pulzus Doppler

E technika a bécsi fizika professzor, Christian Doppler (1803-1852) megfigyelésén 

alapszik. Ha egy mozgó tárgyra longitudinálisán terjedő hullámot bocsájtunk, a 

visszaverődő hullám frekvenciája megváltozik, a mozgó tárgynak a megfigyelőhöz képest 

történő elmozdulási irányától függően. Az észlelőhöz közeledő mozgás esetén a frekvencia 

nő, távolodás esetén csökken. Az erek vizsgálatában a Doppler-elven működő készülékek 

az áramló vörösvértestek felszínén keletkező frekvenciaeltolódást jelzik.

Pulzus Doppler vizsgálatok során egyetlen ultrahangnyalábot használunk fel áramlási 

információ szerzésre. Az impulzus módnak megfelelően egy rövid időszakaszban ismert 

frekvenciájú ultrahangnyaláb kibocsájtása történik, majd egy hosszabb periódusban a 

visszaverődő, megváltozott frekvenciájú hangnyaláb érzékelését végezzük. Lehetőségünk 

van kijelölni egy adott időintervallumot és csak az ebben a periódusban megjelenő 

frekvenciaváltozást ábrázolni. Tekintettel arra, hogy az ultrahang terjedési sebességét a 

lágyrészekben és folyadékokban állandónak tételezzük fel, a kijelölt időintervallum а В 

képen meghatározott mélységnek feleltethető meg. A két módszer kombinálásával tehát 

lehetőségünk van а В képen a mintavétel helyét kiválasztani és az erről a helyről kapott 

frekvenciaváltozást, mint információt megjeleníteni. A kiválasztott helyet kapunak 

nevezzük, az alatta és felette lévő rétegek áramlási információit figyelmen kívül hagyjuk. A 

kapunak megváltoztathatjuk az irányát, mélységét, nagyságát. A megjelenítés módja lehet 

hang illetve sebesség-idő áramlási görbe (spektrum-görbe). A В-módú és pulzus Doppler 

módú összetett, koordinált ábrázolást duplex vizsgálatoknak nevezzük.

A spektrum-görbén az áramlási sebesség (mely a frekvenciaeltolódásból számolható 

ki) időbeli változását figyelhetjük meg. Pontos sebességmeghatározásra is van lehetőségünk
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olyan érszakaszokban, amelyekben meg tudjuk határozni az ér lefutási irányát és el tudjuk 

végezni a szögkorrekciót. Artériás áramlás vizsgálatakor a szívciklusnak megfelelő 

változásokat látunk, a görbén szisztolés csúcssebességet és diasztolés végsebességet 

figyelhetünk meg. Ezek az értékek fontos szerepet játszanak olyan erek összehasonlító 

vizsgálatakor, amikor az érlefútást pontosan nem tudjuk meghatározni.

Az artériás jellegű áramlási görbéknek két alapvető típusát különböztetjük meg. 

Magas perifériás ellenállású keringést észlelünk például nyugalomban a végtagi erekben 

(1. kép) és az a. carotis externa-ban. Jellegzetes a hirtelen szisztolés emelkedés utáni gyors 

csökkenés, a diasztolé elején rövid időre megforduló (a spektrum-görbe az alapvonal 

ellenkező oldalára kerül), majd az ezt követő alacsony sebességű diasztolés áramlás. 

Alacsony perifériás ellenállású keringés a vérbő parenchymás szervek (agy, máj, lép, vese) 

ellátó artériáiban figyelhető meg (2. kép). Jellemző a kissé lassúbb és kisebb szisztolés 

emelkedés, a lassú szisztolés csökkenés és a diasztoléban végig anterográd irányú egyenletes 

áramlás. A diasztolés áramlás nagysága tehát a perifériás ellenállástól függ. Ezt látszik 

alátámasztani az a tény is, hogy a magas perifériás ellenállású erek áramlási görbéje 

megváltozik terhelés hatására (pl. a végtagi erekben izommunka, az a. mesenterica 

superiorban postprandialis hyperaemia következtében). Kísérletes megfigyelések is utalnak 

erre. Ha kutya veséjében microembolisatióval a perifériás ellenállást fokozatosan növelik, az 

invazív módon meghatározott blood flow és a Doppler vizsgálatokkal becsült áramlásérték 

között a korreláció nagyon jó (0.93), (Norris és Barnes 1984).

A szisztolés és diasztolés áramlás arányát különböző módon fejezhetjük ki. A görbe 

egyszerű megtekintése már ad némi, bár meglehetősen pontatlan információt. Használatos 

az egyszerű szisztolo-diasztolés arány (S/D) (Buckly és mtsai 1987; Allen és mtsai 1988), a 

Pourcelot vagy rezisztencia index (RT), (Rifkin és mtsai 1987) illetve a pulzatilitási index 

(PI) (Rigsby és mtsai 1987; Allen és mtsai 1996). Az egyes indexek jelentését az alábbi ábra 

mutatja.
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1. kép Magas perifériás ellenállású áramlás az alsó végtag artériában.

2. kép Alacsony perifériás ellenállású áramlás az a. carotis internában.



к
А

S-DRI =:• s
S-DPI = mean

Ido

Tekintettel arra, hogy a PI meghatározásához a spectrumgörbe legalább egy 

szivciklusban történő körülrajzolására van szükség és ez technikailag kissé bonyolult és 

időigényes, a gyakorlatban leginkább az Rí érték alkalmazása terjedt el. Nagyobb 

összehasonlító tanulmányok alapján a két értékkel számolt adatok között nincs szignifikáns 

különbség (Rifkín és mtsai 1987; Allen és mtsai 1988; Mastorakou és mtsai 1993). London 

és mtsai (1993) az Rí méréseket a transzplantált vese interlobaris artériáiban megbízható, jól 

reprodukálható eljárásnak találták. Történtek egyéb próbálkozások is, például Marchal és 

mtsai (1989) nem a diasztolé végén, hanem az elején mérték a sebességet, de az így nyert 

adatok nem bizonyultak megbízhatóbbaknak.

A vénás áramlási görbék attól függően változnak, hogy a szívhez milyen közel 

helyezkedik el a véredény. Azokban a nagy vénákban, amelyek közel vannak a jobb 

pitvarhoz (v. cava superior, w. jugullares, v. cava inferior, w. hepaticae) a pitvari pulzáció 

és a légzés hatására változó mellkasi nyomás miatt erősen pulzatilis jellegű, az alapvonal 

alatt és felett egyaránt kirajzolódó áramlási görbék detektálhatok normális körülmények 

között (3. kép). A távolabbi, kisebb kaliberű vénákban folyamatos jellegű, de légzési 

fázisokra változó a szabályos spektrum kép (4. kép). A pathológiás folyamatok ezt a jelleget 

megváltoztatják.

Ha az artériás és vénás rendszer között közvetlen összeköttetés alakul ki shunt 

keletkezik, ennek megfelelően shunt típusú áramlásról beszélünk, melyet igen magas 

szisztolés csúcssebesség és rendkívül magas diasztolés áramlás jellemez, hiszen a perifériás
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3. kép Típusos áramlási görbe a v. cava inferiorban (szívközeli nagy véna).

4. kép Folyamatos típusú vénás áramlás a v. vertebralisban.



ellenállás teljesen kikapcsolódik (5. kép). Bizonyos esetekben (pl. haemodyalisis shunt 

készítésekor) szándékosan hozunk létre shunt-öt, míg más esetekben sérülés vagy biopsziás 

mintavétel szövődményeként észleljük.

Színkódolt Doppler

A color Doppler módszer alapelve megegyezik a pulzus Dopplerével, de ebben az 

esetben már nem egyetlen ultrahangnyalábot használunk fel áramlási információk 

szerzésére, hanem egy egész sort. Nagyszámú kapu veszi fel a frekvenciaváltozási adatokat,

amelyek párhuzamos csatornákon keresztül kerülnek a számítógép elemző részébe. A 

beérkező jeleket a frekvenciaspektrum szélessége és az amplitúdók szerint elemzi a

kép és a color Doppler információkkomputer. A szürkeskálával megjelenített В 

megjelenítése autokorrelációs rendszerrel történik. A vizsgálófejből rövid időn belül egymás

után több ultrahangnyaláb indul azonos irányba. Ha a visszaverő felület elmozdul két 

ultrahang impulzus között, akkor a két visszatérő echo különböző nagyságú lesz. A 

komputer összehasonlítja a beérkező jeleket. Ha nincs változás, nem mozgó részecskéről 

van szó, annak ábrázolása В-módban történik. Ha a feldolgozó egység mozgó struktúrát 

észlel, színben jelenik meg az információ (6. kép). Alapállásban a vizsgálófejhez közeledő 

áramlás piros, a távolodó kék színben jelenik meg, de a színkód a felhasználó igénye szerint 

egyszerűen megfordítható. A világosabb színek nagyobb áramlási sebességet jelentenek, a 

sötétebbek kisebbet. A készülékeken bizonyos határok között számos paramétert 

változtathatunk (pulzus repetíciós frekvencia, filter, kapu nagyság). Ezek ismerete, helyes 

beállítása elengedhetetlen a kapott információ korrekt értelmezéséhez (Harkányi 1991). A 

módszer nagy előnye, hogy megkönnyíti a pulzus Doppler mintavételi helyének 

kiválasztását, pontosabb értengely - ultrahangnyaláb szög beállítást tesz lehetővé, ill. 

ábrázolódnak olyan kis erek is, melyek a В-módú vizsgálattal nem különíthetők el.
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5. kép Shunt típusú áramlás. Perifériás ellenállás gyakorlatilag nincs, a diasztolés 
áramlás magas.

6. kép Color Doppler ultrahangkép. A szűkült érszakaszban a gyorsult áramlásra utaló 
színes aliasing jelenség látható. A vizsgálófejtől távolodó áramlás ebben az 
esetben piros színben jelenik meg.



A színkódolt Doppler technika megjelenéséről az első információkat 1986-ban Merrit

közölte, alkamazásának első tapasztalatairól 1987-ben Flesch és Witt számoltak be.

Az eljárás alkalmas az áramlás meglétének vagy hiányának bizonyítására egy

kétdimenziós, metszeti síkban, a kijelölt területen belül. Ez egyrészt gyorsan és pontosan

lehetővé teszi az olyan erek megjelenítését, amelyek méretük alapján а В képen nem

különülnek el a környező szövetektől. Másrészt megállapítható, hogy а В képen érnek

feltételezett képletben van-e áramlás és a keringés a véredény teljes metszetét kitölti-e. 

így könnyen felismerhetővé válnak az echoszegény, részleges thrombusok, fali

megvastagodások.

Tájékozódni tudunk az adott érszakaszban az átlagos áramlási sebességekről. Helyes

beállítás esetén a körülírtan gyorsult sebességű áramlás az un. aliasing azaz a színátcsapás

jelensége alapján felismerhető és ez összefüggésben van az érszűkület mértékével. Ezzel

lehetővé válik annak a helynek a gyors kiválasztása, ahol a pontosabb sebességi adatokat

szolgáltató pulzus Doppler méréseket el kell végeznünk.

Meg tudjuk határozni az áramlás irányát. A színkódolás lehetővé teszi a frekvencia

eltolódás pozitív vagy negatív irányú változásának különböző színben történő

megjelenítését. Természetesen minden esetben pulzus Doppler mérésekkel alá kell

támasztanunk, hogy például a vertebralis csatornában észlelt craniocaudalis irányú

keringés az artériában megfordult kóros keringést jelzi-e és nem a normálisan ilyen 

irányba történő vénás áramlásról van-e szó. így lehetővé válik azoknak a kórképeknek a 

diagnosztizálása, melyek során egy adott érszakaszban a keringés megfordult irányúvá

válik.
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A színkódolt Doppler vizsgálatokhoz szorosan kapcsolódik а В kép részletes elemzése és

a pulzus Doppler mérések végzése.

A fekete-fehér В képen elemezhetjük a szűkületet okozó plaque szerkezetét, az erek

környezetét, a vizsgált szerv morfológiai változásait.

A pulzus Doppler vizsgálatokkal a fenti áramlási kérdéseken kívül egyértelműen

eldönthetjük az áramlás jellegét (artériás vagy vénás, lamilaris, plug típusú vagy

turbulens, alacsony vagy magas perifériás ellenállású, folyamatos vagy fázisos stb ),

pontosan meghatározhatjuk a szűkület mértékét. Artériás keringés esetén a különböző

számítható indexek közül a legnagyobb jelentőségét eddigi vizsgálataink során a

rezisztencia indexnek találtuk, mely különböző szervekben illetve érszakaszokban számos

kóros állapot kifejezésében megbízható paraméternek bizonyul.

Hazánkban az első színkódolt Doppler elven is működő ultrahangkészüléket Szegeden, a

SZOTE Radiológiai Klinikájára telepítették 1989 szeptemberében. Azok közé tartozom,

akik kezdettől fogva megtanulhatták és alkalmazhatták ezt az eljárást és szakmai

érdeklődésem központjába azóta is az ultrahangdiagnosztika áll. Az alábbiakban a

színkódolt Doppler technika alkalmazási területei közül azokat foglaltam össze, amelyek

tudományos tevékenységre ösztönöztek és eredményeinkről közleményekben illetve

kongresszusokon előadások formájában számoltunk be.
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Célkitűzések

1. Saját anyagunkban meghatároztuk az orbitában ábrázolható erek - a. és v. centrális

retinae, a. ophtalmica, v. ophtalmica superior áramlási sebességeit ép szemekben.

2. Megvizsgáltuk az orbitában előforduló tumorok és tumorszerű elváltozások áramlási

viszonyainak jellegzetességeit.

3. Elemeztük azokat a kórképeket, amelyek a nyaki nagyerekben az áramlási irány

megfordulásával járnak.

4. Meghatároztuk a vertebrobasilaris insuficientia klinikai diagnózisa miatt vizsgált

betegekben észlelhető, ultrahanggal detektálható eltérések előfordulásának arányát.

5. Vizsgáltuk az emlőtumorok keringési paramétereinek összefüggését az elváltozás

dignitásával.

6. Összevetettük a transzplantált vese kóros működésekor észlelt áramlási eltéréseket a

szövettani eredményekkel.

7. Szűrőjeliegű eljárás kritériumait vezettük be a renovascularis hypertonia kimutatására, az

intrarenalis szegmentális ágak vizsgálatára vonatkozóan.

8. Vizsgáltuk az a. mesenterica superiorban bekövetkező áramlás változásokat étkezés

hatására.

9. Foglalkoztunk a v. spermatica elváltozásainak vizsgálatával férfi infertilitás kapcsán.

10. Megfigyeléseket végeztünk az aorto-iliacalis érszakasz szűkületeinek az a. femoralis

communis áramlási görbéire gyakorolt hatására vonatkozóan.
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Betegek és vizsgáló módszerek

A színkódolt Doppler vizsgálatokat zömmel ACUSON 128 (1995-től XP10-re

javított software-rel), és 1995 júliustól Diasonics VST Masters készülékkel, a duplex 

vizsgálatokat a betegágy mellett Ultramark 4 plus készülékkel végeztük.

Minden esetben standard ábrázolási paramétereket és elveket alkalmaztunk.

А В módú ábrázolásnál az antero-posterior irányú harántmetszeti képen a jobb oldali

struktúrák a képmező bal szélén, a bal oldaliak a képmező jobb szélén ábrázolódtak.

Jobb Bal Jobb Bal
0Ш: i*^.' /• >' >л '/.* >• v: v.: v * V.' /■/*/’ v.-X

'/•>* /. /t/'í'/'/'V'/1/'/'/’/' .
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A jobb coronalis síkú harántmetszeti ábrázolásnál a dorsalis struktúrák kerültek a képmező

bal felére, míg a ventrálisak a képmező jobb felére. A bal oldali coronalis síkú

keresztmetszeti ábrázolásnál ez a viszony minden esetben éppen fordított volt.
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A hosszmetszeti leképezésnél minden alkalommal a cranialis stnjktúrák kerültek a képmező

bal felére, a caudalisak pedig a jobb képfélbe.

»
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cranialis caudalis1I1mm.
i V,Л

Valamennyi Doppler ábrázolásnál mindig a lehető legkisebb értengely- Doppler nyaláb

szöget választottuk. Minden esetben úgy árbrázoltunk, hogy a normális irányú artériás

áramlási görbe az alapvonal felett, a normális irányú vénás áramlási görbe pedig az 

alapvonal alatt jelenjen meg. Ehhez a készülék alapértelmezését esetenként meg kellett 

változtatni, invert módot alkalmaztunk.
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A color Doppler ábrázolásnál a perifériás végtagi és nyaki ereknél úgy változtattuk a

paramétereket, hogy a normális irányú artériás keringés piros színben, a normális irányú

vénás keringés kék színben jelenjen meg. A hasi ereknél, ahol többnyire kanyargós

érlefútással van dolgunk az alapértelmezést használtuk, a transzducer felé közeledő áramlást

pirossal, a távolodót kék színnel kódoltuk. A beállítási paraméterek a felvételekről

valamannyi esetben visszakövetkeztethetők.

Normálisnak tekintettük az eret ha a fala - amennyiben ábrázolható - vékony, párhuzamos

sávként ábrázolódott, belfelszíne sima volt. A parenchymás szervek ellátó artériáiban

alacsony perifériás ellenállású, míg a végtagokat ellátó artériákban jellegzetesen trifázisos,

magas perifériás ellenállású áramlást detektáltunk. A vénák lumene jól komprimálható,

normális körülmények között a bennük észlelhető keringés légzés hatására változó

intenzitású.

Occlusiot diagnosztizáltunk, ha az ér jól látható volt, de sem color sem pulzus Doppler 

módszerrel nem tudtunk keringést kimutatni. A vénák friss thrombosis hatására lényegesen 

kitágulnak. A krónikus elzáródás mind az artériákban mind a vénákban a lumen tágasság

csökkenésével jár.

Az elzáródás indirekt jelének tartottuk, ha az áthidaló kollateralisokat sikerült kimutatnunk.

Hvpoplasiát azokban az esetekben állapítottunk meg, mikor az ér belső átmérője hosszú 

szakaszon csökkent, körülírt sebességgyorsulást nem tudtunk kimutatni és rendszerint az

áramlási görbe is szabálytalan volt.
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A szűkület direkt jelének a megnövekedett áramlási sebességet és a spektrum kiszélesedését

tekintettük. A szűkület mértékének megítélése az egyes érszakaszokban eltérő. Rendszerint

50%-ot meghaladó mértékű stenosist tekintettünk haemodynamikai szempontból

szignifikáns mértékűnek. A szűkült szakaszon rendszerint körülírt sebesség gyorsulást

észleltünk és a szisztolés csúcssebesség legalább 1.5 szerese volt az előtte vagy utána lévő

szakasznak.

A turbulenciát a szűkület indirekt jelének tartottuk, közvetlenül a szűkület után észleltük és

kifejezett volt azokban az esetekben, ahol poststenoticus tágulat állt fenn. Ha a normális

tágasságú, ép körülmények között alcsony perifériás ellenállású artériában magas perifériás

ellenállású áramlási görbét detektáltunk, a perifériásabb szakaszon tételeztünk fel

szignifikáns mértékű szűkületet vagy elzáródást. Ugyanakkor a szisztolés csúcssebesség

csökkenését, az acceleratiós idő megnyúlását, a gyorsulás mértékének csökkenésést az

artériák nagyfokú szűkület vagy teljes elzáródást mutató szakasza utáni szegmentumában

észleltük. A vénás szűkület vagy elzáródás előtt lévő perifériás érszakaszban folyamatos

típusú áramlási görbe volt kimutatható légzési ingadozás nélkül.

A szisztoléban megfordult, de diasztoléban anterográd irányú áramlás legtöbbször az a.

vertebralisban fordult elő. A jelenséget partialis steal - nek nevezzük és arra utal , hogy a

nyomásviszonyok változásával a szisztolé alatt a vér áramlás iránya megfordul. Ez alapján

az érintett terület ellátó artériájában szignifikáns mértékű szűkület feltételezhető.

A súlyos fokú stenosis vagy teljes elzáródás a "kisegítő" artériában szívciklus teljes idejére

megforduló áramlást okoz.
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A dissectio spontán, trauma vagy iatrogén ártalom kapcsán alakulhat ki. A diagnózis a két

lumenfélben kimutatható áramlás és a köztük lévő intima echodús reflexiója alapján állítható

fel.

Az artériás áramlás jellemzésére a rezisztencia indexet (Rí) használtuk, melyet a szisztolés

csúcssebesség - diasztolés végsebesség / szisztolés csúcssebesség értékéből számoltunk ki.

1. 17 személy 24 egészséges szemének keringési viszonyait tanulmányozva állapítottuk meg

az a. és v. centralis retinae, a. ophtalmica és v. ophtalmica superior átlagos áramlási

sebesség értékeit.

2. 24 beteget vizsgáltunk az orbitában elhelyezkedő tumor vagy tumorszerű képlet miatt.

Vizsgáltuk az erek számát, eloszlását, a kimutatható keringés artériás vagy vénás jellegét,

a perifériás ellenállás mértékét.

3. 3759 beteg carotis ultrahangvizsgálatának elemzése során vizsgáltuk azokat az

állapotokat, amelyek a nyaki erekben az áramlási irány megfordulásával jártak.

4. 430 a. vertebralis vizsgálat eredményeit dolgoztuk fel vertebrobasilaris szindrómában

szenvedő betegekben. Megállapítottuk az ultrahangvizsgálatokkal detektálható eltérések

előfordulási arányát és az eredményeket 76 esetben összevetettük a digitális szubtrakciós

angiográfia (DSA) eredményeivel.
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5. 49, egymást követően jelentkezett, válogatás nélküli beteg 62 szolid emlőelváltozását

vizsgáltuk. Megállapítottuk a tumorok méretét, az áramlás jelenlétét vagy hiányát.

Vizsgáltuk az erek számát és elhelyezkedését, valamint az áramlás jellegét.

biopsziás anyagát ill. graft eltávolítás utáni6. 36 beteg 48 transzplantált veséjének

szövettani vizsgálatát és ultrahangvizsgálati paramétereit hasonlítottuk össze.

7. Irodalmi adatok és saját tapasztalataink alapján meghatároztuk az a. renalis szűkület

direkt és indirekt jeleinek értékét a renovascularis hypertonia diagnosztizálásában,

ajánlást dolgoztunk ki a vizsgálati taktikára vonatkozóan.

8. 49 személyben vizsgáltuk az a. mesenterica superior áramlási viszonyait étkezés előtt és

standard étel bevitele után.

9. 320 fiatal férfit vizsgáltunk infertilitási panaszok miatt, klinikailag észlelt varicokele

igazolására. Az egy ritka esetet, amelyben a varicokele intratesticularis elhelyezkedésű

volt, külön elemeztük.

10. 40 claudicatios panaszokkal rendelkező beteg 78 a. femoralis communis áramlási

görbéjét elemeztük, hogy megállapítsuk, mennyire megbízhatóan tudunk következtetni a

magasabb szakaszon elhelyezkedő, hemodynamikai szempontból szignifikáns mértékű

szűkületre. Minden betegben még azon a napon DSA vizsgálat történt, ennek

eredményét tekintettük mértékadónak.
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Eredmények

1.1. Az orbitában ábrázolható erek - a. és v. centralis retinae, a. ophtalmica, v.

ophtalmica superior áramlási sebességei ép szemekben

Az orbitában az a. és v. centralis retinae keringését minden esetben könnyen ki tudtuk

mutatni. A két ér szorosan egymás mellett, a n. opticus distalis szakaszán belül fut

(7. kép). A szisztolés csúcssebességet 13.1 ±3.3 cm/s, a diasztolés végsebességet 4.2±1.3

cm/s, a maximális vénás áramlási sebességet 4.8±2.3 cm/s-nak találtuk.

Az a. ophtalmica azonosítása néhány esetben problémát okozott. Alacsonyabb frekvenciájú

(5 MHz) vizsgálófej alkalmazása egyes körülmények között előnyösebbnek bizonyult.

7. kép Ép orbita color Doppler ultrahang képe. A n. opticuson belül ábrázolódik az a. és v. 
centralis retinae.
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Az átlagos szisztolés csúcssebességet 35.5+10.6 cm/s-nak, a diasztolés végsebességet

8.3+3.3 cm/s-nak találtuk. A rövid és hosszú ciliaris artériák keringését általában sikerült

kimutatnunk. A ciliaris erek relatíve nagy száma és anatómiai variációs lehetősége miatt,

valamint a betegek ultrahangterhelésének csökkentése érdekében ezeket az ereket célzottan

nem kerestük, áramlási sebességmérést sem végeztünk bennük.

A V. ophtalmica superior keringése az esetek nagy részében könnyen kimutatható volt,

átlagosan 13.9+8.5 cm/s-s maximális áramlási sebességet mértünk, meglehetősen tág

határok között. Az endocrin ophthalmopathiaban szenvedő betegekben ugyanakkor éppen a

vénás áramlás hiánya fordult elő nagyobb arányban.

Áramlási sebességértékek egészséges orbitákban (cm/sec)

Átlag SD +

A. ophtalmica szisztoléban 35,5 10,6

A. ophtalmica diasztoléban 8,3 3,3

A. centralis retinae szisztoléban 13,1 3,3

A. centralis retinae diasztoléban 4,2 1,3

V. ophtalmica superior 13,9 8,5

V. centralis retinae 4,8 2,3

Rí érték (%) az orbita ereiben egészségesekben

Átlag SD +

A. ophtalmica 76 9

A. centralis retinae 76 11
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2. Az orbitában előforduló tumorok és tumorszerü elváltozások áramlási viszonyainak

jellegzetességei

23 esetben észleltünk áramlást az orbitában talált kóros képleten belül. Egy elváltozásban

áramlás nem volt kimutatható, ez az térimé vérömlenynek bizonyult. A leggyakoribb

tumor melanoma malignum volt (13 eset). Ezekben a képletekben minden esetben ki

tudtunk mutatni artériás keringést, mely többnyire alacsony perifériás ellenállású volt (5-

9. kép). A haemagiomának tartott 5 elváltozásban vénás áramlást minden esetben, két

betegben pedig artériás keringést is detektáltunk. Tág vénákat láttunk a suppurativ

panophthalmitisnek bizonyult esetben és a non-Hodgin malignus lymphoma esetén. A

differenciálatlan sejtes carcinomában élénk artériás keringést, magas perifériás ellenállást

figyeltünk meg. A képletet érdúsnak ítéltük, ha benne 3 vagy annál több érágat

detektáltunk. A malignus elváltozások közül 10 bizonyult érdúsnak, a benignusok közül

2. 4 melanoma malignum kifejezetten érszegény volt, színkódolt eljárással nem tudtunk

áramlást kimutatni, a Doppler spektrum görbe igen alacsony áramlást mutatott. Az

artériás áramlás alapján két csoportot képeztünk, 75% feletti rezisztencia index esetén

magas perifériás állású, ez alatt alacsony perifériás ellenállású áramlást állapítottunk meg.

A rossz indulatú elváltozások közül 12 alacsony, 3 magas perifériás ellenállású artériát

tartalmazott, a jóindulatú elváltozások között ez az arány hasonló, 7:1 volt. Vénás

áramlást 3 melanoma malignumban és a malignus lymphomában ill. valamennyi

haemangiomában és az egyik gyulladásos pseudotumorban láttunk. A szisztolés és

diasztolés áramlási sebességértékek között nem találtunk statisztikai különbséget a 

különböző csoportokban. Vaskos érág (lmm-nél tágabb érátmérő) egyaránt előfordult 

rossz és jóindulatú tumorban. А В módú ultrahang kép a melanoma malignum azon
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8. kép Intrabulbaris tumor. A széli részeken és a tumor belsejében keringés látható. 
Melanoma malignum típusos képe.

9. kép Alacsony perifériás ellenállású artériás keringés az előbbi tumorban. 
Rí = 60 %



formáiban bizonyult specifikusnak, amikor intraocularis elhelyezkedésű, nagyjából gömb 

alakú volt. Ilyen morfológiai képet csak melanoma malignum esetén láttunk, a 13-ból 8 

esetben. Ez a kép sem mutatott azonban összefüggést a szövettani alcsoportokkal ill. a 

Doppler vizsgálatok során kapott paraméterekkel. Valamennyi melanoma malignum 

intrabulbaris elhelyezkedésű volt, a differenciálatlan sejtes carcinoma intra- és 

extrabulbaris, míg a malignus lymphoma csak extrabulbaris helyzetű volt. 1 

haemangioma, a melanocytoma és a haematoma intrabulbarisan helyezkedett el, 4 

haemangioma 1 gyulladásos pseudotumor intrabulabris helyzetű, a panophtalmitis intra- 

és extrabulbaris terjedésű volt. Ilymódon a lokalizáció is csak kismértében segítette a 

diagnózist. Nem sikerült azonban olyan specifikus jeleket találni, melyek alapján az egyes 

tumorfajták egymástól illetve a tumorok a gyulladásos elváltozástól egyértelműen

elkülöníthetővé váltak volna.

Tumorok és tumorszerű elváltozások az orbitában

Áramlás Rí < 75 %Artériás Vénás Rí > 75%

12MALIGNUS (15) 3

melanoma malignum (13) 11213 3van

differenciálatlan sejtes 
carcinoma (1)

1 1van

non-Hodgin malignus 
lymphoma (1)

11 1van

BENIGNUS (9) 71

haemanigioma (5) 2 5 5van

melanocytoma (1) 1 1van

gyulladásos 
pseudotumor (2) 2 1 1 1van

hematoma (1) nincs

21



10. kép Subclavian steal típusos képe. A vertebralis csatornában ábrázolódik az a. és 
v. vertebralis, mindkettőben azonos, cranio-caudalis irányú áramlás látszik 
kék színben kódolva.



11. kép A fenti képletek közül a vizsgálófejtől távolabbi érben megfordult irányú 
artériás keringés detektálható.

12. kép A vizsgálófejhez közelebbi érben vénás keringésre jellemző áramlási görbe 
észlelhető.



13. kép A carotis communis elzáródás felett az a. carotis internában szabályos irányú 
keringés mutatható ki.

14. kép Az a carotis interna szabályos áramlását a fenti esetben az a. carotis 
externában megfordult irányú keringés biztosítja.



Lokalizáció

intra- és extra- 
bulbaris

extrabulbarisintrabulbaris

113 1MALIGNUS (15)

melanoma malignum (13) 13

1differenciálatlan sejtes carcinoma (1)

1non-Hodgin mai.lymphoma (1)

15BENIGNUS (9) 3

4haemangioma (5) 1

melanocytoma (1) 1

11gyulladásos 
pseudotumor (2)

haematoma (1) 1

3. Az áramlási irány megfordulásával járó kórképek a nyaki nagyerekben

3759 beteg 7518 a. carotisát vizsgáltuk. Minden esetben megkíséreltük ábrázolni az a.

vertebralisokat is, mely 10 esetben nem sikerült. 17 vertebralis artériában találtunk

megfordult irányú keringést (0.22%), a subclavian steal szindróma jeleként (10-12. kép). A

15 esetből, amelyben a nyaki szakaszon az a. carotis interna elzáródását észleltük, 14-ben az

a. ophtalmicaban megfordult irányú keringést találtunk. 4 a. carotis communis elzáródást

észleltünk, valamennyi esetben a bifúrcatio fölött ki tudtunk mutatni keringést, az a. carotis

externa főtörzsében megfordult irányú véráramlás táplálta az a. carotis internát (13-14. kép).
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A legritkábban előforduló eltérés az a. carotis communis és interna egyidejű elzáródása volt

(2 eset, 0.027%), amikor az a. carotis externa oldalágában észleltünk megfordult irányú

áramlást, mely a főtörzset táplálta (75. kép).

Az áramlási irány megfordulásával járó kórképek a nyaki nagyerekben

Érszakasz Esetszám

A. vertebralis 0,22 %17/7518

A. ophtalmica 93,3 %14/15

A. carotis externa 4/7518 0,05 %

A. carotis externa oldalág 2/7518 0,027%

4. Ultrahanggal detektálható eltérések a vertebrobasilaris insuficientia klinikai

diagnózisa miatt vizsgált betegekben

430 a. vertebralis közül 3-t nem tudtunk ábrázolni még a vertebralis csatornában (V2

szakasz) sem. 287 esetben az a. vertebralis ultrahangképe nem mutatott eltérést (76. kép).

112 betegben 140 eltérést diagnosztizáltunk. Komplett subclavian stealt 28 (17-19. kép), 

inkomplett stealt 5 érben találtunk. 22 artériát ítéltünk hypoplasiasnak (20. kép). 30 esetben

a szűkület indirekt, 6 érben direkt jeleit észleltük (27. kép).

1 betegben diagnosztizáltunk a. vertebralis dissectiot, közvetlenül angiográfiás beavatkozás

után. A DSA vizsgálatok eredménye 38 beteg 76 eréről állt rendelkezésünkre.
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15. kép Az a. carotis externa főtörzsében szabályos, oldalágaiban megfordult irányú 
keringés mutatható ki.

16. kép A. és v. vertebralis a V2-es szakaszon. A csigolyák processus transversusai 
hangárnyékot okoznak.



17. kép A vertebralis csatornában két párhuzamosan futó érképlet látható, 
mindkettőben kék színnel kódolt áramlás észlelhető.
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18. kép A fenti esetben a transducertől távolabbi érben vénás keringés mutatható ki.



19. kép A vizsgálófejhez közelebbi érben is vénás keringés észlelhető.

20. kép A. vertebralis hypoplasia. A gracilis érben csak nagyon alacsony intenzitású, 
de szabályos irányú keringés mutatható ki.



21. kép A. vertebralis szűkület. A Vl-es szakaszon, nem sokkal az eredés után gyorsult 
áramlási sebesség észlelhető.

Az ultrahangvizsgálat eredményét a DSA 64 érben igazolta (80.4%). 5 beteg közül 3-ban az

intracranialisan feltételezett nagyfokú szűkület vagy elzáródás nem volt kimutatható. 3

betegben az angiográfia már az eredésnél súlyos fokú szűkületet mutatott. Az

ultrahangvizsgálat során az eredést nem tudtuk ábrázolni, a megítélhető szakaszon 

szűkületre utaló jeleket nem észleltünk. 2 esetben az angiográfia során szűkületet láttunk a 

V4-es szakaszon, ugyanezen esetekben a nyaki régióban az érben szabályos áramlási 

viszonyokat találtunk. A subclavian steal szindróma vonatkozásában az angiográfiás és 

ultrahang lelet között egy esetben sem volt eltérés.
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A.vertebralis sonogram 
(n=430)

■ Nem ábrázolható

□ Nincs eltérés

□ Dissectio

□ Elzáródás

[S Komplett steal

в Inkomplett steal

в Hypoplasia

■ Szűkület 
direkt jelek 

Л Szűkület 
Indirekt Jelek

Az a. vertebralis összehasonlító ultrahang és angiográfiás vizsgálata
(n=76)

UH DSA

Nincs eltérés 40 31

Occlusio 9 11

Hypoplasia 2 2

Szűkület 3 3

3

5

Partialis 2 2

subclavian steal

Komplett 

subclavian steal

16 16

Dissectio 1 1

Egyéb 5
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5. Az emlőtumorok keringési paramétereinek összefüggése az elváltozás (lignitásával

40 szolid szerkezetű emlőtumor bizonyult benignusnak, 22 malignusnak. Statisztikailag

szignifikáns különbséget észleltünk a benignus és malignus emlőelváltozással rendelkező

betegek között az életkor [p<0.001], az erek száma [p<0.001] és az Rí értékek [p<0.05]

tekintetében. Az erek elhelyezkedése, a vénás áramlás jelenléte, az áramlás megléte

szempontjából a benignus és malignus elváltozások nem mutattak szignifikáns mértékű

különbséget.

Az emlőtumorok keringési paramétereinek összefüggése az elváltozás dignitásával

Szignifikancia
szint

Malignus Benignus

Átlag életkor p< 0,00156.,6 34,5
(36-85) (16-50)

Tumor méret 
2 cm >
2 cm <

12 26
10 14

Erek száma 
nincs 
van 
> 2 ér 
< 2 ér

3 5
19 35
13 8 p< 0,001
6 27

Áramlás helye
perifériás 
perifériás és 
centrális

10 18
9 17

Vénás áramlás
8 7van

11 28nincs
Artériás keringés 

Rí < 75%
Rí > 75% 
átl. Rí

6 19
13 16

76,4 66,8%
(35-100%)

p < 0,05
(59,3-100%)
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A legszorosabb összefüggést a tumorok mérete és a keringés kimutathatósága között

találtuk, függetlenül az elváltozások dignitásától (22-23. kép).

A tumor méret és a keringés összefüggése

Nincs keringésVan keringésTumor méret

830< 2cm
malignus 3 
benignus 5

malignus 9 
benignus 21

24
malignus 10 
benignus 14

> 2 cm

6. A transz,plántált vese kóros működésekor észlelt áramlási eltérések összefüggése a

szövettani eredményekkel

Az ultrahangvizsgálatot megbízható eljárásnak találtuk a v. renalis thrombosis és az artériás

elzáródás igazolásában. Azokban az esetekben, amikor a szövettani vizsgálat nem talált

eltérést; GrI típusú, enyhe acut rejectio; enyhe vagy közepes mértékű krónikus

transzplantációs nephropathia igazolódott, az ultrahangképen sem morfológiai sem

keringési eltérést nem lehetett kimutatni (25. kép). A súlyos, Grill acut rejectio az esetek

zömében (18 esetből 14-ben) kifejezett Rí növekedéssel járt (26. kép). Pyelonephritis

mellett majdnem mindig üregrendszeri tágulatot is találtunk (27. kép). A cyclosporin

nephrotixicitásban detektált ultrahang paraméterek nem voltak jellegzetesek. V. renalis

thrombosis esetén transzplantált vesében Doppler vizsgálattal csak artériás görbét figyeltünk

meg. A spektrum erősen deformált volt, hirtelen szisztolés emelkedés után a görbe meredek
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22. kép Malignus emlő tumor ultrahangképe. Az elváltozásban vaskos érág látható.

22. kép Malignus emlőtumor ultrahangképe. Az elváltozásban keringés nem volt 
kimutatható. A tumor kicsi, legnagyobb átmérője is kisebb 1 cm-nél.
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24. kép Transzplantált vese color Doppler ultrahangképe.

25. kép Szabályos áramlás a transzplantált vesében.



26. kép Megnövekedett perifériás ellenállás a transzplantált vesében. Rí = 90%.

27. kép Üregrendszeri tágulat a transzplantált vesében. Szövettan: pyelonephritis.



csökkenése volt látható, a szívciklus nagyrészén az áramlás iránya megfordult, un. fordított

M jel volt észlelhető (28. kép). A képet v. renalis trombózisként értékeltük. A 8. napon

végzett biopsia, majd az eltávolított vese szövettani feldolgozása diagnózisunkat igazolta.

A szövettani diagnózis (Banff klasszifikáció szerint) és az Rí érték összefüggése 
transzplantált vesében

Rí (%)esetszámSzövettan SD±

Ép vese 71,22 2.,4

Akut rejectio GrI. 1 69,2

Krónikus transzplantációs 3 70,8 0,8

nephropathia

Gr I., Gr II.

Pyelonephritis 5 75,3 6,2

Cyclosporin
nephrotoxicitás

2 77,1 5,1

Akut tubularis necrosis 5 83,4 5,4

Akut rejectio Gr II. 8 80,1 5,6

Akut rejectio Gr III. 18 90,5 4,3

V. renalis thrombosis 3 110

A. renalis thrombosis 2 0
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28. kép V. renalis thrombosis. A vesében csak szabálytalan artériás áramlási görbe 
észlelhető. Diasztoléban az áramlás megfordult irányú, fordított 'M' jel 
észlehető.

29. kép Szabályos áramlási görbe a jobb vese középső segmentális ágában. Korai 
szisztolés csúcs észlelhető. Rí = 67 %



7. Szűrőj ellegü eljárás kritériumai a renovascularis hypertonia kimutatására, az

intrarenalis szegmentális ágak vizsgálatával

Veseartéria szűkület gyanúja esetén az alábbi vizsgálati taktikát javasoljuk:

A vizsgálatot minden esetben, az indirekt jelek keresésével kezdjük. Vegyünk fel áramlási

görbét mindkét vesében az alsó és felső pólus, valamint a középső harmad egy-egy

szegmentális artériájából. Vizsgáljuk meg a spektrumokat, hogy van-e korai szisztolés csúcs,

egyforma típusúak-e a görbék, határozzuk meg a rezisztencia értékeket. Ha ESP-t (early

systolic />еак = korai szisztolés csúcs) látunk, a görbe típusok azonosak és a rezisztencia

index különbség kisebb mint 5%, nincs további teendő {29. kép). Ha valamelyik feltétel nem

érvényesül, mérjük meg a gyorsulást és a gyorsulási időt. Ha ezek kórosak {30-31. kép),

vagy bizonytalan értéket mutatnak, akkor próbáljuk meg a szűkületre utaló direkt jeleket

kimutatni, vizsgáljuk meg az érintett oldali veseartériát.

8. Az a. mesenterica superiorban bekövetkező' áramlás változások étkezés hatására

Valamennyi betegben sikerült láthatóvá tenni az a. mesenterica superior rövid, 1-2 cm-es

szakaszát, ideális esetben 4-5 cm hosszan tudtuk követni a főtörzset {32-34. kép).

A vizsgált három életkori csoport ( 25-45 év; 45-55 év; 55 év felett) nyugalmi áramlási

paraméterei szignifikánsan nem tértek el egymástól. 55 év felett a postprandialis hyperaemia

- a fiatal (25-45 év) korcsoporthoz viszonyítva - szignifikánsan csökkent. A 45-55 év

közötti csoportban a mért érték az idősek felé közelített, de a különbség a fiatal 

korcsoporttal szemben nem bizonyult eltérőnek. A kontroll csoportokban víz ivás hatására
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30. kép A bal vese középső szegmentális ágában az áramlási görbe szabálytalan, korai 
szisztolés csúcs nincs. Az Rí = 39 %. Angiográfía: súlyos fokú szűkület a bal 
a. renalis főtörzsén.

31. kép A fenti vesében egy másik ágban észlelt áramlási görbén kifejezetten elhúzódó 
szisztolés emelkedés látható. Korai szisztolés csúcs nincs.



32. kép Az a. mesenterica szuperior az eredéstől kezdődően 4-5 cm hosszú szakaszon 
jól ábrázolható.



33. kép Az áramlási görbe étkezés előtt kifejezetten magas perifériás ellenállású. 
Rí = 92.9 %.
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34. kép Étkezés után az Rí csökken, 82,8 %.



az a. mesenterica superior Rí értéke nem változott, a femoralis artériában étkezés hatására

szintén nem észleltünk Rí érték csökkenést.
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9. V. spermatica elváltozásai férfi infertilitás kapcsán

Az ultrahangvizsgálatot megbízható eljárásnak találtuk a klinikailag megállapított varicokele

gyanú igazolására, mértékének meghatározására, a terápiás eredmény követésére, az

esetleges recidíva kimutatására. A ductus deferens mentén futó, kanyargós tubularis

képleteket 2 mm felett tartottuk kórosan tágultnak. Valsalva manőverre és álló helyzetben

minden esetben az áramlás fokozódását figyeltük meg. 320-ból egy esetben észleltük, hogy

a varicokele a here állományában helyezkedett el (35-36. kép). A sikeres katéterezés és

spirállal történő embolizáció után egy évvel az elváltozás teljes visszafejlődését tudtuk

kimutatni ultrahangvizsgálattal, ugyanakkor a here keringése normális maradt.
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35. kép A bal herében tág, kanyargós, tubularis képletek láthatók.

36. kép A fenti képletekben color Doppler vizsgálattal áramlás detektálható. 
Intratesticularis varicokele.



10. Az aorto-iliacalis érszakasz szűkületeinek hatása az a. femoralis communis áramlási

görbéire

Igen szoros összefüggést mutattunk ki az aorto-iliacalis érszakasz és az a. femoralis

communisban észlelt áramlási görbén talált eltérések között (r=0.98). Ha az a. femoralis

communisban szabályos, trifázisos görbe volt kimutatható (37. kép), a 34 esetből mindössze

egyben találtunk 50%-nál nagyobb mértékű szűkületet a proximalis szakaszon. A jól

működő graftok esetében minden alkalommal bifázisos, magas perifériás ellenállású (Rí >

75%) áramlási típust figyeltünk meg. A bifázisos, alacsony perifériás ellenállású (Rí < 75%)

áramlási görbe minden esetben az aorto-iliacalis régióban levő nagyfokú szűkületre vagy

teljes elzáródásra utalt (38-39. kép). Az ultrahanggal kimutatott a. femoralis communis

elzáródást (40. kép) az angiográfia minden esetben igazolta.

37. kép Szabályos, trifázisos áramlási görbe az a. femoralis communisban. Az angiográfia a 
felső szakaszon nem mutatott szűkületet.
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38. kép Bifázisos áramlási görbe az a. femoralis communisban. Az Rí > 75 %. Az 
angiográfia az iliacalis rendszerben 50 - 75 % közötti szűkületet mutatott.

39 kép. Bifázisos áramlási görbe az a. femoralis communisban. Az Rí < 75 %. Az 
angiográfia a. iliaca communis elzáródást mutatott.
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40. kép Az a. femoralis communisban áramlás nem detektálható, az ér elzáródott.

Az aorto-iliacalis erek szűkületének és az a. femoralis communis Doppler spektrum

típusának összefüggése

(r = 0,99%)

AFC Doppler 
\ spektrum Trifázisos Bifázisos

Rí > 75%
Bifázisos 
Rí < 75%

Elzáródás

Angiográfia

16Szűkület nincs

17 5< 50%

1 751-75%

11 476-99%

6 5elzáródás

6graft
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Megbeszélés

1. Az orbitában ábrázolható erek - a. és v. centralis retinae, a. ophtalmica, v. ophtalmica

superior áramlási sebességei ép szemekben

Az ultrahangvizsgálat a szemészetben korán bevonult a diagnosztikus fegyvertárba. Az első

A módú vizsgálatokat Mundt és Hughes 1956-ban végezte és nem sokkal később Baum és

Greenwood (1958) már В módú vizsgálatokról számolt be. A Doppler vizsgálatok

ugyancsak hamar terjedtek el ezen a területen. A hagyományos, kézi CW (continuous wave)

Dopplerrel régóta vizsgálják a periorbitalis erek áramlását. A pulzus Doppler és a színkódolt

Doppler azok a módszerek, amelyek lehetővé teszik a nagyfelbontású В kép és az áramlási

viszonyok egyidejű megjelenését. Az orbitában futó erek átmérője kicsi, bennük az áramlás

volumene is csekély. Anatómiai lefutásuk azonban ideális, hisz egyaránt megvalósulhat a jó

В képhez szükséges merőleges ultrahangnyaláb beesés és a jó Doppler jelhez szükséges, az

ultrahangnyalábnak az ér tengelyével bezárt, lehető legkisebb szöge (gyakran nulla, azaz

éppen az áramlás irányának megfelelően bocsátjuk ki a Doppler mérésekhez használt

ultrahangnyalábot). Igény lenne az átfolyó vérmennyiség meghatározására, azonban egzakt

átfolyás méréseket az orbita területén a közeljövőben nem valószínű, hogy végezhetünk az 

erek kis átmérője és az ebből adódó nagy mérési pontatlanság miatt. így meg kell

elégednünk a sebességmérésekből levonható következtetésekkel.

Az általunk az artériákban mért systolés csúcssebességek jó egyezést mutattak Guthoff

és mtsai (1991) valamint Lieb és mtsai (1991) eredményeivel, és valamivel magasabbak 

voltak a korábban más mérési módszerekkel meghatározott értékeknél (Michelsonés mtsai
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1990). Diastoles végsebesség értékekre vonatkozóan az általunk fellelhető irodalomban nem

találtunk utalást.

A meghatározott sebességértékeken kívül úgy véljük, a későbbiekben jelentősége lehet

a különböző erekben meghatározható indexeknek, valamint a különböző erekben mért

értékek egymáshoz való arányának is. Kóros esetekben feltételezhető, hogy az orbita két fő

artériájában mérhető értékek összehasonlítása segíthet a keringésváltozás helyének, esetleg

okának megállapításában. Az általunk is vizsgált két fő artéria quantitativ értékeinek

összehasonlító vizsgálata azért is klinikai jelentőségű lehet, mert míg az artéria centrális

retinae ellátási területe a retina, addig az artéria ophtalmica az orbita vérellátásáról

gondoskodik (a szemgolyót is beleértve). Természetesen a quantitativ mérési eredmények

nagy fenntartással kezelendők, hiszen ismert, hogy különböző készülékekkel mért értékek

jelentősen eltérhetnek, sőt azonos készülék két különböző vizsgálófejével is eltérőek

lehetnek.

A vénák áramlási sebessége a fal rugalmatlanságának következtében sokkal tágabb

határok között változik, az ott mért áramlási sebességekből lényeges következtetés eddigi

tapasztalataink szerint nem vonható le. Sokkal nagyobb jelentőségű a keringés irányának, ill.

az áramlás jellegének megváltozása, mint ahogy azt carotideo-cavernosus fistulák esetében

észleltük.

A vizsgálatoknak nincs kontraindikációja, de hangsúlyozzuk, hogy a Doppler vizsgálatok

nagyobb energia terhelést jelentenek, mint csak а В módú ábrázolás. Az általunk

alkalmazott készülék esetén a kibocsájtott maximális energia 88 mW/cm- volt. Ez 

lényegesen kissebb annál az energiánál (100.000 mW/cm-), amely nyulakon minimális 

choroidea léziót okozott; illetve annál az energiánál (400.000 mW/cm-), amely katarakta
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képződéshez vezetett (Guthoff és mtsai 1991). Vizsgálataink során betegeinken semmiféle

mellékhatást nem észleltünk.

Az orbita erei számos más módszerrel is megjeleníthetők, (transcraniális Doppler

ultrahang, CT, MR, angiographia). A színkódolt és pulzus Doppler alkalmazása azonban

sok előnnyel rendelkezik. A transcraniális Doppler ultrahang vizsgálathoz képest az erek

nem csak az a. ophtalmicáig követhetők, hanem egészen a retinális szintig. A CT és MR

vizsgálatok, drágaságuk mellett, a kis erekre vonatkozóan nem nyújtanak haemodynamikai

információt. Az angiographia, különösen a DSA kitünően ábrázolja a kis ereket, de ilyen

invazív eljárásra csak műtéti beavatkozás előtt van szükség.

Eddigi tapasztalataink alapján a színkódolt és pulzus Doppler módszer alkalmas az

orbita ereinek vizsgálatára. Alkalmazását az alábbi betegségekben tartjuk ígéretesnek: az

artériás és vénás keringés elzáródása vagy csökkenése (ischaemiás kórképek, normal-

tension glaucoma), intraocularis és orbitalis daganatok, orbitalis érmalformatiok, carotideo-

cavernosus fistulák, valamint egyéb keringés változással járó betegségek, mint glaucoma,

gyulladás, hypertonia, diabetes mellitus.

2. Az orbitában előforduló tumorok és tumorszerü elváltozások áramlási viszonyainak

jellegzetességei

Az intraorbitális vagy orbita tumorok gyanúja esetén ma már elsőként választandó

vizsgálati eljárás az ultrahangvizsgálat. Bizonyos esetekben más képalkotó eljárásokat is

igénybe kell vennünk, intraocularis daganatok esetén fluoreszcein és indocianin zöld

angiográfiát, orbita elváltozásokban pedig CT vagy MR vizsgálatot. A color Doppler

módszer szintén fontos kiegészítő információkat szolgáltathat.
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Mind saját tapasztalataink, mind korábbi vizsgálatok (Falco és mtsai 1992; Guthoff és mtsai 

1991; Lieb és mtsai 1990) eredményei szerint a keringési jelek hiánya nem zárja ki daganat

fennállásának lehetőségét. Az irodalmi adatok szerint a chorioidea melanomák, illetve

metastaticus carcinomák 2-17 %-ban belső keringésre utaló Doppler-jel nem volt

kimutatható (Lieb és mtsai 1990). A keringési jelek detektálása erősen összefügg a

keringésvizsgálat technikai kivitelezésével és a vizsgáló gyakorlottságával (Harkányi és 

mtsai 1991). Több különböző technikai és biológiai tényező gyakorol hatást a szöveti 

keringés kimutathatóságára. Technikai tényezők: a készülék és transducer térbeli és időbeli

felbontóképessége, Doppler-érzékenység, szögfüggőség, a vizsgáló spontán mozgásai. A

kisméretű orbitaerek vonatkozásában az alacsony sebességtartomány (PRF) és alacsony fali

szűrő beállítások ajánlhatók. A keringési jelek detektálhatóságát befolyásoló biológiai

tényezők a következők: az erek mérete, az erek iránya, a vérkeringés sebessége, a vizsgált

szemmozgásai, és a szívritmussal vagy a légzéssel szinkron spontán szövetmozgások.

Mivel a színes jel mérete a képernyőn általában nagyobb mint az illető ér aktuális

mérete - különösen kis erek esetében -, a felszínes erek (pl. retina, chorioidea vagy cystafal)

keringését reprezentáló color Doppler-jelek eltakarhatják a kérdéses térimé egész területét,

ha a térimé kicsi. Ezért kisméretű daganatok vagy tumorgyanús képletek esetében lehetetlen

a belső keringés meglétének vagy hiányának megállapítása és elkülönítése a határoló részek

(retina, chorioidea) keringésétől.

Az igen lassú- és kisvolumenű áramlások kimutathatósága az elmúlt években

jelentősen javult, az újabb és fejlettebb ultrahangkészülékek és softwarek bevezetésével.

Jelenleg folynak az első szemészeti vizsgálatok a power Doppler és a nem Doppler elven

működő color velocity imaging módszerekkel. Ezen utóbbi eljárások a keringési vizsgálatok

érzékenységét fokozhatják, részben a mennyiségi jellemzésben lehetnek pontosabbak, mint a
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korábbi módszerek. A nem távoli jövőben a keringés kimutathatóságát tovább fokozhatja az

ultrahang kontrasztanyagok bevezetése (Cennamo és mtsai 1994; Goldberg és mtsai 1994).

Az irodalmi adatok szerint a chorioidea melanomák illetve metastaticus carcinomák 2-17%-

ában az elváltozás belsejében nem volt detektálható Doppler jel.

A színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok noninvazív módon plusz információt képesek

szolgáltatni a tumorok és tumorszerü elváltozások áramlási viszonyaira vonatkozóan.

Bizonyos tendenciák megfigyelhetők, így a malignus elváltozások többnyire idősebb korban

fordulnak elő, gyakran érdús elváltozások, a perfifériás ellenállás az esetek zömében

alacsony, de a néhány esetben észlelt magas perifériás ellenállású artáriás keringés minden

esetben malignus elváltozában volt megfigyelhető. Benignus képletek fiatalabb betegekben

fordultak elő, sok esetben tartalmaztak vénás keringést, zömmel extrabulbaris

elhelyezkedésűek voltak. Ugyanakkor nem sikerült olyan specifikus jeleket találni, melyek

alapján az egyes tumorfajták egymástól illetve a tumorok a gyulladásos elváltozástól

egyértelműen elkülöníthetők lennének.

3. Az áramlási irány megfordulásával járó kórképek a nyaki nagyerekben

Az angiográfiás gyakorlatból jól ismert az a tény, hogy ha egy artéria elzáródik a meglévő

anasztomózisok megnyílnak és rövid idő alatt fejlett kollaterális hálózat alakul ki. Az

anasztomózisok anatómiája alapvetően az artériás elzáródás helyétől függ. Néhány ilyen

megkerülő út a fejet ellátó artériás ágakban megfordult irányú keringéshez vezet.

Míg a subclavian steal jelenség jól ismert és számos közlemény foglalkozik ennek

ultrahangos ábrázolásával (Nikitin és mtsai 1983; Tornác és mtsai 1990; Rózsa és mtsai
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1991; Delcker és mtsai 1992), addig viszonylag keveset foglalkoznak egyéb steal jelenséggel

a fej-nyak régióban.

Tornác és mtsai (1991) két carotis steal jelenségről számoltak be. Egyik esetükben a

diagnózist extra- és transcraniális Doppler vizsgálattal állapították meg.

Irodalmi adatok szerint a subclavian steal syndroma előfordulása 1.6 - 13.1 % között mozog

(Bélán és mtsai 1973; Müller és mtsai 1974). Anyagunkban ez az arány 0.22 % volt. A

különbség elsősorban a vizsgálómódszertől és az indikációtól függ. Míg hagyományos

angiográfiával 13.1 - 9.2 %-os előfordulást közöltek, Tornác és mtsai (1991) iv. DSA-t

alkalmazva 1.6 %-os gyakoriságról számoltak be. Az általunk észlelt gyakoriság nagy (3759

beteg) color és pulzus Doppler ultrahangvizsgálati anyagra vonatkozik.

A subclavian steal syndroma ultrahang diagnosztikájáról számos közlemény jelent meg. Már

continuous wave Doppler alkalmazásával is leírták és 100 %-os diagnosztikus pontosságot

értek el. Trattnig és Schwaighofer (1990) szerint color Doppler vizsgálattal ez a jelenség

egy "Blickdiagnózis". Ugyanakkor Yip és mtsai (1992) felhívják a figyelmet a Doppler

jeleket befolyásoló haemodinamikai és egyéb tényezőkre. Saját megfigyeléseink is azt

támasztják alá, hogy minden esetben pontos mérésekre van szükség, hogy elkerüljük a téves

diagnózisokat.

Az a. ophtalmicában az áramlás megfordult irányúvá válhat, ha az a. carotis internán nagy

fokú szűkület vagy teljes elzáródás jön létre. Rosenkranc és mtsai (1991) 44 betegben

80 % -ot meghaladó mértékű szűkületből 12 esetben észleltek megfordult irányú keringést

az a. ophtalmicaban. Ugyanakkor 11 teljes elzáródás során valamennyi esetben létrejött ez a

változás.

Ügy tűnik, az a. carotis interna nagy fokú szűkülete vagy teljes elzáródása esetén ajánlatos

vizsgálni az a. ophtalmica áramlási irányát.
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A carotid steal syndromák ultrahang diagnosztikai vonatkozásában eddig egy megfigyelést

közöltek Tornác és mtsai (1991), akik bal oldali a. carotis communis aplasiát tételeztek fel.

CW ultrahang és DSA vizsgálatot végezve jutottak ilyen megállapításra. Az általunk észlelt

összesen 6 esetben a carotis communis lumenét minden esetben fel lehetett ismerni а В

módú ultrahang képen, a típusos helyen, a pajzsmirigy mellett dorsolateralisan. Minden

esetben az ér gracilis volt és belső echokat tartalmazott, áramlás nem volt észlelhető.

4. Ultrahanggal detektálható eltérések a vertehrobasilaris insuficientia klinikai

diagnózisa miatt vizsgált betegekben

A vertebrobasilaris syndroma különösen idős korban gyakran előforduló tüneteggyüttes

(Delckerés mtsai 1993; Stuzenegger és mtsai 1994/B). A fő panasz a testhelyzet

változtatáskor jelentkező, forgó jellegű szédülés, melyet hányinger, hányás,

járásbizonytalanság is kísérhet. Minden olyan szisztémás mechanizmus, mely csökkenti az

artéria basilaris középnyomását, felelőssé tehető a tünetegyüttes kialakulásáért. Ilyenek az

orthostatikus hypotensio, nem jól beállított vérnyomáscsökkentő terápia, arrythmia,

pacemaker működési zavar, anaemia, agy tumor. Ha ezeket az okokat kizártuk, magán az

éren próbálhatunk meg valamilyen morphológiai eltérést igazolni. Ezek közül az eltérések

közül az a.vertebralis szűkületének, elzáródásának, illetve a subclavian steal kimutatásának

van elsősorban jelentősége, hiszen ezek azok az eltérések, amelyek sebészi megoldás vagy

radiológiai intervenció révén megszüntethetők. A vertebrobasilaris syndromában szenvedő

betegek kezelési tervének felállításában tehát kiemelkedő szerep jut az a. vertebralisok

morfológiás eltéréseinek kimutatásának.

39



A nyaki nagyerek color Doppler vizsgálatának része mindkét oldalon az a. vertebralisok

ábrázolása is. A középső nyaki szakaszon, a canalis vertebralisban az ér ábrázolása az esetek

zömében nem jelent gondot. A csigolyák processus transversusai hangárnyékot okoznak,

így a mögöttük levő érszakaszok nem láthatók, de ha az alatta és felette levő

segmentumokban szabályos keringést észlelünk, elhanyagolható a valószínűsége a csont

által takart területen előforduló pathológiás eltérésnek. A szabályos spektrumon hirtelen

szisztolés emelkedés, 60 cm/sec-ot meg nem haladó szisztolés csúcssebesség és folyamatos

diasztolés áramlás figyelhető meg. Az Rí értéke nem haladja meg a 0.75-t. Az erek VI-es

szakasza, az a. subclaviából történő eredéstől a csontos csatornába való belépésig tart.

Ennek a segmentumnak az ábrázolása már nem minden esetben sikerül. Ackerstaff az esetek

28 %-ában, Bartel jobb oldalon 19 %-ban, bal oldalon 35 %-ban , Tratting jobb oldalon

12,8 %-ban, bal oldalon 29,1 %-ban nem tudta ábrázolni az eredést. Saját anyagunkban

pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de tapasztalataink szerint is kb. az esetek egy

ötödében nem lehet ábrázolni a Vl-es szakaszt, különösen a bal oldalon. Sajnos az

angiográfiák azt mutatják, hogy éppen ezen a részen fordulnak elő leggyakrabban

szűkületek és a sebészi beavatkozás vagy radiológiai intervenció pedig ugyancsak ezen a

szakaszon valósítható meg. Az esetek egy részében a szűkület utáni indirekt jelek (turbulens

áramlás) utalnak az alsóbb szakasz stenosisára. Az anyagunkban előfordult 3 eset, amikor az

eredésnél az angiográfia súlyos szűkületet talált, az ultrahang vizsgálat pedig negatív volt, is

arra hívja fel a figyelmet, hogy minden vizsgálat során - amennyire csak lehet - caudalis

irányba is követni kell az a. vert ebralisokat.

Az a. vertebralisok V3-as szakaszán - az atlas ívén történő áthajlás - pathológiás eltérés

ritkán fordul elő. A V4-es, intracranialis szakasz ábrázolása transcranialis vizsgálattal

lehetséges (Barzó és mtsai 1990). Különösen a color Doppler transcranialis UH vizsgálat
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látszik ígéretesnek ennek a szakasznak a megítélésében (Bartels és mtsai 1991; Stuzenegger

és mtsai 1994; Becker és mtsai 1993) A nyaki szakaszon észlelt áramlási eltérések elég

megbízhatatlanok, a DSA-val összehasonított eseteink közül 5/3 téves pozitív és 287/2 téves

negatív eset fordult elő. Kimura és mtsai (1994) szignifikáns mértékű különbséget tudtak

kimutatni a nyaki szakaszon mért sebességekben, ha az elzáródás az a. cerebelli inferior

posterior előtt jött létre, ugyanakkor nem észleltek indirekt jelet, ha az elzáródás az a.

basilarison volt.

Az occlusio kimutatásában az ultrahangvizsgálat megbízhatónak tűnik. Az a. vertebralis az

a. cervicalis ascendens-szel minden intervertebralis résben, az a. occipitalis-szal az I.

csigolyán történő áthajlás magasságában kis izom ágakon keresztül összeköttetésben áll. Ha

az a.vertebralis elzáródik, ezek a kollateralisok kitágulnak, áthidalnak egy-egy elzáródott

szakaszt és esetenként ultrahanggal is ábrázolhatóvá válnak. Téves negatív eset akkor

fordulhat elő, ha csak egy szegmentum záródik el, melyet a kollateralisok áthidalnak. Az

elzáródott szakasz kimaradhat a vizsgált régióból.

A legmegbízhatóbb az ultrahang vizsgálat a subclavian steal kimutatásában. Anyagunkban

sem fordult elő fals pozitív vagy negatív eset. Ez különösen fontos diagnózis, hisz a

radiológiai intervenciók (tágítás, stent behelyezés) az a. subclavia-n rutin eljárássá váltak és

így a kiváltó ok megszüntetésével a betegek meggyógyíthatok, panaszmentessé tehetők.

A partialis subclavian steal syndroma szisztoléban megfordult, de diasztoléban anterográd

irányú áramlást jelent, mely alapján az a. subclavian szignifikáns mértékű szűkület.

feltételezhető (Trattnig és mtsai 1993). A súlyos fokú stenosis vagy teljes elzáródás az a.

subclavia centralis szakaszán az a. vertebralisban a teljes szívciklus idejére megforduló

áramlást okoz.
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Az a. vertebralis belső átmérője normális esetekben is tág határok között változik, átl. 1.5 -

5.0 mm vastagságú. Az esetek 70 %-ában a baloldali ér vaskosabb. Hypoplasiát azokban az

esetekben állapítottunk meg, mikor az ér belső átmérője 2 mm-t nem érte el és emellett az

áramlási görbe is szabálytalan volt. A szisztolés csúcssebesség nem érte el a 20 cm/s-ot és a

diastolés áramlás többnyire hiányzott. A hypoplasias ér viszonylag gyakori lelet, általában az

ellenoldali érlumen kompenzatorikusan tágabb. Jelentősége akkor van, ha az ellenoldali éren

valamilyen pathológiás eltérés alakul ki (szűkület, elzáródás, dissectio), ilyenkor súlyosabb

következményekkel számolhatunk (Schneider és mtsai 1991; Stuzenegger és mtsai 1994).

A szűkület direkt jelének a megnövekedett áramlási sebességet és a spektrum kiszélesedését

tekinthetjük. A szűkület mértékének megítélése az érlumen tágasságának nagy variabilitása

miatt sokkal nehezebb a Doppler jelek alapján, mint pl. a carotis rendszerben. Szignifikáns

mértékűnek tekintetjük a stenosist, ha körülírt sebesség gyorsulást észlelünk és a szisztolés

csúcssebesség legalább 1.5-szerese az előtte vagy utána lévő szakasznak. A turbulencia a

szűkület indirekt jele, különösen azokban az esetekben van jelentősége, amikor a Vl-es

szakasz és az eredés nem ábrázolható. Ha a normális tágasságú a. vertebralisban a nyaki

szakaszon magas perifériás ellenállású áramlási görbét detektáltunk, az intracranialis

szakaszon tételeztünk fel szignifikáns mértékű szűkületet vagy elzáródást az a. cerebri

posterior inferior eredése előtt vagy után.

Az a. vertebralis dissectio ritkán kerül felismerésre, trauma vagy iatrogén ártalom (katéteres

angiográfia) kapcsán alakulhat ki. A diagnózis a két lumenfélben kimutatható áramlás és a

köztük lévő intima echodús reflexiója alapján állítható fel (Stuzenegger és mtsai 1994/A).
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5. Az emlőtumorok keringési paramétereinek összefüggése az elváltozás dignitásával

Az emlő daganataiban kialakult vascularisatio color Doppler vizsgálatával foglalkozó első

közlemények az 1990-es évek elején jelentek meg (Adler és mtsai 1990; Madjar és mtsai

1991, 1992). A kezdeti tapasztalatok szerint ígéretesnek látszott az, hogy a módszer

alkalmas lehet a jó és rosszindulatú folyamatok elkülönítésére. Azóta egyre több

munkacsoport foglalkozott a témával, így ma már viszonylag jól körvonalazódik a módszer

helye és értéke az emlődaganatok diagnosztikájában.

Áttekintve az elmúlt évek közleményeit, eredményeink sok tekintetben megegyeznek a

nemzetközi tapasztalatokkal. Hazai szerzők még nem számoltak be ilyen jellegű vizsgálataik

eredményéről. McNicolas és a mi anyagunkban is a malignus daganatban szenvedő betegek

életkora volt szignifikánsan magasabb (1993). A legtöbb munkacsoport véleménye szerint

vannak malignus tumorok, amelyekben nincs keringés és benignus daganatok, melyben

erőteljes vascularisatio észlelhető (Adler és mtsai 1990; Campi és mtsai 1990). Castagnone

és mtsai (1995) azonban minden malignus daganatban találtak ereket. Nem értünk egyet

Esculano (1992) illetve Lee (1995) munkacsoportjának véleményével, miszerint akár

centrális, akár perifériás helyzetű a keringés, akkor malignus elváltozásról van szó, illetve ha

van keringés, akkor a folyamat csak rosszindulatú lehet.

Beteganyagunkban egyértelmű, statisztikailag szignifikáns különbséget találtunk az erek

számának tekintetében. 19 malignus tumor közül, amelyben keringést detektáltunk 13-ban

kettőnél több eret találtunk. Ez a véleménye több munkacsoportnak is. Cosgrove és mtsai 

(1990) az 1 cm2-re jutó erek számát találta többnek a malignus tumorokban, míg Bergonzi 

és munkacsoportja az erek abszolút száma alapján tudja elkülöníteni a jóindulatú tumorokat

a carcinomáktól. Szerintük ha 2, vagy ennél több eret sikerül kimutatni a daganatban, akkor
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valószínű hogy malignus elváltozásról van szó. Vénás áramlást ugyan többször találtunk a

malignus csoportban, de a különbség nem volt szignifikáns. Ilyen megfigyelést egyik

közleményben sem írtak le.

Az artériás keringés jellegének megállapításával a legtöbb szerző foglalkozott, de az

eredmények meglehetősen ellentmondásosak. Mi leginkább Madjar (1994, 1995) és

Youssefzadeh (1996) véleményével értünk egyet, miszerint az Rí érték a benignus

csoportban alacsonyabb, míg a malignusban magasabb. Schild és munkatársai (1991) szerint

viszont az Rí érték kevésbé alkalmas az elkülönítésre.

A tumorok mérete és a vascularisatio közötti összefüggést csupán egy munkacsoport

vizsgálta (Castagone és mtsai 1995). A mi megfigyeléseink szerint az erezettség inkább a

tumor méretével függ össze, eredményeink alapján statisztikailag szignifikáns különbséget

találtunk. A color Doppler vizsgálatot - több munkacsoport véleményével egyetértve - nem

tekintjük rutin eljárásnak (Bergonzi és mtsai 1990; Luska és mtsai 1992; Madjar és mtsai

1992) mint azt Lee és munkatársai állították (1995).

A módszer csak másodlagos szerepet játszhat az emlőtumorok differenciál

diagnosztikájában.

6. A transzplantált vese kóros működésekor észlelt áramlási eltérések összefüggése a

szövettani eredményekkel

A transzplantált vese működésének megítélésére a laboratóriumi és a fizikális vizsgálat

mellett képalkotó diagnosztikai eljárások, pl. perfűsiós scintigraphia, pulzus és színkódolt

(color) Doppler ultrahangvizsgálat, mágneses rezonanciás vizsgálat állnak rendelkezésre. A

Doppler ultrahangvizsgálatokkal a vese keringéséről és a perifériás ellenállás mértékéről
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tájékozódhatunk. E vizsgálómódszert az acut rejectio kórismézésében egyesek igen 

érzékeny, jó eljárásnak találták (Rifkin és mtsai 1987; Rigsby és mtsai 1986). Mások viszont 

nagyon alacsony szenzitivitásról és specificitásról számoltak be (Kelz és mtsai 1990; Perella

és mtsai).

A beültetett vese kilökődésének kórismézésében az irányadó vizsgáló eljárás ("gold

standard") a tűbiopszia. A kórszövettani elváltozások értékelésének egységesítésére 1993-

ban Banff-klasszifikáció néven ajánlást dolgoztak ki (Solez és mtsai 1993).

A veseallograft kilökődésének kórszövettani ismérvei: a Banff klasszifikáció

A transzplantált vese ultrahang elváltozásait a Banff klasszifikáció szerint véleményezett

hisztológiai eltérésekkel hasonlítottuk össze. A klasszifikáció az acut rejectio és chronicus

transplantatios nephropathia elváltozásait semiquantitativ módon fejezi ki és enyhe, közepes

és súlyos (Grade I, II, III) fokozatot ad meg. A heveny kilökődés két fő kórszövettani

jellemzőjének az arteriitist és a vesecsatornák mononuclearis sejtes beszürődését (tubulitis)

tartja. Mivel a chronicus rejectiót, chronicus cyclosporin nephrotoxicitást, a

magasvérnyomás következtében létrejövő érelváltozásokat, valamint a chronicus fertőzést

és/vagy refluxot biopsziás anyagban nehéz kórismézni, a klasszifikáció a négy entitást

chronicus transplantatios nephropathia közös elnevezéssel illeti. E nephropathia

kórszövettani ismérve az interstitialis fibrosis és tubularis atrophia. Anyagunkban a

kórszövettani diagnózisok Banff-séma szerinti újraértékelése nem ütközött nehézségbe.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az ajánlás csak akkor alkalmazható minden szempontból

egységesen, ha beültetéskor kiindulási biopsziát vesznek. Mivel Szegeden a Banff ajánlás

előtt kiindulási biopszia nem történt, az eredmények értékelésekor tekintetbe kell venni,

hogy nem nephrectomiás eseteinkben a cyclosporin toxicitás esetleg kevesebb, a chronicus

transplantatios nephropathia több esetszámmal szerepel. Ez a lehetőség munkánk célját, az
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veseallograft diszfunkcióultrahangvizsgálatok értékének megállapítását a

differenciáldiagnosztikájában nem befolyásolja.

A transzplantált vese ultrahangképe

A transzplantált vese ultrahang morfológiai képe megegyezik a normális vese

ultrahangképével, a felületes elhelyezkedés miatt azonban legtöbbször, a csecsemők és

kisgyermekek vizsgálata során szokásos, részletgazdagabb képet látunk. A

veseparenchymán belül általában jól elkülönül a kéreg és a velőállomány, a velőpiramisok

echoszegény háromszög alakú metszeti képe könnyen felismerhető. A sinus renalisnak

nevezett, parenchymával körülvett középső területet a pyelont övező zsír és kötőszövet

alkotja. Ez a rész lényegesen echodúsabb a parenchymánál. Normális hidratáltság mellett a

pyelon és a kelyhek nem tartalmaznak annyi vizeletet, hogy a sinus renalison belül

elkülöníthetők lennének. Néha a tágabb vénás rendszer is ábrázolódik. A vénák

üregrendszeri tágulattól történő gyors és biztonságos elkülönítése Doppler vizsgálattal,

különösen a színkódolt Doppler vizsgálatokkal lehetséges. A vese artéria főtörzs és a

nagyobb ágak lüktetése többnyire látható a real time В képen is.

A transzplantált vese keringése

A vese artériás ellátását faágszerűen elágazva az artéria renalis főtörzs, a segmentális,

interlobaris, arcuata és interlobularis artériák biztosítják.

A transzplantált vese normális artériás keringése alacsony perifériás ellenállású.

Ultrahangvizsgálatkor jellemző rá a viszonylag alacsony szisztolés áramlási sebesség és a

folyamatos diasztolés áramlás. A vénás keringés a perifériás vénákra jellemző folyamatos

típusú áramlás, mely kisfokú légzési ingadozást mutat.

A színkódolt vizsgálatok során az alapértelmezés szerint a hilustól a periféria felé, azaz a

transducer felé történő artériás áramlás ábrázolódik piros színben. Tekintettel arra, hogy a
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periféria felé haladva az erekben az áramlási sebesség fokozatosan csökken, de ez a 

csökkenés nem jelentős mértékű, jó technikai paraméter választás esetén valamennyi artéria

homogén piros színben ábrázolódik. A vénás áramlási irány a periféria felől a hilus felé, azaz

a transducertől elfelé történik, így a vénák a képen folyamatosan kék színben jelennek meg.

A vénákban általában az artériáknál kisebb áramlási sebesség van, így az artériás áramlás

detektálására ideálisan beállított paraméterek esetén előfordulhat, hogy a vénák egyáltalán

nem ábrázolódnak. Nem szabad addig kimondani az áramlás hiányának diagnózisát, amíg a

beállítási problémát ki nem zártuk, illetve felül nem vizsgáltuk.

Az ultrahangvizsgálatok értéke az allograft diszfunkció okának megállapításában

A transzplantált vesék Doppler ultrahangvizsgálatának analízise során feltételezik, hogy

mindazok a kórképek, amelyek a kiserek károsodásával vagy külső kompressziójával járnak,

perifériás ellenállás növekedést hoznak létre, melyet az ellátó érben a diasztolés áramlás

csökkenése vagy teljes megszűnése jelez (Don és mtsai 1989; Rigsby és mtsai 1986;

Warschauer és mtsai 1988). Erre utalnak Norris és Barnes (1984) állatkísérletei is.

Az Rí érték mind saját vizsgálataink, mind az irodalmi adatok (London és mtsai 1993)

alapján jól reprodukálható, megbízható paraméter és alkalmas a transzplantált vesék

keringési változásainak követésére. A normális és kóros értékek közötti határ megválasztása

önkényes. Természetes, hogy ha magasabb értéket választunk, a szenzitivitás csökken,

ugyanakkor a specificitás nő (Rifkin és mtsai 1987). Az egyes szerzők 70 és 90% között

különböző határértékeket javasoltak (Allen és mtsai 1988; Don és mtsai 1989; London és

mtsai 1993). Mi a 75% mellett döntöttünk. Vizsgálataink azt mutatták, hogy 75% feletti Rí

érték észlelése alkalmával a kórszövettani vizsgálat minden esetben mutatott valamilyen

eltérést, míg azokban az esetekben, ahol ép vese vagy csak enyhe acut vagy krónikus

rejectio volt a diagnózis, az Rí érték 75% alatt volt. A tartósan jól működő veséjű,
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panaszmentes betegek közül mindössze egyben találtunk 75% feletti Rí értéket, de ez sem 

érte el a 80%-ot. Figyelemre méltó azonban, hogy a normális Rí tartományban 2 betegben 4

alkalommal kaptunk súlyos elváltozásokra utaló kórszövettani leletet. Hasonló

megfigyelésről Genkins (1989) és Kelz (1990) is beszámolt. Kizárólag a Doppler

vizsgálatokkal saját anyagunkban nem tudtunk különbséget tenni a normális és kóros

működésű transzplantált vesék illetve az egyes kórképek között. A klinikai adatok és az

ultrahang morfológiai eltérések azonban további segítséget jelenthetnek.

A vesetranszplantáció szövődményei

Bár az eltelt közel 40 év alatt mind a technikai, mind az immunológiai problémák megoldási

lehetőségei óriási fejlődésen mentek keresztül, a veseátültetések során ma is számos

szövődmény lehetőségével kell számolnunk.

A transzplantált vesék kb. 10%-ában fordulnak elő vascularis szövődmények. Ezek a

szövődmények jelentős szerepet játszanak a betegek morbiditásában és mortalitásában.

(Rigksen és mtsai 1982, Jordan és mtsai 1982, Hohnke és mtsai 1987).

A nagyobb ereket érintő leggyakoribb elváltozások az artériás és vénás stenosis, az artériás

és vénás thrombosis, az intrarenális és extrarenális arteriovenosus físztulák és az

álaneurizmák. Ezen a vascularis szövődmények jelentős hányadában, ha időben felfedezésre

kerülnek, intervencionális beavatkozások végezhetők, a vese megmenthető. Bár a nagyobb

ereket érintő vascularis szövődmények minden részletre kiterjedő diagnosztikájában az

angiográfia vezető szerepe nem vitatható, a duplex és color Doppler vizsgálatok kitűnő

noninvazív szűrési lehetőségnek bizonyultak (Taylor és mtsai 1987; Dodd és mtsai 1991/B;

Greiner és mtsai 1991; Plainfosse és mtsai 1992).
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A leggyakoribb szövődmény, mellyel a vesetranszplantációval kapcsolatban számolnunk

kell, az acut rejectio.

Rejectio

Az immunrendszer védekezik a testidegen anyagok ellen. Az immunválasz erőssége nő, ha

nagyobb az összeférhetetlenség a donor és a recipiens között. Számottevő rejectioval kell 

számolnunk azonos fajokból származó szervek átültetésekor, így humán veseátültetés esetén

is.

A graft kilökődését a donorszerv sejtjeinek felszínén elhelyezkedő, vagy a graftban 

szabadon keringő hisztokompatibilis antigének váltják ki. A vércsoport ABO antigének erős

rejectiot hoznak létre. A gerincesek hisztokompatibilis komplex-szel rendelkeznek (major

histocompatibility complex /МНС/), ez felelős elsődlegesen a graft rejectióért. A humán

MHC-t humán leukocyta antigén (HLA) rendszernek nevezzük, ez irányítja a sejt felszínén

keletkező hisztokompatibilis antigének képződését. A 6. kromoszóma legalább 5 locusán

találunk ilyen információ tároló rendszert, HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-D, HLA-DR. A

különböző locuson elhelyezkedő rendszerek különböző hatású antigének keletkezéséért

felelősek. Mai ismereteink szerint az A locuson keletkező antigének gyenge, а В és DR

locuson keletkezők erős kilökődési reakciót idéznek elő. Eddig már több mint 80 HLA

antigént ismerünk. Ezek szerológiai módszerrel meghatározhatók (HLA tipizálás). Az adott

szervet a legjobb antigén egyezést mutató és az ABO vércsoportrendszerben egyező

várakozónak kell beültetni (Perner 1989)

Hiperakut rejectio

Ha a vese olyan betegbe kerül beültetésre, akinek a vérében a donor hisztokompatibilis

antigénjei ellen cytotoxicus antitestek vannak jelen, nagy a valószínűsége a korai, hiperakut

rejectionak, mely néhány perccel a beültetés után már elkezdődik. Ezek az antitestek
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korábbi terhesség, transzplantáció vagy transzfúzió következtében kerülhetnek a recipiens

vérébe, de előfordulhatnak minden korábbi hisztokompatibilis antigén expositio nélkül is. A

hiperakut rejectioban a preformált IgG antitest és a graft érendothelialis antigénjei között

játszódik le a reakció. Komplementkötés jön létre, az alvadási rendszer aktiválódik. A

mikrocirkulátiós rendszerben thrombosis keletkezik, infarctusok alakulnak ki. A vese sötét,

nem termel vizeletet. Általában eltávolításra kerül, mivel a gyógyításra kevés az esély (Weil

1989; Solez és Williams 1986).

Akcelerált akut rejectio

Súlyos kilökődési reakció 2-5 nappal a beültetés után. A folyamat elindításában humoralis és

celluláris immunválasz egyaránt résztvesz. A prognózis valamivel jobb, mint hiperakut

rejectio esetén, de a vese hosszútávú működésére kevés a remény.

Akut rejectio

Sejtes immunválasz eredménye. Ennek lényege, hogy a donor antigénjeit a recipiens

makrofágjai, monocytái és dendriticus sejtjei letapogatják és helper T lymphocytákat és В

lymphocytákat aktiválnak a recipiens lépében és nyirokcsomóiban. Az aktivációs folyamat

többlépcsős, nem teljesen tisztázott. Számos tanulmányban az akut rejectio két fő típusát

különítik el, az interstitialist vagy cellulárist és a vascularist, attól függően, hogy a

lymphocyták infiltrálják-e az erek falát vagy sem. A vascularis rejectio előfordulási

gyakorisága kisebb, prognózisa rosszabb. Ha nem kezelik, a vese duzzadttá válik, az

intracapsularis nyomás nő, összenyomja a veseereket, az áramlási viszonyok megváltoznak.

A Doppler vizsgálatoktól azt remélhetjük, hogy kimutatják az áramlásváltozást. A szisztolés

csúcssebesség nő, a diasztolés sebesség csökken (Rigsby és mtsai 1986; Rifkín és mtsai

1987; Vergesslich és mtsai 1988; Wan és mtsai 1989; Gilabert és mtsai 1991).
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Anyagunkban is jól megfigyelhető az a tendencia, hogy a súlyosabb acut rejectiok 

jelentősebb ultrahang-eltérésekkel jártak. Ezt bizonyítja, hogy a Grade III csoportban 

figyeltük meg a legnagyobb mértékű Rí emelkedéseket, és az ultrahang morfológiai

eltérések is ebben a csoportban voltak a legkifejezettebbek. A 75%-os Rí szintet

határértéknek tekintve vizsgálataink szenzitivitása súlyos acut rejectiora vonatkozóan 73%-

nak, a specificitás 56%-nak bizonyult. Az általunk észlelt értékek, elsősorban a szenzitivitás,

alacsonyabbak, mint a vizsgálómódszer elterjedésének kezdeti szakaszában megfigyelt

eredmények (Allen és mtsai 1988; Rifkin és mtsai 1987; Rigsby és mtsai 1986), ugyanakkor

jobbak, mint a módszer széleskörű elterjedése után megjelent, erősen kritikus megfigyelések

(Genkins és mtsai 1989; Perchik és mtsai 1991; Saarinen és mtsai 1991). Transzplantált vese

morfológiai ultrahangvizsgálatával hazánkban Harkányi és mtsai foglalkoztak (1981 A,B).

A Doppler vizsgálatokkal kapcsolatban Weszelits és mtsai (1993) ismertették a budapesti

munkacsoport eredményeit. A súlyos acut rejectio a legtöbb esetben az ő megfigyeléseik

szerint is erősen emelkedett perifériás ellenállást okoz, ugyanakkor beteganyaguk kevésbé

heterogén, ebből következően specificitásuk magasabb.

Akut tubularis necrosis (ATN)

A transzplantált vesét érő ischaemiás hatásokat a szerv konzerváló folyadékok

tökéletesedése csökkentette. Ennek ellenére a cadaver vesék bizonyos fokú ischaemiás

károsodást szenvednek, melynek következtében akut tubularis necrosis jöhet létre.

Az ATN előfordulása cadaver vese esetén 30-50% (Rana és mtsai 1992). Az általában

reversibilis károsodás, szupportív terápiára jól reagál, a vizeletelválasztás többnyire 5 napon

belül megindul és 2 héten belül a vese már normálisan működik. A 2-3 napon belül nem

funkcionáló graft esetén differenciáldiagnosztikai szempontból az ATN, a rejectio, az

artériás vagy vénás thrombosis egyaránt szóba jön. Az ATN ultrahangos jeleként a vese
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nagyság növekedését, az Rí érték emelkedését írták le, de ezek az eltérések nem 

specifikusak (Raiss és mtsai 1986; Needleman és mtsai 1987; Allen és mtsai 1988). Rifkin és 

mtsai (1987) megfigyelése szerint 33 ATN-ből 11 beteg görbéje esett a kóros (RI>80%) tar

tományba. Az ATN elfedheti az akut rejectio tüneteit, befolyásolja a cyclosporin-A terápiás

dózisát és potencionálisan veszélyezteti a graft hosszútávú túlélését (Allen és mtsai 1988).

Krónikus rejectio

A szervezet még a tartós immunszuppresszív terápia ellenére sem fogadja el teljesen a

beültetett szervet. A krónikus kilökődés hónapokkal vagy évekkel a transzplantáció után

alakul ki többnyire, de nem kizárólagosan a humoralis antitestek következtében.

Hisztológiailag az interlobuláris és arcuata artériák fibrotizálódó szűkülete, a glomerulus

basal membrán megvastagodása, interstitialis fibrosis és tubulus atrófia jellemzi. Az

érelváltozások ischaemiát eredményeznek. Lassú, könyörtelen progresszív folyamat, mely a

veseparenchyma hegesedését okozza. Egyedül a retranszplantáció jelent reményt.

Cyclosporin-A nephrotoxicitas

A cyclosporin bevezetése forradalmi változást jelentett a transzplantáció területén.

Jelentősen csökkenti a rejectios folyamat előfordulását. Sajnos a terápiás dózistartomány

nagyon szűk és ha túl nagy adagban juttatjuk a szervezetbe nephrotoxicitas jelentkezik.

Akutan a tubulusok direkt károsodása figyelhető meg, a coagulatios rendszer aktiválódik és

microthrombosisok keletkeznek. Krónikusan hyalin lerakódás jön létre az arteriolák falában.

Ha a folyamat előrehalad, veseelégtelenség jön létre.

A legtöbb tanulmány arra utal, hogy a vese nagyságában és a Rí értékben nincs változás

cyclosporin nephrotoxicitas esetén. Számos állatkísérletes és klinikai tanulmány ezt igazolta

(Parvin és mtsai 1986; McGee és mtsai 1990; Nicholson és mtsai 1990; Pozniak és mtsai

1991). Ugyanakkor egyes megfigyelések szerint a Doppler spektrum-görbe mutathat
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eltéréseket (Ubhi és mtsai 1987; Skotnicki és mtsai 1989; Drake és mtsai 1990). A

cyclosporin nephrotoxicitas valamennyi közölt anyagban viszonylag kis számban fordul elő.

Két esetünk közül mi az egyikben normális, a másikban emlekedett perifériás ellenállást

észleltünk. Jansen és mtsai (1992) megfigyeléseihez hasonlóan a В-módú vizsgálat során

morfológiai eltérést cyclosporin nephrotoxicitas esetén nem találtunk. Egyes megfigyelések

szerint a cyclosporin nephrotoxicitas összefügg a plazma cyclosporin szintjével (Halász és

mtsai 1986; Shaw és mtsai 1992) mások úgy találták, hogy az összefüggés nem szoros, a

diagnózist a szer megvonásának vagy csökkentésének kedvező hatása biztosítja (Allen és

mtsai 1988; Jansen és mtsai 1992; Pelling és mtsail992; Pozniak és mtsail991).

Artéria renalis stenosis

Ez a leggyakoribb késői vascularis szövődmény (Jordon és mtsai 1982; Dodd és mtsai

1991/B; Roberts és mtsai 1989). A legtöbb stenosis a transzplantációt követő 3 éven belül

keletkezik, gyakoribb cadaver és fiatal donorból származó vesében mint rokon

transzplantáció esetén (Rigksen és mtsai 1982). A stenosis az anasztomózis szintjében, vagy

attól distalisan keletkezhet. A duplex szonográfia ígéretes eljárás a stenosis detektálásában.

Taylor és mtsai (1987) 3 MHz-es vizsgálófejjel 7.5 KHz-nél nagyobb Doppler shift (190

cm/s) értékben határozták meg az a. renalis szignifikáns mértékű szűkületének Doppler

spektumgörbén mérhető sebességhatárát. A szűkülettől distalisan jelentős turbulenciát

észleltek. A Taylor kritériumokat alkalmazva Snider és mtsai (1989) 94%-os szenzitivitásról

és 87%-os specificitásáról számoltak be. A color Doppler vizsgálatok lényegesen

megkönnyítik a megítélést (Deane és mtsai 1990; Maia és mtsai 1992).

Arteriovenosus flsztulák (AVF), álaneurizmák

Mind a vesén belül, mind a vesén kívül kialakulhatnak. Bár képalkotó eljárásokkal

megjelenésük hasonló, előfordulási gyakoriságuk és patogenezisük különböző. Az intra-
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renális laesiok csaknem mindig perkután biopszia következményei (Bennett és mtsai 1965;

Alterbarnahean és mtsai 1981; Wickre és Golper 1982). Az extrarenalis forma ritkábban

fordul elő és mütéttechnikai hiba vagy perivascularis infekció következménye (Renigers és

Spigos 1978; Mulderije és mtsai 1985; Kyriakides és mtsai 1976). A legtöbb AVF és

álaneurizma spontán gyógyulhat. Az extrarenalis pseudoaneurysma veszélyesebb, mert a

spontán ruptura előfordulása gyakori. Az elhelyezkedéstől függetlenül az AVF-nek általában

típusos Doppler spektum jelei vannak. A tápláló artériában nagy sebességű, alacsony

rezisztenciájú keringés észlelhető, míg az elvezető véna pulzáló jellegű "arterializált" kerin

gést mutat.

A color Doppler körülírt színkeveredést mutat az AVF körül, amely a turbulencia

következtében létrejövő szöveti vibráció eredménye. Color Doppler vizsgálatokkal

lehetőség van a fisztula, a tápláló artéria és az elvezető véna direkt ábrázolására is (Hubs és

mtsai 1990; Middleton és mtsai 1989). A В-módú képen az intra és extrarenalis

pseudoaneurysma benignus corticalis cystától vagy kis perinephricus folyadékgyülemtől való

elkülönítése nehézséget okozhat. A Doppler technika gyorsan és egyértelműen biztosíthatja

a diagnózist (Weissman és mtsai 1988; deSouza és mtsai 1991; Renowden és mtsai 1992;

Deane és mtsai 1992 A,B).

A. renalis thrombosis

Az a. renalis thrombosis következtében létrejövő teljes áramlási hiányt vizsgálataink mindkét

esetben megbízhatóan kimutatták. Az a. renalis elzáródását súlyos rejectio

következményeként vagy sebészi szövődményként találhatjuk az irodalomban (Plainfosse és

mtsai 1992; Taylor és mtsai 1987). Egyik betegünkben a kórkép szintén súlyos rejectio miatt

alakult ki, míg másik betegünkben az átmeneti erős bradycardia során jött létre embólia.
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Vena renalis thrombosis

A vesetraszplantáció ritka vascularis komplikációja a graft vénájának trombózisa. 

Előfordulási arányát különböző szerzők 0,3-4,2%-ban határozták meg [Duckett és mtsai

1991; Vidne és mtsai 1976). Ez a szövődmény általában a korai posztoperatív szakban

fordul elő és csaknem mindig irreverzibilis infarctus keletkezésével jár. A klinikai tünetek (a

vese megduzzad, érzékennyé válik, fájdalom alakul ki, a vizelet mennyisége hirtelen 

csökken) és a valamilyen radiológiai eljárás elvégzése (Doppler ultrahang, izotóp renográfía,

MR) szükséges felismeréséhez (Baxter és mtsia 1991, Braun és mtsai 1981).

A vese vénatrombózis viszonylag ritka akut vascularis szövődmény a vesetraszplantációt

követően, mely rendszerint a vese elvesztéséhez vezet (Vidne és mtsai 1976). A SZOTE

Sebészeti kiinkáján végzett 400 beültetés közül eddig 8 esetben fordult elő. Az előfordulás

gyakorisága 1,8%, ez megegyezik az irodalmi adatokkal (Duckett és mtsai 1991). A súlyos

kimenetelű elváltozás általában későn kerül felfedezőre, amikor a vesében már infarctus

alakul ki.

A graft vénatrombózisa számos okra vezethető vissza. Legtöbbször technikai ok miatt

fordul elő, pl. a véna megcsavarodása, külső kompresszió, szűk anastomosis miatt

megnövekedett vénás ellenállás (Jordan és mtsai 1992; Kahan és mtsai 1985; Beldeke és

mtsai 1989). Kahan és munkatársai összefüggést tételeznek fel a cyclosporin alkalmazása

valamint az artériás és vénás trombózisok megnövekedett előfordulása között mind a

traszplantált vesékben, mind a perifériás erekben. A cyclosporin kezelés igen kiterjedt

alkalmazása, és a szövődmény viszonylag ritka előfordulása ezt a feltételezést azonban nem

igazolja, bár nem is zárja ki. Megjegyezzük, hogy a SZOTE Sebészeti Kiinkán észlelt

valamennyi vese vénatrombózisos beteg cyclosporin kezelésben részesült.

55



A vénatrombózis fellépte klinikailag a graft hirtelen megduzzadásával, fájdalommal,

nyomásérzékenységgel, oliguriával jár. Ha a hirtelen megnövekedett nyomás következtében

ruptura keletkezik, perirenalis haematoma alakulhat ki, a haematocrit esik (Jordan és mtsai

1992; Kahan és mtsai 1985). Eseteinkben ugyancsak fájdalom, megnagyobbodott vese,

anuria voltak a klinikai tünetek. Perirenalisan vérzést sem ultrahanggal, sem a későbbi

műtéti feltárás során nem észleltünk, de a kórbonctani feldolgozás a vesehilus

zsírszövetében vérömlenyt talált.

A traszplantált vese perfusiojának megítélésére több módszer áll rendelkezésre:

99m Tc-DPTA-val végzett izotóp renográfía az artériás perfusio zavarára utal, ha a graft

vetületében photopeniás terület látható, a perfúziós görbe lapos. Vénás trombózis jeleként a

háttérrel megegyező izotóp felvétel mellett ugyancsak a keringés súlyos zavarára utaló,

jellegtelen lapos időaktivitás görbét észlelhetünk (Myerly és mtsai 1988; Clark és mtsai

1980). A módszer jelentős hátránya, hogy a vizsgálat a gammakamera telepítésihelyéhez

kötött, a beteg szállítást igényel. Napjainkban a hordozható duplex Doppler ultrahang

készülékek alkalmazása lehetővé teszi, hogy már az első postoperativ napon, a beteg

szállítása nélkül információt kapjunk a vese vérátáramlásáról. A vese vénatrombózis

Doppler ultrahangjeleit Reuther írta le először négy eset kapcsán, valamennyi betegben

rendellenes artériás áramlási görbét kapott (1989). Duckett és munkatársai 557

veseátültetett betegből háromban találták ezt szövődményt, két esetben végeztek Doppler

ultrahangvizsgálatot és ugyancsak rendellenes artériás görbéket észleltek (1991). A

diasztoléban látható megfordult artériás áramlás jelentősen növekedett perifériás ellenállásra

utal, melyet azonban - az említett szerzők szerint is, - nemcsak vénás trombózis, hanem akut

rejectio, tubularis necrosis is okozhat. (Kaveggia 1990). Eddig 48 Doppler vizsgálatra került

transzplantált betegünkben végzett 70 vizsgálat közül, bemutatott eseteinken kivül még
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kettőben észleltünk diasztoléban megfordult áramlást, a vénás áramlás azonban mindkét 

graftban megtartott volt. A vizsgálatokat később követő szövettani feldolgozás egyik

esetben sem talált trombózist, súlyos akut rejectio volt az eltérés magyarázata.

Eseteinkben a rendellenes artériás görbe meredek emelkedését és hirtelen esését

regisztráltuk, a szívciklus időtartamának nagyrészében az áramlás iránya fordított volt, a 

diasztolé kezdetén gyorsabb, majd lassabb. Az észlelt görbe típus Baxter és mtsai (1991)

megfigyeléséhez hasonló volt, ők írták le az un. fordított M jelet. A rendellenes görbe 

mellett a vese hilusban tágult, a thrombotizált vénának megfelelő tubularis képletet találtunk

és ez az észlelés támogatta feltételezésünket.

Az invazív radiológiai módszerek nem játszanak szerepet a graft véna vénás trombózisának

kimutatásában. Az angiographia ritkán diagnosztikus értékű. Néha már a veseartériák sem

telődnek, annak ellenére, hogy átjárhatók. Elhúzódó artériás telődés, halvány nephrogram, a

vénás telődés hiánya lehetnek a vénás trombózis tünetei. A ritkán alkalmazott venographiát

a saját, normális helyzetű vese vénatrombózisának kimutatására használták (Robinson és

mtsai 1986), a traszplantált veséknél ezt az eljárást nem alkalmazzák.

Az MR ígéretes eszköz az áramlási vizsgálatokban, így a traszplantált vese

vénatrombózisának felderítésében is, jelentős hátrány azonban a nehéz hozzáférhetőség és a

módszer drágasága.

Ha a graft vénatrombózisának diagnózisát idejében sikerül felállítani, a vese megmentése

megkísérelhető (Chin és mtsai). A thrombectomia rendszerint eredménytelen, hiszen

általában a kis erek is érintettek a folyamatban. Sikeres, alacsony dózisú thrombolysisről

Robinson és mtsai (1986) tudósítottak. Esetükben a graft vénás trombózisa 4 évvel a

traszplantációt követően, orthopediai betegség szövődményeként alakult ki. A perioperatív
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időszakban Streptokinase adás azonban kontraindikált, mivel súlyos vérzések alakulhatnak

ki.

Szerencsére a vénatrombózis a traszplantált vesében relatíve ritka szövődmény. Az irodalmi

adatok és saját tapasztalataink szerint a duplex Doppler ultrahangvizsgálat segít a diagnózis

felállításában, amely egyben műtéti indikációt is jelent, hiszen jelenlegi lehetőségeink szerint

egyedül a transzplantált vese eltávolítása jelenti a megoldást.

Vena renalis stenosis

A v. renalis stenosis bár ritka, de jelentős graft diszfúnkciót okozhat. Az irodalomban v.

renalis stenosis képalkotó diagnosztikájára vonatkozóan csak kevés utalást találunk (Taylor

és mtsai 1987). Pozniak és mtsai (1991) figyeltek meg több esetet, amikor a diszfúnkció

hátterében Doppler vizsgálatokkal vénás stenosist igazoltak és a stenosis megoldása után a

funkció normalizálódott. Megfigyelésük szerint a prestenoticus áramláshoz viszonyítva

körülirtan 3-4-szeresére emelkedett vénás áramlási sebesség erősen jellemző vénás

stenosisra. Olliff és mtsai (1991) 8 esetet közöltek. 5 v. renalis stenosist angiográfiával

igazoltak, ezek mindegyikében arteriovenosus fisztula is volt a graftban. 3 esetben duplex

Doppler ultrahangvizsgálattal állították fel a diagnózist.

7. Szürojellegü eljárás kritériumai a renovascularis hypertonia kimutatására, az

intrarenalis szegmentális ágak vizsgálatával

A magasvérnyomás igen súlyos következményekkel járó, rendkívül gyakori betegség. A

kórokok változatosak, az esetek nagy részében ismeretlen eredetű megbetegedéssel van

dolgunk. Az összes hypertonia mindössze 1-2%-ában beszélhetünk renovascularis

hvpertoniáról. amikor az a. renalis szűkület következtében a renin-angiotensin rendszer
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aktiválódása tehető felelőssé a magas vérnyomás kialakulásáért. Ez a betegcsoport különös

figyelmet érdemel, hiszen kezelése alapvetően eltér a többitől, a szűkület intervenciós

radiológiai vagy sebészi módszerrel történő megszüntetésével a kiváltó ok küszöbölhető ki

és a vérnyomás rendeződése várható.

Mivel az előfordulási gyakoriság igen alacsony, feltétlenül szükség van előválogatásra.

Összefoglaltuk azokat a jellegzetességeket, melyek alapján a kezelő orvosnak renovascularis

eredetű hypertoniára kell gondolnia (Stavros és mtsai 1994; Zerin és Hernandez 1993).

A renovascularis hypertonia klinikai gyanújelei:

gyerekkori hypertonia (60-80%-os előfordulás) 

a kezdet 30 éves kor alatt (különösen nők) 

dohányos férfiak 50 év felett kezdődő hypertoniája 

nehezen befolyásolható hypertonia 

gyorsan romló hypertonia

súlyos hypertonia ( diasztolés érték 115 Hgmm felett) 

perifériás érbetegség (28%) 

cerebrovascularis betegség 

coronária betegség (15%)

aorta aneurysma

aorta dissectio (19%)

ismeretlen eredetű veseelégtelenség

a vérnyomás jól reagál АСЕ gátlókra

zörej a hasi erek felett

3.-4. stádiumú hypertoniás retinopathia

féloldali kis vese
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A fenti kritériumok alkalmazásával az a. renalis szűkület várható előfordulása kb. 10%-ra

nő.

Számos képalkotó és laboratóriumi eljárás kínálkozik a veseartéria stenosis igazolására,

úgymint kiválasztásos urográfia, izotóp renográfia, captopril renográfía, intravénás digitalis

subtractios angiográfia (DSA), renalis angiográfia, szeparált renin szint meghatározás,

СТА (computer tomográfiásduplex ultrahangvizsgálat (UH), color Dopper UH,

angiográfia), MRA (mágneses rezonanciás angiográfia) Stavros és mtsai 1994; Sfakianakis

és mtsai 1987; Prigent és mtsai 1993; Greene és mtsai 1987; Arlant és mtsai 1991; Davidson

és mtsai 1992). E módszerek azonban alacsony megbízhatóságuk, selective nagy

sugárterhelésük, invazivitásuk vagy költségességük miatt nem alkalmasak szűrővizsgálatnak.

A duplex, majd a color Doppler utrahangvizsgálat elterjedésekor nagy reményeket fűztek e

módszerek alkalmazásához az a. renalis szűkület kimutatásában (Taylor és mtsai 1988;

Kohler és mtsai 1986; Antonica és mtsai 1991; Handa és mtsai 1988), majd nem sokkal

később megjelentek az első kritikus észrevételek is (Berland és mtsai 1990; Desberg és mtsai

1990; Breitensehen 1992; Halpern és mtsai 1994; Klievwer és mtsai 1993; Middleton és

mtsai 1992; Tupler és mtsai 1993).

Az a. renalis szűkület ténye nem jelenti egyértelműen renovascularis hypertonia fennállását.

A probléma kettős. Egyrészt essenciális hypertonia is indukálhat atherosclerosist és ennek

révén kialakulhat a stenosis a veseartérián, másrészt csak a hemodinamikai szempontból

szignifikáns mértékű (60% feletti) szűkület hozza létre a renin-angiotensin rendszer

aktiválódását.

A duplex Doppler ultrahangvizsgálatok során a szűkületet bizonyító direkt jeleket vagy a

szűkületre utaló indirekt jeleket kereshetjük.
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A veseartéria szűkület direkt jelei

Az érintett veseartéria(k) direkt vizsgálata során az aortától a vesehilusig kivánjuk követni

az eret. Az artériákon keletkező szűkület, ha eléri a hemodinamikai szempontból kritikus

értéket, az áramlási sebesség növekedésével jár, a szűkület utáni érszakaszon pedig

turbulencia keletkezik. A color Doppler képen a világosabb színek megjelenése jelzi a

gyorsabb áramlási sebességet, míg a duplex vizsgálat során lehetőségünk van a szisztolés

csúcssebesség pontos meghatározására is, abban az esetben ha az értengely-ultrahangnyaláb

szöge meghatározható. Különböző szerzők más és más értékhatárt jelöltek meg kóros

sebességként, véleményünk Stavros és mtsai (1994) adataival egyezik meg, miszerint a 180

cm/s-os szisztolés csúcssebesség feletti érték esetén gondolhatunk szignifikáns mértékű

szűkületre. További ajánlás a diagnózis felállítására, hogy ha a szűkült szakasz és a

proximalis szakasz szisztolés csúcssebesség aránya nagyobb mint 2.0, illetve a szűkületben

és az aortában mért szisztolés csúcssebesség aránya nagyobb mint 3.5, ezek az értékek

stenosisra direkt jelként értékelendők (Taylor és mtsai 1988; Kohler és mtsai 1986; Desberg

és mtsai 1990).

A felsorolt eltérések kimutatását ill. értékek mérését számos technikai probléma nehezíti. Az

a. renalisok az ultrahangvizsgálatok szempontjából kedvezőtlen helyzetű képletek. Mélyen

fekvő struktúrák, relative kis átmérőjüek, lefutásuk iránya kedvezőtlen, a Doppler

vizsgálatokhoz megkívánt 60 foknál kisebb értengely-ultrahangnyaláb szög gyakran nem

érhető el (Greene és mtsai 1987; Standness és mtsai 1990). A szűkület sokszor közvetlenül

az eredésnél van, ilyenkor a proximális szakasszal történő összehasonlításra nincs mód.

Komplett vizsgálatról csak akkor beszélhetünk, ha mindkét artériát teljes lefutása mentén

végig tudjuk követni, ez pedig a gázos belek miatt többnyire nem lehetséges, melyek főleg

bal oldalon okoznak zavaró hangárnyékot. A vizsgálat a beteg tökéletes légzési
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együttműködését követeli meg, mellyel legalább a légzési mozgások kiküszöbölhetők, ha a

szívpulzációból eredő mozgások nem is szüntethetők meg. Megfigyelések szerint az esetek

20-25%-ában kell számolnunk poláris erek jelenlétével (Berland és mtsai 1990; Desberg és

mtsai 1990; Fanti és mtsai 1992), melyeken szintén kialakulhat renovascularis hypertoniát

előidéző szűkület. Ezeknek az ereknek az ultrahangos megjelenítése többnyire sikertelen.

Nem csoda tehát, ha bizonyos szerzők alkalmatlannak tartják a módszert (Berland és mtsai

1990; Desberg és mtsai 1990). Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy a direkt jelek

kimutatása időigényes, számos technikai hibalehetőséget magában rejtő, erősen vizsgáló- és

készülékfüggö eljárás, az eredményességet nagy mértékben befolyásolja az adott anatómiai

helyzet.

A veseartéria szűkület indirekt jelei

A megfigyelések arra utalnak, hogy a főtörzsön jelenlévő nagyfokú szűkület hatással van a

perférián, a vese kisebb artériáiban detektálható áramlási görbékre is (Stavros és mtsai 1994;

Davidson és mtsai 1992; Kliewer és mtsai 1993).

A color Doppler vizsgálatok során azt tapasztalhatjuk, hogy az érintett oldalon nehezebben

tudunk áramlást detektálni a vesében, mint az ép oldalon. Ha az artériás oldalról kevesebb

vér jut a vesébe, a vesevénákba visszavezetődik a jobb pitvari pulzáció, így a vesevéna

áramlási görbéje pulzáló jellegűvé válik.

A szegmentális veseartériákból kapott áramlási görbék elemzésekor különböző szerzők

különböző tényezőkre hívják fel a figyelmet.

Stavros és mtsai a korai szisztolés csúcs (ESP=early systolic peak) hiányát tartják a

legfontosabbnak.
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kóroskórosszabályos

Nagy anyagon végzett megfigyeléseik szerint 50%-os szűkület fenállása esetén a korai

szisztolés csúcs eltűnése alapján a szenzitivitás 78%, a specificitás 97%-nak adódott, míg

ezek az értékek 70%-os szűkület esetén 99% ill. 91%-ra változtak, azaz a hemodinamikai

szempontból szignifikáns mértékű szűkület kimutatására ez igen megbízható jel.

A korábban megfigyelt, szűkületre utaló indirekt jelek közül (Handa és mtsai 1988; Martin

és mtsai 1991) a szisztolés gyorsulás idejének megnövekedése, az akcelerációs idő (AT)

megnyúlása, valamint ennek a sebességváltozáshoz viszonyított aránya az akceleráció

(ACC) szintén elég megbízhatóak, de magukban rejtik a mérőpontok szubjektív

elhelyezéséből adódó hibalehetőséget.
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ACC

t7
AT

A 0.07 sec feletti AT és 3 m/sec2 alatti ACC-t tarthatjuk kórosnak (Stavros és mtsai 1994;

Handa és mtsai 1988).

Az áramlási görbe alakja egyénenként normális esetben is számos variációt mutathat.

Stavros megfigyelései szerint leggyakrabban az alábbi hat típussal találkozhatunk.

Normális spektrumok
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Szűkületre kell gyanakodnunk az a. renalis főtörzsén, ha a szegmentális ágakban a két

oldalon eltérő jellegű normális típusú áramlásigörbét detektálhatunk. Ezt általános görbe 

típus különbözőség jelnek nevezzük. Ilyenkor keresnünk kell egyéb eltéréseket is.

A súlyos fokú a. renalis szűkület befolyásolja a rezisztencia index (Rí) értékét is (Özbek és

mtsai 1993). Ez a paraméter a szisztolás csúcssebesség és végdiasztolés sebesség

különbségének, valamint a szisztolés csúcssebességnek a hányadosa, a perifériás ellenállás

mértékére utaló, szögfüggetlen állandó. A szűkület oldalán a főtörzs stenosisa mechanikus

védelmet nyújt a kisebb ereknek a hypertonia által előidézett arteriola sclerosis ellen, míg az

ép oldalon ez a védőhatás nem érvényesül. A kóros oldalon angiotensin-prostaglandin

indukálta afiferens arteriola tágulat jön létre. E kettős hatás révén a kóros oldalon a

rezisztencia index értéke alacsonyabb lesz mint az ép oldalon. A rezisztencia index 5%-os

oldalkülönbsége esetén már fel kell vetni a szűkület gyanúját és keresni kell az erre utaló

egyéb jeleket. Ez a paraméter természtesen nem használható, ha a szűkület kétoldali, ha a

vesében súlyos, a kisereket is érintő elváltozás (gyulladás, diabetes stb.) van és ha a vesében

diffúz parenchymabetegség áll fenn. Sajnos a felnőttkori hypertoniás korcsoportban a

legtöbb esetben számolnunk kell ilyen eltérésekkel.

Az indirekt jelek detektálása kapcsán is vannak bizonyos hiba-lehetőségek. A periférián

észlelt kóros áramlás alapján nem lehet eldönteni, hogy az eltérést súlyos fokú szűkület vagy

teljes elzáródás hozta-e létre. A lassú elzáródás esetén itt is lehetőség van ugyanis collateralis

keringés kialakulására, melyen kérészül az eredetinél kevesebb, lassú áramlású vér jut a

vesébe. Amennyiben tehát kóros - a Kotval és mtsai által megfigyelt parvus és tardus típusú

- áramlási görbét észlelünk (3. ábra), meg kell próbálnunk direkt módon ábrázolni a

főtörzset Kotval és mtsai 1989; Lafortune és mtsai 1992; Stavros és mtsai 1992).
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A vese vérellátásában 20-25%-ban kell számolnunk bizonyos veserészleteket önállóan ellátó

un. pólus artériákkal (Berland és mtsai 1990; Desberg és mtsai 1990; Fanti és mtsai 1992).

Ezért kell törekedni arra, hogy minden esetben vizsgáljuk az alsó ill. felső pólus

szegmentális ágait is, de az esetek egy részében így is téves negatív eredményt kaphatunk.

Garel és mtsai renovascularis hypertoniás gyermekekben azt figyelték meg, hogy a terápiás

eredmény szignifikánsan jobb, ha az érrekonstrukciót megelőző ultrahangvizsgálat során az

indirekt jelek (ESP, ACC, AI) nem utalnak kóros eltérésre. Eseteik zömében poláris artérián

volt szűkület, ez magyarázta a téves negatív ultrahangleletet (Harkányi és mtsai 1991).

A segmentális ágakon ritkábban ugyan, de szintén előfordulhat renovascularis hypertoniát

előidéző szűkület. Ezek kimutatása csak akkor sikerülhet, ha éppen az adott érágat

választjuk az indirekt jelek meghatározására.

Az egyéb okból magas perifériás ellenállású áramlási görbéken nehezebb kimutatni az

indirekt jeleket. Nem tisztázott, hogy valójában az ilyen típusú áramlás esetén csak nagyobb

fokú főtörzs szűkület okoz-e hemodinamikai hatással járó eltérést, vagy csupán a

nehezebben észrevehető indirekt jelek miatt több a téves negatív eredmény ebben a 

csoportban. És végül centrális eltérések (aorta stenosis, coarctatio aortae, aorta dissectio)

miatt is láthatunk kóros indirekt jeleket, ilyenkor az eltérések kétoldalisága vezethet a helyes

értelmezéshez.

Az indirekt jelek kimutatását a kövérség, gázos belek lényegesen kevésbé zavarják, mint a

főtörzs vizsgálatát, a megfelelő légzési kooperáció azonban elengedhetetlen.

Technikai feltételek - vizsgálati metodika

A sikeres vizsgálathoz jó felbontóképességű, color Doppler vizsgálatokra alkalmas

készülékre van szükség. A color Doppler mód lehetővé teszi a mintavétel helyének pontos

kiválasztását, a megfelelő szögkorrekciót (Foley és Erickson 1991; vonMödder 1992;
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Dougherty és mtsai 1993) és elfogadható idejűre rövidíti a vizsgálatot, így is átlagosan 30- 

45 percet kell számolnunk azonban egy-egy vizsgálatra. A főtörzsek direkt ábrázolásához

jó, ha rendelkezünk alacsony (2-2.5 MHz) frekvenciájú vizsgálófejjel, a szegmentális ágak

megítélésére az általános hasi vizsgálófejek (3.5-5 MHz, sector, vector vagy convex) a

megfelelőek. A color Doppler vizsgálati paramétereket (Foley és Erickson 1991) úgy

válasszuk meg, hogy a szegmentális vénákban éppen ne lépjen fel aliasing jelenség,

használjunk viszonylag alacsony értékű falszűrőt, adjunk magas color felülírási prioritást. A 

spektrum Doppler vizsgálathoz használjuk a színkódolást a mintavétel helyének 

kiválasztásához, de kapcsoljuk ki a színt az áramlási görbe rögzítésekor. Az aliasing

jelenséget küszöböljük ki, használjuk a lehető legkisebb értékű falszűrőt ebben a módban is.

Válasszunk viszonylag széles kaput és gyors kiírási sebességet.

Ha kóros áramlási görbét észlelünk, először gondoljunk mindig rossz beállításra! Ha

ugyanarról a helyről a vizsgálati paraméterek megváltoztatása után szabályos görbét

kapunk, akkor azt kell elfogadnunk, még akkor is, ha előtte több abnormálisnak tűnő

spektrumot tudtunk felvenni.

8. Az a. mesenterica superiorban bekövetkező áramlás változások étkezés hatására

A hasi angina kimutatása komoly diagnosztikai problémát jelent a klinikai gyakorlatban

(Anonymus 1977). A visceralis erek állapotának megítélésére korábban csak az invazív, bár

kétségkívül igen pontos anatómiai felvilágosítást adó szelektív angiographia állt

rendelkezésünkre (Gibson és mtsai 1993). A duplex ultrahang vizsgálatok alkalmazása

jelentős változást eredményezett.
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A splanchnikus vérátáramlás szabályozására vonatkozóan döntően állatkísérletes kutatási

eredmények ismeretesek, ezen adatok bizonyították, hogy a legtöbb élettani folyamat az

életkorral összefüggésben változást mutat (Moneta és mtsai 1988; Muller és mtsai 1990).

Doppler ultrahangvizsgálat alkalmazhatóságáról a splanchnikus erek területén először

Qamar és mtsai, 1985-ben számoltak be. Az étkezés hatására bekövetkező áramlási változás

detektálásával több munkacsoport is foglalkozott (Moneta és mtsai 1988, Qumar és mtsai

1988, 1986; Muller és mtsai 1990). A módszert alkalmazhatónak találták még a nem

kooperáló csecsemők vizsgálatára is (vanBel és mtsai 1990; Leidig és mtsai 1989).

Ugyanakkor mások rámutattak a módszerben rejlő hibalehetőségekre (Hunter és mtsai;

Taylor és mtsai 1990). A Doppler méréshez használt ultrahangnyaláb és az értengely által

bezárt szög befolyásolja a kapott jel minőségét és a mérés pontosságát. A szögértéknek a

lehető alacsonynak kell lennie, ezt részben a mintavétel helyének kiválasztásával, részben a

vizsgálófej tartásának manipulációjával érhetjük el. Vizsgálataink során általában az eredés

utáni, ventralis irányba tartó szakaszt használtuk mérésre, mielőtt az ér caudalis irányba

fordulna. A hasi ultrahangvizsgálatokat, a zavaró bélgázok kiküszöbölése érdekében

többnyire éhgyomorra célszerű végezni. Gibson és mtsai (1993) a splanchnicus erek

Doppler ultrahang vizsgálata során az első 10 betegből 9-ben nem tudtak értékelhető

áramlási görbét kapni az a. mesenterica superiorból a bélgázok miatt, így a további

vizsgálataik során ezt az eret nem értékelték. Saját tapasztalataink ezzel ellentétesek.

Valamennyi betegben mind étkezés előtt, mind étkezés után tudtuk ábrázolni az a.

mesenterica superior főtörzsét, legalább 2 cm hosszú szakaszon. Igyekeztünk a

vizsgálatokhoz ideális körülményeket teremteni, így a méréseket mindig a reggeli órákban

végeztük és a vizsgált betegek testsúlya nem haladta meg az ideális érték 10%-át.
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Qamar és mtsai (1986) megfigyeléseihez hasonlóan a kiindulási rezisztencia érték

tekintetében mi sem találtunk összefüggést a különböző korcsoportok és a nemek között.

Ugyanakkor a postprandialis Rí értékének csökkenése szignifikánsan kisebb volt az 55

feletti korcsoportban.

1. Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a duplex Doppler módszer alkalmas a

visceralis vérátáramlás változásának kimutatására.

2. Eredményeink a postprandialis hyperaemia idős korral összefüggő csökkenését

bizonyítják.

9. V. spermatica elváltozásai férfi infertilitás kapcsán

A varicokele, a plexus pampiniformis tágulata viszonylag gyakran fordul elő fiatal

férfiakban. Jelentősége, hogy a férfi infertilitás oka lehet. Ha ez bebizonyosodik, műtéti vagy

intervenciós radiológiai módszerrel oldható meg (Shafrik és mtsai 1990).

Klinikánkon 1987. óta végzünk transkatéteres embolizációt varicokele megszüntetésére

(Vadon és mtsai 1991, Pokorny és mtsai 1992, 1993). 1989. óta a beavatkozást megelőzően

minden esetben elvégeztük a scrotum color Doppler vizsgálatát is. 320 beteget vizsgáltunk

klinikailag feltételezett varicokele miatt. Ezek közül egy esetben észleltük, hogy a varicokele

a bal here állományában helyezkedett el. Tudomásunk szerint eddig mindössze 3 ilyen esetet

közöltek és radiológiai intervenció egy betegben sem történt.

A varicokele ultrahang diagnózisa jól ismert jeleken alapszik (Rifkin és mtsai 1983), 2 mm-

nél tágabb kanyargós tubularis képleteket látunk, melyek típusos esetben a here felett és

mögött helyezkednek el. A color Doppler vizsgálat helyes beállítás esetén azonnal jelzi az
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áramlást a tágult vénákban. Az intratesticularis vénák varicosus tágulata, melyek a v.

spermatikába vezetődnek el igen ritkán fordul elő. Az ultrahangvizsgálat jellegzetességeit

először Weiss és mtsai (1992) közölték. A közölt esetekben az intratesticularis elváltozáshoz

extratesticularis eltérés is társult. A venográfíát követően először 8 ml ethoxyscerolt

fecskendeztünk a v. spermaticaba. Mivel ez elégtelennek bizonyult egy embolizáló spirált

helyeztünk a vénába az L3-as csigolya magasságában. Azt feltételeztük, hogy az

intratesticularis varicokele ugyanúgy fog reagálni az embolizációs kezelésre, mint az

extratesticularis. A lehetséges szövődmény a phlebitis ill. a v. perforációs és hematoma

(Iaccarino és mtsai 1977; Lima és mtsai 1978), egyik sem keletkezett esetünkben. Az 1 év

múlva végzett kontroll ultrahangvizsgálat az elváltozás teljes visszafejlődését mutatta, a here

echoszerkezete homogén volt, keringése megtartott.

10. Az aorto-iliacalis érszakasz szűkületeinek hatása az a. femoralis communis áramlási

görbéire

A color Doppler vizsgálatok megváltoztatták a perifériás érbetegségek kivizsgálási

stratégiáját. A duplex eljáráshoz képest a vizsgálati idő lényegesen lerövidült. Az

angioplastica eredményének nyomonkövetéséről, a grafiok átjárhatóságának szűréséről az

arteriovenosus fistulák diagnózisáról és terápiájáról, az álaneurysmák felismeréséről és

ultrahangvezéreit kompressziójáról számos közlemény született (Mills és mtsai 1986; Coley

és mtsai 1995; Fellmeth és mtsai 1991; Gooding és mtsai 1991, Johnston és mtsai 1993). Az

anamnesztikus adatok, a hallgatózási lelet, vérnyomás mérési adatok már elég jól

útbaigazítják a vizsgálót a betegség súlyosságának fokáról (Allen, 1996; Pasterkamp és

mtsai 1996, Rutheford és mtsai 1991; Spijkerboer és mtsai 1996). Az alsó végtagot érintő
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perifériás érbetegség az érrendszer többi részét is involváló legtöbbször atherosclerosis

részjelensége. Az alsóvégtagra lokalizálódó klinikai tünetek és panaszok általában a

betegség késői stádiumában jelennek meg. A léziók korai felismerése és lokalizálása eddig

nem tűnt olyan fontosnak mint pl. a carotis rendszer területén. Napjainkban azonban ez a

szemlélet változni látszik és az ultrahangvizsgálatoknak egyre nagyobb szerepe van, hogy

alkalmazásával megtaláljuk azokat a rövid szakaszra terjedő, hemodinamikailag szignifikáns

mértékű szűkületeket, melyek percutan radiológiai intervencióval gyógyíthatók a nagyobb

kockázatú és költségesebb sebészi megoldások helyett (Edwards és mtsai 1992; Geitung és

mtsai 1996; Pemberton és mtsai 1996).

A leggyakrabban érintett femoropoplitealis regio ultrahangvizsgálattal jól ábrázolható, a

szűkületek és elzáródások pontosan feltérképezhetők (Neuerburgheusler és mtsai 1996,

Polak és mtsai 1990, 1993, 1995; Sacks és mtsai 1992; Whiteley és mtsai 1996).

Ugyanakkor a hasi aorta alsó harmadát és az iliacalis erek ábrázolását számos tényező

nehezíti. A mélyen a kismedence alján fekvő ereket még ha sikerül is ábrázolni 3.5 MHz-es

transducerrel, a Doppler szög rendszerint túl nagy és a sebesség mérések emiatt

pontatlanok. Míg egyes szerzők a direkt ábrázolást és a 2-nél nagyobb szisztolés

csúcssebesség arányt tartják a szignifikáns mértékű szűkület kritériumának (Desmet és mtsai

1996), addig mások (Koelemay és mtsai 1996) az indirekt jelek megfigyelését részesítik

előnyben. Burnham és mtsai 97,3% szenzitivitásról és 81,5% specificitásról számolnak be az

a. femoralis communis áramlási görbéjén észlelt acceleraciós idő mérése alapján. Lai és

mtsai (1996) szerint, ha az a. femoralis communis áramlási görbéje nem trifázisos ez 100%-

ban aortoiliacalis szűkületet jelez. Ugyancsak 100%-os negatív prediktív értéket állapítottak

meg, vagyis ha a CFA-ban trifázisos áramlási görbét észleltek, az aortoiliacalis rendszerben

nem volt szignifikáns mértékű szűkület.
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Saját megfigyeléseink szerint a CFA-ban detektált trifázisos görbe esetén mindössze egy

esetben mutatott szignifikáns mértékű stenosist az angiogram. Ha a görbe bifázisos jellegű,

lapos volt, az RI<70%, ez minden esetben az aorto-iliacalis rendszer súlyos fokú

szűkületével vagy teljes elzáródásával járt, de ez a két lelet egymástól nem volt

elkülöníthető. Ha a Doppler görbe bifázisos jelleget mutatott, de az RI>70% volt, ez

különböző mértékű szűkületet jelentett, elzáródást vagy teljesen ép érrendszert ebben a

csoportban nem észleltünk.

Az első közlemények, melyek az alsóvégtag artériás rendszerének duplex

ultrahangvizsgálatáról szóltak egy láb teljes áttekintését 2 órában határozták meg. A color

Doppler bevezetésekor a vizsgálati idő csökkenéséről számoltak be, az iliacalis erekkel

együtt 1 végtag vizsgálat 45 percig tartott. Vizsgálatunk eredménye arra utal, hogy a rutin

diagnosztikában elegendő az artériás rendszer vizsgálata az inguinalis hajlattól a bokák

szintjéig. Ez egy végtag esetén 25-30 percet vesz igénybe. Az a. femoralis communis

áramlási görbéjéből következtethetünk a fentebbi (aorto-iliacalis) rendszer áramlási 

viszonyaira. így a vizsgálat negatív prediktív értéke kitűnő, míg azoknál, akiknél valamilyen

mértékű stenoocclusív betegség fennáll, a radiológiai intervenció illetve a műtét előtt az

angiográfía nem kerülhető el (Mulligan és mtsai 1991; Pinto és mtsai 1996; Zhang és mtsi

1996).
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Következtetések

1. Az orbitában ábrázolható erek - a. és v. centralis retinae, a. ophtalmica, v. ophtalmica

superior áramlási sebességei ép szemekben

Megállapítottuk a normális áramlási sebességeket ép szemekben az a. centrális retináéban, a.

ophtalmicaban, v. centrális retináéban és v. ophtalmica superiorban. Adatainkat az

irodalomban közölt mérési eredményekkel összevetve jó egyezést találtunk az artériás

áramlási sebességek vonatkozásában. Reményeink szerint ezzel alapot teremtettünk a

vérkeringés sebességének megváltozásával járó kórképek kimutatására. Ezen kórképek

közül eddig az endocrin ophtalmopathiaban létrejövő vénás keringés változására vannak

feldolgozott adataink, melyek azt igazolták, hogy ebben a betegcsoportban a v. ophtalmica

superiorban az esetek jelentős részében a standard módszereinkkel nem detektálható

áramlás. A color Doppler vizsgálatok alkalmazását az alábbi betegségekben tartjuk még

ígéretesnek: az artériás és vénás keringés elzáródása vagy csökkenése (ischaemiás kórképek,

normal-tension glaucoma), intraocularis és orbitalis daganatok, orbitalis érmalformatiok,

carotideo-cavernosus fistulák, valamint egyéb keringés változással járó betegségek, mint

glaucomák, gyulladások, hypertonia, diabetes mellitus.

2. Az orbitában előforduló tumorok és tumorszerü elváltozások áramlási viszonyainak

jellegzetességei

A színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok noninvazív módon plusz információt képesek

szolgáltatni az orbitában előforduló a tumorok és tumorszerű elváltozások áramlási

viszonyaira vonatkozóan. Bizonyos tendenciák megfigyelhetők, így a malignus elváltozások

többnyire idősebb korban fordulnak elő, gyakran érdús elváltozások, a perfifériás ellenállás
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az esetek zömében alacsony, de a néhány esetben észlelt magas perifériás ellenállású artériás

keringés minden esetben malignus elváltozásában volt megfigyelhető. Benignus tumorok 

fiatalabb betegekben fordultak elő, sok esetben észleltünk bennük vénás keringést, zömmel

extrabulbaris elhelyezkedésűek voltak. Ugyanakkor nem sikerült olyan specifikus jeleket

találni, melyek alapján az egyes tumorfajták egymástól illetve a tumorok a gyulladásos

elváltozástól egyértelműen elkülöníthetővé váltak volna.

3. Az áramlási irány megfordulásával járó kórképek a nyaki nagyerekben

A nyaki érszakaszon a keringési irány megfordulásával járó kórképek viszonylag ritkán

fordulnak elő, a megfordult áramlás miatt ezekben a color Doppler vizsgálat különös

gondosságot igényel. Ennek különösen a subclavian steal syndroma kimutatásában van nagy

jelentősége, hiszen ez esetben a kiváltó ok radiológiai intervenciós módszerrel, esetleg

érsebészeti beavatkozással megszüntethető, a beteg meggyógyítható. A többi esetben a

collateralis rendszer felderítése általában csak a diagnózist támasztja alá illetve a beteg

panaszait magyarázhatja.

4. Ultrahanggal detektálható eltérések a vertebrobasilaris insuficientia klinikai

diagnózisa miatt vizsgált betegekben

Az a. vertebralisok - legalábbis az ér egy rövid szakaszán - color Doppler vizsgálattal jól

azonosíthatók. Az éren kimutatható morphológiai eltérések vonatkozásában az

ultrahangvizsgálatok eredményei angiográfiával összevetve különböző kórképekben

eltérőnek bizonyultak. Az occlusio kimutatásában megbízhatónak tűnik az ultrahang

vizsgálat. A szűkületek megítélésében több probléma vetődik fel, a stenosisok

előfordulásának leggyakoribb helyei gyakran nem ábrázolhatok az ultrahangvizsgálat során,
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az indirekt jelek pedig nem jelentkeznek minden esetben a vizsgálható szakaszon. Az 

ultrahangvizsgálat a subclavian steal kimutatásában a legmegbízhatóbb. Ennek a

Akórismézése során anyagunkban nem fordult elő fals pozitív vagy negatív eset.

hypoplasia klinikai jelentősége kicsinek tűnik, maga az eltérés az esetek zömében

kimutatható ultrahanggal. A dissectio ritka előfordulású kórkép, ebben az esetben a

nyomonkövetésben lehet fontos szerepe a color Doppler vizsgálatoknak.

5. Az emlőtumorok keringési paramétereinek összefüggése az elváltozás dignitásával

Az emlőtumorok keringési viszonyainak vizsgálata során arra a megállapításra jutottunk,

hogy erezettség inkább a tumor méretével függ össze, semmint dignitásával. A color

Doppler vizsgálatot - több munkacsoport véleményét megerősítve - nem tekintjük rutin

eljárásnak, a módszer csak másodlagos szerepet játszhat az emlőtumorok differenciál

diagnosztikájában.

6. A transzplantált vese kóros működésekor észlelt áramlási eltérések összefüggése a

szövettani eredményekkel

A transzplantált vese ereit érintő komplikációinak felderítésében fontos szerepe van a color

Doppler ultrahangvizsgálatoknak. A nagyobb érágakban előforduló elváltozások - a. és v.

renalis elzáródás, a. és v. renalis szűkület, arteriovenosus fistula, álaneurysma - az irodalmi

adatok és saját tapasztalataink szerint is megbízhatóan kimutathatóak. Ugyanakkor a kiserek

károsodásával járó kórképek közül csak a súlyos acut rejectio esetében találtunk jó

összefüggést, míg az enyhébb (Grade I-II) rejectio, a cyclosporin nephrotoxicitás, az acut

tubularis necrosis a Doppler vizsgálatok alapján egymástól nem voltak megbízhatóan

megkülönböztethetőek. Ezen a területen jelenleg a biopsia biztosítja a diagnózist.
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7. Szürőjellegü eljárás kritériumai a renovascularis hypertonia kimutatására, az

intrarenalis szegmentális ágak vizsgálatával

A renovascularis hypertonia igazolásában, a szignifikáns mértékű a. renalis szűkület

kimutatására a color Doppler vizsgálat alkalmas módszer. Az eljárás szűrővizsgálatként való

önálló alkalmazását nem ajánljuk, minden esetben klinikai előválogatásra van szükség.

Először a veseartéria szűkület indirekt jeleit kell keresni, az intrarenalis szegmentális érágak

áramlási görbéinek elemzése alapján (korai szisztolés csúcs megléte, akcelerációs idő

hossza, akceleráció mértéke, reziszetncia index különbség). Ha az indirekt jelek kóros

eltérésre utalnak, a direkt jelek segitségével kell megkisérelni megállapítani a szűkület

helyét, illetve az esetleges elzáródást. Az érrekonstrukció hatása color Doppler vizsgálattal

azonnal lemérhető és hosszútávon nyomonkövethető.

8. Az a. mesenterica superiorban bekövetkező áramlás változások étkezés hatására

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a duplex Doppler módszer alkalmas a

visceralis vérátáramlás változásának kimutatására. Eredményeink azt mutatják, hogy a

postprandialis hyperaemia idős korban az életkor előrehaladtával párhuzamosan csökken.

9. V. spermatica elváltozásai férfi infertilitás kapcsán

A varicocele kimutatására alkalmas módszer a color Doppler ultrahangvizsgálat. A kezelés

hatásossága, az esetlegesen bekövetkező mellékhatások kimutathatóak. Ritkán előfordulhat,

hogy a kóros érgomolyag a here állományán belül helyezkedik el. Az általunk észlelt ilyen

eset azt igazolta, hogy a katéteres embolizáció ebben a helyzetben is elvégezhető, mely a

betegség megszűnését eredményezte, szövődmény nem jött létre.
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10. Az aorto-iliacalis érszakasz szűkületeinek hatása az a. femoralis communis áramlási

görbéire

Vizsgálatunk eredménye arra utal, hogy a rutin diagnosztikában elegendő az artériás 

rendszer vizsgálata az inguinalis hajlattól a bokák szintjéig. Az a. femoralis communis 

áramlási görbéjéből következtethetünk az aorto-iliacalis érszakasz áramlási viszonyaira. így

a vizsgálat negatív prediktív értéke kitűnő, míg azoknál, akiknél valamilyen mértékű

stenoocclusív betegség fennáll, a radiológiai intervenció illetve a műtét előtt az angiográfia

nem kerülhető el.
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Summary

The medical application of sonography started in the early 1950s. Since then the

methodology has undergone continuous improvement and now being used increasingly

widely. An important step in the development was the introduction of the color Doppler

method, which yielded information on the blood stream from a certain square of an image

plane. This information alone in most cases is not sufficient, but it allows a dramatic

reduction of the examination time and a precise location of the site of the best positioning

of the sample volume in pulsed Doppler mode. The first experiences with this new method

were published in 1987. In Hungary, the first equipment was set up in our Department in

September 1989. I was one of the fortunate radiologists who started work with the new

modality. This paper lists the topics on which the scientific interest of our work groups have

concentrated.

1. We determined the normal velocity ranges in the central retinal artery and vein, the

ophthalmic artery and the superior ophthalmic vein in 24 healthy eyes. Our data were

compared with those to be found in the literature, and a good correlation was observed. On

this basis, we began examinations in diseases accompanied by blood velocity changes in the

orbit. To date, we have analyzed data relating to endocrine ophthalmopathy in which a

diminished or even absent of venous flow was experienced.

2. 23 space-occupying lesions were examined in the orbit. We observed certain tendencies

during color Doppler examinations: as an example, malignant lesions were in most cases

hypervascularized. The resistive index was generally low; the few cases when it was higher
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than 75% related only to malignant tumors. In benign lesions, venous flow could also be

detected. These lesions were generally located extrabulbarly. However, we could not detect

any sign which could have been used to differentiate benign or malignant lesions or tumors

and inflammations from each other.

3. Flow reversal in the great arteries of the neck region is a rather rare feature: we observed

it in only 23 of 3759 patiens. In such cases, color Doppler examination should be performed

with special care. The most important and also the most common condition was the

subclavian steal syndrome as an indirect sign of high-grade stenosis or occlusion of the

subclavian artery. In these cases, color Doppler examination serves as an indication for

radiological intervention or surgery. In other, rarer cases, when flow reversal occurs in the

internal or external carotid arteries, the findings can explain the clinical signs and the

complaints of the patients.

4. The color Doppler findings on patients with vertebrobasilar syndrome were analyzed. In

38 of the 215 patients, digital subtraction angiography was also performed. The

sonographic and angiographic data were correlated.

Sonography proved to be accurate in the detection of occlusion of the vertebral arteries.

However, the imaging of stenoses was more questionable. In some cases, the stenotic region

could not be examined and the indirect signs of stenoses were also missing. The detection of

subclavian steal phenomen was successful in every case. Hypoplasia and dissection could

also be diagnosed.
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5. The flow characteristics of 62 breast lesions were determined by means of color Doppler

sonography. We could not find any statistically significant differences in the vascular

features of benign and malignant lesions. The best correlation was found between the size

and the vascularity of the lesions.

6. Color Doppler sonography has an important role in the detection of the complications

after kidney transplantation. The diseases affecting the great vessels, such as occlusion or

stenosis of the renal artery or vein can be accurately diagnosed. In the diseases effecting the

small vessels, only severe acute rejection exhibited a good correlation with the sonographic

findings. In acute tubular necrosis, cyclosporin nephrotoxicity, or exacerbation of the

original disease, biopsy is currently the method of diagnostic choice.

7. Color Doppler sonography proved to be a suitable method for the detection of

hemodynamically significant stenosis causing renovascular hypertension. However, it is not

advised to use it alone as a screening method; clinical selection of the patients is necessary.

First, the indirect signs should be detected. If there is any abnormality the direct signs of

stenosis or occlusion should be sought. The effect of vascular reconstruction therapy can be

detected immediately and long-term follow-up is also possible with sonography.

8. Color Doppler sonography is a good method for the detection of changes in visceral

blood flow after eating. Our results showed a decrease in postprandial hyperemia with age.

9. Color Doppler sonography has been carried out in our Department before the

sclerotherapy of varicocele. Among 320, patients we found one in whom the varicocele was
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situated in the testis. Successful treatment was performed by transcatheter embolization of

the left spermatic vein. The control sonogram revealed complete regression. A literature

search yielded only 3 previous cases of intratesticular varicocele. No data were found on the

treatment of this entity.

10. A very good correlation was found between the degree of stenosis in the aorto-iliac

vessels and the type of the Doppler curves of the common femoral artery. This means that,

although the lower segments of the abdominal aorta and the common and external iliac

arteries can generally not be well visualized sonographically, the form of the Doppler curves

of the common femoral artery can suggest their severe stenosis or occlusion.
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