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Punkciós technika

Jódos kontrasztanyag

Történeti áttekintés



Seldinger technika



1964: Dotter – PTA (perkután

transzluminalis angioplasztika)

1974: Grünzig -

ballon katéter

1987: Palmaz - stent

Történeti áttekintés



Angiográfia DSA (digitális szubtrakciós angiográfia)

Imaging technique



Vezetődrót

Teflon vagy hidrofil borítás

Átmérő (inch): 0.014-0.035

Coil spring

Core wire



Diagnosztikus katéterek

Műanyag borítás – fonott fémháló

Mérete (French): 1 F = 1/3 mm



Punctio helye

Femoralis  - femurfej

Radialis - radiusfej

Brachialis - humerus

Axillaris      - humerus

Olyan ponton ahol az ér jól tapintható, 
szúrható majd komprimálható



Angiográfia

Az angiographia csak az ér lumenét ábrázolja, 
környezetéről nem ad információt

Mozgás okozta műtermékek gyakoriak

Az erek egymásra vetülnek



Mellkasi CTA

Aorta szűkület műtéte utáni állapot





Az angiográfiát más, kevésbé invazív 
vizsgálómódszerek helyettesítették:

Ultrahang – vénák és felszínes erek

CT angiográfia

MR angiográfia

Az angiográfiát elsősorban akkor alkalmazzák, amikor 
lehetőség van endovascularis beavatkozásra.



Bronchialis artériák

IC

BR

Eredésük a T5-T6 csigolyák szintjében, számos variáció fordulhat elő
Lefutásuk a főhörgőkkel párhuzamos
Maximum átmérő: 1.5-2 mm
Kollateralis összeköttetés a pulmonalis erekkel



Abnormális összeköttetés a bronchialis artéria és a felső lebenyi pulmonalis vénák között

Bronchialis artériák



Bronchialis artéria embolizáció



Pulmonalis véna telődése
az a. axillaris felől



arteria phrenica inferior arteria thoracica interna

Kollaterálisok az a. bronchialisok
irányába



CT angiográfia



Hasi CT angiográfia



Jobb a. renalis stentelés



Stentek

Öntáguló

Ballonos



Vena cava superior elzáródás

A felső testfél vénás elfolyási zavara – nagyméretű kollaterálisok



Stentgraftok

Aneurysmák kezelése

Érsérülések kezelése



Aortaív aneurysma



Supraaortikus erek

Rendkívül fontos a szűkületek/elzáródások miatt 
kialakuló kollaterálisok ismerete



a. subclavia stenosis / elzáródás

retrográd áramlás az azonos oldali a. vertebralisban

Subclavian steal syndroma



Atípusos steal és bal subclavia 
recanalisatio

a bal a. vertebralis az aortaívből ered

a. subclavia elzáródás – kollaterálisok a thyrocervicalis ágak felől



Az aortaív ágainak variációs eredése



Embrionális garatív artériák



Mesenterialis árkádok

Pancreaticoduodenalis árkád
(a. pancreaticoduodenalis sup. és inf.)

arcus Riolani
(a. colica media és sinistra)



Aorta dissectio

Stanford A (Proximal)
Stanford B 

(Distal)



MR angiográfia







Komprimált valódi lumen

A zsigeri ágak perfúziós zavara



Kezelés stentgrafftal



Subintimalis PTA



Subintimalis angioplastica



Tanulságok

A punctiós régiók anatómiájának pontos 
ismerete elengedhetetlen

• megfelelő tájékozódási pontok (pulzus nem 
mindig tapintható!)

• a szúrással kapcsolatos szövődmények ismerete, 
időbeni felismerése

• vérzéscsillapítás



Tanulságok

Katéterezés kapcsán a vascularis anatómia, 
kollaterális hálózatok ismerete a pontos 
diagnosis és terápiás terv felállításához

Megfelelő analitikus gondolkodás (mit látok és mi 
lehet az oka)



Tanulságok

Intervenció esetén a szövődmény lehetőségek 
ismerete és szövődmény esetén megfelelő 
ellátása

Embolisatio esetén az érterület kollateralis 
kapcsolatainak ismerete és alapos felderítése



Köszönöm




