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Július 2-án ünnepélyes keretek között 
adták át a debreceni Kenézy Kór-
házban az ország legújabb MR-be-
rendezését. Az uniós fi nanszírozású 
BIHARMED pályázatból 300 millió 
forintos beruházás keretében új 
MRI-laborépület épült, valamint egy 
középkategóriás, általános felhasz-
nálásra tervezett Siemens MAGNE-
TOM Essenza 1,5T térerejû MR-be-
rendezést helyeztek üzembe.

A berendezés lelke egy ultrarövid, 
a betegek komfortérzetét biztosító, 
1,5T térerejû szupravezetô mág-
nes, melyet „zero boil-off” technológiával láttak el, így 
minimális a héliumfogyasztása. A készülék fejlesztése 
során alapvetô szempont volt a felhasználóbarát kör-
nyezet kialakítása, melynek köszönhetôen az alkal-
mazható betegvizsgáló programok rövid idôn belül a 
lehetô legjobb képminôséget biztosítják.

A készüléket a test valameny-
nyi régiójában keletkezô betegségek 
diagnosztikájára fogják alkalmazni. A 
leggyakoribb vizsgálatokat a központi 
idegrendszer vizsgálatai teszik majd 
ki, de emellett a Kenézy Kórház sür-
gôsségi ellátásban betöltött szerepe 
miatt a csont-és izomrendszer, a ma-
gas szintû emlôdiagnosztika kapcsán 
pedig emlô-MR vizsgálati lehetôsége 
emelendô ki. A készülék különleges-
sége, hogy a teljes test vizsgálatára 
alkalmas rendszerrel is felszerelték, 
így a daganatos betegellátásban is 

fontos szerepet tölthet be az új gép.
Büszkék vagyunk arra, hogy a ma rendelkezésre álló 

legmodernebb MR-technológiát a MEDTRON MR-in-
jektora egészítheti ki, a teljes ellátási folyamatban így 
biztosítva az elérhetô legmagasabb diagnosztikai mi-
nôséget.

Új MEDTRON MR-injektor Debrecenben
A SIEMENS csúcstechnológiát képviselô középkategóriás MR-berendezése mellé 
szállított kontrasztanyag-injektort az Astromedic Kft.

Hol találkozzunk ôsszel?
Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség 
számára legfontosabb magyar és nemzetközi kongresszusok, 
rendezvények adatait.

Dr. Bágyi Péter, a Kenézy Kórház és 
Rendelôintézet Központi Radiológiai 
Osztályának osztályvezetô fôorvosa 
és dr. Jászberényi Miklós

Dátum Esemény Helyszín Szervezô Kapcsolat

Szeptember 21. Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában

Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/
radiology/ 

Október 3-5. Soproni Ultrahang Napok Sopron, Hotel Lövér Prof. dr. Baranyai Tibor www.uhnapoksopron.hu
Október 11-12. EUSOBI 2013 Róma, Olaszország European Society of Breast 

Imaging
www.eusobi.org

Október 18-19. XI. Horvát-Magyar-Szlovén 
Radiológus Találkozó

�akovec, Horvátország Prof. Damir Mileti�, MD, 
PhD

www.novacon.hr/radiology2013/

Október 24-25. Pécsi Intervenciós Radiológiai 
Szimpózium

Pécsi Akadémiai Bizottság 
Székháza

Prof. dr. Battyány István www.macirt.hu

November 7-9. Magyar Neuroradiológiai 
Társaság XXI. Kongresszusa

Visegrád, Hotel Silvanus Dr. Rudas Gábor PhD kongresszus.mnrt.hu

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, USA Radiological Society of 
North America

www.rsna.org

Dr. Rudas Gábor az MR-kontrasztanyagok alkalmazásáról



   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

– Tanár úr, az ESPR Kongresszus kapcsán az MR 
kontrasztanyagok alkalmazásáról markáns véle-
ményt fogalmazott meg, a radiologia.hu portál 
interjút is készített errôl Önnel. A kollégák számára 
hogyan tudná összefoglalni az MR-kontrasztanya-
gok alkalmazásának lehetôségét felnôtt- és gyer-
mekdiagnosztikában?

– A válasz egyszerû: csak akkor adjunk MR-kont-
rasztanyagot a betegeknek, ha a vizsgálat megkövete-
li, ám ha megköveteli, akkor minden esetben a meg-
felelô minôséget és dózist alkalmazzuk. A fele- vagy 
harmadakkora dózis nem ér semmit, hiszen gyenge 
diagnosztikus minôségû vizsgálatot kapunk. Többet 
veszítünk a diagnosztikában, mint ami a kontraszt-
anyag megtakarítás elônye lehet. Sok esetben az új 
szekvenciák már nem igényelnek kontrasztanyagot. 
Kutatóközpontunkban a követéses gyermekvizsgálatok 
jó részében már diffúzióval és a T2 zsírszupressziós 
mérésekkel megfelelô információkat kapunk a tumor-
ról, metasztázistól vagy recidívákról. Persze a staging, 
onkológiai és gyulladásos esetekben szükség van a 
kontrasztanyagra – ám fontos tisztában lenni a kocká-
zatokkal is.

– A kockázatok kapcsán mi a legfontosabb tudás?
– Jól kell ismernünk az általunk alkalmazott kont-

rasztanyagokat. Fontos tudni, hogy lineáris vagy 
ciklikus, ionos vagy nem-ionos anyagról van-e szó. 
A MR-kontrasztanyagokban lévô gadolinium ugyanis 
önmagában nagyon veszélyes és mérgezô ritkaföld-
fém. Bénítja a kálciumcsatornát, csökkenti a RES, azaz 
reticuloendotheliális rendszer aktivitását, citokinokat 
szabadít fel és befolyásolja az enzimaktivitásokat. 
Viszont a megfelelô minôségû MR-vizsgálathoz szük-
ség van rá. A mérgezô hatás kivédésére a gadoliniu-
mot ún. ligandba helyezik. A ligand és a gadolinium 
együtt a kelát, amelynek két alapvetô tulajdonsága 
van: a gadolinium elhelyezkedése, illetve ionizációja. 
Amennyiben a gadolinium a ligand végén helyezkedik 
el, lineárisnak hívjuk, ha a ligand körbeveszi a gadoli-
niumot, ciklikus kontrasztanyagról beszélünk.

– E tekintetben mely kontrasztanyagok elônyöseb-
bek?

– A gadolinium kelátból történô „kiszabadulását” 
disszociációnak nevezzük. A szakirodalmi adatok 
szerint jobb gadolinium disszociációs mutatója van a 
ciklikus ionizált kontrasztanyagoknak. A legtöbb ga-

Ismét új intézménnyel bôvült partneri körünk. Június 
végén új kontrasztanyag-injektort telepítettünk a békés-
csabai Réthy Pál Kórházban mûködô, 2010-ben telepí-
tett 32 szeletes GE LightSpeed CT-berendezés mellé.

A telepítés és a betanítás ezúttal is csupán néhány 
órát vett igénybe, a MEDTRON saarbrückeni gyá-

rából érkezô injektort néhány perc alatt installáltuk. 
A CT-operátorok gyorsan megtanulták az érintôké-
pernyôs kezelôfelület alkalmazását. Örülünk annak, 
hogy a fejlett CT-technológia mellett július elejétôl a 
legmodernebb technológiát képviselô kontrasztanyag 
injektor áll a békéscsabai betegek rendelkezésére.

Csak akinek kell és csak a megfelelô dózisban
Az MR-kontrasztanyagok felelôsségteljes alkalmazásáról dr. Rudas Gábor PhD 
gyermekradiológust, a Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpontjának igazgatóját 
kérdeztük.

Új CT-injektor Békéscsabán
Ismét új kontrasztanyag-injektort telepítettünk, ezúttal Békéscsabán,  
a Réthy Pál Kórház és Rendelôintézetben.

Dr. Rudas Gábor PhD

dolinium a lineáris, nem ionizált kontrasztanyagokból 
szabadul ki. A különbözô kontrasztanyagok között 
egyébként akár 10-50-szeres disszociációs különbség 
is elôfordulhat, ezért meg kell gondolni, hogy milyen 
beteghez milyen kontrasztanyagot használunk.

–Ön mit javasol?
– Az MR-kontrasztanyagok általában sokkal ke-

vesebb szövôdményt okoznak, mint például a 
CT-kontrasztanyagok. A kontrasztanyaggal végzett 
MR-diagnosztika ismert, bár szerintem némileg eltúl-
zott szövôdménye a nefrogén szisztémás fibrózis (NSF) 
kialakulása. Ez teljes veseelégtelenségben szenvedô, 
hosszú évek óta dializált, sokszor – alkalmanként igen 
magas dózisú – kontrasztanyagos MR-vizsgálaton át-
esô betegek igen ritka szövôdménye. Jellemzô, hogy 
Magyarországon még nem is találkoztunk NSF-vel. A 
kontrasztanyagok minôségbeli különbségét jól jel-
lemzi, hogy vannak olyan kontrasztanyagok, amelyek 
alkalmazása esetén sosem írták le az NSF-et. Általá-
nosságban elmondható, hogy amióta a veszélyeztetett 
betegeknél világszerte sokkal jobban odafigyelnek 
a megfelelô kontrasztanyag alkalmazására, illetve a 
vesefunkcióra, az NSF elôfordulása jelentôs mérték-

ben csökkent. A megoldás egyszerû: nem szabad egy 
kalap alá venni az MR-kontrasztanyagokat. Számom-
ra az a sorvezetô, hogy teljesen egészséges emberen 
lehet alkalmazni a magasabb disszociációval bíró 
kontrasztanyagokat, ám minél nagyobb a baj, minél 
rosszabb a vesefunkció, annál megbízhatóbb kont-
rasztanyagot kell használni.

– Kiknél érdemes vesefunkcióra vonatkozó vizsgá-
latokat végezni?

– Kutatóközponti gyakorlatunk szerint csak attól 
kérünk elôzetes laborvizsgálatot, akinek az anamné-
zisébôl következtetni lehet a csökkent vesefunkcióra. 
A súlyosan vesebeteg emberek nem az utcáról sétál-
nak be hozzánk, és ha a legkisebb gyanú is felmerül 
arról, hogy a vesefunkció nem optimális, akkor kérünk 
laborvizsgálatot, illetve a megfelelô kontrasztanyagot 
alkalmazzuk. Már az újszülöttek glomeruláris filtrációs 
rátája, azaz GFR-je is 30-50 ml/perc/1,73 m2 között 
van, tehát a kisebb disszociációjú kontrasztanyagok 
adhatóak nekik. Sôt, ha valakinek egyáltalán nem 
mûködik a veséje, mégis kontrasztos MR-vizsgálatra 
van szükség az alacsony disszociációjú, ciklikus, ionos 
kontrasztanyagok alkalmazhatók.
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Békéscsabán ünnepélyesen átadtuk legújabb MEDTRON CT-D injektorunkat
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Új MEDTRON MR-injektor Debrecenben
A SIEMENS csúcstechnológiát képviselô középkategóriás MR-berendezése mellé 
szállított kontrasztanyag-injektort az Astromedic Kft.

Hol találkozzunk ôsszel?
Összegyûjtöttük a magyar képalkotó diagnosztikai közösség 
számára legfontosabb magyar és nemzetközi kongresszusok, 
rendezvények adatait.

Dr. Bágyi Péter, a Kenézy Kórház és 
Rendelôintézet Központi Radiológiai 
Osztályának osztályvezetô fôorvosa 
és dr. Jászberényi Miklós

Dátum Esemény Helyszín Szervezô Kapcsolat

Szeptember 21. Differenciáldiagnosztikai nehéz-
ségek a radiológiában

Szeged, Hotel Forrás Prof. dr. Palkó András www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/
radiology/ 

Október 3-5. Soproni Ultrahang Napok Sopron, Hotel Lövér Prof. dr. Baranyai Tibor www.uhnapoksopron.hu
Október 11-12. EUSOBI 2013 Róma, Olaszország European Society of Breast 

Imaging
www.eusobi.org

Október 18-19. XI. Horvát-Magyar-Szlovén 
Radiológus Találkozó

�akovec, Horvátország Prof. Damir Mileti�, MD, 
PhD

www.novacon.hr/radiology2013/

Október 24-25. Pécsi Intervenciós Radiológiai 
Szimpózium

Pécsi Akadémiai Bizottság 
Székháza

Prof. dr. Battyány István www.macirt.hu

November 7-9. Magyar Neuroradiológiai 
Társaság XXI. Kongresszusa

Visegrád, Hotel Silvanus Dr. Rudas Gábor PhD kongresszus.mnrt.hu

December 1-6. RSNA 2013 Chicago, USA Radiological Society of 
North America

www.rsna.org

Dr. Rudas Gábor az MR-kontrasztanyagok alkalmazásáról


