SZENT IMRE
EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

BETEGTÁJÉKOZTATÓ
FNY1028/22-2016.05.24.
KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI
OSZTÁLY
Változat: 1

Tárgy: Betegtájékoztató angiográfiához/transarteriális tumorterápiához

Oldalszám: 1/1

Készítette:

Ellenırizte:

Jóváhagyta:

Dátum:

Dr. Bártfai Katalin
részlegvezetı fıorvos

Dr. Unger Zsuzsa Ph.D
mb. osztályvezetı fıorvos

Dr. Kerkovits András 2016. 05. 24.
orvosigazgató helyettes

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ANGIOGRÁFIÁHOZ/TRANSARTERIÁLIS
TUMORTERÁPIÁHOZ
Tájékoztatás
Jelen betegtájékoztató elolvasásával és a beavatkozást végzı, Dr. ……………………………….
személyes, szóbeli tájékoztatásával felvilágosítást kaptam arról, hogy nálam kezelıorvosaim
(legtöbbször az onkoteam, vagy onkológus és intervenciós radiológus) szakmai konzíliuma és
egyetértése alapján éren keresztüli lokális daganatterápiára van szükség és lehetıség.
A vizsgálat célja
Ennek során a daganat érrendszerének minél pontosabb feltérképezése történik meg elsı lépésben. A
diagnosztikus érfestés után a beavatkozást végzı orvos megpróbálja a daganat vérellátását, az odavezetı
ereket kihasználva katéterrel optimálisan megközelíteni a daganatot. Ezt követıen az onkológus
kezelıorvos által megfelelınek tartott típusú és mennyiségő daganatpusztító gyógyszert és/vagy érlezáró
anyagot juttatunk a daganatot tápláló erekbe. Ezzel a módszerrel igyekszünk minél nagyobb
töménységben, minél célzottabban a daganatba juttatni gyógyszert és az egyidejő érlezárással oxigén
hiány is elıidézni a daganatban. Az érlezáró anyag egyben a gyógyszer gyors kimosódását is lassítja.
Vannak olyan daganatok és helyzetek, amikor csak érlezáró anyagot adunk be (vérzés drog-rezisztens
tumor, jóindulatú tumor, mint pl. myoma).
A vizsgálat menete
Az érfestés során olyan kontrasztanyagot juttatnak be az artériás és/vagy a vénás rendszerbe, melyet a
szervezet jól tolerál, de bizonyos esetekben érzékenységi reakciók léphetnek fel. Ezek az érzékenységi
reakciók lehetnek enyhék (bırviszketés, szájszárazság, torokkaparás, tüsszentés, álmosság, hányás,
enyhe vérnyomás ingadozás – összességében 1 % alatt), de igen ritkán (néhány ezrelék!) lehetnek
súlyosak is (gégeduzzanat, ájulás, epilepsziás roham, szívritmuszavar, jelentıs vérnyomásesés vagy
vérnyomás-emelkedés). Mindezen lehetséges kontrasztanyag szövıdmények elhárítására az angiográfiás
laborban felkészültek.
Átmeneti kellemetlenséget okozhat a beadott citosztatikum is, de általában ezek a panaszok enyhébbek
és rövidebb ideig állnak fenn, mint az infúziós (szisztémás) kezelésnél tapasztalható.
A vizsgálathoz használt behatolási hely leggyakrabban a lágyékhajlati és a felkar artéria. A beavatkozás
során és az érfestés után a szúrás helyénél vérömleny keletkezhet (az esetek 3-4 %-ában), mely azonban
általában egyéb kezelés nélkül, 10-12 nap alatt felszívódik. Igen ritka (0,2 % alatt) az az eset, amikor a
létrejött vérömleny miatt érsebészeti feltárásra van szükség. A beavatkozások során, a katéteres
manipulációk közben igen ritkán érsérülések (0,1 % alatt), vagy érelzáródás (0,05 % alatt) is létrejöhet,
melynek következében akár újabb endovascuáris beavatkozás akár sebészeti mőtét válhat szükségessé.
Az adott vizsgálat becsült sugárterhelésérıl a kifüggesztett tájékoztatóból, illetve az asszisztenstıl kap
tájékoztatást.

A betegtájékoztató érvényességi ideje: visszavonásig.

