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PTC (percutan transhepaticus cholangiographia) 
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KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL! 
 
Kedves Páciensünk! 
 
A javasolt vizsgálat lehetővé teszi, hogy a panaszai hátterében álló betegség okát felderítsük, illetve az epeutak, az 
epehólyag és a máj kóros elváltozásai idejében felismerjük. A vizsgálat előtt orvosa felvilágosítja a tervezett 
beavatkozás szükségességéről és kivitelezéséről, illetve a jellemző rizikótényezőkről és szövődményekről, hogy ezek 
ismeretében könnyebben dönthessen a vizsgálat elvégzéséről. Ez a betegtájékoztató próbál segíteni az orvossal 
folytatandó beszélgetés előkészítésében. 
 
Hogyan történik a vizsgálat? 
 
A bőr fertőtlenítése és helyi érzéstelenítése után röntgen- vagy ultrahang kontroll mellett egy vékony tűt vezetnek a 
májszöveten keresztül az epevezeték- rendszerbe (májpunkció). A tűn keresztül kontrasztanyagot fecskendeznek be, 
hogy az epeutakat a röntgen-képernyőn ábrázolni lehessen. (1. ábra) 
Ritka esetben bizonyos testfelépítési sajátságok megakadályozhatják a vizsgálat kivitelezését. Ilyenkor szükségessé 
válhat újabb PTC, illetve egyéb vizsgálati módszer elvégzése. 
A kontrasztanyag epeutakba juttatása nem jár fájdalommal, de a májpunkció maga fájdalmas vagy kellemetlen lehet. 
Ezért rendszerint fájdalomcsillapítót és/vagy nyugtató injekciót adunk. 
 
Milyen előkészületek szükségesek? 
 
Mivel a vizsgálat éhgyomorra történik, a vizsgálat napján sem étel, sem ital nem fogyasztható. Férfi betegeknél, 
akiknél a hasi régió területén erős szőrzet található, szükség lehet a szőrzet leborotválására. 
 
Milyen szövődmények léphetnek fel? 
 
Bár a májpunkció manapság egy alacsony kockázattal járó rutin eljárásnak tekinthető, a legnagyobb gondosság 
ellenére is előfordulhatnak szövődmények. 
Ezek a következők lehetnek: 
- ritkán akut lázzal járó epeút-gyulladás léphet fel, amely legsúlyosabb esetben vérmérgezéshez (sepsishez) 

vezethet. Ez azonban antibiotikum-kezeléssel többnyire elkerülhető, illetve sikeresen kezelhető  
- ritkán vérömleny alakulhat ki, illetve vér vagy epe kerülhet a hasüregbe, ezek azonban általában maguktól 

megoldódnak és csak a legritkább esetben vezetnek nagyobb vérzéshez vagy hashártya-gyulladáshoz. 
- nagyon ritkán előfordulhat a máj vagy környező szervek (pl. tüdő, mellhártya, belek) sérülése a punkciós tű által. 

Ez általában nem igényel különleges kezelést. 
- a légzésfunkció zavara a teljes légzésmegállásig csak ritkán fordul elő, elsősorban kontrasztanyag, nyugtató 

és/vagy fájdalomcsillapító szerek adása kapcsán. Ennek veszélye jelentős mértékben csökkenthető a beteg 
vizsgálat előtti, alatti és utáni szoros orvosi felügyeletével, amely egyben lehetővé teszi az azonnali beavatkozást. 

- nagyon ritkán túlérzékenységi reakció léphet fel kontrasztanyag, nyugtatószerek vagy helyi érzéstelenítő adására. 
szintén nagyon ritkán alakul ki a szív- keringési rendszer zavara, illetve olyan szövődmények, amelyek például a beteg 

vizsgálat előtti, alatti és utáni elhelyezésével kapcsolatos. 
 



 
1. ábra 

 
Mire kell ügyelni a vizsgálatot követően? 
 
- A vizsgálat után mintegy 2 órán át feküdjön azon az oldalán, ahol a beszúrás történt. 
- A vizsgálat napján alapvetően javasolt az ágynyugalom és lehetőleg ne fogyasszon sem ételt, sem italt. A későbbi 

táplálkozás tekintetében kérjük, kövesse szigorúan orvosa javaslatait. 
- Ha a vizsgálatot követően fájdalmai vagy egyéb panaszai jelentkeznének (pl. szédülés, hányinger, izzadás), 

haladéktalanul értesítse orvosát. 
- Ambulánsan végzett májpunkció esetén kérjük, kísérő személy jelenlétében távozzon és pontosan kérdezze meg 

orvosát a további teendőkkel kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat során nyugtató/fájdalomcsillapító injekciót 
kapott, az utóhatások miatt az elkövetkezendő 24 órában ne vegyen részt aktívan az utcai közlekedésben, ne 
dolgozzon veszélyes gépekkel, és lehetőleg ne hozzon fontos döntéseket. 

 
Milyen kérdések merülhetnek fel az orvossal folytatott elbeszélgetés kapcsán? 
 
Az elbeszélgetés során minden fontosnak tűnő kérdést tegyen fel, pl: 
- mennyire sürgős és szükséges a vizsgálat elvégzése? 
- Szóba jöhet-e más vizsgálati módszer? 
- Van-e olyan kockázati tényező, amely nem lett megemlítve a tájékoztatóban, de az én esetemben fennáll a 

lehetősége? 
 
 
 
Fontos kérdések, 
amelyeket kérjük, gondosan válaszoljon meg, hogy a veszélyforrásokat és az Ön speciális kockázati tényezőit idejében 
felmérhessük 
 
1. Tud-e vérrel kapcsolatos betegségről vagy fokozott vérzékenységről (pl. gyakori orrvérzések, vérömleny vagy 
kék foltok képződésére való hajlam)? 

  Igen    Nem 
 

2. Szed-e rendszeresen véralvadásgátló gyógyszereket (pl. Syncumar, Aspirin) 
  Igen    Nem 

 

3. Ismert-e allergiás betegsége vagy valamivel szembeni túlérzékenysége (pl. asthma, szénanátha, vagy 
túlérzékenysége jódra, kontrasztanyagra, gyógyszerre, ragtapaszra, műanyagra, helyi érzéstelenítőre)? 

  Igen    Nem 
 

4. Van-e szív-, keringési rendszer vagy tüdőbetegsége (pl. szívbillentyű rendellenesség, magasvérnyomás vagy 
asthma)? 

  Igen    Nem 
Ha igen, milyen?  
 

5. Tud-e akut, vagy krónikus fertőzésről (pl. Hepatitis, AIDS) vagy más súlyos krónikus betegségről (pl. 
epilepszia, bénulások) 

  Igen    Nem 
Ha igen, milyen?  
 

6. Ismert-e valamilyen anyagcsere betegsége (pl. cukorbetegség)? 
  Igen    Nem 

 

7. Ivarérett korú nők esetében: fennállhat – e terhesség lehetősége? 



  Igen    Nem 
 

A beteg nyilatkozata az orvossal folytatott beszélgetés után: 
 
Dr………………………………………………….a betegtájékoztató útmutatásai alapján a mai napon minden 
tekintetben felvilágosított és minden , általam fontosnak tartott kérdésemet feltehettem. 
 
  nincsenek további kérdéseim és nem igényelek több gondolkodási időt. 
 
  beleegyezem a javasolt vizsgálatba és az esetleg szükségessé váló terápiás beavatkozásokba (pl. az aranyerek 
elhegesítése, polypok eltávolítása). 
 
  Úgyszintén beleegyezem a kiegészítő és következményes beavatkozások elvégzésébe. 
 
Vagy 
 
  Nem egyezem bele a vizsgálat elvégzésébe. A kezelés elutasításából adódó lehetséges egészségkárosító 
következményekről megfelelően felvilágosítottak. 
 
Orvosi megjegyzések az elbeszélgetés kapcsán: 

 
 
 

Dátum: 
 
    
 Orvos aláírása  Beteg aláírása 




