
Alkalmazott Anatómia 1. 

1. Főbb nyaki, mellkasi és hasi nyirokcsomó régiók 

2. A nyak főbb anatómiai régiói, kapcsolataik fontossága 

3. Mit jelent a hideg göb és mire következtethetünk belőle? Mi a kivizsgálási protokollja? 

4. Mi a konszolidáció? Mondjon rá példákat! Mikor látunk levegőbronchogramot? 

5. Mi az az emphysema és milyen típusai vannak? 

6. Mi a tüdőtumorok TNM beosztásának a lényege? 

7. Mi az Agatston score és mire alkalmazzuk? 

8. Mi a stroke volumen és hogyan számítjuk ki? 

9. Milyen képalkotó módszert alkalmaz máj haemangioma gyanúja esetén, és miért? 

10. Mit jelent az FNH és milyen képalkotó módszert alkalmazna igazolására? 

11. Mi a jellegzetessége a májspecifikus MR kontrasztanyagoknak? 

12. Mi az a focal spearing? Mit értünk focal deposition alatt? 

13. Chirrosis és hepatocellularis carcinoma vizsgálati lehetőségei 

14. Pancreas fejlődési rendellenességei és azok vizsgálati lehetőségei? 

15. Acut panreatitisnél milyen képalkotó módszert alkalmazna, és mit keresne a képeken? 

16. Pancreas adenocarcinoma esetén milyen képalkotó módszert alkalmazna, és miért? 

17. Mi a pancreas carcinoma TNM beosztásának a lényege? 

18. Milyen jellegzetességei vannak az insulinomának és mivel vizsgálná? 

19. Milyen vizsgálatot alkalmazna húgyúti köves betegség gyanúja esetén? 

20. Mi az a Bosniak beosztás és mire alkalmazhatjuk? Miért fontos? 

21. A leiomyomak milyen lokalizációkban fordulnak elő? 

22. Az endometrium carcinoma prognózisát mi határozza meg? 

23. Mit jelent az endometriosis és mivel vizsgálná? 

24. A prostatarák és komplex kivizsgálási lehetőségei 



Alkalmazott anatómia II. 

 

1. A neurodegenerativ betegségek főbb csoportjai. Az Alzheimer MR megjelenése. 

2. A Parkinson kór MR megjelenése 

3. A Creutzfeldt-Jakob kór formái és MR megjelenésük 

4. A nyirokrendszer megjelenítésének lehetőségei. Lymphographia, MR-lymphographia. 

5. Az ischaemiás stroke komplex képalkotó vizsgálata (CT-MR). Mismatch lényege. 

6. A craniocervicalis átmenet fontosabb patológiás elváltozásai és CT vizsgálatuk 

7. Az agy fontosabb gyulladásos elváltozásai (HIV, herpes, meningitis, tályog) és 

komplex képalkotó vizsgálatuk. 

8. Brodmann régiók (mozgató-, érzőkéreg, beszédközpontok) 

9. A myelinisatiós folyamat és annak MR vizsgálata. 

10. Az agy fontosabb fejlődési rendellenességei és vizsgálatuk. 

11. Chiari malformatio formái és vizsgálata 

12. Az agy fontosabb gyermekkori daganatai (pilocytás astrocytoma, medulloblastoma) és 

ezek képalkotó vizsgálata 

13. Az agy fontosabb felnőttkori daganatai (gliomák, metastasisok) és ezek képalkotó 

vizsgálata 

14. Acusticus neurinomák és vizsgálatuk 

15. Hydrocephalusok formái, okai és vizsgálati lehetőségei 

16. A meningeomák jellegzetességei és vizsgálatuk 

17. A degenerativ porckorong betegségek formái és lokalizációjuk 

18. Spondylolisthesis és spondylolysis lényege és vizsgálati lehetőségei 

19. A sclerosis multiplex jelei (agy, gerinc) és vizsgálata 

20. A csigolyametastasisok komplex képalkotó diagnosztikája 

21. Az orbita komplex képalkotó vizsgálata. Endocrin ophthalmopathia képalkotó 

jellegzetességei. Relaxometria. 

22. Polytraumatizált betegek sürgősségi képalkotó vizsgálatai 
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