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I. Alapvetı megfontolások  
 
1.1. A protokoll alkalmazási területe:  
stroke-centrumok 
neurológiai fekvıbeteg-ellátás 
oxiológiai-sürgısségi, honvéd- és katasztrófa-orvostani betegellátó osztályok 
aneszteziológiai és intenzív terápiás osztályok 
érsebészeti osztályok 
idegsebészeti osztályok 
neuro-intenzív osztályok 
radiológia osztályok (CT, MR, angiográfiás laboratóriumok) 
Országos Mentıszolgálat 
neurológiai szakrendelık 
alapellátás 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Nemzeti Erıforrás Minisztérium 
 
1.2. A protokoll célja:  
A jelenlegi protokollt az Egészségügyi Minisztérium kezdeményezésére, a Neurológiai 
Szakmai Kollégium által felkért Magyar Stroke Társaság vezetısége állította össze “Az 
Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról” 
alapján. A protokoll célja, hogy összefoglalja a cerebrovaszkuláris betegségek epidemiológiai 
adatait, kockázati tényezıit, ismertesse a korszerő diagnosztikai és terápiás lehetıségeket.  
Célok:  
az agyérbetegségek hazai elıfordulásának mérséklése,  
a stroke okozta mortalitás csökkentése,  
az agyérbetegségek diagnosztikai hátterének egységesítése,  
korszerő hazai akut stroke ellátás szakmai hátterének biztosítása,  
hatékony stroke prevenció alkalmazása.  
 
1.3. A betegség/állapot leírása 
1.3.1. Definíció  
A stroke az agymőködés vérellátási zavara által okozott, globális vagy fokális zavarral 
jellemezhetı, gyorsan kialakuló klinikai tünetegyüttes, amely több mint 24 órán keresztül áll 
fenn vagy halált okoz, és amelynek bizonyíthatóan nincs más oka, mint az agyi érrendszerben 



kialakult elváltozás (WHO). Amennyiben a neurológiai kórjelek 24 órán belül megszőnnek, 
átmeneti agyi vérkeringési zavarról (tranziens iszkémiás attak, TIA) beszélünk.  
A patomechanizmus alapján a heveny agyi katasztrófák kb. 80%-át iszkémiás eredető 
kórképek adják (nagy artériás-kis artériás thrombosis, agyi embolizáció, hemodinamikai 
stroke), kb. 20%-ban pedig vérzéses kóreredet (intracerebralis vagy subarachnoidealis vérzés) 
áll a tünetek hátterében.  
 
1.3.2. Kockázati tényezık  
A stroke rizikófaktorait több szempont szerint csoportosíthatjuk. Beszélhetünk egyértelmően 
igazolt és lehetséges rizikófaktorokról. Mindkét csoportban szerepelnek befolyásolható és 
nem befolyásolható kockázati tényezık.  
A befolyásolható kockázati tényezık közé tartoznak a hipertónia, a dohányzás, az 
alkoholfogyasztás, a diabetes mellitus, a lipidek emelkedett szintje, a mozgásszegény 
életmód, az elhízás. A stroke-események legfontosabb rizikófaktora a hipertónia. 
Világviszonylatban a teljes lakosság mintegy 10-20%-a hipertóniás; ez az arány a szélütött 
betegek esetében 38-88%, hazánkban eléri a 75%-ot. A hipertónia stroke-kal való kapcsolata 
szorosabb, mint a szívinfarktussal. A hátrányos társadalmi helyzet kedvezıtlen a stroke 
kialakulása szempontjából: gyakoribb a munkanélküliek között, az alacsony jövedelmő 
társadalmi csoportokban, a nem kielégítı táplálkozás esetén. Emellett a különbözı társadalmi 
csoportokban különbözik az egészségmegırzı viselkedés (dohányzás, testedzés, táplálkozás) 
is.  
A nem befolyásolható kockázati tényezık közé tartoznak az életkor, a nem, a különbözı 
stroke-kal összefüggésbe hozható kardiológiai betegségek, a fokozott véralvadással járó 
állapotok, hormonális faktorok. 
Egyéb lehetséges kockázati tényezık között szerepel a nagyobb thrombocyták jelenléte, az 
alacsony szérumalbuminszint, a horkolás és az alvási apnoe, a depresszió, a stressz, a stroke 
családi halmozódása, anticoncipiens szedése, a terhesség, a migrén, és felvetıdött néhány 
genetikai marker szerepe is. A kábítószer-élvezık körében a vérzéses és az iszkémiás stroke 
gyakrabban fordul elı, rizikója mintegy kétszeres ebben a betegcsoportban (a rizikó 
nagyságának kérdésében ellentmondásosak a különbözı vizsgálatok eredményei).  
 
1.3.3. Genetikai háttér  
Mind az iszkémiás, mind a vérzéses stroke-kórképek között számos genetikailag determinált 
kórkép található.  
Iszkémiás stroke esetén elıforduló genetikai rendellenességek:  
homocysteinuria,  
dyslipidaemia,  
Fabry-féle betegség,  
haemoglobinopathiák,  
polycythaemia,  
coagulopathiák.  
Vérzéses stroke esetén elıforduló genetikai kórképek:  
alvadási faktor rendellenességek (faktor VIII, IX, VII, X, XI, XIII),  
arteriovenosus malformatiok, aneurysmák egyes esetei,  
felnıttkori polycystas vese,  
fibromuscularis dysplasia,  
amyloidosis,  
neurofibromatosis.  
Mindkét csoportban nı azon kórképek száma, ahol a genetikai vizsgálat már a rutin 
laboratóriumi diagnosztika részét képezi. Vannak olyan kórképek, amelyek kis incidenciájuk 



miatt csak meghatározott centrumokban tesztelhetık. Nem kevés azon betegségek száma, 
ahol még nem ismerjük az etiopatogenezisben szerepet játszó genetikai rendellenességet, bár 
a “linkage analysisek” már igazolták, hogy a kromoszóma mely régiója lesz felelıs a kórkép 
kialakulásáért.  
 
1.3.4. Incidencia/prevalencia/morbiditás/mortalitás Magyarországon  
A világ fejlett országaiban a stroke a mortalitási és morbiditási statisztikák elıkelı helyén áll; 
gazdasági terhe az összes betegség között a legnagyobb. Hazánkban a stroke kiemelt 
fontosságú népegészségügyi problémát jelent, a leggyakoribb olyan betegség, amely a 
független életvitelt lehetetlenné teszi. Magyarországon – hasonlóan a többi közép-kelet-
európai országhoz – a stroke-halálozás 1970–1985 között meredekebben emelkedett, mintegy 
évi 2%-kal, mint a kardiovaszkuláris halálozás. Ezt követıen a stroke mortalitása csökkenı 
tendenciájú, de még mindig jelentısen magasabb, mint a nyugat-európai országokban.  
A stroke miatti halálozás az elmúlt években Magyarországon – az Agyérbetegségek Országos 
Központjának közel 9000 beteg adataira támaszkodó felmérése alapján 2000-ben készített 
Stroke Adatbázisa, valamint a GYÓGYINFOK adatai szerint – körülbelül 185/100 000, 2005-
re 130/100 000-re csökkent. Szembetőnı a fiatalabb korosztályok – ezen belül fıként a férfiak 
– viszonylag magas érintettsége. Míg a nyugat-európai országokban az akut stroke-betegek 
mortalitása az 50 év alatti korcsoportban 100 000 lakosra 8-10 beteg, addig ez a szám 
hazánkban nıknél 40, férfiaknál 60. Hazánkban a stroke-betegek átlagosan 5-10 évvel 
fiatalabbak, mint a fejlett ipari országokban.  
Az akut stroke miatt kórházba került betegek halálozási aránya az elsı hónapban (case-
fatality) az ellátó osztály típusától függıen 12–18%, az elsı évben 25–30%. Becslések szerint 
jelenleg Magyarországon évente kb. 40-50 000 beteg kerül kórházba akut stroke miatt. A 
magas mortalitás mellett a gyógyulás rövid távú kilátásai is rosszak, a betegek mindössze 
10%-a tudja folytatni korábbi normális életvitelét. A stroke után dependens (önálló 
életvitelében valamilyen formában segítségre szoruló) betegek aránya 32–42% között mozog. 
Az akut stroke kezelési lehetıségei még jelenleg is korlátozottak, az ismétlıdı stroke-ok 
aránya pedig kiemelkedıen magas. Az ismétlıdés kockázata az elszenvedett stroke-ot követı 
elsı évben a legmagasabb, ezen esetek kimenetele még kedvezıtlenebb, mint az elsı stroke-
oké.  
 
1.3.5. Jellemzı életkor és nem 
60 év felett, de a betegek 25%-a 60 év alatti. Jellemzı nem: férfiak, nık egyaránt 
megbetegednek, az arány életkorfüggı.  
 
1.3.6. A különbözı stroke formák 
A stroke-ot többféle szempont szerint osztályozhatjuk. A tünetek kialakulása, idıbeli 
lefolyása (pl. TIA, reverzibilis ischemiás neurológiai deficit, progressing stroke, komplett 
stroke); a képalkotókkal diagnosztizált eltérések lokalizációja (pl. jobb oldali carotis interna 
occlusio vagy bal media területi infarktus); a pathogenesis alapján (pl. ischemiás és vérzéses 
stroke), de egyik klasszifikáció sem tekinthetı ideálisnak. 
A pathogenesis, a therápia és a prognózis szempontjából az ischemiás (kb. 80%) és a vérzéses 
(kb. 20%) stroke elkülönítése a legfontosabb: 
– az ischemiás stroke kb. 50%-át thrombosis okozza,  
– ezek 30%-ában vagy az extracranialis carotis/vertebralis szakasz vagy az intracranialis 
nagyerek betegednek meg, 
– másokban a penetráló kis erek károsodnak, ezek az ún. lacunaris stroke-ok (20%), általában 
hypertoniás elızmény talaján alakulnak ki. 
– Az ischemiás stroke kb. 30%-ban a szívbıl, a carotis nyaki szakaszából, esetleg a felszálló 



aortából származó embolus blokkolja a keringést.  
– A hemorrhagiás stroke az összes stroke kb. 20%-át teszi ki. Állományvérzést, illetve 
subarachnoidealis vérzést különítünk el. Az állományvérzés leggyakrabban a  
– törzsdúcok területén alakul ki, olyan erekben, melyeket a hypertonia már hosszabb idı óta 
károsít. Az agyvérzés által okozott tüneteket a különbözı agyi struktúrák kompressziója idézi 
elı, általában súlyosabbak, mint az ischemia tünetei. A subarachnoidealis vérzés akkor alakul 
ki, ha az agy felszínén futó erek valamelyikén kiboltosuló aneurysma megreped 
(leggyakrabban az a. communicans anterior). 
– Az ischemiás stroke prognózisa általában jobb, mint a vérzésé. Egy évvel az ischemiás 
stroke után a betegek 2/3-a még életben van, a parenchymás vérzéseknek azonban már csak 
40%-a, a subarachnoidalis vérzésben szenvedıknek pedig csupán fele.  
 
1.3.7. A stroke klinikai jelei 
Hirtelen arcaszimmetria, a felsı és alsó végtag zsibbadása, meggyengülése, bénulása. A 
tünetek kétoldaliak is lehetnek.  
A motoros vagy szenzoros beszédteljesítmény károsodása (aphasiák). 
Az artikuláció zavara (dysarthria). 
Átmeneti amaurosis (általában egy szemre korlátozódó), látótérzavar. 
Bizonytalan szédülés, járásbizonytalanság. 
Hirtelen súlyos fejfájás, esetleg tudatzavar. 
 
Csupán a klinikai tünetek alapján néha még azt is nehéz eldönteni, hogy agytörzsi vagy 
supratentorialis keringészavarról van-e szó.  
Alternáló érzészavar, kettıslátás, dysarthria, nyelészavar vagy tiszta motoros tünetek hátsó 
skála keringészavarra utalnak. 
Aphasia, gnosticus zavar supratentorialis keringészavarra jellemzı. 
Az alább felsoroltak többé-kevésbé jellemzıek az egyes stroke formákra, de hangsúlyozni 
kell hogy az ischemiás és vérzéses kórforma csak CT segítségével különíthetı el, a klinikai 
tünetek, illetve a fizikális vizsgálat nem elegendı.  
– Több vascularis rizikófaktor jelenléte, egyidejő periférás occlusív érbetegség, 
coronariasclerosis, ismétlıdı TIA-k, hajnalban-reggel kialakuló bénulás, ép tudat, nem vagy 
csak mérsékelten emelkedett vérnyomás, ischemiás-thrombotikus kóreredetet valószínősít. 
– Viszonylag fiatal életkor, teljes jólét közben kialakuló, gyorsan súlyosodó, kérgi 
lokalizációra utaló tünetek, az anamnesisben esetleg mk. félteke károsodására utaló adatok, 
vitium, ritmuszavar embóliára jellemzı. 
– Súlyos hypertonia, plethorás arc, polyglobulia, hirtelen kialakuló súlyos féloldali tünetek, 
forszírozott légzés, somnolentia vagy sopor inkább vérzésre utal. 
– Testi erıfeszítés alatt heves fejfájás, hányás, fénykerülés, kezdetben általában bénulás 
nélkül, de gyorsan kialakuló zavartság, illetve tudatzavar elsısorban subarachnoidalis 
vérzésre (SAV) jellemzı. 
 
De erıfeszítés nélkül, minimális tünetekkel is elıfordulhat SAV, illetve viszonylag nagy 
vérzés is társulhat enyhe tünetekkel, járóképes betegben! 
Noha a stroke-betegek jelentıs részét szívbetegség miatt veszítjük el, általában igaz, hogy a 
stroke beteg újabb stroke-ot a szívbeteg pedig újabb szívinfarktust fog szenvedni. 
Az ischemiás stroke 15-20%-ában a legrészletesebb vizsgálat sem tisztázza a kóreredetet. 
 
1.3.8. Gyakori társbetegségek  
Az agyérbetegségek többségének rizikótényezıi és patofiziológiai gyökere közös az 
iszkémiás szívbetegségekével és a perifériás obliteratív betegségekével: az arteriosclerosis. 



Nem véletlen, hogy a REACH vizsgálat szerint a kezdetben koronáriabetegség, stroke vagy 
alsó végtagi klaudikáció tüneteivel jelentkezı beteg késıbb valószínőleg klinikailag is meg 
fog betegedni a másik két forma valamelyikében, vagy akár mindkettıben is. Magyarországon 
a teljes halálozás 51%-áért felelısek a kardiovaszkuláris betegségek, ezen belül az iszkémiás 
szívbetegségek aránya 36%, a cerebrovaszkuláris betegségeké 15%. A kardiológiai kórképek 
gyakori velejárói stroke-eseményeknek. Minden negyedik stroke-betegnek iszkémiás 
szívbetegsége is van, 13%-ban található pitvarfibrilláció, 14%-nál mutatható ki kongesztív 
szívelégtelenség.  
 
1.3.9. Az agyérbetegség megelızése  
A primer prevenció tünetmentes embereknél csökkenteni a stroke kialakulásának a 
kockázatát. A statisztikai adatok jellemzıiként a következıket használjuk: relatív rizikó (RR), 
abszolút rizikó (AR), esélyarány (odds ratio, azaz OR), a kezelendı betegszám (numbers 
needed to treat – NNT) egy nagyobb vascularis laesio elkerülésére egy év alatt. 
Az egészséges életmód, ami dohányzásmentességet, alacsony testtömegindexet, minimális 
alkoholfogyasztást, rendszeres testmozgást és egészséges étkezést foglal magában, az 
ischaemiás stroke kockázatcsökkenését eredményezi (RR: 0,29; 95% CI: 0,14–0,63). 
 
Hipertónia 
A legtöbb, a különbözı vérnyomáscsökkentı gyógyszereket direkt vagy indirekt módon 
összehasonlító vizsgálat nem állít rangsort a különbözı gyógyszerek között. Viszont a LIFE 
(Losartan Intervention for Endpoint reduction in Hypertension) vizsgálat kamrai 
hipertrófiában szenvedı hipertóniás betegeknél a losartant kedvezıbbnek találta az 
atenololnál (NNT: 270). Hasonlóan az ALLHAT (Antihypertensive and Lipid-Lowering 
treatment to prevent Heart Attack) vizsgálat a chlorthalidont találta hatásosabbnak az 
amlodipinnél és a lisinoprilnél. Mindezek ellenére a béta-blokkolók alkalmazása még mindig 
megfontolandó mint kezdeti vagy folytatólagos antihipertenzív terápia. Az idısebb 
korosztályban az izolált szisztolés hipertónia kezelése (szisztolés vérnyomás >140 Hgmm és 
diasztolés vérnyomás <90 Hgmm) kedvezı hatású. 
 
Diabetes mellitus 
Nincs evidencia arra, hogy a vércukor-ellenırzés javítása csökkentené a stroke elıfordulását. 
Diabetes mellitusban a célvérnyomásérték 130/80 Hgmm vagy az alatti érték.  
 
Hyperlipidaemia 
Fontos az elsı stroke megelızése tünetmentes nagy kockázatú egyéneknél, még nem érbeteg 
cukorbetegeknél és szekunder prevencióban a koszorúérbetegeknél. 
Elızetesen statinnal kezelt betegeknél kevesebb stroke fordul elı. Egy 26 statinvizsgálatot (95 
000 beteg) áttekintı összefoglalóban a stroke kialakulásának incidenciája 3,4-rıl 2,7%-ra 
csökkent. A különbséget javarészt a nem fatális stroke-ok 2,7%-ról 2,1%-ra történı 
csökkenése okozta. 
A statin intervenciós vizsgálatok szerint minden 10% LDL-koleszterin csökkenés mintegy 
15%-kal csökkenti az iszkémiás stroke kockázatát. Randomizált prevenciós vizsgálatok 
metaanalízise szerint (amelyet 165 792 betegen végeztek) a statinkezeléssel elért LDL-C 1 
mmol/l csökkentése a major kardiovaszkuláris események (stroke, infarktus, koszorúér-
revaszkularizáció) 21%-os csökkenésével jár a nagy kockázatú populációban. A statinkezelés 
a stroke prevencióban az egyik legjelentısebb elırelépés az aszpirin és a vérnyomáscsökkentı 
terápia alkalmazása óta. Kapcsolatot találtak a trigliceridszintje és az iszkémiás stroke 
elıfordulási gyakorisága között is. 
A gyulladásos folyamatok atherothrombosisban játszott szerepe napjainkban bizonyítottnak 



tekinthetı. Randomizált vizsgálat adatai szerint (JUPITER) emelkedett C reaktív protein szint 
esetén férfiakban és nıkben a rosuvastatin hyperlipidaemia nélkül is szignifikánsan 
csökkentette az elsı nagy cardiovascularis esemény és a halálozás arányát a placebo 
kontrollokéhoz képest. 
 
Dohányzás  
A vizsgálatok alapján bebizonyosodott, hogy a dohányzás mindkét nemnél az ischaemiás 
stroke kialakulásának független rizikófaktora. A passzív dohányzás is emelheti a stroke 
kockázatát. Egy 22 vizsgálatot feldolgozó metaanalízis azt találta, hogy a dohányzás duplájára 
emeli az ischaemiás stroke kialakulásának a rizikóját. Azok, akik a dohányzásról leszoknak, 
50%-kal csökkentik ezt a kockázatot. A munkahelyek dohányfüst-mentesítése jelentıs 
egészségügyi és gazdasági elınnyel járna.  
 
Alkoholfogyasztás  
A túlzott alkoholfogyasztás (>60 g/nap) növeli mind az ischaemiás (RR: 1,69, 95% CI: 1,34–
2,15 ), mind a vérzéses stroke (RR: 2,18, 95% CI: 1,48–3,20) kialakulásának kockázatát. 
Ezzel szemben a kevés alkoholfogyasztás (12 g/nap) minden típusú stroke kialakulásának 
kockázatát csökkenti (RR: 0,83; 95% CI: 0,75–0,91), így az ischaemiás stroke-ét is (RR: 0,80; 
95% CI: 0,67–0,96). A közepes mennyiségő alkoholfogyasztás (12–24 g/nap) csökkenti az 
ischaemiás stroke kockázatát (RR: 0,72; 95% CI: 0,57–0,91). A vörösborfogyasztás jár a 
legkisebb kockázattal a többi alkoholos italhoz viszonyítva.  
 
Testtömeg 
A magas testtömegindex (BMI≥25) fokozott stroke-kockázattal jár mindkét nemben, javarészt 
az ennek következtében kialakuló magasvérnyomás és diabetes mellitusnak köszönhetıen. Az 
abdominalis elhízás a férfiaknál stroke-rizikófaktor, a nıknél nem, bár a fogyás csökkenti a 
vérnyomást, a stroke-kockázatot nem.  
 
Fizikai aktivitás 
Egy metaanalízisben kimutatták, hogy a magas fizikai aktivitású egyének stroke-rizikója 
kisebb volt az alacsony aktivitásúakénál (RR: 0,73; 95% CI: 0,67–0,79). Hasonlóképpen, 
közepesen aktív személyeknek kisebb volt a stroke-rizikójuk az inaktív emberekhez képest 
(RR: 0,80; 95% CI: 0,74–0,86). Ez az összefüggés részben a mozgás testsúlyra, vérnyomásra, 
szérumkoleszterinre és glükóztoleranciára kifejtett jótékony hatásának köszönhetı. A 
rendszeresen végzett szabadidıs fizikai aktivitás (2–5 óra hetente) összefüggést jelez a 
felvételnél megfigyelt enyhébb tünetekkel járó ischaemiás stroke-kal és a jobb rövid távú 
kimenetellel.  
 
Táplálkozás  
 
Zöldség-, gyümölcs-, halfogyasztás  
Megfigyeléses vizsgálatok alapján a magas zöldség- és gyümölcsfogyasztás a stroke-rizikó 
csökkenését segíti elı (RR: 0,96 minden 2 adaggal való növelés esetén/nap; 95% CI: 0,93–
1,00). Az ischaemiás stroke kialakulásának rizikója kisebb volt azoknál, akik havonta 
legalább egyszer halat fogyasztottak (RR: 0,69; 95% CI: 0,48–0,99). A teljes kiırléső 
gabonatermékek fogyasztása a cardiovascularis betegségek csökkenését segítette elı (RR: 
0,79; 95% CI: 0,73–0,85), de a stroke-ét nem. Egy japán populációban a tejtermékek 
fogyasztásával bejuttatott több kalcium kisebb stroke-mortalitást eredményezett. Viszont egy 
további vizsgálatban a férfiaknál nem volt összefüggés a teljes zsír- vagy koleszterinbevitel és 
a stroke kockázata között.  



Egy nıkön végzett randomizált, kontrollált vizsgálatban, a vascularis diétájú táplálkozás nem 
csökkentette a coronariaeseményeket és a stroke incidenciáját, annak ellenére, hogy 8,2%-kal 
csökkent a zsírbevitel, és megnövekedett a zöldség, a gyümölcs, valamint a teljes kiırléső 
gabona fogyasztása. 
 
Vitaminok 
A kevés D-vitamin-bevitel növelte a stroke-kockázatot, de a kalcium és D-vitamin együttes 
pótlása nem csökkentette a stroke-kockázatot. A tokoferol és béta-karotin szupplementációja 
nem csökkenti a stroke-rizikót, sıt, egy E-vitamin-kiegészítéses vizsgálatokat feldolgozó 
metaanalízis azt találta, hogy magas dózisokban (≥400 NE/nap) növelheti a mortalitást. 
A magas homocisztein értékek növelik a stroke-rizikót (OR: 1,19; 95% CI: 1,05–1,31). 
Amióta az amerikai Food and Drug Administration jóváhagyta a gabonatermékek fólsavval 
történı dúsítását, csökkent a stroke-mortalitás, nem úgy, mint a dúsítást nem alkalmazó 
országokban. Egy metaanalízis arra a következtetésre jutott, hogy a folsav-szupplementáció 
csökkentheti a stroke-kockázatot (RR: 0,82; 95% CI: 0,68–1,00). 
Postmenopausalis ösztrogénpótló kezelés  
A stroke kockázata nıknél hirtelen megemelkedik menopauzában. Viszont a Nurses’ Health 
Studyban (egy 16 évig tartó utánkövetéses vizsgálat), melyben 59 337 postmenopausában 
lévı nı vett részt, csak gyenge összefüggés volt a stroke és az ösztrogénpótlás között. A 
HERS II vizsgálat alapján az egészséges nıknél végzett hormonpótlás az ischaemiás stroke 
rizikóját emeli.  
Egy szisztematikus Cochrane-összefoglaló a hormonpótló kezelteknél emelkedettebb 
ischaemiás stroke-incidenciát talált (RR 1.44; 95% CI 1.10–1.89). Egy randomizált, 
kontrollált vizsgálat, a Women’s Health Initiative másodlagos analízise szerint a stroke 
kockázata csak a hosszú távú hormonpótló kezelés esetén növekszik (>5 év; RR: 1,32; 95% 
CI: 1,12–1,56). 
 
Ajánlások  
A vérnyomást rendszeresen ellenırizni kell; a magas vérnyomás csökkentése ajánlott 
életmód-változtatással és egyénre szabott gyógyszeres terápiával (I., A) a 120/80 Hgmm-es 
célvérnyomás eléréséig (IV., GCP); 
Antihipertenzív gyógyszeres kezelés alkalmazása szükséges azon prehipertenzív (120–
130/80–90 Hgmm) betegekben, akiknek congestiv szívelégtelensége, myocardialis infarktusa, 
diabetes mellitusa vagy krónikus veseelégtelensége is van (I., A); 
A vércukorszintet rendszeresen ellenırizni kell; a diabetes mellitus életmódváltoztatással és 
egyénre szabott gyógyszeres terápiával történı kezelése szükséges (IV., C); (Magyar Diabetes 
Társaság irányelvei szerint); 
Diabéteszeseknél a magas vérnyomást agresszíven kell kezelni (I., A), a cél a 130/80 Hgmm 
alatti érték elérése (IV., C); ahol lehetséges, a kezelés tartalmazzon egy angiotenzinkonvertáló 
enzim inhibitort vagy angiotenzinreceptor-antagonistát  
(I., A); 
A szérum koleszterinszintjét rendszeresen ellenırizni kell; a magas LDL-C (3,9 mmol/l felett) 
kezelése életmód-változtatással (IV., C) és sztatinok alkalmazásával ajánlott (I., A); 
Primer prevencióban javasolt az összkoleszterin 5 mmol/l, az LDL-C 3 mmol/l és a 
trigliceridszint 2 mmol/l alatti tartása. Tünetmentes nagykockázatú egyéneknél indokolt az 
összkoleszterin 4,5 mmol/l és az LDL-C 2,5 mmol/l alá szorítása (Magyar Prevenciós és 
Terápiás Konszenzus Konferencia); 
Ajánlott dohányzásról való leszokás (III., B); 
Ajánlott túlzott alkoholfogyasztásról való leszokás (III., B); 
Rendszeres fizikai aktivitás szükséges (III., B); 



Az alacsony só-, alacsony telítettzsírsav-, magas zöldség- és gyümölcstartalmú, rostokban 
gazdag diéta fogyasztása ajánlott (III., B); 
A magas testtömegindexszel rendelkezık testsúlycsökkentı diétája ajánlott (III., B); 
Antioxidáns vitaminkiegészítık fogyasztása nem ajánlott (I., A); 
Hormonszubsztitúciós terápia nem ajánlott az akut stroke primer prevenciójában (I., A). 
 
Antitrombotikus terápia 
Alacsony rizikójú betegek  
Hat nagy randomizált vizsgálat (47 293 aszpirinnel kezelt, 45 580 kontroll) elemezte az 
aszpirin kedvezı hatásait a cardiovascularis események primer prevenciójában mindkét 
nemnél, az átlagéletkor 64,4 év volt. Az aszpirin csökkentette a coronariaesemények és a 
cardiovascularis események rátáját, de a stroke-ét, a cardiovascularis halálozásét és az 
összhalálozásét nem.  
 
Nık esetében az aszpirin csökkentette a stroke (OR: 0,83; 95% CI: 0,70–0,97) és azon belül 
az ischaemiás stroke rizikóját (OR: 0,76; 95% CI: 0,63–0,93). Egy másik vizsgálatban 39 876 
egészséges, 45 év feletti nınél az aszpirin csökkentette a stroke (RR: 0,83; 95% CI: 0,69–
0,99) és az ischaemiás stroke rizikóját (RR: 0,76; 95% CI: 0,63–0,93), és növelte (nem 
szignifikánsan) a vérzéses stroke kockázatát 10 év alatt. Nem csökkentette viszont a fatális és 
nem fatális myocardialis infarktusok rizikóját, illetve a cardiovascularis halálozást. 
Jelenleg nincs adat arról, hogy az alacsony rizikójú csoportban más thrombocytaaggregáció-
gátló szer hatásos lenne a primer prevencióban.  
 
Vascularis rizikófaktorral rendelkezı betegek  
Korábbi cardiovascularis betegséggel nem rendelkezı, hipertóniás betegeken végzett, 
antitrombotikus szereket placebóval összehasonlító randomizált vizsgálatok szisztematikus 
összefoglalója rámutatott, hogy az ilyen betegeknél az aszpirin nem csökkentette a stroke-ot, 
illetve az összes cardiovascularis esemény bekövetkeztét. A CHARISMA (Clopidogrel for 
High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management, and Avoidance) 
vizsgálatban az aszpirin és clopidogrel kombinációja kevésbé volt hatékony, mint az 
önmagában szedett aszpirin a betegek azon alcsoportjában, akiknél több vascularis 
rizikófaktor volt jelen ischaemiás esemény nélkül. 
 
Nagyartéria-atheroma  
Az atheroscleroticus artériabetegségben (cervicalis, coronaria, perifériás) szenvedıknek 
nagyobb a kockázata a myocardialis infarktusra, a stroke-ra és a cardiovascularis halálozásra. 
Az aszpirin csökkenti a myocardialis infarktus rizikóját aszimptomatikus arteria carotis 
stenosisban, és a stroke kialakulását arteria carotis mőtétet követıen. 
 
Pitvarfibrilláció  
A PF a stroke erıs, független rizikófaktora. Nem valvularis PF-betegeket vizsgáló, legalább 3 
hónapos követési idıvel dolgozó, randomizált vizsgálatok metaanalízise azt mutatta, hogy a 
thrombocytaaggregáció-gátló szerek csökkentik a stroke kialakulását (RR: 0,78; 95% CI: 
0,65–0,94). A warfarin (cél INR: 2,0–3,0) szignifikánsan hatékonyabb a stroke-rizikó 
csökkentésében, mint az aszpirin (RR: 0,36; 95% CI: 0,26–51). Mivel a PF-betegeknél a 
stroke-rizikó széles határok között változik, a kockázatmegítélésnek kell meghatároznia, hogy 
egy adott beteg orális antikoagulánst vagy aszpirint kapjon.  
Az orális antikoagulálás hatékonyabb az olyan pitvarfibrilláló betegeknél, akiknek legalább 
egy rizikófaktora van, pl. korábbi szisztémás embolisatio az anamnézisben, 75 év feletti 
életkor, magas vérnyomás vagy rossz balkamra-funkció. A fenti metaanalízisben a nagy 



extracranialis vérzések számának abszolút növekedése kisebb volt, mint a stroke 
kialakulásának abszolút redukciója.  
 
A WASPO (Warfarin versus Aspirin for Stroke Prevention in Octogenarians) és BAFTA 
(Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged) vizsgálatok azt mutatták, hogy a 
warfarin használata biztonságos és effektív az idısebb populációban is. Az ACTIVE W 
(Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events) 
vizsgálat azt találta, hogy az aszpirin és clopidogrel kombinációja kevésbé volt hatékony, 
mint a warfarin, viszont hasonló volt a vérzéses szövıdmények aránya.  
Pitvarfibrilláció fennállásától függetlenül a mőbillentyővel rendelkezı betegek hosszú távú 
antikoaguláns kezelést kell hogy kapjanak, a mőbillentyő típusától függı INR-értékkel: a 
biológiai mőbillentyő esetén az INR 2,0–3,0, mechanikusnál INR 3,0–4,0. 
A CHADS2 skála alkalmazása segítséget nyújt azokban az esetekben, amikor az 
antikoaguláns kezelést mérlegeljük. 

 
 
1. ábra. A CHADS2-skála pitvarfibrilláló betegek stroke-veszélyének mérésére 
CHF: pangásos szívelégtelenség, HT: magas vérnyomás, Életkor >75 felett.  
DM: diabetes mellitus 1 pontot, lezajlott stroke 2 pontot jelent. A nyíl azt jelzi, hogy 2 pont 
felett a beteg antikoagulálandó. A % az éves stroke-veszélyt jelenti. 
 
Ajánlások 
Habár a hatás csekély, kis dózisú aszpirin szedése ajánlható a 45 éves vagy annál idısebb 
olyan nıknek, akik nem rendelkeznek intracerebrális vérzésre hajlamosító kockázattal, és 
akiknek nincs gastrointestinalis intoleranciájuk (I., A); 
A kis dózisú aszpirin szedése férfiak esetében is megfontolandó a myocardialis infarktus 
primer prevenciójára, habár az ischaemiás stroke kockázatát nem csökkenti (I., A); 
Az aszpirinen kívül más thrombocytagátló szer szedése nem ajánlott a stroke primer 
prevenciójára (IV., GCP); 
A 65 év alatti, nem valvularis eredető pitvarfibrillációban szenvedıknek ajánlott az aszpirin 
szedése, amennyiben nincs más vascularis rizikófaktoruk (I., A); 
A 65–75 éves korosztályban, a vascularis rizikófaktorral nem rendelkezı, nem valvularis 



pitvarfibrillációban szenvedı betegeknek az aszpirin vagy orális antikoaguláns (INR 2,0–3,0) 
szedése ajánlott, amennyiben nincsen kontraindikáció (I., A); 
A 75 év feletti nem valvularis pitvarfibrillációban szenvedıknek, illetve azoknak, akik 
fiatalabbak, de vascularis rizikófaktoruk van, mint pl. hipertenzió, balkamra-diszfunkció vagy 
diabetes mellitus, orális antikoagulánsok szedése ajánlott (INR 2,0–3,0), amennyiben nincs 
kontraindikáció (I., A); 
Azon pitvarfibrilláló betegeknek, akik nem kaphatnak orális antikoagulánst, aszpirin szedése 
ajánlott (I., A);  
A mechanikus mőbillentyővel rendelkezı pitvarfibrillálóknak hosszú távú antikoaguláció 
szükséges a billentyő típusától függı cél INR-értékkel, ami nem lehet kevesebb mint 2–3 (II., 
B);  
Kis dózisú aszpirin szedése ajánlott az aszimptómás arteria carotis interna stenosissal (>50 %) 
rendelkezı betegek számára a vascularis rizikójuk csökkentése érdekében ( II., B).  
 

Az alábbi pontozó ABCD2 skála segít a TIA-t követı stroke veszély (2-3. ábra) becslésére. 

Kor 1 ≥60 év 

RR 1 sziszt. >140 v. diaszt. ≥90  

Klinikum 2 egyoldali gyengeség 
1 beszédzavar, de paresis Ø 

Tartam 2 >60 perc 

1 10–59 perc 

0 <10 perc  

Diabétesz 1  
 
2. ábra. ABCD2-skála pontjai és a stroke veszély.  

ABCD2 eredmény 2 nap 7 nap 90 nap  

 

0–3 (alacsony veszély) 1,0 % 1,2 % 3,1 %  

4–5 (mérsékelt veszély) 4,2 % 5,9 % 9,8 % 

6–7 (nagy veszély) 8,1 % 11,7 % 17,8 %  
 
3. ábra. Az elsı két, hét és kilencven napon belül kialakuló stroke valószínősége az ABCD2-
skála eredményének függvényében. 
 
 
II. Diagnózis  
 
2.1. Diagnosztikai algoritmusok 
 
2.1.1. Heteroanamnézis, anamnézis  
Az anamnézis felvételekor, a beteg elsı belgyógyászati és neurológiai vizsgálatakor 
megválaszolandó kérdések:  
Diagnosztikai kérdések:  
A tüneteket stroke okozza-e?  
A stroke melyik formájával állhatunk szemben?  



Alkalmas-e a beteg thrombolysisre?  
Van-e életet fenyegetı társuló betegség?  
Hová lokalizálható a károsodás?  
Milyen körülmények között alakult ki a stroke?  
Milyen a klinikai kép lefolyása (átmeneti, akut, progresszív stb.)?  
Milyen etiológiai tényezık állhatnak a háttérben?  
Korábbi betegségekre vonatkozó adatok:  
a stroke-állapothoz vezetı, illetve a belszervi és a neurológiai szövıdmények szempontjából 
milyen kockázati tényezık állnak fenn, ezek kezelésének módja;  
a korábban is meglévı betegségek aktuális állapotának tisztázása; szedett gyógyszerek 
(Syncumar, Warfarin?).  
 
2.1.2. Intravénás thrombolysis elıtt végzendı anamnézisfelvétel  
A prehospitális ellátásban a diagnosztika célja annak eldöntése, hogy  
a beteg tüneteit feltehetıleg stroke okozta-e?  
a betegnél feltehetıleg elvégezhetı-e az iv. thrombolysis?  
a tüneteket követı 3-4,5 belül iv. thrombolysist is végzı stroke-központba szállítható-e a 
beteg?  
 
 
A 2. kérdés az alábbi prehospitális ellenırzı lista segítségével bírálható el:  

KRITÉRIUM ALKALMAS?  

Stroke okozza a beteg tüneteit? igen 

A tünetek kezdetétıl számítva az aktuális idıablakon belül beszállítható a 
thrombolysis helyszínére? 

igen 

Van-e tudatzavar? nincs 

Csak igen enyhe neurológiai tünetei vannak. nem 

Csak izolált érzészavar áll fenn. nem 

Csak egy végtagra kiterjedı ataxia alakult ki. nem 

3 hónapon belül stroke-ja volt.  nem 

3 hónapon belül koponyasérülés volt.  nem 

Korábban intracerebrális vérzés volt.  nem 

Jelentısebb mőtét volt 14 napon belül. nem 

Gastrointestinalis vagy húgyúti vérzés volt 21 napon belül. nem 

Myocardialis infarktus volt az elızı 3 hónapban. nem 

Nem komprimálható helyen artériapunkció történt a megelızı 3 napban. nem 

A vizsgálat során aktív vérzés észlelhetı. nem 

Trauma (törés) észlelhetı a vizsgálat során. nem 

 
Megjegyzések 
Amennyiben az ischaemiás stroke kialakulásakor lezajlott epilepsziás rohamot követıen a 
reziduális tünetek nem postictalis jelenségek, hanem a stroke következményei, a thrombolysis 
nem ellenjavallt. 
Az iv. thrombolysis kizárási kritériumai között a vérnyomás és a vércukorszint a thrombolysis 



megkezdése esetére van definiálva, ezért nem szerepel a prehospitális ellenırzı listában, 
mivel az alkalmas/nem alkalmas döntést prehospitálisan nem befolyásolja.  
Hasonlóképp, mivel az antikoaguláns kezelés is INR-, illetve APTI-függıen befolyásolja az 
elbírálást, ezt a kórházi kizárási kritériumok között kell szerepeltetni.  
A stroke súlyosságának megítélése, valamint az állapotkövetés szempontjából fontos a 
nemzetközileg értékelt és elfogadott neurológiai skálák használata. Magyarországon az 
európai ajánláshoz hasonlóan javasoljuk a NIH Stroke Skálát, a tudatállapot megítélésére 
pedig a Glasgow Coma Skála (GCS) használatát. 
 
2.2. Fizikális vizsgálat  
A fizikális vizsgálat elsı lépése az inspekció (arcszín, verejtékezés, sérülési nyomok, 
arcaszimmetria, végtagmozgások).  
Az akut stroke-beteg különbözı súlyosságú tudatzavarban szenvedhet. A napi gyakorlatban 
elegendı annak eldöntése, hogy a beteg somnolens, soporosus, vagy kómában van-e. 
Perceken-órákon belül kialakuló tudatzavart általában nagy kiterjedéső féltekei károsodás, 
kamrába törı állományvérzés, vagy agytörzsi lézió (vérzés vagy ischaemia) okoz.  
Részletes fizikai vizsgálat (célszerő cranio-caudalis irányba haladni):  
– tarkókötöttség megítélése (subarachnoidealis vérzésre utalhat);  
– látótér (kevésbé kooperáló, de éber betegnél az oculopalpebralis reflex segítségével 
vizsgálható), anisocoria, a szemgolyók pozíciójának, mozgásának megítélése; 
– a szemfenék vizsgálata [eszméletlen betegnél a babafej tünet (a fej gyors spontán 
elfordításakor észlelt bulbusmozgás értékelése) vagy az oculovestibularis reflex (ugyanezen 
reakció megítélése a fülnyílásokba fecskendezett hideg vízre) vizsgálata];  
– az arcaszimmetria vizsgálata;  
– a nyelv, a garat és a lágyszájpad-reflex vizsgálata;  
– hallgatózás a carotisok felett;  
– az izomerı (paresis súlyossága, eloszlása) vizsgálata, a végtagok pozíciójának értékelése (az 
alsó végtag “cadaverállása” segít a paretikus oldal diagnosztizálásban, de combnyaktörésre is 
utalhat); lehetıség szerint a betegeket ülve és állva-járva is vizsgáljuk meg;  
– izomtónus (az akut szakban általában petyhüdt tónust látunk, a spaszticitás késıbb jelenik 
meg);  
– érzészavar vizsgálata; 
– saját- és kóros reflexek vizsgálata;  
– éber betegnél végtagkoordináció vizsgálata;  
– a beszédzavar megítélése (aphasia, dysarthria);  
– a neglectszindróma megítélése;  
– a pszichés státus értékelése (orientáció, zavartság, szorongás);  
– a tudat értékelése.  
 
A stroke súlyosságának és a beteg funkcionális állapotának megítélésre hasznos a National 
Institute and Health (NIH) Stroke Skála és a Barthel index felvétele.  
 
A kórházi diagnosztikai folyamat:  
részletes neurológiai vizsgálat (+NIH Stroke Skála felvétele);  
vérvétel, laboratóriumi vizsgálatok;  
CT [a vérzés (ideértve a subarachnoidealis vérzést is), illetve az intracranialis térfoglalás 
kizárására];  
az intravénás thrombolysis indikációjának felállítása az indikációs kör és a kizárási 
kritériumok alapján.  
 



2.3. Kötelezı (minimálisan elvégzendı) diagnosztikai vizsgálatok  
 
2.3.1. Laboratóriumi vizsgálatok  
Laboratóriumi paraméterek: vércukorszint (ágy melletti) meghatározása, nátrium-, kálium-, 
urea-, kreatininszint, teljes vérkép (thrombocytaszám!), prothrombinidı (INR), aktivált 
parciális thromboplasztinidı (APTI), fibrinogénkoncentráció meghatározása.  
Gyógyszerek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket:  
antikoagulánsok, thrombocytaaggregáció-gátlók, vérnyomáscsökkentı szerek, 
szénhidrátháztartást befolyásoló szerek.  
Betegségek, amelyek befolyásolhatják a laboratóriumi eredményeket:  
diabetes mellitus, krónikus máj- és vesebetegség, felszívódási zavarok, miokardiális infarktus, 
gastrointestinalis vagy húgyúti vérzés, trauma, mőtét.  
 
2.3.2. Képalkotó vizsgálatok  
2.3.2.1. Koponya-CT-vizsgálat  
Akut stroke esetén a legfontosabb annak eldöntése, hogy vérzés vagy ischaemia okozza-e a 
tüneteket. Stroke esetén sürgısségi CT-vizsgálat indokolt, annak ellenére, hogy friss 
iszkémiában eredménye negatív lehet, viszont vérzéseknél azonnal ábrázolja az agyszövetbe 
jutott vért.  
Az agyi ischaemia CT-morfológiája  
Bevezetı stádium (a tünetek kialakulásától 24-48 óráig tart). Gyakran korai jelek (hyperdenz 
media jel, a szürke- és fehérállomány denzitáskülönbségének eltőnése, diszkrét térszőkület) 
észlelhetık a gyors, nagy felbontású készülékeken.  
Fejlıdési stádium (akut szakot követıen 1–3 hét). Jellemzı a jóval kifejezettebb hypodensitas, 
a térszőkítı hatás (maximuma az elsı hét vége felé észlelhetı), kontraszthalmozás.  
Végstádium (stroke kialakulása után 3–6. hét). A térszőkítés, kontraszthalmozás megszőnik, a 
károsodott agyszövet helyén definitív, liquordenzitású hypodensitas marad vissza. A korszerő, 
multislice spirál CT-k az igen gyors vizsgálati lehetıség mellett a CT-angiográfiás vizsgálatot 
és a vérátáramlási adatok meghatározását is lehetıvé teszik.  
A koponya CT alkalmazásának javallatai stroke-ban  
Minden akut stroke-ban a lehetı legrövidebb idın belül natív CT-t kell készíteni annak 
megállapítására, hogy vérzéses vagy ischaemiás stroke-ról van-e szó. Az extra- és 
intracranialis erek leképezésére CTA végzése is javasolt, különösen, ha az adott centrumban 
nagyérelzáródás esetén intra-arterialis thrombolysis vagy mechanikus thrombectomia végzése 
lehetséges és a stroke kezdetétıl eltelt idı >3 óra. CTP vizsgálattal hasznos ismeretekhez 
juthatunk, információt kaphatunk a keringési zavar kiterjedésérıl, kiszőrhetık azok a betegek, 
akiket nem kell thrombolysálni. A kiegészítı vizsgálatokat minél hamarabb, lehetıleg a natív 
CT-t követıen azonnal el kell végezni, mert ezek a thrombolysis elkezdését nem 
hátráltathatják. A penumbra vizsgálatára a MRI-DWI-PWI és a CT-CTA-CTP egyaránt szóba 
jön. 
Megjegyzés: távlatilag az akut stroke MR protokoll az ultragyors mérési technikákkal 1-2 
perc alatt elvégezhetı lesz és széles körő elterjedés esetén várhatóan a stroke irányelvekben a 
CT-vel szemben elıtérbe kerülhet. Ha bizonytalan a stroke kezdete, az MR technikák 
segíthetnek a lízis indikációjának felállításában vagy elvetésében. Jelenleg a thrombolysis 
szempontjából az akut intracerebralis és subarachnoidalis vérzés gyors kizárására a koponya 
CT áll széles körben rendelkezésre és elsısorban ennek elvégzése elıl kell minden szervezési 
és egyéb akadályt elhárítani a helyi betegutak szervezésekor. Ebben a fejezetben is 
hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy egy adott kórházon belül írásban kell egyeztetni a 
diagnosztikában/kezelésben részt vevı valamennyi szereplıvel a stroke betegutat. 
Ischaemiás infarktus során, ha a natív CT-lelet nem egyértelmő (tumor?, gyulladás?) MRI, 



vagy kontrasztanyagos CT jön szóba. Ha a biztosan ischaemiás stroke-ban szenvedı beteg 
tünetei progrediálnak, az ischaemiás laesio vérzéses transzformációjára, vagy malignus media 
oedemára lehet gondolni és CT-t kell végezni annak eldöntésére, hogy szükséges-e a terápia 
módosítása (pl. antitrombotikus kezelés leállítása, craniectomia mérlegelése). 
Vérzéses stroke esetében, amennyiben típusos lokalizációjú intracerebrális vérzést találunk, 
kontrasztanyagos ismétlés nem szükséges. Azt, hogy a beteget stroke-osztályon vagy 
idegsebészeti osztályon kezelik-e tovább, a beteg állapotán, az adott vérzés mőthetıségén 
alapuló neurológus/idegsebész konzilium dönti el. Ha a klinikai tünetek, képalkotók együttes 
elemzése alapján esetleg idegsebészeti beavatkozás várható, célszerő ilyen osztályon 
megfigyelni a beteget. 
Atípusos intracerebrális, atípusos extra-intracerebrális vérzés: differenciáldiagnosztikai 
szempontból CTA/MRA segítheti a diagnosztikát.  
Subarachnoidealis vérzés: az elsı vizsgálat a koponya CT, amely vérzés kimutatására 
alkalmas. A natív CT az esetek 2-5%-ában negatív lehet, az akut szakban a CT szenzitivitása 
92%. Bizonyos esetekben a CT-vizsgálat alapján következtetni lehet a vérzés lokalizációjára, 
de ebben a vérzés idıpontjától is függı bizonytalanságok vannak. Subarachnoidealis vérzésre 
jellemzı anamnesis (jelentısebb fizikai megerıltetés, székelés, coitus) és tünetek esetén, ha a 
koponya CT nem utal SAV-ra, lumbálpunkció szükséges (kis volumenő vér esetleg nem 
látható a CT-n). 
Komputer tomográfiás angiográfia (CTA) az 5 mm-nél nagyobb aneurizmákat általában 
kimutatja, akut esetben a további teendık elbírálásához támpontot ad. A rupturált aneurizma 
kimutatására a “gold standard” a katéteres 4 ér angiographia (DSA). 
Sinusthrombosis gyanúja esetén: CT-n vagy MRI-n kívül CTA vagy MRA végzendı. 
Vascularis képalkotásra alkalmas a CTA és az MRA. A CTA elınye, hogy a fali elváltozások 
is megítélhetık. Hátránya a sugárterhelés és a kontrasztanyag alkalmazása.  
Artériás érfal dissectio gyanúja esetén a CTA alkalmas lehet az elváltozás kimutatására. 
 
2.3.2.2. Koponya-MR-vizsgálat  
A rutin MRI-szekvenciák elınye a CT-vel szemben, hogy hamarabb és megbízhatóbban jelzik 
az iszkémiás károsodást (a diffúziós MRI 10-15 percen belül). Megjegyzendı, hogy a CTA és 
CTP munkaképek összevetése azonos idıteljesítményő és pontosságú, valamint a CT 
lényegesen szélesebb körben hozzáférhetı akut helyzetben, mint az MR. A korszerő diffúziós 
és perfúziós MRI-technikák eredményeit a rutin MRI-szekvenciák adataival összevetve 
jobban megismerhetjük az ischaemiás stroke patomechanizmusát és az agyszövet viabilitását.  
 
Rutin MRI-szekvenciák  
T1-súlyozott: az iszkémia által elıidézett oedema jelszegény.  
T2-súlyozott: az iszkémia és oedema jelfokozódást eredményez.  
FLAIR-szekvencia: a T2-höz hasonló intenzitást ad, a liquor magas jelét szelektíven 
elnyomva.  
Haemogradiens szekvencia: a friss vérzésekben is mindig jelenlévı deoxihemoglobin-
tartalmat intenzív jelvesztés formájában ábrázolja.  
 
MR-angiográfia  
Több módszer ismeretes. Leggyakrabban a “Time of Flight” módszert alkalmazzák. Az így 
készült képeket a turbulens áramlás zavarja. Általános hátrány, hogy a szőkületet a módszer 
eltúlozza, idıigényes, és csak a nagy véredényeket ábrázolja jól.  
A fáziskontraszt MRA szintén idıigényes, sebességkódolással képes az áramlási irányok és a 
sebesség meghatározására. Kontrasztanyag alkalmazásával pontosabb anatómiai ábrázolásra 
nyílik lehetıség.  



 
Különleges MR-vizsgálati módszerek  
Diffúziós MR: iszkémiás stroke-ban az energiaigényes határfelületi folyamatok kiesnek, az 
ionpumpa károsodik, az intracelluláris protonok száma nı, citotoxikus oedema keletkezik. Az 
intracellularis protonok motilitásgátlása miatt a diffúzió csökken, amely a primer diffúziós 
képeken jelfokozódáshoz vezet. A diffúzióváltozás igen hamar, akár percek múlva képes 
jelezni az iszkémiás agyterületet.  
Perfúziós MR: kontrasztbólus kiváltotta jelváltozás segítségével a szöveti vérátáramlás 
jellemzıi vizsgálhatók. Mérhetı jellemzık a regionális vérvolumen (rCBV), a kontraszt 
tartózkodási ideje (Mean Transit Time, MTT), és a két adatból számított regionális átáramlási 
index (rCBFi), valamint a kontraszt érkezésének és csúcskoncentrációjának ideje (Time To 
Peak, TTP).  
Mivel a diffúziós módszer jelzi a citotoxikus oedemát, nagysága többé-kevésbé megegyezik a 
definitív módon károsodott agyrészlettel (infarktusmag), ahol a sejtpusztulás elindult. A 
perfúziós módszer ugyanakkor képes a különbözı mértékő, de nem feltétlenül sejtpusztulást 
okozó perfúziós zavar kiterjedésének ábrázolására. A két kóros eltérés különbsége 
(“mismatch”) nagy valószínőséggel az iszkémiás penumbrának felel meg. Mint korábban 
említettük, a penumbra vizsgálatára az MRI-DWI-PWI mellett a CT-CTA-CTP egyaránt 
ajánlott. 
 
DSA (digitális szubtrakciós angiográfia)  
Két nem invazív vizsgálat (UH, CTA és MRA) együttes alkalmazása az esetek jelentıs 
részében kiválthatja a DSA-t. Amennyiben a nem invazív módszerekkel (CTA, MRA) nem 
sikerül megfelelı pontosságú diagnózishoz jutni és a beteg anamnézise, klinikai állapota 
felveti a mőtét lehetıségét, úgy aneurizma, aneurizmagyanú, AVM, illetve egyéb vascularis 
malformáció esetében DSA-t kell végezni. DSA segítségével és az intervencionális 
neuroradiológia tevékenységi körébe tartozó módszerekkel egy vascularis malformáció 
pontos diagnosztizálása az elváltozás részleges vagy teljes terápiás megoldásával is 
összeköthetı. 
 
2.3.2.3. Ultrahangvizsgálatok  
Akut stroke esetén az alábbi, kiemelkedı diagnosztikus jelentıségő módszereket 
használhatjuk.  
 
A nyaki verıerek ultrahangvizsgálata alkalmas:  
a véráramlás zavarainak detektálására,  
az érfal szerkezeti eltéréseinek megítélésére (IMT, plakkok morfológiája, lokalizációja, 
stenosis mértéke),  
az érfal traumás eltéréseinek (dissectio), az erek lefutási rendellenességeinek (kinking, 
coiling) megítélésére.  
 
A vizsgálat indikációja: 
TIA és az iszkémiás stroke, valamint carotiszörej vagy más lelet alapján felmerülı 
carotisszőkület gyanúja;  
nagy cerebrovaszkuláris veszélyeztetettséget jelentı kockázati tényezık halmozott fennállása;  
koronária- és obliteratív perifériás érbetegség rekonstrukciós mőtétét vagy bypass mőtétet 
megelızıen, az esetleges carotiselváltozás kimutatására;  
másodlagos prevencióban a hathavonta–évente ismételt vizsgálatok alkalmasak a 
carotiselváltozás követésére.  
 



Periorbitalis erek Doppler-vizsgálata  
Az a. ophthalmica ágaiban (a. supratrochlearis, a. supraorbitalis) egyszerő folyamatos 
hullámú szondával vizsgáljuk az áramlás irányát. Az interna-externa közötti kollaterális 
keringés normálisan a koponya belsejébıl kifelé tart. Az externa kompressziójakor a normális 
áramlás intenzitása nı. Az a. carotis interna occlusiója vagy jelentıs (>80%) stenosisa esetén 
az áramlás iránya megfordul. Az a. carotis externa ágainak kompressziójával kideríthetı a 
kollaterális forrása.  
 
Intracranialis áramlásmérés TCD-vel  
Teljes körő stroke-átvizsgálás TCD alkalmazása nélkül nem lehetséges. A módszer képi 
információt nem ad, csak spektrum vehetı fel. A sebesség értékein kívül méri a pulsatilitási és 
rezisztenciaindexet is. Alkalmas a thrombolysis eredményének követésére, az intracranialis 
erek szőkületének/elzáródásának megítélésére, fokozott intracranialis nyomás kimutatására (a 
transcranialis dopplervizsgálat paramétereinek változása alapján), valamint monitorozás révén 
emboliadetektálásra, az agyi erek autoregulációs reverz kapacitásának mérésére, 
subarachnoidealis vérzést követı vasospasmus monitorozására. Portábilis és nem invaziv 
jellege miatt alkalmazása kifejezetten javasolt iszkémiás stroke során, subarachnoidalis 
vérzésben és növekvı intracranialis nyomás monitorizálására.  
Indikációi: a thrombolysis eredményességének megítélése; intracranialis stenosis/occlusio; 
érmalformatio; intracranialis nyomásfokozódás; agyi erek autoregulációs reverz 
kapacitásának mérése; subarachnoidealis vérzést követı vasospasmus monitorozása; agyhalál 
megállapítása.  
 
Transcranialis színkódolt duplex szonográfia (TCCD)  
Az intracranialis erek és a parenchyma leképezését kombinálja. Lehetıvé teszi, hogy a 
láthatóvá vált intracranialis erekbıl megfelelı szögkorrekcióval pontosabb sebességméréseket 
végezzünk.  
 
2.3.2.4. Egyéb képalkotó vizsgálatok  
Mellkasröntgen  
Akut stroke miatti felvételkor a rutin mellkas-röntgenvizsgálatnak viszonylag kicsi a 
jelentısége – egy felmérés szerint a betegek mintegy 4%-ánál változtatja meg a klinikai 
kezelés menetét. Akut kardiális vagy tüdıbetegség fennállásának gyanújakor a vizsgálat 
elengedhetetlen.  
Echokardiográfia (transthoracalis, sze. transoesophagealis)  
Minden stroke-beteg esetében ajánlott TTE, de a vizsgálat elvégzendı, ha az elızmények, 
illetve a vizsgálati leletek alapján kardiogén stroke lehetısége felmerül.  
 
2.4. Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok  
12 elvezetéses EKG (kötelezı);  
a vérnyomás, pulzus, testhımérséklet monitorozása;  
pulzoximetria az elsı két-három napban;  
naponta, illetve szükséges gyakorisággal vérgázmérés; 
szérumelektrolitok szintje/vesefunkciós vizsgálatok;  
liquorvizsgálat (akut stroke diagnosztikájában akkor indokolt, ha a CT vérzést nem igazolt, de 
a klinikai tünetek SAV mellett szólnak). 
Szükséges esetben:  
a kardiális iszkémia markerei,  
májfunkciós teszt,  
toxikológiai vizsgálat,  



véralkoholszint,  
terhességi teszt,  
EEG (ha epilepsziás mőködészavarra van gyanú),  
speciális kiegészítı laboratóriumi vizsgálatok a stroke típusától és etiológiájától függıen 
(véralvadási faktorok, speciális antitestek, toxikológiai, genetikai vizsgálatok). 
 
Ajánlások 
Stroke és TIA esetén a beteg fizikális vizsgálata, a fiziológiai paraméterek korai ellenırzése 
és rutin laboratóriumi vizsgálatok végzése szükséges (I., A);  
Sürgıs koponya CT (I., A) vagy alternatívaként MRI (II., A) végzendı minden TIA- vagy 
stroke-gyanús betegnek;  
MRI végzése esetén DWI és T2*-súlyozott gradiens echószekvenciák végzése is szükséges 
(II., A);  
TIA, minor stroke vagy korai spontán gyógyulással járó stroke esetén az azonnali 
átvizsgálásnak magában kell foglalnia a vascularis képalkotást (UH, CTA vagy MRA) is (I., 
A); 
12 elvezetéses EKG készüljön minden akut stroke-os és TIA betegnek. Folyamatos EKG-
monitorozás javasolt ischaemiás stroke és TIA esetén (I., A);  
Az akut fázis után a stroke és TIA betegeknek 24 órás Holter EKG-monitorozás ajánlott, ha 
aritmiára van gyanú és a stroke-nak nincs más oka (I., A);  
Echokardiográfia végzése szóba jön (III., B). 
 
2.5. Differenciáldiagnosztika  
Differenciáldiagnosztikai szempontból elsısorban a TIA elkülönítése jelenthet problémát 
egyéb kórképektıl.  
Hirtelen kezdető, átmeneti, agyi mőködészavarral járó állapotok:  
hypoglykaemia,  
arrhythmiák (AV-blokk, sinoatrialis blokk, atrialis és ventricularis tachycardia),  
pitvarfibrillatio, miokardiális infarktus,  
a légutak obstrukciójából, mérgezésbıl származó hipoxia,  
kardiogén vagy egyéb eredető shock.  
 
Nem ér eredető, múló vagy permanens agyi góctünetek:  
fokális epilepsziás roham (Todd paresis),  
agydaganatok, illetve azok bevérzése,  
krónikus subduralis hematoma,  
perifériás vestibularis lézió.  
 
Ér eredető múló neurológiai góctünetek:  
intracranialis érmalformációk,  
szövıdményes migrén.  
 
Pszichiátriai megbetegedések:  
pszichogén bénulás.  
 
 
III. Kezelés  
 
3.1. Általános kezelés  
 



3.1.1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje  
Az elmúlt évtizedben a stroke-kal foglalkozó orvosok erıfeszítéseinek és a klinikai 
kutatásoknak köszönhetıen igazolódott, hogy megfelelı feltételek esetén javulnak az akut 
stroke-ot elszenvedık gyógyulási esélyei, így csökkennek a betegre, családjára és a 
társadalomra háruló szociális és gazdasági terhek. A stroke-betegek halálozását 18%-kal, a 
tartós ellátásra szoruló betegek számát pedig mintegy 29%-kal csökkenti, ha speciális stroke-
centrumokban látják el ıket.  
A stroke-centrumok személyi és tárgyi minimum követelményrendszere:  
Stroke-centrumok személyi és tárgyi minimum-követelményrendszere (az aktuálisan hatályos 
minimumfeltételek szerint): 
– intenzív vagy szubintenzív osztályos háttér (a mindenkori minimumfeltételeknek 
megfelelıen);  
– agyérbetegek ellátásában jártas neurológus (Magyarországon: többéves, neurológiai 
osztályon szerzett vascularis neurológiai tapasztalat, thrombolysis-tanfolyam elvégzése 
javasolt); 
– 24 órán keresztül elérhetı akut CT-vizsgálati lehetıség (lehetıleg angiográfiára alkalmas 
CT); 
– nem invazív vérnyomás-, hımérséklet-, oxigénszaturáció-, EKG-monitorozás; 
– 24 órán keresztül elérhetı laborvizsgálati lehetıség, haemostasislaboratórium; 
– carotis duplex UH, szükség esetén betegágy melletti vizsgálati lehetıséggel; 
– transcranialis Doppler-vizsgálat a betegágy melletti vizsgálati lehetıséggel;  
– az intézetben szívultrahang végzésére alkalmas háttér; 
– gyógytornász (szerzıdéssel); 
– logopédus (szerzıdéssel); 
– elérhetı pszichológus; 
– írásban kidolgozott helyi stroke-protokoll; 
– cardiológiai, belgyógyászati, idegsebészeti, vascularis sebészeti, endovascularis 
konzultációk lehetısége.  
 
3.1.2. Általános intézkedések  
Mivel az akut betegek egy részét súlyos neurológiai deficit tüneteivel, illetve komoly társuló 
betegséggel viszik kórházba, az idıben kezdett, szakszerő általános kezelés megelızheti a 
súlyos késıi szövıdményeket. Magas színvonalú általános kezelés nélkül elképzelhetetlen a 
megfelelı színvonalú célzott terápia.  
Az akut stroke-ban szenvedı beteg ellátásának alapját a vitális paraméterek és a beteg 
neurológiai állapotának folyamatos ellenırzése képezi.  
 
Ajánlások 
Légútbiztosítás, a légzési funkciók fenntartása és az oxigenizáció monitorozása 
pulzoximetriával; intubáció és gépi lélegeztetés válhat szükségessé potenciálisan reverzíbilis 
légzési elégtelenségben és súlyos tudatzavar esetén (GCS≤8 és II. típusú légzési elégtelenség) 
(IV, GCP); 
A perzisztáló súlyos neurológiai deficittel rendelkezı beteg neurológiai státusának, 
pulzusának, vérnyomásának, hımérsékletének és oxigénszaturációjának intermittáló 
monitorozása szükséges 72 órán keresztül (IV., GCP); 
Oxigént kell adni, ha az oxigén szaturációja 95% alá esik (IV., GCP); 
A folyadék- és ionháztartás rendszeres monitorozása szükséges a nyelészavarral küzdı vagy 
súlyos stroke-on átesett beteg esetében (IV., GCP); 
Fiziológiás sóoldat (0,9%) ajánlott folyadékpótlás céljából az akut stroke elsı 24 órájában 
(IV., GCP); 



A rutinszerő vérnyomáscsökkentés nem ajánlott akut stroke-ot követıen (IV., GCP); 
Az óvatos vérnyomáscsökkentés ajánlott az ismételt mérésekkel is megerısített, extrém 
magas értékeknél (>220/120 Hgmm) (IV., GCP); 
A vérnyomáscsökkentés szükséges lehet súlyos szívelégtelenségben, aortadissectio és 
hipertenzív encephalopathia esetén (IV., GCP); 
A hirtelen vérnyomáscsökkentés kerülendı (II., C); 
Akut stroke esetén, a hypovolaemia következtében vagy a neurológiai deficithez 
kapcsolódóan kialakult alacsony vérnyomás volumen expanderekkel kezelendı (IV. GCP) 
(norepinefrin 0,1–2 mg/óra + dobutamin 5–50 mg/óra); 
A vércukorértékek monitorozása szükséges (IV, GCP); 
Ha a vércukor értéke > 10 mmol/l-nél magasabb, a vércukorértékek inzulinnal történı titrálása 
ajánlott (IV., GCP);  
A súlyos hypoglykaemia (<2,8 mmol/l) esetén azonnal, bolusban adott intravénás 40%-os 
glükóz adásával, vagy 10–20%-os glükóz infúzióval kezelendı (IV., GCP); 
Láz (testhımérséklet >37,5 °C) esetén infekció keresése ajánlott (IV., GCP), és a kórokozó 
érzékenysége alapján indított, célzott antibiotikus kezelés szükséges; 
Ajánlott a láz paracetamollal vagy hőtéssel történı kezelése (III., C); 
Az antibiotikum-profilaxis nem ajánlott immunkompetens betegek esetében (II., B); 
Egyéb oldatok (például hyipotonás 0,45%-os NaCl vagy 5%-os glükóz) használata 
ellenjavallt. 
 
3.1.3. Speciális ellátási teendık  
A mélyvéna thrombosis és a pulmonalis embolia megelızésére gondot kell fordítani. A 
prevenciójára kis dózisú antikoaguláns kezelés (LMWH), illetve rugalmas pólya indokolt.  
A félrenyelés és az aspirációs pneumonia megelızése fontos, szükség esetén nasogastricus 
szonda levezetése szükséges.  
Intubáció, gépi lélegeztetés alkalmazandó manifeszt vagy fenyegetı, potenciálisan reverzibilis 
centrális vagy perifériás légzési elégtelenség esetén.  
 
3.1.4. Fizikai aktivitás  
3.1.4.1. Ápolási tevékenység  
Általános teendık: 
fontos a beteg megfelelı elhelyezése: az ingerek a bénult oldal felıl érjék; 
motiváljuk a beteget a testmozgásra, a végtagok passzív átmozgatására a gyógytornász 
kezelési terve alapján; 
fordítsunk figyelmet a beteg forgatására az ágyban (gyakori, nappal 3, éjszaka 4 óránként), a 
gyógytornásszal konzultálva és együttmőködve; 
dokumentáljuk az elvégzett feladatokat, a mért eredményeket és a beteg állapotának 
változását; 
étkezéshez, egyéb mindennapos tevékenységekhez megfelelı elhelyezés; 
az ágyban történı mozgások (oldalra fordulás, felülés, kiülés, felállás) tanítása; 
a másodlagos problémák megelızése, csökkentése (tüdıgyulladás, felfekvés, kontraktúra, 
trombózis, vállfájdalom); 
a belgyógyászati állapot rendezıdése után függıleges irányú mobilizálás;  
korrekt mozgatás (tanítani kell) (gyógytornász + beteg + segítık); 
a tónus befolyásolása; 
a funkciók fejlesztése. 
 
3.1.4.2. Akut állapot utáni szakasz ápolási, gyógytornászi teendıi: 
az akut szak lezajlása után az elıbb felsoroltak folytatása; 



a mozgásterjedelem fenntartása; 
az izomerı megırzése (törzsizmok is); 
funkcionális fejlesztés; 
mozgástanítás, a motoros kontroll fejlesztése, posturalis kontroll; 
önállóság tanítása; 
felkelés tanítása elesés esetén; 
szövıdmények, másodlagos problémák elkerülése; 
a tónus befolyásolása; 
járás tanítása, fejlesztés; 
mindennapi aktivitás fejlesztése; 
segédeszköz használatának tanítása, kiválasztása. 
Gyógytornászok által alkalmazott néhány módszer: 
Bobath-módszer: a tónus normalizálása (reflexgátló helyzetek), a gátlás és facilitálás 
együttesének eredményeként létrejött mozgássorok passzív-aktív gyakoroltatása; 
PNF-módszer: proprioceptorok neuromusculáris stimulációja; 
motoros újratanulás; 
 
3.1.5. Diéta  
Akut stroke-betegeknél az ideálist leginkább megközelítı, fizikai aktivitást lehetıvé tevı 
izomtömeg elérése érdekében elegendı energia és tápanyag biztosítása speciális ételkészítési 
eljárások, alapanyag-választás, illetve tápszerek alkalmazásának segítségével.  
Az elıírt táplálásterápia alkalmazása, dokumentálása, folyamatos követése és szükség esetén 
módosítása, konzultálva a kezelıorvossal.  
 
3.1.6. Betegoktatás  
Teendık  
A betegtájékoztatás terjedjen ki a betegre és a családtagokra, hozzátartozókra is. 
Életvezetési tanácsok, valamint a beteg minden napját segítı ápolási eszközök 
megismertetése. 
Az együttmőködési készség fenntartása. 
Fel kell hívni a figyelmet az alapbetegséget kiváltó rizikótényezıkre, gyızzük meg a beteget a 
mozgás fontosságáról, és vonjuk be a napi higiénés tevékenységekbe. 
Nap mint nap kapja meg a szükséges érzelmi támogatást. 
Hívjuk fel a figyelmet a kontrollvizsgálatok fontosságára. 
Fizioterápiás betegoktatás 
Kezelési lehetıségek, azok közötti különbség.  
A szabadidıs tevékenység, a fizikai aktivitás lehetıségei.  
Mi várható a kezeléstıl.  
Az immobilizáció hatására kezelés nélkül milyen szövıdmények kialakulása várható.  
Az aktív részvétel fontosságáról.  
A 24 órás kezelés jelentısége.  
Életvezetési tanácsok.  
 
3.2. Gyógyszeres kezelés  
 
3.2.1. Az akut ischaemiás stroke specifikus kezelése  
 
3.2.1.1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje  
Stroke-centrumok (minimumfeltételeirıl az elızıekben volt szó) 
Az akut ischaemiás stroke ellátása számos, Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 



készült felmérésen alapuló nemzetközi ajánlás alapján – mind orvosszakmai, mind 
költséghatékonysági szempontból – a jól szervezett stroke-részlegeken a legeredményesebb. 
Különösen fontos, hogy a tünetek kezdetétıl számított három órán belül a betegek ellátása a 
stroke-centrumokban történjen. A stroke-beteget ellátó centrumokon belül 
megkülönböztethetıek a szisztémás thrombolysisre alkalmas, maximum egyórás 
mentıszállítással elérhetı elsıdleges központok, illetve 24 órás angiográfiás hozzáféréssel, 
idegsebészeti és neuro-intervenciós jártassággal rendelkezı orvos háttérrel rendelkezı 
másodlagos központok. Az elıbbiekbıl egy-egy legfeljebb 4–500 000 fınyi populációt lát el, 
illetve 3–4 elsıdleges központ továbbíthatja intrarteriális lízisre alkalmas betegeit, a 
subarachnoidealis vérzetteket, illetve mőtendı intracerebrális vérzéseket másodlagos 
központba, ha kell, helikopterszállítással.  
A stabil cardiorespiratoricus állapotú és éber tudatú, a beválasztási, illetve kizárási 
kritériumok alapján potenciálisan lízis-kandidátus stroke-beteg esetében az lenne az optimális 
betegút, ha a mentés, mentési irányítási központ elızetes értesítése után, CT-be szállítaná a 
beteget (ott történne a neurológiai vizsgálat is), míg instabil állapot esetén ezt megelızıen az 
életfunkciók stabilizálása a kórház olyan osztályán indokolt, mely erre alkalmas. Az 
elsıdleges központ esetében csupán a natív koponya CT folyamatos elérhetısége a 
követelmény, de lehetıség szerint elvégzendık a többletinformációt szolgáltató további 
vizsgálatok is (pl. CTA, CTP), feltéve, hogy nem jelentenek lényeges idıveszteséget a lízis 
megkezdése szempontjából.  
Az elsı szintő centrumnak (thrombolysisre akkreditált osztályok) rendelkeznie kell a képzett, 
speciális diagnosztikában és kezelésekben jártas személyzettel és megfelelı diagnosztikai 
háttérrel – ami magában foglalja a 24 órán át elérhetı CT-t, az akut beavatkozások 
elvégzésére és monitorozásra alkalmas részleget, valamint a 24 órán át rendelkezésre álló, 
alapvetı alvadási paramétereket mérni képes laboratóriumot. Az akut stroke-ellátást biztosító 
intézménynek biztosítania kell a nyaki duplex ultrahangvizsgálat és a transcranialis Doppler-
vizsgálat (TCD) lehetıségét is. Az az intézmény, amelyben az elsı szintő stroke-centrum 
elhelyezkedik, rendelkezzen szívultrahang végzésére alkalmas háttérrel is. A második szintő 
stroke-központban (klinikák és néhány megyei ellátást végzı kórházban, ahol a feltételek 
biztosítottak) követelmény a CT-angiográfia (esetleg CTP) és lehetıség szerint MR-
angiográfia, illetve speciális MR-szekvenciák készítésére alkalmas MR-készülék és digitális 
szubtrakciós angiográfia (DSA) is.  
Az akut stroke-ellátás megszervezésénél legfontosabb feladat az idıveszteség minimalizálása. 
A beteget minél hamarabb a megfelelı intézménybe kell szállítani, minél gyorsabban el kell 
végezni a szükséges vizsgálatokat, ugyanis a hatás annál nagyobb, minél gyorsabban történik 
a beavatkozás: 1-1,5 órával a stroke kialakulását követıen 2-3 beteg kezelésével elızünk meg 
1 halált vagy egy tartósan kiszolgáltatott állapotot, háromórás idıablak mellett 7; az ECASS 
klinikai vizsgálat adatai szerint pedig 3 és 4,5 óra között már 14 beteget kell kezelni ahhoz, 
hogy a kezelésnek betudhatóan elkerüljünk egy halált, vagy önellátásra képtelen állapotot.  
A legfontosabb szervezési feladat tehát az akut ellátás során az idıveszteség minimalizálása, 
ennek két szakasza van: a stroke kialakulásától a kórházba érkezésig terjedı idıszak (ún. 
stroke-to-door idı), illetve a kórházba érkezéstıl a kezelés megkezdéséig tartó idıszak (ún. 
door-to-needle idı). Az elsı szakasz rövidítéséhez nagyon fontos a felvilágosító tevékenység: 
a beteg és környezete ismerje fel, hogy akut cerebrovascularis betegségrıl van szó. Nagyon 
fontos, hogy ilyenkor a beteg vagy hozzátartozója ne várjon, hanem azonnal mentıt hívjon.  
 
A kórházba érkezés és a kezelés megkezdése közötti idıszak rövidítésére számos szervezési 
eljárás lehetséges, pl.  
a mentık elıre értesítsék az osztályt a beteg érkezésérıl; 
a beteget fogadó osztály értesítse a CT-t és a labort is arról, hogy sürgıs vizsgálatokat igénylı 



beteg érkezése várható; 
a beteget a mentık közvetlenül a CT-be szállítsák;  
a neurológiai vizsgálatra már a CT laborban sor kerüljön;  
még a CT-vizsgálat elıtt történjen meg a szükséges laborvizsgálatokra a vérvétel, a CT-bıl a 
vérminták gyorsan kerüljenek a laborba. 
 
3.2.1.2. Ajánlott gyógyszeres kezelés  
 
3.2.1.2.1. Az akut ischaemiás stroke kezelése thrombolysissel és mechanikus rekanalizációval  
3.2.1.2.1.1. Intravénás thrombolysis  
1996 óta az FDA által elfogadott módszert a klinikai vizsgálathoz hasonló eredménnyel 
alkalmazzák számos országban, az akut iszkémiás stroke-betegek 2–7%-ánál. Ezzel szemben 
Magyarországon 2006-ban mindössze 195 és 2009-ben is csak 527 finanszírozott beavatkozás 
történt, évi 45-50 000 új stroke mellett. Minden erıfeszítést meg kell tenni az alkalmas 
betegek minél nagyobb hányadának kezelése érdekében. Akut iszkémiás stroke klinikai- és 
CT-diagnózisa esetén szisztémás thrombolysis az NINDS vizsgálat protokollján alapuló, 
azóta némileg módosított ajánlások szerinti protokollnak megfelelıen végzendı. A 
beavatkozást megfelelı felkészültségő ápolószemélyzet és mőszeres háttér birtokában, olyan 
osztályokon kell végezni, ahol biztosított a stroke-kezelésben jártas neurológus folyamatos 
jelenléte. 
Az akut stroke ellátását vállaló kórháznak írásban egyeztetett betegutakkal és az egyes 
szereplık fekadatait pontosan rögzítı szakmai protokollal kell rendelkeznie. Elsısorban a 
közepesen súlyos ischaemiás stroke-ok (NIHSS<20) esetében és 75 éves kor alatt várható 
leginkább elınyös hatás a thrombolysis kezeléstıl. Egyre szaporodnak azok a közlemények, 
amelyek a 80 év feletti, de jó biológiai állapotú betegeken alkalmazott thrombolysis kedvezı 
hatásáról számolnak be. Súlyos stroke (NIHSS>20), illetve tudatzavar esetén, az rt-PA-
kezeléstıl függetlenül is, rossz a betegség prognózisa. Súlyos stroke és a koponya CT-n 
látható kiterjedt infarktus korai jelei esetén (a media területének több mint 1/3-a hypodens) a 
thrombolysis szövıdményeinek kockázata magas.  
Ajánlott, hogy a koponya CT-vel egy idıben extra- és intracerebrális CT- vagy MR-
angiográfia is készüljön, mivel az a. carotis interna elzáródásának iv. kezelése általában 
kevesebb sikerrel kecsegtet, az a. cerebri media, az arteria basilaris elzáródása esetén pedig 
eleve mérlegelendı az intraarteriális kezelés, ha ennek feltételei biztosítottak és a beteg 
állapota ezt lehetıvé teszi, illetve nem vezet a kezelés megkezdésének számottevı 
késedelméhez. 
Még egyszer felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lízis elıtt végzett speciális képalkotó 
eljárásokkal megbízhatóbb információt szerezhetünk az ischemiás stroke altípusát illetıen, de 
ezek alkalmazásakor is az idıveszteség elkerülésére kell törekedni, mert az idıablakon belül 
végzett rt-PA-val végzett intravénás lízis (0,9 mg/ttkg dózisban, max 90 mg) szignifikánsan 
csökkenti a tartósan ápolásra szoruló betegek számát, függetlenül az ischaemiás stroke 
altípusától! Megjegyzendı, hogy a vérrög feloldódása a lízis elsı órájában a leggyakoribb, a 
rekanalizáció követése (és a lízis felerısítése) lehetséges 2 MHz-es transcranialis Dopplerrel. 
Az utóbbi években sikertelen intravénás lízis intraarteriális lízis/mechanikus revascularisatio 
révén történı folytatásával is próbálkoznak, de ezek a beavatkozások nem nyugszanak 
megfelelı evidenciákon. 
A kétirányú videokonferenciát biztosító készülékekkel létrejött telemedicina kivitelezhetı, 
hatékony és megbízható módszer az rt-PA kezelésére, ahol a légi vagy földi szállítás nem 
idıhatékony. A telemedicinás konzultáció segítségével a helyi kórházban rt-PA-val kezelt 
akut ischaemiás stroke-betegeknél a kezelés minısége, a komplikációk aránya, a rövid és 
hosszú távú kimenetel hasonló az egyetemi központokban kezeltekéhez. 



 
3.2.1.2.1.2. Intraarteriás rekanalizáció 
Az intravenás thrombolysis személyi és tárgyi feltételei mellett az intraarteriás 
rekanalizációhoz megfelelı angiográfiás készülék és mőtı, radiológus/neuroradiológus, 
megfelelı neuro-intervenciós jártassággal rendelkezı szakember, aneszteziológus és technikai 
személyzet szükséges. Az intraarteriális thrombolysisrıl a neurológus és a neuro-intervenciós 
jártassággal rendelkezı szakember együttesen dönt.  
A beavatkozás az arteria cerebri media fıtörzsének elzáródása esetén, hatórás idıablakkal 
hatékonyan alkalmazható, jelentısen javítva a kórfolyamat prognózisát (a beavatkozás 
megfelelı evidenciákon nyugszik). Noha 6 órán túl is végeztek kezeléseket (nemcsak a 
vertebrobasilaris, hanem a carotis területen is), de a prognózis, fıleg az utóbbiakban, az 
idıablak növekedésével egyre rosszabb lett. Az intraarterialis kezelés dózisa nincs pontosan 
meghatározva. Három-hat óra között infúziós pumpával 1 óra alatt beadva, a viszonylag kevés 
szövıdménnyel járó, leggyakrabban alkalmazott dózis 20–30 mg rt-PA volt. Nagyobb dózis 
esetén a szövıdmények (vérzés) arányának növekedésével kell számolni. (Le kell szögezni, 
hogy az intraarteriális thrombolysisre még nem létezik egységes protokoll, és ha a kritériumok 
szerint a vénás lízis elvégezhetı, akkor az részesítendı elınyben, nem az artériás lízis. Az 
európai vezérfonal megállapítása szerint “azon betegeknek, akiknek egyszerre arteria carotis 
interna (ICA) és artéria cerebri media (ACM) elzáródása van, kisebb az iv. trombolízis utáni 
gyógyulási esélyük, mint akiknek izolált ACM elzáródása van”. Ezekben a speciális 
esetekben mérlegelendı a mechanikus endovascularis beavatkozás, amennyiben a feltételek 
adottak. 
Az arteria basilaris akut elzáródásának intraartériás thrombolysisét több európai és 
magyarországi centrumban rendszeresen végzik (egyes közlemények 12 órán túl végzett 
beavatkozásokról is beszámolnak), de a beavatkozás hatékonyságára vonatkozóan nem 
végeztek multicentrikus, randomizált vizsgálatot. Mivel az arteria basilaris occlusio fatális 
kimenetelő, ha az arteria basilaris nem nyílik meg, magasabb dózisú rt-PA adása is 
mérlegelendı (maximum az iv. adható dózis), a vérzés kockázata a stroke kezdetétıl eltelt idı 
és a dózis emelkedésével azonban növekszik. 
 
3.2.1.2.1.3. Kombinált intraarteriális és intravénás thrombolysis 
A hatékonyságának a megítélésére a közelmúltban indult randomizált vizsgálat (IMS3), mely 
a hagyományos intravénás rt-PA-kezelést hivatott összehasonlítani a kombinált intravénás és 
intraarteriális terápiával (“bridging terápia”). Ebben az esetben a thrombolysist femoralis 
katéter felvezetése után intravénásan kezdik, ha nem javulnak a tünetek, intraartériásan 
folytatják. Ezzel a kezelési móddal már Magyarországon is vannak próbálkozások. 
 
3.2.1.2.1.4. Mechanikus rekanalizáció  
A személyi és tárgyi feltételei hasonlóak az intra-arteriás thrombolysiséhez. 
Viszonylag kis esetszámú tanulmányokban tesztelték a mechanikus revascularisatio 
eszköztárát, de az adatok folyamatosan győlnek. Az Egyesült Államokban és az Európai 
Unióban több típus alkalmazását az FDA, illetve az európai hatóságok engedélyezték, az 
idıablakot 8 órára bıvítve az ischemiás stroke kialakulását követıen. Számos eszköz 
engedélyezése folyamatban van. Ezek a szekunder központokban végzendı “rescue-
revascularisatio” meghatározó eszköztárát képezik sikertelen intravénás lízist követıen.  
Az endovascularis eszközök alkalmazásával kapcsolatban külön részletes ajánlás készül az 
illetékes szakmai kollégiumok együttmőködésével.  
 
A thrombolysis javallatai 
Akut ischaemiás stroke, a tünetek kezdetétıl számított három órán belül megkezdhetı 



szisztémás lízis; 
Az akut CT-vizsgálattal kizárható a vérzés, illetve az egyéb kóreredet; 
 
A CT-n nem láthatók az érintett a. cerebri media területe 1/3-ának nagyságát meghaladó korai 
infarktus jelek; a CT-n látható korai ischaemiás jelek pontos megítélésére az ASPECT 
(Alberta Stroke Program Early CT) Score alkalmazása javasolt, amit a thrombolysis elıtt és 
24 óra múlva is ajánlott alkalmazni. Egyszerősége miatt neurológus is végezheti; 
 
Hangsúlyozzuk, hogy önmagában a korai ischemiás jelek megjelenése a CT-n NEM zárja ki a 
thrombolysist csak csökkenti a javulás valószínőségét. 
 
Kizárási kritériumok 
Gyorsan javuló neurológiai tünetek, amennyiben azok a döntés idejére lényegében 
megszőntek. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közelmúltban megjelent megfigyelések szerint 
az idıablakon belül javuló betegek egy része a következı 24 órában ismét rosszabbodni fog 
(ezért is fontos a megfigyelés és a neurológiai status folyamatos követése) és ekkor 
mérlegelendı az újabb vizsgálat és a lízis lehetısége; 
Izolált, enyhe neurológiai tünetek (pl. érzészavar, egy végtagra kiterjedı ataxia); az afázia, 
hemianopsia nem enyhe deficit!; 
Antikoaguláns szedése önmagában nem zárja ki a lízist, csak akkor, ha az INR≥1,7; 
Az ún. hiperdenz media-jel a CT-n nem zárja ki az iv. lízist, csak a javulás esélye kisebb; 
Három hónapon belüli stroke vagy koponyasérülés; 
Korábbi intracerebralis vérzés; 
Ha nem stroke-ról, hanem Todd paresisrıl van szó. Ha a leletek stroke mellett szólnak (pl. 
angiographia vagy a CT eredménye) és az epilepszia csak járulékos tünet volt, az epilepsziás 
roham önmagában nem kontraindikáció; 
Heparinkezelés 48 órán belül (kétszeresére megnyúlt APTI); ha azonban felfüggesztjük a 
heparinhatást protamin-szulfáttal/-kloráttal és az APTI értéke normalizálódik, a thrombolysis 
elvégezhetı; ez a koronarográfiák során heparin adása mellett kialakult akut stroke esetén 
különösen fontos; 
A thrombocytaszám <100 000/mm3; 
Jelentısebb mőtét 14 napon belül; 
Jelentıs gastrointestinalis vagy húgyúti vérzés 21 napon belül; 
A vérnyomás > 185/110 Hgmm és nem korrigálható a lízis kezdetére; 
Ha a vércukorszint ≤2,8 mmol/l, korrigálni kell; 
Myocardialis infarktus az elızı 3 hónapban; 
Nem komprimálható helyen történt artériapunkció a megelızı hét napban; 
A vizsgálat során észlelt aktív vérzés vagy megelızı akut trauma (törés). 
 
Egyéb ellenjavallatok 
A hatóanyaggal (rt-PA-val vagy bármely vivıanyaggal) szembeni ismert túlérzékenység; 
Elhúzódó vagy traumás újraélesztés (>2 perc); 
Szülés az elızı 10 napban; 
Súlyos májfunkciózavar, közöttük májelégtelenség, májzsugor, aktív májgyulladás; 
Húgyhólyag katéterezéskor kialakult húgyúti vérzés, ugyanis csillapíthatatlan vérzés alakulhat 
ki; 
Nasogastricus szonda levezetésekor kifejezett vérzés alakulhat ki, ezért az elsı 24 órában ne 
alkalmazzuk; 
Vérzés a szem ideghártyáján, pl. cukorbetegségben, vagy egyéb vérzéses szemészeti 
állapotok; 



Bakteriális szívbelhártya-gyulladás, szívburokgyulladás; 
Akut hasnyálmirigy-gyulladás; 
Dokumentált vérzı-fekélyes gyomor-bél rendszeri betegség az elmúlt három hónapban; 
Artériatágulatok, arteriovenosus fejlıdési rendellenességek; 
Fokozott vérzésveszéllyel járó daganatok. 
 
Ajánlások 
Intravénás rt-PA (0,9 mg/ttkg, maximum 90 mg), a dózis elsı 10%-át bolusban beadva, a 
maradék pedig 60 perc alatt perfúzorban, az ischaemiás stroke-ot követı elsı 3 órán belül (I., 
A); 
Az intravénás rt-PA alkalmazása hatékony lehet az akut ischaemiás stroke kezdete után 3–4,5 
óra múlva is (I., A), (ECASS III). Erre az idıablakra jelenleg (2010. május) az rt-PA még 
nincs törzskönyvezve; 
Ebben az idıtartományban (3-4,5 óra) a 80 éves kor feletti, valamint diabetes mellitus és 
megelızı stroke kombinációjában szenvedı betegek, illetve per os antikoaguláns vagy 
heparin kezelés alatt álló betegek számára (alvadási paraméterektıl függetlenül!) nem javasolt 
a lízis, mert ilyen betegeket nem válogattak az ECASS-III-ba; 
Az intravénás rt-PA-kezelés egyes esetekben a 18 év alatti és 80 év feletti stroke-betegeknél is 
alkalmazható (3 órán belül) (III., C); 
A multimodális képalkotás segíthet az erre alkalmas betegek szelekciójában, de nem kötelezı 
a rutin klinikai gyakorlatban (III., C); 
A 185/110 Hgmm-nél magasabb vérnyomást csökkenteni kell és a megadott érték alatt kell 
tartani a thrombolysis alatt és után (IV., GCP); 
Az intravénás rt-PA azoknál a betegeknél is alkalmazható, akiknek a stroke tüneteinek 
kezdetén epilepsziás rohama zajlott, abban az esetben, ha a neurológiai deficit kialakulása 
egyértelmően az akut cerebrális ischaemiához köthetı (IV., GCP); 
Akut ACM-elzáródás esetén az intraarteriális rekanalizáció 6 órán belül elvégezhetı (II., B); 
Az a. basilaris elzáródása súlyos, életveszélyes állapot. Az európai ajánlás szerint: “Akut 
basilaris okklúzió esetén intraarteriális trombolízis végezhetı (III, B). Arteria basilaris 
okklúzió esetén az intravénás trombolízis 3 órán túl is elfogadható alternativa (III, B)”. 
Ugyancsak ezzel kapcsolatos ESO ajánlás a következı is: “szisztematikus analízis nem talált 
szignifikáns különbséget az intraarteriálisan és intravénásan trombolizált betegek prognózisa 
között basilaris elzáródás esetében”. Az arteria basilaris akut elzáródásának intraarteriás 
thrombolysisét több európai centrum rendszeresen végzi (egyes közlemények 6-12 óra múlva 
végzett beavatkozásokról is beszámolnak); 
Az ischaemiás stroke-ot követı 48 órán belül aszpirint (160–325 mg telítı dózis) kell adni (I., 
A), ha thrombolysis nem történik; 
Ha intravénás thrombolysist tervezünk, vagy végeztünk, aszpirint vagy egyéb antitrombotikus 
terápiát ne kapjon a beteg 24 óráig a lízist követıen (IV., GCP). 
 
Megjegyzések 
Thrombolyticus kezelés ischaemiás stroke esetén az indikációk és kizárási kritériumok pontos 
betartásával végzendı, elızetes CT vagy MRI után. Az intravénás rt-PA-kezelés 
alkalmazásának legfontosabb elıfeltétele a tünetkezdet idıpontjának pontos ismerete. Ez pl. 
az alvásból ébredés esetén az utolsó éber, tünetmentes idıpontnak felel meg. 
A thrombolízist követı napon natív CT-vizsgálatot kell végezni vérzéses szövıdmény 
kizárására. A kezelés hatékonyságának követésére a thrombolízis elıtt és után (2 óra, 24 óra, 
7. nap vagy az elbocsájtás elıtt) meg kell határozni a NIH-stroke-skála pontjait és a 3. havi 
kontrollnál a módosított Rankin-skálát is.  
A három órán túl végzett szisztémás (iv.) rt-PA-kezelés jelenleg csak a 



gyógyszervizsgálatokra érvényes elıírások követésével ajánlható. Az ECASS III. vizsgálat 
szerint a 3–4,5 óra között végzett thrombolysis hatékony az akut ischaemiás stroke kezelésére. 
Jelenleg (2010. május) Magyarországon az rt-PA intraartériás és 3–4,5 óra közötti klinikai 
alkalmazása csak Egészségügyi Tudományos Tanács, regionális etikai bizottsági engedéllyel, 
vagy klinikai vizsgálat keretében és a beteg (vagy jogi képviselıje/legközelebbi 
hozzátartozója) írásbeli beleegyezésével végezhetı, mivel a szer törzskönyvezve csak a 3 órán 
belüli iv. használatra van. A három és 4,5 óra közötti idıtartamra vonatkozó kizárási 
kritériumokat korábban tárgyaltuk. 
A sztreptokináz intravénás adása magas vérzési kockázattal jár, nem ajánlott az ischaemiás 
stroke kezelésére (I. szintő evidencia). Ha a beteg a stroke idıpontjában ASA-kezelésben 
részesült, ez nem akadálya a thrombolysisnek. Bár az rt-PA-kezelés utáni elsı 24 óra alatt a 
heparin teljes dózisú alkalmazása kontraindikált, szoros kivételként említhetıek az 
elıbbiekben érintett különleges klinikai szituációk (mőbillentyőn mobilis növedék, életfontos 
artéria szignifikáns reziduális stenosisa), ahol a döntés egyedi mérlegelést kíván. 
 
Az akut iszkémiás stroke thrombolysis kezelésére megfelelı egészségügyi ellátás szintje 
Iv. vagy ia. lízis csak neurológus indikációja alapján történhet, aki véleményét írásban adja.  
A beavatkozás lehetıleg stroke-osztályon, neurológiai osztályon vagy olyan intenzív 
osztályon történjen, ahol fıállású alkalmazottként biztosított a nappali folyamatos neurológus 
szakorvosi jelenlét, illetve ha a lízis ügyeleti idıszakban történik, akkor biztosított a 
folyamatos, stroke-ban jártas neurológus megszakítás nélküli jelenléte a lízis teljes idıszakára 
és az azt követı legkevesebb három órára. A telefonos konzultáció vagy intermittáló 
neurológus-jelenlét nem fogadható el. Az intraarteriás thrombolysis/mechanikus 
embolectomia esetén a beavatkozás a neurológusnak a neuro-intervenciós jártassággal 
rendelkezı szakorvossal közösen kialakított véleménye alapján történjen. A telemedicina 
keretében végzett neurológus-felügyelet csak akkor fogadható el, ha a neurológus a beteget 
folyamatos megfigyelésre és folyamatos hangkapcsolatra alkalmas nagyfeloldású kamerán 
követi, ezenkívül látja a lízis elıtt készült CT-felvételeket, illetve az alapvetı fiziológiás 
paramétereket is. A neurológus összefoglaló véleményét, javaslatait ebben az esetben faxon 
továbbítja.  
A lízis elıtt készült CT neurológus általi véleményezése (teleradiológia) nem tekinthetı 
neurológiai konzíliumnak, és nem pótolja a személyes jelenlétet, vagy a folyamatos video- és 
hangkapcsolatot.  
 
Személyi feltételek (A hatályos minimumfeltételeknek megfelelıen) 
Neurológus szakorvos folyamatos jelenléte a beteg megérkezésétıl az iv. thrombolysis 
befejezését követı 3 óráig. Azt követıen a protokollban megszabott módon, intermittáló 
neurológiai kontroll.  
Akut stroke-ban vérrögoldó kezelést csak neurológus indikálhat.  
Intenzív terápiás szakorvos elérhetısége az intézményen belül.  
Intenzív terápiás szakápoló/szakápoló ápolási asszisztens közül egy folyamatos jelenléte az iv. 
thrombolysis során, majd azt követıen. 
Intraarteriális rekanalizáció esetén neurointervenciós jártassággal rendelkezı szakorvos és 
szakszemélyzet. 
Érsebész, idegsebész, kardiológus, belgyógyász konzilium lehetısége.  
 
Folyamatos képzés 
Részvétel egyetem által akreditált akkreditált thrombolysis-tanfolyamon; 
Az iv. thrombolysis végzése a Magyar Stroke Társaság által lefektetett szakmai protokoll 
szerint. 



A thrombolízisben részt vevı orvosok, szakápolók 2 havonkénti tréningje az osztályon. 
A helyi specialitások figyelembevételével azt kell elérni, hogy a thrombolysisre alkalmas 
stroke-beteg szelektálására már a szállítómentı személyzete képes legyen.  
A stroke centrum rendelkezzen évente frissített írásos stroke-protokollal (az akut terápiától a 
rehabilitációig), egyeztetett és írásban rögzített betegutakkal képes legyen koordinált, 
multidiszciplináris ellátást biztosítani az adott szakterületen jártas orvosok, szakápolók és 
rehabilitációs szakemberek révén (I. szintő evidencia).  
 
Képzési modulok  
mentıtisztek / oxyológusok számára (Cincinatti skála és a NIH Stroke Skála használata),  
diszpécserek számára (Cincinatti skála), 
neurológusok számára (Cincinatti, NIHSS, Skandináv Stroke Skála, Barthel-index, Rankin-
skála).  
 
Tárgyi feltételek 
24 órán keresztül elérhetı CT; 
24 órán keresztül elérhetı, hemostasis vizsgálatokra is alkalmas laboratórium; 
nyaki UH, TCD elérhetısége; 
intraarteriális rekanalizáció esetén neurointervenciós-angiográfiás mőtı. 
 
Ajánlások 
Az elsı ellátóknak a stroke tüneteit egyszerő vizsgálatokkal fel kell tudni ismerni [pl. 
Cincinnati teszt, (IV., GCP)]; 
A stroke tüneteinek jelentkezésekor a mentık azonnali értesítése és sürgısségi mentı szállítás 
kérése indokolt (II., B); a betegellátás szempontjából az a legkedvezıbb, ha a mentı a beteg 
vagy hozzátartozója kérésére is azonnal kivonul a stroke-beteghez, elızetes háziorvosi 
vizsgálat nélkül is; 
Stroke-ra gyanús és fıleg a potenciális lízis-jelölt beteget késlekedés nélkül a legközelebbi 
olyan kórházba kell szállítani, ahol lízis terápiát is tudnak biztosítani (III., B); 
Szállítási elsıbbség indokolt és a fogadó kórház elızetes értesítése megszervezendı (III., B); 
Helikopteres szállítás megszervezendı távoli településeken az egyenlı ellátás esélyének 
javítása céljából (III., C); 
A tranziens ischaemiás attak (TIA) esetén a betegeket olyan kórházba kell szállítani, amely 
rendelkezik stroke-osztállyal, ahol a beteg szakvizsgálata megtörténhet és a szükséges kezelés 
megkezdhetı (III., B); 
A befogadó kórháznak meg kell szerveznie az elsıbbséget a laboratóriumi, képalkotó 
vizsgálatoknál, a pontos diagnózis, a terápiás döntés és a megfelelı kezelés minél gyorsabb 
elkezdése érdekében (III., B); 
A kórházi betegutak, ellátási feladatok írásban rögzítendık (III., C); 
A stroke-beteg ellátása a minimumfeltételek szerinti felszereltséggel mőködı stroke-
centrumokban optimális (I., A); 
Az egészségügyi rendszereknek biztosítaniuk kell, hogy az akut stroke-beteg hozzáférjen az 
igazolt hatásosságú farmakológiai és nem-gyógyszeres stroke-ellátáshoz (III., B); 
Az egyenlı hozzáférés kiterjesztése érdekében ajánlott a telestroke fejlesztése (II., B). 
 
Felelısségi körök 
Diszpécser, mentésirányítás: 
esetkocsi küldése a beteg, illetve a hozzátartozó kérésére; 
esetkocsi lízisre alkalmas osztályra irányítása; 
a stroke-osztály értesítése, a beteg tudatállapotának, paresis súlyosságának szóbeli közlése és 



írásbeli rögzítése, azonosító adatainak közlése (név, születési dátum, TAJ szám). 
 
Mentıtiszt/mentıorvos: 
iv. thrombolysis végzéséhez szükséges prehospitális lista kitöltése; 
vércukormérés, pulzoximetria, EKG; 
vérnyomást 220 Hgmm alatt csökkenteni nem szabad, kivéve, ha akut cardiorespiratoricus 
elégtelenség, szívinfarktus alakul ki. 
 
Neurológus: 
a CT megrendelése; 
az anamnézis értékelése, a beteg neurológiai vizsgálata, beválasztási és kizárási kritériumok 
ellenırzése (elıre nyomtatott lista készítése); 
sürgıs laborvizsgálatok megrendelése, a labor értesítése; 
CT/MR radiológussal történı konzultálás; 
az általános fiziológiai paraméterek és a neurológiai status követése; 
az iv. thrombolysis protokoll szerinti kivitelezése, a becslı skálák kitöltése, ellenırzı 
vizsgálatok elrendelése; 
szövıdmények rögzítése, szükséges intézkedések megtétele. 
 
Megjegyzés: 
A kórházon belüli idıveszteség okai lehetnek:  
a stroke sürgısségi voltának fel nem ismerése; 
a kórházon belüli szállítás nincs megszervezve; 
túlzott adminisztáció; 
a lízis diagnosztikus és therápiás szereplıi nincsenek elızetesen értesítve; 
késik a neurológus vizsgálat; 
képalkotó vizsgálatra vagy annak eredményére várni kell; 
bizonytalanság a thrombolysis indikációit illetıen.  
Ezért a stroke kezlésével foglalkozó centrumok rendszeresen ekemezzék a stroke-to-door és a 
door-to-needle idı változásait és tegyenek meg mindent, hogy a kezelés megkezdéséig eltélt 
idı rövidüljön. 
 
CT-t leletezı orvos: 
A CT-vizsgálat kérését követıen a beteg soron kívüli vizsgálata, azonnali leletezés, sz.e. 
kiegészítı vizsgálat elrendelése. 
Laboratóriumi diagnosztikát végzı orvos: 
sürgıs laborvizsgálatok azonnali elvégeztetése;  
az eredmények a lízisért felelıs orvossal való telefonos közlése, majd lelet küldése. 
 
Beteghordó: 
A mentı megérkezésekor a CT-ben (vagy az adott kórházban kijelölt felvételi helyiségben) 
várja a beteget és a CT-vizsgálatot követıen azonnal az iv. thrombolysis helyére szállítja. 
 
Vizsgálati mintát szállító személy: 
A mentı megérkezésekor a mentıben vagy a CT-ben vagy felvételi helyiségben levett 
vérmintát azonnal a diagnosztikai laboratóriumba szállítja. 
 
ITO-s, stroke-osztályos nıvér: 
az iv. thrombolysishez szükséges eszközök, kellékek összekészítése, beteghordó és a 
vérmintaszállító személy értesítése; 



segédkezés az iv. thrombolysis kivitelezésében. 
 
Összehangolt, protokollban rögzített együttmőködés szükséges: 
mentés, mentési rendszer; 
radiológia; 
laboratórium; 
stroke osztály/centrum. 
 
3.2.1.2.2. Antihipertenzív kezelés akut stroke-ban  
Akut stroke esetén, akár iszkémiás, akár vérzéses kóreredetrıl van szó, az esetek kb. 75%-
ában találunk magasabb vérnyomásértéket. A tenziókiugrás mechanizmusa összetett, a sérült 
agyi autoreguláció, a hospitalizáció okozta stressz, a szimpatikus és a renin-angiotenzin-
aldoszteron rendszer aktivációja és Cushing-reflex (intracranialis nyomásfokozódás) állhatnak 
a háttérben. A stroke-ot követıen a magas tenzióértékek általában spontán, fokozatosan 
mérséklıdnek, ami elısegíthetı a beteg nyugalmával, a húgyhólyag kiürítésével, az esetleges 
fájdalmak mérséklésével. A felvételkor észlelt magasabb tenzió tudatzavarral való társulása 
rossz prognosztikai tényezıt jelenthet. A túl alacsony szisztolés tenzió is kedvezıtlenül 
befolyásolja a stroke kimenetelét, hiszen iszkémiás stroke esetén a szövetkárosodás 
kiterjedését okozhatja. A felvételi vérnyomás és a stroke kimenetel között valószínőleg U 
alakú görbe van, a legjobb prognózissal a normotenziós és enyhén hypertenziós betegek 
esetén számolhatunk. Az iktuszt kísérı reaktív vérnyomásemelkedés az iszkémiás agyterület 
perfúzióját javítja, a gyors, agresszív vérnyomásrendezés emiatt kedvezıtlen hatású lehet. Az 
agyi autoreguláció következtében az agyi perfúzió (normál értéke: 55-60 ml/100 g 
agyszövet/perc) széles szisztémás tenzióértékek között stabil marad. A krónikus hipertóniás 
betegek esetén a vérnyomás/agyi perfúzió görbe jobbra tolódik, stabil agyi véráramlás csak 
magasabb vérnyomásértékek (120–160 Hgmm artériás középnyomás) esetén észlelhetı, ez 
alatt a perfúzió meredeken esik. A stroke akut fázisában az erek maximálisan dilatáltak, a 
kompenzatórikus mechanizmusok kiesnek, az agyi perfúzió vérnyomásfüggıvé válik. A 
vérnyomáscsökkentés az iszkémiás penumbra terület vérellátását biztosítani próbáló 
kollaterális keringést redukálja, ezáltal az infarktus kiterjedését fokozhatja. 
 
Ajánlások  
A fentiek alapján a rutin vérnyomáscsökkentés nem indokolt iszkémiás stroke-ok esetén <220 
Hgmm szisztolés és <120 Hgmm diasztolés érték esetén, vérzéses stroke-ban szenvedıknél 
180/105 Hgmm érték alatt. Az akut szakban a kezelést indokló vérnyomásértékeket ismételt 
mérések alapján kell meghatározni (IV. szintő evidencia). 
A 220/120 Hgmm-nél alacsonyabb vérnyomásérték esetén is indokolt lehet az antihipertenzív 
kezelés, ha a stroke-hoz szívelégtelenség, aortadissectio, akut miokardiális infarktus, akut 
veseelégtelenség társul, vagy ha a beteg thrombolyticus vagy antikoaguláns kezelésben 
részesül, l. korábban (IV. szintő evidencia). 
Optimális vérnyomáscélértékek akut stroke esetén (IV. szintő evidencia): korábban ismert 
hipertónia esetén 180/105 Hgmm, korábban nem hipertóniás betegen 160–180/100-105 
Hgmm, intravénás thrombolysis esetén a szisztolés vérnyomás 185 Hgmm alá csökkentendı. 
Akut vérnyomáscsökkentésre jelenleg ajánlott szerek: urapidil (Ebrantil), vagy per os 
captopril (Tensiomin, Captogamma), amennyiben Magyarországon is forgalomban lesz: 
labetolol. 
 
3.2.1.2.3. Thrombocytaaggregáció-gátló kezelés akut stroke-ban  
Egyelıre az acetilszalicilsav (ASA) az egyetlen készítmény, amelynek szerepét akut stroke-
ban kontrollált vizsgálatokban értékelték. Az eredmények alapján a tünetek kezdetétıl 



számított 48 órán belül adott 100-300 mg acetilszalicilsav csekély, de szignifikáns mértékben 
csökkenti az akut iszkémiás stroke mortalitását, valamint a stroke korai ismétlıdésének 
kockázatát. A kezelés nem növeli a vérzéses transzformáció kockázatát. Az ASA-terápia az 
akut koponya-CT-vizsgálat elvégzése elıtt is megkezdhetı, de folytatása csak a vérzéses 
kóreredet kizárását követıen javasolt.  
 
Ajánlás  
Akut stroke elsı két napjában a CT-vizsgálat elvégzése elıtt is adható acetilszalicilsav (100–
325 mg/nap), ha a klinikai kép ischaemiás stroke-ot valószínősít (I., A); a CT-vizsgálat 
ugyanakkor a lehetı leghamarabb elvégzendı, ha a CT a vérzést kizárja és lízis nem jött 
szóba, az acetilszalicilsav-kezelés folytatható; 
Akut ischaemiás stroke esetében egyelıre nem ajánlható más thrombocytaaggregáció-gátló 
szer adása, sem önmagában, sem pedig kombinációban (III., C). Ezek alkalmazása 
szükségessé válhat akkor, ha mechanikus recanalizáció esetén stent beültetés történt; 
Glikoprotein IIb-IIIa inhibitorok adása nem ajánlott (I., A); 
Iv. thrombolyticus terápia tervezése vagy végzése esetén, 24 órán belül aszpirin vagy más 
antitrombotikus terápia adása nem ajánlott (IV., GCP), azonban ha a beteg a stroke 
idıpontjában már acetilszalicilsav-kezelésben részesült, ez nem akadálya az iv. 
thrombolysisnek. 
 
3.2.1.2.4. Antikoaguláns kezelés akut stroke-ban  
Akut iszkémiás stroke esetén korábban gyakran alkalmazott kezelése volt a terápiás dózisú 
korai (48 órán belüli) antikoaguláns terápia. Ehhez képest meglepıen kis számú randomizált 
vizsgálat értékeli e kezelési mód különbözı formáinak – iv. adott heparin, kis 
molekulatömegő heparinok (LMWH), heparinoidok – effektivitását. A leggyakrabban 
tanulmányozott kérdések a stroke mortalitására, a stroke ismétlıdésére, a szisztémás 
thromboticus komplikációkra (mélyvénás thrombózis, pulmonalis embólia) és a vérzések 
elıfordulására gyakorolt hatások voltak. A vizsgálatok és metaanalíziseik alapján sem az iv. 
adott heparin, sem az LMWH-ok, heparinoidok nem csökkentették szignifikánsan sem a 
stroke mortalitását, sem a korai stroke-ismétlıdést. A neurológiai státus és a stroke 
ismétlıdésének egyes vizsgálatokban tapasztalt mérsékelt javulását ellensúlyozta a 
megnövekedett szisztémás, illetve intracranialis vérzéses szövıdmények kockázata. Ez utóbbi 
különösen iv. heparin adásakor magas, így ilyen kezelés nagy kiterjedéső iszkémiás 
károsodás, súlyos agyi kisérbetegség, az akut fázisban kiugróan magas és nem kontrollálható 
hipertónia esetén kockázatos. Nem javasolt az antikoaguláns kezelés thrombolizált betegeknél 
a lízist követı elsı 24 órában.  
A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján tehát a korai, terápiás dózisú per os vagy 
parenteralis antikoaguláns kezelés rutinszerően nem javallt akut iszkémiás stroke esetén. 
Bizonyos esetekben egyéni elbírálással alkalmazása megfontolható: ilyenek a thrombophylia 
eredető stroke-szindrómák; az extracranialis erek tüneteket okozó disszekciója; tünetképzı, 
szignifikáns carotisstenosis esetén a mőtétig terjedı idıben; halmozott TIA vagy progresszív 
stroke esetén.  
Az antikoaguláns kezeléssel kapcsolatban ugyanakkor kedvezıek a tapasztalatok az 
immobilizációs szövıdmények, elsıdlegesen a mélyvénás thrombosis prevencióját illetıen: a 
mechanikus profilaxis mellett subcutan adott heparin vagy LMWH-ok preventív dózisú 
alkalmazása javasolt.  
 
Ajánlás  
Akut ischaemiás stroke-ban nincs bizonyíték a heparin-, a heparinoid- vagy a kis 
molekulatömegő heparinnal (LMWH) végzett terápia rutinszerő használatának elınyös 



voltára (I., A); 
Egyes indikációkban a terápiás dózisú antikoaguláns kezelés alkalmazható (IV., GCP);  
Ezek közé tartoznak azok a betegek, akinél a stroke hátterében egyértelmő kardiális 
embóliaforrást találtunk; az antikoaguláns kezelés megkezdésének idıpontja, az 
antikoagulálás intenzitása a kardiális embólia veszélyétıl, az infarktus nagyságától és 
lokalizációjától és egyéni mérlegeléstıl függ (kérgi lokalizációjú infarktus magasabb 
vérnyomásértékekkel növeli a vérzés vagy vérzéses transzformáció veszélyét); 
echokardiográfia és kardiológus konzultációja szükséges; ha az újabb embolisatio veszélye 
közepes, akkor a per os antikoaguláns kezeléssel várjunk 7–10 napot; 
A heparinkezelés növeli a vérzéses szövıdmény valószínőségét, ha az a. cerebri media ellátási 
területének nagy kiterjedéső (>50%) az infarktusa (kivéve az abszolút kardiológiai 
indikációt), ha a magas vérnyomás nem kontrollálható, vagy képalkotó vizsgálattal a kiserek 
diffúz megbetegedéseire utaló elváltozások láthatók. 
 
3.2.1.2.5. Hemodilúció akut stroke-ban 
Számos vizsgálat bizonyította, hogy az isovolaemiás hemodilúció nem javítja a stroke 
kimenetelét. A hypervolaemiás hemodilúcióval kapcsolatos vizsgálatok is ellentmondó 
eredményeket hoztak. 
 
Ajánlás 
Akut ischaemiás stroke-ban a hemodilúciós terápia alkalmazására nincs ajánlás (I., A). 
 
3.2.1.2.6. Neuroprotekció akut stroke-ban 
Egyetlen neuroprotektív szerrıl sem sikerült ez idáig multicentrikus vizsgálattal bizonyítani, 
hogy javítja a stroke kimenetelét.  
 
Ajánlás 
Akut ischaemiás stroke-ban a neuroprotektív szerek használatára nincs ajánlás (I., A). 
 
3.2.1.2.7. Intracranialis nyomásfokozódás, oedema cerebri kezelése akut ischaemiás stroke-
ban 
Ischaemiás stroke során az agyödéma az elsı 24–72 órában éri el legnagyobb kiterjedését. 
Módszerek a megnövekedett intracranialis nyomás mérséklésére: 
a beteg felsıtestének megemelése 20–30 fokkal; 
a beteg megfelelı elhelyezése a nyaki vénák kompressziójának elkerülésére; 
a glükóztartalmú, illetve a hipotóniás oldatok alkalmazásának kerülése; 
lázcsillapítás; 
fájdalomcsillapítás, enyhe szedálás; 
az artériás középnyomást >110 Hgmm-re kell beállítani (szükség esetén folyadékpótlást 
biztosítani); 
ha a tudatállapot rosszabbodik, illetve, ha a CT jelentıs térszőkítı hatást igazol 
(kamrakompresszió, középvonal-áttolódás, herniatio), ozmoterápia (mannitol, glicerin vagy 
hipertóniás só) szükséges; 
intubálás; a cél a 35–40 Hgmm közötti pCO2-szint fenntartása; 
barbiturát adása, hiperventilálás (35 Hgmm artériás pCO2-szint alá), enyhe hypothermia (33–
34 oC), THAM-puffer jön szóba. 
 
Ajánlás 
Akut ischaemiás beteg ne kapjon rutinszerően ozmoterápiát. 
Ozmoterápia bevezetése akkor javasolt, ha képalkotóval igazolt ödéma van, illetve, ha a 



koponyaőri nyomás fokozódása következtében progrediálnak a beteg tünetei (IV. GCP). 
 
3.2.1.2.8. Hypothermia akut stroke-ban 
Bár ígéretesek az enyhe hypothermiával – az agy hımérsékletének 32–33 °C-ra 
csökkentésével – végzett vizsgálatok, végleges következtetés levonásához még nincs elég 
adat. A hyperbaricus oxigénkezelés sem nyugszik evidenciákon. 
 
3.2.1.2.9. Állományvérzések kezelése  
A rendelkezésre álló, kis esetszámú randomizált vizsgálatok alapján sem a sebészi, sem a 
gyógyszeres kezelés elınyei nem igazolódtak egyértelmően. A vérzés kockázatát növeli a 
hipertónia, a megelızı antikoaguláns kezelés, a thrombolysis, a kábítószer-élvezet, a súlyos 
alkoholizmus, a hematológiai szindrómák okozta vérzékenység.  
Iszkémia és állományvérzés csak CT-vizsgálattal különíthetı el, ami egyúttal támpontot ad a 
vérzés nagyságára, elhelyezkedésére, esetleg okára (primer agyvérzés, aneurysmaruptura, 
arteriovenosus malformatio vagy agydaganat bevérzése?). Számos esetben csak egyéb 
vizsgálatok verifikálhatják a vérzés hátterében meghúzódó kórokot. Az utóbbi években a 
vérzések diagnosztikájában is emelkedett az MR-vizsgálat és az MR-angiográfia jelentısége, 
elsısorban a malformációk, aneurysmák kimutatásában. Az MR-vizsgálat a vérzések korának 
becslésére is hasznos. A vérzés okát nemritkán az angiográfia (digitális szubtrakciós 
angiográfia, DSA) tisztázza.  
A vérzések nem sebészi ellátására vonatkozó javaslatok nem egységesek.  
Intenzív osztályos kezelés gyakran indokolttá válhat, mert gyakran növekszik az intracranialis 
nyomás (ICP) és a vérnyomás, intubáció és lélegeztetés szükséges lehet.  
 
Ajánlás  
Az ICV sürgısségi ellátást és gondos monitorizálást igényel még kis, tudatzavart nem okozó, 
enyhe tünetekkel járó vérzésekben is, mivel a vérzés progrediálhat (leggyakrabban a felvételt 
követı 1-2 napon belül), ödéma társulhat hozzá és nagyon gyorsan a neurológiai tünetek, a 
tudat rosszabbodásához, légzési és keringési zavarhoz vezethet (I., A); 
A vérzés diagnosisa CT és MR vizsgálattal történik (I., A); 
A vérnyomás és oxigenizáció, valamint a tudatzavar és a neurológiai status monitorozása és a 
kezelés lehetıleg intenzív vagy szubintenzív osztályon történjen (gyakran társul súlyos 
kisérıbetegség, intubálás, lélegeztetés lehet szükséges, extrém módon emelkedhet a 
vérnyomás) (I., B); 
Bár jelenleg nem áll rendelkezésre elégséges bizonyíték, de a magas vérnyomást csökkenteni 
kell (II., C); hipertóniás betegeknél az artériás középnyomást (MAP) 130 Hgmm alá kell 
beállítani; legtöbbször hatékony vérnyomáscsökkenést csak parenteralis szerrel lehet elérni, 
különösen, ha hányás miatt nem tudunk per os gyógyszert bevinni; 
Az újabb vérzés kockázatát csökkenti a magas vérnyomás hatékony kezelése (I., A); 
rFVIIa-kezelés az elsı 3–4 órán belül a vérzés csökkentésére (III. fázisú vizsgálat) 
eredménytelen volt, így rutinszerő adása nem javasolt (II., B); 
Az ICP-növekedéskor emeljük meg a fejet, a szedálás a beteg nyugtalanságát csökkentve, 
csökkenti az intracranialis nyomást is; 
Agresszívebb kezelés: ozmodiuretikus (mannitol és hipertóniás Na-oldat), CSF-drainage vagy 
ventricularis katéterrel és kontrollált hyperventilatio; esetenként szükséges lehet az ICP 
monitorizálása is. A cerebrális perfúziós nyomást 70 Hgmm fölött kell tartani (II., B). Az 
intracranialis nyomás emelkedésére nem invazív módon transcranialis ultrahangvizsgálat 
segítségével (TCD) – a pulzatilitási index (PI) változásából is következtethetünk; 
Bizonyított, hogy a tartós hyperglykaemia esetén (>7,8 mmol/l) az elsı 24 órában a prognózis 
rosszabb; a hyperglykaemiát kezelni kell akut stroke esetén, ha a vércukor értéke >10,3 



mmol/l felett van, inzulin adása javasolt (II., C); 
Lázcsillapítás (sze. antibiotikum) (I., C); 
Epilepsziás roham után AE-kezelés (I., B); 
Mélyvéna trombózis megelızésére pneumatikus kompresszió, elasztikus harisnya, rugalmas 
pólya, fáslizás (I., B); 
Fekvı betegnél a vérzés nem zárja ki a preventív dózisú, kis molekulatömegő heparin 
alkalmazását mélyvéna trombózis, embolia megelızésére hemiplegia, vagy súlyos paresis, ill. 
korábbi thrombozisok esetén; 
Alacsony dózisú sc. LMWH vagy nem frakcionált heparin adása megfontolható 3–4 nappal a 
stroke kezdete után (II., B); 
Tartós antitrombotikus kezelés a vérzés felszívódásának függvényében mérlegelendı, ha a 
vérzés mellett magas az arteriális trombotikus kockázat (pl. pitvarfibrilláció) (II.,B); 
Protamin-szulfátot (-klorát) kell adni a heparinnal összefüggı ICV esetén, a heparin adásától 
eltelt idıt és a dózist figyelembe véve (I., B); 
A warfarinnal/kumarinnal összefüggı intracerebralis vérzés esetén iv. K-vitamint és azonnal 
friss, fagyasztott plazmát kell adni (I., B); 
Protrombin komplex koncentrátum, IX faktor komplex koncentrátum és rFVIIa adása nagyon 
rapidan normalizálja az  
INR-emelkedést, de mellékhatásként nı a thromboembolisatio kockázata. A friss fagyasztott 
plazma is lehetıség, de nagyobb volumen szükséges (és az infúziós idı is hosszabb) (II., B); 
Az antitrombotikus kezelés újbóli elkezdése vérzés után függ az artériás vagy vénás 
thromboembolisatio veszélyétıl és a beteg állapotától; azoknál, akiknél relatíve alacsony az 
ischaemiás stroke kialakulásának a kockázata (pitvarfibrilláció megelızı stroke nélkül), vagy 
gyanúsak amiloid angiopathiára (idıs betegek lebenyvérzéssel), vagy nagyon súlyosak a 
neurológiai tünetek, inkább vérlemezkegátló kezelés választandó az ischaemiás stroke 
megelızésére, mint a warfarin. Abban az esetben, ha a thromboembolisatio veszélye nagy, per 
os antikoaguláns kezelést kell megfontolni. Ebben az esetben a per os kezelés kezdetének 
javasolt idıpontja: 10-14 nappal a vérzés kezdete után. A kezelés elıtt újabb CT végzendı a 
vérzés felszívódásának/nagyságának megítélésére! (II., B); 
Thrombolysis okozta ICV kezelésekor sürgıs empirikus terápia a véralvadási faktorok és 
thrombocytafunkció helyreállítása (II., B); 
Korai rehabilitáció, mobilizálás, ha a klinikai állapot stabil (I., C); 
Az akut fázis után is fontos a magas vérnyomás kezelése, mert csökkenti a rekurrens vérzés 
kockázatát (I., B); 
Dohányzás, alkoholfogyasztás használata növeli az ismételt vérzés kockázatát, elhagyandók 
(I., B). 
 
3.2.1.2.10. Subarachnoidealis vérzés konzervatív kezelése  
Aneurizmarupturából származó subarachnoidealis vérzés kezelése során az aneurizma 
végleges ellátásának van prioritása. A subarachnoidealis vérzés életveszélyes állapot. A 
tünetek kialakulása után a beteget azonnal olyan centrumba kell szállítani, ahol az intenzív 
ellátás, a neuroradiológiai átvizsgálás és az idegsebészeti ellátás feltételei egyaránt adottak. 
A diagnózishoz elengedhetetlen a CT-vizsgálat, amelyet CTA követ. Alapos klinikai gyanú és 
negatív CT-lelet esetén lumbálpunkció végzése szükséges. Az aneurizma ruptura okozta 
subarachnoidalis vérzés diagnózisa katéteres angiográfiával tehetı teljessé, amelyet azonnal el 
kell végezni. Ha diagnosztizálható a vérzés forrása, és szóba jön – illetve a közeljövıben 
szóba jöhet – a mőtét, a beteget idegsebészeti intézetben célszerő elhelyezni. Digitális 
szubtrakciós angiográfiát lehetıség szerint a végleges ellátást biztosító intézetben végezzenek.  
Ha mőtét nem jön szóba, olyan osztályra kerüljön a beteg, ahol az intenzív monitorozás, a 
neurológiai tünetek követése biztosított és az állapot akut rosszabbodása esetén a 



subarachnoidalis vérzés konzervatív kezelésének feltételei adottak.  
Ágynyugalom: a korábbi évtizedekben a subarachnoidealis vérzésben szenvedıknél 6 hét 
ágynyugalmat javasoltak a rávérzés esélyének csökkentésére. Az eddigi vizsgálatok alapján az 
ágynyugalom önmagában nem, csak más, a rávérzés csökkentésére irányuló kezeléssel együtt 
hatékony. 
Vérnyomáscsökkentés: a vérnyomáscsökkentés elsıdleges célja subarachnoidealis vérzésben 
a rávérzés esélyének csökkentése. Nagy esetszámú vizsgálat során az antihypertenziv kezelés 
alkalmazása az akut idıszakban ugyan csökkentette, de a vérzés utáni fél éves periódusban 
nem befolyásolta a rávérzések gyakoriságát, és egyik idıszakban sem volt hatása a fatális 
kimenetelre. Egy másik randomizált vizsgálatban a vérnyomáscsökkentı kezelés ugyan 
mérsékelte a rávérzések számát, ugyanakkor a másodlagos ischaemiás károsodások aránya 
megnövekedett. Összességében nincs elegendı bizonyíték arra vonatkozóan, hogy 
subarachnoidealis vérzésben indokolt lenne az antihipertenzív kezelés alkalmazása.  
Lázcsillapítás: a láz elıfordulása az elsı 72 órában 50-70% közötti, a 14 napnál hosszabb 
ideig kezelt betegekben gyakorisága 90% fölötti. Fokozza a vazospazmus elıfordulási 
gyakoriságát. A lázas állapot szignifikánsan rontja a mortalitást is. A láz kedvezıtlen hatása a 
vazospazmus elıfordulási gyakoriságára és a klinikai kimenetelre független a vér 
mennyiségétıl. Lázcsillapítás céljából az eddigi vizsgálatok során leggyakrabban 
acetaminophent, ibuprofent, testfelszíni hőtést és centrális vénába helyezett hıcserélı katétert 
használtak, de ezekre vonatkozóan jelentıs betegszámú összehasonlító vizsgálatok nem 
ismertek. Nem áll rendelkezésre olyan randomizált vizsgálat sem, amely a lázcsökkentés 
hatását vizsgálta volna a subarachnoidealis vérzésben szenvedı betegek kimenetelére. 
Profilaktikusan a lázcsillapítás nem javasolt. 
Cardialis szövıdmények és a neurogén pulmonális ödéma: subarachnoidealis vérzésben 
ritmuszavarok az esetek kb. 30%-ában észlelhetık, ezek közül kb. 5%-ban kell életveszélyes 
ritmuszavarral számolni. Az eltérések közül leggyakrabban bradycardia, QT megnyúlás, ST 
depresszió vagy eleváció, T inverzió és U-hullám fordul elı. Számos vizsgálat igazolta, hogy 
a subarachnoidealis vérzés súlyossága és kimenetele, valamint az EKG elváltozások között 
összefüggés van, sıt az is igazolódott, hogy az EKG-n ischaemiás jelekkel rendelkezı 
betegekben a kimenetel rosszabb.  
Az epidemiológiai adatok amellett szólnak, hogy a cardialis szövıdmények és a neurogén 
pulmonális ödéma között is van összefüggés. Neurogén pulmonalis ödéma a SAV-ban 
szenvedık 23%-ában fordul elı, de a hirtelen meghalt SAV-as betegek 90%-ánál igazolódott 
neurogén pulmonalis ödéma a boncolás során. A legtöbb szerzı invazív monitorozást és 
folyamatos EKG-monitorozást javasol a fenyegetı rizikó felismerésére. A kezelésre 
vonatkozóan randomizált kontrollált vizsgálatok nem történtek. Néhány szerzı inotróp szerek 
adását javasolja, más megfigyelések szerint az effektív sebészi beavatkozás a ritmuszavart és 
a neurogén ödémát is kedvezıen befolyásolhatja.  
 
A rávérzés veszélye 
Az ellátatlan aneurizmák ismétlıdı subarachnoidealis vérzést okozhatnak, a primer vérzésnél 
is magasabb közvetlen mortalitással. Ismételt vérzésre hajlamosít az aneurizma nagyobb 
mérete, egyes morfológiai jellemzıi, az emelkedett szisztémás vérnyomás, míg kockázata az 
elsı vérzést követıen az eltelt idıvel némileg csökken. A vasospasmus és liquorkeringési 
zavar esélye ismétlıdı vérzés mellett növekszik, aláhúzva a mielıbbi definitív ellátás 
szükségességét. 
Subarachnoidealis vérzésben az antifibrinolitikus kezelés nem javítja a betegek kimenetelét. A 
rávérzés esélye ugyan csökken,  
de a cerebrális ischaemia valószínősége nı. Ennek alapján nem javasolható az 
antifibrinolitikus kezelés rutinszerő alkalmazása SAV-ban. 



 
Vasospasmus  
A Cooperative Aneurysm vizsgálat szerint a vasospasmus incidenciája 32%. A klinikailag 
tünetet okozó vasospasmus a ruptura után 3–5 nappal jelenik meg, az 5–14. nap között 
tetızik, majd a 2–4. hét folyamán fokozatosan oldódik.  
Ha a beteg nem kap megfelelı kezelést – aminek elıfeltétele az aneurizma megfelelı ellátása 
– 20–30%-ban alakul ki agyi infarktus vagy meghal a vasospasmus miatt. A nimodipin javítja 
a kimenetelt, a mortalitási arányt és a másodlagos cerebrális ischaemia arányát 
subarachnoidealis vérzésben. A 4x60 mg/nap per os alkalmazott dózis esetén a szövıdmények 
száma alacsonyabb, mint iv. alkalmazás esetén, ezért ez a preferált kezelési mód. A volumen 
expanzió, a calcitonin-gene related peptide a profilaktikusan alkalmazott lumbalis drain 
bevezetés és liquorlebocsátás és a ballonkatéteres tágítás klinikai hatékonyságával 
kapcsolatosan nem áll rendelkezésre elegendı randomizált, kontrollált vizsgálat, rutinszerő 
alkalmazásuk jelenleg nem javasolható. 
Korszerő gyógykezelés mellett is magas (15–20%) a vasospasmus okozta halálozás.  
 
Másodlagos késıi cerebrális ischaemia kezelése  
3 H kezelés: hypertonia-hypervolaemia-hemodilúció kombinált kezelési mód. A célértékek 
még vitatottak, a jelenleg elfogadott elvek szerint 80-120 Hgmm közötti cerebralis perfusios 
nyomás, 7 Hgmm fölötti centralis vénás nyomás és 0,25-0,4 közötti haematocrit érték 
jelölhetı meg célként. A megfelelı kezeléshez Swan-Ganz katéter behelyezés és a 
hemodinamikai paraméterek alapján vezérelt terápia szükséges.  
A profilaktikusan alkalmazott hypervolaemia és hypertonia nem csökkenti a symptomás 
vasospasmusok elıfordulási gyakoriságát, és nem javítja a betegség kimenetelét (B szintő 
bizonyíték). 
Symptomás vasospasmusban alkalmazott, terápiás jellegő 3 H kezelés viszont csökkenti a 
másodlagos ischaemiás károsodások számát és javítja a klinikai kimenetelt.  
Folyadék- és ioneltérések: a subarachnoidealis vérzésben szenvedık egyharmadában a 
preoperativ szakban a plazmavolumen 10%-ot meghaladó csökkenése figyelhetı meg, amely 
a nátrium- és folyadékvesztés következménye. A folyadék restrikció és a hypovolamemia 
ugyanakkor a másodlagos ischaemiás károsodások gyakoriságát fokozza.  
Az epilepsiás rohamok gyakorisága a perioperativ szakban kb. 20%, az ún. késıi epilepsiák 
aránya azonban alacsonyabb. Egy subarachnoidealis vérzéssel kapcsolatos vizsgálat javasolja 
a perioperativ szakban antiepilepticum profilaxis alkalmazását – elsısorban a rávérzés 
esélyének csökkentése miatt. A tartós, hosszú távú antiepilepticus kezelésre vonatkozóan nem 
áll rendelkezésre elegendı adat.  
Hosszú távú antiepilepticum adására vonatkozóan nem áll rendelkezésre elegendı adat, de a 
gyakoriság alapján valószínőleg nem indokolt. 
 
A liquorfelszívódás zavara 
A subarachnoidealis vérzés további következménye a liquor szubakut, majd krónikus 
keringési és felszívódási zavara; ez a vérnek a liquorutakat és a felszívófelületeket károsító 
hatása miatt alakul ki. A subarachnoidealis vérzést – az aneurizma lokalizációjától függıen – 
15–20%-ban kíséri liquorfelszívódási zavar. 
 
Ajánlás 
Subarachnoidalis vérzés gyanúja esetén azonnali beutalás indokolt olyan centrumba, ahol az 
intenzív ellátás és a neuroradiológiai átvizsgálás feltételei adottak. Pozitiv esetben a beteget – 
amennyiben állapota megengedi – mielıbb továbbítani kell olyen centrumba, ahol az 
idegsebészeti és neurointervenicós ellátás feltételei egyaránt adottak (A szintő bizonyíték). 



A subarachnoidális vérzés gyanúja esetén elsıként CT vizsgálatot és amennyiben lehetséges 
CTA-t kell végezni. Negatív CT esetén, amennyiben az anamnesis és a klinikai tünetek 
alapján SAV valószínő, liquor vizsgálat szükséges. A pontos diagnózishoz megfelelı 
minıségő CTA vagy katéteres 4 ér digitális szubtrakciós angiográfia szükséges (DSA) (A 
szintő bizonyíték). 
Az aneurizmák sürgıs lokalizálása és végleges ellátása ajánlott, mert az ellátatlan rupturált 
aneurizmáknál újravérzés veszélye áll fenn. A mőtéti kezelés idızítését azonban a beteg 
állapota nagyban befolyásolja. Errıl idegsebész és/vagy neurointervenicós szakember dönt (C 
szintő bizonyíték). 
A láz rontja a betegség kimenetelét (C szintő bizonyíték), de rutinszerő profilaktikus 
lázcsillapítás nem javasolt (D szintő bizonyíték). 
Rutinszerő antihypertenzív kezelés, teljes ágynyugalom nem indokolt (D szintő bizonyíték). 
A ritmuszavarok és neurogén pulmonalis oedema folyamatos EKG és intenzív monitorozást, 
szükség esetén inotróp kezelést igényelnek (C szintő bizonyíték). 
A vasospasmus, a másodlagos cerebrális ischaemia megelızésére a 4x60 mg/nap per os 
alkalmazott mimodipin ugyanolyan hatékony, de kevesebb szövıdménnyel jár, mint az i.v. 
adott (B szintő bizonyíték). 
Másodlagos késıi cerebralis ischaemia kezelése: a 3 H terápia – hipertenzió, hypervolaemia, 
hemodilúció – alkalmazása szóba jön (C szintő bizonyíték). 
A folyadék- és ioneltérések folyamatos monitorozása és krisztalloid-oldatok alkalmazása 
indokolt. Legalább 3000 ml/nap krisztalloid infúzió javítja a betegség kimenetelét (C szintő 
bizonyíték). 
Epilepszia-profilaxis a perioperativ szakban indokolt lehet, de hosszú távú profilaxis nem (D 
szintő bizonyíték). 
Az oedema-csökkentık (mannit, glycerol, steroid) rutinszerő alkalmazása nem javasolt (D 
szintő bizonyíték). 
Fontos a fejfájás csillapítása, szükség lehet hányinger- és hányáscsillapításra, pszichomotoros 
nyugtalanság esetén szedatívum adására, illetve szükséges lehet anxiolytikum adása. 
Az aneurizma idegsebészeti megoldásával kapcsolatos aneszteziológiai premedikáció, 
indukció, fenntartás az aneszteziológiai szakmai kollégium irányelvei szerint történjen. 
 
3.2.2. A krónikus agyérbetegek gyógyszeres kezelése (szekunder prevenció)  
Az elsı stroke-ot követı korai idıszakban az újabb stroke valószínősége igen nagy, 
legmagasabb az elsı évben: 10–12%,  
2–5 éven belül 5–8%, 5 éven túl 30–40%. Három hónapon belül minden tizedik betegnek 
újabb stroke-ja lesz. A legmagasabb ismétlıdési rizikóval atherothromboticus stroke esetén 
kell számolni, a kardiogén stroke esetén ez az érték közepes, míg agyi kisérbetegség esetén a 
legalacsonyabb. Az agyérbetegséghez társuló rizikófaktorok jelentısen növelik az ismétlıdés 
kockázatát. A stroke-on átesett férfiak 22%-a, a nık 25%-a 1 éven belül meghal. Az ismételt 
agyi vaszkuláris események fokozzák a vaszkuláris dementia kockázatát. Az agyérbetegeknél 
nagyobb az ismételt stroke elszenvedésének az esélye, mint egyéb vaszkuláris szövıdmények 
[akut miokardiális infarktus (AMI), perifériás érbetegség] kialakulása.  
 
3.2.2.1. Vérlemezkegátlók szerepe  
A másodlagos prevenció során az antiaggregációs kezelés nagyon fontos. Az elmúlt években 
számos, eltérı hatásmechanizmusú, a vérlemezkék funkcióját egyre hatékonyabban gátló 
gyógyszer került kifejlesztésre. A legrégebben és leggyakrabban használt gyógyszer az 
acetilszalicilsav (ASA), amely irreverzibilisen gátolja a ciklooxigenáz (COX) enzimet. Az új 
thrombocytaellenes szerek hatásmechanizmusa eltér az ASA-étól. A thienopiridinek 
csoportjába tartozó ticlopidin és clopidogrel – amelyeket a prevencióban ma már szintén 



rutinszerően használunk – adenozin-difoszfát- (ADP) receptor-antagonisták, ezáltal a 
thrombocytaaggregáció komplex folyamatába avatkoznak bele. Rendelkezésünkre állnak 
kombinált támadáspontú készítmények is. Számos, nagy nemzetközi tanulmány alapján az új 
gyógyszerek preventív hatása felülmúlja az ASA effektivitását. A stroke-ot követı hosszú 
távú antiaggregációs kezelés két és fél éves követési periódus alatt kb. 25%-kal csökkenti a 
nem fatális kimenetelő stroke, és 36%-kal a súlyos vaszkuláris események számát.  
Acetilszalicilsav. Az Antiplatelet Trialists’ Collaboration által 1994-ben végzett nagy 
metaanalízis 73 247, fokozott vaszkuláris rizikójú beteg tartós thrombocytaaggregáció-gátló 
kezelésének kimenetelét értékelte. Az AMI, a vaszkuláris halálozás és a stroke együttes 
elıfordulása összességében 27%-kal, a korábban stroke-ot elszenvedett betegeknél 22%-kal 
csökkent. Egy svéd tanulmányban kis dózisú (75 mg/nap) ASA szignifikánsan csökkentette 
mind a stroke, mind az AMI, mind a vaszkuláris halálozás ismétlıdését. A Dutch TIA Trial-
ben szignifikáns effektust észleltek mind 30 mg, mind 273 mg ASA adásakor. Fenti 
tanulmányok mellett több vizsgálat adatai is alátámasztják, hogy a rizikócsökkenésben nincs 
szignifikáns különbség a kis és nagy dózisú ASA-val kezelt betegek között, ugyanakkor a kis 
dózisú ASA kevésbé gastrotoxikus.  
A lassú felszívódású dipyridamol (200 mg) + aszpirin (25 mg) kombináció jobban 
csökkentette az újabb stroke bekövetkeztét, mint az aszpirin-monoterápia. A dipyridamol 
szintén csökkenti a vérlemezke kicsapódását, növelve a c-AMP és a c-GMP szintjét. Fel kell 
hívni a figyelmet arra, hogy a dipyridamollal kapcsolatban félreértések vannak. Az AHA 
(American Heart Association) nem ajánlja a dipyridamol használatát krónikus stabil 
anginában. Azonban hangsúlyozni kell, hogy ez a rövid hatású dipyridamolra vonatkozik, míg 
az elnyújtott hatású dipyridamol nem növeli a kardiális események számát olyan 
személyekben, akiknek elızıleg koronáriabetegségük volt.  
A ticlopidin és a clopidogrel a thienopyridinek közé tartozik, hatásuk az ADP-mediálta 
vérlemezkegátlás. A ticlopidin alkalmazását korlátozza, hogy adása elsı néhány hónapjában 
granulocytopenia alakulhat ki az, ezért a rendszeres vérképellenırzés a kezelés elsı 
idıszakában mindenképpen indokolt. A clopidogrel antithromboticus effektivitását a CAPRIE 
(Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events) vizsgálatban értékelték. A 
vizsgált 19 185 beteg 36 hónapos követése során, napi 75 mg clopidogrel versus 325 mg ASA 
direkt összehasonlításában, a kombinált végpontokban a clopidogrel szignifikáns, 8,7%-os 
relatív rizikócsökkenést eredményezett az ASA-hoz képest, emellett kiemelkedıen magas volt 
az akut kardiális eseményeket megelızı hatása. Az alcsoport-analízisek alapján a clopidogrel 
különösen hatékony azon betegeknél, akiknél a közelmúltban iszkémiás stroke vagy AMI 
zajlott le, diabéteszesek, vagy koronáriarevaszkularizációjuk volt.  
Kombinált thrombocytaaggregáció-gátlás. Az ASA+clopidogrel kombinációját több, 
elsısorban kardiológiai jellegő tanulmány vizsgálta. A legnagyobb, CURE (Clopidogrel in 
Unstable angina to prevent Recurrent Events) vizsgálatban 12 000 akut koronáriaszindrómás 
beteg esetében a clopidogrel-ASA kombináció szignifikánsan csökkentette a vaszkuláris 
események, elsısorban a miokardiális infarktus rizikóját. E vizsgálatot követıen végezték el a 
MATCH tanulmányt (Management of Atherothrombosis with Clopidogrel in High-risk 
patients), amely napi 75 mg ASA + 75 mg clopidogrel hatását hasonlította össze 75 mg ASA-
monoterápiával 18 hónapos vizsgálati idı alatt, már ismert agyérbetegeken. A primer 
vaszkuláris végpontok tekintetében a vizsgálat végére nem sikerült igazolni a kombinált 
kezelés elınyét, ugyanis ebben a betegcsoportban a nagyobb vérzések száma szignifikánsan 
növekedett.  
Hasonlóképpen, a CHARISMA vizsgálat alapján az ASA és a clopidogrel kombinációja az 
önmagában adott ASA-hoz képest nem csökkentette a myocardialis infarktust, a stroke-ot és a 
cardiovascularis halálozást. Azoknál a betegeknél, akik az elmúlt 12 hónapban coronaria 
sztentelésén vagy akut coronariabetegségen estek át, a clopidogrel és ASA kombinációja 



csökkentette az új vascularis esemény kialakulásának kockázatát. 
A rutinszerő clopidogrel-ASA kombinált kezelés azonban a vérzés veszélye miatt nem 
javasolt a stroke másodlagos megelızésében. Stentelés, endarteriectomia után mindössze 4 
hétig javasolják a kombinált kezelést, azt követıen csak az egyik thrombocyta 
aggregációgátló szert adják. 
Figyelemre méltó, hogy a CARESS vizsgálatban a clopidogrel-aszpirin kombináció a rövid 
ideig tartó kezelés alatt szignifikánsan csökkentette az emboliaforrásból történı 
mikroembolizáció mértékét. Ez a vizsgálat azonban mindössze 100 beteget involvált, ezért 
klinikai relevanciája egyelıre nincs.  
 
Ajánlás 
Az ischaemiás stroke-ot és TIA-t követıen, amennyiben antikoagulálás nem indokolt, a 
további vascularis események megelızésére thrombocytaaggregáció-gátló kezelés szükséges 
(I., A); 
Kombinált aszpirint és dipyridamolt (25/200 mg naponta 2-szer) vagy önmagában 
clopidogrelt (75 mg/nap) kell adni. Alternatív terápiaként az önmagában adott aszpirin (100–
325 mg/nap) vagy a triflusal jön szóba (I., A); 
Az ASA + elnyújtott hatású dipiridamol kombináció, valamint a clopidogrel hatékonyabb, 
mint az aszpirin-monoterápia; 
ASA-intolerancia, mellékhatás vagy klinikai hatástalanság esetén clopidogrel javasolt (I., A); 
Ha egy betegnél tienopiridinszármazék adását kezdjük, clopidogrelt kapjon ticlopidin helyett, 
mivel kevesebb a mellékhatása (III.); 
Azok a betegek, akik sem az acetilszalicilsavat, sem a tienopiridinszármazékot nem tolerálják, 
dipiridamollal kezelhetık, napi 2x200 mg adagban (II.); 
Az aszpirin és a clopidogrel kombinált terápiája nem javasolt a közelmúltban ischaemiás 
stroke-on átesetteknek (növeli a vérzés veszélyét, ezért hosszú távú prevenció céljára 
rutinszerően nem ajánlott stroke-on és TIA-n átesett betegeknek); azonban specifikus 
indikációk esetén szóbajön: pl. instabil angina, non-Q-hullám myocardialis infarktus vagy 
közelmúltban lezajlott sztentelés; ilyenkor a kezelés az eseményt követıen 9 hónapig adandó 
(I., A); 
A thrombocytaaggregáció-gátló terápia mellett bekövetkezı stroke esetén a patofiziológia és a 
beteg rizikófaktorai átértékelendıek (IV., GCP). 
 
3.2.2.2. Az antikoaguláns kezelés  
Az összes ischaemiás stroke mintegy 20%-a kardiogén eredető, az esetek többségében 
pitvarfibrilláció (PF) áll a háttérben. A pitvarfibrilláció a 60 év feletti populáció 2–4%-át, a 80 
év felettiek 10%-át érinti, az ischaemiás stroke rizikóját kb. 4–5-szörösére növeli. 
Tanulmányok alapján mind a paroxizmális pitvarfibrilláció (7 napon belül megszőnik), mind 
a krónikus pitvarfibrilláció esetén közel azonos stroke-rizikóval lehet számolni. 
Pitvarfibrilláló betegek esetén az embolisatio esélyét a társuló vascularis rizikófaktorok 
növelik. 
A jelenleg érvényes protokollok alapján a kardiogén stroke-ban szenvedı betegeket 
antikoagulálni kell. Az optimális INR-tartomány: 2,0–3,0. Az INR <2,0 antikoaguláció nem 
effektív, a >3 INR megnöveli a vérzéses szövıdmény valószínőségét. 
A jól körülhatárolt irányelvek ellenére a napi gyakorlatban az antikoaguláns kezelésre indikált 
pitvarfibrilláló betegek csak mintegy 50–60%-a kap ilyen terápiát és a kezelt betegeknek csak 
fele éri el a cél INR-tartományt. Az antikoagulálás mellett újabban vizsgált kérdés, hogy a 
sinus rhythmus konverziója csökkenti-e az embolisatio rizikóját. Négy vizsgálat értékelte, 
hogy frekvencia- vagy ritmuskontroll-terápiával érhetı el hatékonyabb embóliavédelem. Az 
eredmények alapján pitvarfibrilláló betegek adekvát frekvenciakontrollja antikoaguláns 



kezeléssel kombinálva ugyanolyan effektív, mint a ritmuskontroll + antikoaguláns kezelés, 
nem indokolt tehát minden esetben a sinusrhythmus visszaállítására törekedni.  
Myocardialis infarktus akut fázisát követıen a stroke éves rizikója 1–2%. A cardioembolisatio 
hátterét muralis thrombusképzıdés, hipo- vagy akinetikus régiók, kamrai aneurizmaképzıdés 
adják. Myocardialis infarktust túlélt betegek tartós antikoagulálása a stroke abszolút rizikóját 
évente 1%-kal csökkenti, ugyanakkor növeli a vérzéses stroke veszélyét. Nem szelektált MI-
betegcsoporton a tartós antikoagulálás elınye minimális. Tartós antikoaguláns kezelés csak 
fokozott rizikójú betegeknél indokolt: kamrai thrombus, akinetikus terület, 35% alatti ejekciós 
frakció fennállásakor.  
 
Cardiomyopathia  
Kardiális embolisatio esetén, ha sinusrhythmus van és stroke alakul ki, a cardiomyopathia a 
leggyakoribb ok: 
dilatatív cardiomyopathia esetén 30–50%-ban van bal kamrai thrombus; 
antikoagulálás nélkül az éves stroke-rizikó 3–5%; 
hajlamosító tényezık: 
– alacsony kardiális output; 
– falmozgás-rendellenesség; 
– PF; 
– koagulációs zavar; 
bár nincs nagyszámú, randomizált vizsgálat, de ajánlott az antikoagulálás, az INR 2,0–3,0 
értékét célozva:  
– ha a beteg magas rizikójú – beleértve, ha az ejekciós frakció <35%; 
– ha kamrai thrombus van, vagy 
– thromboemboliás elızmény van. 
 
Billentyőbetegségek 
Reumás eredető mitralis stenosis nagy embóliarizikót jelent, a szisztémás embólia évente 2–
5%. 
A veszély növekszik, ha 
– PF áll fenn; 
– megnagyobbodott a bal pitvar; 
– alacsony az ejekciós frakció és idıs a beteg; 
ha mitralis stenosis és PF is van, a stroke vagy szisztémás embolisatio veszélye 17-szeres; 
ha mitralis stenosis van, és a bal pitvar >5,5 cm, akkor antikoaguláljunk; a hosszú távú 
antikoagulálás során az INR  
2,5 legyen; 
akkor is antikoaguláljunk, ha a reumás eredető mitralis stenosis pitvarfibrillációval szövıdik, 
vagy korábbi thromboemboliás esemény szerepel a kórtörténetben; 
ha jó antikoagulálás ellenére (INR 2,0–3,0) újabb thromboemboliás esemény jelentkezik, 
kiegészíthetjük a kezelést vérlemezkegátlóval. 
 
Mitralis prolapsus 
A nık 6%-ánál a férfiak 4%-ánál fordul elı. Általában nem rizikófaktor, kivéve, ha myxomás 
eltérés is van. Antitrombotikus kezelés általában nem szükséges, de  
ha más nem magyarázza a stroke-ot, adjunk 100 mg ASA-t; 
antikoaguláns adása csak akkor jön szóba, ha szisztémás embolisatio vagy stroke/TIA fordul 
elı az ASA mellett, és más etiológiai magyarázat nincs.  
 
Mőbillentyők 



Általában fokozott stroke-veszélyt jelentenek: 
mitralis mőbillentyő nagyobb stroke-kockázatot jelent, mint az aorta-mőbillentyő; 
mechanikus billentyő nagyobb kockázatot jelent, mint a biobillentyő. 
 
Hosszú távú antikoaguláció szükséges: 
ha aorta-mőbillentyő sinusrhythmussal társul, akkor INR 2,0–3,0; 
ha mitralis mőbillentyő sinusrhythmussal társul, akkor INR 2,5–3,5.  
 
Adekvát antikoagulálás ellenére is a betegek 4%-a szenvedhet el embolisatiót, ilyenkor 
kiegészítı antiaggregációs (kis dózisú ASA) kezelés javasolható. Azok a betegek, akik 
természetes anyagból készült mőbillentyővel rendelkeznek, csak az elsı három hónapban 
igényelnek antikoaguláns kezelést, ezt követıen az ASA elegendı. 
 
Szívinfarktus utáni állapot 
AMI után az elsı évben 1% a stroke kockázata, fıleg az elsı héten/hónapban. A veszély 
különösen nagy:  
transmuralis anterior MI; 
szívcsúcsi vagy bal kamrai thrombus, PF, krónikus szívelégtelenség esetén és akkor, ha az 
ejekciós frakció <35%; 
ha bármelyik a fentiek közül fennáll, antikoagulálni kell 3–6 hónapig (INR 2,0–3,0). Akinél 
ezt követıen nincs indok antikoagulálásra, azoknál vérlemezkegátlás elegendı.  
 
Aortaív-atheroma 
Ha 4 mm-nél vastagabb, 3–9-szeresére nı a stroke rizikója, különösen akkor, ha az atheroma 
mobilis, és nem meszes. Idısebb korban a kriptogén stroke gyakori oka, ritka 50 évnél 
fiatalabbakban. Aortaív-atheromából származó embolisatio viszonylag gyakori 
coronariakatéterezés és nyitott szívmőtét során. 
Megfigyelések szerint olyan atheromában, amely vastagabb mint 4 mm és mobilis, az 
embóliás esemény és a halálozás megelızésére az antikoaguláns kezelés jobb, mint a 
thrombocytaaggregáció-gátlás. 
 
Pitvari foramen ovale  
Kontrasztos echokardiográfiával vagy transcranialis Doppler-vizsgálattal a normálpopuláció 
mintegy 20%-ában kimutatható. Fiatalkori stroke-ok esetén elıfordulása a 40%-ot is eléri. A 
vénás rendszerbıl eredı thromboembolia bal szívfélbe jutása révén eredményezhet stroke-ot, 
ennek rizikója kicsi (1%/év). Az ún. komplex PFO (nagy kiterjedéső PFO és pitvari septum 
aneurysma kombinációja) esetén az embólia rizikója megnı, tartós antikoagulálás csak ilyen 
esetben, illetve társuló ritmuszavar, mélyvénás trombózis esetén javasolt, egyébként elegendı 
az antiaggregációs terápia. A nyitott foramen ovale zárása sikeresen megelızi az új 
neurológiai eseményeket, ezen kívül biztonságos és minimálisan invazív. Továbbra is kérdés 
azonban, vajon az agresszív antikoaguláns vagy a sebészi kezelés az optimális nyitott foramen 
ovale esetén. 
 
Az antikoaguláns kezelés kezdése 
A stroke-ot követı antikoaguláns terápia kezdetének optimális idıpontja vitatott. TIA, illetve 
minor stroke után elvileg azonnal lehet antikoaguláns kezelést indítani, kardiogén minor 
stroke után mégis a 4. naptól ajánlott, mivel a haemorrhagiás transzformáció veszélye 
fenyeget az elsı 72 órán belül.  
Major stroke-ot követıen, ha a képalkotó eljárás során kiterjedt lágyulás látható (az ACM 
területének több mint 1/3-a), kb. 4 hét várakozás ajánlott. A döntés mindig egyénre szabott 



legyen.  
 
A hosszú távú antikoagulálás veszélyei: 
a vérzésveszély megnı, ha a beteg hipertóniás, májbeteg vagy alkoholista; az antikoaguláns és 
a vérlemezkegátlás kombinációja szintén megnöveli a vérzés kockázatát; ha az antikoagulált 
beteg INR-értéke 2,5 és 4,5 között van, a vérzés veszélye 7–10-szeres; 
fokozott a vérzésveszély, ha gradiens echó MRI-mikrovérzéseket igazol az agyállományban, 
illetve ha a betegnek kifejezett leukoaraiosisa van; 
az antikoaguláns okozta vérzés volumene nıhet a stroke-ot követı elsı 12–24 órában és ha a 
vérzés multifokális, elérheti az 50%-os mortalitást is.  
 
Óvatosság szükséges, ha egyidejőleg epilepszia, dementia, gastrointestinalis vérzés hajlam áll 
fenn. Kockázatos az antikoagulálás gyakran elesı betegnél, elırehaladott agyi kisérbetegség 
vagy hiányos laborkontroll (rossz egüttmőködés) esetén. A K-vitamin-antagonista 
antikoaguláns kezelés fı korlátja a szők terápiás tartomány, a labor kontroll igénye, a 
túladagolás veszélye, a terápiás aktivitást befolyásoló, fokozott K-vitaminbevitelt jelentı 
diéta, illetve a más gyógyszerrel való interakciók. E tényezık magyarázzák, hogy a pontos 
irányelvek ellenére az antikoagulálást a szükségesnél ritkábban és elégtelen dózisban 
alkalmazzák. 
 
Ajánlás 
Az orális antikoaguláció (INR 2,0–3,0) indikált nem valvularis PF-fel összefüggı ischaemiás 
stroke után (I., A); 
Az orális antikoagulálás nem ajánlott az olyan betegeknek, akik gyakran elesnek, rossz az 
együttmőködésük (demensek, a hozzátartozó nem biztosítja a pontos gyógyszerelést), a 
vérvizsgálatok ellenırzése nem megoldható, nem kontrollált epilepsziában szenvednek, 
valamint azoknak, akiknek gastrointestinalis vérzésük volt (III., C); ebben az esetben 
thrombocytaaggregáció-gátló kezelés indokolt; 
Az idıs kor önmagában nem kontraindikálja az orális antikoagulálást (I., A); 
Azoknak, akiknek PF-hez nem köthetı cardioemboliás stroke-ja zajlott, antikoagulálás adása 
ajánlott (INR 2,0–3,0), ha a stroke ismétlıdésének kockázata nagy (III., C); 
A nem cardioemboliás ischaemiás stroke lezajlása után az antikoaguláció nem javasolt, 
kivéve egyes specifikus eseteket, pl. aorta atheroma, a. basilaris fusiformis aneurizmája, a 
cervicalis arteria dissectiója, nyitott foramen ovale, igazolt mélyvénás trombózis (MVT) 
jelenlétében vagy pitvari septalis aneurizma esetén (IV., GCP); 
Ha az orális antikoagulálás kontraindikált, alacsony dózisú aszpirin és dipiridamol kombinált 
adása szükséges (IV., GCP); 
A mechanikus mőbillentyővel élı betegek számára tartós antikoaguláns kezelés javasolt; az 
INR 2,5–3,5 közötti legyen (II.); 
Igazolt thrombophilia esetén, lezajlott ischaemiás stroke után tartós antikoaguláns kezelés 
indokolt (III.). 
 
3.2.2.3. A hipertónia kezelése  
Számos vizsgálat megerısítette, hogy igen szoros összefüggés áll fenn az emelkedett 
vérnyomás és a stroke között. Minden  
7,5 Hgmm diasztolés vérnyomás-növekedés megduplázza a stroke veszélyét. Az izolált 
szisztolés hipertónia még nagyobb rizikót jelent, különösen középkorú férfiaknál, akiknek 
majdnem ötszörös a stroke-rizikója.  
Kilenc randomizált, kontrollált vizsgálat metaanalízisében a vérnyomáscsökkentı 
gyógyszerek a stroke újabb kialakulásának relatív kockázatát 29%-kal mérsékelték. A HOPE 



vizsgálatban az ACE-inhibitor ramipril a vascularis szempontból nagy kockázatú – közöttük 
10%, korábban stroke-on átesett – betegnél is hatásosnak bizonyult a másodlagos ischaemiás 
események megelızésében, annak ellenére, hogy a szer csak kismértékő 
vérnyomáscsökkenést okozott.  
A PROGRESS vizsgálatban a placebóval szemben a napi 4 mg perindopril és 2,0–2,5 mg 
indapamid kombinációs terápia 43%-kal csökkentette az ismétlıdı stroke kockázatát olyan 
betegeknél, akiknek az anamnézisében a megelızı öt év során stroke vagy tranziens 
ischaemiás attak szerepelt. A rizikócsökkentı hatás függetlennek bizonyult attól, hogy a beteg 
korábban hipertóniás volt-e vagy sem, illetve független volt a stroke típusától is.  
A PROGRESS post hoc analízis szerint a stroke rizikója a legalacsonyabb vérnyomású 
betegek kvartilisában volt a legkisebb (medián 112/78), a veszély növekedett a magasabb 
vérnyomásértékőeknél.  
A stroke-betegek vérnyomását fokozatosan kell csökkenteni. A hirtelen csökkenı perfúziós 
nyomás miatt, súlyos nagyérszőkület vagy többszörös érszőkület fennállása esetén, fokozódik 
a hemodinamikai stroke kockázata. Ebben a betegcsoportban az antihipertenzív kezelés kívánt 
mértékének meghatározására további vizsgálatok szükségesek. 
A célvérnyomás legyen kevesebb, mint 140/90 Hgmm, ha ezt a beteg tolerálja. Még 
alacsonyabb érték elérésére törekszünk (130/85), ha a betegnek megelızı cerebrovascularis 
eseménye volt, diabéteszben vagy egyéb vascularis betegségben szenved. (A normális 
vérnyomás definíció szerint 120/80 Hgmm alatti érték!) 
 
Ajánlás 
Stroke-ot követıen kiemelten fontos a vérnyomás rendszeres ellenırzése és a hipertónia 
kezelése; a legfontosabb – függetlenül a gyógyszercsoporttól – a vérnyomás csökkentése (I., 
A); 
A stroke-ot elszenvedett hipertóniás beteg kezelési stratégiájának kialakításakor két 
szempontra kell tekintettel lenni. Az egyik az adott beteg esetében fennálló speciális 
szempontok – pl.: izolált szisztolés hipertónia, idıs kor, lezajlott akut myocardialis infarktus 
stb. – alapján kiválasztott gyógyszer. A megfelelı szer kiválasztható a Magyar Hypertonia 
Társaság ajánlása alapján. De azon szerek hatását is mérlegelni kell, amelyek a stroke 
szekunder prevenciós, multicentrikus vizsgálatok során hatásosnak bizonyultak. A neurológus 
a kezelési stratégiát a két szempont mérlegelésével alakítsa ki az adott beteg esetében; 
Az elsı választandó szer a vízhajtó, valamint az ACE-gátló. Az ACE-gátló adása még a 
normotenziósokban is mérlegelendı. Nincs teljes konszenzus az elıször választandó szerek 
vonatkozásában. Akik nem tudják szedni az ACE-gátlókat, azokat angiotenzinreceptor-
blokkolókkal kezeljük, különösen, ha diabétesz vagy balkamra hipertrófia van jelen. Béta-
receptor-blokkolók jönnek szóba coronariabetegségben vagy pangásos szívelégtelenség 
esetén. Az egyéb típusú vérnyomáscsökkentıkkel nem volt elegendı vizsgálat a stroke 
szekunder prevenciójával kapcsolatban. Hemodinamikai zavar esetén – és attól függıen, 
hogyan tolerálja a beteg a vérnyomáscsökkentı kezelést – egyéni elbírálás szükséges. A 
Magyar Hypertónia Társaság ajánlása a kombinált antihipertenzív kezelést ajánlja. 
 
3.2.2.4. A lipidszintcsökkentı kezelés 
Ismert, hogy az LDL fontos szerepet játszik az atheroscleroticus eredető plakk képzıdésében 
és az endothelialis gyulladásos folyamatokban. Noha a hyperlipidaemia kezelésének célja, 
hogy csökkentsük a plakkformációban szerepet játszó szubsztrátok mennyiségét, kiderült, 
hogy a sztatinok gyulladásellenes és endotheliumvédı hatással is rendelkeznek, amely 
független a lipidszintcsökkentı hatástól [pl. a sztatinok csökkentik a C-reaktív protein szintjét 
(JUPITER vizsgálat)]. 
Azoknál a betegeknél, akik korábban coronariabetegségben szenvedtek, mind az 



atorvasztatin, mind a szimvasztatin, mind a pravasztatin kedvezı stroke-prevenciós hatását 
igazolták, anélkül, hogy a vérzéses stroke veszélye növekedne. A SPARCL (Stroke 
Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels) vizsgálatban az atorvasztatinnal 
végzett terápia csökkentette az ismételt stroke veszélyét. A sztatin megvonása a stroke akut 
stádiumában növelheti a halálozást vagy a dependencia kockázatát. 
A fibrát- és a sztatinkezelés kombinációjának biztonságossága és hatékonysága stroke után 
nem tisztázott. 
Nem sztatinokkal kapcsolatban is készült metaanalízis, amely azt igazolta, hogy az 
összkoleszterinszint 6 mmol/l alá való csökkentése fibrátokkal, niacinnal vagy diétával 
szintén csökkenti a stroke kockázatát. 
A primer vascularis prevencióban a különbözı sztatinokkal (szimvasztatin, pravasztatin, 
atorvasztatin, rozuvasztatin) szerzett kedvezı megfigyelések, valamint a szekunder 
prevenciós SPARCL tanulmány (80 mg atorvasztatinnal) elıkészítették a 2008-as European 
Stroke Organisation ajánlását, miszerint “a stroke-ot és TIA-t követıen sztatin kezelés 
ajánlott”. Az AHA/ASA 2008-as ajánlása pedig a SPARCL vizsgálatra hivatkozva intenzív 
lipidcsökkentı kezelést ajánl arteriocleroticus stroke és TIA után még abban az esetben is, ha 
nincs ismert cardiovascularis betegség (I, B). 
A közelmúlt több mint 160 000 beteg adatait összefoglaló metaanalízise alapján pedig 
nemcsak az LDL-C, hanem a triglicerid csökkentésére és a HDL-C emelésére is törekedni kell 
a vérnyomáscsökkentı kezeléssel együtt. 
 
Ajánlás 
Arterioscleroticus stroke és TIA után sztatint kell adni (I, B). 
Mivel a post-stroke beteg nagy kockázatú, a koleszterin célérték <3,5 mmol/l, az LDL-C <1,8 
mmol/l legyen. 
A célérték mellett az LDL-C szint több mint 50%-os csökkentése is cél. 
A célérték elérésére sztatin, ezetimib, fibrát, nikotinsav, vagy nem kellı célérték elérése 
esetén a koleszterin felszívódásást és szintézisét is gátló kombinációt kell alkalmazni. 
 
3.2.2.5. A diabetes mellitus kezelésének szerepe a szekunder prevencióban 
A vércukrot rendszeresen ellenırizni kell. A PROactive vizsgálatban a stroke-on átesett II. 
típusú diabéteszben szenvedı betegek pioglitazonnal kezelt csoportja a halálozás és a major 
vascularis események szempontjából kedvezıbb kórlefolyást mutatott. A pioglitazonkezelés 
csökkentette a fatális és nem fatális stroke, a cardiovascularis halálozás és a nem fatális 
myocardialis infarktus incidenciáját. 
 
3.2.2.6. A hormonpótló kezelés és a vitaminok szerepe 
Placebóval kontrollált vizsgálatban az ischaemiás stroke másodlagos megelızése céljából 
adott ösztrogénpótló kezelés nem szignifikáns mértékben növelte a fatális stroke rizikóját, a 
nem fatális stroke-ok funkcionális kimenetele pedig kedvezıtlenebb volt. 
Egy primer és szekunder prevenciós vizsgálatokat feldolgozó metaanalízis szerint a béta-
karotin növeli a cardiovascularis halálozást. Az E-vitamin-szupplementáció nem akadályozza 
meg a vascularis eseményeket. A zsírban oldódó antioxidánsok szedése növelheti a 
mortalitást. A fenti szereknek tehát nincs szekunder prevenciós hatásuk, sıt kifejezetten 
károsak! 
A homociszteinszintet csökkentı vitaminok (folsav, B12, B6) nem csökkentik a stroke-ok 
ismétlıdısének kockázatát, és növelhetik a vascularis események számát. 
 
3.2.2.7. Alvás alatti légzészavarok 
Az alvás alatti légzészavarok a stroke rizikófaktorai, illetve következményei, s összefüggésbe 



hozhatóak a rosszabb hosszú távú kimenetellel és az emelkedett stroke-mortalitással. A 
stroke-betegek több mint 50%-a szenved alváshoz kapcsolódó légzészavarban, a legtöbb 
esetben obstruktív alvási apnoéban (OAA). Az alváshoz kapcsolódó légzészavarok spontán 
megszőnhetnek, de kezelésre is szorulhatnak. Az OAA esetében a CPAP a választandó 
terápia. Az alvászavarok egyéb formáiban (pl. centrális) az oxigén- vagy a ventilációs 
terápiák más formái is hatékonyak lehetnek.  
 
Ajánlások 
A diabetes mellitust életmódbeli változtatással és egyénre szabott gyógyszeres terápiával kell 
kezelni a Magyar Diabetes Társaság irányelvei szerint; 
A stroke-on átesett, inzulinterápiát nem igénylı, II. típusú diabétesz esetében a kezelés a 
Magyar Diabetes Társaság ajánlása alapján történjen; 
Ajánlott a dohányzás elhagyása (III., C); 
Ajánlott a túlzott alkoholfogyasztásról való leszokás (IV., GCP); 
Az antioxidáns vitaminkiegészítés nem javasolt (I., A); 
Rendszeres testmozgás ajánlott (IV., GCP); 
Kevés sót, kevés telített zsírsavat, de sok zöldséget, gyümölcsöt és rostot tartalmazó diéta 
ajánlott (IV., GCP); 
Másodlagos stroke-prevenció céljára nem indokolt a hormonpótló kezelés postmenopausában 
lévı nık esetében (I., A); 
Az emelkedett testtömegindexszel rendelkezıknek ajánlott a súlycsökkentı diéta (IV. C); 
A hormonpótló kezelés nem ajánlott a stroke szekunder prevenciójában (I., A); 
Az alvás alatti légzészavarok, mint pl. az obstruktív alvási apnoe, folyamatos pozitív nyomású 
lélegeztetéssel történı kezelése ajánlott (III., GPC); 
A nyitott foramen ovale (PFO) endovascularis zárása kriptogén stroke és magas rizikójú PFO 
esetén (IV., GCP). 
 
3.3. Mőtét  
Az agyérbetegségek egy részének kezelésében koponyamőtét vagy érrekonstrukciós 
(endovaszkuláris) beavatkozás szükséges. Ilyenek az intracranialis aneurysmaruptura, az 
állományvérzések egy része, valamint az extra- vagy intracranialis nagyérszőkület 
[endarteriectomia, percutan transzluminális angioplasztika (PTA) stenteléssel].  
 
3.3.1. A megfelelı egészségügyi ellátás szintje  
Az ellátás függ az agyérbetegség típusától és a szükséges beavatkozástól. Carotis-
endarteriectomia érsebészeti/idegsebészeti osztályon történhet, míg egyéb intracranialis 
beavatkozást igénylı mőtétek idegsebészeti osztályon. Az ellátás szintje függ attól is, hogy 
milyen idegsebészeti/érsebészeti beavatkozásra van akkreditációja az egyes idegsebészeti, 
érsebészeti osztálynak, klinikának.  
Tervezhetı érrekonstrukció elıtt a betegek angiológiai és egyéb, a beavatkozás elıtt 
szükséges átvizsgálása történhet járóbetegként, a cerebrovaszkuláris szakrendelés keretében, 
ezt követıen a beteget érsebészeti/idegsebészeti konzultációra kell küldeni. Endovaszkuláris 
beavatkozás idegsebészeten vagy stroke-centrumban, lehetıleg intenzív osztályos háttérrel 
történhet.  
 
3.3.2. Általános intézkedések  
Subarachnoidealis vérzés esetén indokolt, hogy a tünetek kialakulása után a beteg minél 
hamarabb olyan intézménybe kerüljön, ahol megoldható a subarachnoidealis vérzés 
diagnosztikája. Optimális feltételek fennállásakor, igazolt diagnózis esetén a 
subarachnoidealis vérzés akut szakában (<48 óra) a beteget a lehetı leghamarabb aneurysma 



ellátására alkalmas idegsebészeti intézetbe kell szállíttatni, az adott intézettel folytatott 
elızetes konzílium, konzultáció alapján, az aktuális lehetıségek függvényében. (Az egyes 
neurológiai intézetek a velük munkakapcsolatban álló idegsebészeti osztályokkal, a helyi 
lehetıségek ismeretében kössenek írásbeli megállapodást a subarachnoidealis vérzésben 
szenvedı beteg akut diagnosztikájával, obszervációjával és mőtéti ellátásával kapcsolatos 
tevékenységek felosztásáról.) Amennyiben a beteget általános idegosztályra, stroke-
centrumba szállítják subarachnoidealis vérzés, vagy olyan állományvérzések esetén, amelyek 
idegsebészeti beavatkozást igényelhetnek, idegsebészeti konzílium kérése szükséges.  
Az agyvérzések és a subarachnoidalis vérzések esetén az általános és speciális feladatok, 
diagnosztika, idegsebészeti elhelyezés, a konzervatív kezelés lehetıségei a “3.2.1.2.9. 
Állományvérzések kezelése” és a “3.2.1.2.10. A subarachnodalis verzés konzervatív 
kezelése” fejezetekben leírtak szerint történik.  
 
3.3.3. Speciális ápolási teendık  
Valamennyi, mőtétet is igénylı agyi érbetegség ápolási ellátása szorosabb pulzus-, 
vérnyomás-, tudatmőködés-monitorozást igényel, mert az élettani paraméterek változása 
újabb neurológiai vagy idegsebészeti teendıket igényelhet. Tudatzavar, vizeletretenció esetén 
húgyhólyagkatéter, a gyógyszerek bejuttatására nasogastricus szonda levezetése szükséges. 
Mivel agyvérzéseknél hamar jelentkezik láz, gyakori lázmérés, láz esetén lázcsökkentés 
javasolt. Agyvérzésnél orvosi javallatra erıs fájdalomcsillapító is szükségessé válhat, a 
betegséghez társuló pszichomotoros nyugtalanság esetén pedig nyugtató adása.  
 
3.3.4. Sebészeti kezelés  
Általánosságban, az agyi érbetegségekben szükséges kezelési formákat az idegsebészeti 
protokollok, ajánlások, esetleg az osztályok folyamatleírásai tartalmazzák.  
 
3.3.4.1. Az aneurysmaruptura okozta subarachnoidealis vérzés kezelése  
Az aneurysma ellátásának elsıdleges célja a reruptura megelızése; másodlagos célja a 
vasospasmus kivédéséhez, ellátásához szükséges kezelési feltételek megteremtése. Az 
aneurysmát transcranialis vagy endovaszkuláris mőtéti úton látják el. Ez idegsebészeti 
intézmény feladata, az ellátás irányelveit az idegsebészeti ajánlások tartalmazzák.  
A mőtét idıpontjáról az idegsebész és/vagy neurointervenicós szakember dönt. A végleges 
ellátást ideális esetben célszerő minél elıbb elvégezni.  
Térfoglaló haematomával járó elsı ruptura vagy reruptura esetén célszerő elıször kuratív 
szándékkal eltávolítani a haematomát, majd ezt követıen preventív céllal feltárni és ellátni az 
aneurysmát. Ebben az esetben a mőtét idızítését a térfoglaló vérzés súlyossága határozza 
meg.  
 
3.3.4.1.1. Mőtéti indikáció  
Lásd a 3.2.1.2.10. és a 3.3.4.1. fejezeteket. 
3.3.4.1.2. Mőtéti elıkészítés és érzéstelenítés 
Az Idegsebészeti és az Anaestheziológiai és Intenzív Therápiás Szakmai Kollégiumok 
protokollja és ajánlása alapján történik.  
3.3.4.1.3. Mőtét  
Az Idegsebészeti Szakmai Kollégium protokollja és ajánlásai a mérvadóak.  
 
3.3.4.2. Állományvérzések mőtéti kezelése  
A kamrába törı intracerebralis haematomák, illetve a liquorkeringést akadályozó 
vérömlenyek kezelésében elsıdleges fontosságú a megfelelı liquordrenázs biztosítása. 
Amennyiben a haematoma eltőnésével a liquorkeringés nem rendezıdik és növekvı 



kamratágulatot észlelünk, shunt-implantáció válhat szükségessé.  
Kiterjedt, agykamrába törı intracerebralis haematoma, esetleges primer intraventricularis 
haematoma kezelésében a tünetek, a vérzés lokalizációja, egyedi elbírálás alapján, 
idegsebésszel konzultálva szóba jöhet a kamrát, kamrákat öntvényszerően kitöltı alvadék 
enzimatikus feloldása plazminogénaktivátorral, urokinázzal. A kezelés nem a haematoma 
mielıbbi felszívódását célozza, hanem a liquorkeringés gyors helyreállításával a postictalis 
hydrocephalus kialakulásának veszélyét csökkenti.  
Az intracerebralis haematoma minimálisan invazív sebészi kezelése a haematoma stereotaxiás 
leszívása.  
 
3.3.4.2.1. Mőtéti indikáció  
A beteg mőthetıségérıl az idegsebésznek kell nyilatkoznia, ezért konzíliumot kell kérni. Az 
intracerebrális haematoma nyílt mőtéttel végzett kiürítésének csak azokban az esetekben van 
létjogosultsága, amikor:  
a beteg állapotáért elsısorban a térszőkület tehetı felelıssé; az úgynevezett elokvens áreák 
(centrális régió, beszédközpontok, mély törzsdúci régió) többé-kevésbé épek; 
a beteg fiatal;  
nincs súlyos társult betegség. 
 
Ezek a feltételek többnyire csak a haematomával szövıdött aneurysmarupturák, illetve a 
lebenyi arteriovenosus malformáció- vagy cavernomaeredető vérzések esetében valósulnak 
meg. Nem jön szóba mőtét azokban az esetekben, amikor a súlyos, eszméletlen állapot 
ictusszerően alakult ki, és ez az állapot tartósan fennáll. 
Típusos, capsularis, bazális ganglionvérzés eseteiben, ha nem áll fenn tudatzavar és az ép 
oldali végtagokat a beteg jól tudja mozgatni, mőtét nem szükséges. Nem képez sebészeti 
indikációt a kicsi (<10 cm3), illetve az olyan vérzés, amely csupán minimális neurológiai 
tüneteket okoz, nem térfoglaló jellegő. 
 
Ajánlás 
Lebenyvérzéseknél, ha a vérzés a kéregfelszínhez 1 cm-en belül helyezkedik el, térfoglalás 
esetén az evakuáció hagyományos craniotomiával megfontolandó (II., B); 
A supratentorialis intracerebralis vérzés rutin evakuációja standard craniotomiával 96 órán 
belül nem ajánlott (III., A); 
A mőtéti beavatkozás idejére nincs evidencia; a nagyon korai craniotomia növeli az 
újravérzés kockázatát; többen 12 órával a vérzés kezdete után javasolják, de kevés az adat (II, 
B); késıi evakuáció után viszont elégtelen a javulás; 
Kóma (a GCS-pontszám ≤4), nagy subcorticalis vérzés esetén az evakuáció ront, ezért nem 
javasolt (III., A); 
Dekompressziós craniectomia végzésére kevés adat áll rendelkezésre, a javulás kérdéses, nem 
javasolt (II., C); 
Bár a vérömlenybe a stereotaxiás urokináz/rt-PA infúzió adása 72 órán belül csökkenti a 
vérömlenyt és a halálozás kockázatát, az újravérzés veszélye nagy és a funkcionális 
kimenetelt sem javítja, ezért alkalmazásának a hatása nem kiszámítható (II., B); 
Bár teoretikusan a “minimally invasive clot evacuation” alkalmazható, a mechanikus 
eszközök és/vagy endoszkópos beavatkozások további klinikai vizsgálatokat igényelnek, 
jelenlegi alkalmazásuk, hatásuk nem ismert (II. b, B); 
Ha a cerebelláris vérzés >3 cm, neurológiai progresszió vagy súlyosbodó tudatzavar van, 
agytörzsi kompresszió jelei és/vagy hydrocephalus alakul ki, a vérzés sebészeti eltávolítását el 
kell végezni, esetleg kamradrain behelyezése jöhet szóba (I., B). Ezért a beteg tüneteinek 
követése, tudatzavar kialakulása esetén sürgıs koponya-CT és idegsebészeti beavatkozás 



szükséges. 
 
3.3.4.2.2. Mőtéti elıkészítés és mőtéti érzéstelenítés  
Az általános és a lokális anaesthesia az Anaestheziológiai és Intenzív Therápiás Szakmai 
Kollégiumok ajánlásai alapján történik.  
 
3.3.4.2.3. Mőtét  
Az Idegsebészeti Szakmai Kollégium protokollja és ajánlása a mérvadó.  
 
3.3.4.3. Dekompressziós célú craniectomia az arteria cerebri media okklúziója következtében 
kialakult malignus agyödémában  
A koponyán belül az agy-liquor-víz egységes folyadékteret alkot. Amennyiben emelkedik a 
koponyaőri nyomás, az agytörzs, valamint az agyidegek nyomás alá kerülnek; ez kezdetben 
visszafordítható, késıbb irreverzibilis anatómiai elváltozásokat és funkciókiesést eredményez. 
A koponyaőr megnyitása csökkenti az intracranialis nyomást, megakadályozza a beékelıdés 
kialakulását és idıt ad a további kezelésre. 
Az akutan kialakuló súlyos agyödéma viszonylag ritka szövıdmény az ischaemiás stroke 
során. Leggyakrabban a nagy kiterjedéső vascularis laesiót kíséri agyödéma.  
Ha ez az a. cerebri media elzáródása során alakul ki és jelentıs koponyaőri nyomásfokozódást 
okoz, az a. cerebri media okklúzióját malignusnak tekintjük. Az a. cerebri media malignus 
okklúziójának klinikai tünetei kezdetben az a. cerebri media területi laesio tüneteinek felelnek 
meg; ehhez már korán társulnak az agytörzsi beékelıdés kezdeti tünetei (anisocoria, 
hemiplegia, rosszabbodó tudatállapot, emelkedı vérnyomás, megváltozott légzés). A 
beékelıdés kifejezett tünetei általában a stroke kialakulását követı 2–3. napra alakulnak ki. A 
betegnek mélyül a tudatzavara, legtöbbször légzési elégtelenség is kialakul, ami intubációt, 
gépi lélegeztetést, mérsékelt átmeneti hyperventilatiót is szükségessé tehet.  
Nagy féltekei infarktus esetén a korai állapot rosszabbodásának és halálnak a térfoglaló 
agyödéma a leggyakoribb oka. Az életet veszélyeztetı agyödéma általában a stroke tüneteinek 
kialakulását követı 2–5. napon alakul ki, de a betegek akár 1/3-ánál neurológiai 
rosszabbodást lehet megfigyelni a tünetek kialakulását követı 24 órán belül is. 
Az a. cerebri media malignus okklúziójának (MMO) diagnózisa felállításában a klinikai 
megfigyelésen kívül elengedhetetlen a koponya CT-vizsgálata. A CT-kritériumok: az a. 
cerebri media ellátási területének legalább 50%-át érintı, vascularis laesiót jelzı 
hypodensitas, amelyhez az a. cerebri anterior és/vagy az a. cerebri posterior hypodensitasa 
csatlakozik. Az a. cerebri media elzáródásának lehetısége már a natív koponya CT-képen 
látható “hyperdens mediajel” alapján is felmerülhet. A mély struktúrák, a fehér- és 
szürkeállomány határának elmosódottsága, a középvonali áttolás, kitöltött bazális ciszternák, 
a sulcusok elsimulása, az intracranialis extracerebrális tér beszőkülése, a kamrakompresszió is 
látható a CT-felvételeken. A transcranialis Doppler-vizsgálat (TCD) az érintett erek 
elzáródására utal. Nagyon hatékonyan segíti a beteg megfigyelését, illetve a konzervatív 
terápia vezetését az intracranialis nyomásmérés: ha maximális dehidrálás mellett tartósan 20 
Hgmm feletti intracranialis nyomásértékeket tapasztalunk, indikált a dekompresszió.  
Malignus arteria cerebri media ödémás beteg dekompressziós mőtéteinek eredményét 3 
európai randomizált klinikai vizsgálat, a DECIMAL (Decompressive Craniectomy in 
Malignant Middle Cerebri Artery Infarcts), a DESTINY (Decompressive Surgery for the 
Treatment of Malignant Infarction of the Middle Cerebral Artery) és a HAMLET 
(Hemicraniectomy after middle cerebri artery infarction with life threatening edema trial) 
elemezte.  
A kontrollcsoporthoz viszonyítva a dekompressziós mőtéten átesettek csoportjában több volt 
azoknak a száma, akiknek 1 év után a módosított Rankin-skála-értékük (mRS) <4, illetve 



mRS<3 volt (NNT 2 és 4), illetve több volt a túlélı is (NNT 2).  
Nem növekedett azon betegek hányada sem, akik vegetatív stádiumban élték túl a mőtétet 
(mRS 5).  
A fentiek alapján az a. cerebri media malignus okklúziójában szenvedı beteg dekompresszív 
célú craniectomiája minden olyan fiatal – 60 évesnél nem idısebb – beteg esetében szóbajön, 
aki nem szenved egyéb, a késıbbi életesélyeket, rehabilitációt súlyosan befolyásoló 
betegségben, például: malignus tumorban, cardiopulmonalis dekompenzációban, irreverzibilis 
máj- vagy vesekárosodásban stb.  
Megkönnyíti a döntéshozatalt, ha a koponyaőri nyomásfokozódást ICP-monitorozással 
követjük, így lehetıvé válik a gyors beavatkozás. A mőtét feltétlenül indikált, ha az 
intracranialis nyomás tartósan 20 Hgmm fölé emelkedik. Az a. cerebri media malignus 
okklúziójában szenvedı betegeket lehetıleg a beékelıdés kialakulása elıtt kell megoperálni, 
de legkésıbb a beékelıdési tünetek megjelenését követı 2 órán belül (amikor a beteg 
tudatállapotát tükrözı Glasgow Coma Scale pontjainak száma még nem rosszabb 8-nál). A 
mőtéti indikáció felállításának fontos szempontja a beteg rehabilitálhatósága. 
Kisagyi lágyulás esetén a ventriculostomia és a dekompressziós mőtét végzése 
megfontolandó, habár a randomizált klinikai vizsgálatok által szolgáltatott bizonyítékok 
hiányoznak. Ugyanúgy, mint a térfoglaló hemisphaerialis infarktusoknál, a mőtétet a 
beékelıdés tüneteinek megjelenése elıtt kell végezni. A prognózis a túlélık között nagyon jó 
lehet, még a mőtét elıtt komatózus betegek esetén is. 
 
3.3.4.3.1. Mőtéti indikáció 
A mőtétekrıl az idegsebész dönt a neurológussal történı konzultáció után. 
Ajánlások 
A sebészeti dekompressziós terápia 60 év alatti, malignus MCA infarktust elszenvedı betegek 
esetén ajánlott, a stroke-tünetek kezdete után 48 órán belül (I., A); 
Amennyiben a mőtét szóba jön, mőtét elıtt ozmoterápia alkalmazható az intracranialis 
nyomás csökkentésére (III., C); 
Térfoglaló infarktus esetén hypothermiás terápiára ajánlás jelenleg nincs (IV., GCP); 
Ventriculostomia vagy sebészi dekompresszió megfontolandó a nagy, agytörzset komprimáló 
cerebelláris infarktusok esetén (III., C). 
 
3.3.4.3.2. Mőtéti elıkészítés és mőtéti érzéstelenítés  
Az általános és a lokális anaesthesia az Anaestheziológiai és Intenzív Therápiás Szakmai 
Kollégiumok ajánlásai alapján történik.  
 
3.3.4.3.3. Mőtét  
A mőtét az Idegsebészeti Szakmai kollégium ajánlása, protokollja és mőtéttechnikai eljárása 
szerint történik.  
 
3.3.4.3.4. Posztoperatív teendık  
A csontdefektust belátható idın belül pótolni kell. Optimális esetben, ha a koponyaőri 
térszőkítés megoldódott (általában 6–8 hét múlva), a calvaria rekonstrukciója (cranioplastica) 
indokolt.  
 
3.3.4.4. A carotis szőkület és intracraniális stenosis kezelése endarterectomiával és 
endovascularis beavatkozással 
Tünetmentes betegek 
Mindenekelıtt javasoljuk képalkotó (CT vagy MRI) végzését klinikailag tünetmentes carotis 
stenosisban is, annak eldöntésére, hogy van-e ipsilateralis tünetmentes infarktus. Amennyiben 



igen, a beteg többé nem tekinthetı “tünetmentes” carotis stenosisnak és a “tünetes” betegek 
irányelvei szerint kell haladni. 
A tünetmentes betegekkel kapcsolatos megfigyelések és ajánlások nem egyszerőek.  
Az aszimptomatikus carotis sztenózis mőtéti megoldásával foglalkozó vizsgálatok arra a 
következtetésre jutottak, hogy a mőtét csökkenti az ipszilaterális stroke és bármilyen stroke 
incidenciáját, a carotis mőtét abszolút haszna azonban csekély, évente kb. 1%. Ezért csak 
azokban a centrumokban fontolandó meg a mőtét, ahol a perioperatív komplikációs ráta 
kisebb mint 3%. A magas stroke rizikójú csoportba tartozó betegeknek (80% feletti 
szőkülettel rendelkezı férfiak, akiknek a várható élettartama több mint 5 év) származhat 
elınye a megfelelı centrumban végzett mőtétbıl. A sztenózis súlyosságát a NASCET 
kritériumoknak megfelelıen kell meghatározni.  
Amaurosis fugax esetén CEA végzése még enyhébb carotis stenosis esetén is javasolt, 
különösen, ha exulcerált felszínő a plakk, mely 10-szer nagyobb stroke kockázatot jelent. 
Enyhe vagy közepesen súlyos intracranialis és súlyos extracranialis stenosis kombinációja 
esetén a CEA szintén megfontolandó.  
A Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Stroke Társaság a European Stroke 
Organisation alábbi ajánlását fogadja el: 
 
Ajánlás 
Carotis endarterectomia nem ajánlott tünetmentes stenosisban (NASCET 60-99%), kivéve 
azokat, akiknek nagy a stroke rizikója (Class I, Level C).  
Carotis angioplastica stenttel vagy anélkül nem ajánlott tünetmentes carotis stenosisban (Class 
IV, GCP).  
A beteg szedjen aspirint a sebészi beavatkozás elıtt és után (Class I, Level A).  
 
Tünetes betegek 
Carotis endarterectomia másodlagos stroke-prevencióként  
Stroke vagy TIA után a carotisendarterectomia hatásos rizikócsökkentı beavatkozás, ha a 
stroke-kal azonos oldali arteria carotis interna szőkülete 70%-nál nagyobb: nyolc mőtétet kell 
végezni ahhoz, hogy a következı két év során megelızzünk egy stroke-ot. (Az 50–69% 
közötti carotis stenosis esetén a mőtét ugyan átlagosan 29%-kal csökkentette az ismétlıdı 
stroke relatív kockázatát, de a különbség a gyógyszerrel kezelt csoporthoz képest csak 
marginálisan volt szignifikáns; 20 mőtét szükséges ahhoz, hogy két év alatt egy stroke-ot 
megelızzünk.) 
A CEA elvégzésébıl származó elıny alacsonyabb lacunaris stroke esetén. Leukaraiosis esetén 
magasabb a perioperatív kockázat. Az ellenoldali arteria carotis interna elzáródás nem 
kontraindikációja a CEA elvégzésének, de nagyobb a perioperatív kockázat.  
 
Carotis angioplastica és stent  
Az eddig elvégzett vizsgálatok nem bizonyították az angioplasztika szuperioritását az 
endarteriectomiával szemben. A leginkább értékelhetı SPACE (Stent-protected Angioplasty 
versus Carotid Endarterectomy in symptomatic patients) vizsgálatban 1200 beteg vett részt. A 
nemzetközi érsebész gyakorlattal szemben mindkét csoportban magas volt a 30 napon belül 
kialakuló ipsilateralis stroke, illetve a halálozási ráta 6,8 % volt CAS és 6,3 % CEA esetén 
(abszolút különbség 0,5 %; 95 % CI: –1,9 %-tól +2,9 %-ig; p=0,09).  
A CREST (Carotid revascularization endarterectomy versus stent) vizsgálat eredményérıl 
2010 februárjában az International Stroke conferencián számoltak be. 2600 amerikai beteg 
végpontjait hasonlították össze. A CAS és a CEA eredményei hasonlóak voltak, de a 
beavatkozások körüli stroke elıfordulása szignifikánsan magasabb volt CAS esetén (Hazard 
ratio 1,79, 1,14-2,82, p=0,01). 



Az ICSS 1800 európai beteg adatait elemezve a stroke, halálozás, vagy a beavatkozással 
kapcsolatos myocardium infarctust elıfordulását stentelés esetén gyakoribbnak találták, a 
vizsgálatot azonban számosan kritizálták. 
 
Az intracranialis artériák szőkületének stentelése 
A szimptómás, >50%-os intracranialis stenosis esetén a stroke ismétlıdésének rizikója magas: 
12% egy, 15% két év után. Stentelés után a stroke ismétlıdése 5–7% egy, és 8% két év után. 
A súlyos stenosisok (≥70%) nagyobb kockázattal járnak, mint a közepesen súlyos stenosisok 
(50%-tól <70%). Számos nem randomizált vizsgálat igazolta az intracranialis sztentelés 
kivitelezhetıségét, de a restenosis rizikója magas. Nincs olyan randomizált, kontrollált 
vizsgálat, mely elemezte volna az angioplastica és/vagy sztentelés hatékonyságát 
intracranialis stenosis esetén. Az intracranialis arteriak stentelésének indikációjakor 
mindenképpen vizsgálni kell a kollateralisok mőködését (MR-angiográfia). Megfelelı 
kollateralisok mellett még a súlyos szőkületet sem biztos, hogy stentelni kell a magas (10 %) 
szövıdménygyakoriság miatt. 
 
Az a. vertebralisok szőkületének sztentelése 
A SSYLVIA vizsgálat igazolta, hogy technikailag az a. vertebralisok extracranialis 
szakaszának sztentelése is kivitelezhetı alacsony periproceduralis rizikóval, de – különösen 
az eredésnél – a restenosis kockázata igen magas. 
 
Egyéb, esetleges idegsebészeti beavatkozást igénylı kórképek 
Extra-intracranialis anastomosis lehetısége mérlegelhetı:  
jó általános állapotú betegekben, akikben az intermittáló neurológiai tünetek a 
kollateralis keringés instabilitását valószínősitik, Moya-moya betegségben, súlyos arteria 
cerebri media és anterior stenosisban, óriás aneurysmában. 
 
3.3.4.4.1. Mőtét elıtti átvizsgálás: 
az a. carotis szőkülete súlyosságának megítélésére legalább két, azonos eredményt adó nem 
invazív módszert kell alkalmazni (ultrahangvizsgálat, MRA, CTA), vagy DSA-vizsgálatot 
kell végezni; a carotis endarterectomia, illetve az endovascularis beavatkozás elıtt 
közvetlenül (legkésıbb az azt megelızı napon) ismételt duplex ultrahangvizsgálat végzése 
ajánlott, az idıközben esetleg kialakult carotis occlusio kizárására; 
mivel az endovascularis beavatkozás egyik legnagyobb veszélye az eszköz felvezetése során 
kialakuló embolisatio, ezért kiemelkedı jelentıségő a plakk felszínének ultrahangvizsgálata 
(mobilis-e a plakk? a plakk felszíne fokozott embóliaveszélyre utal-e? szubklinikus 
microembolisatio?); 
az ultrahangvizsgálat lehetıleg stroke-központban történjen, illetve a nyaki ultrahangvizsgálat 
területén tapasztalattal és lehetıleg neuroszonológiai jártassági igazolással rendelkezı 
szakember végezze; 
a stenosis súlyosságának meghatározására a NASCET-módszer alkalmazása javasolt; 
ne végezzenek carotisrekonstrukciót az agyállomány, a nyaki és az intracranialis erek 
képalkotó vizsgálata nélkül; 
kiterjedt friss kérgi infarktus fennállása esetén nem ajánlott korai mőtét; 
ha a betegnél korábban tranziens ischaemiás attak vagy minor stroke zajlott (kis CT-eltérés), 
és állapota neurológiailag stabil, a beteg neurológiai állapotától függıen a 
carotisrekonstrukció lehetıleg minél hamarabb, ideális esetben 2 héten belül elvégzendı; 
Minél késıbb történik a carotis-rekonstrukció, annál kisebb az ötéves stroke-rizikót csökkentı 
hatás; 
tervezett koronarográfia, valamint a perifériás erek obliterativ betegsége miatti angiográfiás 



vizsgálat elıtt is javasolt nyaki ultrahangvizsgálat végzése; 
kétoldali szignifikáns stenosis vagy egyik oldali stenosis és ellenoldali elzáródás fokozott 
rizikónak tekintendı. Ilyenkor különösen fontos a domináns félteke állapotának vizsgálata. A 
cerebrovascularis rezervkapacitás vizsgálata is ajánlott (SPECT- vagy TCD-vizsgálat jön 
szóba, pl. a BHI-vizsgálat). Ha egyéb szempont nem módosítja, akkor kétoldali stenosis 
esetén a rekonstrukció a lehetı leghamarabb azon az oldalon végzendı, ahol a rezervkapacitás 
<10%. A beavatkozás biztonságosságát tovább javítja, ha a beavatkozás elıtt 
embóliadetektálást végeznek, valamint a vascularis rezervkapacitás megítélésére 
transcranialis Dopplerrel légzés-visszatartásos vizsgálat történik (breath holding index, BHI), 
ezért az ilyen irányú fejlesztések szakmai szempontból támogatandók. A BHI-vizsgálat 
ugyanis kétoldali szignifikáns stenosis esetén segíthet eldönteni, melyik oldalon merült ki a 
cerebrovascularis rezervkapacitás. 
 
3.3.4.4.2. Mőtéti és endovascularis kezelés indikációja 
A carotis rekonstrukciót minden esetben stroke-kezelésben jártas neurológus által végzett 
vizsgálat elızze meg. A neurológus – mérlegelve a kórelızményt, a neurológiai vizsgálat 
eredményét, a laboratóriumi és egyéb klinikai adatokat, a képalkotó vizsgálatok eredményét – 
véleményt nyilvánít, hogy a carotis rekonstrukciót indokoltnak tartja-e vagy sem. Noha az 
alábbiakban részletezett European Stroke Organisation ajánlás a carotis stentet viszonylag 
szők területeken javasolja, a carotis rekonstrukció technikájának kiválasztása a beavatkozást 
végzı orvos felelıssége.  
Mivel a carotis stentelése után a beteg monitorozása szükséges, különös tekintettel a 
vérnyomásra, ezért a betegeket a stroke-, intenzív vagy szubintenzív osztályon kell 
obszerválni legalább 24 óráig. Opcióként (különösen hiperperfúziós szindróma gyanúja 
esetén) TCD-monitorozás javasolt. 
 
Mőtét elıtti gyógyszerelés 
Mind tünetmentes betegeknél, mind TIA, vagy stroke után a tervezett beavatkozás elıtt 
aneszteziológus vizsgálata szükséges. Az aszpirin vagy clopidogrel szedést nem kell 
abbahagyni a carotis mőtét miatt, ha a clopidogrel szedését mégis felfüggesztik, terápiás 
LMWH adása javasolt. Carotis endarterectomia után a betegek követése, gondozása javasolt, 
nyaki UH és TCD, valamint neurológiai vizsgálat legalább 6 havonta. 
 
Stentelés elıtti vizsgálatok és gyógyszerek, amennyiben a beavatkozásra neurológiáról kerül a 
beteg  
Lássa aneszteziológus, majd az általa javasolt vizsgálatok és gyógyszeres kezelés, egyeztetés 
a beavatkozás idıpontjáról (TIA, illetve minor stroke után a beavatkozás lehetıleg 2 héten 
belül történjen meg). 
A beavatkozást megelızı napon vérkép, ionok, vesefunkciók, CK, hemostasis vizsgálat. 
A thrombocytaaggregáció-gátlás a beavatkozás elıtt négy nappal (acetilszalicilsav 100 
mg/nap plusz clopidogrel 75 mg/nap). Ha az elıbbi elıkészítés elmaradt, a beteg a 
beavatkozás elıtti este és a beavatkozás reggelén kapjon 100 mg aspirint és 300 mg 
clopidogrelt (ASA allergia kizárandó).  
A betegek az egyéb gyógyszereiket (ha az aneszteziológus másként nem rendelkezik) 
megkaphatják – kivéve a biguanidszármazékokat (metformin) és az alvadásgátló 
gyógyszereket. Enyhe hypertonia esetén a reggeli vérnyomáscsökkentık kihagyhatók.  
A beavatkozás elıtti kontroll-INR-nek 1,7 alatt kellett lennie.  
A beavatkozást megelızı négy órában a betegek már nem fogyaszthatnak táplálékot. A jó 
hidráltság biztosítására reggel 500 ml infúzió (Salsol) adása javasolt, ügyelve a kardiális 
terhelhetıségre. 



Diabeteses betegek beavatkozási idejének megtervezése különös körültekintést igényel. 
 
Ajánlások 
Carotisendarterectomia (CEA) végzése szükséges 70–99%-os interna stenosis esetén (I., A); 
TIA vagy minor stroke után.  
A CEA csak olyan centrumokban ajánlott, ahol a perioperatív komplikációs ráta (stroke 
összes típusa és halálozás) kisebb, mint 6% (I., A); 
A CEA az utolsó ischaemiás esemény után minél hamarabb elvégzendı, ideális esetben 2 
héten belül (II., B); 
A CEA olyan betegnél is indikált lehet, akinek 50–69% stenosisa van; ez leginkább a 
közelmúltban féltekei tüneteken átesett férfi alcsoportban lehet elınyös (III., C); CEA 50–
69% stenosis esetén csak olyan centrumokban végzendı, ahol a perioperatív komplikációs 
ráta (minden stroke és halálozás) kisebb, mint 3% (I., A); 
A CEA elvégzése nem ajánlott 50%-nál kisebb stenosis esetén (I., A); 
A betegeknek a mőtét elıtt és után thrombocytaaggregáció-gátló szert kell szedniük (I., A); 
A carotis perkután transluminalis angioplastica és/vagy sztentelés (CAS) végzése csak egyes 
válogatott betegek esetében ajánlott (I., A); a súlyos szimptómás arteria carotis stenosisban 
szenvedı betegek következı alcsoportjaiban javasolt a stent: ha a CEA végzése 
kontraindikált, sebészetileg nem hozzáférhetı helyen lévı szőkület, korábbi CEA utáni 
restenosis és posztirradiációs stenosis (IV., GCP); az endovascularis kezelés megfontolandó 
azoknál a betegeknél, akiknek szimptómás intracranialis stenosisuk van (IV., GPC); 
Ajánlott, hogy a carotis rekonstrukciót végzı osztály dolgozzon ki elıre rögzített és a 
nemzetközi tapasztalatokat figyelembe vevı kritériumrendszert, amellyel saját peri- és 
posztoperatív szövıdmény rátáját folyamatosan, objektív módon követni tudja. Ajánlott, hogy 
ennek legyen része a posztoperatív idıszakban elvégzett CT vizsgálat is. 
 
Coronariamőtét és a stroke mint szövıdmény.  
Hangsúlyozzuk, hogy nemcsak a carotis stenosis jelent rizikótényezıt, hanem az alábbi 
szempontokat is figyelembe kell venni coronariamőtét elıtt, amikor a várható stroke veszélyt 
megbecsüljük (Northern New England Cardiovascular Disease Study Group). Az egyes 
rizikófaktorok szummálódnak és még hozzájuk adódik az egy- vagy kétoldali carotis stenosis 
veszélye is: míg pl. a 80 év feletti, 40%-nál kisebb ejekciós volumenő, diabeteses beteg 
hozzávetıleges stroke veszélye kb. 2,5-3 % és minden egyes további rizikó (pl. nıi nem, 
kreatinin > 2mg/l, sürgısséggel végzett mőtét) már újabb 1,5%-kal növeli a stroke veszélyt. 
Így halmozott rizikó esetén a stroke-veszély (carotis stenosis nélkül is) elérheti a 4-5 %-ot. 
Ehhez társulnak a rizikót befolyásoló további tényezık: 
coronariamőtét megelızı TIA vagy stroke után 8,5 % 
coronariamőtét egyoldali >50 % carotis stenosissal 3 % 
coronariamőtét kétoldali >50 % carotis stenosissal 5 % 
coronariamőtét carotis occlusióval 7 % 
coronariamőtét tünetes vertebrobasilaris stenosissal 6 % (Mayo Clin Proc, 2004). 
 
Látható, hogy a coronariamőtéthez csatlakozó legnagyobb stroke-veszélyt az jelenti, ha a 
betegnek már volt cerebrovascularis eseménye. (Ezért is javasoljuk – még tünetmentesekben 
is – a megelızı képalkotó vizsgálatot – ha a coronariamőtét sürgıssége engedi –, hogy a 
szubklinikus stroke-ra fény derüljön). Az 5 % feletti stroke rizikót magasnak, a 7 % felettit 
nagyon magasnak minısitik. 
A döntést individuálisan kell meghozni, melyet sok egyéb tényezı befolyásolhat: a sebész 
gyakorlata, érzéstelenítés módja (általános anaesthesiában, vagy az utóbbi idıben 
Magyarországon is megjelent helyi érzéstelenítésben végzik-e a beavatkozást?). 



A mőtéti sorrendet szívmőtét esetén a beteg szív állapota adja meg. Instabil angina, háromág-
érbetegség, 30% alatti ejekciós frakció esetén kombinált, együléses mőtét mérlegelhetı, 
amelyben elıször a carotisrekonstrukciót végzik el. Sürgıs életmentı szívmőtét esetén a 
szívmőtét az elsı. 
Stabil kardiális állapot, elektív szívmőtét, alsó végtagi bypass mőtét tervezésekor a carotis 
rekonstrukció lehet az elıször javasolt mőtét. Több mint 4300 coronaria és billentyőmőtét 
nemrég megjelent retrospektív analízisével azt állapították meg (1,8 % stroke 
szövıdménnyel), hogy míg a szimultán végzett CEA+coronaria bypass mőtétek stroke-
szövıdménye 15% volt, addig a csupán coronariamőtétet végzıknél nem volt stroke 
szövıdmény. A döntés itt is a beavatkozást végzı felelıssége.  
 
Kétoldali súlyos carotis stenosis esetén melyik oldal mőtétje történjen meg? 
A következı lehetıségek adódnak tünetmentes betegnél: 
a nagyobb szőkület élvez elsıbbséget; 
azonos súlyosságú szőkület esetén a domináns oldal élvez elsıbbséget; 
tünetekkel rendelkezı betegnél a releváns (tünetképzı) oldal mőtéte élvez elsıbbséget.  
A mőtét elıtt elvégzett breath holding index (BHI), esetleg SPECT-vizsgálat kérdéses esetben 
segíthet a mőtéti oldal eldöntésében; e vizsgálatokkal kideríthetı, melyik oldalon szőkült 10% 
alá a vascularis rezervkapacitás.  
Ha két oldalt kell operálni, a két mőtét között 1 hónap szünet javasolt; 
Elzáródás elıtti, fenyegetı súlyos kétoldali szőkület esetén 5 nap is lehet a várakozási idı; 
A mőtétrıl és a mőtéti technikáról az érsebész dönt.  
Ellenoldali carotis occlusio esetén a keresztkeringés vizsgálata (time-off-flight MR 
angiográfia fontos információt adhat a Willis-kör funkciójáról), vagy opcióként TCD 
vizsgálat javasolt. Ezekkel megbízhatóbban alátámasztható a mőtéti indikáció. 
 
3.3.4.4.3. Posztoperatív és endovascularis beavatkozás utáni teendık: 
endarteriectomia és stent beültetését követıen legalább 1 hónapig clopidogrel és 
acetilszalicilsav adandó, majd monoterápia indokolt (IV., GCP); 
a betegeket a beavatkozás után a neurológusnak és a beavatkozást végzınek is ellenıriznie 
kell. A neurológus a beteget gondozásba veszi, ami az ultrahangos vizsgálatok 6 havi 
ismétlését is jelenti. 
 
3.3.4.4.4. Fizikai aktivitás 
A fizikai aktivitás és a beteg terhelhetısége az idegsebészeti, érsebészeti beavatkozás 
természetétıl és a beteg rokkantsági fokától, az egyéb kísérı betegségektıl függ. 
Általánosságban elmondható, hogy a felsoroltaktól függıen a korai mobilizálás elısegíti a 
szövıdmények elkerülését (tüdıgyulladás, mélyvénás trombózis, felfekvés). A késıbbiekben 
az állapottól és a képalkotó eljárások eredményétıl függıen kerülhet sor – rehabilitációs 
konzíliumot követıen – a beteg rehabilitációjára, lehetıleg komplex rehabilitálhatóságot 
biztosító intézetben.  
A séta, a könnyő torna, a mobilizálás mindenképpen szükséges valamennyi beteg számára. A 
munkába állás a tünetektıl és a betegségtıl függıen különbözı lehet, optimális esetben 3–6–
12 hónap, de lehetséges, hogy a beteg a rokkantsága miatt nem tudja folytatni munkáját. 
 
3.3.5. Betegoktatás  
Elsı lépésként ismertetni kell a beteggel a vele történt beavatkozás eredményét, amennyiben a 
betegség súlyossága ezt lehetıvé teszi. El kell magyarázni, hogy mitıl óvakodjon, mi az, ami 
ronthatja a betegségét. Így például agyvérzés esetén a magas vérnyomás kontrollja, szükség 
esetén a gyógyszerelés pontossága fontos.  



Agyvérzéseknél fontos a megfelelı gyakoriságú székelés. Aneurysmamőtétek után óvakodjon 
a nehéz fizikai munkától, teheremeléstıl, valamint az erıs haspréstıl.  
 
3.3.6. Diéta 
Az ischaemiás stroke kezelésekor részletezett étrend megfelelı a mőtétek után is. 
Általánosságban az úgynevezett mediterrán diéta javasolható; könnyő vegyes étrend, amely a 
nátriumbevitel megszorításával jár, koleszterinszegény (zsírszegény) étrend. A 
testsúlynövekedés mindenképpen kerülendı.  
 
3.4. Egyéb terápia (pszichoterápia, gyógyfoglalkoztatás stb.)  
A beteg pszichés vezetése az osztályra kerüléstıl kezdve fontos. A kommunikációs, kognitív 
deficit és a depresszió jelenlétének felmérése ajánlott. A hangulat kezelésére farmakoterápia 
és nem gyógyszeres intervenciók alkalmazása szükséges.  
A pszichoterápia része a beteg várható javulásának elmagyarázása, hogyan és hová kell járni 
ellenırzésre, mire figyeljen, hogyan kerülheti el a betegség visszatérését. A kórházban a 
betegségtıl függı tornakezelés történjen (korai mobilizálás, kezdetben csak passzív torna). 
Fizioterápia és foglalkoztatási terápia alkalmazása ajánlott, de ennek optimális módszere 
tisztázatlan. Az elsı néhány napban történı mobilizálást a betegek jól tolerálják. Jobb a 
prognózis, ha a terápiát a stroke-ot követı 20–30 napon belül kezdik el. Az elbocsátást 
követıen, a stroke lezajlása után egy éven át tartó folyamatos rehabilitáció a 
kontrollcsoporthoz képest csökkenti a funkcionális rosszabbodás rizikóját és javítja a 
mindennapi élethez szükséges feladatok ellátásának képességét.  
A beszéd- és nyelvterápia segíthet optimalizálni a biztonságos nyelést, és segíthet a 
kommunikációban. Dietetikus, szociális munkás és betegoktatásra szakosodott nıvér is 
kiegészítheti a stroke kezelésében segítık munkáját. 
 
3.5. Az ellátás megfelelıségének indikátorai. A szakmai munka eredményességének mutatói  
Az adott személyi és tárgyi szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés; 
Az akut thrombolysisek száma és szövıdményrátája; 
Thrombolysis esetén a stroke kezdetétıl számítva mennyi idı múlva kerül thrombolysisre, a 
beérkezéstıl számítva mikor kezdıdik a thrombolysis: “door-to-needle idı”; 
30 napos és egyéves mortalitás; 
Ideg- és érsebészeti osztályokon elıre rögzített és a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe 
vevı kritériumrendszer alapján a saját peri- és posztoperatív szövıdményráta folyamatos és 
objektív követése; 
A beteg állapotának objektív mérése standardizált skálák segítségével (pl.: NIHSS, mRankin, 
Barthel-index vagy egyéb ADL-tesztcsoportok); 
Betegelégedettségi vizsgálatok. 
 
3.6. Lehetséges szövıdmények, megelızésük és kezelésük 
 
Aspiráció és pneumónia  
A bakteriális pneumónia a stroke-betegek egyik legfontosabb komplikációja, melynek 
leggyakoribb oka az aspiráció. Az aspiráció gyakran fordul elı tudatzavar és/vagy 
nyelészavar esetén. A szájon át történı táplálást fel kell függeszteni addig, amíg nem 
gyızıdtünk meg a beteg ép nyelési funkciójáról, amit kis mennyiségő víz nyeletésével és 
felszólításra végzett köhögésvizsgálattal ellenırizhetünk.  
A nasogastricus szondán vagy perkután enteralis gastrostomán (PEG) át történı etetés 
megelızheti az aspirációs pneumónia kialakulását, viszont a folyékony tápanyag 
visszaáramlása, a hypostasis, a csökkent köhögési inger és az immobilizáció növeli a 



tüdıgyulladás veszélyét. A beteg gyakori forgatása és a légzéstorna megelızheti ezt a fajta 
tüdıgyulladást. A profilaktikusan adott levofloxacin (500 mg/100 ml/nap 3 napon át) nem 
volt jobb, mint az optimális ápolás és az infekciók prevenciója, és rosszabb kimenetellel járt 
90 napon túl (OR: 0,19; 95% CI: 0,04–0,87; p: 0,03). 
 
Mélyvéna trombózis és tüdıembolia 
A mélyvéna trombózis (MVT) és a pulmonalis embolisatio (PE) kockázata csökkenthetı a 
korai rehidrációval és mobilizációval. Habár a kompressziós harisnyák alkalmazása hatékony 
a vénás thromboemboliák megakadályozásában sebészeti betegeknél, a hatékonyságuk stroke 
utáni állapotban nem bizonyított.  
Stroke-betegeknél a szubkután adott LMWH csökkenti mind az MVT (OR: 0,34; 95% CI: 
0,19–0,59), mind a pulmonalis embolisatio incidenciáját (OR: 0,36; 95% CI: 0,15–0,87), 
anélkül, hogy növelné az intracerebrális (OR: 1,39; 95% CI: 0,53–3,67), illetve 
extracerebrális (OR: 1,44; 95% CI: 0,13–16) vérzéses komplikációk kockázatát (NNT 7, 
illetve 38 az MVT, illetve PE esetében), míg az alacsony dózisú, nem frakcionált heparin 
csökkentette a trombózis rizikóját (OR: 0,17; 95% CI: 0,11–0,26), de nem volt hatása a 
pulmonalis embolisatióra (OR: 0,83; 95% CI: 0,53–1,31). Az intracerebrális vérzés kockázata 
nem emelkedett szignifikánsan (OR: 1,67; 95% CI: 0,97–2,87). Ennek ellenére MVT-re vagy 
PE-re magas rizikóval rendelkezı betegek esetén (immobilizáció, obesitas, diabetes mellitus, 
korábbi stroke) profilaxisként szubkután adott alacsony dózisú heparin (5,000 NE naponta 
kétszer) vagy LMWH javasolt. 
 
Decubitus 
A decubitusra hajlamos betegek esetén a támasztó felszínek, a gyakori forgatás, az 
optimalizált tápláltsági állapot és a keresztcsont feletti bır ápolása jelentik a prevenciót. Az 
incontinens beteg bırét szárazon kell tartani. Levegıvel vagy folyadékkal töltött matracok 
alkalmazása javasolt a különösen magas rizikóval rendelkezı betegek esetén.  
 
Epilepsziás rohamok  
Az ischaemiás stroke akut fázisában parciális vagy szekunder generalizálódó rohamok 
alakulhatnak ki. Standard intravénás vagy orális antiepileptikumok alkalmazása javasolt az 
epilepsziás rohamok kezelésének általános irányelvei alapján. Nincs bizonyíték arra, hogy a 
primeren, profilaktikusan adott antikonvulzív terápia hasznos lenne.  
 
Agitáltság  
Az agitáltság vagy zavartság a stroke valamennyi fázisában elıfordulhat. Lehet az akut stroke 
következménye, de kialakulhat egyes komplikációk kapcsán, mint pl. láz, kiszáradás vagy 
fertızés. A lehetséges ok megfelelı kezelése elızzön meg bármiféle szedációt vagy 
antipszichotikus terápiát. Ha mégis szükséges, agitáltság esetén haloperidol vagy átmenetileg 
clozapin javasolható, idısek is jól tolerálják. A meprobamat kumulálódhat. Alvászavar esetén 
cinolazepam, zopiclon, zolpidem vagy nitrazepam adható.  
 
Elesések  
Stroke után gyakoriak az esések (akár 25%) akut állapotban (anosognosia esetén felkel, 
elesik, leesik az ágyról), a beteg rehabilitációja során és hosszú távon is. A súlyos sérülés 
incidenciája 5%, melybe beletartozik a csípıtörések nagyobb száma is (4x több mint az adott 
korcsoportban), mely rosszabb prognózist jelent. A mozgás, a kalcium kiegészítése, a 
biszfoszfonátok javítják a csont erısségét és csökkentik a csonttörések arányát a stroke-
betegeknél. Intézményi ellátás esetén a csípıvédık alkalmazása csökkenti a törések 
incidenciáját a magas rizikócsoportokban, viszont otthoni környezetben a bizonyítékok 



kevésbé meggyızıek.  
 
Incontinentia és húgyúti fertızések  
A legtöbb kórházban szerzett húgyúti infekció a katéter alkalmazásához köthetı. Az 
intermittáló katéterezés nem csökkentette az infekció kialakulásának kockázatát. A húgyúti 
fertızés diagnosztizálása után megfelelı antibiotikus kezelést kell alkalmazni. A bakteriális 
rezisztencia kialakulásának elkerülése végett a profilaktikus antibiotikum adása kerülendı.  
A stroke utáni vizeletincontinentia gyakori, különösen idısebb, rokkant és szellemileg 
károsodott túlélıknél. A legutóbbi becslések alapján az akut stroke-populációban a 
vizeletincontinentia prevalenciája 40–60%, a betegek 25%-a elbocsátáskor és 15%-a egy év 
múlva is incontinens. A vizeletincontinentia a rossz funkcionális kimenetel erıs elırejelzıje, 
még az életkorra és a funkcionális statusra történt korrekció után is.  
 
Az eddigi vizsgálatok nem szolgáltattak megfelelı minıségő adatot, hogy ajánlást lehessen 
tenni a stroke utáni incontinentia megfelelı kezelésére. A probléma felmérése, a fizikális 
gondozás és kezelés mind a fekvı, mind a járó betegek continentiarátáján javított. A terápiára 
irányuló vizsgálatok és intervenciók száma és minısége nem elegendı ajánlás felállításához.  
 
Dysphagia és etetés 
Az oropharyngealis dysphagia az unilaterális hemiplegiával járó stroke-ok felében is 
kialakulhat. A dysphagia prevalenciája a stroke akut fázisában a legmagasabb, s kb. 15%-ra 
csökken 3 hónap alatt. A dysphagia az egészségügyi komplikációk és összhalálozás egy 
jelentıs részéért felelıs.  
A szájon át történı táplálékbevitel megvonása vagy korlátozása ronthatja a katabolitikus 
állapotot, amely súlyos akut betegséget okozhat. Az alultápláltak aránya becslés szerint 
bekerüléskor 7–15%, mely két hét után 22–35%-ra emelkedik. Az elnyújtott rehabilitációra 
szoruló betegek esetében ez a prevalencia az 50%-ot is elérheti. Az alultápláltság rossz 
funkcionális kimenetelt és emelkedett mortalitást eredményezhet. Ennek ellenére a minden 
stroke-beteg számára adott rutin szupplementáció nem javította a kimenetelt és nem 
csökkentette a komplikációkat.  
Nincsen olyan megfelelıen tervezett klinikai vizsgálat, mely a malnutritio tekintetében magas 
rizikójú stroke-betegek szupplementációjának vizsgálatát célozná. Az elhúzódó dysphagiával 
rendelkezı betegek számára az enteralis táplálás megoldásaként az NG és PEG segítségével 
történı etetés jön szóba. Egy korai (átlagban 48 órával a stroke után) és halasztott (1 hét) 
nasogastrialis táplálást összehasonlító vizsgálatban nem találták szignifikánsan jobbnak a 
korán elkezdett NG-táplálást, bár a korai NG-csoportban tendenciózusan kevesebb halálozás 
volt.  
Egy hasonló vizsgálatban, ahol az NG- és a PEG-táplálást hasonlították össze a stroke-ot 
követı 30 napon belül, a PEG-táplálás nem volt elınyösebb az NG-nél, sıt károsnak találták. 
A PEG-gel történı etetést hosszú távú dysphagia esetén is vizsgálták. Két vizsgálat 
(összevonva n=49) is összehasonlította a PEG- és az NG-táplálást, és nem szignifikáns 
tendenciát talált a PEG-etetés javára a jobb táplálkozás tekintetében. Az életminıséget 
felmérı vizsgálatok nem találták jobbnak a PEG-táplálást. 
 
Fájdalom és spasticitas  
A post-stroke vállfájdalom (PSVF) gyakori, különösen azoknál a betegeknél, akiknél 
károsodott a karfunkció vagy rossz a funkcionális status, a PSVF rosszabb kimenetelt 
eredményez. A pareticus végtag passzív mozgatása prevenciós hatású lehet.  
Az elektromos stimuláció gyakran alkalmazott kezelési eljárás, de ennek hatékonysága nem 
bizonyított. Egy Cochrane-összefoglaló a vállsubluxatio kezelésében alkalmazott ortézisek 



javaslásához elégtelen mennyiségő adatot talált, de van egy tendencia, miszerint az érintett 
végtag kötözése jótékony hatású.  
Lamotrigin és gabapentin alkalmazása megfontolandó neuropátiás fájdalom esetén. Úgy 
tőnik, jól tolerálhatóak, de a kognitív mellékhatásukat figyelembe kell venni. A krónikus 
stádiumban fellépı spasticitas negatívan befolyásolhatja az ADL-t és az életminıséget. A 
tartási és mozgás terápia, a relaxációs terápia, sínek és támasztékok használata elterjedt, de 
ezek hatékonyságára meggyızı bizonyíték nincs. A botulinum toxinnal történt kezelés 
hatékony a karok és lábak izomtónusának javításában, de a funkcióbeli javulás kevésbé 
vizsgált. Az orális szerek szedése limitált a mellékhatások miatt. 
 
Centrális fájdalom 
Centrális fájdalom esetén (thalamus, agytörzskárosodás) a triciklikus antidepresszánsok közül 
a clomipramin (Anafranil), vagy SSRI szerek jönnek szóba. Az utóbbiak ugyan kevésbé 
hatékonyak, ezért inkább az antiepileptikumokkal történı kombináció az ajánlott. 
 
A stroke neuropszichiátriai következményei  
Az orvosi gondolkodás rendszerint az agyi érkatasztrófák patofiziológiai aspektusára, a 
neurológiai tünetekre koncentrál, és a stroke késıi, pszichológiai konzekvenciái általában 
kevesebb figyelmet kapnak. Ez annak ellenére így van, hogy az agyi érkatasztrófák jelentıs 
része pszichiátriai természető következményekkel is jár, amelyek adott esetben több 
nehézséget okoznak orvosnak, betegének és a beteg családjának egyaránt, mint maguk a 
“klasszikus” neurológiai tünetek.  
Az agyi érkatasztrófákat követı leggyakoribb pszichés tünetegyüttesek:  
depresszió (12–67 %), dementia (5–20 %), szorongásos zavarok (20–27 %), poststroke 
személyiségváltozás. 
 
Poststroke depresszió  
Az agyi érkatasztrófák leggyakoribb, egyben terápiás szempontból leginkább befolyásolható 
pszichológiai következménye a depresszió. Eltekintve az agyi károsodás lokalizációja és a 
depresszió lehetséges összefüggésétıl, a beteg helyzete a környezı szociális mezıben 
egyértelmően hátrányosan változik. A rokkantság ténye, a mozgásteljesítmény romlása, az 
aphasia okozta kommunikációs zavar, a kísérı szomatikus komplikációk sora, stb. egyaránt 
negatív hatást gyakorolnak. A beteg szociális veszteségek sorát szenvedi el. Korábbi – 
családi, munkahelyi, társasági – szerepeinek képtelen megfelelni, frusztrálódik, érzelmi 
megrázkódtatások sora éri. A hangulatzavar a betegnek a családban betöltött szerepét még 
inkább aláássa, a depressziós beteg szenzitívvé, túlérzékennyé válik, ami a megváltozott 
szociális pozíciók visszatérı, hibás interpretálásához vezet. Ez újabb circulus vitiosusokat 
indíthat el. A stroke-ot követıen jelentkezı depressziót szokás lebecsülni, vagy természetes 
jelenségnek tekinteni, noha – következményeit tekintve – a súlyos szövıdmények minden 
kritériumával rendelkezik. Akadályozza, gyakran kudarcra ítéli a rehabilitációt, kimutathatóan 
rontja a stroke mortalitását, és fokozza a szomatikus komplikációk megjelenésének veszélyét 
is (tehát konzekvenciáit tekintve ugyanúgy viselkedik, mint egy mélyvénás thrombosis, 
aspirációs pneumonia, vagy a stroke bármely más, súlyos szomatikus szövıdménye).  
A poststroke depresszió következményei:  
akadályozza, gyakran kudarcra ítéli a rehabilitációt;  
rontja a stroke kimenetelét;  
fokozza a szövıdmények számát, a mortalitast;  
növeli a hospitalizáció idıtartamát/költségeit;  
nehezíti a beteg visszailleszkedését eredeti szociális közegébe;  
romlik az együttmőködés;  



 
Poststroke dementia – vaszkuláris dementia  
Agyi érkatasztrófát követıen gyakran észleljük a beteg intellektuális készségeinek gyors 
hanyatlását. Az elırehaladott életkor egyebekben is a vaszkuláris dementia kialakulásának 
legfontosabb kockázati tényezıje, egy lezajlott stroke pedig önmagában is kilencszeresére 
növeli a szellemi hanyatlás rizikóját. A stroke-ot követıen jelentkezı dementia többnyire a 
cerebrovaszkuláris betegség következménye, noha elıfordul, hogy egyéb, tünetekkel azidáig 
nem járó (degeneratív vagy más) betegség is szerepet játszik a cognitiv hanyatlás 
fölgyorsulásában. A poststroke demencia prevalenciáját az irodalmi adatok 6–32% között 
adják meg. Az értékek összefüggést mutatnak a vizsgált populációval, a diagnosztikai 
kritériumokkal és a stroke, valamint a neuropszichológiai vizsgálat között eltelt idıvel. A 
poststroke dementia rizikója a stroke utáni elsı hónapban a legmagasabb, kb. a betegek 20%-
át érinti. A stroke-ot elszenvedett betegeknél a késıi demencia kockázata is magasabb, mint a 
kontrollpopulációban. A stroke-ot kísérı dementia negatívan befolyásolja a beteg 
életkilátásait, a funkcionális kimenetelt, kialakulásának fontosabb rizikófaktorai a magas 
életkor, a stroke-ot megelızıen igazolható kognitív érintettség, a cukorbetegség, a 
pitvarfibrilláció. 
Radiológiai szempontból a néma agyi infarktus, a globális, illetve a medialis temporalis 
lebeny atrophiája és a fehérállományi elváltozások jelentik a fokozott kockázatot. Korábbi 
stroke, a stroke ismétlıdése szintén növeli gyakoriságát. Korreláció mutatható ki ugyanakkor 
a stroke súlyosságával. A poststroke dementiával diagnosztizált betegek mintegy harmada 
Alzheimer-kórban szenved. Gyakran az agyi érkatasztrófát követıen észlelhetı tünetek 
korábban már kompenzált formában fennálló, de mindaddig szubklinikus szellemi hanyatlás 
jelenségeire rakódnak. Ebbıl a szempontból számos kardiovaszkuláris és metabolikus 
kórállapot (hipertónia, kardiális dekompenzáció, diabétesz, veseelégtelenség, stb.) szerepe 
említhetı, de korábban szubklinikus Alzheimer-kór, koponyatrauma vagy egyéb központi 
idegrendszeri károsodás (epilepszia, Parkinson-kór, multiszisztémás degeneratív kórállapotok, 
alkohol- és drogfüggıség, stb.) is állhatnak az idıben az agyi érkatasztrófát követıen 
megjelenı elbutulás hátterében. A stroke-betegek többségénél vagy vaszkuláris, vagy kevert 
(vaszkuláris és Alzheimer) típusú dementia alakul ki, az utóbbi a betegek mintegy harmadát 
érinti. A szó szoros értelmében vett “poststroke dementia” és az általánosan használt 
“vaszkuláris dementia” fogalmai között egyértelmő diagnosztikai kritériumok hiányában 
jelentıs az átfedés. Vaszkuláris dementia hátterében a klasszikus leírás alapján multiplex agyi 
vaszkuláris károsodás, diffúz fehérállományi iszkémia, illetve esetenként egyetlen, 
“stratégiai” lokalizációban (thalamus, a. cerebri anterior ellátási területét érintı laesio, 
parietalis lebenyt és a gyrus cingulit érintı laesio) elhelyezkedı infarktus áll. A vaszkuláris 
dementia és az Alzheimer-kór elkülönítésére a hétköznapi gyakorlatban jól használható a 
Hachinski-skála. A szellemi hanyatlás hátterében 7 pont fölött nagy valószínőséggel 
vaszkuláris ok áll.  
 
A poststroke depresszió kezelése  
A 80-as években, az úgynevezett második generációs antidepresszánsok kifejlesztése során a 
cél az volt, hogy a hagyományos antidepresszáns hatás megırzése mellett a mellékhatások 
lehetıség szerint a minimumra csökkenjenek. E törekvés egyik fı irányát a mind szelektívebb 
szerotonin reuptake-gátlók (úgynevezett SSRI-csoport) megjelenése jelentette. A másik fontos 
eredmény a MAO-A reverzibilis gátlószereinek (RIMA vegyületek) kifejlesztése volt.  
 
A kezelés várható idıtartama / prognózis  
A poststroke depresszió kezelésére vonatkozó randomizált vizsgálatok általában viszonylag 
rövid ideig (néhány hét – egy-két hónap) tartottak. A hosszú távú kezelésrıl, a kezelés 



javasolt idıtartamáról egyértelmő következtetések nem állnak rendelkezésre. Poststroke 
depresszióban a gyakorlatban a farmakoterápia elhagyását általában fél-egy év eredményes 
kezelést követıen szokás megkísérelni.  
Ajánlások 
A stroke után kialakuló infekciókat megfelelı antibiotikumokkal kell kezelni (IV., GCP); 
Az antibiotikumok profilaktikus alkalmazása nem ajánlott, és a levofloxacin káros lehet akut 
stroke-betegek esetében (II., B); 
Ajánlott a korai rehidráció és a kompressziós harisnyák alkalmazása a vénás 
thromboemboliák incidenciájának csökkentésére (IV., GCP); 
A korai mobilizálás ajánlott számos stroke-ot követı komplikáció, mint pl. aspirációs 
pneumónia, MVT és decubitusok elkerülésére (IV., GCP); 
Az alacsony dózisú, szubkután alkalmazott heparin vagy az alacsony molekulasúlyú 
heparinok alkalmazása megfontolandó az MVT vagy pulmonalis embólia kialakulására nagy 
rizikóval rendelkezı betegek esetén (I., A); 
Antiepileptikumok alkalmazása ajánlott a stroke-ot követı, ismétlıdı epileptiform 
rosszullétek megelızésére (I., A); 
Antiepileptikumok profilaktikus alkalmazása nem ajánlott azon, a közelmúltban stroke-on 
átesett betegnek, akinek nem volt epilepsziás rohama (IV., GCP); 
Az elesés kockázatának felmérése minden stroke-beteg esetén szükséges (IV., GCP); 
A kalcium-/D-vitamin-kiegészítés ajánlott az esésekre nagy rizikóval rendelkezı stroke-
betegek esetén (II., B); 
Biszfoszfonátok (alendronát, etidronát és risedronát) alkalmazása ajánlott azon nıbetegek 
esetén, akiknek korábban csonttörése volt (II., B); 
Stroke-betegek esetén ajánlott a vizeletincontinentia felmérése és szakember általi kezelése 
(III., C); 
Ajánlott a nyelés vizsgálata, de egyelıre elégtelen mennyiségő adat áll rendelkezésre az 
ajánláshoz (III., GCP); 
Az orálisan adható táplálékkiegészítık csak a nem dysphagiás, alultáplált, leromlott általános 
állapotú stroke-betegek esetén ajánlottak (II., B); 
A nasogastricus szondán át történı táplálást korán meg kell kezdeni a dysphagiás stroke-beteg 
esetén (II., B); 
Nem ajánlott a stroke-ot követı 2 héten belül a perkután enteralis gastrostomiával (PEG-gel) 
történı táplálás (II., B); 
Poststroke neuropátiás fájdalom esetén antidepresszánsok és antikonvulzívumok adása 
ajánlott (III., B); 
Botulinum toxin adása megfontolandó a poststroke spasticitas kezelésére (III., B), bár ennek 
funkcionális hatékonysága bizonytalan.  
 
3.6.1. Az ápolás-kezelés megfelelıségének indikátorai 
Csonttörések, ficamok száma az elesések következtében; 
Decubitusok száma; 
MVT és pulmonalis embóliák száma. 
 
 
IV. Rehabilitáció 
 
A stroke rehabilitációjával kapcsolatban irányadónak tekintjük a Magyar Rehabilitációs 
Szakmai Kollégium (stroke-rehabilitációs ellátás [felnıtt] klinikai irányelvet, amely az 
amerikai irányelv adaptált változata: lásd irodalomjegyzék), az ESO 2008 ajánlásait és a 
Magyar Stroke Társaság együttes javaslatait. 



A rehabilitáció fogalma, célja, a szükségességének paraméterei 

Rehabilitáción azt a szervezett tevékenységet értjük, amelyet a társadalom biztosít a 
huzamosan vagy véglegesen fogyatékos vagy rokkant embereknek, hogy megmaradt 
képességeikkel ismét elfoglalhassák helyüket a közösségben. A rehabilitáció orvosi, nevelési, 
foglalkozási és szociális intézkedések tervszerő, együttes és összehangolt, az egyénre szabott 
alkalmazása, amiben a rehabilitálandó tevıleges részvétele nélkülözhetetlen (WHO).  
A stroke-rehabilitáció egyik döntı célja annak elérése, hogy a beteg képes legyen ellátni 
magát, javuljanak a motoros funkciói, képes legyen helyzetváltoztatásra, illetve járásra 
(önállóan vagy segédeszközzel), valamint javuljon a beszédzavara, a kommunikációkészsége 
és kognitív funkciói. Lényeges célkitőzés, hogy a rehabilitáció során elısegítsük a 
hemipareticus beteg visszailleszkedését a családba, a közösségbe; a munkaképes korúaknál 
elérjük a munkavégzı képesség visszanyerését. A rehabilitáció értelme a beteg 
életminıségének (és a beteg és hozzátartozója, illetve ellátója élettel való elégedettségének) a 
javítása. 
 
A megfelelı ápolás az akut szaktól egészen az otthoni ápolásig döntıen befolyásolja a 
betegség kimenetelét. A rehabilitáció szempontjából lényegesebb a funkcionális állapot – 
például önellátási képesség –, mint az anatómiai laesio nagysága, lokalizációja.  
Az akut szakban a preventív (bronchopneumonia, decubitus, mélyvénás trombózis, 
tüdıembólia) és ápolási tevékenységek (alapápolás, kezelı ápolás) vannak elıtérben. A 
késıbbiekben, a beteg állapotának stabilizálódása után, a javulás megindulásakor egyre 
inkább elıtérbe kerül az aktivizáló ápolás. Ennek során a megmaradt, illetve fejleszthetı 
képességek ismeretében próbáljuk az önellátást visszaállítani.  
Az agyérbetegségek okozzák a legösszetettebb, a betegek mindennapi tevékenységével 
legtöbbször interferáló fogyatékosságot: elsısorban a motoros funkciók zavarát, amellyel még 
számos más, deficitet okozó eltérés is párosulhat.  
A stroke-betegség sajátosságai miatt az akut szak ellátása után hatékony rehabilitációnak kell 
következnie: a kórképet kísérı rokkantság nemcsak egészségügyi, hanem szociális, sıt 
össztársadalmi vonzattal rendelkezik.  
A stroke-osztályon végzett optimális kezelés (beleértve a thrombolysist is) és ápolás ellenére 
3-ból kevesebb mint 1 beteg épül fel teljesen. A legnagyobb mértékő javulás az akut szakot 
követı 1–3. hónapban várható. A vascularis eredető agyi károsodás miatt hemipareticussá vált 
betegek mintegy 85%-ának a járása és felsı végtagi funkciója károsodik, 68%-nak a fizikai 
ereje csökken, 37% igényel segítséget önmaga ellátásához, mintegy 29%-nál áll fenn kisebb-
nagyobb egyensúlyzavar. Egy év után ezeknek a betegeknek csupán 73%-a tekinthetı 
alapszinten önellátónak. A betegek 51%-a fizikailag, 67%-a mentálisan érez elmaradást az 
általa remélttıl. 
 
Funkcionális szemlélető akut kórházi ellátás 
A funkcionális szemlélet a betegséget (jelen esetben a stroke-ot) elszenvedett egyén 
különbözı funkcióit (nyelés, vizelés, székelés, hely- és helyzetváltoztatás, kognitív funkciók, 
stb.) felmérni, megırizni, visszanyerni, fejleszteni szándékozó megközelítésmód. A 
Magyarországon jelenleg szokásos akut ellátás során ezek még nincsenek a figyelem 
elıterében, holott a betegek szükségleteit tekintve nagyon fontosak. A funkcionálisan orientált 
ellátás a fenti célok érdekében magában foglalja a szövıdmények megelızése és elhárítása 
céljából teendı intézkedéseket is.  
A funkcionálisan orientált akut ellátás révén egyes enyhébben bénultak kórházi keretek 
közötti rehabilitációja kihagyhatóvá válhat, más bénultak az osztályos rehabilitációra 
kedvezıbb állapotban érkeznek, így a betegek a rehabilitációs osztályról is jobb eredményt 



elérve fognak távozni, illetve a rehabilitációs osztályon ugyanaz az eredmény rövidebb idı 
alatt is elérhetı lesz.  
Nemcsak a kedvezı kimenetel, hanem adott esetben az életben maradás esélyeit is javítja a 
korrekt ellátás. Egyre több tanulmány eredménye utal arra, hogy a speciális stroke-egységek 
kedvezıbb eredményeket tudnak elérni ezen a téren, mint a hagyományos belosztályok.  
 
A rehabilitációs team összetétele 
A stroke-betegek rehabilitációja interdiszciplináris tevékenység. A beteg szükségleteibıl 
adódóan fogyatékosságorientált, multidiszciplináris team megközelítéssel lehet megfelelı 
eredményt elérni. A team tagjai: a beteg és legszorosabb családtagjai; orvosok, nıvérek, 
gyógytornász, foglalkoztató terapeuta, logopédus, neuropszichológus, szociális munkatárs, 
esetenként konduktor, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszır; külsı (osztályon kívüli) 
munkatársak, esetenként ortetikus, dietetikus. Sajnos a kórházon kívüli rehabilitációs team 
szinte sosem teljes. A gyógytornász szerepe ugyan nagyon fontos, de a gyógytornász nem 
azonosítható a rehabilitációval. 
 
Rehabilitációs konzílium, betegutak 
A rehabilitációs konzíliumot rehabilitációs szakorvos végzi, természetesen a konzíliumot 
kezdeményezı orvos, a páciens és családja lehetıség szerinti bevonásával. Rehabilitációs 
konzílium történhet a betegség több szakaszában is. Optimális, de sajnos ritkán elıforduló 
esetben a rehabilitációs szakorvos az ellátó kórház konziliáriusaként szinte végigkíséri a 
beteget a hiperakut szakasz utáni idıtıl kezdve. A legfontosabb az akut ellátás vége elıtti 
konzílium. A legfıbb tényezı a beteg állapota, amit nem statikusan, hanem idıtávlatban kell 
tekintetni: van-e javulás, illetve milyen ütemő. Amennyiben rehabilitációs osztályra vételük 
szükséges, akkor arra minél hamarabb kerüljön sor! Ellenkezı esetben a szükséges 
korrekciókra nem optimális idıben kerül sor, a spontán járóképessé váló beteg kedvezıtlen 
járásmódot alakít ki stb. A betegutat meghatározó tényezık közé tartozik az is, mennyi idı 
telt el az ictus óta. Szerepe lehet még a beteg és családtagjai szándékának, a családi háttérnek, 
a lehetıségeknek (rehabilitációs szolgáltatások léte, elérhetısége, kapacitás, 
kapacitáslekötöttség). 
 
A rehabilitációra való alkalmasság  
A rehabilitáció végkimenetelének fontos jelzıje a stroke súlyossága. Mérlegelni kell, hogy a 
beteg az akut ellátás végeztével mennyire mobilis, személyes teendıi terén mennyire önellátó. 
Megfelelı-e a szellemi igénybevehetısége és a fizikai terhelhetısége a számára szükséges 
rehabilitációs programba vonáshoz. 
Kevés adat mutat arra, hogy az aktív rehabilitáció a súlyosan rokkant betegeknél is hatékony. 
Azoknak, akik nem tudnak aktívan részt venni, a passzív mozgatás javasolt a kontraktúrák és 
decubitusok kialakulásának megakadályozására. 
 
A rehabilitáció idızítése, tartama és intenzitása  
A rehabilitáció optimális idızítése jelenleg tisztázatlan. A “korai” és “késıi” kezdető 
rehabilitációkat összehasonlító vizsgálatok azt mutatták, hogy jobb a prognózis, ha a terápiát a 
stroke-ot követı 20–30 napon belül kezdik el. A stroke több korai komplikációja az 
immobilitáshoz köthetı (mélyvénás trombózis, felfekvések, kontraktúrák, székrekedés és 
hypostaticus pneumonia), ezért érthetı, hogy a mobilizáció a korai rehabilitáció alapvetı 
komponense.  
Az elsı mobilizálás optimális idıpontjáról nincs egységes állásfoglalás, de az elsı néhány 
napban történı mobilizálást a betegek jól tolerálják. A jelenleg futó, elsı 24 órában 
megkezdett rehabilitációt elemzı AVERT vizsgálat elızetes eredményei alapján az azonnal 



megkezdett terápia jól tolerálható, és a szövıdmények, mellékhatások száma nem nıtt. 
Az elbocsátást követıen a stroke lezajlása után egy éven át tartó folyamatos rehabilitáció a 
kontrollcsoporthoz képest csökkenti a funkcionális rosszabbodás rizikóját, és javítja a 
mindennapi élethez szükséges feladatok (activities of daily living – ADL) ellátásának 
képességét. A metaanalízis által feldolgozott vizsgálatok különbözı intervenciókat foglaltak 
magukban (foglalkoztatási terápia; fizioterápia; multidiszciplináris csoportok), ezért nem lehet 
konkrét ajánlást tenni azzal kapcsolatban, melyik az optimális módszer. 
 
Ajánlások 
Ajánlott az akut stroke-beteg koordinált, multidiszciplináris rehabilitáció céljából történı 
stroke-osztályos felvétele (I., A); 
Ajánlott a korai rehabilitáció (III., C); 
A stroke-osztályról történı korai hazabocsátás lehetséges az enyhe vagy közepesen súlyos 
tünetekkel rendelkezı stabil stroke-beteg esetén, ha a rehabilitációt stroke-ban járatos 
multidiszciplináris team közösségi szinten folytatja (I., A); 
Az elbocsátást követıen a rehabilitáció folytatása a stroke lezajlását követı elsı évben 
ajánlott (II., A); 
Ajánlott a rehabilitáció hosszának és intenzitásának növelése (II., B). 
 
 
A stroke-rehabilitációs program részterületei 
 
Gyógytorna  
A gyógytorna lényegében ingerkezelés, amelyet a mozgáson keresztül alkalmaz a 
gyógytornász és/vagy konduktor. A cél az aktív mozgás beindítása és a kóros mozgásformák 
megszüntetése. A gyógytorna során a terapeuta az agy reziduális kapacitását használja ki. Az 
úgynevezett Bobath-módszer alkalmazása során a periféria felıl adott és sőrőn ismételt 
mozgásingerekkel emlékképet hozunk létre az agyban, amelyek a gyakorlás hatására 
felerısödnek, automatikussá válnak. A beteg az emlékkép felidézésével aktív mozgást indít 
meg. A gyógytorna egy idıben több szervrendszert érint (izomrendszer, idegrendszer, 
érrendszer stb.).  
A gyógytorna felosztható passzív, aktív vezetett, aktív, valamint egyéni és csoporttornára. A 
fokozatosság elvének betartása mellett a féloldali bénult betegek esetén kihagyhatatlan 
mozzanatok: az úgynevezett “helyes fektetés”, majd a fordulás, hidalás, felülés, ülés, állás, az 
álló helyzetben végzett testsúlyáthelyezés (járás-elıkészítés), a törzsirányítási képesség 
visszanyerésének elısegítése, valamint a segédeszközökkel végzett járásgyakorlatok 
(testközeli segédeszközök: ortézisek, testtávoli segédeszközök: járókeret, bot). A beteg jó 
erınléte késıbb lehetıvé teszi a járótávolságok növelését, akadályok (lépcsı, emelkedı, lejtı, 
küszöb, stb.) leküzdését és optimális esetben a segédeszköz nélküli járást. A járás 
megtanulása mellett döntı fontosságú a rendszerint súlyosabban bénult felsı végtag aktív 
mozgásának javítása, amely az önellátás, a finom mozgások erısödését célozza. Amennyiben 
a felsı végtag aktív mozgásai csak szerények, s a végtag funkcióképtelen marad, a cél az 
egykezes életmód megtanítása a betegnek.  
 
Önellátás  
A rehabilitációs program során az aktív mozgások erısödésével mód nyílik arra, hogy a beteg 
a mindennapos élettevékenység terén megfelelı gyakorlással önállóvá váljék. Ez a 
rehabilitáció egyik fı célja. Ennek eléréséhez a nıvérnek, esetleg a konduktornak megfelelı 
fogások alkalmazásával meg kell tanítania a beteget (annak aktív közremőködése mellett) az 
önálló öltözködésre, tisztálkodásra, étkezésre, WC-használatra, borotválkozásra, fésülködésre, 



stb. Mindehhez segítséget nyújtanak a különbözı kényelmi (segéd)eszközök is. Célszerő a 
tanításba bevonni a hozzátartozót is.  
 
Fizio-, fizikoterápia  
Kiegészítı eljárások. A kezelések célja a fájdalomcsillapítás, a vérkeringés javítása, az 
értágítás, a spasmusoldás. Mindegyik passzív kezelést jelent, a beteg aktív közremőködését 
nem teszi szükségessé. Feladatuk, hogy csökkentsék a rehabilitációt hátráltató körülményeket. 
Leggyakrabban az elektroterápia (szelektív ingeráram, diadinamikus áramkezelés, pain killer, 
TENS, FES, stb.), a hıkezelés (cryoterápia, hidegkezelés a spasmus oldására), a masszázs (az 
izomzat fellazítása a gyógytorna elıkészítésére, a vérkeringés javítása) jön szóba.  
 
Logopédia  
A domináns félteke fronto-temporo-parietalis régiójának sérülése esetén a hosszúpályatünetek 
mellett a betegek 20–25%-ánál különbözı típusú és súlyosságú afázia alakul ki. Elıfordulhat 
tisztán szenzoros vagy tisztán motoros afázia, esetleg a kettı együtt; társulhat hozzájuk többek 
között írásképtelenség, számolási nehezítettség, olvasási képtelenség is. Mindezek – a beteg 
kommunikációképességét akadályozva – nehezítik a rehabilitáció folyamatát.  
A beszédzavarok kezelését a logopédus végzi. Tesztek alkalmazását, írásgyakorlatokat, 
artikulációs gyakorlatokat, bizonyos minták ismétlését (képek, képsorok, hangok, tárgyak, 
olvasás-számolás stb.) végzi és végezteti. Az afáziák kezelése hosszú idıt vesz igénybe, 
gyakran 1-2 évig is eltarthat.  
 
Pszichológia  
A stroke kapcsán pszichés zavarok elıfordulásával is számolnunk kell. A betegek egy 
részénél már a stroke elıtt is kimutatható kisebb-nagyobb mértékő kognitív zavar, ami a 
stroke után valószínőleg fokozódik. A másik igen gyakori pszichés zavar a poststroke-
depresszió; számos statisztika szerint akár a betegek 40–60%-át is érintheti. Mind a dementia, 
mind a depresszió súlyosbítja a féloldali bénult beteg indítékszegénységét, inaktivitását, s ez 
gátat szabhat a rehabilitáció sikerének. Ilyen esetekben jelentıs szerepet játszik a 
neuropszichológus, részben azáltal, hogy különbözı tesztekkel diagnózist állít fel, részben 
úgy, hogy az elengedhetetlen gyógyszeres terápia mellett neuropszichológiai módszerekkel 
kezeli a beteget. Ma számos hatásos antidepresszáns áll rendelkezésre a depresszió 
csökkentésére.  
A rehabilitációs program speciális területe a neglectszindróma kezelése; fennállása jelentısen 
akadályozhatja a program sikerét. A szubdomináns félteke károsodása esetén a hemiparetikus 
beteg nem vesz tudomást bénult oldaláról, nem észleli annak funkciókiesését, az onnan jövı 
ingerekre nem reagál. A hosszan tartó vagy maradandó neglectszindróma esetén a beteg nem 
tanítható meg sem a járásra, sem az önellátásra. A pszichológus különbözı neuropszichológiai 
módszerekkel igyekszik csökkenteni a tüneteket. Rehabilitáció szempontjából kedvezıbb 
állapot a vizuális neglect, amelynek hátterében bal oldali látótérkiesés áll. A gyógytornász, 
nıvér, gyógyfoglalkoztató célja, hogy a beteg a figyelmét a bal oldalára koncentrálja.  
 
Szociális munkatárs  
A szociális munkatárs a rehabilitációs csoport tagja, kapcsolatot tart a beteg hozzátartozóival, 
intézi a szociális ügyeket (segély, nyugdíj, önkormányzattal vagy egyéb szervekkel tárgyal, 
szociális otthoni elhelyezést bonyolít, hazabocsátáskor a szociális gondozó biztosítását intézi 
stb.). Segítséget nyújt a segédeszközök beszerzésében is.  
 
Segédeszközök  
A féloldali bénult beteg különbözı eszközök használatára szorulhat, amelyek megkönnyítik 



az önellátást, a helyzetváltoztatást, a járást, korrigálják és pótolják a funkciózavart. 
Segédeszközöket a rehabilitációs program során végig alkalmazunk. A rehabilitációs osztály 
technikai felszereltségének nagy részét ezek teszik ki (kerekes székek, betegállító készülék, 
erısítı kerékpár, bordásfal, gurulómankó, járófolyosó, úgynevezett gyakorló tábla, labdák, 
botok, erısítı szerek, stb.). A beteg közvetlen eszközei közé tartoznak a testtávoli 
segédeszközök (járókeretek, három-, illetve egypontos botok), valamint a testközeliek (fájós 
váll, petyhüdt felsı végtag esetén vállheveder, sling; spasticus könyök, térd, kézujjak 
funkciójának javítására, valamint hiperextendáló térdre, lógó lábfej, n. peroneus paresis 
ellensúlyozására különbözı ortézisek).  
 
Akadálymentesítés (lakásadaptáció)  
A stroke-on átesett hemiparetikus beteg nem tud minden akadályt leküzdeni 
helyzetváltoztatása során. Az akadályok elhárítását a rehabilitációs program alatt meg kell 
tanulnia. A biztos helyzetváltoztatás megkönnyíthetı számára környezetének átalakításával 
(lakásadaptáció). Már a rehabilitációs osztályon rendelkezésre kell állniuk azoknak a 
berendezési tárgyaknak, amelyek alkalmazása a beteg otthonában is szükséges: fali 
kapaszkodók; rámpák elhelyezése a lépcsık lehetıség szerinti kiiktatására; a küszöbök 
eltávolítása; kerekes székbıl is elérhetı ajtókilincsek; harmonikaajtó; ágy-asztal-WC körül 
legalább 1,5 méter sugarú széles terület hagyása; vészcsengı elhelyezése; csúszásgátolt 
szınyegek; nem süppedıs és nem mély ágyak kemény betéttel, stb.  
 
Gátló vagy hátráltató tényezık, szövıdmények  
Szövıdmények fellépése esetén átmenetileg vagy véglegesen fel kell függeszteni a programot, 
a beteg ebben az idıszakban fizikailag és szellemileg nem terhelhetı. Leggyakoribb hátráltató 
körülmény a paretikus térd hiperextenziója, olykor merevsége. Gyakran észleljük a bénult 
oldalon a lógó lábfejet. Ortézisek javítanak a helyzeten. A plegiás, petyhüdten lógó felsı 
végtag húzza a vállízületet, ez járás közben rontja a beteg egyensúlyát, és subluxatióhoz, 
szekunder gyulladásos tünetekhez vezet. Ennek eredménye a nehezen befolyásolható, 
úgynevezett fájós váll szindróma. Preventív céllal jól alkalmazhatók a vállhevederek. A 
bénult végtagokban kialakult spasmusok, kontraktúrák szintén akadályozzák a beteg 
terhelhetıségét, mobilizálását. A kontraktúrák oldására többféle ortézist fejlesztettek ki. A 
rehabilitációt hátráltató tényezıként értékelhetı a széklet- és vizeletincontinentia is. Állandó 
katéter behelyezése kerülendı, helyette célravezetı incontinentiabetétek alkalmazása; a javuló 
mentális funkciójú, mozgásképességüket visszanyerı féloldali bénult betegek hólyagedzés 
után ismét megtanulhatják uralni széklet- és vizeletürítési funkcióikat.  
A program során súlyos szövıdmények, leggyakrabban szívelégtelenség, heveny 
szívizominfarktus léphet fel. Nemritkán észlelhetı mélyvénás thrombosis a pareticus alsó 
végtagban, amely akár halálos kimenetelő tüdıemboliához vezethet. A kialakuló pneumoniák 
hátterében általában a dysphagiás beteg aspirációja áll. A nem megfelelıen mobilizált, ágyban 
nem megfelelıen forgatott betegnél (fıként a nyomásnak kitett helyeken, például: glutealis, 
sacralis, trochanter régió, sarok) decubitus alakulhat ki. A bénult oldalon az izomzatban, az 
ízület mellett, jelentıs fájdalommal járó paraarticularis ossificatio (PAO) jelentkezhet, ami 
gátolhatja a beteg mobilizálását. 
 
 
V. Gondozás  
 
A stroke lezajlását követıen 3-6 havonta a beteget célszerő gondozási ellenırzésre 
visszahívni. A stroke-betegek gondozása során a gondozást végzı neurológus/vaszkuláris 
neurológus biztosítja a meghatározott szemlélető kezelés folyamatosságát. Ennek során 



diagnosztikai munkát végez, a kórkép biológiai, pszichoterápiás és szocioterápiás kezelését 
folytatja, szociális szinten segítségadást nyújt. Ellenırzi az ismert kockázati tényezık 
megfelelı kezelését és eredményességét (hipertónia, diabétesz, zsíranyagcsere-zavar, nyaki 
nagyérszőkület, vérkép, máj- és vesemőködés, stb.; antikoaguláns kezelés esetén ellenırzi a 
hajlandóságot a pontos gyógyszerszedésre és a rendszeres laborvizsgálatok elvégzésére); 
ellenırzi a célértékek elérését (szükség esetén életmód-korrekciót javasol), valamint felkutatja 
az esetleges új kockázati tényezık megjelenését, követi a tisztázatlan etiológiájú kóreseteket. 
Segít a szocializációs zavarok feltárásában, az esetleg megbomlott családi egyensúly 
újraképzésében. A beteg kezelıorvosát a szakma szabályai szerinti tanácsokkal, javaslatokkal 
látja el. Hangsúlyozandó ugyanakkor, hogy gondozási feladatait csak a beteg kezelıorvosával, 
a családorvosával együtt képes hatékonyan ellátni, aki a beteg szükséges gyógyszereit a 
szakorvos ajánlására támaszkodva biztosítja, közvetlen felügyeletét ellátja, laboratóriumi 
ellenırzését elvégezteti, szükség esetén kiegészítı vizsgálatokra és kezelésre irányítja.  
A stroke-gondozás célja a lezajlott stroke utáni felépülés elısegítése, valamint az ismétlıdı 
vaszkuláris esemény meghatározott szemlélető prevenciója. Utóbbi érdekében a kockázati 
tényezık és a vaszkuláris prevenció ismert gyógyszeres kezelése megvalósulásának, illetve a 
kezelés eredményességének ellenırzése képezik a gondozás és megelızés sarokpontjait.  
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VII. Mellékletek 
 
7.1. Az alábbi érintett társszakmákkal a konszenzus a szakmai irányelvvel kapcsolatban 
létrejött. 
Idegsebészeti Szakmai Kollégium, Radiológiai Szakmai Kollégium, Érsebészeti Szakmai 
Kollégium, Aneszteziológiai és Intenzív terápiás Szakmai Kollégium, Oxiológiai-sürgısségi 
honvéd- és katasztrófaorvostani Szakmai Kollégium  
 
 
7.2. Dokumentáció, bizonylat  
 
7.3. A szakmai protokoll érvényessége: 2013. június 30. 

Módosítása szükséges hamarabb, ha a diagnosztikát, kezelést alapvetıen befolyásoló, bizonyítékokon 
alapuló felfedezés, vizsgálati eredmény kerül elfogadásra. 

 
Szponzorálás: 
A protokoll összeállítását senki nem szponzorálta, vagy befolyásolta, az a jelenleg érvényes 
európai, amerikai, skandináviai irányelvek és a magyarországi vezetı stroke centrumok 
szakmai gyakorlatát is figyelembe véve született. 


