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A
stroke−beteg ellátása igazi csapatmunka:

a kellõen tájékozott betegen és környe−

zetén kívül, a háziorvosi és mentõszolgá−

lat, valamint a stroke−betegek ellátására alkal−

mas kórházak együttmûködése szükséges ah−

hoz, hogy egyre kevesebb tragédiát okozzon ez

a súlyos betegség. A „stroke” angol szó, erede−

ti jelentése ütés, csapás. Az orvosi szakiroda−

lomban azonban világszerte a heveny agyi ke−

ringészavart, vagyis a teljes jólét közepette ki−

alakuló focalis neurológiai deficitet jelenti. A

stroke látszólag minden elõzmény nélkül csap

le a betegre, bénítja meg végtagjait, okoz be−

szédzavart, esetleg eszméletlenséget. A neuro−

lógiai osztályra történõ felvételt követõen

azonban az esetek döntõ többségében kiderül,

hogy a biológiai értelemben teljes jólétnek vélt

állapotban már évek óta fel−felbukkantak az

agyi hypoperfusióra utaló tünetek (pl. rövid tá−

vú memória zavara, hangulati labilitás, múló fé−

loldali zsibbadás, végtaggyengeség, húzó jelle−

gû szédülés stb.). A „jósló” tünetek ismerete

azért fontos, mert ha a beteg ebben a stádium−

ban eljuthat a neurológushoz és áteshet mû−

szeres vizsgálatokon, a keringészavar kiváltó

oka (pl. carotis stenosis, cardiogén embóliafor−

rás) diagnosztizálható és orvosolható lehet. Így

megelõzhetõvé válhat a beteget megnyomorí−

tó vagy életét kioltó stroke. A prevenció lehe−

tõségét azért kell hangsúlyozni, mert hazánk−

ban minden évben csaknem 50 ezren kerülnek

kórházba heveny agyi keringészavar miatt.1,2 A

betegek csaknem ötöde egy hónapon belül

meghal, a túlélõk legalább háromnegyedében

pedig maradandó egészségkárosodást okoz a

betegség. A betegek döntõ többsége addigi te−

vékenységének, életvitelének megváltoztatá−

sára kényszerül, és csaknem kétharmaduk ki−

sebb−nagyobb mértékû állandó segítségre szo−

rul. A prevenciós szemlélet kialakításával és

ennek az egészségügyi ellátórendszerbe építé−

sével ezres nagyságrenddel lenne csökkenthe−

tõ a stroke−események száma hazánkban éven−

te.

Ha nem sikerült megelõzni a heveny agyi ke−

ringészavart, arra kell törekedni, hogy a tüne−

tek kialakulását követõen a beteg a lehetõ leg−

hamarabb olyan kórházba kerülhessen, ahol

adottak a stroke diagnosztizálásának és terápi−

ájának személyi és tárgyi feltételei. A sietség

oka, hogy az ictalisan jelentkezõ tünetek már

neuronok millióinak funkcionális deficitét rep−

rezentálják, és az idõ múlásával további neu−

ron−milliók maradandó károsodása jöhet létre.

„Time is brain”, vagyis ha idõt nyerünk, agy−

szövetet is nyerünk. Amennyiben a stroke hát−

terében véralvadék okozta elzáródás áll, és ezt

sikerül három órán (szisztémás trombolízis)

vagy hat órán belül (intraarteriális trombolízis)

feloldani, a keringészavar következtében kiala−

kuló infarktus−volumen, és ezáltal a funkcioná−

lis károsodás szignifikánsan csökkenthetõ. Ez

azt jelenti, hogy a beteg felvételekor észlelt

súlyos deficittünetek akár teljesen meg is

szûnhetnek.

Az agyi keringészavar következtében kiala−

kuló tünetek egy része csak átmenetileg ész−

lelhetõ. Az idõtartam néhány perctõl néhány

óráig tarthat, de mindenképpen rövidebb mint

24 óra (transiens ischaemiás attack, TIA). A

néhány percig tartó tünet (pl. testfélzsibbadás,

féloldali végtagok gyengesége, beszédzavar,

koordinációs zavar) rendkívül ijesztõ, de a tü−

netek gyors és maradéktalan megszûnése azt a

hamis illúziót keltheti, hogy minden rendbe−

jött, teendõ nincs. Ezzel szemben ilyen eset−

ben azonnali kórházi felvétel és a keringésza−

var okának kiderítése szükséges, mert a TIA

utáni két napon belül igen magas a stroke ki−

alakulásának valószínûsége.3

Az agyi keringészavar egyes esetekben prog−

resszív jellegû (progresszív stroke). Ez azt je−

lenti, hogy a tünetek kezdetben igen enyhék

(pl. a beteg tudja mozgatni a végtagjait, csak

úgy érzi, mintha valamilyen súly lenne rajtuk),

késõbb azonban hirtelen, vagy esetleg fokoza−

tosan egyre súlyosabbá válik a mûködészavar.

Ha a beteg csak a tünetek súlyosbodásakor for−

dul orvoshoz, vagy kerül neurológiai osztályra,

már olyan mértékû lehet a keringészavar, hogy

nem gátolható meg a további progresszió. Te−

hát a tünetek jelentkezésekor azonnal orvos−

hoz kell fordulni.

Azokat a tüneteket, melyek agyi keringésza−

varra utalhatnak célszerû többféle megközelí−

tésben tárgyalni.

MIT TAPASZTALHAT ÉS TEHET A STROKE−BETEG 
A HEVENY TÜNETEK KIALAKULÁSA ELÕTTI
IDÕSZAKBAN?
A heveny agyi keringészavar beteg által tapasz−

talt tünetei elõtt érdemes megemlíteni azokat

a jelenségeket, melyek felhívhatják a beteg fi−

gyelmét arra, hogy az agyi vérátáramlással gond

lehet. Ezek a szimptómák természetesen más

kórállapotokhoz is kapcsolódhatnak, de halmo−

zódásuk mindenképpen szükségessé teheti az

agyi vérkeringés szakorvosi vizsgálatát. Gyako−

ri jel lehet az intellektuális teljesítmény hul−

lámzása (pl. elõfordulhat a megjegyzõ emléke−

zés mûködési zavara, a gondolkozás tempójá−

nak csökkenése stb.), hangulati labilitás (pl.

váratlan dühkitörések, máskor furcsa nemtörõ−

dömség stb.), a testhelyzet változáshoz kap−

csolódóan kialakuló átmeneti egyensúlyzavar,

megszédülés, elalvási, illetve átalvási nehezí−

tettség (insomnia), gyakori rossz közérzet,

megsemmisülésérzés, fejfájás, hányinger, vilá−

gos fényfoltok látása, fülcsengés. Ha valaki

ilyen tüneteket tapasztal, feltétlenül keresse

fel háziorvosát.

MIT TAPASZTALHAT ÉS TEHET A BETEG 
KÖRNYEZETE A HEVENY TÜNETEK KIALAKULÁSA
ELÕTTI IDÕSZAKBAN?

A stroke korai felismerése

a lakásban
A stroke heveny agyi keringészavart, vagyis a teljes jólét közepette kialakuló fo−

calis neurológiai deficitet jelenti. A tünetek kialakulását követõen, a lehetõ legha−

marabb, a betegnek olyan kórházba kell kerülnie, ahol adottak a betegség diag−

nosztizálásának és terápiájának személyi és tárgyi feltételei.
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Tekintettel arra, hogy a heveny tünetek ki−

alakulását esetleg évekkel is megelõzhetik az

elõzõekben leírt nem stroke−specifikus jelen−

ségek, a beteggel egy háztartásban élõk akár

meg is szokhatják ezeket. Különösen akkor

van ez így, ha a subcorticalis kis erek károso−

dása (small vessel disease) dominál, mert a

lassan kialakuló enyhe intellektuális hanyat−

lás (mild cognitive impairment) és a hangula−

ti labilitás viszonylag könnyen habituálható.

Legfeljebb a beteggel ritkábban találkozó

családtagoknak, ismerõsöknek tûnhet fel a

változás és hívhatják fel a tünetekre a figyel−

met. Árulkodó jel lehet az insomnia kialakulá−

sa olyan betegek esetében, akiknek alvászava−

rát nem lehet pszichés okokkal magyarázni. A

többnyire vonakodó beteget rá kell beszélni

arra, hogy keresse fel háziorvosát.

MIT TAPASZTALHAT ÉS TEHET A BETEG 
KEZELÕORVOSA A HEVENY TÜNETEK KIALAKULÁSA
ELÕTTI IDÕSZAKBAN?
Elsõsorban a beteget már hosszú évek óta is−

merõ háziorvosnak tûnhetnek fel a fentiekben

leírt gyanújelek. Ha ezek ismeretében a beteg

rábeszélhetõ a stroke−szûrésre, akkor a stroke−

szakambulancián kiderülhetnek olyan stroke−

rizikófaktorok, melyek gyógyítása révén a

stroke kialakulásának valószínûsége csökken.

Ilyen lehet pl. az arteria carotis interna leg−

alább 70%−os stenosisa, mely nemcsak szigni−

fikáns flow−redukciót okozhat, hanem a szû−

kületet okozó plaque kifekélyesedõ felszíne

embóliaforrásként is szerepelhet. Ez a cereb−

rális embolisatio transcranialis Doppler−ultra−

hang segítségével még az aszimptómás fázis−

ban kimutatható, így lehetõség van arra, hogy

megfelelõ trombocita−aggregáció−gátló keze−

léssel megakadályozzuk, hogy a trombocita−

aggregátumok elérhessék a szimptómás mére−

tet. Tekintettel arra, hogy a stroke−szakambu−

lancia szorosan együttmûködik a kardiológiai

szakrendeléssel, lehetõség van a cardiogén

embolizációt okozó betegségek kiderítésére

és kezelésére is. A belgyógyászati (angiológiai)

szakrendeléssel való szoros munkakapcsolat

segítségével pedig a jól ismert vascularis rizi−

kótényezõk kontrollja tehetõ teljesebbé.

MIT TAPASZTALHAT ÉS TEHET A STROKE−BETEG 
A HEVENY AGYI KERINGÉSZAVAR TÜNETEINEK 
KIALAKULÁSAKOR?
A stroke kialakulásakor a deficittüneteknek

megfelelõen a beteg panaszkodhat arról, hogy

látótere beszûkült, esetleg valamelyik vagy

mindkét szemére elvesztette látóképességét,

vagy kettõs látása alakult ki, szája félrehúzó−

dott, a folyadék kicsorog a szájából, nem forog

rendesen a nyelve, nem tudja a szavakat megfe−

lelõen formálni, nem tud kielégítõen nyelni fo−

lyadékot és/vagy szilárd ételt, valamelyik oldali

végtagja(i) meggyengült(ek), valamelyik test−

fele vagy ennek egy része elzsibbadt, esetleg ér−

zéketlenné vált, nem tudja megtartani sem ül−

ve, sem állva az egyensúlyát, mert valamelyik

irányba eldõl, nem tud kimondani egyes szava−

kat, vagy nem jutnak bizonyos szavak eszébe,

esetleg nem is ért meg mindent, amit neki

mondanak. Ha a beteg még cselekvõképes, kér−

jen azonnal segítséget, mert minden perc szá−

mít. Semmiképpen sem szabad arra várni, hogy

a tünetek esetleg maguktól elmúlnak, és nem

szabad az idõt húzni semmilyen „házi gyógy−

móddal” sem (pl. hideg vizes borogatás, sósbor−

szeszes bedörzsölés, házipálinka stb.).

MIT TAPASZTALHAT ÉS TEHET A BETEG 
KÖRNYEZETE A HEVENY AGYI KERINGÉSZAVAR 
TÜNETEINEK KIALAKULÁSAKOR?
A tünetek kialakulását követõen azonnali orvo−

si segítséget kell hívni, még ha a beteg tiltako−

zik is ez ellen. Az orvosi segítség megérkezésé−

ig a beteget le kell fektetni, és ha van rá lehetõ−

ség, a vérnyomását meg kell mérni. Elsõsorban

a cortexet is érintõ keringészavar esetén epilep−

sziás rosszullét is kialakulhat, mely az esetek

egy részében csak a pareticus végtagokra lokali−

zálódó rángásokat jelent, míg más esetben test−

szerte megfigyelhetõk a convulsiók, nyelvhara−

pás, enuresis kísérheti a rohamot. Amennyiben

a keringészavar epilepsziás görcsökkel jár, meg

kell akadályozni azt, hogy a beteg megsérüljön a

roham során. Ha a beteggel verbális kapcsolat

létesíthetõ, igyekezni kell megnyugtatni, rémü−

letét csökkenteni. A keringészavar egyes esete−

iben a kontaktust a beteg furcsa viselkedése,

zavartsága, agitáltsága is nehezítheti. Ez több−

nyire kisérbetegségben szenvedõk esetén gya−

kori. Jelentõs kommunikációs nehézséget okoz,

ha a beteg szenzoros aphasiája miatt nem érti

meg a hozzáintézett szavakat, és/vagy motoros

aphasiája miatt nem tud beszélni. A beteg kör−

nyezetét talán legjobban megrémítõ tünet le−

het a hynoid tudatzavar, melynek mértéke som−

nolentiától egészen kómáig terjedhet. Az ictalis

hirtelenséggel kialakuló súlyos hipnoid tudatza−

var mindig rossz kórjóslatot jelent. Malignus ar−

teria cerebri media occlusio, arteria basilaris oc−

clusio vagy kiterjedt és az agykamra−rendszerbe

törõ állományvérzés lehet leggyakrabban a hát−

térben.

MIT TAPASZTALHAT ÉS TEHET A HELYSZÍNRE 
ÉRKEZÕ ORVOS A HEVENY AGYI KERINGÉSZAVAR
TÜNETEINEK KIALAKULÁSAKOR?
A fentiekbõl (autoanamnézis, heteroanam−

nézis) már sok információhoz juthat a hely−

színre érkezõ háziorvos vagy mentõorvos, sõt

diagnosztizálhatja is a kórképet, de a beteget

természetesen meg is kell vizsgálnia.

A neurológiai statust tekintve, ha az orvos

az ütésszerûen kialakult fejfájás, hányinger

mellett tarkókötöttséget is tapasztal, min−

denképpen fel kell vetnie a subarachnoide−

alis vérzés lehetõségét, melynek hátterében

leggyakrabban intracranialis artériás aneurys−

ma ruptura áll. Azonos oldali homonym

hemianopia, centralis facialis paresis, cen−

tralis hypoglossus paresis, hemiparesis, foko−

zott mélyreflexek, pyramis jelek, hemihy−

paesthesia esetén nagy kiterjedésû carotis

területi keringészavar gyanúja merülhet fel.

Gyakran megfigyelhetõ a conjugált deviatio a

károsodott hemisphaerium irányába (a beteg

a „gócát nézi”). A domináns félteke érintett−

sége aphasiát okoz. A szubdomináns hemis−

phaerium léziója esetén a magatartás zavarai

alakulhatnak ki az ellenkezõ oldali térre vo−

natkozó figyelemzavar és neglect eredmé−

nyeként. Ha a cerebri media ellátási terüle−

tét érinti inkább a deficit, felsõ végtagi és

distalis túlsúlyú lesz a hemiparesis, míg cere−

bri anterior területi keringészavar esetén a

hemiparesis alsó végtagi túlsúlyú lehet. A

vertebrobasilaris ellátási területben kialakuló

tünetek egyik jellegzetessége lehet az ún. al−

ternáló tünet, amikor a centrális agyidegbé−

nulás és a hosszúpálya−tünet ellentétes test−

félen található. Deviáló szemtengelyállás

esetén tisztázandó, hogy nem korábbi stra−

bismusról van−e szó, bár a klinikai kép alap−

ján nem jelenthet nehézséget az agytörzsi

mûködészavart jelzõ ún. „skew deviation” di−

agnosztizálása. A fenti tüneteken túl dyspha−

gia, dysphasia, végtag− és törzsataxia, külön−

bözõ lokalizációjú centrális végtagparesisek

pyramis pálya lézió tüneteivel figyelhetõk

meg már a helyszíni tájékozódó vizsgálat so−

rán is. A beteget a helyszínen megvizsgáló or−

vosnak kötelessége a beteg sürgõsségi ellátá−

sán túl (pl. epilepsziás rohamoldás, kritiku−

san magas vérnyomás óvatos csökkentése,

fájdalomcsillapítás stb.) a beteg mielõbbi

kórházba szállításáról is gondoskodnia.

A stroke nem csupán súlyos betegség, családi

tragédia, hanem a nemzetgazdaság egészét

érintõ megoldandó gond. A lakosság tájékozta−

tásával, a háziorvosi szolgálat, Országos Mentõ−

szolgálat és a stroke−betegeket ellátó kórházi

hálózat tárgyi és személyi feltételeinek a bizto−

sításával és munkájának összehangolásával, a

szakmai irányelveken túl a betegek érdekeit a

legjobban szolgáló betegutak megszervezésé−

vel lehet a legtöbbet tenni annak érdekében,

hogy a heveny agyi keringészavar okozta tragé−

diák száma csökkenjen hazánkban.
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