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CEREBROVASCULARIS KÓRKÉPEK 

(STROKE) 

• Agyi érrendszeri elváltozás 

• Az agyműködés globális vagy fokális 
zavara 

• Akutan (hevenyen) kialakuló tünetegyüttes 

• Fennállás > 24 óra (vagy halálos 
kimenetel) 

• Kizárható egyéb kóreredet 



CEREBROVASCULARIS KÓRKÉPEK 

(STROKE) 

• Évente Magyarországon 45-50 ezer kórházi 

felvétel történik agyi érbetegség miatt. 

• A kilátások: 

  - a betegek 25 %-a panasz- és tünetmentesen 

  gyógyul 

  - 50 %-a maradványtünetekkel gyógyul 

  - 25 %-a meghal  



 

• A stroke a harmadik leggyakoribb halálok  

• nők esetén az összes halálozás 12,12%-áért 

felelős 

• férfiaknál ez az arány 9,34% 

• összesítve a halálokok 10,73%-át teszi ki. 

  
(Központi Statisztikai Hivatal adatbázisa, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html) 

 

CEREBROVASCULARIS KÓRKÉPEK 

(STROKE) 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wnh001.html


 

• A stroke-betegek halálozási aránya az első 
hónapban (case-fatality) 12-18%, az első 
évben 25-30%. 

  

• Az ismétlődés kockázata az elszenvedett 
stroke-ot követő első évben a legmagasabb, 
ezen esetek kimenetele még kedvezőtlenebb, 
mint az első stroke-é. 

CEREBROVASCULARIS KÓRKÉPEK 

(STROKE) 



A stroke következményei 

• Ez a kórok vezet a leggyakrabban súlyos 

fogyatékossághoz 

 

• A fogyatékosság rendszerint többszörös, 

számos területet érint 

 

• A másodlagos károsodások is gyakoriak 

 



A magas halálozási arány mellett a stroke-ot túlélők kilátásai sem 
túl kedvezőek: 

  

• korábbi életvitelét a betegek mindössze 10%-a tudja folytatni 

• megközelítőleg 50%-uk munkaképtelenné válik 

• 32-42%-uk önálló életvitelében is segítségre szorul 

• a stroke Magyarországon a rokkantság vezető oka 
 

 

 

(A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségek ellátásáról Egészségügyi Közlöny 
2010/18; 2835-1892 

Nagy J, Szapáry L, Kovács T, Késői I, Tóth P, Ságo B, Vas T, Koller Á, Wittmann I, Kiss I, Komoly S A cerebrovascularis 
betegségek korai felismerésének és prevenciójának gyakorlati kérdései a belgyógyászok számára is ki emelkedően fontosak  
Hypertonia és Nephrológia 2010;14(2):83-90) 

CEREBROVASCULARIS KÓRKÉPEK 

(STROKE) 



A stroke ellátás helyzete 

Magyarországon 

Bereczki Dániel és Ajtay András 

SE Neurológiai Klinika 

Budapest 





Százezer lakosra egy év alatt jutó halálestek száma 

Fél óránként 

Két óránként 





Mean age at stroke: 76.4 years 
Mean age of those 
    who die of stroke: 82.4 years  

Mean age at stroke: 70.4 years 
Mean age of those 
    who die of stroke: 73.1 years  

6 év 
 

9.3 év 

Budapest Districts 8-12 
Project 

2007 – 2011 
 

XII: Szt János Kórház, Folyovich A és mtsai 
VIII: SE Neurológiai Klinika  mtsai 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/a/a7/Bp8kerulet.png


Cerebrovascularis kórképek 

Vérzéses    Ischaemiás 

 

              kórképek 

 



A STROKE TÜNETEI 

 

• Bármilyen eredetű stroke tünetét az 

határozza meg, hogy az agy melyik része 

károsodik, infarktus esetén azt a területet 

melyik ér látja el. 



A STROKE TÜNETEI 

• Az agy vérellátását két, egymással 

kapcsolatban álló rendszer biztosítja. 

• Az ún. 

  - Két arteria carotis (és ágrendszere) 

  - Két arteria vertebralis és az abból  

   egyesülő arteria basilaris  

   (vertebrobasilaris rendszer) 





AZ ARTERIA CAROTIS TERÜLETI  AGYI 

KERINGÉSZAVAR TÜNETEI 

• A tünetek "féloldaliak„ 

 

 - Az egyik szem múló vaksága 

 - Féloldali bénulás, érzéskiesés, zsibbadás, 
 látótérkiesés 

 - Beszéd (kifejezési, ill. értési)zavar 

 

• Fejfájás az agyi infarktusra nem jellemző! 

 



Féloldali testfélbénulás 



A VERTEBROBASILARIS TERÜLETI  

AGYI KERINGÉSZAVAR TÜNETEI 

• A tünetek "kétoldaliak, összetettek” 

 

 - Szimmetrikus bénulás, érzéskiesés, 
 zsibbadás 

 - Kettőslátás 

 - Artikulációs zavar, nyelészavar 

 - Egyensúlyzavar, forgó jellegű szédülés 



ISCHAEMIÁS STROKE KEZELÉSE 

• Thrombolysis (rt-PA) 
• Anticoaguláns kezelés (haparin, kis molekulasúlyú 

heparin) 

• Agyi microcirculatio javítása 

 - haemodilutio (Rheomacrodex, HAES) 

 - pentoxifyllin, vinpocetine 

• Neuroprotectio (piracetam, selegiline) 

• Szabadgyökfogók (lasaroidok, C-vitamin) 

 



„Infarctus küszöb” 

(kb. 4 perc) 

• Vérátáramlás:            < 8-10 ml/perc 

• Oxigén felhasználás: < 65 mol/100 g 

                                         agyszövet/min. 

 

 



Ischaemiás  „penumbra” 

• A károsodott góc körüli alacsony 

vérátáramlásos zóna 

• Vérátáramlás normalizálódása  

    12-22 ml/percről (néhány órán belül) 

 

 



Agyi érbetegségre utaló tünetek, 

heveny stroke gyanúja esetén 

azonnal hívja a      MENTŐKET!  



Ausztria és Magyarország 

• 84 ezer km2 

• 8,3 millió lakos 

• GDP/fő: 45 000 USD 

• Másfél óránként egy 

stroke-halál 

• 18% thrombolysis arány 

• 93 ezer km2 

• 10 millió lakos 

• GDP/fő:  15 000 USD 

• Félóránként egy stroke-

halál 

• 2% thrombolysis arány  



ECASS 3: Distribution of Scores on the mRS at 90 Days for 

the Per-Protocol Populations 

Hacke et al; the ECASS 3 Investigators. N Engl J Med 2008;359:1317-1329. 

 

Patients 

‡stratified on Cochran–Mantel–Haenszel test, adjusted for baseline NIHSS scores and time-to-treatment onset 

p=0.016 

Per-protocol population 



ECASS 3 – Safety Endpoints: Mortality (ITT) 

Hacke et al; the ECASS 3 Investigators. N Engl J Med 2008;359:1317-1329. 

 

rt-PA 

(N=418) 

Placebo 

(N=403) 

OR  

(95% CI) 

p 

Overall mortality  32 (7.7%) 34 (8.4%) 0.90  

(0.54–1.49) 

0.68 
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ITT, intent-to-treat 



Legfontosabb tünetek 

• Arc 

 

 

• Kéz 

 

 

• Beszéd 

Mosolyogjon! 

Nyújtsa előre mindkét karját! 

Mondja utánam: „Ma reggel korán keltem fel”! 
diabeteshypertension.com 



AZ AGY(ÁLLOMÁNY)VÉRZÉSEK 

KEZELÉSE 

• Konzervatív 

– agyoedema ellenes kezelés 

– vegetatív paraméterek kezelése 

– mélyvénás thrombozis megelőzése 

 

• Sebészi 

       > 50 cm  lebenyvérzés 

    cerebelláris vérzés 



SUBARACHNOIDEALIS VÉRZÉS  

KEZELÉSE I. 

Sebészi (A) 

  
- Alkalmas időpont 

 - Optimális: 6-12 órán belül kimutatott 

    SAV 24-48 órán belüli műtéte) 

 - Min. 2 hét után 

  

- Kimutatott vérzésforrás 

  
- Nincs kontraindicatio: 

 - súlyos góctünet és/vagy tudatzavar  

 



SUBARACHNOIDEALIS VÉRZÉS 

KEZELÉSE II. 

Sebészi (B) 

  

- "Hagyományos" műtéti módszer 

  

-  Endovasculáris zárás 

 (platina-coil, ballonkathéteres 

  aneurysma kitöltés, 

  mágneses thrombotizálás) 

 



SUBARACHNOIDEALIS VÉRZÉS 

KEZELÉSE III. 

 Konzervatív (A) 

- A műtét optimális időpontja elmúlt 

- Súlyos góctünetek és/vagy tudatzavar 

- Vérzésforrás nem kimutatható (ismételt 

AG) 

- Rossz általános állapot 



Korai rehabilitáció 

• Fizikoterápia 

• Logopédiai kezelés 



A neurológiai ellátást követő 
komplex rehabilitáció 

Rehabilitációs szakintézeti kezelés 



Stroke-okozta tünetek gyakorisága a 

legalább 6 hónappal túlélők között  

 
  

 

• 48 % hemipareticus 

• 22 % járásképtelen 

• 24-53 % napi tevékenységében korlátozott 

• 12-18 % beszédzavarban szenvedő (aphasias) 

• 32 %-a depressziós 

 
 

 

24-53% részlegesen vagy teljesen rokkant  

 

  
 



STROKE-PROGNÓZIS 

REHABILITÁCIÓS IGÉNY 

 

A betegek 

 

• 1/3-ánál nem szükséges 

• 1/3-ánál szükséges 

• 1/3-ánál nem lehetséges 

 



STROKE - AKUT SZAK – ÁPOLÁS 

Megfelelő fektetés (keringés-légzés, agyi 

vérelfolyás biztosítása, decubitus megelőzése) 

 

• Betegágy 

• Párnák 

• Hengerek, sínek, támasztékok 

 



DECUBITUS-MEGELŐZÉS 

Stroke-betegek 14,5%-ánál 

 

• Hajlamosító tényező: coma, immobilitás, 

obesitas, széklet-incontinentia 

• DecuTeam! 

 

• Antidecubitus matrac, párna, kötszer, gyógyszer, 

 kalóriadús táplálás 

 



DECUBITUS-MEGELŐZÉS 

Szent János Kórház 

Neurológiai Osztály – Stroke Centrum 

2014. 

 

• Decubitus előfordulás: 71 beteg (3,5%) 

• Kezelés során kialakult: 40/71 (56,3%) 



Incontinentia – valóban az? 

 

 

• Kathéter 

• Pelenka 

 

STROKE - AKUT SZAK – ÁPOLÁS 



Mélyvénás trombózis, tüdőembólia megelőzése 

 

• Gyógyszereses: LMWH: 79 % 

kockázatcsökkentés 

 

• Nem gyógyszeres: elasztikus, rugalmas 

harisnya, fásli 

 

STROKE - AKUT SZAK – ÁPOLÁS 



Nyelészavar 

 

• agyi infarctus esetén 25-32%-ban 

• Következményes aspiráció: 55% 

 
(Böhme, G: Sprach-, Sprech-, Stimm- und Scluchstörungen Band I. 9. Dysphagie G Fischer, Stuttgart, New York 

1997. 262-287) 

 

STROKE – TÜNETI ELLÁTÁS 



Nyelési nehézség stroke után 

 

 

• Gyakoriság: 2-4. hónap: 17% 

• Rehabilitációs centrumokban: 25-60% 
 

 

 

(Foley NC, Salter KL, Robertson J, et al. Which reported estimate of the prevalence of malnutrition after stroke is valid. 

 Stroke 2009; 40: e66–e74) 

 



Alultáplált stroke-betegek aránya 

 

• 1. hét: 62% 

• 2-9. hét: további rosszabbodás 

• Rehabilitációs kezelés kezdetén: 30-50%  
 

 

 

 

(Foley NC, Salter KL, Robertson J, et al. Which reported estimate of the prevalence of malnutrition after stroke is valid. 
Stroke 2009; 40: e66–e74 

Brook MM, Barbour PG, Cording LG. Nutritional status during rehabilitation after head injury. Journal of Neurologic 
Rehabilitation 1989; 3: 549–552) 

 

STROKE – TÁPLÁLÁS 



NYELÉSKÉPTELEN STROKE-BETEGEK 

 

Okok: 

 

• Strukturális idegrendszeri károsodás 

• Tudatzavar (coma, zavartság) 

• Rossz általános állapot 

  

 



Nyelészavar következményei 

 

• Malnutritio, exsiccosis 

 

• Fulladás, aspirációs pneumonia 

 

• Szociális izoláció  

 
 

 

 
(Dé nes Z  Táplálásterápia a stroke rehabilitációban Háziorvostovábbképző Szemle 2 0 0 8; 1 3:2 7 2 – 2 7 5)  

  

 



STROKE-BETEGEK NAGYOBB 

ENERGIA IGÉNYE 

 

• Spasticitas 

• Nyugtalanság 

• Instabil vegetatívum 

• Légúti-, húgyúti fertőzés, láz, septicus állapot 

• Decubitus  

 
(Dénes Z  Táplálásterápia a stroke rehabilitációban Háziorvostovábbképző Szemle 2 0 0 8; 1 3:2 7 2 – 2 7 5)  

 



Nyelésképtelen stroke-beteg táplálása 

 

• 0-10 nap nasogastrialis szonda 

 (veszély: lágyrészek decubitalasa) 

 

• 10 nap után PEG (?) 
 

 
(Finestone HM, Greene-Finestone LS. Rehabilitation medicine: 2. Diagnosis of dysphagia and its nutritional management for stroke patients. 

CMAJ 2003;169:1041–1044 

Davalos A, Ricart W, Gonzalez-Huix F, et al. Effect of malnutrition after acute stroke on clinical outcome. Stroke 1996; 27: 1028–1032 

Dénes Z, Fehér M, Lantos Á, et al. Súlyos agy károsodást szenvedett betegek mesterséges táplálásával szerzett tapasztalataink a 

neurorehabilitáció során. Rehabilitáció 2002; 3: 6–9) 

  

 



A szondatáplálás hátránya 

• Lefutása mentén decubitus alakulhat ki a 
lágyrészekben 

 

• Nyelőcső felmaródás 

 

• Aspiratios pneumonia 

 

 

 
(Dé nes Z  Táplálásterápia a stroke rehabilitációban Háziorvostovábbképző Szemle 2 0 0 8; 1 3:2 7 2 – 2 7 5)  

 



PEG (Percutan Endoscopic Gastrostoma) 

Javallat: 

• 3 hétnél hosszabb táplálás esetén 

• Endoszkóppal behelyezhető ezért a beteg részére nem 

megterhelő beavatkozás 

• Csere kb. 1 év után szükséges 

• Kényelmes, biztonságos 

• Zavart betegeknél is jól alkalmazható 

• Különböző méretekben elérhető 

 

 NUTRICIA 



    Táplálásra szorulók betegség-  

csoportok szerinti megoszlása az 

otthonápolásban 

60% 
24% 

2% 

14% 

Daganatos megbetegedés

Neurológiai megbetegedés

Fejlődési rendellenesség,
szülési sérült

Emésztőrendszeri egyéb

NUTRICIA 



Esés megelőzés 
• Gyakori következmény: combnyaktörés 

• Combnyaktöröttek között a stroke-on átesettek 
aránya 4-18 (10-13)% 

• A közülük meghaltak között stroke-os 20% 

• A törések 80 %-a az érintett oldalon van 

 

Csúszásmentes padló, közeli vizes blokk, 
(működő) nővérhívó rendszer 
 

 

STROKE – TÜNETI ELLÁTÁS 



A stroke következményei rehabilitációs 

szempontból 

• Számos területen jelentkezhet fogyatékosság: 

 - mozgás: hely- és helyzetváltoztatás 

 - beszéd (megértés és/vagy kifejezés) 

 - nyelés 

 - látás 

 - kontinencia 

 - neuro-pszichológiai téren: memória, figyelem, 

      tanulási képesség, neglect syndroma, depressio  

 - fájdalom 



A rehabilitáció eszköztárának széles 

körére szükség van 

Ápolók speciális feladatai a rehabilitációban 

 

• Gyógytorna 

 

• Ergoterápia 

 

• Pszichológia/neuropszichológia 

 

• Logopédia 

 

• Fizikoterápia 



A rehabilitáció eszköztárának széles 

körére szükség van 

 

• Segédeszközök alkalmazása 

 

• Betegek és hozzátartozók oktatása 

 

• Speciális orvosi beavatkozások (botulinum toxin, baclofen 
pumpa, rehabilitációs célú műtétek) 

 

• Szociális munkás 

 

• Foglalkozási rehabilitáció 

 

 



Milyen területen várunk eredményt a 

segédeszközök alkalmazásától? 

 

• Helyváltoztatás (kerekesszéktől a járóbotig) 

 

• Önellátóképesség (ergoterápiás segédeszközök!) 

 

• Kontinencia zavarai 

 

• Szövődmények megelőzése, kezelése 



Segédeszközök alkalmazásának lehetőségei 

különböző funkciózavarok esetén (példák) 

• Étkezés: vastagítás, adaptált evőeszközök, 
eszköztartó szíj 

 

• Tisztálkodás, fürdés: (kifordítható) kádülőke, 
felhajtható zuhanyülőke 

 

• Alsó- és felső végtagi öltözködés: zoknihúzó 

 

• Széklet-, vizelettartás: WC használat: pelenkák, 
szobai WC 



Segédeszközök alkalmazásának lehetőségei 

különböző funkciózavarok esetén (példák) 

• Ülés, átülés, helyváltoztatás, járás, lépcsőzés: a beteg 

gyakran nem tud két kézzel működtetett segédeszközt 

használni, de a járókeret középen egy kézzel is megfogható. 

Később három/egypontos bot, esetleg egy db 

könyökmankó.  

 Ortézisre szükség lehet: quadriceps/peroneus gyengeség, 

térd instabilitás/hyperextensio – ortopéd műszerésszel, 

gyógytornásszal közösen kell dönteni róla.  



Segédeszközök másodlagos károsodások 

esetén ill. megelőzésre 

 

• „Hemiplég váll” 

• Spasztikus kéz 

• Térdizületi instabilitás,  hyperextensio 

megakadályozása (láb dorsalflexios 

gyengeséggel, quadriceps gyengeséggel jár 

együtt sokszor, „összetett” járást segítő 

ortézisre lehet szükség) 

 

 

 



Nemzeti Stroke Prevenciós és 

Rehabilitációs Liga 

Tel.: 06-20-5210914 

E-mail: strokeliga@gmail.com 



A Liga működése, feladatai 

• Részvétel a stroke-rehabilitációban 

• Szerepvállalás a stroke megelőzésében 

• A felismerés fontossága – esély a gyógyulásra 



Részvétel a stroke-rehabilitációban 

• otthonápoláshoz szükséges tájékoztatás a 

kórházból való kikerülés után 

• rehabilitációs szolgáltatások szervezése 

(gyógytorna, logopédia) 

• csoportos ambuláns foglalkozások szervezése 

• klubfoglalkozások 

 

Miben tud segíteni a Nemzeti Stroke Liga: 
 



Köszönjük … 

 

• Dr. Fazekas Gábor oszt. vez. főorvos 

• Dr. Zsiga Katalin 

(Szt. János Kh. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály) 

 

• Köles Borbála (Szt. János Kh DecuTeam) 



Köszönöm a figyelmet! 


