
III./1.1. fejezet:
A cerebrovascularis betegségek felosztása
(Stroke 1990;21:637-676)

a. Tünetmentes agyi érbetegség

b. Góctünetekkel és/vagy általános neurológiai tünetekkel járó agyi
működészavar (= stroke, gutaütés, szélütés, agyérkatasztrófa)

c. Vascularis dementia

d. Hypertensiv encephalopathia

A hypertensiv encephalopathia extrém mértékű (pl. 260/140 Hgmm) vérnyomás-
emelkedéshez társuló akut állapot. Ilyen vérnyomás-érték mellett már nem működik az
autoreguláció, és az agyi perfusió a vérnyomás emelkedésével nő. A kialakuló tünetek
hátterében az agyoedema áll.

A vascularis dementia a kognitív teljesítmény olyan csökkenése, mely nem degenerativ
idegrendszeri folyamat, hanem vérkeringési zavar következtében alakul ki. Az
állapotrosszabbodás – szemben a degenerativ dementiákkal, mint amilyen pl. az
Alzheimer-kór – nem lassú, folyamatos, hanem lépcsőzetes. A kognitív
teljesítménycsökkenés hátterében vagy többszörös apró lacunaris agyinfarctusok állnak,
vagy ún. stratégiai helyen kialakuló agyinfarktus felelős.

A stroke definíciója:
• Az agy akut vérkeringési zavara következtében alakul ki.
• Neurológiai tünetekkel (góctünetek, tudatzavar) jár.
• A tünetek 24 órán túl is fennállnak, vagy pedig 24 órán belül meghal a beteg.
• Klinikailag elkülöníthető kórkép az átmeneti agyi ischaemiás vérkeringési zavar
(TIA) – a tünetek 24 órán belül megszűnnek.
• Jelenleg változó TIA definíció (1 órán belül megszűnő tünetek mellett képalkotó
vizsgálatokkal nincs permanens szövetkárosodás)

A stroke típusai:
• Ischaemiás stroke (85%)

– territoriális (nagy arteriák területében, 1. ábra)
• thromboticus (helyi atheroscleroticus plakk)
• emboliás (embolus = dugó)

– határterületi (nagy arteriák ellátási határzónájában, 1. ábra)
• haemodynamikai ok

1. ábra: Territorialis és határterületi infarktusok

– kisér betegség
• lacunaris infarctus (2. ábra)



2. ábra: Lacunaris infarctusok

• Vérzéses stroke (15%)
– állományvérzés (vérzés az agyszövetben, 3. ábra)
– subarachnoidealis vérzés (vérzés az agyat körülvevő liquortérben, 4. ábra)

3. ábra: Agyi állományvérzés 4. ábra: Subarachnoidealis vérzés

Az agy vérkeringési zavara következtében kialakuló neurológiai tünetek hátterében
nemcsak artériás, hanem vénás keringészavar is állhat. Ez a kórkép az ún. agyi vénás
sinus thrombosis. Amikor stroke-ról beszélünk, rendszerint az artériás oldalon kialakuló
agyi vérkeringési zavarra gondolunk.

Az ischaemiás stroke-ok beosztásai

Az ischaemiás stroke-ok beosztásai közül hármat érdemes ismerni.

A./ A közép-európai hagyományok az érellátási területek szerinti beosztást követik,
ilyen diagnózisokkal találkozunk a magyarországi neurológiai zárójelentéseken és
ambuláns lapokon (pl.: insufficientia circulationis in territorio arteriae cerebri mediae
sinistrae). A nemzetközi gyakorlatban két beosztás terjedt el.

B./ A brit oxfordi epidemiológiai vizsgálat (Oxfordshire Community Stroke Project)
fizikális vizsgálat alapján következtet a károsodás lokalizációjára és kiterjedtségére, az
így megállapított 4 kategória prognózisa jelentősen eltér.

C./ Az amerikai TOAST beosztást először egy klinikai vizsgálatban (TOAST-vizsgálat)
alkalmazták. A beosztás a háttérben álló ok alapján sorolja 5 csoportba az ischaemiás
stroke-okat.

A.) Vérellátási terület szerinti beosztás
– Nagyerek (carotis, vertebrobasilaris)
– Willis-kör erei

• Arteria cerebri anterior (ACA, 5. ábra))
• Alsó végtagi túlsúlyú hemiparesis
• Icontinentia urinae



5. ábra: Az a. cerebri anterior területében kialakult agyinfarktus

• Arteria cerebri media (ACM, 6. ábra)
• Faciobrachialis túlsúlyú hemiparesis
• Hemihypaesthesia
• Aphasia (domináns félteke károsodásánál)
• Anosognosia, neglect (subdomináns félteke)
• Homonym hemi- vagy quadrans anopsia

6. ábra: Az a. cerebri media területében kialakult agyinfarktus

• Arteria cerebri posterior (ACP, 7. ábra)
• Homonym hemianopsia
• Érzészavar
• Nincs hemiparesis

• Veretebrobasilaris terület (8. ábra)

7. ábra: Az a. cerebri posgterior területében kialakult
infarktus

8. ábra: A cerebrllumban (vertebrobasilaris rendszer)
kialakult agyinfarktus

– Kiserek (lacunaris laesiók, 2. ábra)
• Izolált hemiparesis („pure motor stroke”)
• Csak sensoros tünetekkel járó stroke („pure sensory stroke”)
• Sensomotoros stroke (látótérzavar és corticalis tünetek nélkül)
• Ataxiás hemiparesis
• Dysarthria-ügyetlen kéz syndroma
• Agytörzsi alternáló szindrómák



Fontosabb alternáló tünetegyüttesek:
1. Hemiparesis alternans oculomotoria (Weber syndroma,
mesencephalon)
2. Hemiparesis alternans facialis (Millard-Gubler syndroma, pons)
3. Hemiparesis alternans hypoglossa (Déjerine syndroma,
nyúltvelő)
4. Alternáló érzészavar (Wallenberg syndroma, dorsolateralis
nyúltvelő syndroma, paresis nincs)

B.) Lokalizáció-tünetek-prognózis szerint: Oxfordshire Community
Stroke Project (Bamford-beosztás) Bamford és mtsai (9. ábra )

– TACI (total anterior circulation infarct): hemiparesis, hemianopsia ÉS
corticalis funkciózavar is (aphasia, apraxia)

– PACI (partial anterior circulation infarct): kevesebb tünet, mint TACI-ban

– POCI (posterior circulation infarct): agytörzsi, cerebellaris tünetek,
hemianopsia

– LACI (lacunar infarct): tisztán mozgató tünetek, tisztán szenzoros tünetek,
ataxiás hemiparesis, érzészavar és paresis, de látótérzavar és corticalis
funkciózavar nélkül

9. ábra: OCSP beosztás CT példákkal

C.) Etiológia szerint: TOAST-kritériumok szerinti beosztás (S. M. et.
al. Ann Intern Med 1996;124:21-26)

– Nagyérbetegség (atherothromboticus)
– Kisérbetegség (lacunaris)
– Cardioemboliás
– Egyéb, ismert okból kialakult
– Ismeretlen okú


