II./2. fejezet: Fizikális vizsgálat és tünetek
A fizikális vizsgálat lépései a lokalizáció meghatározására

Lokalizáció

Tünetek származhatnak körülírt idegrendszeri terület (góc), vagy
összefüggő rendszerek (mozgató-, érző-, látórendszer stb.)
károsodásából, de érintett lehet egyszerre több rendszer is (pl. sclerosis
multiplexben).
Az első neurológiai vizsgálatnál általában elegendő a károsodás
helyének meghatározása (lokalizáció), tehát hogy a károsodás az
agykéregben, subcorticalisan (törzsdúcok, thalamus), az agytörzsben, a
gerincvelőben, gyökökben vagy a perifériás idegekben, esetleg az
izmokban keresendő. A felsorolás egyben ,,szinteket" is kijelöl, ezt a
kijelölést hívjuk ,,magassági diagnózisnak".

Belgyógyászati vizsgálat

A neurológiai betegvizsgálat első lépése a belgyógyászati fizikális
vizsgálat, ennek részleteire itt nem térünk ki. Neurológiai
betegségekben is fontos a szív fölötti hallgatózás, a szívbillentyűhiba,
vitium keresése, szívritmuszavar, ill. a pulzusdeficit megállapítása. Az
idült alkoholizmus gyakorisága miatt a májat körültekintően kell
vizsgálni. Fontos a vérnyomás mérése -cerebrovascularis kórképekben
mindkét karon -, a nagyobb artériás törzsek (a. brachialis, -radialis,
-femoralis, -poplitea és a -dorsalis pedis) pulzációjának
összehasonlítása a két oldalon, valamint zörej (bruit) keresése az a.
carotisok és subclaviák felett. Epilepsziák és mozgászavarok gyanúja
esetén kutatni kell fejlődési rendellenességek után (a végtagok
hypotrophiája, az arc aszimmetriája, a kéz- vagy lábujjak
hiánya/összenövése, csigolyazáródási zavarok indirekt jelei a gerinc
felett a bőrön stb.). A kültakaró vizsgálata során pigmentzavart, kóros
érrajzolatot, tumort, rendellenes szőrnövést vagy szőrtelenséget
kereshetünk.
A belgyógyászati vizsgálatot a neurológiai vizsgálat, majd a pszichés
státusz felmérése követi.
A fizikális vizsgálat lépései a következők:
Belgyógyászati vizsgálat
Neurológiai vizsgálat
1. A koponya és a gerinc vizsgálata
2. Meningealis izgalmi jelek
3. Agyidegek
4. Mozgatókör
5. Érzőkör
6. Reflexek
7. Koordináció
8. Gnosztikus zavarok, memória, lebenyfunkciók
9. Vegetativ működések
10. Psychés status
Ezt követően összefoglalunk néhány speciális esetében (Parkinson-kór,
gerincvelő károsodás, eszméletlen beteg) végzendő vizsgálatot.

II./2.1. A koponya és a gerinc vizsgálata.

Koponya és gerinc

A hajas fejbőr tapintásával a koponyán és a galean heget, dudort
(haematomát), impressiót keresünk. A koponyacsontokat középső
ujjunkkal a boltozaton végighaladva kopogtatjuk. Koponyatörés esetén,
a két oldalon eltérő magasságú kopogtatási hang, ritkán repedt fazék
zörej jelentkezik, hasonlóan ahhoz, amit hydrocephalusokban a
varratok szétválása miatt észlelünk.
A gerinc vizsgálata során a fiziológiás görbületektől és tartástól való
eltérést keressük. A nyaki vagy lumbalis lordosis elsimulhat, vagy
kialakulhat kyphosis. A háti és a lumbalis szakaszon fokozott
oldalirányú hajlást – jobbra vagy balra konvex scoliosist – láthatunk.
Jellegzetes reflexes izomspasmus és scoliosis alakul ki ágyéki és
lumbosacralis porckorongsérveknél. Leírjuk a kényszertartást (gyökök
kompressziója) és a gerincoszlop dőlését. A scoliosis magasságát a
csigolyatestek számával jelöljük. Csekély oldalirányú hajlást vagy
szögletet a processus spinosusok felett végighúzott ujjainkkal
találhatjuk meg. A kopogtatást a processus spinosusok és a
paravertebralis izomzat felett végezzük reflexkalapáccsal vagy
öklünkkel. Ütésre vagy nyomásra meghatározott magasságban
jelentkező, következetes, fájdalom kórjelző. Neurológiai okok miatt
kényszertartás leggyakrabban gyöki fájdalmakhoz csatlakozik a
lumbalis, a cervicalis és a háti szakaszon. Lokális háti fájdalom
gyakran a csigolyatestek betegsége miatt alakul ki. A gerinc
kényszertartása észlelhető dystoniákban.
Egészséges állapot leírása:
A koponyán és a gerincen alaki eltérés nincs, külsérelmi nyom nem
látható.

II./2.2. Meningealis izgalmi jelek
Meningealis izgalmi jelek leggyakoribb okai:
- meningitis
- subarachnoidealis vérzés (SAV),
- meningealis carcinomatosis
- ritkán intracranialis térfoglaló folyamatok
Vizsgálat:
Tarkókötöttség
A tarkókötöttség, a nyakizmok védekező feszülése a fej mozgatásának
kísérletekor. Egyik kezünket a háton fekvő beteg mellkasára helyezzük,
másik kezünkkel a tarkója alá nyúlunk, és fejét óvatosan emelve a
mellkas felé hajlítjuk. Meningealis izgalom esetén ellenállást érzünk,
súlyosabb esetben a tarkó kötött, a beteg (ha éber) fájdalmat jelez. A
tarkókötöttség lehet: enyhe, közepes és súlyos fokú. (Tekintse meg a
videót.)
Brudzinski-jel
Brudzinski-jelnek hívjuk a fekvő beteg fejének előrehajtásakor
bekövetkező térdhajlítást, amely a gyökök feszülése által kiváltott

reflexes védekezés.
Kernig-jel
A Kerting-jelet kétféleképpen válthatjuk ki: (1) A beteg egyik, majd
másik alsó végtagját térdben és csípőben hajlítjuk, a csípőt hajlított
helyzetben tartjuk, majd megkíséreljük a végtagot térdben kinyújtani.
Meningealis izgalom esetén a térd nyújtása ellenállásba ütközik, az
éber beteg fájdalmat is jelezhet. (2) A kinyújtott alsó végtagokat
csípőben hajlítjuk, úgy, hogy egyik kezünket a beteg térdére, másikat
az Achilles-ínra helyezzük, így emeljük a végtagokat lassan.
Gyermeknél mindkét alsó végtagot együtt emeljük az Achilles-ín alá
támasztott kezünkkel. A Kernig-jel pozitív, ha a kinyújtott végtagok
emelésénél ellenállást érzünk, és ha a térd reflexesen behajlik.
(Tekintse meg a videót.)
A Kernig-jel utóbbi változatánál a mozdulat megegyezik a
lumbosacralis gyökök izgalmának vizsgálatára szolgáló Lasègue-jel
kiváltásával. A Lasègue-jel féloldali, és akkor pozitív, ha a beteg a
nyújtott alsó végtag 10–60° közötti szögben történő passzív emelése
során a mozdulatnak ellenáll, és fájdalom sugárzik a lumbosacralis
régióból az érintett gyök lefutásának megfelelően az alsó végtagba.
Vadászkutya-fekvés
A beteg gyakran spontán oldalfekvő helyzetet vesz fel, csípőit, térdeit
behajlítva tartva. („vadászkutya fekvés”).

2. ábra: „Vadászkutya fekvés

Nem meningealis jel a rigorosan kötött tarkó és a csigolyák betegségei
miatt mozgatáskor jelentkező fájdalom és izomvédekezés!

Egészséges állapot leírása:
A tarkó szabad. Meningealis izgalomra utaló egyéb eltérés sem
észlelhető.

