
 

III./1.2. fejezet:
Pathologiai jellemzők, etiológia
Az agy vérellátását 4 nagy ér, a 2 arteria vertebralis és a 2 arteria carotis interna
biztosítja. Az érrendszer jellegzetességei ma már noninvazív módszerekkel vizsgálhatók
(10. ábra).

10. ábra: Az agy vérellátása – MR angiogram

A leggyakoribb stroke típusok makroszkópos pathologiai megjelenését foglalja össze a
11. ábra.

11. ábra: Példa a fő stroke típusokra. Ischaemiás stroke, állományvérzés és subarachnoidealis vérzés
makroszkópos pathologiai megjelenése

A nagyér eredetű (atherothromboticus territorialis és a határterületi) ischaemiás stroke
hátterében leggyakrabban atherosclerosis, ritkábban dissectio áll (12. ábra).
Atherosclerosis leggyakrabban az olyan területekben alakul ki, ahol az áramlás
turbulens: pl. az a. carotis communis vagy az a. cerebri media oszlásában.

12. ábra: Bal oldali arteria vertebralis elzáródás és arteria basilaris dissectio

Az atherocleroticus plakk fokozatosan növekedve szűkületet, majd érelzáródást okozhat,
így vezetve az ellátott agyterület hypoperfusiójához (13. ábra). Az aortaív vagy a carotis



plaque más módon is okozhat agyi vérkeringési zavart: a plakkból leszakadó kis
particulum az agyi vérkeringésbe jutva embóliás mechanizmussal vezethet stroke-hoz.
Az embóliás mechanizmussal létrejövő agyi vérkeringési zavarok esetében gyakran a
szív az embóliaforrás („cardioemboliás stroke”). A két leggyakoribb forrás: a bal pitvari
thrombusból leszakadó darab pitvarfibrillatióban, illetve szívinfarctus vagy dilatativ
cardiomyopathia mellett a bal kamrában képződő thrombusból leváló darab okoz az
agyban elakadva embóliás stroke-ot. Az embóliás stroke jellegzetesen ék alakú, a
cortexet is érinti (14. ábra).

13. ábra: CT angiogram. Az a. carotis interna az
eredésénél elzáródott

14. ábra: CT angiogram. Az a. carotis interna az
eredésénél elzáródott

Az agyi vérellátási zavar következtében agyi infarctus alakul ki, mely az esetek egy
részében (cardioemboliás stroke esetén gyakrabban) néhány nappal később
haemorrhagiásan transzformálódik. Ez a transzformáció az infarceálódott területben
következik be, így általában nem jár a tünetek súlyosbodásával.

Az agyi kisérbetegség hátterében leggyakrabban hypertonia áll. A kisebb (200 m körüli
átmérőjű) erek lipohyalinosisos degenerációja multiplex, kisebb (1-2 mm-es) lacunaris
laesiókhoz vezet, fokozatosan kialakuló pseudobulbaris paresist, dementiát,
incontinentiát, járászavart okozva, tehát nem acut stroke formájában. A tipikus lacunaris
syndromákat a nagyobb (800 m körüli) erek arterioloscleroticus elváltozása után
kialakuló elzáródása okozza: ilyenkor általában egyetlen, nagyobb lacuna tehető
felelőssé az acutan kialakult tünetekért.

Lacunaris infarctusok a válogatás nélküli pathologiai sorozatokban kb. 10%-ban
fordulnak elő.

Az acut stroke esetek 13-25%-át lacunaris infarctusok okozzák.

A lacunaris laesiók jelentős része nem okoz gócjeleket.

A mindennapi neurológiai klinikai gyakorlatban az agyi kisérbetegség
diagnózisát általában olyan betegeknél alkalmazzuk, akiknél bizonyos klinikai
szindrómák mellett neuroradiológiai módszerekkel (CT, MRI) igazolható
lacunaris infarctus és/vagy leukoaraiosis (15. ábra).

15. ábra: A lacunaris infarctusok diagnózisa a klinikai tünetek alapján



Az agyi kisérbetegség nemcsak lacunaris infarctust okozhat. Ha az agyállományban futó
kisér nem elzáródik, hanem megreped, akkor agyállományvérzés alakul ki (3. ábra).

Az agyalapi erek fejlődési zavara vezethet aneurysmák kialakulásához. A focalis
érfalgyengeség következtében kialakuló aneurysma megrepedhet, ilyenkor
subarachnoidealis vérzés alakul ki (4. ábra).

4. ábra: Subarachnoidealis vérzés

 


