III./1.4. fejezet:
Diagnosztika (képalkotók, labor)
Anamnesis: lásd stroke definíciója
Hogyan mondhatja el a beteg vagy hozzátartozója a panaszokat lokalizációtól függően
domináns féltekei stroke esetén (21. ábra).

21. ábra: Az anamnesisben megjelölt panaszok bal féltekei stroke esetén, a lokalizációtól függően

Fizikális vizsgálat: lásd előző bekezdés, a stroke tüneteinél. A fizikális vizsgálat
technikai részletei: Szirmai I és mtsai: Neurológiai betegvizsgálat.
Diagnosztikus teendők acut stroke-ban (ESO 2008)
Acut stroke-ban a diagnosztikus és terápiás teendőket a 2008-as európai irányelvek
alapján foglaljuk össze. A diganosztikus teendők a 22. ábrán láthatók

22. ábra: Diagnosztikus teendők acut stroke-ban

Képalkotók:
Acut stroke-ban sürgős CT vagy MRI vizsgálat végzése szükséges. Az intravénás
thrombolysis terápiás időablakán belül a vizsgálat célja az intracranialis vérzés kizárása.
Hyperacut stroke-ban az elsődleges cél tehát nem az etiológia pontos tisztázása, hanem
annak a leggyorsabb eldöntése, hogy thrombolysis végezhető-e, vagy sem. A jó
minőségű MRI vizsgálat természetesen jóval több információt ad, mint a CT, de az
állományvérzés kizárására a CT önmagában is elégséges módszer (23. és 24. ábra).

23. ábra: Javaslatok képalkotó vizsgálatra acut
stsroke-ban

24. ábra: Állományvérzés és agyinfarktus megjelenése
CT vizsgálatkor. Az állományvérzés a CT-n hyperdens
(fehér) területként a kialakulása után azonnal látszik.
Az ischaemiás károsodás rendszerint csak néhány óra
múlva látható a CT-n hypodens laesio képében.

Mivel a thrombolysis hatékonysága a stroke után eltelt idő hosszával rohamosan
csökken, a mindennapi gyakorlatban azt a képalkotó módszert kell választani, amely az
adott helyszínen a leggyorsabban alkalmas az állományvérzés kizárására. Nagyérelzáródás esetén a thrombolysissel való minden perc késlekedés kb. 2 millió idegsejt
pusztulását jelenti. Ha tehát egy adott intézményben folyamatosan lehetőség van
azonnali MRI vizsgálatra, akkor azt érdemes végezni. Ha viszont acutan csak CT
vizsgálatra van lehetőség, az MRI-re pedig várni kell, abban az esetben az előzőek miatt
a CT a választandó módszer.
Subarachnoidealis vérzés gyanújakor CT vizsgálat végzendő (25. ábra), liquorvizsgálat
csak akkor indokolt, ha negatív CT ellenére az anamnesis és a klinikai állapot alapján
mégis feltételezhető subarachnoidealis vérzés.

25. ábra: Aneurysma ruptura következtében kialakult subarachnoidealis vérzés

