
 

III./1.5. fejezet: Terápia
A cerebrovascularis betegségek kezelését három fázisra oszthatjuk.

A./ A populáció szintjén a legnagyobb hatékonyság a kockázati tényezők
csökkentésétől, azaz az elsődleges prevenciótól várható.

B./ Ha már bekövetkezett a stroke, a második fázisra, az acut ellátásra kerül sor.

C./ A stroke vagy a TIA ismétlődésének elkerülésére irányuló terápiát
másodlagos prevenciónak nevezzük.

 

A cerebrovascularis betegségek terápiájának legfontosabb részleteit az amerikai
ajánlások és az Európai Stroke Szervezet (ESO) 2008-as ajánlásai szerint ismertetjük. A
teendőket ismertető részletes dokumentum az ESO honapján magyarul is megtalálható
(http://www.eso-stroke.org/)

Elsődleges prevenció

Az elsődleges prevenció a kockázati tényezők csökkentésére irányul. A vérnyomással, a
vércukorral, az életmóddal és a táplálkozással kapcsolatos legfontosabb teendőket a
26-29. ábrák foglalják össze.

26. ábra: Primer prevenció – a hypertonia kezelése 27. ábra: Primer prevenció – a vércukor

28. ábra: Primer prevenció – életmód 29. ábra: Primer prevenció – táplálkozás

Az acut ischaemiás stroke kezelése

Stroke gyanúja esetén a beteget azonnali sürgősséggel a stroke osztállyal rendelkező
legközelebbi kórházba kell szállítani, ahol megvan a lehetőség a megfelelő acut
ellátásra. Fontos a lakosság felvilágosítása és a betegutak egyértelművé tétele az
egészségügyi szakemberek és a mentőszolgálat körében.

Az acut ischaemiás stroke kezelésének legfontosabb elemei a 30. ábrán szerepelnek. A
nem specifikus kezelések közül legfontosabb a lázzal, a vércukorral és a vérnyomással



kapcsolatos teendők ismerete. A láz csillapítása mindenképpen indokolt, a vércukor
értékét is a normál tartományba kell hozni. Ischaemiás stroke-ban a vérnyomást ne
csökkentsük, ha az nem emelkedett 220/120 Hgmm fölé!!!!

30. ábra: Teendők acut stroke-ban

A bizonyítottan hatásos specifikus eljárások ischaemiás stroke-ban:

a stroke osztályokon történő ellátás,

a rekombináns szöveti plazminogén aktivátorral (rtPA) végzett thrombolysis
(31. és 32. ábra),

ha thrombolysis nem végezhető, akkor a 48 órán belül elkezdett acetilszalicilát
(ASA) kezelés (33. ábra),

bizonyítottan életmentő a craniectomia malignus a. cerebri media területi
ischaemiában (34. ábra)

31. ábra: Ajánlások thrombolysisre acut stroke-ban 32. ábra: Sikeres thrombolysis acut stroke-ban 22 éves
nőbetegnél

33. ábra: Specifikus kezelés acut stroke-ban 34. ábra: Sebészi decompressio malignus a. cerebri
media syndromában



Véralvadásgátló kezelés akut stroke-ban nem javasolt (35. ábra).

Stroke után a rehabilitációt mihamarabb el kell kezdeni (36. ábra).

35. ábra: Véralvadásgátlás és neuroprotektív kezelés
acut stroke-ban

36. ábra: Rehabilitációs ajánlások acut stroke-ban

A stroke másodlagos prevenciója

A stroke másodlagos prevenciója során alkalmazni kell az elsődleges megelőzés
életmódbeli és gyógyszeres teendőit. Ezenkívül a másodlagos prevenció eszközei a
thrombocyta aggregatio gátlók (37. ábra), a véralvadásgátlók (38. és 39. ábra) és a
carotis reconstructiós beavatkozások. Véralvadásgátló kezelés során figyelni kell arra,
hogy a K-vitamin antagonisták közül Magyarországon többféle készítmény többféle
kiszerelésben van forgalomban!!

37. ábra: Thrombocyta aggregatio gátlás a stroke
másodlagos prevenciójában

38. ábra: Véralvadásgátlás a stroke másodlagos
prevenciójában

39. ábra: A véralvadásgátlás gyakorlati problémái

A másodlagos prevenció sebészi módszerei a carotis rekonstrukciós eljárások (40. és 41.
ábra). Ilyen beavatkozásokra TIA vagy enyhe maradványtünetek esetén van szükség.
Súlyos maradványtünetek mellet a beavatkozásnak nincs értelme.



40. ábra: Carotis endarterctomia a stroke másodlagos
prevenciójára

41. ábra: Az endovascularis beavatkozásokkal
kapcsolatos jelenlegi ajánlás a stroke másodlagos

prevenciójában

A vérzéses stroke-ok kezelése

1. Agyi állományvérzés

Supratentorialis agyi állományvérzésben egyértelműen bizonyítottan hatásos specifikus
kezelési eljárás nincs. A STICH vizsgálatban nem volt különbség a betegség
kimenetelében a konzervatív és a sebészi módon kezelt csoportok között. A kamradrain
behelyezésének szükségességével kapcsolatosan sincs egységes álláspont. Oralis
anticoagulans kezelés szövődményeként kialakult állományvérzés esetén az
anticoagulans elhagyása, a K-vitamin függő alvadási faktorok pótlása és intravénás
K-vitamin adása javasolt. A rekombináns VII. alvadási faktorral végzett vizsgálatok
válogatás nélküli betegcsoportban nem igazolták a kezelés hosszú távú klinikai
hatásosságát, bár a vérzés növekedésének mértéke kisebb volt a kezelt csoportban.
Agytörzsi compressio tüneteit okozó cerebellaris vérzésnél műtéti beavatkozás indokolt.

2. Subarachnoidealis vérzés

A subarachnoidealis vérzés idegsebészeti betegség. A vasospasmus megelőzésére
nimodipin adása javasolt. Idegsebészeti döntés, hogy szükséges és lehetséges-e invazív
beavatkozás; ha igen, akkor akut (az első 48 órában végzett) vagy halasztott (14 napon
túl végzett) beavatkozásra kerüljön-e sor; illetve, hogy a beavatkozás a koponya
megnyitásával, vagy pedig endovascularis úton történjen-e.


