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AZ AKUT ISCHAEMIÁS STROKE SPECIFIKUS KEZELÉSE

A specifikus kezelés célja a korai rekanalizáció elérése,  a

további érelzáródások megelôzése.

Thrombolysis

Az FDA által elfogadott módszert 1996 óta számos or-

szágban alkalmazzák a stroke-ellátás napi gyakorlatában

az akut ischaemiás stroke-betegek 2–7%-ánál, a klinikai

vizsgálathoz hasonló eredménnyel. Ezzel szemben Ma-

gyarországon évente körülbelül 100-120 beavatkozás

történik; a betegek maximum 0,2–0,3%-a részesül

thrombolyticus kezelésben. Minden erôfeszítést meg kell

tenni az alkalmas betegek minél nagyobb hányadának ke-

zelése érdekében.

Akut ischaemiás stroke klinikai és CT-diagnózisa esetén

a szisztémás thrombolysis az NINDS vizsgálat protokoll-

ján alapuló, azóta némileg módosított ajánlások szerinti

protokollnak megfelelôen végzendô, a beavatkozásban jár-

tas orvos és megfelelô felkészültségû ápolószemélyzet, mû-

szeres háttér birtokában, olyan intenzív osztályokon, ahol

a stroke-neurológus folyamatos jelenléte is biztosított. Az

intravénásan, 0,9 mg/ttkg dózisban, rt-PA-val végzett

thrombolysis a tünetek kezdetétôl számított három órán

belül alkalmazva szignifikánsan csökkenti a halálozást és a

tartósan ápolásra szoruló betegek számát.

A thrombolysiskezeléstôl elsôsorban a közepesen sú-

lyos ischaemiás stroke-ok esetében (NIHSS <20), 75

éves kor alatt várható leginkább elônyös hatás. Egyre sza-

porodnak azok a közlemények, amelyek a 80 év feletti, de

jó biológiai állapotú betegeken alkalmazott thrombolysis

kedvezô hatásáról számolnak be. Súlyos stroke (NIHSS

>22), tudatzavar esetén – az rt-PA-kezeléstôl függetle-

nül is – rossz a betegség prognózisa.

Súlyos stroke (NIHSS >22) és a koponya-CT-n látha-

tó kiterjedt infarktus korai jelei esetén nagy a thrombo-

lysis szövôdményeinek a kockázata.

Hat rt-PA-vizsgálat metaanalízise azt igazolta, hogy

egyes betegeken a trombolysis három órán túl is – leg-

alább 4,5 óráig, esetleg hat óráig – hatásos lehet. Ezekben

az esetekben a diffúziós MR, illetve a perfúzió vizsgálatá-

nak kombinációjával választhatók ki azok a személyek,

akik még profitálhatnak az intravénás thrombolysisbôl. 

Ha a felsorolt képalkotó módszerek nem állnak ren-

delkezésre, akkor három órán túli thrombolysis csak el-

lenôrzött klinikai vizsgálat keretében ajánlható. 

Megfelelô technikai felkészültséggel, angiográfiás

háttérrel rendelkezô központokban intraartériás

thrombolysis is végezhetô prourokináz, sztreptokináz

vagy rt-PA használatával. A beavatkozás az arteria

cerebri media fôtörzsének elzáródása esetén, hatórás

idôablakkal hatékonyan alkalmazható, jelentôsen javít-

va a kórfolyamat prognózisát. Az intraarteriális terápia

idôablakát még nem definiálták pontosan; a tünetek

kezdetétôl számított 3–6 óra közt, sôt, hat órán túl is

végeztek kezeléseket (nemcsak a vertebrobasilaris, ha-

nem a carotisterületen is), de fôleg az utóbbiakban a

prognózis az idôablak növekedésével egyre romlott. A

viszonylag kevés szövôdménnyel járó dózis 3–6 óra

között a két óra alatt beadott 20 mg rt-PA volt.  

Az arteria basilaris akut elzáródásának intraartériás

thrombolysisét több európai centrum végzi rendszere-

sen; egyes közlemények a tünetek indulása után 6–12 óra

múlva végzett beavatkozásokról is beszámolnak. A be-

avatkozás hatékonyságával kapcsolatosan nem végeztek

multicentrikus, randomizált vizsgálatot. 

AZ AKUT ISCHAEMIÁS STROKE SPECIFIKUS KEZELÉSE

1. táblázat. Az akut ischaemiás stroke szisztémás (intravénás)

thrombolysisének indikációi és kizárási kritériumai

Thrombolysis javasolt:
– akut ischaemiás stroke esetén, a NIH-stroke-skálán is mérhetô neurológiai

elváltozásokkal; 
– ha a lysis elkezdésére lehetôség van a tünetek indulásától számított három órán

belül (elengedhetetlen a tünetek kezdetének biztos ismerete);
– ha az akut CT-vizsgálattal kizárható a vérzés, illetve az egyéb kóreredet.

Kizárási kritériumok:
– gyorsan javuló tünetek;
– izolált, enyhe neurológiai tünetek (például érzészavar, egy végtagra kiterjedô

ataxia; az aphasia nem enyhe deficit!); 
– ha az a. cerebri media ellátási területe 1/3-ának nagyságát meghaladó korai

infarktusjelek láthatók a CT-n;
– ha három hónapon belül stroke vagy koponyasérülés történt;
– ha korábban intracerebralis vérzése volt a betegnek;
– ha a tünetek kezdetekor epilepsziás roham zajlott;
– ha aktuálisan per os antikoaguláns kezelés folyik (amennyiben az INR ≥1,5);
– ha 48 órán belül heparinkezelést végeztek a betegnél [jelentôsen megnyúlt

aktivált parciális tromboplasztinidô (APTI)];
– ha a thrombocytaszám <100 000/mm3;
– ha a betegen 14 napon belül jelentôsebb mûtétet végeztek;
– ha a betegnek 21 napon belül gastrointestinalis vagy húgyúti vérzése volt;
– ha a lysis kezdetekor a beteg vérnyomása >180/110 Hgmm; 
– ha a beteg vércukorszintje ≤2,7 mmol/l, vagy ≥22,0 mmol/l;
– ha a beteg az elôzô három hónapban myocardialis infarktuson esett át;
– ha nem komprimálható helyen történt artériapunkció a megelôzô hét napban; 
– ha a vizsgálat során aktív vérzés vagy akut trauma (törés) észlelhetô.
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Az akut ischaemiás stroke szisztémás thrombolysise

beválasztási és kizárási kritériumait az 1. táblázat tartal-

mazza.

Ajánlás

• Thrombolyticus kezelés ischaemiás stroke esetén az

indikációk és kizárási kritériumok pontos betartásával

végzendô (I. szintû evidencia).

• Intravénás rt-PA-kezelés alkalmazásának legfonto-

sabb elôfeltétele a tünetkezdet idôpontjának pontos

ismerete (alvásból ébredés esetén az utolsó éber, tü-

netmentes idôpont) (IV. szintû evidencia).

• Az ischaemiás stroke ajánlott kezelése: a stroke kezde-

tét követô három órán belül az intravénás thrombo-

lysist meg kell kezdeni 0,9 mg/ttkg rt-PA adásával

(10%-át bolusban, a további adagot egy óra alatt kell

beadni, a dózis maximuma 90 mg) (I. szintû evidencia).

A thrombolysist követô 24 óráig, ha egyéb ok nem in-

dikálja (például mûbillentyû), ne alkalmazzunk vérle-

mezkegátló, illetve antikoaguláns kezelést. A kérdés le-

záratlanságát jelzi, hogy két kis esetszámú vizsgálat jó

kimenetelt igazolt, amikor rt-PA-kezelést követôen

azonnal intravénás heparinadagolást kezdtek.

• A három órán túl végzett szisztémás rtPA-kezelés

csak ellenôrzött klinikai vizsgálat keretében ajánlható,

noha ennek haszna az egyes vizsgálatok együttes

elemzése alapján a tünetek kezdetétôl számított 4,5

óráig kimutatható (I. szintû evidencia). A diffúziós és

perfúziós MR-vizsgálat a jövôben hasznos lehet a há-

rom órán túli betegek szelektálásában. 

• A sztreptokináz intravénás adása magas vérzési kocká-

zattal jár, nem ajánlott az ischaemiás stroke kezelésére

(I. szintû evidencia).

• Az a. cerebri media akut elzáródásának hat órán belü-

li intraarteriás, lokális prourokináz-kezelése (6 mg

prourokináz két óra alatt, ezt heparinbolus követte)

szignifikánsan javította a betegség prognózisát (II.

szintû evidencia). 

• Az arteria basilaris akut occlusiója kezelhetô intraar-

teriás thrombolyissel. Ez experimentális szakaszban

lévô terápia (6–12 óra között, sôt 12 órán túl is végez-

tek beavatkozásokat), ezért vagy szigorú helyi proto-

koll alapján, vagy multicentrikus klinikai vizsgálat ke-

retében végezhetô.

Thrombocytaaggregáció-gátló szerek

Nagy, randomizált vizsgálatok eredményei szerint a tü-

netek kezdetétôl számított 48 órán belül elkezdett 300

mg acetilszalicilsav csekély, de statisztikailag szignifikáns

mértékben csökkenti az akut ischaemiás stroke mortali-

tását, illetve a stroke ismétlôdését. A thrombocyta-

aggregáció-gátló kezelés csak a vérzéses stroke CT-vel

történô kizárása esetén folytatható.

Ajánlás 

• Az acetilszalicilsav-kezelés (100–300 mg/nap) az

ischaemiás stroke kezdetét követô elsô 48 órán belül

elkezdhetô, mivel – ha csekély mértékben is – csök-

kenti a mortalitást (I. szintû evidencia).

• Akut stroke-ban a CT vizsgálat elvégzése elôtt is adha-

tó acetilszalicilsav (100–300 mg/nap), ha a klinikai kép

ischaemiás stroke-ot valószínûsít (I. szintû evidencia).

• Ha thrombolysist tervezünk, acetilszalicilsav nem java-

solt. Ha a beteg a stroke idôpontjában acetilszalicilsav-

kezelésben részesült, ez nem akadálya a thrombolysisnek.

• A thrombolysist követô 24 órában acetilszalicilsav

adása nem megengedett (I. szintû evidencia).

Korai antikoaguláns terápia

A stroke akut fázisában bevezetett (korai) antikoaguláns

kezelés régi és gyakran alkalmazott terápia akut ischae-

miás stroke esetén. Az elmúlt évek klinikai vizsgálatai ál-

talában inadekvát betegek nem terápiás dózisú, nem meg-

felelôen ellenôrzött kezelésének tapasztalatait általáno-

sítva nem bizonyították a heparin, a kis molekulasúlyú

heparinok vagy a heparinoidok hatékonyságát.

A heparinnal kezelt betegcsoportban a stroke lezajlása

után észlelt jobb neurológiai status és kevesebb ismétlô-

dô stroke-esemény mellett minden vizsgálatban nôtt a

vérzéses szövôdmények gyakorisága. A heparin teljes dó-

zisú alkalmazása kontraindikált nagy kiterjedésû ischae-

miás károsodások (például: az a. cerebri media malignus

occlusiója), kifejezett agyi kisérelváltozások, nem kont-

rollált hypertonia, rt-PA-kezelés utáni elsô 24 óra alatt,

illetve ismert vérzésforrás esetén. 

A teljes dózisú, korai intravénás heparinkezelés nem

ajánlott akut ischaemiás stroke általános kezeléseként. A

korábban felsoroltak szem elôtt tartásával azonban a tel-

jes dózisú korai intravénás heparinkezelés bizonyos ese-

tekben javasolható:

– olyan cardialis eredetû embolisatio válogatott esetei-

ben, ahol kifejezett az újabb embolisatio veszélye (pitvar-

fibrilláció, mûbillentyû, szívizominfarktus fali thrombus-

sal, bal pitvari thrombus);

– thrombophilia eredetû stroke-szindrómák esetén

(protein S- és C-hiány, APC-rezisztencia);

– az extracranialis artériák tüneteket okozó dissectiója

esetén;

– tüneteket okozó, szignifikáns extra- vagy intracra-

nialis artériás szûkület esetén;



– szimptómás artériás stenosis esetén, mûtét elôtt;

– crescendo tranziens ischaemiás attak és progresszív

stroke egyes eseteiben;

– sinus- (vena-) thrombosis esetén.

A kezelés során ellenôrzendô az aktivált parciális

tromboplasztinidô (APTI) és a thrombocytaszám. 

Ajánlás

• Akut ischaemiás stroke-ban nincs bizonyíték a hepa-

rin-, a heparinoid-, vagy a kis molekulatömegû hepa-

rinnal végzett (LMWH-) terápia rutinszerû használa-

tának elônyös voltára (I. szintû evidencia).

• Egyes jól megválasztott indikációkban illesztett, terápi-

ás dózisú heparin alkalmazható (IV. szintû evidencia).

• A heparinkezelés ellenjavallatát képezi az a. cerebri

media ellátási területének nagy kiterjedésû (>50%)

infarktusa, a nem kontrollálható hipertenzió, vagy ki-

terjedt, képalkotó vizsgálattal a kiserek diffúz megbe-

tegedéseire utaló elváltozások.

Hemodilúció

Számos vizsgálat bizonyította, hogy az isovolaemiás he-

modilúció nem javítja a stroke kimenetelét. A hypervo-

laemiás hemodilúcióval kapcsolatos vizsgálatok is ellent-

mondó eredményeket hoztak.

Ajánlás

• Akut ischaemiás stroke-ban a hemodilúciós terápia al-

kalmazására nincsen ajánlás (I. szintû evidencia).

Neuroprotekció

Egyetlen neuroprotektív szerrôl sem sikerült ez idáig

multicentrikus vizsgálattal bizonyítani, hogy javítja a

stroke kimenetelét.

Ajánlás

• Akut ischaemiás stroke-ban a neuroprotektív szerek

használatára nincsen ajánlás (I. szintû evidencia).

Az intracranialis nyomásfokozódás, 
az oedema cerebri kezelése

Ischaemiás stroke során az agyoedema az elsô 24–48 órá-

ban éri el legnagyobb kiterjedését.

Módszerek az emelkedett intracranialis nyomásfoko-

zódás mérséklésére:

– a beteg felsôtestének megemelése 20-30 fokkal;

– a beteg megfelelô elhelyezése a nyaki vénák komp-

ressziójának elkerülésére;

– a glükóztartalmú, illetve a hypotoniás oldatok alkal-

mazásának kerülése;

– lázcsillapítás;

– fájdalomcsillapítás, enyhe szedálás;

– az artériás középnyomást >110 Hgmm-re kell beál-

lítani (szükség esetén folyadékpótlást kell biztosítani);

– ha a tudatállapot rosszabbodik – illetve, ha a CT je-

lentôs térszûkítô hatást igazol (kamrakompresszió, kö-

zépvonal-áttolódás, herniatio) –, ozmoterápia (mannitol,

glicerin vagy hypertoniás só) szükséges;

– intubálás; a cél a 35–40 Hgmm közötti pCO2-szint

fenntartása;

– barbiturát adása, hiperventilálás (35 Hgmm artériás

pCO2-szint alá), enyhe hypothermia (33-34 oC), THAM-

puffer jön szóba.

Ajánlás

• Ozmoterápia bevezetése akkor javasolt, ha a koponya-

ûri nyomás fokozódása következtében rosszabbodnak

a beteg tünetei (IV. szintû evidencia).

Hypothermia

Bár ígéretesek az enyhe hypothermiával – az agy hômér-

sékletének 32-33 °C-ra csökkentésével – végzett kísér-

letek, végleges következtetés levonásához még nincs

elég adat.

Dekompressziós mûtét malignus
a. cerebri media elzáródás esetén

Fiatal betegeknél az a. cerebri media (ACM) területének

kiterjedt stroke-ja esetén az agyoedema és a koponyaûri

nyomásfokozódás könnyen beékelôdéshez vezethet

(malignus ACM-occlusio), ennek során a halálozás eléri

a 80%-ot.

A malignus ACM-elzáródás az ischaemiás stroke

szindrómák legmagasabb mortalitással járó formája. A

gyógyszeresen befolyásolhatatlan agyduzzanat a betegek

50–80%-ánál halálhoz vezet. A dekompressziós mûtét le-

hetôvé teszi a szöveti károsodás miatt létrejött oedemás

agyszövet expanzióját, megelôzi az agytörzs komp-

resszióját, és felszabadítja a collateralis ereket a külsô

nyomás alól.
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A malignus a. cerebri media elzáródásban szenvedô be-

teg dekompressziós mûtéte minden olyan fiatal – 51

évesnél nem idôsebb – beteg esetében szóba jön, aki nem

szenved egyéb súlyos betegségben (rossz prognózisú

malignus tumorban, cardiopulmonalis dekompenzáció-

ban, nincsen irreverzíbilisen károsodott máj- vagy vese-

mûködése), és aki rendelkezik az eredményes rehabilitá-

cióhoz szükséges szociális háttérrel. 

A betegeket lehetôleg a beékelôdés elôtt – de legké-

sôbb a beékelôdési tünetek megjelenését követô két órán

belül (amikor a tudatállapot GCS szerinti  megítélése

még nem rosszabb 8-nál) – kell megoperálni. A klinikai

folyamat jól követhetô a beteg szoros observatiójával, il-

letve az intracranialis nyomás monitorozásával. A mûtét

feltétlenül indokolt, ha az intracranialis nyomás tartósan

20 Hgmm fölé emelkedik.   

A malignus ACM-occlusióban szenvedô beteget neu-

rointenzív részlegen, ennek hiányában intenzív terápiás

osztályon kell elhelyezni, függetlenül attól, hogy sor ke-

rül-e dekompressziós mûtétre, vagy sem.

A csontdefektust belátható idôn belül, általában 6–8

hét múlva pótolni kell.

Prospektív, nem kontrollált vizsgálatokban az a. ce-

rebri media területén kiterjedt stroke-ot elszenvedett be-

tegek mortalitása a beavatkozást elvégezve 80%-ról 40%-

ra csökkent. Jelenleg is folyik prospektív, multicentrikus

vizsgálat.

Ajánlás

• Nagy hemisphaerialis infarktusok esetén a sebészi

dekompresszió életmentô lehet, csökkentve a neu-

rológiai deficit mértékét, nagyobb számú túlélô

önálló életvezetését lehetôvé téve (III. szintû evi-

dencia).

Dekompressziós mûtét cerebellaris 
infarktus esetén

A térszûkítô cerebellaris infarktusok mortalitása 80%

körüli, ez dekompressziós mûtéttel 30%-ra csökkenthe-

tô. A mûtétet a beékelôdés elôtt kell elvégezni. Nem

folytattak olyan kontrollált, randomizált vizsgálatot,

amely során értékelték volna a beavatkozást.

Ajánlás

• A hátsó skála térszûkítô jellegû ischaemiája esetén,

amennyiben az hydrocephalussal, tudatzavarral szövô-

dik, a liquor elvezetése céljából kamradrén behelyezése

javasolt. Ha a beteg állapotrosszabbodása a cerebel-

lumban lévô elváltozás direkt agytörzsi kompressziója

miatt alakul ki, sebészi feltárás és a haematoma eltávolí-

tása, illetve az ischaemiás cerebellaris agyállomány re-

szekciója javasolt (III. szintû evidencia).

Az akut stroke leggyakoribb 
szövôdményei

Az akut stroke leggyakoribb szövôdményei: az aspiráció

és a pneumonia, a húgyúti infekció, a malnutritio, az ex-

siccosis, a mélyvénás thrombosis és a tüdôembolia, decu-

bitus kialakulása, konvulziók, agitált nyugtalanság fellépte.

Ajánlás

• A mélyvénás thrombosis és a pulmonalis embolia meg-

elôzésére a stroke miatt ágyhoz kötött, pareticus végta-

gú, tehát nagy kockázatú betegeknél preventív dózisban

heparin vagy kis molekulatömegû heparin – a stroke-

vizsgálatok alapján elsôsorban nadroparin, dalteparin,

enoxaparin – adagolása javasolt (I. szintû evidencia). Ez

a prevenció még parenchymás vérzés esetén is szóba jön.

• A vénás thromboembolia elôfordulását korai folya-

dékterápiával és kompressziós harisnyával csökkent-

hetjük (IV. szintû evidencia). 

• A fertôzéseket, pneumoniát célzott antibiotikum-kú-

rával kezeljük.

• Aspirációs pneumonia veszélye nasogastricus szonda

levezetésével csökkenthetô, szükség esetén percutan

endoszkópos gastrotomia (PEG) is alkalmazható (IV.

szintû evidencia).

• A korai mobilizáció segíti megelôzni a tüdôembolia,

az aspirációs pneumonia, a mélyvénás thrombosis, a

felfekvés kialakulását (IV. szintû evidencia).

• Ismétlôdô epilepsziás roham esetén antiepileptikumot

kell adni (III. szintû evidencia).

• Preventív célzattal antiepileptikum adása nem javasolt

(IV. szintû evidencia).


