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A SUBARACHNOIDEALIS VÉRZÉS KEZELÉSE

A subarachnoidealis vérzés (SAV) leggyakoribb oka az

aneurysmaruptura.

Az aneurysmaruptura akut mortalitása 15–20%-ra te-

hetô. A túlélô betegek jelentôs százalékában tartós köz-

ponti idegrendszeri károsodás marad vissza.

Az aneurysmaruptura lehetséges 
következményei

Reruptura

Az ellátatlan, rupturált aneurysmák 3–4%-a újra vérzik az

elsô 24 órában. Az elsô hónapban az ismétlôdô ruptura ve-

szélye naponta 1–2%, a harmadik hónaptól számítva éven-

te 3%. Az elsô reruptura 60–70%-os összmortalitással jár,

a következô reruptura mortalitása még nagyobb.

Vasospasmus

A Cooperative Aneurysm vizsgálat szerint a vasospas-

mus incidenciája 32%. A klinikailag tünetet okozó vaso-

spasmus a ruptura után 3–5 nappal jelenik meg, az 5–14.

nap között tetôzik, majd a 2–4. hét folyamán fokozato-

san oldódik. Ha a betegek nem kapnak megfelelô keze-

lést, 20–30%-uk szenved agyi infarktust vagy hal meg a

vasospasmus miatt. Korszerû gyógykezelés mellett is ma-

gas (15–20%) a vasospasmus miatti halálozás. 

A liquorfelszívódás zavara

A subarachnoidealis vérzés további következménye a

liquor szubakut, majd krónikus keringési és felszívódási

zavara; ez a vérnek a liquorutakat és a felszívófelületeket

károsító hatása miatt alakul ki. A subarachnoidealis vér-

zést – az aneurysma lokalizációjától függôen – 15–20%-

ban kíséri liquorfelszívódási zavar.

Az aneurysmaruptura miatt subarachnoidealis vérzést

szenvedett betegek 20–25%-ánál többszörös aneurysma

fordul elô.

A vérzésforrás ellátása

Az aneurysma ellátásának elsôdleges célja a reruptura

megelôzése; másodlagos célja a vasospasmus kivédésé-

hez, ellátásához szükséges kezelési feltételek megte-

remtése.

Az aneurysmát transcranialis vagy endovascularis mû-

téti úton látják el. Ez idegsebészeti intézmény feladata,

az ellátás irányelveit az idegsebészeti ajánlások tartalmaz-

zák. A mûtét idôpontját idegsebész határozza meg. 

A végleges ellátást ideális esetben célszerû minél elôbb

elvégezni. A rupturát követô 48–72. órától számítva

azonban a mûtéti beavatkozás veszélyei a neurológiai és a

cardiorespiratoricus állapot függvényében meghaladhat-

ják a spontán reruptura veszélyét, vagyis ezen idôpontot

követôen a krónikus szakban – a 8–9. naptól – célszerû az

aneurysma végleges ellátása.

Térfoglaló haematomával járó elsô ruptura vagy rerup-

tura esetén célszerû elôször kuratív szándékkal eltávolí-

tani a haematomát, majd ezt követôen preventív céllal

feltárni és ellátni az aneurysmát. Ebben az esetben a mû-

tét idôzítését a térfoglaló vérzés súlyossága határozza

meg.

Teendô aneurysmaruptura 
gyanúja esetén

Aneurysmarupturából származó subarachnoidealis vér-

zés kezelése során az aneurysma végleges ellátásának van

prioritása.

A diagnózishoz elengedhetetlen a CT-vizsgálat. Ala-

pos klinikai gyanú és negatív CT-lelet esetén lumbál-

punkció végzése szükséges.
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A subarachnoidealis vérzés életveszélyes állapot. In-

dokolt, hogy a tünetek kialakulása után a beteg minél ha-

marabb olyan intézménybe kerüljön, ahol megoldható az

subarachnoidealis vérzés diagnosztikája. Ha diagnoszti-

zálható a vérzés forrása, és szóba jön – illetve a közeljö-

vôben szóba jöhet – a mûtét, a beteget idegsebészeti in-

tézetben célszerû elhelyezni. Digitális szubtrakciós

angiográfiát lehetôség szerint a végleges ellátást biztosító

intézetben végezzenek.

Ha mûtét nem jön szóba, a beteg intenzív megfigye-

lésre és kezelésre alkalmas – lehetôleg neurológiai – osz-

tályra, részlegre kerüljön.

Optimális feltételek fennállásakor, igazolt diagnózis

esetén a subarachnoidealis vérzés akut szakában (<48

óra) a beteget a lehetô leghamarabb aneurysma ellátásá-

ra alkalmas idegsebészeti intézetbe kell szállíttatni az

adott intézettel folytatott elôzetes konzílium, konzultá-

ció alapján, az aktuális lehetôségek függvényében. (Az

egyes neurológiai intézetek a velük munkakapcsolatban

álló idegsebészeti osztályokkal, a helyi lehetôségek is-

meretében kössenek írásbeli megállapodást a subarach-

noidealis vérzésben szenvedô beteg akut diagnosztikájá-

val, observatiójával és mûtéti ellátásával kapcsolatos te-

vékenységek felosztásáról). A subarachnoidealis vérzés

ellátásának szabályai a megfelelô idegsebészeti útmuta-

tóban találhatóak (Egészségügyi Közlöny, LII. évf. 11.

száma, 2002. V. 23. 1405–1413. oldal). 

Ajánlás 

• Az aneurysmák sürgôs lokalizálása és végleges ellátása

ajánlott, mert az ellátatlan rupturált aneurysmáknál új-

ravérzés veszélye áll fenn (III. szintû evidencia).

• Társult állományi vagy agykamrai vérzés sebészi ellá-

tást igényelhet. A térfoglaló vérzés eltávolítása, a kam-

rai vértamponád elvezetése kamrai vagy lumbalis

drenázs révén javasolt (IV. szintû evidencia).

• Akut (obstruktív) hydrocephalus a subarachnoidea-

lis vérzés után mintegy 20–27%-ban alakul ki. Eb-

ben az esetben ventriculostomia ajánlható, bár meg-

nô az újravérzés és az infekció lehetôsége (IV. szin-

tû evidencia).

• Krónikus (kommunikáló) hydrocephalus gyakran

(14–23%-ban) alakul ki subarachnoidealis vérzés után.

A liquor átmeneti vagy állandó elvezetése ajánlott (IV.

szintû evidencia).

• A vasospasmus megelôzésére a 3 H terápia – hiper-

tenzió, hypervolaemia, hemodilúció – alkalmazása

szóba jön, amennyiben a vérzésforrást mûtétileg sike-

rült ellátni (III. szintû evidencia).


