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Létezik-e enyhe koponyasérülés? -
Paradigmaváltás a 

neurotraumában- igazságügyi 
orvosszakértői vonatkozások



Mit várhatunk az előadástól?

• A koponyasérültek osztályozásának klinikai 

rendszerét

• Alapvető ellátási/átvizsgálási 

algoritmusokat

• Sok kérdést, kétséget…

"Medicina et disciplina iuris”: a 

klinikai orvoslás és az 

orvosszakértés kapcsolata a 

jogszabályi változások tükrében 



• „a koponyasérülés soha nem lehet 
olyan triviális, vagy annyira súlyos, 
hogy az ellátást megtagadjuk”

Hippocrates (460–377 i.e.) 

MOTTO

definíció, epidemiológia – osztályozás – triage



• Az agy trauma során ébredő külső erők hatására 
létrejövő szerkezeti és/vagy működési károsodása, 
mely az alábbi klinikai jelek bármelyikének 
kialakulásával/rosszabbodásával jár:
– Tudatzavar („loss of consciousness, LOC”)

– Emlékezetkiesés (Post-traumás amnesia, PTA) 

– Megváltozott mentális állapot (ködös állapot, meglassult 
gondolkodás)

– Idegrendszeri tünetek (bénulás, beszédzavar)

– Agyi szerkezeti károsodás

– Az arany standard a CT vizsgálat (CT-CTA)

VA/DoD “Clinical Practice Guideline For Management of Concussion/ 
Mild Traumatic Brain Injury”  (V1.0 2009);

Brain Trauma Foundation, AANS and ANC  joint “Guidelines for the 
management of the Severe Traumatic Brain Injury” (3rd edition, 2007)



• Az igazságügyi szakértő individuális 
eseteket ítél meg

• Mit jelent a koponyasérülés a 
társadalom számára?



The silent epidemic – a csöndes 

járvány…



- 40 év alatt a vezetõ halálok

- 2.1 millió baleseti agysérülés évente

- 100,000 halálos kimenetelû

- 500,000 kórházi kezelést igényel

- 90,000 túlélõt nyomorít meg a sérülés

- 5,000 új, trauma-okozta epilepsziás beteget regisztrálnak

- 2,000 beteg marad tartósan vegetatív állapotban

- teljes kezelési költsége évi 48 milliárd dollár

National Institute of Health, 1991.



Hosszú távú következmények

• több, mint 5000 új epilepsiás

megbetegedés/év az USA-ban

• a túlélők negyede endocrin deficittől szenved, 

mely gyakran substitutios kezelést igényel

• posttraumás agyvíz-keringési zavarok

• cognitiv-psychés károsodás

• 13 éven át 7x-es mortalitási esély 



A „tipikus” súlyos koponyasérült: 40 évnél fiatalabb, 

egészséges, munkaképes férfi, aki személygépkocsi 

balesetben sérült, (biztonsági övet nem használt).



Súlyos koponyasérülés

• 40 éves kor alatt a vezető halálok

• sérültek 75%-a gyermek és fiatal felnőtt

• a WHO szerint 2020-ra a világon a teljes 

populációban a 3. leggyakoribb halálok

(Langlois et al., J. Head Trauma Rehabil. 2006, 21, 375-378 

Murray et al. Lancet 1997, 349, 1436-1442)



beavatkozás GBP

koleszterin mérés és diéta (40-69 év) 220

koponya-agysérültek idegsebészeti ellátása 240

dohányzás leszoktatás (háziorvos által) 270

subarachnoidealis vérzés idegsebészeti ellátása 490

stroke prevenció antihipertenzívumokkal (40-64 év) 940

pacemaker implantatio 1100

koleszterin mérés és kezelés 1480

veseátültetés 4710

emlőrákszűrés 5780

otthoni hemodialízis 17260

kórházi hemodialízis 21970

agydaganatok idegsebészeti ellátása 107780

GBP/QALY a NHS szerint:



Ha az európai sTBI ellátás 
Hollandia szintjére javulna:

• 100.000 megmentett élet/év

• (3.3x-os praxis differencia, 

• 1.2-1.4 szívbetegségekben)

(Lingsma, Kompanje, Maas)



Magyarországi incidencia:

• 3-500/100.000

• 50.000 sérült

• Legalább 25-30.000 kórházi megjelenés

• Kb. 3-4000 középsúlyos

• 1,2-1,800 súlyos 

• Mortalitás: 54%



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



Elsődleges agysérülés

Másodlagos agysérülés

hypoxia
hypoperfusio

Járulékos KIR sérülés
járulékos C-gerinc (CO-II) sérülés
tandem sérülés

Járulékos sérülés
társuló több-szerv elégtelenség (MOF)

Általános osztályozás



- a súlyos koponyasérüléshez az esetek több, 

mint felében más szervrendszer sérülése társul

- az esetek negyedében sebészi beavatkozást 

igényel a társuló sérülés

- 4-5% az egyidejű gerincsérülés (döntően CI-III)

valószínűsége

(Greenberg, 1997)



A SÉRÜLÉS TÍPUSA (Klasszikus anatomiai/az 
infectio valószínűségén alapuló.)

Zárt Nyílt

Penetráló Nyílt basis-törés





A sérülés mechanizmusa szerinti 
osztályozás



Advanced Trauma Life Support®-
ATLS ®

• a sérülés körülményei + energia + a 
behatás típusa 

• potenciális structuralis károsodás, kiváltott 

pathobiologiai folyamatok



• diffúz vasculáris sérülés
• diffúz hypoxiás agykárosodás
• diffúz agyduzzadás

FOKÁLIS

• diffúz axonális károsodás

(Tomlinson BE. Brain-stem lesions after head injury.  Clin Pathol Suppl 1970.)

DIFFÚZ

• contusio
• epiduralis vérzés
• subduralis vérzés

Baleseti 
agysérülések

• diffúz neuron- károsodás

impakt gyorsulás-lassulás





Focalis Diffuse

• contusio
coup - contrecoup 

• epiduralis vérzés -EDH
• subdural vérzés -SDH

Patho-morphologia

Diffuse Axonalis Sérülés Injury (DAI)

Hypoxias agyduzzadás

Agyduzzadás

Diffuse Vascularis Sérülés

Diffuse Neuronalis Somaticus Sérülés

IMPACT-típusú, dynamikus Acceleratios-deceleratios, dynamikus



EDH

SDH

ICH



Focalis Diffuse

• contusio
coup - contrecoup 

• epiduralis vérzés -EDH
• subdural vérzés -SDH

Patho-morphologia

Diffuse Axonalis Sérülés Injury (DAI)

Hypoxias agyduzzadás

Agyduzzadás

Diffuse Vascularis Sérülés

Diffuse Neuronalis Somaticus Sérülés

IMPACT-típusú, dynamikus Acceleratios-deceleratios, dynamikus







Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



A SÉRÜLÉS SÚLYOSSÁGA

Enyhe: GCS: 13-

Középsúlyos: GCS: 9 - 12 

Súlyos: GCS: -8 



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 

Szemnyitás:
Spontán

Utasításra

Fájdalomra

Nincs

4

3

2

1
Legjobb motoros válasz:

Utasítást teljesít

Fájdalmas ingert localizál

Fájdalomra flexió - elhúzás

Kóros flexió (decorticatios tartás)

Kóros extensio (decerebratios tartás)

Nincs

6

5

4

3

2

1

Legjobb szóbeli válasz:

Tájékozott, kontaktusképes

Tájékozatlan, kontaktusképes

Nem megfelelõ szavak

Összefüggéstelen hangok

Nincs

5

4

3

2

1



Classification of TBI Severity adopted from 

2009 VA/DOD Guideline



Kimenetel fő meghatározói

• GCS 14 – 15: CT kép

• GCS 13 – 11: neurológiai állapot 

romlása, 

epilepsziás görcsök, 

• GCS 10 – 9: legjobb motoros válasz 
Neurosurgery. 2009 Apr;64(4):690-6; discussion 696-7. doi: 

10.1227/01.NEU.0000340796.18738.F7.

Patients with moderate head injury: a prospective multicenter study of 315 

patients.

Compagnone C, d'Avella D, Servadei F, Angileri FF, Brambilla G, Conti C, 

Cristofori L, Delfini R, Denaro L, Ducati A, Gaini SM, Stefini R, Tomei G, 

Tagliaferri F, Trincia G, Tomasello F.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servadei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Compagnone%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=d'Avella%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Servadei%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Angileri%20FF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brambilla%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Conti%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cristofori%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Delfini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Denaro%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ducati%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gaini%20SM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stefini%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomei%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tagliaferri%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Trincia%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomasello%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19197220


A sérültek osztályozása –
”TRIAGE”



Alacsony kockázatú sérültek (Ambuláns/Járóbeteg fejsérültek):

Tünetmentesek, legfeljebb fejfájás, szédülés lehet, 
áthatoló sérülés, liquorcsorgás nincs.

Hiányoznak a közepes kockázatú vagy magas kockázatú
kategóriába soroló kritériumok. 



Közepes kockázatú sérültek (Ambuláns/Járóbeteg fejsérültek):

1., Eszméletvesztés (bizonyítható!) a sérülés pillanatában, vagy azt követően. 

2., Progresszív, (egyértelműen erősödő!) fejfájás

3., Alkohol vagy drog intoxikáció 

4., Posttraumás epilepsziás görcs 

5., Megbízhatatlan anamnézis, anamnézis nem nyerhető.

6., Két évesnél fiatalabb kor (kivétel: teljesen triviális sérülés).

7., Erős hányás.

8., Posttraumás amnézia.

9., Koponyaalapi törés fizikális jelei.

10.,Többszörösen ismételt trauma.

11.,Súlyos maxillo-facialis sérülés.

12.,Áthatoló koponyasérülés, impressios koponyatörés gyanúja.

13.,Bántalmazott gyermek szindróma.

14.,Nagy kiterjedésű subgalealis vérzés és duzzadás.

15.,Anticoagulált, decompensált májbeteg, más coagulopathiában szenvedő.

16.,Cukoranyagcsere zavara.



Sürgősségi ellátást igénylő sérülések (Magas kockázatú sérültek):

1., Tudatzavar észlelhető (a GCS érték 12 vagy az alatti).

2., Neurológiai kórjelek észlelhetők 

(aluszékony vagy soporosus betegnél anisocoria, legalább G4- fokú

végtag-gyengeség, epilepsiás rosszullét).

3., A tudatzavar progresszív volta észlelhető

4., Penetráló koponyasérülés vagy impressios koponyasérülés.

5., A baleset mechanismusa, a külsérelem alapján valószínűsíthető 

az esetleges intracranialis sérülés.



 
Ambuláns / Járóbeteg  Fejsérültek 

 

Alacsony rizikójú  betegcsoport 
 

Közepes rizikójú  betegcsoport 
 

- kezdeti GCS 14 felett 

- a közepesen rizikócsoportba soroló feltételek  

  közül csak eszméletvesztés/amnézia áll fenn  

- józan, felelősséggel bíró felnőtt viseli gondját 

- bármilyen panasz, tünet esetén időben  

  visszaér a kórházba  

- a trauma  ismétlődése  (családon belüli erőszak,  

  bosszú) kizárható 

CT-  vizsgálat  -  Observatio 

Negatív  CT  CT-n  

intracranialis eltérés  

Idegsebészeti consilium  

A sérült figyelmeztető/tájékoztató 

lappal 
 
 ellátva elbocsátható,   

néhány nap pihenés javasolt 

Minden más esetben:12-órás  

observatio     

 

Állapotrosszabbodás 

Állapota stabil 



Figyelmeztető/tájékoztató lap koponyasérültek számára

Ön illetve Hozzátartozója olyan koponyasérülést szenvedett, mely a szakrendelésen történt vizsgálatok

alapján könnyű/alacsony kockázatú sérülésnek tekinthető, ezért a Klinikára történő felvétele nem szükséges.

Tekintettel arra, hogy - igen ritkán - a látszólag enyhe, kezdetben teljesen tünetmentes sérülések is járhatnak

késői komplikációkkal, elsősorban lassan növekvő vérömleny kialakulásával, kérjük, hogy szíveskedjen 

figyelmesen elolvasni és betartani az alábbi tanácsokat! 

Orvosi segítséget kell kérni (az ambulanciát /ismét-/ haladéktalanul fel kell keresni):

aluszékonyság fellépése esetén, (nem-, vagy nehezen ébreszthető fel, magára hagyva könnyen elalszik) 

megváltozott viselkedés, fokozódó fejfájás, beszédzavar esetén,

karban vagy lábban észlelt gyengeség, érzészavar kialakulása esetén, 

ismétlődő hányás jelentkezésekor, 

pupillák (szembogár) tágulása és fényre nem szűkülése esetén, 

epilepsziás vagy más görcsös rángások fellépésekor, 

ha a sérülés helyén gyorsan növő, egyre nagyobbodó dudor alakul ki, 

ha fülből, orrból víz-szerű, vagy véres, szalmasárga váladékcsorgást észlelt! 

Javasoljuk, hogy 24 órán keresztül ne vegyen be a fájdalmak csillapítására a 

Panadolnál/Rubophennél erősebb fájdalomcsillapítót!

Ne vegyen be Aspirint vagy más gyulladás-csökkentő illetve vérhígító szert sem!





• A koponya RTG intézményi 
protokoll alapján esetlegesen 
elvégezhető, de nem 
késleltetheti a definitív 
diagnosishoz szükséges CT-t 
illetve a defintív ellátásra 
történő transzfert!

• A koponya RTG 

FELESLEGES

KÁROS 

TILOS



Zárt 



Koponya CT-re vonatkozó 
javaslatok

• A koponya CT szélesebb indikálása költség-
hatékonysági számítások alapján jogos és hasznos

• A fenti stratégia harmadával olcsóbb az observatiónál

• Költséghatékonysága megfelel a rizikó-csoport-
mammográfia eredményességnek

• Stein SC J Trauma. 2007 May;62(5):1309.  

• Geijerstam JL et al. Emerg Med J. 2004 Jan;21(1):54-8.



• A közepes kockázati kategóriába sorolt sérültek esetében minden 
esetben vagy 12 órás obszerváció (fiatal, fertilis korú nők) vagy a 
koponya CT vizsgálata szükséges.

• A vizsgálatot a sérülés mechanizmusa alapján (nagy energiájú, arcot ért 
traumával kísért) C0-ThI CT vizsgálattal szükséges kiegészíteni. 

• Ha a sérült fejfájáson kívül panaszmentes, nem antikoagulált, panaszai 
nem progresszívek, célszerű a trauma és a CT időpontja között 3-4 óra 
várakozás. 

• Progresszív panaszok, TCT aggregáció gátló, NOA vagy K vitamin 
antagonista esetén a CT haladéktalanul elvégzendő, ugyancsak 
szükséges a haemosztázis zavarát tisztázó célzott laboratoriumi
vizsgálat (optimális a TEG/ROTEM és multiplate). 



INR 5,25



CT 2014 augusztus 04 12:54

Traumatológia

Felvételi dátum...: 2014.08.04 12:50

OMSZ szállította ambulanciára. 

Elmondása szerint 2014.08.04-én 

udvaron séta közben

elesett bal csuklója, arca sérült. 

Aspirin protect szedõ.



Javaslat

Pihenés, kímélet, bõ folyadékfogyasztás. Fokozódó fejfájás, 

szédülés, hányinger, hányás,

aluszékonyság esetén azonnal jelentkezzen az Idegsebészeti 

klinikán.

Gipszét óvja, víz ne érje! Szabadon levõ ízületeit mozgassa! 

Thrombosis megelõzés céljából

LMWH adása szükséges has bõre alá, 0.4 ml Clexane 20 amp 

recepttel ellátva. Gilchrist

kötés viselése javasolt éjjel, nappal.

Sérülése után 45 percen belül történt az acut koponya CT. 

melyet negatívnak írtak le,



2014 augusztus 5



Idegsebészet Intenzív 

2014 augusztus 6



2014 augusztus 7



2014 augusztus 11



2014 augusztus 19



• Haemostasis zavara intracraniális vérzés vagy 
kiterjedt lágyrész haematoma esetén még 
műbillentyűt viselő betegnél is haladéktalanul 
rendezendő, ezt már az SBO-n meg kell kezdeni.

• Haemostasis zavara és negatív acut CT estén 
szoros, legalább 12, inkább 24 órás observatio
szükséges, progressio esetén haladéktalan ismételt 
CT vizsgálattal.



• Ha a sérült nyaki gerinc CT vizsgálata traumás eltérést 
igazol és/vagy további gerincszakaszok a trauma kapcsán 
panaszosak, a tandem sérülés kizárására a teljes 
gerincoszlop radiologiai tisztázása szükséges.

• ATLS szerint nagy energiájú sérülésnek minősülő esetek és 
minden kómás sérült polytraumatizáltnak (és potenciális 
gerincsérültnek) tekintendő és így az ellátás során a 
megfelelő óvintézkedések betartása mellett vizsgálandó és 
kezelendő, diagnosztikájuk a „trauma-CT-protokoll” szerint a 
gerinc sérülései mellett a visceralis szervek kontrasztanyag 
asszisztált vizsgálatát is magában kell foglalja.



2009 SIGN guidelines for the management 
of minor pediatric head trauma 

Azonnali CT szükséges:

• eszméletvesztés >5 min,

• GCS <13, 

• focalis neurologiai deficit, 

• nyitott/benyomatos koponyatörés gyanúja 
vagy feszes kutacs

• Koponyaalapi törés jele

Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



8 órán belüli CT szükséges:

• nagy haematoma (5 cm), 

• Posttraumaticus görcs, 

• Significans esés (magasságnyi)

• 2 v. 3 v. többszöri hányás

• somnolencia,

• Súlyos közlekedési baleset (ATLS)



Újabb control CT szükséges:

• neurologiai állapotváltozás

• ha az első CT pozitív felvételkor, és 
az hat órával a traumán belül készült, 
akkor hat órával később ismétlendő a 
CT

• ismételt CT scan 12 h után



Undén J, Ingebrigtsen T, Romner B; Scandinavian Neurotrauma Committee (SNC) Scandinavian guidelines for initial 

management of minimal, mild and moderate head injuries in adults: an evidence and consensus-based update. BMC Med. 

2013 Feb 25;11:50.



Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



Dilemmák az enyhe koponyasérülések 
kapcsán…

• Van-e bármilyen reális klinikai konzekvencia



Az enyhe sérülés következményei

• Gyakorlatilag „öngyógyuló” 90%

• Átmeneti fizikai/neuropsychologiai 

panaszok/tünetek 10%-ban

• Tartós deficit ezekből 10%-ban

• CT negatív esetek

• MRI pozitív esetek



Koponyasérülés a hadseregben

• A harctéri halálozás 25%-a 
áthatoló agysérülés 
következménye

• A sebesültek több, mint 60%-a 
szenved agysérülést, legalább 
agyrázódást

http://www.brainandspinalcord.org/brain-injury/statistics.html



Sportolás során kialakuló enyhe koponyasérülés

• 1.6 - 3.8 millió enyhe koponyasérült 
az USA-ban

• Az NFL játékosokban a dementia
aránya messze az országos átlag 
feletti

• 5-18 é. Közötti éves incidencia:

– kerékpározás: 64,993
– Amerikai football: 36,412
– Baseball és Softball: 25,079
– Kosárlabda: 24,701
– Skateboards/Scooters w/power: 

18,542
– Labdarúgás: 17,108
– Skateboards/Scooters: 16,477

http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/tbi_statistics

http://www.cdc.gov/NCIPC/tbi/FactSheets/Concussion_in_Sports_factsheet.pdf

September 26, 2009 Florida vs Kentucky, Tim Tebow 

from Univ. of Florida suffered a mild concussion

http://educationalissues.suite101.com/article.cfm/tbi_statistics
http://www.cdc.gov/NCIPC/tbi/FactSheets/Concussion_in_Sports_factsheet.pdf


„A CT-negatív enyhe koponyasérültek 30%-ban MRI eltérést 

mutatnak… 

…három hónappal a sérülés után, az enyhe koponyasérültek 33%-

ának esetében még kimutathatóak funkcionális eltérések; 

Minden 4. beteg esetében a funkcionális felépülés még a trauma után 

egy évvel sem teljes!”



Agyrázódás ≈ enyhe koponyasérülés

Azonnali tünetek, panaszok:

Eszméletvesztés

Mozgászavar

Beszédzavar

Epilepszia-szerű görcsök

Zavartság

Emlékezetkiesés

Fejfájás

Szédülés

Hányinger

Hányás



Agyrázódás ≈ enyhe koponyasérülés

• Agyi sérülés a jelenlegi 

képalkotó módszerekkel nem

kimutatható

• Hagyományos röntgenfelvétel 

és CT normális



Minden marad a régi?

Lehetséges késői 

tünetek, panaszok:

Alvászavar

Depresszió

Szorongás

Koncentrációzavar

Fáradékonyság

MIÉRT?



Eközben az agy…



Eközben az agy…



Eközben az agy…



Eközben az agy…



Eközben az agy…



Modern MRI módszer: DTI (Diffúziós Tenzor Leképezés)

A vízmolekulák diffúziós sebessége MRI-vel 
mérhető.



Modern MRI módszer: DTI (Diffúziós Tenzor Leképezés)

A „fehérállomány is tészta”

(Pásztázó-elektronmikroszkópos rekonstrukció)



Modern MRI módszer: DTI (Diffúziós Tenzor Leképezés)

Diffúzió

Sebessége

Diffúzió

Irányultsága
Diffúzió

Irányultsága ÉS

Iránya

Agypályák

Rekonstrukciója



Modern MRI módszer: DTI (Diffúziós Tenzor Leképezés)



Modern MRI módszer: DTI (Diffúziós Tenzor Leképezés)

KoponyasérültEgészséges

RendezetlenségRendezettség



DTI csoport szintű statisztika

Enyhe koponyasérült csoport,

pár nappal a baleset után

Enyhe koponyasérült csoport,

egy hónappal a baleset után

Egészséges csoport





Ismétlődő enyhe koponyasérülés -Következmények: 

• Demencia pugilistica (1928 óta ismert betegség, 

bokszolóknál fedezték fel) → Parkinson betegséget okoz

• Hypopituarizmus → agyalapi mirigy csökkent működése ►

alacsony IGF-1, GH és ACTH hormonszint → számos tünet (pl. 

alacsony termet, súlyvesztés, fáradtság)

• Krónikus traumatikus enkefalopátia (CTE) → a 

demencia pugilistica újabb változata, amerikai focistáknál 

azonosították elsősorban



CTE

• Sokszor évekkel a trauma után jelentkezik

• Memória és a kogníció progresszív hanyatlásához, 

depresszióhoz, szuicid viselkedéshez, 

agresszivitáshoz, szegényes impulzuskontrollhoz, 

parkinsonizmushoz, olykor demenciához vezet

• Jellemző lehet még: gyenge koordináció, 

érthetetlen beszéd, motoros neuronok zavara 

(enkefalo-myelopátia)



Diffúz axonális sérülés CTE-ben



Esetek

Shane Dronett

• 38 évesen, otthona 

konyhájában végzett 

önmagával, 3 évvel 

azután, hogy visszavonult 

az NFL-től, 2006-ban. 

• A sorozatos konkussziók 

miatt krónikus 

traumatikus 

enkefalopátiája alakult ki.



Dave Duerson

• 2011. febr. 17-én, 50 

évesen ölte meg magát 

floridai apartmanjában.

• Mikroszkopikusan 

igazolták, hogy 

előrehaladott CTE-je volt.

• Öngyilkossága előtt, azt 

kérte, hogy agyát hagyják a 

kutatókra ► az atléták 

körében elszenvedett 

fejsérülések vizsgálata 

céljából. 



Eset: M.N. 26 éves 

Két év alatt háromszor esett le a 

lóról.

• Kobakot második sérüléskor 

már használt, de egyéb más 

védőeszközt nem. 

• Legutóbbi sérülését 

követően: CT felvételeken 

filmszerű traumás subduralis

vérzés





Eset: M.N. 26 éves 

Egy év alatt háromszor esett le a 

lóról.

• Kobakot második sérülskor

már használt, de egyéb más 

védőeszközt nem. 

• Legutóbbi sérülését 

követően: filmszerű traumás 

subduralis vérzés

• MR felvételen → 

koponyaűrön belül régi 

traumás eltérések + 

subduralis hygroma

maradványai láthatók





Esetbemutatás I.
• F. L. 36 éves férfi beteg (ismert betegsége nincs, 

gyógyszereket nem szed)

• Kerékpározás közben elütötték (05.24); helikopter 

szállította Traumatológiai Klinikára 

• Észlelésekor: GCS:15; történtekre nem 

emlékszik, térben és időben részben orientált

• Eszméletvesztés:kb 2 perc, PTA kb 5 órát ölelt fel

• Koponya CT felvétel vérzést, törést nem igazolt

• 3 nap obszervációt követően otthonába 

bocsátották



• Emisszióját követő 3. napon collaptiform

rosszulléte zajlott, átmeneti kettőslátás

jelentkezett

• Idegsebészeti Klinikán jelentkezik, koponya 

MR vizsgálat történt

– jobb oldalon frontalisan ill. a polus temporalisban, 

bal oldalon a centrum semiovaleban kis, körülírt, 

ovoid fehérállományi hypointenz léziók voltak 

megfigyelhetők – diffúz axonális károsodás

– Leletek tükrében neurológiai, neuropszichológiai

és endokrin vizsgálata törtét



MR - SWI



• Neurológiai vizsgálata során postcommotiós autonóm 

instabilitást véleményeztek

• Endokrin vizsgálata mérsékelt eltéréseket mutatott 

(TSH, tesztoszteron, cortizol), melyek későbbiekben 

rendeződtek, de további kontrollja szükséges

• Neuropszichológiai tesztelése során pszichomotoros

tempója meglassult, figyelemzavar valamint 

koncentrációs nehézség észlelhető, memóriát érintő 

feladatokban gyengébben teljesít

– Fizikális panaszai: mozgásbizonytalanság, fáradékonyság, 

esetenként kettőslátás - visszatérőek

• Kontrollvizsgálatok során fokozatos javulás tapasztalható, 

DE 4 hónappal sérülését követően észlelhető csak majd 

teljes tünetmentesség



• Döntő a premorbid személyiség struktúra

• Minden PTSD és PCS- beteg pszichopata?

• Tragikus stigmatizáció a társadalomban

• Teljes negligencia az egészségügyi 

rendszerben…

Gyermekneurológiai 

fakultatív kurzus 



Mai szabályozás

• Enyhe lefolyású koponya- és agysérülések 

• E csoportba sorolhatók azok a klinikailag 

enyhe lefolyású sérülések, melyeknek 

kezelése viszonylag egyszerűbb és várható 

következményei nem súlyosak, tehát nem 

jelentenek életveszélyt. A tényleges 

gyógytartam egyes esetekben lehet 8 napon 

túli is. 



• 1.1.4. Az agyrázódás (commotio cerebri) 

• Az enyhe lefolyású craniocerebralis sérülések között a legsúlyosabb, mert itt 

már nyilvánvaló, hogy az agy működése is károsodott, hiszen a kórisme alapja 

az átmeneti tudatvesztés. Ez lehet harmadik személy (tanú, mentős stb.) vagy 

orvos által észlelt, de adódhat, hogy csak a beteg mondja el. Az agyrázódás 

vegetatív tünetei (fejfájás, szédülés, hányinger, pulzus- és vérnyomás-

ingadozás) lehetnek tartósak, elhúzódóak is. 

• Ma még nincs olyan vizsgáló eljárás, mely objektív bizonyítékkal szolgálna az 

agyrázódás meglétéhez. Mivel az agysérülés mértéke kezdetben nehezen 

ítélhető meg, az agyrázódás (tudatvesztés!) után néhány napos folyamatos 

észlelés indokolt. A panaszok elhúzódásának oka lehet a sérüléstől független 

tényező is (természetes okú betegség, a sérülés körülményei, konfliktus, érdek 

motivációja). Az agyrázkódás tényleges gyógytartama 8 napon belüli. 

• Az agyrázkódás keletkezhet bármely fejet ért (általában tompa) erő behatására, 

ritkán előfordulhat ülepre vagy talpra esés során is. Emlékezetzavar (amnesia) 

is előfordulhat annak bármely formájában. 





The spectrum of traumatic brain injury

Self reported/minimal – Mild – Moderate – Severe- Non-salvageable



The spectrum of traumatic brain injury…

Self reported/minimal – Mild – Moderate – Severe- Non-salvageable

…should be
- redifined
- recharacterized 







• Nincs érvényes ellátási irányelv…



A súlyos koponyasérültek 

ellátásának irányelvei

Kidolgozta:

•The American Association of Neurological Surgeons 

•The Joint Section on Neurotrauma and Critical Care 

•The Aitken Brain Trauma Foundation

Journal of Neurotrauma 1995, 2000

A súlyos koponyasérültek 

műtéti ellátásának irányelvei
2002. november



Intracranialis nyomás 

monitorizálása



Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi 

perfúziós nyomás (CPP) befolyásolása

CPP = MABP - ICP



...- a felvételi CT kóros

...- a felvételi CT nem kóros, de: 

•a Beteg kora 40 év feletti, 

•typusos tónusfokozódás észlelhető

•systolés vérnyomása 90 Hgmm alatti

(háromból legalább kettő feltétel)

Az ICP monitorozása szükséges, ha... 



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

•Ventricularis

• Parenchymás

• Subarachnoidealis

• Subduralis

• Epiduralis



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

Eszközös bevezetés



Intracranialis nyomás 

monitorizálása

Szabadkézi bevezetés









...- a koponyaűri nyomás 20 Hgmm feletti

Kezelési Irányelv:

A koponyaűri nyomás kezelése szükséges, ha... 



• Az ICP határérték vizsgálata: hat hónapos 

kimenetel 428 súlyos koponyasérült esetében

• A 20 mm Hg feletti nyomásértékek aránya az órás 

nyomásmonitorozás során szignifikáns 

összefüggésben áll a kimenetellel
J. Neurosurg 75:S59-S66, 1991



Súlyos kopon yasérü lt ellátási algoritmus

ICP monitor, artériás-, centrál is vénás kanül, rectal is és membrana tympani thermomether
behelyezés e, intubatio, nasogastricus szonda, catheter bev ezetése

Agyi perfusios nyomás 60 felett tartása

ICP 20 Hgmm felett?

Liquorlebocsátás

ICP 20 Hgmm felett?

PaCO2 35Hgmm-ig hyperventilatio

ICP 20 Hgmm felett?

Mannitol 0.5-1.0g/tskg IV, bólusban
(Euvolaemia és Se Osmolaritás<320mOsm/l alatt ismételhető)

ICP 20 Hgmm felett?

Nagy dosisú barbiturát therápia

ICP 20 Hgmm felett?

Controlált további hyperventilatio PaCO2 30Hgmm-ig

Decompresszív craniektomia Lumbalis liquordrainage

Controlált hypothermiaControlált extrém hyperventilatio PaCO2 30-35Hgmm100%FiO2

ICP 20 Hgmm felett?



Az intracranialis nyomás (ICP) és az agyi 

perfúziós nyomás (CPP) befolyásolása

CPP = MABP - ICP



0% 20% 40% 60% 80% 100%

gépi lélegeztetés

invazív vérnyomásmérést

ICP mérés

bulbus juguli oximetriát

ICP/CPP kezelés

epilepsia profilaxis

steroid

mutet (1. nap)

Terápiás beavatkozások

műtét



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

liquordrainage

szedáció

mannisol

más osmodiureticum

barbituratcoma

kontrollált hipertenzió

kontrollált hiperventilláció

más

Az ICP-CPP kezelésének eszközei




