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8. Szekció: Neuroradiológia 
 
Üléselnök: Barsi Péter 
 
S08.01 
A stroke ellátás aktuális kérdései 
Barsi Péter1, Szikora István2, Várallyay Péter2 
1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Képalkotó Klinika 
2 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 
 
Barsi P.: Rövid bemutató a SE-OMIII MRI first! program alapján arról, hogy az MR, ha nem 
kontraindikált, akut stroke-ban a legalkalmasabb képalkotó módszer, a kiterjesztett időablakokban 
pedig szinte nélkülözhetetlen. 
Szikora I.: A trombektómia hatékonyságának kihasználása érdekében a legfontosabb képalkotói 
feladat a nagyér elzáródás lehető leggyorsabb és legpontosabb diagnózisa és a rekanalizáció 
indikációjának megerősítése. Ennek, különösen a primer stroke centrumokban, kiemelkedően 
hasznos eszköze a képalkotó vizsgálat(ok) Mesterséges Intelligencia (MI) alapú értékelése. Az OMIII 
szervezésében rövidesen lehetőség nyílik 28 stroke centrum számára az akut stroke CT vizsgálatok 
azonnali központi értékelésére, amelytől a tünetkezdettől a beavatkozásig eltelő idő jelentős 
rövidülése várható. 
Várallyay P.: A mesterséges intelligencia (MI) alapú képelemzésnek acut ischaemiás stroke 
kezelésében döntő jelentősége van: objektivizálja és felgyorsítja a képek értékelését, valamint a 
pontosan számított paraméterek segítenek a terápiás döntéshozatalban. A CT képek újabb MI 
alapú feldolgozásával nem csak az ASPECT pontszám kerül kiszámításra, hanem az infarctus 
volumen nagysága, a nagyér occlusio helye és a kollaterális keringés mértéke is meghatározható, 
valamint perfúziós mismatch számítására is lehetőség nyílik. Ezen adatok biztosíthatják a betegek 
optimális kezelését. 
 
 
S08.02 
A fehérállományi mikrovérzések és a fehérállyomány mikrostrukturális állapota közti 
összefüggések vizsgálata koponyatraumában 
Környei Bálint Soma1, Magos Zsolt2, Szabó Steigerwald Dorottya Kata1, Balogh Bendegúz1, Büki 
András3, Schwarcz Attila3, Dóczi Tamás4, Bogner Péter5, Tóth Arnold5 
1 Pécsi Tudományegyetem ÁOK Klinikai Idegtudományi Doktori Iskola 
2 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely, Románia 
3 Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika 
4 Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Idegsebészeti Klinika, Pécsi Diagnosztikai Központ 
5 Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Orvosi Képalkotó Klinika 
 
 
Bevezetés: A koponyatrauma (traumatic brain injury- TBI) egyik meghatározó pathologiai 
komponense a diffúz axonális károsodás (diffuse axonal injury- DAI), vizsgálatának 
legmegbízhatóbb eszközei a modern MR képlkotó módszerek. A szuszceptibilitás súlyozott 
(susceptibility weighted imaging = SWI) MRI, a DAI-val párhuzamosan kialakuló fehérállományi 
mikroszópikus vérzések kimutatásának érzékeny eszköze, ezen léziókat a szakirodalom a DAI 
megbízható képi markereiként tartja számon. Kialakulásuk és a fehérállomány mikrostrukturális 
állapota közti pontos összefüggések azonban még nem teljessen tisztázottak. A diffúziós tenzor 
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kápalkotás (diffusion tensor imaging-DTI MRI) diffúziós paraméterek, úgy mint az axiális 
diffúzivitás- AD, átlagos diffúzivitás (mean diffusivity)- MD, frakcionális anizotrópia- FA, radiális 
diffúzivitás- RD) meghatározásán keresztül képes a DAI igazolására. 
 
Célkitűzés: Célul tűztük ki koponyatraumát szenvedett SWI pozitív és negatív betegekben a DAI 
kialakulásának igazolását, a fehérállományi SWI léziók diffúziós paraméterekkel való 
összefüggésének vizsgálatát. 
Módszer: 26 középsúlyos-súlyos koponyatraumát szenvedett beteg (12 nő, 14 férfi) és 26, nemre és 
korra egyeztetett kontroll alany DTI és SWI felvételeit értékeltük. Az SWI felvételek T1 súlyozott 
felvételekhez történő koregisztrációjával (FMRIB FSL-FLIRT) tettük lehetővé az SWI léziók precíz 
definiálását, SWI pozitív és SWI negatív alcsoportokat határoztunk meg, a fehérállományból 
probabilisztikus tractográfia segítségével 27 tractust szegmentáltunk (FSL- Autoptx). Az FSL TBSS és 
Randomise toolboxainak segítségével a csoportok fehérállományi diffúziós paramétereinek voxel 
szintű, valamint a sérült és kontroll csoportok tractus szintű átlag FA, MD, AD és RD 
összehasonlítását hajtottuk végre. 
Eredményeink: A 26-ból 11, koponyatraumát szenvedett betegünkben összesen 16 SWI léziót 
azonosítottunk. A kontrollcsoporthoz viszonyítva szignifikáns FA csökkenést, MD, RD és AD 
növekedést tapasztaltunk (p<0.05; érintett voxelek=12451). Ugyanezen eltéréseket figyeltük meg 
az SWI lézió pozítiv (n=11); illetve az SWI negatív (n=15) és a kontrollcsoport között (érintett 
voxelek száma= 22484 és 58913; p<0,05). TBI betegeink DTI paramétereit a kontrollokéval 
összevetve a vizsgált 27 tractusból 23-ban találtunk szignifikáns, DAI-ra utaló eltérést. Szignifikáns 
eltérést azonban az SWI pozitív és SWI lézió negatív csoportok között nem sikerült feltárnunk sem a 
tractus sem a voxel szintű módszerrel. 
Következtetés: Összegzésül elmondhatjuk, hogy betegállományunkban mind az SWI pozitív és 
negatív betegeink diffúziós paraméterei szignifikánsan eltértek az egészségestől, azonban a két 
csoport között különbséget feltárni nem tudtunk. Eredményeink klinikai jelentősége lehet, hogy 
koponyatraumában, még SWI negatív eseteben sem kizárható ki diffúz axonális károsodás. 
 
 
S08.03 
A T1 hypointenz léziók osztályozása, és azok klinikai relevanciája sclerosis multiplexben 
Kocsis Krisztián, Kincses Zsigmond Tamás 
Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Radiológiai Klinika 
Neuroimaging Research Group 
 
Bevezetés: A T1-súlyozott MRI felvételeken látható hypointenz léziók klinikai jelentősége ismert 
sclerosis multiplex (SM) betegségben. Hagyományosan ezen léziók (úgynevezett black hole-ok) 
meghatározásához Spin-Echo (SE) szekvenciákat használnak, viszont a Fast Spoiled Gradiens-Echo 
(FSPGR) szekvencia kiváló alternatívát jelenthet ebben. 
Módszertan: 79 sclerosis multiplexes betegről készültek T1 (SE, ill. FSPGR) és FLAIR felvételek. A 
felvételeken a léziókat manuálisan szegmentáltuk (kézzel körbe rajzoltuk), majd a léziók medián 
intenzitásának meghatározása után K-átlag klaszterezéssel csoportosítottuk azokat a különböző 
szekvenciákon mért intenzitás értékeik alapján. Ezt követően az ily módon klaszterekbe sorolt 
léziók standardizált intenzitás értékeit összehasonlítottuk a fehérállományi intenzitás értékekkel (Z-
score), valamint megvizsgáltuk, hogy az egyes klaszterekbe sorolt léziók összefüggenek-e a 
betegség súlyosságát leíró klinikai paraméterekkel (korreláció analízis). 
Eredmények: K-átlag klaszterezéssel a léziókat 2 csoportba lehetett sorolni. Az #1 klaszterben az 
FSPGR szekvencián a léziók 100%-ának, míg az SE szekvencián a léziók 69%-ának volt Z=2.3-nál 
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magasabb standardizált lézió távolság (a környező fehérállománnyal képzett kontrasztosság) értéke 
(p<0.05). A #2 klaszterben az FSPGR szekvencián a léziók 78.7%-a, míg az SE szekvencián a léziók 
mindössze 17.7%-a volt ezen határérték felett, így ezen léziók az SE szekvencián kevésbé voltak 
észlelhetők. A #2 klaszterbe tartozó (SE szekvencián kevésbé, FSPGR szekvencián jobban 
azonosítható) léziók száma szignifikánsan korrelált a Kiterjesztett Rokkantsági Állapot Skála (EDSS) 
pontszámaival (R=0.30, p≤0.006), illetve a betegség időtartamával (R=0.33, p≤0.002). 
Következtetés: Kutatásunkban kimutattuk, hogy (I) a black hole-ok két különböző csoportba 
sorolhatóak a különböző szekvencián mért intenzitás értékeik alapján, valamint (ii) csak a 
környezetüktől még kevéssé elkülönülő léziók száma függ össze a klinikai paraméterekkel. Mindez 
hangsúlyozza az FSPGR és SE szekvenciák együttes szerepét a Sclerosis multiplexes betegek után 
követesében, illetve segít megérteni a black hole-ok betegségben betöltött szerepét. 
 
 
S08.04 
Új MR módszerek a neonatális / csecsemőkori hydrocephalusok diagnosztikájában 
Rudas Gábor, Szőcs Anna, Barsi Péter 
Semmelweis Egyetem, Orvosi Képalkotó Klinika, Neuroradiológiai Tanszék 
 
Háttér: 
A neonatológia egyik megoldatlan problémája az aránylag gyakran előforduló, különböző eredetű 
és ennek következtében különböző terápiát igénylő hydrocephalusok. A venticulo-peritonealis 
shunt (VPS) sok szövődménnyel jár: shunt elzárodás, shunt sepsis, rávérzés, stb. ezért óriási 
előrelépésnek lehetett tekinteni az un. III. agykamra fenesztrációját. Az utóbbi években azonban 
sok közlemény jelent meg a módszer sikertelenségéről és a magyar tapasztalatok sem bíztatók. 
Véleményünk szerint ennek hátterében a nem kellően pontos preoperatív képalkotó diagnosztika 
állt: nem tudták jól elkülöníteni a valóban tisztán aqueductus stenosist a más, esetleg „kevert” 
jellegű kórokoktól. 
Cél: 
Olyan új MR technikák kidolgozása, mely nagyobb biztonsággal tudja elkülöníteni a „tisztán” 
aqueductus stenosit a többi, VPS-t igénylő hydrocephalus típusoktól. 
Módszer: 
3T MR készüléket használva olyan erősen T2 súlyozott, vékonyszeletes 3D MR szekvenciákat 
dolgoztunk ki, ill. olyan vizsgálati protokollt (SWI, T2 DRIVE, Liquor pulzációs mérések, az 
aqueductusra merőleges síkban döntve is, stb.), melyek nagymértékben javítják az aquecustus 
vizualizációját, submilliméteres felbontást engednek meg, ill. rendkívüli szenzitivitással mutatják ki 
a vérzést, stb. 
Eredmények: 
Az elmúlt 1 évben 6 gyermeknél alkalmaztuk új módszerünket kiváló eredménnyel. 2 gyereknél 
lehetett teljes biztonsággal igazolni, hogy tisztán aqueductus stenosisa van és a III. agykamra 
fenesztráció ajánlott, míg 4 újszülöttnél/csecsemőnél lehetett korábbi, nem ismert vérzést 
diagnosztizálni, amikor a VP shunt a javasolt műtéti megoldás. 
Megbeszélés: 
Az egyelőre előzetes eredményeink nagyon bíztatók, de nagyobb beteganyagra lenne szükség a 
módszer diagnosztikus értékének megbízható felmérésére. Az előadás figyelemfelhívó lenne és 
lehetőséget teremtene egy multicentrikus study indításához. 
 
 
S08.05 
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A vertebrobasilaris erek morfológiai tulajdonságainak örökletessége 
Szalontai László 1,2*, Jokkel Zsófia 1, Horváth Tamás 3, Piroska Márton 1, Forgó Bianka 4, Kalina 
Ildikó 1, Oláh Csaba 5, Kostyál László 6, Maurovich-Horvat Pál1, Tárnoki David László 1,2, Tárnoki 
Ádám Domonkos 1,2. 
1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Képalkotó Klinika 
2 Országos Onkológiai Intézet Onkológiai Képalkotó és Invazív Diagnosztikai Központ 
3 HeartBit Kft. 
4 Örebroi Egyetemi Kórház, Radiológiai Osztály, Örebro, Svédország 
5 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Idegsebészeti 
Osztály 
6 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Radiológiai Osztály 
 
Bevezetés: A mindennapi radiológiai gyakorlatban az arteria vertebralisok átmérői különbözőek, a 
páciensek többségénél bal dominancia figyelhető meg, az aszimmetria következtében az a. 
basilarisban komplex áramlási profil alakul ki, mely az évtizedek során az artéria görbületének 
változásához vezethet. Jelen vizsgálatunkban arra kerestük a választ, hogy a görbület nagysága és a 
dominancia jellege milyen mértékben függ a genetikai hatásoktól. 
Módszerek: 200 egészséges ikert (134 egypetéjű, 66 kétpetéjű; átlagéletkor 51,6±15 év, 66% nő) 
vontunk be a Magyar Ikerregiszter adatbázisából. A kardiovaszkuláris rizikófaktorokat kérdőív 
segítségével gyűjtöttük össze. Minden ikerről Time-of-Flight MR felvételeket (Miskolc: Siemens 
Magnetom Verio 1,5T, Budapest: Philips Ingenia 1,5T) készíttetünk, melyek alapján az a. vertebralis 
V4 szakaszától a „basilar topig” rekonstruáltuk a vertebrobasilaris rendszert. A rekonstruált 3D 
modelleket ezek után egy automatizált program mérte le. A különböző morfológiai paraméterek 
kialakulásának hátterét ACE modell segítségével elemeztük és határoztuk meg, hogy ezen 
tulajdonságok milyen mértékben függnek az additív genetikai (A), a közös (C), illetve egyéni 
környezeti hatásoktól (E). 
Eredmények: Az arteria vertebralis V4 szegmens átmérőjét, görbületét és tortuozitását leginkább a 
közös (C) és az egyéni (E) környezeti tényezők befolyásolták. Az arteria basilaris hossza és térfogata 
mérsékelt fokú öröklődést mutatott (A: 63%; CI (95%): 45,7-75,2%, E: 37%; CI (95%): 24,8-54,3%, 
valamint A: 60,1%; CI (95%): 42,4-73,2%, E: 39,9%; CI (95%): 26,8-57,6%). Ezzel ellentétben 
mindkét artéria torzióját nagyrészt a közös környezeti hatások befolyásolták. 
Konklúzió: Az arteria basilaris hossza és térfogata mérsékelt fokú öröklődést mutat. A mért 
morfológiai paraméterek többségét azonban a közös és az egyéni környezeti hatások befolyásolták. 
 
 
S08.06 
A contralesionalis primer motoros kéreg funkcionális kapcsolati térképe krónikus stroke-ban 
Veréb Dániel1, Szabó Nikoletta2, Faragó Péter2, Király András1, Kocsis Krisztián1, Bozsik Bence1, 
Kincses Bálint3, Tóth Eszter1, Klivényi Péter2, Kincses Zsigmond Tamás1,2 
1 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Radiológiai Klinika 
2 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Neurológiai Klinika 
3 Institute of Diagnostic and Interventional Radiology and Neuroradiology, University Hospital 
Essen 
 
Háttér 
A stroke-ot követő felépülési időszakban a contralesionalis motoros kéreg kapcsolatai plasztikus 
változásokon mennek keresztül, ami hozzájárul a motoros funkció visszanyeréséhez. Az eddigi 
tanulmányok főként az interhemispherialis kapcsolatokat vizsgálták. Jelen munkában a 



Magyar Radiológusok XXX. Kongresszusa 

 

 

 

contralesionalis primer motoros kéreg intrahemispherialis kapcsolatrendszerét elemezzük 
grádiens-alapú technikák segítségével. 
Módszerek 
A vizsgálatban 17 bal a. cerebri media stroke-ot szenvedett beteg és 17 korban és nemben 
megfeleltetett egészséges kontroll vett részt. Az intrahemispherialis kapcsolatokon alapuló 
corticalis grádiens validálására a Human Connectome Project adatbázisát használtuk. A 
résztvevőkről T1-súlyozott és nyugalmi fMRI-felvételek készültek, majd a contralesionalis motoros 
kéreg kapcsolati térképét connectopic mapping technika segítségével rekonstruáltuk. A kapcsolati 
térkép és az izomerő összefüggéseit, valamint a csoportok közötti különbségeket térbeli statisztikai 
módszerek segítségével elemeztük. 
Eredmények 
Az inter- és intrahemispherialis kapcsolatokon alapuló corticalis grádiens között nem volt 
szignifikáns különbség a referenciacsoportban. A contralesionalis motoros kéreg grádiense nem 
mutatott szignifikáns eltérést az egészséges és a stroke csoport között (korrigált p>0.05). A 
grádienst leíró modell paraméterei szignifikáns korrelációt mutattak a felső és alsó végtag 
izomerejével, valamint az NIHSS-pontszámmal a stroke-csoportban, nemre, életkorra és a stroke 
óta eltelt időre korrigálva (R=-0.569, p<0.033; R=-0.573, p<0.032; R=0.535, p<0.049). 
Következtetés 
A contralesionalis motoros kéreg plasztikus, intrahemispherialis kapcsolati változásai grádiens-
alapú technikák segítségével nyomon követhetők, és összefüggnek a motoros rehabilitáció és a 
klinikai állapotjavulás mértékével. 
 
 
S08.07 
A pitvarfibrilláció és stroke/TIA prediktorainak meghatározása szív CT angiográfia segítségével 
Száraz Lili1,2, Simon Judit1,2, Jeff M. Smit3, Mohammed El Mahdiui3, Philippe J. van Rosendael3, 
Kolossváry Márton2, Szilveszter Bálint2, Victoria Delgado3, Merkely Béla2, Jeroen J. Bax3, 
Maurovich-Horvat Pál1,2 
1 Semmelweis Egyetem, Orvosi Képalkotó Klinika 
2 Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, MTA-SE Kardiovaszkuláris 
Képalkotó Kutatócsoport 
3 Leiden University Medical Center, Leiden, Hollandia 
 
Bevezetés: A pitvarfibrilláció (PF) akár ötszörösére növelheti a stroke ill. a tranziens ischemiás 
attack (TIA) kockázatát, így a megelőzésben a hajlamosító tényezők azonosítása kiemelten fontos. 
Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a bal pitvar (BP) és bal fülcse (BF) volumenek, továbbá a BF 
morfológiájának vizsgálata volt pitvarfibrilláló és nem pitvarfibrilláló betegek esetében CT 
angiográfia (CTA) segítségével. Továbbá célunk volt a stroke/TIA CT alapú prediktorainak 
meghatározása. 
Módszerek: Retrospektív, két centrumos vizsgálatunkban kétféle betegpopulációt tanulmányoztunk: 
pitvarfibrilláló betegeket, akik bal pitvari CTA vizsgálaton vettek részt, illetve nem pitvarfibrilláló 
pácienseket, akik koszorúér-betegség kizárása céljából érkeztek. A felvételek segítségével 
meghatároztuk a BP valamint a BF volumeneket, továbbá a BF morfológiáját, melyet négy 
kategóriába soroltunk: windsock, chicken wing, cauliflower és swan. 
Eredmények: Összesen 1813 beteg adatát dolgoztuk fel 908 pitvarfibrilláló és 905 kontroll beteg. Az 
átlag életkor 58,4±11,5 év volt. A vizsgálati populációban a stroke/TIA előfordulása 6,6% volt. 
Szignifikáns különbséget találtunk a pitvarfibrilláló és a kontroll betegcsoport között kor (60,8±10,3 
vs 56,1±12,1 év), BP volumen (108,7±31,6 vs 78,4±20,3 cm³), BF volumen (8,7±4,2 vs 6,6±2,5 cm³), 
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férfi nem (66,5% vs 49,4%), hipertónia (58,0% vs 48,7%), hiperlipidémia (22,4% vs 32,9%) és 
obezitás (22,1% vs 17,7%) tekintetében (minden p<0,05). A stroke/TIA-s és a kontroll csoport 
között különbséget találtunk kor (62,4±10,0 vs 58,2±11,5), BP volumen (102,7±32,1 vs 93,0±30,3 
cm³), hipertónia (62,7% vs 52,5%) és hiperlipidémia (39,8% vs 26,9%) tekintetében (minden 
p<0,05). Multivariáns analízissel vizsgálva a BP volumen független prediktornak bizonyult mind a PF 
[OR=1,04; (95%CI=1,03-1,05); p<0,001], mind pedig a stroke/TIA [OR=1,01; (95%CI=1,00-1,01); 
p=0,01] előfordulás tekintetében. A BF morfológia típusát vizsgálva a swan morfológia a stroke/TIA 
független prediktorának bizonyult [OR=3,01; (95%CI=1,49-5,72); p<0,01]. 
Következtetések: Eredményeink alapján a nagyobb BP volumen a PF és a stroke/TIA kialakulásának 
független prediktora. Továbbá PF esetén a CTA felvételen azonosított swan morfológia növeli a 
stroke/TIA kialakulásának valószínűségét. 
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Bevezetés: A pitvarfibrilláció (PF) a leggyakoribb szívritmuszavar, melynek legsúlyosabb 
szövődménye a stroke. A PF hatékony kezelési módszere a katéter abláció, ennek ellenére sok 
esetben jelentkezik rekurrencia. 
Célkitűzés: Tanulmányunk elsődleges célja a bal fülcse (BF) morfológia és a fülcse flow közötti 
összefüggés vizsgálata pitvarfibrilláló betegeknél. Vizsgáltuk továbbá a fülcse flow és morfológia 
hatását stroke/TIA előfordulására, valamint a katéter ablációs beavatkozás utáni PF rekurrenciára. 
Módszer: Olyan betegeket vizsgáltunk, akiknél ablációs beavatkozás előtt transesophageális 
echokardiográfiás (TEE), valamint bal pitvari CT angiográfiás (CTA) vizsgálat történt intézetünkben. 
A fülcse flow a TEE során került meghatározásra. A bal pitvari CTA felvételek 3D-rekonstrukcióinak 
segítségével meghatároztuk a bal pitvari és a BF volumeneket, továbbá a BF morfológiákat. A BF 
morfológiákat négy kategóriába soroltuk: cauliflower, windsock, chicken wing és swan, 3 vizsgáló 
konszenzus véleménye alapján. 
Eredmények: Összesen 649 beteg adatait dolgoztuk fel. A betegek átlag életkora 61±10 év volt, 
34%-uk volt nő. A betegek 7,1%-ánál fordult elő stroke/TIA és 40,8%-ánál rekurrált a PF. Az abláció 
és a rekurrencia között eltelt idő mediánja 22,7 [9,3-43,1] hónap volt. Multivariáns logisztikus 
regresszióval vizsgálva a windsock morfológia protektívnek (OR:0,32 95%CI=0,12-0,77; p=0.017) 
bizonyult, míg a swan fülcsealak (OR:2,69 95%CI=0,96-6,86; p=0,047), illetve a csökkent fülcse flow 
(OR:2,18 95%CI=1,09-4,61; p=0,033) magasabb kockázattal társult a stroke/TIA tekintetében. A 
katéter ablációs beavatkozás utáni PF rekurrencia vizsgálata során a multivariáns analízisben a 
csökkent ejekciós frakció (HR=2.17; 95%CI=1.38-3.43; p<0.001) és a nagyobb BF volumen (HR=1.06; 
95%CI=1.01-1.12; p=0.029) független prediktornak mutatkoztak perzisztens PF esetén, míg 
paroxizmális PF esetén nem találtunk szignifikáns összefüggést. 
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Következtetés: A fülcsemorfológiák közül a windsock alak protektívnek bizonyult, míg a swan 
fülcsealak és a csökkent fülcsefunkció növelték a stroke/TIA kockázatát. A PF rekurrencia 
vizsgálatakor a csökkent bal kamrafunkció, valamint a nagyobb BF volumen bizonyultak független 
prediktornak. 


