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BEVEZETŐ

ELŐSZÓ

Az orvostudomány szakterületei mind összetettebbé válnak. Egyre kevesebb szakember egyre kisebb területet tud csak átfogni. Ez sok más egyéb
tényezővel együtt a csapatmunka jelentőségét növeli. A könyv ezt az igényt tükrözi. A neuro-ophthalmológia olyan határterület, amely ötvözi
a neurológiai és szemészeti szaktudást a látórendszer területén. A látás, a legfontosabb biológiai rendszerünk mellyel a külvilághoz kapcsolódunk.
Komplexitásának átfogása önmagában is számos szakterület igénybevételét teszi szükségessé, nem beszélve arról, hogy sok nem idegrendszeri
eredetű betegség képez tüneteket ezen a területen is.
Somlai Judit, aki az idők során a hazai neuro-ophthalmológia igazi nagyasszonyává nőtte ki magát, közel 50 kiváló szakembert volt képes
csatasorba állítani ennek a komplexitásnak a láttatására, oktatására.
Ez a könyv nem előzmény nélküli, immár harmadik alkalommal újítják meg bővülő számú szerzők. A megjelenések egyre gyorsuló üteme
(1996, 2007 és 2010), valamint az, hogy a jelen könyv terjedelme duplája az előzőnek, jelzi, hogy milyen dinamikusan fejlődő területről van szó.
Az előző könyv hagyományán építkezve bővebb rész foglakozik a krónikus látássérültek rehabilitációjával és az őket támogató
segédeszközökkel.
A mai egészségügyben az egyik legnagyobb hiánycikk az integráció és az átfogó szemléleti alapokon nyugvó építkezés. Ezért is példaértékű
ez a munka.
Gratulálok a könyv szerzőinek, akik saját szakmai életükön átívelő konzisztens és hiteles tudásanyagot nyújtanak és melegen ajánlom a munkát
szemorvosok, neurológusok, idegsebészek, traumatológusok, radiológusok számára, valamint a cardiovascularis és rehabilitációs területen
dolgozó szakemberek számára.
Dr Halász Péter
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Örök dilemmánk, hogy mi a nehezebb? Egy sohasem látott világot elképzelni,
vagy a látott világot elveszίteni, illetve azt feldolgozni, hogy a látás élménye
sohasem tér vissza? Nem szabad ebben dönteni, csupán empátiánk vezérelhet.
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1.1. A Neuro-Ophthalmologia jelentősége, feladata
SOMLAI JUDIT

1.1.

A Neuro-Ophthalmologia jelentősége, feladata a szemorvosok
klinikai gyakorlatában

A Neuro-Ophthalmologia (NO) egy olyan új diagnosztikai határterület, amely az ideggyógyászati, idegsebészeti és neurológiai
szövődményekkel járó belgyógyászati megbetegedések szemtüneteit foglalja magába. A látópályarendszer a retina és a látókéreg
között, a szemmozgató rendszer pedig a szemizmok és a kérgi centrumok között húzódva átszelik a központi idegrendszert szinte
teljes hosszában. Így bárhol alakul ki ezen rendszereken belül működészavar, a Neuro-Ophthalmologiai vizsgálóeljárásokkal
a károsodás mértékére, helyére és tapasztalati alapon a károsodás kóreredetére is következtethetünk.
A vizsgálatok információt jelentenek:
• a magassági lokalizációban
• a károsodás mértékének megítélésében
• a csupán funkcióvesztéssel kezdődő, de még morfológiai eltérést nem okozó elváltozások eseteiben (például a CT-, MRvizsgálat negatív eredményű)
• a kezelés hatékonyságának mérésében, illetve a betegség progressziójának megállapításában
• a gondozás és a rehabilitáció minőségi, objektív tesztelésében
A topográfia, más néven az ún. „lokalizációs diagnosztika” révén
gyakorlatilag a látó- és szemmozgató pályarendszer bármely szakaszán bekövetkező eltérés kimutatásával a központi idegrendszeren
belül lokalizálhatjuk, hogy hol zajlik és milyen mértékben a kóros
elváltozás. Mint például egy látótérkiesés vagy egy neurogén kancsalság megállapítása révén. A vizsgálatok során mért eltérésekkel
Az arab orvosoktól fennmaradt rajzok egyike. Elképzelésük a látópályávalószínűsíthetjük s egyben számszerűsíthetjük a kóros eltérés
ról nem állt messze a valóságtól, főként a chiasma régiójára vonatkozóan.
mértékét, egyben kizárhatjuk annak lehetőségét is.
A látásvesztést okozó kórfolyamat sokáig rejtve maradhat a legmodernebb diagnosztikai eljárások elől is. De egy funkciózavar,
mint például egy átmeneti látásvesztés és/vagy diplopia jelzi vagy előrejelzi az induló vagy már zajló kórfolyamatot.
A konzervatív vagy műtéti kezelés eredményességét pontosan tesztelhetjük Neuro-Ophthalmologiai vizsgálóeljárás segítségével:
például egy látótér-defektus növekedése a kezelések kapcsán jelezheti a kórfolyamat kiújulását, illetve annak progresszióját.
A betegeinket, amíg szükséges, akár életük végéig is, célszerű, részben a határterületek szakembereivel, részben a kapcsolódó
szakterületek orvosaival együttesen, ha kell, szoros konzíliumi kapcsolatrendszerrel gondozni, gyógyítani.
Akárcsak a klinikai orvoslás szinte valamennyi területén a Neuro-Ophthalmologiában is a legkorszerűbb diagnosztika került
előtérbe. Ugyanis minél koraibb betegségszakaszban, azaz mérsékelt eltérést megállapítva derül ki az eltérés, annál hatékonyabb
az adekvát kezelés, illetve annál kisebb a maradványeltérések valószínűsége.
Az orvosi kezelés mellett a látássérültek sokoldalú rehabilitációja számos speciális képzettségű segítőnkkel együtt nemcsak
a beteg tüneteinek enyhítésében, de a meglévő-visszafordíthatatlan elváltozásokkal együtt a legkorszerűbb diagnosztikai eszköztől
a jó és hasznos emberi tanácsig, mind a betegeink felépülését, újrakezdését segíti.
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1.1.2. A Neuro-Ophthalmologia jelentősége a neurológiai gyakorlatban

A szem a lélek tükre. Vagy inkább a szem az agy tükre, ablak az agyra, legalábbis a neurológus számára. A neurológiai fizikális
vizsgálat része a nervus opticus és a szemmozgások vizsgálata. A fundus megtekintése a sürgősségi neurológiában alapvető.
A látótér vizsgálata mind a szemészeti, mind a neurológiai vizsgálat része, de pontos megítélése a szemészet eszköztárával lehetséges. A szemmozgások és a pupillareakciók vizsgálata is mindkét szakma közös feladata, bár a vizsgálat szempontjai talán itt
a legeltérőbbek.
A szemészet és a neurológia egymásra utaltságát a látórendszer bonyolultsága indokolja. A szem tulajdonképpen az agy része,
a retina a diencephalonból fejlődik, a szemgolyó rétegei az agyhártyákkal függenek össze. A retina és az agy vérellátását is közös
ér biztosítja. Az orbita és az intracranialis képletek között szoros anatómiai kapcsolat létezik. A retinától az occipitalis kéregig
a látórendszer az agy minden területével kapcsolatba kerül. A szemmozgás szabályozásának anatómiája, vestibularis kapcsolatai
a medikusképzéstől a szakvizsgáig a legnehezebb fejezetek egyike. A látás szolgálatában álló szerkezetek az idegrendszer szinte
minden területén megtalálhatóak (a supratentoriális képletek egyharmada a látást szolgálja), így szinte minden idegrendszeri
betegségben károsodhatnak – a károsodás leírása a kiváltó ok azonosításában ad segítséget (1).
Mindezek alapján érthető, hogy a látó- és szemmozgató rendszereknek számos olyan betegsége van, ahol a szemészet és a neurológia úgymond „egymásra mutogat”. A mindennapi gyakorlatban mindenki találkozott már például elülső ichaemiás opticus
neuropathiában szenvedő beteggel, aki szemészeti és neurológiai osztályok, szakrendelések között ingázik.
A Neuro-Ophthalmologia az a szakma, ahol az orvosnak egyszerre kellene szemésznek és neurológusnak lennie, ami persze nem
sikerülhet. A képzési rendszer miatt először mindenki vagy szemész, vagy neurológus lesz, így olyan szakemberek kerülnek ki
a képzésből, akik vagy a szemészethez értő neurológusok, vagy a neurológiához értő szemészek, ennek minden előnyével és hátrányával. Ennek az elkülönültségnek a következményei különösen a ritka betegségek esetében jelentősek. Bostonban, az Egyesült
Államokban is előfordulhatott (2), hogy 1992-ben neurológiai osztályra került egy gyermek, akinek kétoldali ptosisa mellett
szemei lefelé tekintve fixálódtak. Vizsgálták myasthenia, mitokondrium betegség, congenitalis myopathia irányában is, tanácstalanul. Szemészeti konzíliumot kértek, és némiképp meglepődtek, amikor a szemészek az extraocularis izmok congenitalis
fibrosisaként diagnosztizálták az esetet, amelyet a neurológusok nem ismertek, holott a szemészeti irodalomban már az 1800-as
években leírták és az ocularis fibrosisok között tartották számon, s amelynek legelterjedtebb formája a Duane-szindróma.
A betegségcsoport okának a szemészeti irodalom az extraocularis izmok elsődleges fibrosisát tartotta. Azóta a betegségcsoport
kiterjedt irodalommal rendelkezik a neurológiában is, mivel igazolódott, hogy a szemmozgászavar oka nem fibrosis, hanem
a szemmozgató agyidegek motoneuronjainak fejlődési zavara (congenitalis cranialis dysinnervatiós betegségek).
Ilyen „meglepő” betegségből nagyon sok létezik. Ez a Neuro-Ophthalmologia könyv is segíthet abban, hogy a szemészek és
a neurológusok számára az ilyen meglepetésekből egyre kevesebb maradjon.
Irodalom
1.

Newman NJ et al. Neuro-ophthalmology update. Continuum Am Acad Neurol 2003;9:11–78. Engle EC. Oculomotility disorders arising from
disruptions in brainstem motor neuron development. Arch Neurol 2007;64:633–637.
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2.1.

A látórendszer párhuzamos információfeldolgozási
mechanizmusai

A retinán leképezett látási információ két egymástól anatómiailag független pályarendszeren keresztül kerül feldolgozásra
a központi idegrendszerben. A látórendszer felépítésének és működésének ez a párhuzamos jellege régóta ismert, élettani és
klinikai jelentőségét azonban csak az elmúlt években ismerték fel a látórendszerrel foglalkozó kutatók.
Az eredeti arisztotelészi koncepció az öt érzetet: a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás érzetét önálló érzékszervekkel
hozta kapcsolatba. Volkmann vetette fel 1844-ben a gondolatot, hogy a bőrből kiinduló különböző érzetkvalitásokat (tapintás-, vibráció-, hideg-, meleg-, fájdalom-) a központi idegrendszeren belül az idegsejtek különálló populációi továbbítják (1).
Ez a gondolat teremtette meg a szomatikus érzések független, paralel feldolgozásának alapelvét.
A látórendszerben a párhuzamos feldolgozás elvének úttörője Bishop volt, aki 1933-ban békák és nyulak látóidegrostjai
között vezetési sebességük szerint elkülönülő csoportokat figyelt meg (2). Ebből arra következtetett, hogy a különböző rostcsoportok a látásérzet különböző komponenseit hordozzák hasonló módon a szomatoszenzoros pályákhoz. Azonban amíg
a szomatoszenzoros rendszerben igen könnyű volt a párhuzamos módon feldolgozott szubmodalitásokat felismerni, addig a
látórendszer vizuális szubmodalitásainak elkülönítése lényegesen nehezebbnek bizonyult. Ennek fő oka az volt, hogy egyik
rostcsoportot sem sikerült az akkor ismert receptorpopulációkkal (csapok és pálcák) összefüggésbe hozni.
Áttörést jelentett Enroth-Cugell és Robson közleménye (3), akik a macska retinájában két különböző ganglionsejtet írtak le:
az Y- és az X-sejtet. A szerzők azt találták, hogy az Y-sejtek relatíve nagy receptív mezejét érő hatások nem lineáris módon ös�szegződnek, míg az X-sejtek kis receptív mezejükben lineárisan összegezték a hatásokat. Az area centralis táján túlnyomórészt
az X-sejtek fordultak elő, míg az Y-sejtek inkább a periférián voltak találhatók (1. ábra). A kétféle sejtcsoport jelentősége akkor
nyert különös hangsúlyt, amikor kimutatták, hogy nagy eltérés van a kétféle sejttípushoz tartozó axonok vezetési sebességében. Az Y-sejtek gyorsan vezető (30–40 m/s), az X-sejtek jelentősen lassabban vezető (18–25 m/s) rostokat tartalmaznak.
Úgy tűnik, hogy az X-sejtek a finom részletek feldolgozásában, míg az Y-sejtek a mozgásérzékelésben játszhatnak szerepet (4).
1972-ben Stone és Hoffmann a retina sejtjeinek harmadik csoportját írta le, a W-sejteket. Ezekre jellemző a nagy receptív mező,
a jellegzetesen elnyújtott tüzelési mintázat, az irányszelektivitás és az igen lassan – 4–12 m/s sebességgel – vezető axonok (5).
(A W-sejtek részvétele a látásban még nem tisztázott).
A főemlősökön és az emberen az X/Y sejtek homológját a corpus geniculatum laterale (CGL) parvocellularis rétegeihez axont
adó P ganglionsejtekben (X-sejt, α-sejt), illetve a CGL magnocellularis areájához futó M-sejtekben (Y-sejt, β-sejt) találták meg.
A retinalis ganglionsejtek 80%-a P-sejt, 20%-a M-sejt.
A főemlősök retinájában egy további sejtet a koniocelluláris
(K) sejteket írtak le. Ennek, valamint az ebből kiinduló
koniocelluláris (K) pálya, emberi látásban betöltött szerepéről
keveset tudunk, ezért a következőkben nem tárgyaljuk.
A pályák jellegzetessége, hogy az M-sejtekből és a P-sejtekből kiinduló pályák a CGL-en, illetve a kérgi areákon való átkapcsolódás után
is megtartják jellegzetességeiket, így az axonok vezetési sebességét.
A retinalis P-ganglionsejtek jellemzői
–
kicsiny sejttest és kis dendriticus mező,
–
nagyobb sejtsűrűség a fovea centralis körül,
–
közepes átmérőjű axonok,
–
projekció a parvocellularis CGL areához.

1. ábra
Az M- és P-sejtek retinalis elhelyezkedésének sémás rajza. A betűnagyságok
a szóma/dendriticus (receptív) mező nagyságának arányait szemléltetik.
Lennie nyomán (18)

16

neuro-ophthalmologia

A retinalis M-ganglionsejtek jellemzői:
–
nagy sejttest közepes méretű dendriticus mezővel,
–
egyenletes eloszlás a retinában,
–
vastag axonok,
–
projekció a magnocellularis CGL-hez.
A két sejttípus általános jellegzetessége, hogy a dendriticus és a
receptív mező nagysága a retina perifériája felé növekszik (1. ábra).
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A kérgi projekciók elkülönülő jellegzetességeit elsősorban majomagyon végzett citokróm-oxidáz enzimfestéssel, valamint jelzett
2-deoxi-glükóz-meghatározással mutatták ki. Ezen vizsgálatok alapján emberben is valószínűsíthető egy, a CGL-en és az elsődleges látókérgen keresztül a temporalis kéreghez futó P-sejtes, és egy, a CGL-en és az elsődleges látókérgen keresztül a parietalis
kéreghez futó M-sejtes pálya létezése (2. ábra).
Ami az élettani jellegzetességeket illeti, a párhuzamos látópályák különböző érzékenységet mutatnak az alacsony és magas térfrekvenciák iránt. A frekvenciák iránti temporális (időbeli) érzékenység is különböző. Úgy tűnik, hogy az M-pályák az alacsony és közepes
térfrekvenciák gyors változásaira, a P-pályák a lassan változó magas térfrekvenciák iránt mutatnak különleges érzékenységet (6).
Emberen ezeket a pályákat elsősorban a kritikus fúziós frekvencia, másrészt az időben és térben változó kontrasztérzékenység
módszerekkel lehet vizsgálni. Az M-sejtes pálya az 5–10 Hz frekvenciával modulált alacsony térfrekvenciás ingert preferálja.
A főképp fovealis területről kiinduló P-pálya a lényegesen lassabban változó, de finomabb térfrekvenciákra érzékeny.
A két pálya léte teszi lehetővé, hogy a retinán megjelenő kép kétféle információfeldolgozó rendszeren keresztül két különálló információt szolgáltasson. Az M-sejtes pálya a finom részletektől függetlenül a retina nagyobb területeit érintő, változó formákról
ad korai információt. A finom részletekről kapott jelzések a P-sejtes pályán keresztül később érkeznek a kéregbe, vagyis a látórendszer egy általános, globális információt kap, mielőtt a helyi, elsősorban fokális részletekről szóló információk bejutnának.
Az M-sejtes pálya egy gyors képet ad elsősorban arról, hogy a látótér mely részében történik valami változás. Ez az információ
azáltal segíti a P-sejtes pálya működését, hogy lehetővé teszi a fovea beállító mechanizmusát, és elősegíti, hogy a P-sejtes pálya
által közvetített fokális információ beilleszkedjen
az M-sejtes pálya által szolgáltatott háttérbe (7).
A látórendszer paralel feldolgozó működésének
egyik első magatartási bizonyítéka az a megfigyelés, hogy hasított agyú (split-brain), tehát
interhemisphaerialis összeköttetéseitől megfosztott majmokban a tanulási folyamat alapján kétféle
vizuális jelet lehet megkülönböztetni (7). Vannak
olyan ingerek, amelyeket a majmok mindkét
hemisphaeriuma külön-külön meg tud tanulni, és
vannak olyan ingerek, melyekre nézve a kettős tanulás nem lehetséges. Az úgynevezett hasított jelek
azok, amelyeket jól megkülönböztethető, könnyen
definiálható ingerpárok alkotnak, például kereszt
az egyik hemisphaerium számára és kör a másik
számára. Vannak viszont olyan ingerpárok, melyeket legegyszerűbben úgy jellemezhetünk, hogy
globálisan térnek el egymástól. Például ilyen az öt
csillag a látótérben hat csillaggal szemben, vagy
a félhomályos látótér a fényessel, a narancssárga
szín a kék kiegészítő színével szemben.
Minden nem hasított ingerkomplexumra érvényes, hogy egy egyszerű függvénytranszformáció
segítségével át lehet forgatni őket párjukba.
Ez megfelelhet annak a magatartási helyzetnek,
amelyben állat térbeli mozgása kapcsán egy inger
megváltoztatja látszólagos struktúráját a mozgással
összefüggő irány-, fényesség- és perspektívaváltozás
következtében.
Ez a kísérlet vezette Trevarthent a vizuális magatartás kétféle aspektusának leírásához (8). Feltételezése szerint a vizuális rendszer organizációja
elsősorban a vizuomotoros rendszer szerveződésének felel meg. A vizuomotoros rendszer kétféle
alapfunkciót szolgál.
A lokomotoros elmozdulások megváltoztatják a viszonyt a
test és a térbeli konfigurációk, például
a felszín tárgyainak
kontúrjai
között.
2. ábra
A látópálya felépítésének sematikus ábrázolása
E mozgások vizuális
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koordinálásának hátterében áll a környezeti (globális) látás. Ezzel szemben a környezet megváltoztatására végzett manipulatív
magatartás során mind a látás, mind a motoros aktusok a tér egy pontjára irányulnak. A látást egy helyre, egy speciális tárgyra,
annak részleteire koncentráljuk, miközben motoros mechanizmusaink is erre irányulnak. Ezt a típusú vizuális tevékenységet
fokális látásnak nevezzük; ez a vizuális funkciónak azon fajtája, amely a finom diszkrimináló működéseket szolgálja.
A környezeti látás jellemzői:
– nagyon érzékeny a mozgásra, vagyis a képben létrejövő változásokra
– elsősorban a lateralis látótérfél eseményei befolyásolják
– kis megvilágítási szinteknél is érzékeny
– általában nem tudatosul
A fokális látás jellegzetességei:
– a térbeli különbségek iránti preferencia
– a látómező központi részének túlzott reprezentációja
– a photopiás intenzitásszint preferenciája
– figyelem kíséri, tudatosulás követi
A FOKÁLIS ÉS KÖRNYEZETI LÁTÁS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA
1. A nagy sebességek iránt érzékeny, alacsony felbontóképességű perifériás mechanizmusok hamar adaptálódnak fixált fejtartás mellett, és ez a perifériás kép gyors kioltódásához vezet. Ezzel szemben a periférián bekövetkező mozgás a centrális,
fokális látás elnyomásához vezet. A fokális látás a gyors helyváltoztató mozgás alatt is gátlódik.
2. Az alacsony fényintenzitású környezet a környezeti látást, a photopiás környezet a fokális látást segíti elő.
3. Az interakció harmadik lehetősége a két rendszer különböző működési sebességén alapul. A vizuális térben bekövetkező
változások hatására létrejövő oculomotoros válaszok latenciája lényegesen rövidebb, mint egy-egy, bizonyos fokális jellegzetességet követő saccadikus válasz (9). Ez összefüggésben állhat az X- és Y-rendszer alapvetően különböző vezetési sebességével (10).
A korábban érkező Y-kisülések más információt tartalmaznak és más válaszokat indukálhatnak.
Klinikai bizonyítékok
A környezeti és a fokális látás elkülönítése néhány olyan kóros folyamatban is lehetséges, amelyekben a két párhuzamos rendszer
nem egyforma mértékben károsodik.
A legtöbb adat a glaucoma, az Alzheimer-betegség és az amblyopia ex anopsia vonatkozásában található. Vannak adatok
a magno- és parvocellularis pályarendszer, és ennek megfelelően a fokális és globális látás különböző érintettségére, a Parkinsonkór, valamint a súlyos agyi hypoxia után fellépő magatartási zavarok eseteiben is. Bizonyos dyslexiás zavarok megértéséhez is
hozzájárulhatnak az M- és P-sejtes pályáról nyert ismeretek (11).
A három leggyakoribb betegséggel kapcsolatos legújabb ismeretek a következők.
Glaucoma
Szövettani tanulmányok bizonyították, hogy glaucomában elsősorban a nagy ganglionsejtek és ennek megfelelően a vastag látóidegrostok károsodnak (12). Az elektrofiziológiai és pszichofizikai eltérések szintén az M-sejtes pálya károsodására utalnak.
Eltéréseket találtak glaucomás betegek mintázott ingerléssel kiváltott elektroretinogramjában, illetve látókérgi kiváltott válaszában. Ezek az eltérések kifejezettebbek voltak alacsony térfrekvenciájú, gyorsan változó ingerek esetén. Atkin és munkatársai
kimutatták a nagyfrekvenciájú flickerérzékenység csökkenését glaucomás betegekben (13). Towle és munkatársai leírták, hogy
a glaucomás betegek VEP fő komponensének latenciaideje megnőtt, amikor nagy sakktáblaminta gyors ütemű változtatásával
végeztek ingerlést (14).
Price és munkatársai hasonlóan a VEP-latenciaidő megnyúlását találták glaucomában. Ezek az adatok arra utalnak, hogy
glaucomás betegekben a P-sejtes pálya relatív megmaradása mellett az M-sejtes pálya károsodása dominál. Speciálisan tervezett
pszichofizikai kísérletek feladata lenne, hogy az ezekkel a károsodásokkal járó vizuális információváltozásokat értelmezzük.
Alzheimer-kór
Az Alzheimer-kór egy ismeretlen etiológiájú, dementiához vezető betegség. Leírták, hogy az Alzheimer-kórban szenvedő betegek retinája, illetve látóidege is károsodik. Előrehaladott Alzheimer-kórban a ganglionsejtek 30–60%-a működészavart szenved.
Szövettani vizsgálatok tanúsítják, hogy a retinalis ganglionsejtek közül kezdetben elsősorban az M-sejteket érintik ezek az elváltozások. Funkcionális bizonyítékok is utalnak az M-sejtes pálya károsodásának túlsúlyára. A látókérgi kiváltott válasz vizsgálatok korábban nem jeleztek ilyen eltérést, e vizsgálatokat azonban erős kontrasztú, alacsony temporalis frekvenciájú ingerléssel
végezték, ez az inger pedig elsősorban a P-sejtes pályát hozza működésbe. Trick és munkatársai (15) a pattern elektroretinográfia
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(PERG) károsodását mutatták ki, ha Alzheimer-kóros betegeket magas frekvenciájú ingerrel teszteltek. Hutton és munkatársai
(16) a lassú követő szemmozgás zavara és az Alzheimer-kór dementiafoka között találtak összefüggést. Majmokban hasonló
tüneteket az M-sejtes pálya kérgi területeinek roncsolása után figyeltek meg.
Amblyopia
Az amblyopia ex anopsia (tompalátás) olyan funkcionális látásromlás, amelyet nem kísér szemfenéki vagy egyéb retinalis elváltozás és optikailag nem korrigálható. Állatkísérletben az amblyopiát többféleképpen lehet modellezni. Tompalátást
idéz elő, ha a fejlődés bizonyos korai stádiumában bevarrják a szemhéjat (amely kiküszöböli a mintalátást, de az állat észleli
a luminanciaváltozásokat). Hasonló következményekkel jár a mesterségesen előidézett anisometropia. Mind az állatkísérletek,
mind a klinikai amblyopia esetén kétféle lehet a tompalátás: csökkenhet a magas térfrekvencia iránti érzékenység, vagy csökkenhet valamennyi térfrekvencia iránti érzékenység. Ez felveti annak lehetőségét, hogy az amblyopia klinikai képe mögött kétféle
károsodás áll. Lehet, hogy a P-sejtes pálya szelektíven károsodik, és lehet, hogy mind az M-sejtes, mind a P-sejtes pálya működészavara együttesen okozza az amblyopia klinikai tüneteit.
Az emberek amblyopiájában a temporalis felbontóképesség csökkenését nem mindig kíséri az alacsony térfrekvenciák iránti
érzékenység romlása, így az nem hozható közvetlenül kapcsolatba az M-sejtes pálya károsodásával. A majmokon végzett kísérletek anisometropicus amblyopiában a P-sejtes pálya specifikus zavarát mutatták ki. Az anisometropiát úgy lehet kísérletesen
előidézni, hogy atropinnal folyamatos akkomodációs bénulást váltanak ki. Ez jellegzetes magatartási és hisztológiai tünetekkel
jár, amennyiben a magas térfrekvenciák iránti érzékenység csökken, és a corpus geniculatum laterale parvocellularis rétegében
sejtkárosodás észlelhető. Az anisometropicus amblyopia emberekben is a magas térfrekvenciák iránti érzékenység csökkenésével
jár. Ezek az eredmények arra mutatnak, hogy az anisometropia okozta amblyopia szelektíven a P-sejtes pályát érinti. Ezzel áll
összhangban az a klinikai megfigyelés, hogy az amblyop gyerekek látása csak photopiás körülmények között gyengébb, a fokális
látást igénybe nem vevő scotopiás körülmények között nincs különbség az amblyop és az ép szem között. Az amblyopiát ezért,
mint a fokális látás szelektív zavarát is lehet tekinteni (17, 18).
A fenti morfológiai, élettani, pszichofiziológiai és klinikai megfigyelések a látásvizsgálatok egy új aspektusát vetik fel. Szakítani
kell azzal a szemlélettel, amely a látáson elsősorban a fokális látás teljes kontraszt melletti meglétét érti. Fel kell figyelni azokra a
rendellenességekre, amelyek ép fokális látás mellett a környezeti látás zavarát okozzák.
Jelenleg a kontrasztérzékenység vizsgálata és a kiváltott válaszok bizonyos fajtái nyújtanak némi információt az M-sejtes pályák
szelektív zavaráról. Szükség lenne arra, hogy a kétféle pályát szelektíven vizsgáljuk, erre új objektív módszereket kellene kidolgozni, hogy a látórendszer fiziológiai és patológiás folyamatait jobban megérthessük.
Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Volkmann AW. Handwörterbuch der Physiologie, Ed: Wagner R, Vol. 2 Braunschweig, 1844:521–526.
Bishop GH. Fiber groups in optic nerve. Am J Physiol 1933;106:460-474.
Enroth-Cugell C, Robson JG. The contrast sensitivitity of retinal ganglion cells of the cat. J Physiol (Lond) 1966;187:517–552.
Cleland BG, Levick WR. Brisk and sluggish concenrtically organized ganglion cells in the cat’s retina. J Physiol (Lond) 1974;240:421–456.
Stone J, Hoffmann KP. Very slow conducting ganglion cells in the cat’s retina:a major, new functional type. Brain Res 1972;43:610–616.
Stone J, Dreher B. Parallel processing of information in the visual pathways. A general principle of sensory coding. Trends Neurosci 1983;5:441–446.
Bassi CJ, Lehmkuhle S. Clinical implications of parallel visual pathways. J Am Optom Assoc 1990;61:98–110.
Trevarthen CB. Two mechanisms of vision in primates. Psychol Forsch 1968;31:299–337.
Rashbass C. The relationship between saccadic and smooth tracking eye movements. J Physiol (London) 1961;159:326–338.
Sestokas AK, Lehmkuhle S. Visual response latency of X- and Y-cells in the dorsallateral geniculate nucleus of the cat. Vision Res 1986;26:1041–1054.
Lovegrove WJ, Carzia RG, Nicholson SB. Experimental evidence for a transient system deficit in reading disabled children. J Am Optom Assoc
1990;61:98–110.
Quigley HA, Sanchez RM, Dunkelberger GR. Chronic glaucoma selectively damages large optic nerve fibers. Invest Ophthalmol Vis Sci
1987;28:913–920.
Atkin A, Bodis-Wollner I, Wolkstein M. Abnormalities of contrast sensitivity in glaucoma. Am J Ophthalmol 1979;88:205–213.
Towle VL, Moskowitz A, Sokol S. The visual evoked potential in glaucoma and ocular hypertension:effects of check-size, field-size, and
stimulation rate. Invest Ophthalmol Vis Sci 1983;24:175–183.
Trick GL. Retinal potentials in patients with primary open-angle glaucoma:physiological evidence for temporal frequency-tuning defects.
Invest Ophthalmol Vis Sci 1985;26:750–759.
Hutton JT, Shapiro J, Loewenson RB. Abnormal eye movements is dementia and aging. Trans Am Neurol Assoc 1981;106:320–323.
Bradley AF, Freeman, RD. Contrasl sensitivily in anisometric ambIyopia. Invest Ophthalmol Vis Sci 1982;21:467–476.
Hess RF. Contrast sensitivity assessment of functional amblyopia in humans. Trans Ophthalmol Soc UK 1979;99:391–397.
Lennie P. Parallel visual pathways: A review. Vision Res 1980;40:561–594.
Van Essen DC. Visual areas of the mammalian cerebral cortex. Annu Rev Neurosci 1979;2:227–263.

neuro-ophthalmologia

19

CÉLKITŰZÉSEK ÉS ÚJABB EREDMÉNYEK A NEURO-OPHTHALMOLOGIAI KLINIKAI GYAKORLATBAN

BALÁZS CSABA

2.2.

Egy új irányzat: a neuro-endokrin-immunológia

Az elmúlt évtized egyik váratlan és nagy jelentőségű biológiai felismerése volt, hogy a pszicho-neuroendokrin és az immunrendszer nemcsak kölcsönhatásban van egymással, hanem közös biokémiai jeleket is használ. Ennek a közös „nyelvnek”
a megfejtése a molekuláris biológia és a genetika legújabb eredményeinek segítségével vált lehetségessé. Ma még nem tudjuk
ennek a sokrétű kölcsönhatásnak minden részletét, azonban jelen ismereteink már elégségesek annak kimondására, hogy nem
egymástól elkülönült, hanem egy integrált pszicho-neuroendokrin-immunrendszer felelős a szervezet homeosztázisának megőrzéséért (1–3). Ennek a kényes egyensúlynak a felborulása különböző kóros állapotokhoz, így az autoimmun patogenezisű
betegségek kialakulásához vezethet. Ismert, hogy az immunrendszert egymással szabályozott kapcsolatban lévő sejtek bonyolult
hálózata alkotja. Az antigének felismerését a monociták, a makrofágok, a dentritikus sejtek (DC) végzik. Ez a felismerés komplex
folyamat, amelyben a sejtek által felvett anyagok lebontására, a hasított anyagok epitópjainak elemzésére, a róluk kapott információk
átadására kerül sor. Az antigének felismerésében és átadásában (prezentációjában) lényeges funkciót töltenek be az úgynevezett
fő hisztokompatibilitási komplex (MHC, Major Histocompatibility Complex) molekulái. A felismert információt a thymus- és
bursa-dependens sejteknek (T és B limfocitáknak) adják át. Az előbbiek is két alcsoportra bonthatók. A Th1 (T helper l) sejtek a
késői típusú immunreakciókért felelősek, a Th2 (T helper 2) sejtek a humorális immunológiai folyamatokat irányítják. A T sejtek
aktiváló anyagok (mitogének) és antigének jelenlétében osztódnak, úgynevezett blasztos átalakuláson mennek át. Ennek a folyamatnak a során biológiailag aktív anyagokat termelnek, amelyek egy része citotoxikus lehet. A B limfociták hatásukat antitestek
révén fejtik ki, amelyek mind felépítésükben, mind funkciójukban eltérőek. Az antitestek egy része a saját egyedi immunglobulinokhoz (idiotípus) kötődik és létrehozza az úgynevezett idiotípus-antiidiotípus hálózatot, amelynek fontos szerepe van az immunrendszer alapvető feladatának, az individuális integritásának a megőrzésében. Az antitestek másik része lehet citotoxikus,
illetve olyan, amely a sejtek működését gátolja vagy fokozza (pl. a pajzsmirigy működését fokozó TSH receptor elleni stimuláló és
blokkoló autoantitestek Basedow–Graves-kóros betegekben). Az immunrendszer kölcsönhatásaiért az általuk termelt anyagokat,
a limfokineket tették felelőssé. Az utóbbi években kiderült azonban, hogy limfokineket nemcsak az immunrendszer, hanem más
sejtek, így a neuroendokrin rendszer sejtjei is termelnek, ezért napjainkban már ezeket az információt átadó anyagokat inkább
citokineknek nevezik. A citokinek olyan polipeptid típusú molekulák, amelyek sejtfelszíni fehérjékhez (receptorokhoz) specifikusan kötődnek, és azok működését megváltoztatják. A citokineknek és citokinreceptoroknak a felépítése már ismert, egy részüket
sikerült klónozni is. A hormonokkal ellentétben a citokinek a hatásukat döntően parakrin vagy autokrin módon fejtik ki. Meg
kell azonban említeni, hogy néha átfedés van a hormonok és a citokinek hatásaiban. Ez azt jelenti, hogy a citokinek a perifériás
keringésben kimutathatóak, és hormonként viselkedhetnek (pl. az interleukin-6 a legintenzívebben serkenti a hypothalamushypophysis tengelyt), másrészt ismertek olyan hormonok (pl. prolaktin, ACTH, TSH), amelyek citokinként szerepelhetnek a szövetekben (1. ábra). A citokinek specifikus receptorokhoz kötődnek, és gátló, illetve stimuláló jeleket közvetíthetnek.
A citokinreceptorok leválhatnak a sejtek felszínéről, és szolubilis formában lehetnek jelen. Ezek a szolubilis citokinreceptorok
részben a citokinek képződésének szabályozásában, részben a citokinek hatásában egyaránt lényegesek lehetnek.
A citokinagonisták és -antagonisták eltérő
módon fejthetik ki hatásukat, és a jövőben várhatóan egyre nagyobb terápiás jelentőségük
lesz. A holisztikus orvostudomány szemléletének alapja az, hogy a szervezet fiziológiás és
patológiás szabályozó működéseit egységesen
tanulmányozza. Az emberi szervezet regulációját összefoglaló integratív nyelv kódjainak
megfejtése új irányt nyitott az orvostudományban. Ennek a kölcsönhatásnak a lényege az, hogy a neuroendokrin rendszer sejtjei
képesek citokineket termelni, a limfociták és
makrofágok pedig neurotranszmittereket és
hormonokat produkálnak. A legújabb eredmények azt mutatják, hogy az agy egyes területei eltérő módon koordinálják az immunsejtek érését, működését, és az ennek alapján
megalkotott „humunculus” modell jelzi,
1. ábra
hogy mely agyi területek irányítják az imProlaktin mRNA kimutatása in situ hibridizációval limfocitákban (a zöld fluoreszcencia a
munrendszer érését, aktivitását (4) (2. ábra).
prolaktint, a kék festés a sejtmagokat mutatja) (Farid és mtsai, 2001.)
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A mindennapi gyakorlatban a korábban
autonómnak vélt rendszerek közötti interakciókra számos példát említhetünk.
A hormonok (szteroidok, prolaktin,
pajzsmirigy hormonjai) befolyásolják
az immunrendszer fiziológiás és kóros
működését egyaránt (5). A citokinek
elleni monoklonális antitestek pedig
a napi gyakorlatban már alkalmasak az
autoimmun patomechanizmusú endokrin kórképek gyógyítására (6). Jóllehet,
a Neuro-Ophthalmologia körébe tartozó
autoimmun betegségek a szervspecifikus
kórképek sorába tartoznak, azaz „csak”
egy-egy szervet érintenek, azonban ezen
betegségek patomechanizmusának, diagnosztikájának és kezelésének megértéséhez szükséges egy szélesebb kitekintés
a szervezet egészét érintő, a fentiekben
csak felvázolt, sokirányú kölcsönhatáson
alapuló szabályozó folyamatokra.

2. ábra
Az immunrendszer agyi szabályozásának térképe
DC= Dendritikus (antigént prezentáló) sejtek

Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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PFLIEGLER GYÖRGY

2.3.

A látó - és szemmozgató rendszer érintettsége belgyógyászati
megbetegedésekben

A mondás, hogy „a szem a lélek tükre” igaz a testre is, hiszen számos, egyes szerveket vagy a szervezet egészét érintő
megbetegedés „tükröződik” látószervünkben, sőt nem egy esetben éppen szemészeti vizsgálaton irányulhat rá a figyelem.
A szemmel foglalkozó szakemberek felelőssége tehát szűkebb szakterületükön túlmutatva is óriási, ezért csak az lehet
jó szemész – hasonlóan más szakterületek orvosaihoz – aki a vizsgált részben (szemben) meglátja az egészt (az embert).
A teljesség igénye nélkül az alábbiakban áttekintjük a fontosabb belgyógyászati megbetegedéseket, ahol a szemészeti eltéréseknek
különös diagnosztikai és terápiás jelentőségük lehet, utalva az elmúlt évek néhány szemléletváltására.
Érbetegségek
Az érrendszer egységének felismerése az utóbbi években került ismét előtérbe. Míg korábban pl. külön entitásként tartották
számon a cerebro-, a cardiovascularis megbetegedéseket, illetve a perifériás érbetegséget, ma egységesen a vascularis rendszer
betegségéről beszélünk. Ez értendő a kiserekre is, így a retina vascularis betegsége lehet az általános atherosclerosis részjelensége
vagy embolisatio következménye. Emboliaforrás lehet a bal pitvarban (fülcsében) levő thrombus vagy a carotisokon levő plaque.
A következmény legtöbbször a szemfenéki erek elzáródása. Magas vérnyomás betegségben a retina erek mellett a chorioidea,
a n. opticus keringése is érintett. A szemfenék állapota a hypertensio fennállásának idejétől, jó vagy rossz beállítottságtól függ.
I. stádiumban a csavart, meszes arteriolák réz vagy ezüstdrótra emlékeztetnek, amihez II. stádiumban az ún. kereszteződési
tünetek, lipid exsudatumok is csatlakoznak. Elsősorban a 110 Hgmm feletti diastolés értékek, malignus hypertensio esetén
látjuk – szerencsére egyre ritkábban – a III-as IV-es stádiumú képet: vérzések, „vattacsomók”, papillaoedema. Újabb évek
felismerése, hogy – ellentétben a korábbi gyakorlattal – a vérnyomást nem szabad gyorsan és drasztikusan csökkenteni: agylágyulást, ill. látásvesztést okozhat. A hypertensiv betegben érintett lehet a látás akkor is, ha vérzéses vagy lágyulásos stroke
során a látókéreg vagy látópálya „beleesik” a károsult területbe, ill. a n. VII. bénulása a szemhéj zárás elmaradása miatt cornea
kiszáradást, fertőzést okozhat.
Endokrin és anyagcsere-betegségek
Diabetes mellitusban retinopathia, glaucoma és cataracta kialakulásával kell számolni; a retinopathia a gazdaságilag fejlett világban
a vakság leggyakoribb oka. A glaucoma is többnyire a retinopathia talaján alakul ki, míg a cataracta a hyperglykaemiának a lencse
szerkezetére gyakorolt közvetlen hatás, ill. a protein kinase C aktiválása következtében. A legtöbb szemészeti paraméter (pl. látásélesség, centrális látás, foveola vastagság stb.) jól korrelál a HbA1c-szinttel. A régebben gyógyíthatatlannak tartott szövődmények az
utóbbi évek szemléletváltásával következtében – normoglykaemiára törekvés, fiziológiás cukoringadozás, aktív szemészeti ellátás
(pl. felmérés korai, mydriasisban végzett digitalizált retinafotókkal, szemnyomásmérés, rács-, ill. panretinealis photocoagulatio,
cryoterápia stb.) – a folyamat jelentős lassulása esetleg megállítása érhető el. Ez érvényes a háttér retinopathiára, a preproliferatív és
proliferatív retinopathia formáira. Proliferatióban a fokozott angiogenesist a perifériás vérben megnőtt vascularis endothel növekedési faktor (VEGF), ill. az endothelkárosodás mértékére utaló von Willebrand-faktor- (vWF) szintek jelezhetik. Amennyiben ezek
a megfigyelések nagyobb betegszámon megerősítést nyernek, lehetségessé válik a kórképnek kényelmesen, a vérből történő monitorozása is. A legsúlyosabb stádiumban a vitroretinealis sebészettől várható némi javulás.
Pajzsmirigybetegségek. Az egyik legkorábban megismert összefüggés egy belgyógyászati kórkép és a szemtünet között az
ún. Basedow–Graves-ophthalmopathia. Tudni kell azonban, hogy eu-, és hypothyreosisban is előfordulhat, ill. megelőzheti az endokrin eltérések felléptét. A kezdeti, kb. egy évig tartó gyulladásos szakaszt követi a hegesedés időszaka. Az egyes
stádiumokat a NOSPECS rendszerben különítik el (N=nincs tünet, O=csak tünetek S=szöveti duzzanat, P=proptosis,
E=extraocularis izomzat érintettsége, C=cornea érintettség, S=látásvesztés), de a gyakorlatban jól tájékoztat a szem és
környezete „békés” vagy duzzadt, gyulladásos jellege is. Szemben a régebbi gyakorlattal a legtöbb ophthalmopathiás
beteg ma már nem kerül műtétre, még súlyos esetben is segíthet a sugár-, ill. szteroid vagy egyéb konzervatív kezelés.
Hashimoto-thyreoiditisben látótérkiesésről számoltak be.
Az agyalapi mirigy adenomája általában 10 mm feletti méret esetén nyomja a chiasma opticumot, ami bitemporalis
hemianopsiát okoz. Máskor esetekben, ill. anatómiai variációk esetén a látóköteg egyéb részeinek nyomásával eltérő látótérkieséseket okozhat.
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Egyéb hormonális megbetegedésekben is lehetnek szemészeti tünetek, mint pl. (pseudo)hypoparathyreosisban cataracta, ill.
a szemizmokat érintő tetania, mészkicsapódások a kötőhártyában, a corneában. Autoimmun polyendocrin elégtelenségben pedig
keratitist figyeltek meg.
• Jól ismert diagnosztikai jel Wilson-kórban a Kayser–Fleischer-gyűrű, amely azonban gyermekekben, ill. neurológiai tünetek
hiányában nincs mindig meg. Ún. napraforgó-cataracták (csillámló, a látást nem érintő) foltok is láthatók. Az utóbbi években a d-penicillamin-kezelés helyett a cinkszubsztitúció kerül inkább előtérbe. Ez utóbbi terhességben is adható.
• Amyloidosisban a szem- és függesztőkészülékeiben lerakódó amyloid számos – nem specifikus – elváltozást okozhat
(purpura, retinavérzések, gyulladások, „csomók” a szemhéjban, exophthalmus, pupillareakciók zavara stb.).
• Mucoviscidosisban (cystás fibrosis) vérzések és a szemfenéki vénák thrombosisa egyaránt előfordulhat.
• A különféle aminosavak anyagcseréjének zavarai részben átfedő, részben eltérő és változatos súlyosságú szemmanifesztációkban
nyilvánulhatnak meg. Homocystinuriában a szemlencse ficama, glaucoma, retinaleválás, a látóideg sorvadása, a recehártya leválása, szürkehályog fordulhat elő. Cystinosisban a cystin kristályok kicsapódhatnak a corneában, a conjunctivában,
a lencsében, photophobia, retinalis vakság is kialakulhat és jellemző a retina pigmentált degeneratiója, mely a perifériát érinti.
A tryptophan-anyagcsere zavara (Hartnup-betegség) szemtünetei lehetnek: kettőslátás, a fényérzékenység, a konvergencia
zavara, a nystagmus, a blepharitis. A tünetek jellemzően fényre jelentkeznek vagy erősödnek.
• A zsíranyagcsere zavarai közül veleszületett hypercholesterinaemiában ún. „halszembetegség” lép fel, ami nevét onnan kapta,
hogy a kétoldali cornea-homály halszemre emlékeztet.
• A porphyrin-anyagcsere zavarainak különféle formáira egységesen jellemző a fokozott fényérzékenység.
Haematologiai betegségek
A malignus haematologiai megbetegedések közül myeloma
multiplexben és Waldenström-macroglobulinaemiában elsősorban a nagy viszkozitás okoz retinakárosodást és következményes látászavart. Akutan apheresis, hosszabb távon az
alapbetegség kezelése segít.
Myelodysplasiás szindrómában, akut myeloid leukaemiában,
ill. más haematologiai malignus kórképben leginkább retinavérzésekkel találkozunk, ennek hátterében a rendszerint súlyos thrombocytopenia áll, de a kóros sejtek infiltrációját is megfigyelték egyes esetekben. (Saját, dr. Berta
András professzorral közös betegünknél a köpenysejtes
lymphoma első jelentkezése a bal szemgödörben volt).
Essentialis thrombocytaemiában, polycythaemia verában,
paraproteinaemiákban szemfenéki thrombosisok, vérzések
egyidejűleg is kialakulhatnak, illetve például Waldenström1. ábra
macroglobulinaemiában a vér fokozott viscositasa és a köConjunctivitis lignosa. Compound heterozygota plasminogen hiányban
vetkezményes keringési zavar miatt alakulhat ki súlyos lá(Dr. Nagy Valéria – DE OEC Szemklinika – felvétele)
táscsökkenés. Allogén csontvelő-transplantatiót követően
– felehetően a sugárkárosodás, a kemoterápia, a nagy dózisú steroid és a graft-versus-host betegség együttes hatásaként Sjögrenszindróma, tartós követés során pedig szürkehályog jöhet létre. A nem malignus haematologiai kórképek közül Osler-kórban
kötőhártya- és retina-teleangiectasiák fordulhatnak elő. Veleszületett plasminogen-hiány conjunctivitis lignosát okozhat (1. ábra).
Sarlósejtes anaemiában kétoldali proliferatív retinopathia alakulhat ki, ez, ha súlyossága miatt látásvesztéssel fenyeget, az allogén
csontvelő-átültetés egyik indikációja lehet. Fanconi-anaemiában strabismus, ptosis, nystagmus és microophthalmopathia
tünetegyüttese állhat fenn. Jellegzetesnek tartják a kötőhártya vékony, vesszőszerű erezettségét a thalassaemiák súlyos formáiban. Sarlósejtes anaemiában az előbbiekhez ún. angioid streaks és a recehártyán avascularis területek is társulnak. A szemfenéki
thrombosisokat, az ischaemiás optikus neuropathiákat ld. a vonatkozó fejezetben.
Autoimmun betegségek
Az egyik legnagyobb és legjobban vizsgált csoportot alkotják. Klasszikus képviselőjük a Sjögren-szindróma, amely a könnytermelés csökkenésén keresztül keratoconjunctivitis sicca kialakulásához vezet. Spondylitis ankylotica esetén az iritis, a photophobia,
a vörös szem, a látásromlás rendszerint megelőzi az ízületi gyulladást, corticosteroidra és tágításra általában jól reagál. Rheumatoid
arthritisben a sclera gyulladása, a keratoconjunctivitis mellett episcleritis és a szaruhártya széli részének súlyos prognosztikai
jelentőséggel bíró fekélyei érdemelnek figyelmet, az utóbbi halálos kimenetelű szisztémás vasculitis előhírnöke lehet. Szisztémás
lupus erythematosusban (SLE) a fentiek mellett jellemző a retina ereinek és a n. opticusnak is az érintettsége. Vérzések, vattacsomók, microaneurysmák, exsudatumok, érrendellenességek, a retinaerek thrombosisa fordulhat elő. A rheumatoid arthritis
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juvenilis alakjában a szemészeti tünetek (iritis, cataracta, „band” keratopathia) nem korrelálnak a szisztémás tünetek súlyosságával. Az esetek mintegy 15 százalékában másodlagos glaucoma jön létre. Polyarteriitis nodosában ugyancsak számolni kell
a szem alkotóinak gyulladásával. Külön figyelmet érdemel az óriássejtes arteriitis, mivel a szemet ellátó ereket előszeretettel érinti.
Ischaemiás opticus neuropathia, hirtelen látásvesztés mellett jellegzetes a 3. cranialis ág paresise következményes ptosissal,
az érintett oldali szem kifelé fordulásával (a pupilla viszont középen marad). Nagy dózisú corticosteroid azonnali adása megelőzheti a másik szemen történő megjelenését.
Veleszületett immunhiányos állapotok
DiGeorge-szindrómában (thymus aplasia) jellemző szemészetileg a hypertelorismus, illetve a ferde szemrések. Chediak–Higashiszindrómában pigmenthiány, fényérzékenység, nystagmus, papillaoedema, csökkent könnytermelés és a n. opticus lymphocytás
infiltrációja társul az egyéb tünetekhez.
Gasztrointesztinális betegségek
A gyulladásos bélbetegségekben (colitis ulcerosa és Crohn-betegség) episcleritis és uveitis gyakrabban, a rendszerint súlyosabb
kimenetelű scleritis ritkábban előforduló kísérő tünet. Míg ezeket a kórkép extraintesztinális megjelenési formái közé sorolják,
a szintén nem ritka conjunctivitis nem specifikus jelenség. A kórkép, de különösen a beleken kívüli (szem)tünetek kialakulásában
jelentősége van a genetikai tényezőknek, a HLA-A2, DR1, DQw5, ill, a DRB1*0103, B*27 és a B*58 a leggyakoribb HLA konstellációk. Plummer–Vinson-szindrómában, vas- és többszörös vitaminhiány következtében keratoconjunctivitis sicca, szemzugi
berepedések (rhagadok), blepharitis marginalis alakulhat ki.
Hypo- és hypervitaminosisok
Az A- és hypovitaminosisok közül az A-, B-, C-, D-, E- és K-vitamin-hiány, a hypervitaminosisok közül főként az A-, B- és a
D-vitamin-túladagolás okoz tüneteket. Ez utóbbiak az esetek nem kis részében „természetgyógyászati”, ill. öngyógyító tevékenység következtében jönnek létre.
Vízben oldódó vitaminok

Szemészeti tünetek

B1-vitamin-hiány

A szemmozgató idegek bénulása, látóideg-gyulladás, színtévesztés, látótérkiesések

B2-vitamin-hiány

Blepharo-conjunctivitis, keratitis, cornea-ereződések, retinavérzések

B3- (niacin, nikotinsav) hiány

Conjunctivitis, keratitis, papillaoedema, fénykerülés, hemeralopia

B12-vitamin-hiány

Látóideg-károsodás, retinavérzések

C-vitamin-hiány

A szem különböző részeinek bevérzései, corna-fekély, szemizombénulás

Zsírban oldódó vitaminok

Szemészeti tünetek

A-vitamin-hiány

Xerophthalmia → fertőzés →cornea-fekélyek, farkasvakság, a szemfehérjén habos
(ún. Bitot-) foltok jelennek meg

D-vitamin-hiány

Cataracta zonularis, orbita csontosodási zavar, látóideg-sorvadás,
hólyagcsás-pustulosus keratitis (keratitis phlyctenosa)

E-vitamin-hiány

Keratitis, cataracta

K-vitamin-hiány

Szemfenéki vérzések

1.táblázat.
A- és hypovitaminosisok szemészeti tünetei

A különféle vitaminok túladagolása (hypervitaminosis) során ritkán találkozunk szemészeti tünetekkel, illetve a vezető szimptóma rendszerint más szervkárosodásban jelenik meg elsőként. Ezért pl. A-vitamin-túladagolás látászavart, kisgyermekekben
jellegzetes kettőslátást okozhat, ez azonban a megnőtt intracranialis nyomás (pseudotumor cerebri) következménye. A D- vagy
E-vitamin túlzott (általában igen nagy mértékű) bevitele gátolhatja az A-vitamin felszívódását, így közvetve A-vitamin-hiányhoz
vezethet, annak jellegzetes (ld. 1. táblázatot) tüneteivel.
Genetikai kórképek
A heterogén csoportba számos betegség tartozik – nagy részük természetesen már gyermekkorban felismerésre kerül. Marfanszindrómában az ún. nagy kritériumok közé tartozik az ectopia lentis, míg a lapos cornea, a megnyúlt szemtengely, a hypoplasiás
iris és mm. ciliares minor kritérium. Neurofibromatosisban a szemhéj, az iris, az orbita és a n. opticus egyaránt érintett lehet, vezető tünet a szivárványhártyában a melanocyták felhalmozódása miatt létrejövő ún. Lish-csomók. A tárolási betegségek jelentős
részében szintén érintett a látószerv. Mucopolysaccharidosisokban retina degeneratio, cornea-homály, gangliosidosisokban cseresznyepiros folt a retinán, IV-es típusú mucolipidosisban strabismus, Fabry-kórban cornea verticillata a jellegzetes elváltozások.
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A betegségek egy részében mára lehetőség van enzympótlással, ritkán csontvelő-transzplantációval mind az élet meghosszabbítására, mind az életminőség jelentős javítására. Elülső uveitis gyakran alakul ki HLA-B27-pozitív egyénekben, Bechterew-kórban.
Hermansky–Pudlak-szindrómában a periocularis albinizmus, vérlemezke-működési zavar és következményes vérzékenység mellett nystagmus tartozik a ritka, örökletes tünetegyüttesbe. Többé-kevésbé a szem vagy függesztőkészülékei is érintettek az izomsorvadásos, kötőszöveti betegségekben, osteogenesis imperfectában, amyloidosisban stb. Ld. a megfelelő bekezdéseket is.
Fertőző betegségek
A HIV okozta szerzett immunhiányban szenvedő betegek háromnegyedében érintett a szem. Az okok változatosak: opportunista,
ill. vírusfertőzések, daganat, gyógyszertoxicitás. A szemet, a retinát egyéb okból is immunszupprimált egyénekben megtámadhatja a CMV, a herpes simplex is, emellett szisztémás gombafertőzések (pl. candidiasis) léphetnek fel. Ismert, pl. nyers, fertőzött
vaddisznóhús fogyasztását követően kialakuló toxocara, a trichinella-fertőzés. Számos egyéb fertőző megbetegedésben, mint
pl. Lyme-kórban, brucellosisban, leptospirosisban, tuberculosisban, syphylisben, endocarditisben is gondolni kell a szem egyes
részeinek érintettségére.
Iatrogen szembetegségek – gyógyszermellékhatások
Egyre növekvő csoportról van szó… Másodlagos, ill. elsődleges profilaxis céljából jelentős betegpopuláció áll véralvadásgátló kezelés (kumarin, warfarin) alatt. Ezen készítmények túladagolásakor a legváltozatosabb helyeken léphetnek fel vérzések,
így pl. ismert szemfenéki vagy szemhéjvérzés, mint első manifesztáció. Fontos, hogy véralvadásgátlót szedő betegek bármilyen
(így szemészet is) vérzése vagy túladagolás-gyanú esetén azonnal történjen INR-meghatározás. Csak az INR-ben megadott
eredménynek (általában 2–3 közötti a terápiás tartomány) van létjogosultsága, a korábbi „ráta”, „százalék”, „index” a legszigorúbban száműzendők. További számos, a mindennapi belgyógyászati gyakorlatban használt gyógyszernek ismert szemészeti mellékhatása – erre is gondoljunk a kórelőzmény felvételekor vagy a tünetek értékelésekor. Illusztrációképpen néhány:
az antianginás nifedipin, nitroglycerin látászavart, periorbitalis oedemát, szemirritációt, a nem steroid gyulladásgátlók cornea
depozitumokat, a színes látás zavarát, látótérkiesést, nystagmust, toxikus maculopathiát, az emlődaganat kezelésére használt tamoxifen retinopathiát, a színtévesztést, látótérkiesést, a cardiovascularis készítmények közül a digoxin, a propranolol,
az amiodaron szaruhártya- és lencsehomályokat, szemszáradást, papillitist, a furosemid, az ACE-gátlók, az amlodipin látászavart,
conjunctivitist a zsírcsökkentők (pl. atorvastatin, simvastatin) lencsehomályokat, látásromlást okozhatnak. Az antibiotikumok
legtöbbször allergiás reakciót, photosensitisatiót válthatnak ki. Barbiturátok, hydantoin-származékok nystagmust okozhatnak. A corticosteroid-terápia papillaoedemát, szemnyomás-emelkedést, toxikus cataractát válthat ki. Az antituberculoticumok
közül a PAS exophthalmust provokálhat, a streptomycin ronthatja az accomodatiós készséget, az ethambutol a látóideget károsíthatja, az isonicid (INH) amblyopiát okozhat. Közismert a chloroquin marculopathiát, cornea impregnatiót, ptosist, corneahomályokat, retina degeneratiót, centralis scotomát és photophobiát és az amiodaron optikus neuropathiát kiváltó hatása és az
utóbbiban nemritkán lerakódások figyelhető meg a corneában. Az antiepilepticumok közül carbamazepin szedésekor homályos
és kettőslátást figyeltek meg. Az utóbbi évtizedekben háttérbe szorult a korábban széles körben alkalmazott digitalis-kezelés,
éppen ezért káprázás, miosis, színlátászavar, homályos látás esetén kevésbé is gondolunk a szer esetleges oki szerepére. Interferonalpha kezeléskor átmenetileg vakság is felléphet. A zsírcsökkentő simvastatin cataractát válthat ki. A chemotherapeuticumok
széles skálája bírhat szemkárosító mellékhatással, így pl. methotrexat-kezeléskor cataracta, szemhéjgyulladás, a vinca alkaloidák
adásakor (vincristin, vinblastin) szemizombénulás, látóideg-sorvadás léphet fel.
A korántsem teljes felsorolás arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig tájékozódjunk a beteg által szedett készítményekről és
– amennyiben egyéb, kézenfekvő ok nem igazolódik, esetleges kóroktani szerepükre gondolni kell. Az ellenkező oldalra, ti.
szemészeti készítmények más szervek megbetegítésére is van példa: ellenőrzés nélkül, tartósan alkalmazott steroid szemcseppek
Cushing-szindrómát indukáltak; magunk pedig pilocarpin szemcseppel megkísérelt öngyilkosságot észleltünk.
A fenti, belgyógyászati megbetegedéseken túl számos egyéb, határterületi kórkép jár még szemészeti eltérésekkel, mint pl.
a sarcoidosis, a sclerosis multiplex, a phaecomatosisok, myasthenia gravis stb. Ezek részbeni tárgyalása könyvünk más helyein
található. A fent említett haematologiai malignitásokon kívül az emlő-, a tüdőrák, a vese, a vastagbél és a genitalia tumorai is adhatnak metastasist a szemgödörbe. A rövid, többé-kevésbé aetiologiai áttekintést követően illusztrálandó – a szemészet vizsgálat,
de még inkább gondolkodás – sokrétű feladatát, összefoglaltunk számos, a cataracta észlelésekor szóba jöhető kórképet. Hasonló
részeket találhatunk a könyv más fejezeteiben, például a papillaoedemát, a hirtelen látásvesztést, a szemmozgászavarokat
és lehetséges okaikat illetően.
Cataracta
Különféle formái más és más életkorban kerülnek előtérbe, illetve eltérő az alapbetegség is. Idősebbekben, lassan fellépő kórkép
esetén elsősorban cataracta senilisre; gyors lefolyásnál diabetesre; izomrángások és a jellegzetes tünetek egyidejű fennállásakor
mellékpajzsmirigy alulműködésére, kétoldali, egyidejű felléptekor mérgezéses eredetre, koponyatraumát követően traumatikus
eredetre gondoljunk. De szürkehályog léphet fel villámcsapás, áramütés, sugárkárosodás, intrauterin toxoplasmosis, rubeolafertőzések következtében is. Számos bőr-, csont- és idegrendszeri tünettel járó kórképben is előfordulhat (pl. spinocerebellaris ataxiák
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egyes formái) és bőrtünetekkel is együtt járhat (pl. Fabry-kór, congenitalis ichthyosis) stb. A galactosaemiák I. és II. típusában is
többnyire jelen van a cataracta. A felsorolt (és számos egyéb) kórkép a ritka betegségek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy előfordulásuk kisebb, mint 5:10 000. Természetesen a fentiekkel nem azt akartuk sugallni, hogy ezek mindig és mindenkor legyenek ott a
lehetségesnek tartott diagnózisok első vonalában. Azt viszont igen, hogy ha a beteg tünete (cataracta vagy más) nem magyarázható
megnyugtatóan valamely „gyakori” okkal, gondoljunk mihamarabb egyéb, általunk talán még soha nem látott lehetőségekre is,
szükség esetén eljuttatva a beteget a megfelelő központba (13). Csak ezzel a felfogással érhetünk el a ritka betegségek ma még sokszor
késedelmes diagnózisában és, ha lehetséges, mielőbbi kezelésében eredményeket.
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2.4.

A Neuro-Ophthalmologiai betegségek genetikai vonatkozása

A neuro-ophthalmologiai betegségek között számos kórkép hátterében találunk genetikai rendellenességet. Ezeknek a betegségeknek egy része monogénesen, azaz autoszomális dominánsan, recesszíven vagy maternalisan öröklődik, mások a poligénes
és multifaktoriális betegség kategóriába tartoznak. Jelen fejezet a klinikai gyakorlatban leggyakrabban előforduló monogénes
neuro-ophthalmologiai betegségeket foglalja össze.
Ophthalmologiai vonatkozású monogénes neurológiai betegségek:
Myasthenia szindrómák
• Congenitalis myasthenia szindrómák (CMS)
Izomdystrophiák
• Dystrophia myotonica 1 típusa (DM1)
• Oculopharyngealis izomdystrophia (OPMD)
• Congenitalis izomdystrophiák (CMD)
Herediter neuropathiák
• A congenitalis cataracta facialis dysmorphismus neuropathia (CCFDN)
Mitochondrialis betegségek:
mtDNS-hiba következtében kialakuló
• Leber Herediter Opticus Neuropathia (LHON)
• Neuropathia, ataxia, retinitis pigmentosa (NARP)
• Chronikus progressiv ophthamoplegia externa ( Kearns-Sayre szindróma ) CPEO (KSS)
Nukleáris DNS-hiba következtében kialakuló
• Progressiv ophthalmoplegia externa (PEO)
• Opticus atrophia 1 típus (OPA1)
• Mitofusin-mutáció okozta neuropathia
Fejezetünkben a fenti kórképek jellegzetességeit és a háttérben álló genetikai rendellenességeket foglaljuk össze.
I. Congenitalis myasthenia szindrómák (CMS)
A congenitalis myasthenia szindrómákat attól függően, hogy a károsodás a neuromuscularis junctio melyik részét érinti, feloszthatjuk presynapticus, synapticus és postsynapticus formákra. A presynapticus forma a congenitalis myasthenia szindrómák
kb. 5%-át teszi ki. Ide tartozik a kolin-acetil-transzferáz-deficiencia, a synapticus vesicula, quantal release hiba. A másik csoportot a synapticus basalis lamina károsodásával kapcsolatos betegségek képezik, ezek a CMS-ek kb. 15%-áért felelősek. Ebben
a csoportban a véglemez AChE (Acethyl-cholin Esterase) rendellenessége okozza a klinikai tüneteket. Leggyakrabban, az esetek
70%-ában postsynapticus károsodás okozza a CMS-t. Ez utóbbiért felelős lehet a kóros AchR (Acethyl-cholin Receptor) kinetika,
amely járhat AChR deficienciával vagy anélkül (lassú és gyors csatorna szindrómák), de eredményezheti az AChR deficiencia is
kis kinetikus rendellenességgel vagy anélkül, a rapsyn és a plectin deficiencia is.
A CMS hátterében ugyan számos genetikai hiba állhat, a klinikai tünetek nagyon hasonlóak. Egyes formák már csecsemőkorban
kezdődnek. Az ilyen esetekben az újszülött vagy csecsemő erőtlen sírása, gyenge szopása, gyakori félrenyelése, esetleg légzészavara hívja fel a figyelmet a betegségre. A gyermekkorban kezdődő kórképekben a fizikai terhelést követő izomgyengeség, a megkésett motoros fejlődés utal a neuromuscularis junctio zavarára. Gyakran ptosist, fixált vagy fluktuáló ophthalmoplegiát látunk
a fizikális vizsgálat során, nem ritka a gerincdeformitás és a diffúzan csökkent izomtömeg sem.
Diagnosztika: CMS gyanúja esetén a szérum-CK-t is tartalmazó rutin laborvizsgálatokat követően repetitív ingerlést végzünk, ami sok esetben a motoros egységpotenciálok amplitúdójának csökkenését mutatja. Fontos, hogy a repetitív ingerlés ne csak 3 c/s ingerléssel történjen. Vagy maximális fárasztással, vagy 10 c/s, 20 c/s, 30 c/s ingerléssel is próbálkozzunk. Mivel a gyermekek nehezen tolerálják a nagy frekvenciájú ingerlést, megkísérelhető 10 c/s ingerlésnél a szokottnál
hosszabb, azaz fél-, egyperces ingerlés is. Egyes formákban a motoros idegek egyes ingerlése során ún. doubletet látunk.
A kóros repetitív ingerlés és az AChR és MUSK-ellenes antitest negativitása a klinikai tünetek és a familiáris anamnézis
alapján nagy biztonsággal diagnosztizálható a CMS. A genetikai vizsgálatokat az egyes formákban erre specializálódott
nemzetközi laboratóriumok végzik.
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Terápia: a legtöbb esetben pozitív hatásúak az antikolinészteráz gyógyszerek, azonban ez nem általános érvényű megfigyelés.
Ilyen esetekben a diamino-pyridin megkísérelhető. Magyarországon ez a gyógyszer nincs forgalomban. A CMS-ben soha nem
adunk immunszuppresszív kezelést, hiszen a betegség nem autoimmun etológiájú, így attól hatás nem várható.

II. Izomdystrophiák
1. Dystrophia myotonica
Ez a kórkép a felnőttkor leggyakoribb neuromuscularis betegsége. A betegség prevalenciája 13,5/100 000 újszülött. A betegség
kezdete nagyon változó, az kezdődhet a neonatalis kortól az időskorig bármikor. A gyermekkori esetekben gyakoribb a mentális
retardatio, ami sokszor a motoros képességek késésével is együtt jár. A legjellegzetesebb tünet a myotonia, az izmok relaxációs
zavara. Erre leggyakrabban az hívja föl a figyeímet, hogy a beteg nem tudja elengedni az erősen elzárt vízcsapot. Jellegzetes lehet az arc a mimikai izmok gyengesége miatt (ptosis, masseter atrophia), sajátos lehet a beszéd a nyelv gyengesége és a gótikus
lágyszájpad következtében. Ehhez a betegséghez nem társul ophthalmoplegia. A vázizmokban súlyos atrophia és paresis lehet.
Az avt-ban a törzstől távoli izmok is meggyengülnek, ezért a beteg bokája gyakran kibicsaklik. A medenceövizmok, a combfeszítők, soleusok és a gastrocnemiusok általában megkíméltek. A betegség multiszisztémás betegség, az izomrendszer érintettsége
mellett gyakori a cataracta, a gynecomastia, az endocrinologiai dysfunctio és a cardiomyopathia. A kórkép diagnosztikájában
elenged¬hetetlen az EMG, mely során jellegzetes myotoniás kisülést észlelünk az izmokban. A dystrophia myotonica trinukleotid
repeat betegség, a myotonin kinase génben van a CTG repeat expansio a DM1 formában, míg a klinikai fenotípusban nagyon
hasonló DM2 esetén CCTG repeatet találunk a zinc finger protein génjében KCNBP (ZNF9).
2. Oculopharyngealis izomdystrophia (OPMD)
A betegség előfordulási gyakorisága változó. A francia kanadaiak között a prevalencia 1:1000, a Bukhara zsidók között Izraelben
1:600. Mindkét populációban a gyakori rokonházasságoknak köszönhető a 2 founder mutáció gyakori előfordulása. Az európai
prevalencia: 1:100 000. A klinikai tünetek a 2-6. évtizedben kezdődnek. A ptosis hívja fel a figyelmet a betegségre. A szemmozgató izmok gyengesége változó mértékű lehet. A betegség progressziója során dysphagia és a nyelv izmainak gyengesége is társul
a szemtünetekhez. A súlyosabb formákban proximális végtaggyengeség is kialakulhat. A kórképet a PABPN1 gén trinucleotid
repeat expansiója okozza. A repeat expansio a PABPN1 fehérjébe átíródik és így egy toxikus fehérje keletkezik, ami a sejtmagokban
felhalmozódik jellegzetes intranukleáris inclusiókat alkotva. Ezek az inclusiók elektronmikroszkóppal azonosíthatók és a kórkép
diagnosztikájában is segítségünkre lehetnek.
3. Congenitalis izomdystrophiák (CMD)
A congenitalis izomdystrophiák az izombetegségek azon formái, melyek tünetei már csecsemő-, esetleg újszülöttkorban jelentkeznek. Generalizált hypotonia, meglassult motoros fejlődés a jellegzetes tünetek. A klinikum hátterében az extracellularis mátrix proteinek rendellenessége, az alpha dystroglycan kóros glycosylatiója vagy az izomsejtekben expresszálódó egyéb fehérjék
diszfunkciója áll. Valamennyi kórkép prognózisa rossz, a súlyos izomgyengeség, hypotonia mellett gyakran központi idegrendszeri tünetek, epilepsziás rohamok, szemfejlődési rendellenességek színezik a klinikai képet. Neuro-ophthalmologiai szempontból az alpha dystroglycan glycosylatiós rendellenességei kiemelt jelentőségűek. Ezek a Walker-Warburg Congenitalis MD, Muscle
-Eye-Brain Betegség (MEB), a Fukuyama Congenitalis MD, a Fukutin Related Protein (FKRP) MD. Ezek a betegségek ritkák,
de jellegzetes klinikumuk miatt részletesen ismertetjük azokat.
• Muscle-Eye-Brain betegség (MEB): már újszülöttkorban feltűnik a szemfejlődési rendellenesség, amelyhez generalizált
hypotonia társul. Csecsemőkorban ehhez epilepsziás rohamok társulhatnak és a gyermek pszichomotoros fejlődése lassú.
Koponya MRI kóros neuronalis migratiót talál. A szövettani vizsgálat az izomrostokban a myogen károsodás mellett egyenetlen merosinexpressziót talál. A glycosylált alpha dystroglycan expressziója is hiányos. A betegséget a POMGnT1 (proteinmannosyl-β1,2 N-acetyl-glucoseamynil-transferase) mutációja okozza.
• Walker–Warburg-szindróma: a szem multiplex elülső és hátsó compartment anomáliái mellé hypotonia, epilepsziás rohamok és mentális retardatio társulnak. A betegség foetalis vagy újszülöttkori halált eredményez. Az izombiopsziás anyag
szövettani vizsgálata során a glycosylált alpha dystroglycan expressziója hiányzik. A betegség autoszomális recesszíven
öröklődik, az O-Mannosyltransferase 1 (POMT1) gén mutációja okozza.
• Fukuyama-izomdystrophia: Ez a kórkép Japánban gyakori egy founder mutáció előfordulása miatt, de kaukázusi populációban is sikerült azonosítani a betegséget. A tünetek gyermekkorban kezdődnek, végtagöv típusú izomdystrophia képében,
melyhez cardiomyopathia, szemtünetek, központi idegrendszeri érintettség (epilepsia, mentális retardatio, cerebellaris és
cerebralis corticalis dysplasia) társulnak. A genetikai hiba a fukutin génben van, amely szintén az alpha dystroglycan cukorláncának építésében vesz részt.
III. Herediter neuropathia
Congenitalis Cataracta Facialis Dysmorphismus Neuropathia szindróma (CCFDN)
A betegség a roma populáció sajátos betegsége, mert az RNS Polymerase II gén C-Terminalis Domain Phosphatase 1 (CTDP1) gén
IVS6+389C→T alapító mutációja okozza a betegséget. A betegség gyanúja már a születéskor felvetődik a facialis dysmorphia és
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a congenitalis cataracta alapján. A herediter neuropathiát általában csak csecsemő- vagy kisgyermekkorban diagnosztizálják.
A Charcot Marie Tooth (CMT) elnevezés a herediter neuropathiákat foglalja magában. Ezek között 1. és 2. típust különböztetünk
meg. A CMT 1. a demyelinisatiós formákat, a CMT2 az axonális formákat jelzi. Az axonális formák közül a mitofusin mutációi
okozta esetekben számos alkalommal írtak le súlyos opticus neuropathiát. A mitofusin gén a mitochondrialis dinamikát befolyásoló gének közé tartozik, így a betegség diagnosztikai lépéseit ott ismertetjük.
IV. Mitochondrialis betegségek
A mitochondrialis cytopathiák a multiszisztémás betegségek heterogén csoportját alkotják, amelyek döntően a központi idegrendszer és a vázizom betegségeit eredményezik, de számos egyéb szerv működészavarát is okozhatják. Elsősorban a nagy
energiaigényű szövetek, mint a központi idegrendszer, vázizmok, szívizom, az endokrin szervek, máj, vese és a szem érintettek.
A klinikai tünetek specifikusak, de nagyon változatosak. A mitochondrialis betegség kialakulásához a mitochondriumok működését meghatározó materiálisan öröklődő mitochondrialis DNS (mtDNS), és nukleáris DNS (nDNS) mutációi vezethetnek.
A DNS mutációja okozhat nukleotid szubsztitúciót, ami érinthet RNS-t, rRNS-t vagy stuktúrgént és eredményezhet delécióval/
duplikációval járó génátrendeződést. Esetenként az mtDNS depléciója okoz súlyos tüneteket. A mitochondrialis betegségek
(mtDNS és nDNS kapcsolt) átlag prevalenciája mai ismereteink alapján 1:5000-re becsülhető. Egyes mitochondrialis DNS mutációk kifejezetten gyakoriak, ezek közül kimagaslik az A3243G pontmutáció, amelynek előfordulási gyakorisága felnőtt finn
populációban eléri a 16,3/100 000-et. Eddig közel 200 betegség hátterében azonosítottak kb. 500 patogén mtDNS-mutációt
(www.mitomap.org). A nDNS-kutatások tempójának felgyorsulása következtében egyre több nukleáris mitochondrialis gén mutációja is összefüggésbe hozható valamely klinikai fenotípussal. A mitochondrialis betegségek alosztályokba sorolása számos
problémát vet föl a mitochondrialis biológia sajátosságainak köszönhetően. Ezek a sajátosságok: az egyes szövetek, sejtek eltérő
mitochondriumtartalma, a vad és mutáns mtDNS-ek együttes jelenléte a sejtekben (heteroplasmia); a threshold effektus (a sejtek
diszfunkciójához bizonyos heteroplasmia-arány elérése szükséges), ugyanazon mtDNS mutáció változatos klinikai képet eredményezhet, nincs egyértelmű fenotípus-genotípus korreláció. Mindezek alapján a klinikai diagnosztika számára a tisztán klinikai
alapon történő klasszifikáció a leghasznosabb annak ellenére, hogy sok beteg nem sorolható egyik kategóriába sem. Sok esetben a
béta-oxidációs zavarok jelentik a nehézséget, de ezekben a myopathologiai diagnosztika segítséget jelenthet a klinikus számára.
Az mtDNS protein kódoló génekhez kapcsolt betegségei
A mitochondrialis légzési transzportlánc felépítésében kb. 80 fehérje vesz rész. Ezek közül a mitochondrialis genomban csak 13
kódoló gén található, melyek a légzési transzportlánc egyes alegységeit kódolják. Az mtDNS protein kódoló génjeiben több mint
200 patogénmutáció ismert (www.mitomap.org). A legtöbb mutáció a NADH dehidrogenáz és a citokróm-c oxidáz különböző alegységeit kódoló génekben található. Emellett kisebb számban találhatóak mutációk a citokróm oxidáz-b és az ATP-áz 6-os, 8-as
alegységeit kódoló génekben is. A proteinkódoló gének mutációi közül az egyik leggyakoribb a Leber-féle optikus neuropathia
(LHON).
Neuro-ophthalmologiai tüneteket okozó mitochondrialis betegségek a nukleáris DNS mitochondrialis génjeinek mutációi következtében is kialakulhatnak, hiszen a mitochondrialis funkciót a sejtmag és a mitochondrium DNS-molekuláinak koordinált
működése határozza meg. A mitochondrium működését befolyásoló nukleáris gének lehetnek légzési transzportlánc alegységeit
kódoló, az intergenomiális szignalizációban szerepet játszó, a mitochondrialis dinamikát befolyásoló, a lipidmiliőért felelős, és
egyéb, a mitochondrium működését befolyásoló fehérjéket kódoló gének. A mitochondrialis transzlációs gépezet több nukleárisan determinált polypeptidet és mitochondrialisan kódolt rRNS-t, tRNS-t is tartalmaz, illetve a nagy respiratorikus komplexek
mindkét genom által kódolt alegységekből állnak. A nDNS kb. 1000 mitochondrialis proteint kódol, melyek közül mindössze 67
játszik szerepet a légzési lánc működésében. Az nDNS által kódolt mitochondrialis proteinek a cytoplasmában szintetizálódnak
és specifikus transzportrendszer segítségével importálódnak a mitochondriumba. A mitochondriumok azon kívül, hogy a sejtek
energiametabolizmusában alapvető szerepet játszanak, számos egyéb celluláris folyamatban is részt vesznek. Biogenezisükben,
illetve működésükben a nukleáris és mt genom közötti párbeszéd alapvető fontosságú. A nukleáris és mitochondrialis DNS
intergenomiális kommunikációs zavara a mtDNS-t mind mennyiségileg (mtDNS-depléció), mind minőségileg érintheti (többszörös mtDNS-deléciós szindrómák). A multiplex mtDNS-deléciókkal járó betegségek általában neuro-ophthalmologiai tünetekkel járnak. A klinikai gyakorlatban legtöbbször progresszív ophthalmoplegia externával (PEO) találkozunk, amely általában
autosomalis domináns (AD) öröklésmenetű. Az AD-PEO szindrómák 50%-ában a POLG1 gén, 30%-ában a Twinkle, 7–8%-ában
az ANT1 gén mutációja áll a klinikai tünetek hátterében. Más mtDNS multiplex delécióval járó kórképek autoszomálisan öröklődő
opticus atrophiát, súlyos visusromlást is eredményezhetnek. Az autoszomális domináns opticus atrophia (ADOA) hátterében
leggyakrabban a mitochondrium belső membránjában elhelyezkedő dynaminszerű OPA1 génjének mutációja áll.
A mitochondrialis betegségek molekuláris genetikai diagnosztikai lehetőségei
Néhány esetben már a klinikai kép is jellegzetes az illető mitochondrialis betegségre és a diagnózishoz elegendő a vérből izolált
DNS molekuláris genetikai tesztje. Sok esetben azonban nem ilyen könnyű a helyzet, és több diagnosztikus procedúrát is
be kell iktatni a genetikai vizsgálat elé, mint pl. ENG vizsgálat, multimodalis elektrofiziológiai vizsgálatok, vér/liquorlaktátszint vizsgálata, képalkotó eljárások, kardiológiai vizsgálat, az izombiopszia hisztológiai, hisztokémiai és biokémiai
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feldolgozása és a DNS-analízis. A molekuláris genetikai tesztek a real time PCR-rel történő quantitativ mtDNS mennyiség
meghatározást, SNP screeninget, a teljes mitochondrialis genom vagy a gyanús nukleáris gén szekvenálását foglalják magukban.
A morfológiai vizsgálatok az izomban patológiás szerkezetű mitochondriumok felszaporodását igazolják, módosított Gömöritrichrom festéssel „ragged-red”, módosított SDH készítményben „ragged-blue”, a citokróm-oxidáz festéssel COX-negatív rostok jellemzik a kórképet. Az ultrastrukturális vizsgálat patológiás cristázatú, gyakran ún. paracristallin inclusiókat tartalmazó
mitochondriumokat talál. Az mtDNS kapcsolt betegségek gyanúja akkor vetődik föl, ha maternalis az öröklődésmenet, illetve az
anyai ágon előforduló társbetegségek mitochondrialis betegségre utalnak. Ilyen esetben a rutindiagnosztika során az ún. mtDNS
hot spotokat vizsgáljuk. Leber herediter opticus neuropathia esetében ismertek az alap patogén mutációk, melyekhez sok esetben
társuló, sok esetben a fenotípust modifikáló mutációk társulhatnak. Ez utóbbiak önmagukban nem okoznak LHON-t. Abban
az esetben, ha nukleáris eredetű mitochondrialis betegségre gyanakszunk, a nukleáris mitochondrialis gének kiválasztásában
elsősorban a klinikai tünetek irányítják a klinikust. Pl. autoszomális domináns öröklődésű progresszív ophthalmoplegia esetén
első diagnosztikus lépésként javasoljuk az izomszövetből az mtDNS delécióinak vizsgálatát. Amennyiben az intergenomiális
kommunikáció zavarát jelző mtDNS multiplex deléció igazolódik, akkor javasolt a POLG1, Twinkle, ANT1 vagy RRM2B gének
szekvenálása. Ha súlyos látásromlás, opticus atrophia igazolódik, a mitochondrialis dinamikát szabályozó gének közül az OPA1
vagy a mitofusin gént vizsgáljuk. A mitofusinmutációk axonális típusú neuropathiát is eredményeznek. Mivel ezekben a génekben nincsenek mutációs host-spotok, a teljes gén szekvenálása szükséges. Ez jelenleg még költséges megoldás és a legtöbb laboratórium csak a kódoló exonok szekvenciáját vizsgálja az egyes nukleotid-polimorfizmusokra koncentrálva. Ezen technikával
a kisebb-nagyobb deléciók és duplikációk felfedetlenek maradhatnak, illetve az introni mutációk sem kerülnek felismerésre.
A molekuláris biológiai metodikák gyors fejlődése azonban reményt ad arra, hogy a diagnosztikai lehetőségek már a közeljövőben
robbanásszerűen javulni fognak.
Irodalom
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VAJDA JÁNOS

2.5.

Újabb ismeretek az idegsebészeti gyakorlatban a látórendszerre
vonatkozóan

A Neuro-Ophthalmologia könyv (Literatura Medicina Kiadó, 1996) A látópálya-megbetegedések idegsebészeti vonatkozásai
c. fejezetének 2. pontja a látópálya éreredetű idegsebészeti betegségeit foglalta össze. Azóta gyarapodik az irodalom, és saját
tapasztalatunk a nervus opticus, chiasma – ritkábban a szemmozgató agyidegek – állományában kialakult cavernomákat illetően, amelyeket csak a nagy pontosságú MR láttathat, és nem kerülhetett a 10 évvel korábbi kötet anyagába.
Az optochiasmalis cavernoma klinikuma leginkább a hirtelen észlelt látásromlás, a cavernoma lokalizációja, illetve a friss bevérzés
elhelyezkedése függvényében látótérkiesés, beszűkülés, a vérzés nagyságától függően heveny fejfájás, rossz közérzet.
Előfordulása az összes agyi vascularis események számához képest ritka, de specifikus jelentkezése, sebészi kezelhetősége miatt
jelentős az újabban felismert kórképek között. Említeni kell azokat az eseteket, ahol az optochiasmalis cavernoma mellékleletként
került felismerésre, vagyis olyan eseteket, ahol az elváltozás korábban nem vérzett, vagy a vérzés nem okozott panaszt, illetve
nem történt a látópályához tartozó panasz miatt képalkotó vizsgálat.
A cavernoma az arterio-venosus malformációk közé tartozik, jellegzetessége, hogy az artériás és vénás rendszer közvetlen összeköttetése(i)
nem haladják meg az arteriolák szintjét, a vénák pedig intraparenchymalis érszakaszok. Emiatt érthető meg az angiomákkal szemben jóval enyhébb klinikum, ugyanis a cavernoma vérzése alacsony (arteriolás) nyomáson történik, roncsoló hatása pedig töredéke az
angioma vérzésének. Ezzel függ össze az is, hogy a vérzés leggyakrabban az elváltozáson belül marad, és a vért a haematoma felszívódásaként az elváltozás barlangos (caverna) vénái bekebelezik. Ezzel a mechanizmussal minden bevérzés növelheti a cavernoma átmérőjét.
Az egymást követő vérzések foltos maradványai és a cavernoma erek együttese jellegzetes fekete (hemosiderin) és fehér (thrombus)
részleteket adó MR-képet ad, miközben a CT csak friss, nagyobb haematoma esetén pozitív, az angiográfia pedig a kóros erek
kicsiny mérete miatt nem diagnosztikus értékű.
Növekvő felfedezettségének megfelelő klinikai, idegsebészeti jelentősége folytán irodalma is gyarapszik, amelyben a kóreredet is
szerepel. Az érfejlődés korai szakaszából fennmaradt kóros eltérésekkel, vagy fejlődési változatokkal való érvelést támogatja az a
tény, hogy az esetek legalább egyharmadában a cavernomák az agyi vénás rendszer fokális variációjával (developmental venous
anomaly, DVA) együtt fordulnak elő. Ugyanakkor az is ismert, hogy utánkövető vizsgálatokkal cavernomák kialakulása és növekedése igazolható korábban intakt területeken is. (Kérdés természetesen, hogy ilyenkor nem a lézió láthatóvá tételének méreti
feltételeiről van-e szó, miközben a fejlődési rendellenesség jelen van.)
Más, az agyi érrendszert érő hatásokról is felmerült, hogy szerepe lehet már kialakult érrendszer mellett cavernoma(ák)
létrejöttében. Példaként állhat az Országos Idegsebészeti Intézet egyik legutóbbi esete: fiatal nőbeteg craniocervicalis
malignus ependymomájának szubtotális műtétet követően irradiációban részesült, amelynek ideje alatt és azt követően
kontrollként számos MR-felvétel készült. 10 év múlva az agytörzsi bevérzések klinikuma és CT képe miatti MR két kiterjedt
pontin cavernomát mutatott DVA környezetben, amely szintén nem volt jelen a korábbi vizsgálatok alkalmával.
Az optochiasmalis cavernomák multiplicitása egyéb agyi lokalizációhoz hasonló jellegzetesség, ahol a további elváltozás mind
azonos, mind egyéb agyi struktúrákban előfordulhat (1. és 2. ábra). Ilyenkor a kezelés időzítésének optimalizálása igényel

A
1. ábra
Bal optochiasmalis cavernoma szubakut
vérzését igazoló CT

B

2. ábra
A cavernoma lokalizációs viszonyait mutató MR. Mivel a CT csak a vérzés tényét mutatja, MR javasolt, mert
az MR T1 és T2 felvételek megerősítik a vérzés létét és a nagyságára nézve is informatívak, valamint a központi
idegrendszer megfelelő struktúrájában mutatják ki a következményes vérzést
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megfontolást a klinikai sürgősségi szempontok alapján, minthogy az egyes lokalizációk egyedi vérzésveszélye nem ismert.
A cavernomák ismételt vérzésének esélye 1-2% évente, amely kumulálódik, így minden sebészi eltávolítás indokolt, amelynek
veszélye a várható élettartamra kivetített vérzésveszélynél kisebb. Ez a legtöbb lokalizációban azt jelenti, hogy 60 éves kor alatt
megelőző céllal is indokolt a műtét. Az optochiasmalis cavernomák eddig közölt, és intézetünkben látott eseteiben a műtét megelőző jellege mellett a vérzés látópálya-kompressziót okozó volta miatt terápiás is, így még inkább ajánlott (3. és 4. ábra). Ezt az
aktív tendenciát tovább támogatja, hogy az optochiasmalis cavernomák jól feltárhatók, a felszínt szélesen elérők, sebészetük
a suprasellaris vagy temporomedialis mikrosebészet fejezetébe tartozik. Eseteink azzal a tanulsággal jártak, hogy a cavernomaerek és a vénás bugyrok – amelyekre jellemző, hogy a gliosisból szőlőfürtként könnyen kihámozhatók – az egyéb agyi lokalizációkkal szemben, bipoláris koagulációval zsugoríthatók és az optochiasmalis cavernomák meglepően hegesen rögzültek a szomszédos
állományban. A szükséges radikalitás igényelte manipuláció így magasabb kockázatot jelent, amelyre fel kell készülnie a sebésznek.
A legkisebb veszteséget is elkerülendő, még szigorúbban kell az ereket követni. Az ismert és közölt esetek valamennyien javultak
az optiochiasmalis funkciók terén, halálozás nem volt.

3. ábra
Műtét közben készült felvételen a cavernoma kifejtésének fázisai a látópálya rostok közül
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SZEIFERT GYÖRGY, SZEIFERT JENŐ

2.6.

A gamma kés stereotaxiás sugársebészet szerepe
Neuro-Ophthalmologiai kórképek kezelésében

A stereotaxiás sugáragysebészet vagy „radiosurgery” terminológia és a módszer alapelveinek kidolgozása Lars Leksell profes�szor – Herbert Olivecrona tanítványa, és utódja a Karolinska Egyetem idegsebészeti tanszékén – nevéhez fűződik 1951-ből.
A sugársebészet célja „a kóros vagy normális sejteket tartalmazó meghatározott céltérfogat teljes és pontos megsemmisítése
egyszeri, nagy dózisú sugárkezeléssel, a környező szövetek károsítása nélkül”. Ez a hatás több, egyenként kis energiájú sugárnyalábnak a célpontra való precíz fókuszálásával érhető el. Három különböző technika alkalmazható erre a célra: a lineáris
accelerátor (LINAC), a Bragg-peak (vagy protonsugár), és a gamma kés sugársebészet. A Leksell gamma kés ® (LGK) egy olyan
kifejezetten agysebészeti célokra dedikált eszköz, amely a koponya megnyitása nélkül roncsolja el a kívánt szöveteket. Biológiai hatását egy fél-gömb mentén elhelyezett, a középpontba centrált, 201 db kobalt-60 izotópforrás ionizáló gamma-sugarain
keresztül fejti ki (1. ábra).
Az eddigi módszerek közül az LGK bizonyult a legprecízebbnek; <0,5 mm-es találati pontossága különösen alkalmassá teszi delikát idegsebészeti beavatkozásokra. A sugáragysebészetet eredetileg funkcionális neurológiai kórképek (gyógyszerrezisztens
fájdalom) kezelésére fejlesztették ki, de hamarosan agytumorok és arteriovenosus malformatiók (AVM) váltak az eljárás fő
célpontjává. Jelentős szerepre tett szert neuro-ophthalmologiai kórképek kezelésében is. A gamma kés prototípusát 1967-ben
installálták Stockholmban a Sophiahemmet Hospitalban (2. ábra), s azóta több mint 600 000 beteget kezeltek az eszközzel
a világ jelenleg működő közel 300 LGK-centrumában.
Az eddigi klinikai tapasztalatok alapján az LGK a sugáragysebészet „aranysztenderd”-jévé vált. Az LGK C-modellt 1999-ben
állították üzembe Brüsszelben az Erasmus Klinikán, amelynek fő technikai újdonsága egy komputervezérlésű robot, az automata pozicionáló szisztéma (APS). A robot segítségével az egymást követő sugárlövések célpontja automatikusan változtatható
a kezelések során a korábbi mechanikus beállításokkal szemben. Emellett egy olyan egységes digitális láncot alakítottak ki a képalkotástól kezdve a tervezésen keresztül a sugárzás leadásáig, amely tovább növelte a találati pontosságot. A legújabb fejlesztés,
az LGK Perfexion (3. ábra), már képes a koponyán kívül a nyaki régió kezelésére is, és a sugárgyűjtő csatornák (collimatorok)
átmérőjének változtatását automatizálva nagymértékben lerövidítették a kezelési időt.
Az első ilyen rendszer 2006-ban, Marseilles-ben (Hôpital La Timone) kezdte meg működését. A gamma kést Magyarország
egyelőre még nem fogadta be, annak ellenére, hogy a környező országokban már mindenütt megtalálható. Hazánkban, 1991-ben
Budapesten az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet és az Országos Onkológiai Intézet együttműködésében kezdődött

1. ábra
A gamma kés működési elve: a sugárgyűjtő csatornákat
tartalmazó félgömb alakú collimatorsisak a centrumba
fókuszált sugárnyalábokkal

2. ábra
A prototípus gamma kés megalkotójával, Lars Leksell professzorral
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LINAC alapú sugáragysebészet. A későbbiekben a Pécsi
Egyetemen, Miskolcon és Szombathelyen lineáris gyorsítókkal, illetve a Debreceni Egyetemen egy kínai fejlesztésű
rotációs gamma szisztémával indultak stereotaxiás sugársebészeti beavatkozások.
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK
Az utóbbi évtizedek technikai vívmányait az idegsebészet
a minél kevésbé invazív módszerek keresésére használta fel
a nehezen megközelíthető, mély agyi régiók és patológiáik
felkeresésére, a környező ép szövetek lehető legjobb megkímélése mellett. Hála a nagyteljesítményű komputereknek,
3. ábra
a fejlett sebészi mikroszkópoknak és a modern képalkotó techA legújabb fejlesztés: a gamma kés Perfexion
nikáknak, az idegsebészeti beavatkozások ma már háromdimenziós agyi rekonstrukciókon előre is megtervezhetőek.
Az „image-guided” neuronavigációs szisztémák a laesio pontos műtéti lokalizációját és felkeresését segítik. Az endoscopos
technikák megjelenése hozzájárult intraventricularis vagy
agyalapi struktúrák és elváltozásaik jobb vizualizációjához.
Az elektrofiziológia fejlődése a differenciáldiagnosztikában
jelent segítséget. Mindezen módszerek együttesen a feltárások kiterjedésének és invazivitásának jelentős mértékű csökkenéséhez vezettek.
A radiosurgery és a gamma kés továbbfejlesztve a „minimal
invasive neurosurgery” koncepciót most már generál
anaesthesia és craniotomia nélkül, komputervezérléssel,
a zárt koponyán keresztül operál. Eredeti küldetése rákos
betegek gyógyszeresen csillapíthatatlan fájdalmának enyhítése volt thalamotomiával. Napjainkra azonban az indikációs terület jelentősen kibővült, és folyamatosan tágul újabb
kórképek kezelésével. A módszer alkalmazható elsődleges
műtétként, a hagyományos craniotomia alternatívájaként,
4. ábra
nehezen megközelíthető, nagy operatív kockázattal járó paDupla agyi metastasis kezelési terve
tológiák megsemmisítésére. Másodlagos beavatkozásként
használható recidív vagy reziduális tumorok esetében, kiegészítő terápiaként egyéb eljárásokhoz, például a kemoterápiához vagy
frakcionált besugárzáshoz „booster”-ként malignus gliomák esetében. Tekintve, hogy a radiosurgery technika sugárhatással operál, 3–3,5 cm átmérőnél és 10–15 cm3-nél kisebb térfogatú laesiók esetében működik biztonsággal. Nagyobb teriméknél számolni
kell az esetleges nemkívánatos sugármellékhatásokkal, ezért ilyen esetekben több részletben történhet a kezelés, amit „staged
radiosurgery”-nek nevezünk.
Az indikációs kör manapság alapvetően három fő területet foglal magába: daganatos elváltozásokat, vascularis malformatiókat
és funkcionális kórképeket.
Az agydaganatok alkotják a kezelések kétharmadát, ezen belül is első helyen a single és multiplex carcinoma-metastasisok
szerepelnek (4. ábra).
Nagy előnye a módszernek a korábbi craniotomiás műtétekkel szemben, hogy egymástól távol, különböző régiókban elhelyezkedő
tumorok esetében is sikerrel alkalmazható egy ülésben. Újonnan fejlődő tumorgócok is likvidálhatók további kezelésekkel. A reakciókészség a szövettani típustól függetlenül is jó, és a korábban radiorezisztensnek tekintett, a hagyományos frakcionált besugárzásra nem reagáló metastasisok esetében is eredményes. Második helyen a rosszindulatú daganatok között a malignus astrocytomák
állnak; alkalmazhatjuk primer kezelésként nehezen hozzáférhető lokalizációban, például agytörzsi gliomák esetében, vagy a konvencionális radiotherapia kiegészítésére booster-ként. A benignus neoplasmák közül meningeomák (elsősorban bázistumorok),
vestibularis schwannomák, hypophysis-tumorok és craniopharyngeomák solid részének sebészetében kamatoztatható kiválóan.
Az agyi vascularis patológiák közül az arteriovenosus malformatiók (AVM) képezték az egyik legkorábbi indikációt, és jelenleg is a beavatkozások 20%-át teszik ki. MRI és angiográfiás follow up vizsgálatok igazolták, hogy az AVM-ek 65–87%-a
obliterálódik, és 75%-a zsugorodik a kezelést követő 2–5 év alatt. Az obliterációig azonban, az ún. latenciaperiódusban, a vérzés
veszélye a betegség természetrajzának megfelelő évi 2–4% eséllyel továbbra is fennáll. Cavernomákat illetően az eredmények
ellentmondásosak, a kezelés mellett és ellen egyaránt szólnak közlemények, a tisztánlátáshoz további hosszú távú nemzetközi
utánkövetések szükségesek. Vénás anomáliák (DVA) kezelése kontraindikált, minthogy ezek a malformatiók a fiziológiás vénás
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elfolyás részét képezik, s fejlődési variánsnak tekintendők. Aneurysmák sebészetére egyelőre nem alkalmazható, történtek kísérletek, de az eredmények nem meggyőzőek. A feladat jelentőségét tekintve a jövő egyik nagy gamma-agysebészeti kihívása,
és megoldásra vár.
A funkcionális kórképek közül trigeminus neuralgiák megszüntetésére vagy enyhítésére alkalmazzák kiváló eredménnyel.
Tekintve a magas sikeres terápiás arányt és az alacsony kockázatot, számos centrumban elsődleges kezelési formaként ajánlják.
Egyéb funkcionális betegségekben thalamotomiát vagy pallidotomiát tremor javítására, és capsulotomiát obscessiv-compulsiv
kórképekben hajtottak végre sikerrel a gamma késsel. Laesionectomiát és szelektív amygdalo-hippocampectomiát is végeztek
gyógyszerrezisztens epilepsziák esetében, a mellékhatások miatt azonban a módszer nem terjedt el ezekben az esetekben.
A gyermek agysebészetben a fentiekhez hasonló jó eredménnyel funkcionál. A keret rögzítése miatt a koponya elcsontosodása
szab határt az életkornak (kb. 2 év). Nehezen kooperáló kisgyermekeknél generál anaesthesia szükséges.
Neuro-ophthalmologiai alkalmazása a fenti kórképek speciális lokalizációja esetén válhat szükségessé, amely érintheti a szemet, az orbitát és a látópálya bármelyik szakaszát. Az ocularis indikációk magukba foglalják az uvealis melanomákat, szemmetastasisokat, előrehaladt glaucomát, korfüggő macularis degeneratiót, haemangioblastomákat, angioreticulomákat,
pseudotumorokat és a vegetatív fájdalmat. A szembetegségek kezelése speciális műveleteket igényel; tekintve, hogy a szem mozog,
a beavatkozás előtt fixálni kell, valamint az excentrikus helyzet miatt prone pozícióban, azaz hason fekve történik a besugárzás.
Az orbitális betegségek közül a különféle daganatok kezelésére használható a gamma kés. A látópálya különböző szakaszait
érintő kórképek közül leggyakrabban a sellaris-, suprasellaris-, és parasellaris-régió tumoros elváltozásainak, azaz hypophysistumorok, craniophyryngeomák, meningeomák és metastasisok elpusztítására alkalmazzuk (5–7. ábra).
A látóideg, a szemmozgató idegek és a chiasma opticum közelsége miatt ezen beavatkozások nagyon óvatos, körültekintő tervezést igényelnek, hiszen a fenti struktúrák meglehetősen sugárérzékenyek, ezért az esetlegesen rajtuk áthaladó, károsító sugárnyalábokat egy kirekesztő program segítségével elimináljuk. A radiatio optica rostjait, illetve az occipitalis látókérget károsító
lebenydaganatok, állományi tumorok (focalis gliomák), extraparenchymalis daganatok (metastasisok, meningeomák), illetve
arteriovenosus malformatiók (8. ábra) jelentős részét alkotják a gamma kés sugársebészeti műtéteknek.
A GAMMA KÉS SUGÁRSEBÉSZET FÁZISAI
Az eljárás az egynapos sebészet keretein belül végezhető; egyik nap befekszik a beteg a kezelésre, s másnap általában otthonába
bocsátható, intenzív ágyigénye nincs. A műtét a stereotacticus keretnek (Leksell Frame G-Model, Elekta) a fejre helyezésével kezdődik (9. ábra) általában lokál anaesthesiában (gyermekeknél vagy nyugtalan betegeknél szükség lehet altatásra).

5. ábra
A chiasmát elérő hypophysis-daganat a GK-kezelés idején (bal oldal), 1 éves
kontrollon zsugorodás észlelhető (jobb oldal)

6. ábra
Chiasma laesiót okozó, intra-suprasellaris craniopharyngeoma regressziója
sugársebészet hatására

7. ábra
Szemmozgászavart okozó parasellaris meningeoma (bal oldalon), és 1 évvel a
gamma kés sugársebészet után a tumor eltűnése figyelhető meg (jobb oldalon)
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A művelet alapvető momentuma, hogy az elpusztítani kívánt
agyi, szemgolyói vagy orbitális céltérfogat a keret által meghatározott X, Y, Z koordinátarendszer középpontjába vagy
ahhoz közel kerüljön. Ezt követi a célpont stereotacticus kijelölése képalkotó eljárásokkal, amihez a legtöbb centrumban alapvizsgálatként MRI-t használnak. Az MRI ugyan
érzékeny felbontású az agyszövetre és annak elváltozásaira,
hajlamos azonban a térbeli torzításra, amelynek kompenzálására az MR-felvételeket CT-képekkel fuzionáltatjuk.
Vascularis malformatiók kezeléséhez az MR- és CT-vizsgálatokat angiográfiával egészítjük ki. Bizonytalan határú
laesiók, pl. gliomák esetében komoly segítséget jelenthet
a céltérfogat behatárolásában a funkcionális képalkotók
közül a pozitronemissziós tomográfiás (PET) vizsgálat.
Az ép és kóros agyterületek eltérő anyagcsere-aktivitásának
8. ábra
képi megjelenítése nagyban hozzájárul mind neurológiai,
Arteriovenosus malformatio (AVM) gamma kés sugársebészeti kezelési terv
neuro-ophthalmologiai, mind pedig idegsebészeti kórképek
tisztázásához olyan esetekben is, amikor a hagyományos imaging technikák nem mutatnak egyértelmű morfológiai eltérést.
Az így kapott metabolikus adatok az MRI és CT által nyert statikus anatómiába integrálva kifinomult tervezést tesznek lehetővé.
Az image-transfer interneten vagy intraneten keresztül lehetséges a planning computerbe. Ennek segítségével történik a procedúra legfontosabb és legnagyobb szakértelmet igénylő művelete: az elpusztítani kívánt céltérfogat kijelölése, anatómiai
körülhatárolása és a sugárműtét megtervezése. Ez a folyamat teammunka eredményeként idegsebész, radiológus, onkológus
és fizikus együttműködésével alakul ki. A kezelési terv a különböző sugárlövések átmérőjének, térbeli elhelyezésének és dózisnagyságának kialakításával jön létre. A nagy teljesítményű komputer lehetővé teszi a dóziseloszlás háromdimenziós szimulálását
a stereotacticus CT-, MR- és DSA-felvételeken. A cél egy olyan irradiációs térbeli formátum alkotása, amely a lehető legjobban
illeszkedik a céltérfogat alakjához, és teljesen lefedi azt („high conformity”), miközben a környező ép szövetek csak minimális
sugarat kapnak („high selectivity”). A tervezés a sugárdózis nagyságának meghatározásával fejeződik be, amit befolyásol az elváltozás térfogata, szövettani típusa, a környező elokvens struktúrákhoz való viszonya, és az előzetes radioterápia. Ezt követően
az adatokat digitális úton a vezérlő komputerbe továbbítjuk. A gamma kés sugárműtét alatt a beteg fejét a stereotacticus kerettel
az automata pozicionáló szisztémához rögzítjük (9. ábra).
A kezelés során az APS a komputer adatai alapján az egymást követő sugárlövésekhez a stereotacticus koordinátákat úgy változtatja, hogy a céltérfogat különböző részei a sugárzóegység centrumába kerüljenek. A sugárműtét végeztével a keretet eltávolítjuk.
A beteget éjszakán át megfigyeljük és másnap általában elbocsátható a felvételivel megegyező státuszban, az önellátáshoz szükséges alapaktivitás korlátozása nélkül. Ritka mellékhatásként izgalmi tünetek, rossz közérzet, fejfájás, hányinger, agyidegtünetek
jelentkezhetnek, amelyek többnyire átmeneti jellegűek, és néhány napos gyógyszeres kezelésre oldódnak.
A módszer határai
A gamma kés eredeti céljának és konstrukciójának megfelelően anatómiai és indikációs korlátokkal rendelkezik. Anatómiai
mozgáshatárát a centrumok kétharmadában használt C-modell esetében a koponyabázis képezi; a foramen magnum szintjétől
caudalisan elhelyezkedő laesiókat nem képes elérni. A napjainkban terjedő gamma kés Perfexion már a nyaki szakasz patológiáira is

A

B

9. ábra
A stereotacticus keret felhelyezése (bal oldalon), és a beteg fejének rögzítése az APS-sel a gamma kés sugársebészethez (jobb oldalon)
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alkalmazható. Indikációs korlátait elsősorban a 3 cm-nél nagyobb és diffúz, infiltráló elváltozások (például astrocytomák) képezhetik. Arteriovenosus malformatiók esetében a teljes obliteratióig (átlag két év) a vérzésveszély fennáll, és bizonyos esetekben meg
kell ismételni a kezelést. Mivel a sugárforrást a radioaktív kobalt-60 képezi, az izotóp bomlásával a gamma kés sugárenergiája
csökken, ami a kezelési idő arányos megnyúlásával jár. A Co-60 felezési ideje 5,26 év, és az újratöltés az általános gyakorlatnak
megfelelően 7–10 évenként időszerűvé válik.
A FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI
Tekintve a sugáragysebészet minimális invazivitását és a hagyományos craniotomiás műtétekhez viszonyított alacsony költségkihatását, a sugársebészeti technikák iránt világszerte nagymértékben fokozódik az igény. A neuro-ophthalmologiai kórképek
kezelése az egyik legdinamikusabban fejlődő terület lehet, hiszen napjainkban még sok a kiaknázatlan lehetőség. Különösen élesen jelentkezhet ez a kérdés hazánkban, ahol az európai átlaghoz képest 50%-kal kevesebb műtő és intenzív ágy áll az idegsebészet
rendelkezésére. A gamma késes beavatkozások száma az utóbbi tíz év során évente megnégyszereződött, az újonnan telepített
centrumok pedig évente duplázódtak. Nagy előnye a gamma késnek a többi sugársebészeti technikával szemben, hogy az egész
világon egységes rendszert alakítottak ki, központi adatbázissal, amelybe minden egyes centrumot bekapcsoltak. Az elmúlt négy
évtized tapasztalatairól több mint 1500 megjelent közlemény számolt be. A tudományos aktivitásnak és az uniformizált szisztémának köszönhetően a kezelések világszerte hasonló elvek alapján és hasonló eredményekkel történnek. Az adatok nyíltsága
és hozzáférhetősége nagyban növelte a bizalmat a módszer iránt. Ahogyan napjainkra a CT, az MRI és a DSA az idegsebészeti
ellátás sztenderdjévé vált, úgy a sugársebészet is az idegsebészeti arzenál integráns részét kell, hogy képezze a XXI. században.
Ezt igénylik mindenekfelett a rászoruló betegek szempontjai, és nem utolsósorban pedig az egészségügyi finanszírozás érdekei is.
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SZIKORA ISTVÁN

2.7.

Neuro-Ophthalmologiai tüneteket okozó kórképek
neurointervenciós kezelése

BEVEZETÉS
A Digitális Subtractiós Angiográfiás (DSA) technika, valamint az endovascularis kezelési módszerek gyors fejlődésének köszönhetően az elmúlt évtizedekben az intervenciós neuroradiológia (vagy röviden neurointervenciós terápia) a cerebrovascularis
betegségek jelentős hányadának kezelésében kiemelkedő szerephez jutott. Anatómiai helyzete folytán számos cerebrovascularis
kórkép okoz közvetve vagy közvetlenül neuro-ophthalmologiai tüneteket. Az e betegségek mögött rejlő, valamint a közvetlenül
az orbitában elhelyezkedő vascularis elváltozások általában jól megközelíthetők a neurointervenció eszközeivel, sőt azok nemegyszer az első választandó módszert jelentik.
Közvetett úton okoznak tüneteket a sinus cavernosusban (SC), illetve az arteria carotis interna (ACI) supraclinoidalis szakaszán
elhelyezkedő aneurysmák, és a SC-ban vagy annak felszínén kialakult arteriovenosus shuntök. Közvetlenül tünetképző az ACI
szűkületével vagy embóliájával összefüggésben kialakuló arteria centralis retinae (ACR) thrombosis, illetve embólia. A daganatos
betegségek közül a retinoblastoma kezelésében lehet szerepe a neurointervenciós terápiának.
A következőkben összefoglaljuk a neurointervenciós módszerekkel kezelhető intracranialis és intraorbitalis kórképek patológiáját, patomechanizmusát, képalkotó diagnózisát és neurointervenciós kezelésük technikáját, valamint annak várható
eredményeit.
AZ EXTRADURALIS ÉS SUPRACLINOIDALIS CAROTIS INTERNA ANEURYSMÁI
Patológia és patomechanizmus
Aneurysma ruptura
Az ACI aneurysmái kétféle mechanizmussal válhatnak tünetképzővé. Kisebb aneurysmák rupturája után a vérzés mechanikai
nyomása és kémiai irritációja egyaránt okozhatja a szomszédságban futó agyidegek károsodását. Ez leginkább az ACI – Arteria
Communicans Posterior (PCom) – szögletben elhelyezkedő aneurysmák esetén fordul elő. Az itt elhelyezkedő aneurysma hirtelen növekedése gyakran okoz fejfájást és részleges oculomotorius (n. III.) paresist subarachnoidealis vérzés (SAV) nélkül is.
Ezeket a tüneteket azonban érdemes figyelmeztető jelként értékelni, mert nemritkán néhány nap, esetleg hét után a SAV bekövetkezik. A PCom aneurysma ruptura után lezajlott SAV igen gyakran jár teljes vagy részleges n. III. paresissel (1. ábra a–c) .
Aneurysma okozta agyideg-kompresszió
A SC-ban elhelyezkedő ACI aneurysmák extraduralis lokalizációjuk folytán SAV-t nem okoznak. Így gyakran igen nagy méretre (2–3 cm) is megnőhetnek tünet és panaszmentes állapotban, miközben egyre jobban feszítik lateral felé a SC lateralis falát.
Azután nemritkán hirtelen kezdettel, hányinger kíséretében alakul ki kettőslátás és gyakran súlyos hemicraniás jellegű fejfájás.
A kettőslátásért a n. III. és a nervus abducens (n. VI.) kompressziója felelős, melyhez gyakran a nervus trigeminus (n. V.) 1-es és
2-es ágának irritációja is társul (2. ábra a-b).
A supraclinodalis ACI aneurysmái közül az arteria ophthalmica (AO) eredése környezetében elhelyezkedő, úgynevezett
parophthalmicus aneurysmák hemodinamikai adottságaik következtében ugyancsak gyakran jelentős méretűre nőnek, mielőtt
megrepednének. A nagyobb méretű parophthalmicus aneurysmák magukra feszíthetik a nervus opticust (n. I.), ezzel progresszív
látásromlást okozva (3. ábra a-b).
Képalkotó diagnózis
SAV után a leggyorsabb és leghatékonyabb képalkotó diagnosztikai algoritmus a koponya-komputertomográfia (CT), majd ezzel
egy ülésben végzett komputertomográfiás angiográfia (CTA) (1. ábra a). Ez utóbbi általában ahhoz is elegendő, hogy a kimutatott
aneurysma kezelési módját (neurointervenciós vagy nyitott sebészi) megválasszuk. A nem vérzett aneurysmák kimutatására
leggyakrabban alkalmazott képalkotó eljárás a mágneses rezonanciás vizsgálat (MR) (3. ábra b), illetve angiográfia (MRA). Ezek
a vizsgálatok jól mutatják az aneurysma okozta térszűkületet és kompressziós hatásokat. A kezelési terv felállításához azonban
többnyire nélkülözhetetlen katéterangiográfia (DSA) végzése.
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2. ábra
1. ábra
Arteria Carotis Interna (ACI) – Arteria Communicans Posterior (PCom)
aneurysma és neurointervenciós kezelése mikrospirálokkal
A: CT angiográfia (CTA). Az ACI hátsó falán elhelyezkedő aneurysmát nyíl jelöli. B: Digitális Subtractiós Angiográfia (DSA), bal ACI töltés, 3D rekonstrukció.
Az aneurysmát nyíl jelöli. C: DSA, bal ACI töltés, oldalirányú 2D angiográfiás
kép. Az aneurysmát nyíl jelöli. D: Leválasztható mikrospirál aneurysmák zárásához (GDC mikrospirál, Boston Scientific Neurovascular, Fremont, CA, USA).
E: Az aneurysmába helyezett mikrospirálok árnyékát nyíl jelöli az átvilágítási rtg-képen. F: Oldalirányú DSA-felvétel kezelés után, bal ACI töltés. Az
aneurysmában nincs kontraszttelődés. A behelyezett mikrospirálok subtractiós
műtermékét nyíl mutatja

Az Arteria Carotis Interna végleges balloon occlusiója intracavernosus óriásaneurysma miatt
A: Koponya-CT kontrasztanyag adása után. A jobb sinus cavernosus felfújt, benne
inhomogén kontraszthalmozás jelzi az óriás-aneurysmát (nyíl). B: DSA, jobb ACI
töltés ábrázolja az óriás-aneurysmát (nyíl). C: Érelzárásra használt leválasztható
mikroballon (DSB balloon, Boston Scientific, Fremont, CA, USA).
D: Tesztocclusio. DSA, bal ACI töltés a jobb ACI balloon occlusiója mellett, artériás fázis. Az Arteria Communicans Anterioron (nyíl) át kifogástalanul telődik a jobb
oldali ACI intracranialis ágrendszere is. E: Tesztocclusio. DSA, bal ACI töltés a jobb
ACI balloon occlusiója mellett, vénás fázis. A jobb és bal hemispherium vénás rendszere azonos időben, szimmetrikusan ábrázolódik, kielégítő keresztkeringést bizonyítva. F: Az ACI occlusiója után fél évvel készült axiális síkú, T2 súlyozott spin echo
MR-felvétel a jobb sinus cavernosus összeesését mutatja (nyíl). Az aneurysma nem ábrázolódik

Neurointervenciós terápia
Vérzett aneurysmák
Aneurysmák kezelésének leggyakrabban használt neurointervenciós módszere az aneurysma-zsák kitöltése embolizációs
anyaggal, mely legtöbbször kontrolláltan leválasztható platina mikrospirál [1, 2]. E módszer előnyeit vérzett aneurysmák esetén randomizált összehasonlító vizsgálat igazolta [3, 4], ezért ezekben az esetekben az első választandó eljárás, amennyiben az
aneurysma morfológiája ezt lehetővé teszi. Folyamatos rtg-átvilágítás mellett az aneurysma-zsákot az arteria femoralis (AF) felől
felvezetett mikrokatéteren keresztül addig töltjük különböző méretű és konfigurációjú mikrospirálokkal, míg a zsákban a kontraszttelődés meg nem szűnik (1. ábra b-f). Noha az így kezelt aneurysmák térfogata értelemszerűen a kezelés után nem csökken,
a ruptura után kialakult n. III. paresis általában néhány hét, esetleg hónap alatt megszűnik vagy jelentősen javul. Ez amellett szól,
hogy a tüneteket inkább a vérzés kémiai irritációja, semmint a fizikai kompresszió okozza.
Kompressziós tüneteket okozó óriás-aneurysmák
Elsősorban fontos hangsúlyozni, hogy a SC-ban elhelyezkedő aneurysmák, mivel extraduralis lokalizációjúak, csak akkor kezelendők, ha tüneteket okoznak. Mivel SAV veszélyével nem fenyegetnek, tünetmentes állapotban preventív célból nem szükséges
kezelni őket.
Tünetképző óriás-aneurysmák kezelésében a fent leírt mikrospirál-occlusio kevésbé sikeres, itt ugyanis egyértelműen az aneurysma
térszűkítő hatása okozza a tüneteket. A zsák alapos kitöltésével annak pulzációja csökkenhet, s ez eredményezhet javulást, a térszűkület megszűnése azonban ilyen módon nem érhető el. Mindemellett nagy aneurysma-zsákok esetén mikrospirál-occlusio után
a kiújulás igen gyakori. Ezért a kompressziós tüneteket okozó óriás-aneurysmák kezelésére két módszer alkalmas: a szülő ér (ACI)
végleges zárása, illetve a szülő éren belül az áramlási viszonyok módosítása, mely az aneurysma trombózisát idézi elő.
Korábban a két módszer közül csak az első volt elérhető. A szülő ér zárása ma is használható eljárás. Ennek természetesen az
a feltétele, hogy az elzárandó ACI funkcióját az ellenoldali ACI vagy a hátsó keringés révén a Willis-kör pótolni tudja. A kollaterális
keringést DSA-val vizsgálhatjuk. Egyszerű módszer az ellenoldali carotis vagy vertebralis töltése a zárandó carotis communis
manuális kompressziója mellett. Ilyenkor az artériás keresztkeringés mellett különösen fontos a vénás telődés vizsgálata. Amen�nyiben a vénás fázis a két oldalon egyszerre jelentkezik vagy a zárandó oldalon nincs 2 másodpercet meghaladó késés, az ACI
feláldozható. Ilyenkor az aneurysmát hordozó ACI-t leválasztható mikroballonnal zárjuk (2. ábra). A módszer megbízhatósága
növelhető szimultán transcranialis Doppler vizsgálattal [5–7].
Az ACI zárása azonban a keresztkeringés legalaposabb vizsgálata mellett is ischaemiás szövődmény 5% körüli kockázatát
hordozza [6], hosszú távú eredményei bizonytalanok, de tudottan fokozza az ellenoldali ACI-n vagy az arteria communicans
anterioron (ACom) újabb aneurysma kialakulásának veszélyét. Ezért a ma elérhető technikai lehetőségek mellett célszerűbbnek
látszik az úgynevezett áramlásmódosító stentek használatával az ACI áramlási viszonyait módosítani úgy, hogy az az aneurysma
trombózisához vezessen. Ezek a belső érprotézisek kellően rugalmasak ahhoz, hogy a carotis syphonon keresztül a megfelelő
pozícióba vezethessük őket, de fonatsűrűségük elegendő ahhoz, hogy a szülő ér és az aneurysmazsák között az áramlást annyira

neuro-ophthalmologia

39

CÉLKITŰZÉSEK ÉS ÚJABB EREDMÉNYEK A NEURO-OPHTHALMOLOGIAI KLINIKAI GYAKORLATBAN

meglassítsák, ami az aneurysma trombózisát idézi elő. Ezzel
a módszerrel a kompressziós tüneteket okozó aneurysmák
csaknem 100%-ban az aneurysma teljes occlusióját és MR-rel
is bizonyítható összeesését, azaz a térszűkület megszűnését
lehet elérni (3–4. ábra) [8, 9], ritka esetben (<1%), azonban
vérzéses szövődmények előfordulhatnak [10].
A SINUS CAVERNOSUS ARTERIOVENOSUS
SHUNTJEI
Patológia és patomechanizmus
A SC normális hemodinamikai viszonyok között a vena
ophthalmica superioron (VOS) és inferioron (VOI) át az
orbita-, a sinus sphenoparietalison át pedig a vena cerebri
media és az agyi corticalis vénás rendszer vérét gyűjti össze és
továbbítja a sinus petrosus inferioron (SPI) keresztül a vena
jugularis interna (VJI) felé. Ha a SC-ba arterio-venosus shunt
ömlik, úgy a nyomásviszonyok miatt a keringés megfordul.
A beáramlás irányától és forrásától függetlenül a kiáramlás
retrográd irányban a VOS-on át a facialis vénás rendszer és a
vena jugularis externa (VJE) felé, a SPI-on keresztül a VJI irányába és ezeknél jóval ritkábban a sinus sphenoparietalison
át az agyi corticalis vénák felé fog irányulni, természetesen a
fiziológiás viszonyoknál jóval magasabb nyomás és áramlási
sebesség mellett (5. ábra, a). A kialakuló tünetek mindegyike
a fenti hemodinamikai változásoknak köszönhető. Ez az oka
annak, hogy klinikailag gyakorlatilag azonos tüneti kép jön
létre patológiailag teljesen különböző kórképekben.
Ezek egyike a carotideo-cavernosus fistula (CCF). A CCF az
ACI intracavernosus szakaszának rupturája következtében
alakul ki , és ennek megfelelően direkt kommunikációt jelent
az ACI és a SC között (5. ábra). Leggyakoribb oka koponyatrauma. Ilyenkor a koponyaalap sérülése mintegy elszakítja az ACI
intracavernosus szakaszát [11]. Nagyon ritkán kialakul CCF
spontán, trauma nélkül is. Ennek oka az ACI intracavernosus
szakaszán elhelyezkedő aneurysma rupturája [12-14].
A SC AV shuntjeinek ennél gyakoribb formája mindig „spontán“ alakul ki. Ez a forma a SC duralis AV fistulája (DAVF).
A DAVF patogenezise pontosan nem ismert, de feltételezzük, hogy korábban lezajlott sinus trombózis rekanalizációja
során alakul ki. Leggyakrabban idős, diabeteses nőbetegeknél látjuk (szemben a többnyire traumás CCF-val, mely
a traumás háttér miatt inkább a fiatal férfiak betegsége).
Lényege, hogy az érintett duralis sinus falát ellátó artériák
és a sinus ürege között jön létre kóros összeköttetés. A SC
DAVF-ja esetén tehát nincs közvetlen kapcsolat az ACI és
a SC lumene között. Az AV shunt számtalan apró arteria és
a sinus ürege között alakul ki. A tápláló ágak származhatnak egyik vagy mindkét oldali arteria carotis externából
(ACE) és ACI-ból is (6. ábra, b-c). A vénás elvezetés azonban ugyanazon utakon történik, mint a CCF esetén. Ennek megfelelően a klinikai tünetek sem különböznek, legfeljebb annyiban, hogy a DAVF esetén többnyire lassan
fokozatosan alakulnak ki, mig CCF esetén hirtelen [15].
A klinikai kép igen jellegzetes: exophthalmus, chemosis,
ptosis, szemmozgászavar, gyakran a teljes ophthalmoplegiáig,
hosszabb fennállás esetén többnyire progresszív visusromlás,
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3. ábra
Az Arteria Carotis Interna (ACI) – Arteria Ophthalmica szöglet aneurysmája
A: DSA, jobb ACI töltés, 3D rekonstrukció, PA irány. Az ACI parophthalmicus
szakaszának kettős aneurysmáját nyilak jelölik. B: Erősen T2 súlyozott
(ciszternográfiás) spin echo MR-felvétel, axiális sík. A jobb ACI aneurysmája
(nyíl) medial felé és előre feszíti a jobb nervus opticust (megtört nyíl). C: DSA,
3D rekonstrukció, jobb ACI töltés hat hónappal áramlásmódosító stentbeültetés
után. Az aneurysmák nem ábrázolódnak, nyilak a rekonstruált ACI lument jelzik

4. ábra
az Arteria Carotis Interna (ACI) intracavernosus óriás-aneurysmája és
neurointervenciós kezelése áramlásmódosítással
A: DSA, jobb ACI töltés, ferde PA irányú felvétel. Az óriás-aneurysmát nyíl jelöli
B: Axiális síkú, T2 súlyozott spin echo MR-felvétel. Jobb oldalon a sinus
cavernosus lateralis fala laterál felé feszített, benne áramlási jelvesztéssel ábrázolódik az óriás-aneurysma (nyíl). C: Sűrű fonatú áramlásmódosító stent (Pipeline
stent, EV3, Irvine, CA, USA). D: DSA, jobb ACI töltés hat hónappal később.
Az aneurysma nem ábrázolódik, helyét nyíl mutatja. Az ACI lumene tökéletesen
rekonstruálódott. E: Axiális síkú, T2 súlyozott spin echo MR-felvétel két évvel
a kezelés után. Az aneurysma eltűnt, a felfújt sinus cavernosus összeesett (nyíl)

5. ábra
Carotideo-cavernosus fistula és neurointervenciós kezelése
A: DSA, carotis interna töltés, oldalirányú felvétel. Az ACI distalis cervicalis és
intracavernosus szakaszát nyilak jelzik. Az intracranialis szakasz a fistula steal
hatása miatt nem telődik. A sinus cavernosus (megtört nyíl) a korai artériás fázisban telődik a gyors áramlású shunt miatt. Innen a vénás elfolyás az orbita felé a vena ophthalmica superioron (kis nyilak), a sinus sphenoparietalison át a
vena cerebri media (szaggatott nyíl) felé és a sinus petrosus inferioron (hajlított
nyíl) át a vena jugularis interna (nyílhegy) felé történik. B: Koponya-CT kontrasztanyag adása után. A bal oldali sinus cavernosus (nyíl) kiszélesedett, inhomogén halmozást mutat. A vena ophthalmica superior megvastagodott (ferde
nyíl). C: DSA, ACI töltés, oldalirányú felvétel. A sinus cavernosusban leválasztott
mikroballon műterméke látható (nyílhegy). A carotis interna lumene normális,
a steal hatás megszűnése után jól telődik intracranialis szakasza is (nyilak). A
fistula telődése megszűnt, a sinus cavernosus, a vena ophthalmica superior, a sinus sphenoparietalis és a sinus petrosus inferior nem ábrázolódnak
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6. ábra
A sinus cavernosus duralis fistulája (DAVF) és neurointervenciós kezelése
A: „Vörös szem”: belövellt conjunctiva, chemosis. B: DSA, ACI töltés, oldalirányú felvétel. Az ACI (nyíl) felől, annak apró duralis ágain át az artériás fázisban telődik a sinus cavernosus (nyílhegy), mely a vena ophthalmica superior
felé folyik el (szaggatott nyilak). C: DSA, carotis externa töltés, oldalirányú felvétel. A carotis externa számos apró ágán keresztül ugyancsak telődik a sinus cavernosus (nyílhegy), elfolyás a vena ophthalmica superior felé (szaggatott
nyilak). D: A vena cubitalis felől, a vena jugularis externán át a vena facialison
át és a vena ophthalmica superioron (nyilak) keresztül a sinus cavernosusba
mikrospirálokat vezetünk (nyílhegy). E: A sinus cavernosus érintett üregének
mikrospirál feltöltése után készült carotis communis DSA, oldalirányú felvétel.
Sem a sinus cavernosusban, sem a vena ophthalmica superiorban nincs telődés.
F: Két héttel a beavatkozás után a külső szemtünetek megszűntek

7. ábra
Sinus cavernosus DAVF neurointervenciós kezelése a vena ophthalmica superior
direkt feltárásával.
A-B: DSA, arteria carotis externa (a) és interna (b) töltés, PA irány. A carotis
externa az arteria meningea medián, a carotis interna apró duralis ágain át tölti az
intercavernosus sinuson (nyíl) át az ellenoldali sinus cavernosust (nyílhegy), s azon
keresztül az ellenoldali vena ophthalmica superiort (megtört nyíl). C: A sebészileg
feltárt vena ophthalmica superior a felső szemhéjban (nyíl). D: A vena ophthalmica
superiorba vezetett mikrokatéteren át készült szuperszelektív venogram a vena
ophthalmica superiorról (megtört nyíl). E-F: Embolizáció után a carotis communis
angiogramokon sem a carotis externa, sem az interna felől nincs telődés (e). Az
intercavernosus sinusba (f: nyíl) és a sinus cavernosusba (f: nyílhegy) vezetett
mikrospirálok zárják a fistulát

valamint lokomotív zörej (6. ábra a). A chemosist és exophthalmust a vénás nyomásfokozódás következtében létrejövő intraorbitalis
vénás pangás, a szemmozgató idegek bénulását a SC-ban megnövekedett nyomás kompressziós hatása, a látásromlást részint a vénás pangás, részint kompresszió magyarázza. A szem felett hallgatózással hallható objektív lokomotív zörej a VOS-ban kialakult
artériás áramlás következménye, míg a szubjektív zörejt a SPI-ban artériás sebességgel áramló vér okozza. A szemészeti következmények mellett a kórkép SAV veszélyével is fenyeget, amennyiben az agyi corticalis vénák felé is irányul vénás elfolyás. Gyors
áramlású CCF nemritkán kifejezett steal hatást eredményez (5. ábra a) és súlyos azonos oldali agyi vérellátási zavart is okozhat.
Képalkotó diagnózis
Mind a CCF, mind a SC DAVF képi diagnózisának legegyszerűbb módja a kontrasztanyagos CT-vizsgálat, mely jól mutatja
a sinus cavernosus kiszélesedését, illetve a VOS tágulatát (5. ábra b). Mindezt nagyobb részletgazdagsággal ábrázolja az MR,
MRA-val pedig a shunt jellegére is lehet információt kapni. Az arteriovenosus áramlás dinamikáját, mely a kezelési lehetőségek
szempontjából döntő, csak DSA-val lehet megítélni, ezért ennek elvégzése többnyire elkerülhetetlen.

Neurointervenciós terápia
Carotideo-cavernosus fistula
Míg a klinikai kép azonos, terápiás szempontból a CCF és a SC DAVF döntően különbözik egymástól. A carotideo cavernosus
fistula többnyire jól és könnyen megközelíthető artériás oldalról az ACI-n keresztül. Az ACI-ból a nyíláson át a SC-ba juttatott
mikrokatéter segítségével a fistula nyílását legegyszerűbben és hatékonyabban a katéterre erősített, de arról feltöltés után leválasztható mikroballonnal (2. ábra c) zárhatjuk el (5. ábra). Ez a beavatkozás gyakran igen gyorsan és eredményesen elvégezhető.
Amennyiben nem sikerül a fistula nyílásán ballonnal átjutni, megkísérelhető a fistula zárása mikrospirálokkal is, ez azonban jóval költségesebb, és kevésbé hatékony módszer [16, 17]. Az esetek egy részében a fistula nyílása olyan széles, hogy azt önmagában
elzárni nem lehet. Ilyenkor az ACI zárására kényszerülhetünk. Ennek feltételeit természetesen ugyanúgy kell megítélni, mint az
aneurysmák tárgyalásánál már részleteztük. Végül lehetséges a fistulát a vénás oldal felől is megközelíteni, akár a vena femoralis
felől a VJI-n és a SPI-on át, akár a VOS-n át annak direkt feltárásával (ld. később) [18]. A fistula zárása után a lokomotív zörej
azonnal, a külső szemtünetek gyorsan megszűnnek, a szemmozgászavar azonban hosszan fennállhat, és nem mindig szűnik meg
teljesen. A károsodott visus többnyire ugyancsak gyorsan javul, teljes látásvesztés után azonban legtöbbször nincs regeneráció.
Sinus cavernosus duralis arteriovenosus fistula
A SC DAVF kezelése a fentiektől jelentősen különbözik. Mivel nincs közvetlen összeköttetés az ACI és a SC lumene között, artériás oldalról a megközelítés csak számtalan apró ágon keresztül lenne lehetséges, melyek jelentős része általában az ACI-ból
ered. Ez utóbbiak felkeresése és belőlük végzett embolizáció nemcsak nehéz, de agyi embolizáció és stroke veszélyével is fenyeget.
Ezért ezekben az esetekben csaknem mindig a vénás megközelítés az egyetlen hatékony módszer. Ez ahogy már fentebb leírtuk,
szerencsés esetben, amennyiben a SPI átjárható és felkereshető, történhet a vena femoralis punkciójából, a VJI-n át a SPI-on
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keresztül. Ezen az úton mikrokatétert vezetve a SC megfelelő rekeszébe, azt leválasztható mikrospirálokkal zárhatjuk el. Ehhez
többnyire sok mikrospirált kell felhasználnunk, ami az eljárást költségessé teszi. Ugyanakkor a DAVF-k jellemzően viszonylag
lassú áramlásúak, ezért szemben a gyors áramlású CCF-ekkel, itt a mikrospirál-occlusio igen hatásos. Ha a SPI nem ábrázolható,
vagy nem átjárható, akkor az esetek egy részében elérhető lehet a SC ürege a VJE felől a vena facialison és a VOS-on át (6. ábra).
Ha ez sem lehetséges, feltárhatjuk sebészi úton a VOS-t a felső szemhéjon keresztül, és azt közvetlenül katéterezve zárhatjuk a
fistulát (7. ábra). Sikeres esetben a CCF-nél leírtakhoz hasonló jó eredményre számíthatunk [19–22, 15]. Mivel a DAVF általában
az idősebb korosztály betegsége, lassú áramlása miatt intracranialis vérzés vagy steal hatás veszélyével szinte sosem fenyeget és az
esetek 10–15%-ában spontán is gyógyulhat, invazív kezelését nem feltétlenül forszírozzuk, figyelembe véve annak kockázatait is.
A spontán gyógyulást elősegíthetjük az azonos oldali carotis communis napi több alkalommal végzett manuális kompressziójával, a szemtüneteket pedig enyhíthetjük vízhajtókezeléssel.
ARTERIA CENTRALIS RETINAE OCCLUSIO
Patológia és patomechanizmus
Az arteria centralis retinae occlusióját (ACRO) az Egyesült Államokban átlag 10 000 szemészeti vizsgálat közül 1 esetben észlelik.
A kockázati tényezők között diabetes, hypertensio, szívbillentyű-betegség játsszák a vezető szerepet. Negyven év alatt oka legtöbbször cardialis eredetű, míg 40 felett az ok többnyire atherosclerosisban keresendő. Ebben az életkorban a ACRO-t szenvedett betegek
45%-a szenved carotis szűkületben. Emellett ritkább okokként szerepelhetnek arteriitis, alvadászavarok vagy polycythaemia [23].
Képalkotó diagnózis
A ACRO szemészeti diagnózis, képalkotó vizsgálat csak akkor kerül szóba, ha neurointervenciós kezelés mellett döntünk, ilyenkor
természetesen DSA-t végzünk.
Neurointervenciós terápia
Az ACRO kezelésének nincsenek kialakult standardjai. Számos közlemény vizsgálta mind a szisztémás, mind az intraarterialis
thrombolysis lehetőségét. A szisztémás thrombolysis nagy előnye, hogy időveszteség nélkül, speciális berendezés és drága eszközök nélkül elvégezhető. Összehasonlító vizsgálat e téren nem áll rendelkezésre. Az elérhető eredmények azt sugallják, hogy 6,5
órán belül a szisztémás thrombolysis javítja a klinikai kimenetelt [24, 25].
Közvetlen intraarterialis thrombolysis elvben jóval hatékonyabb, mint a szisztémás lysis. Az arteria femoralis felől az arteria
ophthalmica általában jól katéterezhető, így a lokális thrombolysis technikailag viszonylag könnyen kivitelezhető.
Számos egyedi esetsorozathoz hasonlóan egy, a közelmúltban publikált metaanalízis 158 vizsgált esetből 93%-ban talált valamilyen
mértékű javulást, és 13%-ban a visus teljes regenerációját [26]. Az eljárás ugyanakkor komplett angiográfiás és neurointervenciós készenlétet igényel, 24 h-s elérhetőséggel, akárcsak az akut stroke neurointervenciós kezelése. Ez teszi érthetővé, hogy noha két évtizede jelennek meg sporadikus közlemények a tárgyban, egyértelmű bizonyíték sem az intravénás, sem az intraarterialis thrombolysis
hatékonyságát nem igazolja. Megítélésünk szerint erre csak akkor lehet számítani, ha az akut stroke neurointervenciós kezelése
rutinszerűvé válik. Ez esetben a stroke betegek mellett az ACRO-t szenvedett betegek kezelése is megoldható lenne. Ismereteink
szerint ma Magyarországon az ACRO intraarterialis kezelése rutinszerűen egyetlen intézményben sem folyik.
RETINOBLASTOMA
Neurointervenciós terápia
A retinoblastoma kezelésében a legutóbbi időkben merült fel neurointervenciós technikák alkalmazása. A jelenleg használatos
mikrokatéterek segítségével az arteria ophthalmica eredményesen katéterezhető (ld. fent). Az orbita és a bulbus keringési viszonyai alapján érthető, hogy lokális szuperszelektív infúzióval kemoterápiás szerek igen magas koncentrációban juttathatók célba,
a viszonylag lassú áramlás és a kollaterális vérellátás hiánya miatt pedig a kimosási effektus is minimális. Ez adta az elvi hátteret ahhoz a próbálkozáshoz, hogy a retinoblastomában szenvedő gyermekeknél az enucleatio elkerülésére primer kezelésként
szuperszelektív intraarterialis kemoterápiát alkalmazzanak. A beavatkozás ambulanter végezhető és szükség szerint számos alkalommal ismételhető. Bár a korai vizsgálatok esetszámai még csekélyek, eredményei impresszionálóak. A legfrissebb közlemény
adatai szerint 23 gyermeknél (3 hó–8 év) esetenként átlag 3,2 szuperszelektív infúziós kezelést alkalmaztak melphalan, topotecan
és carboplatin különböző kombinációjával. A 27 kezelt szem közül enucleatio egyetlen esetben vált szükségessé, nem volt szükség
sugárkezelésre és szisztémás kemoterápiára sem. Az alacsony összdózis mellett kezelést nem igénylő neutropenián kívül szisztémás mellékhatás egyáltalán nem jelentkezett, lokálisan pedig csak banális mellékhatásokat találtak [27, 28]. A csekély kezdeti
tapasztalat mellett a módszer értéke egyelőre nem ítélhető meg biztonsággal, de az eredmények alapján mindenképpen biztató
perspektívának tartható.
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A neuropatológia újabb eredményei:
demyelinisatiós és konformációs betegségek

A neuropatológia a patológia idegrendszerre specializálódott területe, amelyben az általános patológia szinte minden fejezete
megjelenik, azonban több olyan betegségcsoport ismert, mely az általános kórtanban jártas szakemberek számára idegen. Rövid
áttekintést adni a téma egészéről lehetetlen, ehelyett két betegségcsoport új felismeréseit szeretném összefoglalni: a látórendszer
neurológiai gyakorlatban leggyakoribb betegségcsoportját, a demyelinisatiós betegségeket, illetve a szemmozgások szabályozásán keresztül a degeneratív idegrendszeri betegségek újabb felosztását, a konformációs betegségeket, a Parkinson-szindrómák
példájával.
A demyelinisatiós betegségek
A demyelinisatiós betegségek jellemzője a myelin elsődleges pusztulása az axonok relatív épsége mellett, tehát a myelinhüvely és
az azt termelő sejttípus betegségei tartoznak ide. Elkülönítendők a dysmyelinisatiós betegségektől azok az esetek, ahol a myelin
szintézise zavart. Számos csoportosításuk közül az egyik szerint léteznek gyulladásos, vírusos, metabolikus, hypoxiás-ischaemiás
és kompressziós formák (1). A sclerosis multiplex a leggyakoribb gyulladásos forma, patológiai formái a klasszikus (Charcot), az
akut (mint a Marburg-betegség, a Baló-féle koncentrikus sclerosis) (2), illetve a neuromyelitis optica (Devic-betegség), amelynek
besorolása napjainkban kétségessé vált (3–4). Gyakran jelent nehézséget mind klinikailag, mind patológiailag az akut disszeminált
encephalomyelitis elkülönítése.
A sclerosis multiplex klasszikus formájának patológiáját a plakkok jellemzik, melyek változó méretűek és alakúak.
A periventricularis fehérállomány és a corpus callosum, a látóideg és a gerincvelő károsodása mellett jellegzetesek a corticalis
plakkok. Hisztológiai módszerekkel az alábbi plakktípusok különíthetők el:
1. Aktív plakkok: perivascularis lymphocyta-infiltráció és lipideket fagocitáló makrofágok találhatók a plakk egész területén.
2. Inaktív plakkok: kevés sejtes elemet tartalmazó, glioticus plakkok, ahol az axonok sűrűsége is csökkent.
3. Krónikus aktív plakkok: centrálisan inaktív, széli részükön aktív tulajdonságokkal bíró plakk.
4. „Árnyék” plakkok: élesen körülírt plakkok, ahol a remyelinisatio miatt vékony myelinhüvelyes rostok mutathatók ki.
A különböző plakktípusok párhuzamos kimutathatósága a sclerosis multiplex diagnosztikai jellegzetessége.
A neuromyelitis optica (Devic) az egy- vagy kétoldali neuritis retrobulbaris és az akut myelitis transversa társulása. Az akut
lézióban habos citoplazmájú makrofágok és granulociták perivascularis infiltrációja mellett IgM- és komplement depositio
mutatható ki. Újabban a betegséget az aquaporin-4 vízcsatorna ellen termelődött IgG antitestekkel magyarázzák (5).
A klinikai heterogenitást a patológia az újabban már széles körben elfogadott alcsoportokba sorolással tükrözi (6–7).
Az I. és II. típus immunmediált károsodás következménye. Az I. típusban a demyelinisatio T-sejtes és makrofágfüggő mechanizmusok következménye. A II. típusban a T-sejtek szintén kimutathatók, de jelentős a B-sejtek termelte IgG és a komplementrendszer
szerepe is. A II. típus a leggyakoribb, az elváltozások körülbelül felét ez alkotja.
A III. és IV. típusokban az oligodendroglia elváltozásai az elsődlegesek. A III. típusban a myelinhez társult glikoprotein (myelinassociated glycoprotein) mennyisége csökken, mielőtt még az oligondendroglia-sejtek morfológiája károsodna. Ez állatkísérletes
adatok szerint a distalis oligondendroglia-nyúlványok degeneratióját okozza, valószínűleg a programozott sejthalálon keresztül. A legritkább, IV. típus mechanizmusa még nem ismert, itt is az
TÍPUS
FENOTÍPUS
MECHANIZMUS
oligodendroglia-sejtek elsődleges károsodása valószínű. A fenti típusok
I.
T-sejtes és macrophag
inter- és intraindividuálisan, valamint
Autoimmun demyelinisatio
időben (a betegség lefolyása során) is
II.
Antitest- és komplementfüggő
keveredhetnek egymással, bár ez
III.
Distalis oligodendropathia és apoptosis
utóbbi kettőt többen kétlik (6). A kórOligodendrocyta dystrophia
IV.
Elsődleges oligodendroglia degeneratio
tani felosztás kezelésbeli következményekkel is járhat, különösen akkor, ha
az altípusokhoz tartozó in vivo marke1. táblázat
reket sikerül igazolni (7–8).
A sclerosis multiplex alcsoportjai a patogenezis alapján
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Szintén az utóbbi években vált széles körben elfogadottá, hogy sclerosis multiplexben az axonkárosodás a
corticalis plakkokban is jelentős (9), így ez a kognitív
károsodás kialakulásában is fontos szereppel bír.
A konformációs betegségek
Az elmúlt évtizedben az egyik legnagyobb jelentőségű
felismerés tankönyvi adattá vált. Az elmélet szerint az
ideg- és gliasejtek károsodását zárványtestekben lerakódó, kóros szerkezetű fehérjék okozzák. A normál
fehérje másodlagos szerkezetének (konformációjának)
megváltozása a fehérjemolekulák aggregációjához vezet, az összetömörödött fehérje pedig a sejt lebontó
folyamatai számára nem hozzáférhető, emiatt egyre
inkább felszaporodik, így hozva létre a zárványtesteket (2. táblázat) (10–11). A sejten kívüli zárványok
prionbetegségekben és Alzheimer-kórban fordulnak
elő, illetve néhány más, ritka amiloidosisban. A sejten
és a sejtmagon belüli zárványok a trinucleotid repeat
betegségekre jellemzőek, például Huntington-kórban,
de fontos megemlíteni az újabban frontotemporalis
dementiában leírt, progranulin-mutációkban talált jellegzetes morfológiájú zárványtesteket is (12).
A cytoplasmaticus zárványok jellegzetes fehérjéje alapján beszélhetünk synucleinopathiákról, taupathiákról,
illetve ubiquitin-betegségekről. Ez utóbbi csoportban
a még nem ismert, a zárványokban lerakódott fehérjét
annak ubiquitinációja jelöli meg a sejt fehérjelebontó
mechanizmusa számára, így az ubiquitin nem specifikus fehérje. A synucleinopathiák jellegzetes képviselői
a Parkinson-kór és a multiszisztémás atrófia (MSA).
A taupathiák közül a leggyakrabban az Alzheimerkór fordul elő, míg Parkinson-szindrómával járó
taupathia a progresszív supranuclearis paresis (PSP)
és a corticobasalis degeneratio (CBD).
Ezek közül a betegségek közül kiemelendő az MSA,
amelynek szövettani specifikus eltérését, a glialis
cytoplasmaticus inclusiókat (2. ábra) Papp Mátyás
és Peter Lantos professzorok írták le 1989-ben (13).
A felismerés jelentősége a Parkinson-kórra jellegzetes
Lewy-testekhez vagy a neurofibrillaris kötegekhez hasonlítható; a zárványokat Papp–Lantos-testeknek is
nevezik (14). Emellett az MSA volt az első olyan idegrendszeri betegség, ahol az elsődleges elváltozások nem
az idegsejtekben, hanem a gliasejtekben voltak kimutathatóak. A megfigyelés a neuropatológia átalakulását indította el: kiderült, hogy több oligo- és astroglia
zárványtest létezik, illetve ezek közül több a diagnózis
feltételévé vált: az MSA Papp–Lantos-testjei mellett
PSP-ben a bolyhos (tufted) asztrociták, CBD-ben pedig
az asztrocitaplakkok (15).
A Parkinson-szindrómák biztos diagnózisát az agy szövettani vizsgálata biztosítja. A klinikai felismerés gyakran nehéz, elsősorban a betegség kezdeti szakaszában.
Ebben nyújt segítséget a Neuro-Ophthalmologia, pontosabban a szemmozgások elektrofiziológiai elemzése, a
jellegzetes eltérések leírása. MSA-ban a fixálás során kóros
oszcillációk (macro square-wave jerks) jelennek meg,

1. ábra
A sclerosis multiplex pathologiája
A., B: A n. opticus demyelinisatiós góca (nyíl). C, D: A chiasma nervi optici kiterjedt
demyelinisatiója (nyíl). E,F: Periventricularis demyelinisatio.G: Plakkok a hídban.
H: Krónikus aktív plakk (az F kerettel jelölt részének nagyítása, 400x). A jobb felső
sarokban a hypocelluláris központi rész látható, a bal alsó sarokban a myelinizált rostok
kék színnel ábrázolódnak. A két terület közötti határon lymphocyták, macrophagok nagy
száma jelzi a zajló demyelinisatiót. I: A plakkon belül a neuronok szerkezete megtartott
(néhány idegsejtet a nyilak mutatnak) (a G kerettel jelölt részletének nagyítása, 200x).
J: Aktív plakk biopsziás mintából, kiterjedt CD68-pozitív macrophag infiltrációval
(barna színnel). A,C,G,H,I: Luxol fast blue-Nissl festés (Klüver-Barrera): sejtek
lilák, myelin kék. B,D,E: Gallyas-féle astroglia ezüstimpregnáció (gliosis barna színben).
F: Hematoxylin-eosin.J: CD68-immunhisztokémia.

2. ábra
A sclerosis multiplex pathologiája
A.B: A n. opticus demyelinisatiós góca (nyíl).
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melyeket a pontin formatio reticularis működészavara okoz. A szabálytalan lassú követés, az optokinetikus nystagmus és a
nystagmus a cerebellum és a pontocerebellaris működések zavarának következménye. PSP-ben a függőleges irányú tekintészavart
a mesencephalon, a square-wave jerks eltérést a pontin formatio reticularis, a hypometriás saccadokat a pontocerebellaris kapcsolatok károsodása okozza. A CBD-ben tapasztalt saccadlatencia-növekedés, ocularis apraxia hátterében a parietalis (Brodmann
39–40) és a frontalis (Brodmann 8) tekintésközpontok károsodása áll (16–17). A nystagmographia a klinikai gyakorlatban jól
használható módszer a Parkinson-tünetegyüttesek diagnosztikájában (17).
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3.1.

A látópályarendszer funkcionális vizsgálatai
SOMLAI JUDIT

3.1.1.

A nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott
neuro-ophthalmologiai vizsgálat algoritmusa

A neuro-ophthalmologiai vizsgálatra általában súlyos és hosszú időn át tartó és/vagy halmozottan sérült betegek kerülnek.
Ezért oly lényeges a beteggel való első találkozás. Ennek kulcsfontosságú része a beteggel való kontaktus kialakítása neuroophthalmologiai vizsgálatot megelőzően, amivel kezdetét veszi a beteg történetének megismerése, azaz az anamnézis felvétele.
Az anamnézis gyakorlati jelentősége a neuro-ophthalmologiai betegeinknél ugyanolyan fontos, mind a klinikai orvoslás bármely területén. A hagyományos szemészeti vizsgálóeljárások (például a látásélesség, a szemfenék pontos tükrözése stb.) mellett,
a beteg látáspanaszainak kikérdezése sohasem hagyható ki. A szemtünetek részletes elmondatása nemegyszer már ebben a szakaszban orientálja a vizsgálót, mely betegségcsoport irányába terelje a beteg vizsgálatát, segít a tünetek pontosításában, az akut
teendők meghatározásában. Például egy féloldali látásvesztés sokféle szubjektív tünettel indul, annak jellege, intenzitása fontos
információ lehet. Legalább olyan fontos a szisztémás betegségek története, hiszen egy belgyógyászati háttérbetegség nemritkán
forrása lehet egy féloldali látásvesztésnek vagy egy hirtelen kezdetű kettős látásnak.
A legmodernebb vizsgálati fegyvertárak eredményeivel együttesen is alapelv, hogy a szemtünetek okozta funkciózavarok vizsgálati eredményei csak együttesen – szintetizálva értékelhetők, tehát a klinikai és vizsgálati eredményeket a beteg által elmondott
tünetekkel és a kiegészítő konzíliumi eredményekkel együttesen és folyamatában kell értékelnünk, és a differenciáldiagnosztikában
mindig célzottan kell a beteget vezetnünk és vizsgálnunk.
A modern neuro-ophthalmologiai vizsgálóeljárások és a klinikai gyakorlatban dolgozó kollégák többségének rendelkezésére
álló, hagyományos metodikák együttesen jelentenek objektív mérőeszközt mind a látópályarendszer, mind a szemmozgató rendszer
funkciózavarának megítélésében.
A vizsgálataink egy sajátos fordított gondolkodást igényelnek. Ugyanis a szemtünetek, látáspanaszok visznek a szisztémás
betegségek irányába, azaz minor elváltozás jelentős eltérés indulását (elő)jelezheti. Például az anisocoria csupán egy pupillatünet,
aminek hátterében életveszélyes koponyaűri nyomásfokozódás vagy vérzésforrást jelentő aneurysma bújhat meg.
A beteg által elmondott panaszok objektív értékelése a betegeink körében nem mindig egyszerű.
• A neurológiai és idegsebészeti betegek körében ismert jelenség a kooperációzavar, a súlyos általános állapot. Ennek ellenére
a látásfunkciók gyors meghatározása fontos, mind a kivizsgálás, mind a kezelés jellegének megítélésében. Ezért rövid,
de pontosan tesztelő eljárásokat vezettünk be, s próbáljuk továbbfejleszteni a betegeink és a kor igényeinek megfelelően.
• A gyermekek vizsgálatában nem csupán a koruk okozta nehezebb együttműködés, de az alapbetegség okozta mentális funkciózavarok is egyre inkább kiküszöbölhetőkké váltak a modernebb vizsgálóeljárások révén. Például a komputerperimetriás
vizsgálatot már 4-5 éves kortól, asszisztensi segédlettel, betegeink nagy részénél el tudjuk végezni.
• A látóideg antechiasmalis, főként annak intraorbitalis szakaszán kialakult elváltozások a legújabb neuroradiológiai eljárások
révén is nehezen vagy nem hozzáférhetőek. A retrochiasmalis opticus laesiók okozta működési zavar, főleg annak korai
fázisában még morfológiai, azaz neuroradiológiai eltérést nem okozó megbetegedések egyetlen tesztelési lehetősége a pontos
neuro-ophthalmologiai vizsgálat. Például a látótérvizsgálat, ami egyben a magassági lokalizációban is perdöntő lehet.
• A neuro-ophthalmologiai módszerek a kérgi vakság vagy a kétoldali markáns látásvesztés objektiválásában, a reziduális
látósziget meghatározásával segíthetik a beteg további életminőségbeli, foglalkoztatási lehetőségeinek behatárolását.
• A szemmozgató rendszer vizsgálata kezdetén a beteg hirtelen kezdetű, tolerálhatatlan kettős látásról, markáns képeltolódásról számol be. Ez gyakran térérzékelési, fixációs zavart, olvasási képtelenséget, szédülést, közlekedési képtelenséget
okoznak. Bizonyos betegségkörökben ez napszaki ingadozással, súlyos esetek bizonyos csoportjaiban gravis neurológiai és
szisztémás tünetekkel társulhat, például nyelés-, légvételi zavar, ami veszélyeztetheti a beteg életét is akár. Ha már a szemtünetek kezdetén korrekt vizsgálat után a beteg adekvát kezelésben részesül, a súlyos komplikációk kivédhetők.
A látásélesség – visus – vizsgálata (közelre, távolra, sz. e. sciascopia)
A komplex neuro-ophthalmologiai vizsgálatot mindig a látásélesség-vizsgálattal kell kezdenünk. Távoli visus vizsgálata öt méter
távolságra korrekcióval történik, míg betegágy mellett ujjolvastatás, kézmozgás, fénylátás tesztelése segít az aktuális látásélesség megítélésében. Ezt mindig monocularisan és a megfelelő korrekcióval célszerű végezni, szükség esetén a korrekció hiányát,
átmenetileg az ún. stenopelyikus nyílás segítségével pótoljuk. A távoli látás vizsgálatát a binocularis, azaz a két szem egyidejű
táblaolvastatásával zárjuk, annak megállapítása céljából, van-e binocularisan nézve kettős látása.
A közeli látás tesztelése szintén külön szemmel, majd a két szemet együttesen, az adekvát korrekcióval vizsgáljuk. A közeli látásélesség mértékét a szabványos Csapody-féle közeli látásélesség próbakönyv vagy számokat tartalmazó olvasókártyák (ld. az 1. számú
táblázatban) segítségével teszteljük. A legnagyobb betűnagyságtól a legapróbb betűkig számszerűsíthetjük (Csapody XIII–XV.)
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A LÁTÓIDEG VIZSGÁLATA – A LÁTÁSFUNKCIÓK MÉRÉSE
ANAMNAESIS (auto-, és heteroanamnaesis)

Az alapvető metodikák:
– visus, azaz a látásélesség
távolra
közelre – olvasótávolság (ábra)
– színlátás
– pupillomotoros afferens reflex
– kritikus fúziós frekvencia (CFF) (ábra)

A látóideg ingervezető képességének a mérése:
– elektrofiziológia
Elektroretinográfia (PERG, mfERG)
Vizuálisan kiváltott válaszvizsgálat (VEP)

A látótér vizsgálata:
– konfrontálisan – betegágy mellett
– Bjerrum-ernyő (kampimetria)
– centrum, vakfolt
– projekciós perimetria (statikus, kinetikus )
centrális -, és perifériás látótér együttesen

A retina és a papilla keringési vizsgálatai:
– Heidelberg Retina Flowmeter (HRF)
– Fluorescein angiográfia (FLAG)

1. táblázat

Ha monocularisan vizsgáljuk a közeli látást, akkor a szemlencse alkalmazkodóképességét tudjuk megállapítani, a kétszemes olvasási
próba révén az akkomodációs triászt (convergentia, miosis, lencseaccomodatio) együttesen értékelhetjük. Ha a látásélesség egyoldali
csökkenését észleljük, amit a betegek többnyire kezeletlen kancsalság okozta tompalátásnak (amblyopia ex anopsia) vélnek, s objektív
töréshibaméréssel – sciascopia – nem találunk eltérést, akkor a látóideg igen alapos vizsgálata és a látásfunkciók részletes elemzése
szükséges nemcsak az alapmetodikákkal, hanem a kiegészítő eljárásokkal is, úgymint elektrofiziológia, neuroradiológia stb.
Például a gyermekkori opticus gliomák első és sokáig egyetlen tünete a látásélesség-csökkenés, az exophthalmus egy kései tünet.
Időben felismerve, kezelve azonban jóval kisebb mértékű lesz a maradvány károsodás.
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A színlátás vizsgálata
A veleszületett és szerzett színlátászavar korai felismerése, szűrése az ún. pseudoisochromaticus táblák segítségével történik.
További differenciálási lehetőséget nyújt a színek elrendezését elemző próbák: például Fransworth–Munsell 100 hue teszt és az
anomaloscopia. Utóbbi a legenyhébb színkeverési zavart is érzékeli, jelzi. A szerzett színtévesztés vagy vakság bármilyen eredetű
lehet, mint például gyulladás, trauma, keringési zavar, ami az antechiasmalis látóidegszakasz rostkárosodását jelzi. (A színlátás
vizsgálatait és betegség formáit lásd részletesebben a 3.14. számú fejezetben, 60-64. oldalakon.)
A retina és a látópálya ingervezetési képességének mérése
A kritikus fúziós frekvencia (CFF) érték mindkét szemen, külön-külön, számszerűsítve a látópályarendszer ingervezetési képességét határozza meg. A növekvő frekvenciájú vibráló jelet a beteg egy kritikus frekvenciaértéken felül egybeolvadt jelnek észleli.
A gyorsan kivitelezhető vizsgálat akár betegágynál is elvégezhető, s a beteg minimális kooperációját véve igénybe a súlyos állapotú
betegnél is gyors, de adekvát szűrővizsgálat. Egyben a betegség progresszióját, regresszióját, s nem utolsósorban a terápia hatékonyságát tudjuk segítségével tesztelni (lásd az 1. sz. táblázatban). A látóhártya korai, funkcionális károsodását vizsgálóeljárás
az elektroretinográfia (ERG), amelyet a látópályarendszer ingerületvezetését tesztelő vizuális látókérgi válasz (VEP) vizsgálattal
szimultán végezhetünk, s amely a retina és a látókéreg között nemcsak a károsodás mértékére, de a magassági lokalizációban is
komoly információt jelent (lásd 1. számú összefoglaló táblázatot). A legkorszerűbb metodikai lehetőségek és klinikai indikációk
a 3.1.5. és a 3.1.6. számú. fejezetekben a 64. és 72. oldalaktól olvashatók.
A pupillák vizsgálata
A pupillák vizsgálatát vagy szemtükörrel, vagy pupillalámpával, sötét helyiségben végezzük. Amennyiben felmerül az anisocoria
lokális eredetének a lehetősége, szemészeti réslámpavizsgálat javasolt. A direkt és indirekt pupillareakciók vizsgálatával az afferens
és az efferens pupillomotoros pálya érintettsége s a károsodás foka is elkülöníthető. Az afferens pálya antechiasmalisan együtt
halad az afferens pupillomotoros rostokkal. Ily módon az afferens pupillomotoros pálya sérülést jelző tünet az ún. Marcus–
Gunn-jel, ami előjelzi, illetve jelzi a vele együtt futó afferens-antechiasmalis látóidegrostok betegségét. Az efferens rost léziója
egy nagyon fontos neurológiai kórfolyamat markere, a szemtünet az anisocoria. Leggyakrabban a koponyaűri nyomásfokozódás
és intracranialis aneurysma következménye lehet. Ha szükséges, az ismeretlen eredetű anisocoriánál a farmakológiai tesztekkel
erősítjük meg vagy zárjuk ki a szimpatikus, illetve a paraszimpatikus rostok működészavarát. Az egyes pupillomotoros vizsgálóeljárásokat és klinikai szindrómáit lásd a 3.2.3. és a 5.1.1. számú fejezetekben a 122. és a 272. oldalakon.
A szemfenék vizsgálata
A legfontosabb és a leggyakrabban használt vizsgálat a szemészek és a neurológusok körében a szemfenék (fundus) direkt tükrözése
ophthalmoscoppal vagy indirekt módszerrel. A szemtükri vizsgálattal a papilla határát, színét, a papillafelszín besüppedését vagyis kimélyedését, azaz az exkavációját állapíthatjuk meg, egyúttal a papillafelszín előemelkedése koponyaűri nyomásfokozódás kapcsán, azaz
a prominenciája is dioptriában mérhető, követhető. Fontos a ki- és belépő erek aránya-állapota, valamint az éleslátás helye, a macula és
az azt határoló perifovealis régió gondos leírása, kórfolyamatoknál a keringési zavar következményeinek dokumentálása. A látóidegfőnél belépő ún. „fő érágak” keringési zavaraiban az úgynevezett szemfenéki érfestéseket, azaz a fluorescein angiográfiát és az indocyanin
angiográfiát (FLAG, ICG) alkalmazzuk. A retina papillaközeli és magának a látóidegfőnek a táplálásában részt vevő ún. végartériák,
kapillárisok keringésvizsgálatának nem elterjedt, de hasznos módszere a Heidelberg Retina Flowmeter (HRF), ami scanning laser
Doppler-keringésvizsgálatot végez (A FLAG és ICG vizsgálatról részletesebben a 3.1.9. sz. fejezetben a 88. oldaltól olvashatnak, a HRF
készülék fotója az 1. sz. táblázatban a 49. oldalon látható.). Az úgynevezett Ocularis Coherens Tomographia (OCT) egyre kiterjedtebb
klinikumba használt vizsgálóeljárás, mert nem csupán a macularis és perimacularis rétegek elváltozásairól, de a látóidegbe sugárzó
rostköteg, az úgynevezett papillomacularis régió morfológiai eltéréseiről számszerű és digitálisan többoldalúan feldolgozott információkat nyújt (lásd részletesebben a klinikai gyakorlatban a 3.1.10. fejezetben a 93. oldaltól, és a 2. sz. táblázatban e fejezet végén).
A látótér vizsgálati lehetőségei
Konfrontális látótérvizsgálattal már a betegágy mellett, külön-külön szemeket vizsgálva a kézmozgás periferikus észlelésével
már kiszűrhetők a durvább látótérkiesések. Ha nem monocularisan, hanem a két szemet egyidejűleg vizsgáljuk e módszerrel,
akkor az úgynevezett figyelmi hemianopiák kizárhatók. A látótér perifériás részének alapos vizsgálata részben a hagyományos
Goldmann-periméterrel, részben a komputerperiméterek segítségével végezhetők. Utóbbi segítségével akár a beteg gyenge kooperációja vagy súlyos állapota ellenére is alkalmazható a vizsgálóeljárás. A centrális látótér, azaz a 30 fokon belüli, ún. centrális régió
vizsgálata során részben a papilla funkciózavarát korán jelző vakfolt-megnagyobbodással korai működészavart detektálhatunk.
A legbelső, azaz a centrális 10 fokon belüli látótér pontosan tesztelhető a komputerperiméter hiánya esetén az ún. Bjerrum-ernyő és
target skála segítségével (a látótérvizsgálatok metodikája és gyakorlati jelentőségük a 3.1.7. fejezetben a 76. oldaltól olvashatók
és láthatók, képei a 2. számú táblázatban).
A szemmozgások vizsgálata
A szemmozgászavar vizsgálatának kezdetén a beteg első panasza a tolerálhatatlan kettős látás távolra nézve, és olvasási képtelenséget
említenek. Emellett szédülés, térérzékelési zavart jeleznek a betegeink. Mind a perifériás, mind a centrális szemmozgató rendszer vizsgálata – akár betegágy mellett is – a szemrések egyenlőségének (ptosis pl.) megállapításával, illetve az úgynevezett egyenes előretekintő
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A LÁTÓIDEG VIZSGÁLATA – MORFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK
A szemfenék vizsgálata
– direkt ophthalmoscopia
– indirekt tükrözés

A papilla rostveszteségének mérése
– Octopus perimetria
– Heidelberg Retina Tomográfia (HRT)
– Optikai Koherens tomográfia (OCT)

A macula-, és a papillomacularis régiók vizsgálata
(a retinális idegrostréteg vastagság/változás mérése)

– Optikai Koherens Tomográfia (OCT)

2. táblázat

szemállás leírásával (primer pozíció) kezdődik. A következő lépés a fúzió felfüggesztésével az úgynevezett monocularis, majd váltott
takarással, az ún. beigazító szemmozgást figyeljük meg. Ez azért lényeges, mert a paretikus szem mozdulási iránya megegyezik a bénult
szemizom mozgási irányával, azaz „rámutat a paresis irányára”. Majd a kilenc tekintési irányba vezetett szemmozgások megfigyelésével
folytatjuk. Azt figyeljük meg, hogy a szemmozgások konjugáltak-e, szabadok-e, észlelhető-e nystagmus, s ez milyen jellegű, irányú.
Ezt követően a vezetett szemmozgások vizsgálatával az ún. lassú-folyamatos kereső supranuclearis vezetésű rendszert teszteljük. (A takarásos teszt módszerét és jelentőségét lásd még a 3.2.1.sz. fejezetben a 101. oldalon). Ugyanakkor a gyors, macularis refixációt biztosító, ún. saccadicus szemmozgató rendszert váltott fixációs pontok nézetésével vizsgálhatjuk (lásd a 5.4. számú fejezetben a 311. oldaltól).
A pupillomotoros reflexek (afferens és efferens parasympathicus, sympathicus pupillomotoros pályarendszerek) vizsgálatai a
mindennapi gyakorlatban a pupillaeltérések, úgymint anisocoria, miosis, mydriasis, afferens és efferens reflex működés-zavar
diagnosztikai és differenciáldiagnosztikai értékű. A szemészek, de főként neuro-ophthalmológusok feladata a kettőskép-elemzéssel a képeltolódás jellegének, mértékének és annak objektív változásának a megítélése. A szemmozgászavar jellegét és mértékét,
valamint annak módosulását gyorsan s kis kooperációval is tesztelhetjük a távolpontra fixáltatva a Hess-ernyő segítségével.
Az olvasáskor is jelentkező kettős látás vizsgálóeszközei a prizmaléc és az úgynevezett Maddox-szárny. A hagyományos metodika
kétséges eredményeit megerősíti, valamint differenciáldiagnosztikai értékűek a szemmozgászavarban alkalmazható legkorszerűbb
otoneurológiai, elektrofiziológiai módszerek (lásd a 3. számú összefoglaló táblázatot és részletesebben a 3.2.1., 3.2.3., és a 3.2.4.,
számú fejezetekben a 100., 122. és a 127. oldalaktól olvasható).
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SZEMMOZGÁSZAVAROK DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEI ESZMÉLETLEN BETEGNÉL
– primer szemállás, szemrés
– pupillomotoros reflexek

SZEMMOZGÁSZAVAROK DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEI MEGTARTOTT TUDATÚ BETEGNÉL
Alapvető szemmozgásvizsgálatok:
– primer szemállás,
– beigazító szemmozgások
– pupillomotoros reflexek
– vezetett szemmozgások: 9 irányba
– kettőskép-elemzés: közelre, távolra

A közeli kettős kép mérése
– Maddox-szárny
– prizmasorozat

Távoli kettős kép vizsgálata
– Hess-ernyő
– Polateszt
Kettős kép kezelése
– prizmaszemüveggel
– szemizomműtéttel
Kiegészítő eszköztár
– videofelvétel (dokumentáció, oktatás)
– fundusfotó-sorozat (rotációs nystagmus – szögmérés)
Differenciál-dg.: EMG (+/– Camsilon-teszt)

3. táblázat
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SZEMMOZGÁSZAVAROK DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEI
– OTONEUROLÓGIA & NEUROLÓGIA & NEURO-OPHTHALMOLOGIA
Vestibuloocularis reflex (VOR) dg.:
– a félkörös ívjáratok, otholithok, utricularis
funkciók vizsg.: SVV
Elektrofiziológiai módszerek:
– Elektrookulográfia
(EOG, IRD, scler-SC-EOG, video-EOG)
– Optokinetikus nystagmus (OKN)
(A folyamatos követő [SEM] és a saccadicus [FEM]
szemmozgásfázisok egyidejű vizsgálata)
4. táblázat
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3.1.2.

A látásélesség vizsgálatának objektív és szubjektív módszerei

A szem egyik legfontosabb funkciója a tárgylátás. Két összetevője a centrális (fokális) látás, amelyet a látásélesség megállapításával mérünk, és a periferikus látás, amelyről a látótér vizsgálatával kapunk információt. A látásélesség vizsgálatának objektív és
szubjektív módszerei vannak.
Szubjektív vizsgálatok:
– a távoli visus meghatározása,
– a közeli visus meghatározása.
Objektív módszerek:
– optokinetikus nystagmuson alapuló látásbecslés,
– FPL (Forced choice Preferential Looking test),
– VEP (visual evoked potencial: látókérgi kiváltott válasz vizsgálat).
Az egyes módszerek alkalmazását, illetve alkalmazhatóságát az életkor, a mentális állapot és a vizsgálat célja határozzák meg.
SZUBJEKTÍV LÁTÁSÉLESSÉG-VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK
A rutin klinikai gyakorlatban a szubjektív távoli látásélesség meghatározására olvasótáblákat szerkesztettek (1–4). Nemzetközi megállapodás alapján a látásélesség egysége 1 perc látószögnyi részleteket mutató alakzat felismerése. Ezt az 1 percnyi
látószöget tartjuk az ép szem feloldóképességének. A távoli visus mérésére szolgáló táblákon minden egyes jel vonalvastagsága
meghatározott távolságból (Magyarországon 5 méterről) 1 perc, az egész jel nagysága pedig 5 perc látószög alatt látható.
A jel lehet: szám, betű, Snellen E, Ammon-jel, Landolt-C, Ferre-Rand gyűrűvariáns. Magyarországon a Kettesy-féle
decimális visustábla az elfogadott, szabványosított olvasótábla. A táblát két oldalról világítják meg egyenletesen, de használnak hátulról megvilágított táblákat is.
Az olvasótábla-módszer hátránya, hogy az ismételt vizsgálatok esetén az ismétlődő jel felismerése könnyebb. A Zeiss-féle látásélességvizsgáló különböző jeleket vetít, így jelei nem
tanulhatók meg. Az ETDRS-visusvizsgálat
még a rutinmódszerek közé nem sorolható,
de tudományos közleményekben már ez a
módszer alkalmazása szükséges (1. ábra).
Újabban egyre többször a visus tesztelésére
komputerprogramot használnak. A komputer monitorán megjelenő különböző, random
(nem kiszámítható!) megjelenő jelek (pl. Landolt-C nyitott része) felismerése alapján a komputer század pontossággal számítja ki a látásélességet (pl. Freiburg vision test) (2. ábra).
Ha a rutin látásvizsgálatkor a beteg az olvasótábla legnagyobb jelét sem látja, akkor a
látásélességre jól megvilágított fekete tábla
előtt mutatott ujjaink számának felismeréséből következtethetünk. A visus értékét
az ujjolvasás távolsága adja meg. Ha a vizsgált személy még fél méterről sem képes a
felmutatott ujjaink számát megmondani,
a kézmozgáslátást vizsgáljuk. A látás teljes elvesztését, a vakságot a fényérzékelés megszű1. ábra
nése jelenti.
ETDRS visustábla
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A kisgyermekek látásának meghatározására egyszerű táblákat szerkesztettek, amelyeken tárgyak (ház,
autó, pohár) képeit, kört, négyzetet (Hyvarinen),
Snellen E-t (Albini-próba), fekete kezet (Sjögren) ábrázolnak. A STYCAR teszt (Sheridon és Cordiner)
vizsgálatakor a gyermek a kezébe adott hasonló jelek
(A, V, H, T, X, O, U, L) közül választja ki a kérdezettet. A csecsemők vagy mentálisan károsodottak
látására a felmutatott tárgyak fixálása, illetve követése alapján következtethetünk. A vakság kizárására döntő lehet a pupilla fényreakciójának vizsgálata.
Ez a módszer csak az antechiasmalis opticus laesio
okozta vakság kiderítésére alkalmas. Természetesen
ezek az utóbbi módszerek csupán a látás durva megítélését teszik lehetővé.
2. ábra
Freiburg-látásteszt
A közeli látásélesség megítélésére használatos táblák
közül Magyarországon rutinvizsgálatra használják a
Csapody-féle táblákat. A különböző nagyságú betűkből álló szöveget 30–50 cm távolságból kell olvasni. A betűk nagyságát I-től
XIII-ig római számokkal jelölik. A látásélességet az a szám jelzi, amelynél a beteg megakad. A különböző nagyságú betűkből álló
szöveget 9 nyelven lehet megtalálni. A folyamatos szövegen kívül van még egyéb melléklet: zenészeknek kotta, műszaki dolgozóknak tolóléc, másoknak telefonkönyv, menetrendrészlet. Látásra vonatkozó panasz esetén a látás meghatározására a betegágy
mellett zsebben hordható kártyákat használhatunk. A felismert betűnagyság alapján a távoli látásra is következtethetünk.
Objektív látásélesség-vizsgáló módszerek
Az első objektív látásélesség-vizsgáló módszerek az optokineticus nystagmus (OKN) megfigyelésén alapultak (5).
A nystagmus ritmikus, akarattól független kétfázisú szemmozgás, amelyet mozgó csíkok ingere vált ki. A vizsgált személy egy forgó
dobra tekint, amelyen függőleges irányban világos és sötét csíkok vannak. A kiváltott nystagmus függ a csíkok egymástól való
távolságától (a csíkok szélességétől), amelyet bizonyos távolságról bizonyos látószög alatt látunk. A nystagmus függ még a jelek
mozgásának sebességétől, iránya pedig az elmozdulás irányától (a lassú fázis iránya megfelel a dob forgási irányának, a gyors
fázisé pedig azzal ellentétes). A sávszélesség (tehát a csíkmintának megfelelő látószög) változtatása adja az alapot a látásélesség
meghatározásához. A módszer hátránya, hogy a vizsgálónak nehéz egyszerre figyelni a nystagmust és tartani a dobot. Ezt a módszert főleg gyermekeknél alkalmazták. A vizsgálat pontosságát befolyásolja, hogy egy gyermek általában mozog, sokszor nem is
figyeli a csíkokat, főleg akkor, ha rossz a látása.
Az optokineticus nystagmus mérésének alapja a szenzoros és egy motoros funkció kombinációja. A nystagmus kiesésének vagy
a regisztrálható nystagmus amplitúdó redukciójának oka tehát lehet a szenzoros ok mellett a supranuclearis pályarendszer
funkciózavara is. A vizsgálat alkalmazható a hisztériás vakság leleplezésére is.
A forced choice preferential looking teszt (FPL vagy PL: preferential looking test) alapja, hogy egy csecsemő könnyebben fixál egy mintázott ernyőt, tárgyat, mint egy hasonló nagyságú és egyenletesen megvilágított homogén mezőt. Egy ernyőn meghatározott Snellen
ekvivalens csíkokat jelenítenek meg, közben a vizsgáló egy lyuk mögül figyeli a gyermek szemének és fejének irányát. A vizsgáló maga
nem látja, hogy milyen mintákat helyeztek fel. Az a legkisebb minta adja meg a visus értékét, amit a gyermek még figyel. Az eredményt
térfrekvenciában: ciklus/fokban adják meg. Az FPL teszt legalább 100 külön stimulusprezentációt foglal magában. Egy ilyen teszt több
mint egy óráig tart (nehéz, szinte lehetetlen egy gyermek, egy csecsemő figyelmének ennyi idejű fenntartása). Vannak rövidebb időt
igénybe vevő változatai is a vizsgálatnak. E módszerek hátránya, hogy két vagy több felnőtt segítségét igénylik, ezek is időigényesek, és
éber, figyelmes gyermek szükséges a vizsgálatok sikeréhez (6, 7).
A látókérgi kiváltott válasz vizsgálata (VEP) arra épül, hogy fényinger hatására megváltozik a látókéreg elektromos aktivitása.
Minthogy a látókéreg felszínén a macula lutea reprezentációja nagy területet foglal el, a mintázott (pattern) ingerléssel kiváltott
VEP-ben (PVEP) az éles látásért felelős macula (fovea) funkcionális állapota jól tükröződik (8). A vizsgálatban használt feketefehér sakktáblaminta négyzeteinek nagysága egy adott távolságból meghatározott látószöget képviselnek, azaz különböző négyzetnagyságú sakktáblaminta az adott távolságból különböző látószög alatt látható.
A látásélesség mérésének alapja a meghatározott látószöget képviselő jelek felismerése. Így a sakktáblaminta négyzetnagyságának változtatása alapja lehetne az objektív látásélesség-mérésnek. Ha a beteg látja a mintát, annak kontrasztváltozása kiváltja a
látókéreg elektromos aktivitásának megváltozását. Ha nem látja, akkor nem érzékeli a minta váltását, tehát nem lesz értékelhető a
VEP. Annak a négyzetnagyságnak a látószöge, ami még éppen kivált látókérgi választ, az adott szem feloldóképességét jelentheti,
tehát a visusértéket (8, 9). A vizsgálatoknál azonban figyelembe kell venni az életkor által még meglevő akkomodációs képességet, ami a tényleges visus becslését alapvetően befolyásolhatja. A pupilla tágításával az akkomodáció megszüntethető, de
akkor a mintázat nem látható élesen.
Az objektív látásélesség-vizsgálat lehetősége tehát adott, csupán minimális kooperációt igényel (9). Alkalmazásához azonban
nemcsak jó és drága műszerekre, hanem gyakorlott vizsgálóra is szükség van, aki a komplex hullámformát, tehát a kapott
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eredményt helyesen tudja értékelni. Minthogy a pupillatágítással az akkomodáció blokkolódik, ami rontja a négyszöghullámon alapuló kontrasztérzékenységet, tehát a jelek felismerését, a klinikai gyakorlatban még ez a módszer sem tudott elterjedni.
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3.1.3.

A kontrasztérzékenység vizsgálata

Igen fontos képességünk, hogy aránylag kisméretű tárgyakat is fel tudunk ismerni. Nem kevésbé fontos az a képességünk sem, hogy éles
határ nélküli csekély fényerősségbeli különbségeket is észre tudunk venni. Az első képességet a látásélesség vizsgálatával, a másodikat
a kontrasztérzékenység vizsgálatával mérjük. A klinikai gyakorlatban a kontrasztérzékenység vizsgálata még nem vált általánossá. Sokszor
jelentéktelen panasznak véljük, ha a teljes látásélességgel bíró beteg a tárgyakat laposabbnak vagy sötétebbnek látja. A kontrasztérzékenység
izolált csökkenése bizonyos betegségek esetén jellegzetes tünet, és ez a beteget sokszor jobban zavarja, mint a látásélesség csökkenése.
A KONTRASZTÉRZÉKENYSÉG
Campbell és Green voltak az elsők, akik 1965-ben beszámoltak a kontrasztérzékenység méréséről (1). Eljárásukban szinuszoid
csíkmintát alkalmaztak, amelyek a világosság fokában (a kontrasztban) és az alkalmazott minta csíkjainak egymástól való távolságában (térbeli frekvencia) különbözhettek egymástól. A szomszédos területek fényintenzitás-, illetve világosságbeli különbsége
ezen minta esetén szinuszoidális módon változik. A csíkozat kontrasztját az átlagszint feletti és alatti világossághullámzás összege adja meg. A részletek felismerésében a retinára eső kép nagyságának is szerepe van. Ha egy tárgy távolodik tőlünk, kisebbnek
tűnik. A minta csíkjainak egymástól való távolsága a ciklus. A térfrekvenciát egy bizonyos távolságról nézve az egy fok alatt látott
ciklusok számával fejezik ki. Mértékegysége a ciklus/fok.
Ha egy tárgy távolodik tőlünk, és így kisebb lesz, az alacsonyabb kontrasztú részek érzékelése nehezebbé válik. Ennek nemcsak
az az oka, hogy kisebb lesz az a szög, amelyik alatt látjuk, hanem az is, hogy a látórendszer kevésbé érzékeny a kontrasztra, ha
a kontrasztos területek közötti távolság csökken. A tárgyak látható részein gyakran vannak szabályos és nem szabályos térfrekvenciát hordozó területek.
A KONTRASZTÉRZÉKENYSÉGI GÖRBE
A látórendszer a térfrekvenciák közül bizonyos frekvenciákra érzékenyebb, mint másokra. A normál kontrasztérzékenységi görbe harang alakú és a csúcsa 1,6–3,2 ciklus/
foknál van (1. ábra).
Az abszcisszán a térfrekvenciát és a térfrekvenciának megfelelő visusértéket ábrázolják (100% kontraszt esetén).
Az ordinátára a kontraszt értékeit veszik fel logaritmikus
léptékben. A logaritmikus skálán a teljes, 100%-os kontraszt a 0 értéknek felel meg. Az éppen észrevehető kontraszt
(kontrasztküszöb) 2 és 3 között van.
Robson (2) kimutatta, hogy alacsony kontraszt esetén
az emberi látórendszer a körülbelül 3 ciklus/fok térfrekvenciára a legérzékenyebb. Ahogy a minta frekvenciája ezen érték fölé növekszik vagy ezen érték alá csökken, a kontrasztérzékenység is csökken. Az ember által érzékelt legnagyobb
térfrekvencia körülbelül 40 ciklus/fok.
Ha az 1. ábrán látható grafikont a magasabb térfrekvenciák felé folytatjuk, a vonal metszi az abszcisszát. Ilyen térfrekvencia csak 100%-os kontrasztnál látható. Az ennél
nagyobb térfrekvenciájú minták megkülönböztethetetlenek
az egyenletes szürkétől. Így ez az érték megegyezik a maximális látásélességgel. A maximális észrevehetőség (kontrasztérzékenység) 30–40 ciklus/fok, kisebb a maximális látásélességnél. Ennek az az oka, hogy a gyakorlatban nehéz
előállítani 100%-os szinuszoid mintát. (A visustáblán nem
szinuszoid, hanem négyszögmintát alkalmaznak.)

1. ábra
Normál érzékenységi görbe a térfrekvencia és a kontraszt függvényében (vastag
vonal). Az A, B, C és D görbék különböző típusú kontrasztérzékenység-zavarokra
utalnak (lásd a szövegben)
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A klinikai látásélesség mérése a kontrasztérzékenység egyetlen pontjára, a görbének az abszcisszán lévő metszéspontjára irányul.
A látás teljes spektrumát a kontrasztérzékenység vizsgálatával tudjuk felmérni.
A különféle betegségekben különböző lehet a kontrasztérzékenységi görbe alakja, helyzete és a metszéspont is. Például az a görbe,
amelyik balra tolódik, és mondjuk 10 ciklus/foknáI metszi az abszcisszát, 5/20, azaz 0,25 látásélességnek felel meg. Ilyen jellegű
elváltozás jellemzi az amblyopiát („A” görbe). A görbe egésze lefelé is csúszhat például a 0,25 visusig. Ez az állapot nyilvánvalóan
más, súlyosabb látáscsökkenést jelez („B” görbe). A „C” görbe olyan esetet mutat, ahol a látás csökkenése csupán a magas térfrekvenciákra vonatkozik. Ilyen görbét a fénytörési hibáknál láthatunk. A „D” típusú görbe azt jelzi, hogy a beteg kontrasztérzékenysége az alacsony térfrekvenciák terén károsodott. A látásélesség lehet 1,0, de a látás mégis károsodott.
MÓDSZEREK
A kontrasztérzékenység vizsgálata a pszichológiai és klinikai kutatásban régóta használatos, a klinikai gyakorlatban
azonban csak most kezd elterjedni. Először olyan készülékeket fejlesztettek ki, amelyeknél az elektromos úton generált minta oszcilloszkópon jelent meg. A vizsgált pontosan
meghatározott távolságból nézte a képernyőt, ahol meghatározott térfrekvenciájú minta jelent meg. A kontrasztot addig
kellett csökkenteni egy gomb segítségével, amíg a minta el
nem tűnt. Mások a kontrasztérzékenységi görbe meghatározásához egymás után megjelenő különböző térfrekvenciájú mintákat alkalmaztak. Ennek a módszernek a hátránya,
hogy a vizsgálat időigényes, a készülékek drágák és nem is
szállíthatók. A fenti nehézségek miatt a módszer a gyakorlatban
nem terjedt el. Hasonló okok miatt a televízió képernyőjén
megjelenített szinuszoid mintát sem használták klinikai
rutinvizsgálatokra.
A fent vázolt problémák kiküszöbölésére különböző térfrekvenciájú és kontrasztú táblákat, majd könyvet (az Ishiharakönyv mintájára) szerkesztettek. Egy ilyen könyvnek 6 lapja
van: 57 cm-ről nézve a lapok térfrekvenciája 0,2; 0,4; 0,8; 1,6;
3,2; 6,4 ciklus/fok. A kontraszt logaritmusosan változik.
A módszer hátránya, hogy a könyv minősége az idővel változik,
és az eredmény függ a könyv megvilágításától, dőlési szögétől.
A rutin vizsgálatokhoz jelenleg falra szerelt táblát használnak
(Ginsburg-teszt) (3). Az egyenletesen megvilágított táblát
3, illetve 1 méterről (a Snellen-visustól függően) kell nézni,
amelyen különböző térfrekvenciájú és kontrasztú csíkminták vannak ábrázolva. A jelek térfrekvenciája függőleges, a
kontrasztja vízszintes irányban változik. A betegnek a csíkminták irányát, dőlési szögét kell felismerni.
Gyakorlatunkban rutinvizsgálatokra a Vistech Consultants
Inc. (USA) cég VCTSR 6500 vizsgálótábláját (VCTS = Vision
Contrast Test System) használjuk (2. ábra).

2. ábra
A kontrasztérzékenység vizsgálatára alkalmazott vizsgálótábla

GYAKORLATI ALKALMAZÁS
Számos betegségben leírtak kontrasztérzékenység-változást,
mint első tünetet. A neurológiai betegségek közül főleg a
sclerosis multiplexben, Parkinson-kórban, intracranialis
térszűkítő folyamatokban, neuritis retrobulbaris esetén lehet értékelendő tünet. Már a betegségek szubklinikus stádiumában szenzitív lehet ez a módszer (4–8). A szemészeti
betegségek közül a macula betegségeiben, amblyopiában és
glaucomában lehet kórjelző jelentősége a kóros értéknek (9,
10). Bár a vizsgálat – hasonlóan más rutinvizsgálatokhoz –
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3. ábra
Lezajlott látóideg-gyulladás után a teljes (1,0) visus ellenére a két szem közötti
oldalkülönbség jól látható (A szürke sáv a normál tartományt jelenti)
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4. ábra
A látáskárosodást nem pigmentepithel dystrophia, hanem amblyopia okozta.
Az oldal-differencia kifejezett

5. ábra
A módszer alkalmas a glaucomás károsodás kimutatására teljes (1,0) látásélesség
esetén is

önállóan nem „betegségspecifikus” értékű, helye van a szemészeti és neuro-ophthalmologiai vizsgálatok között. A látásnak olyan
funkcióját tárja fel, amit más módszerekkel nem lehet megközelíteni. Kimutatható a funkciókárosodásbeli oldalkülönbség és
a gyógyulás nyomon követésére is alkalmas. (Saját vizsgálatainkból kiragadott eseteket mutatunk be a 3–5. ábrán.)
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ACZÉL KLÁRA

3.1.4.

A színlátás vizsgálata

A színérzékelés a vizuális észlelésnek az a tulajdonsága, hogy hullámhossz
alapján történő megkülönböztetésre képes. Az emberi szemre jellemző
trikromatikus színlátás a törzsfejlődés során a főemlősöknél jelent meg, és
nagy evolúciós előnyt jelentett azáltal, hogy az érett gyümölcs és a zöld lomb
jobb elkülönítését tette lehetővé. A színérzet verbális leírása korántsem
tükrözi a színeknek azt a gazdagságát, amit szemünk megkülönböztetni
képes. A színérzéklet három fizikai jellemzővel írható le:
• Színezet (tónus) amit a spektrumban elfoglalt hely (hullámhossz)
határoz meg;
• Színezetdússág (telítettség, szaturáció, kolorimetrikus tisztaság): az adott
színezet mennyiségi aránya a hozzá kevert fehérhez képest;
• Világosság: a kibocsátott vagy visszavert fényenergia mennyisége
a színérzékletben.
A színérzetek háromdimenziós rendszere alkotja a Munsell-színrendszert,
amelyben minden egyes színérzet matematikailag jellemezhető (1. ábra).
A Young és Helmholtz nevéhez fűződő trikromatikus színlátás elmélete szerint
a csapokban háromféle, különböző abszorpciós maximummal rendelkező
fotopigment található, és e három alapszín különböző arányú additív keverésével valamennyi színérzéklet előállítható (2. ábra). Hering elmélete
ezzel szemben a színérzet keletkezését három opponens kódoló folyamatra
(vörös-zöld, kék-sárga és fekete-fehér) vezeti vissza. Mai tudásunk szerint receptorszinten a trikromatikus elmélet helytálló: a csapokban három
különböző spektrális érzékenységű fotopigment található, az S-pigment
abszorpciós maximuma 426 nm, az M-pigmenté 530 nm, az L-pigmentnek 2 variánsa van, 552, illetve 557 nm-es abszorpciós maximummal.
Postreceptoralis szinten a csapokból származó trikromatikus információ
további kódolása opponens neuronokon keresztül történik, már a bipolaris
sejtek szintjén: az L-M (vörös-zöld) opponens sejtekben az L- és M-csapok
ingerülete opponálódik, az S-(L+M) (kék-sárga) opponens sejtekben az Lés M-csapok additív ingerülete az S-csapok ingerületével, az achromatikus
opponens sejtekben az L- és M-csapok ingerülete összegződik (3. ábra).
Ezek az opponens neuronok a retinocorticalis pálya további szakaszain is
kimutathatók, a három fő pálya közül a parvocellularis pályán a vöröszöld, a koniocellularis pályán a kék-sárga, a magnocellularis pályán az
achromatikus információ kódolása történik.

1. ábra
A Munsell-féle háromdimenziós színtest sematikus képe

2. ábra
A fotopigmentek abszorpciós görbéi

A SZÍNLÁTÁS ZAVARAI
A színlátás veleszületett és szerzett zavarait különböztetjük meg. A veleszületett színlátászavarok oka a csapokban lévő valamelyik fotopigment fehérjerészének genetikailag kódolt hibája. Az opsinban lévő egyes aminosavak
eltérései a fotopigment abszorpciós maximumának eltolódását eredményezik, ezáltal az adott alapszín érzékelése csökken vagy teljesen hiányzik.
Az örökletes színlátászavarok túlnyomó többsége az evolúció során
újkeletűen elkülönült M (zöld) és L (vörös) fotopigmentet érinti, ezért a veleszületett színtévesztők megkülönböztetőképessége általában a vörös-zöld
tartományban csökkent. A szerzett színlátászavarok különböző szembetegségek, ophthalmoneurologiai kórképek és toxikus ártalmak következtében
jönnek létre, ezért egységes pathomechanizmus alapján nem magyarázhatók.
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3. ábra
A színérzékelés folyamatának egyszerűsített modellje
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Veleszületett

Szerzett

Általában vörös-zöld típusú

Vörös-zöld, kék-sárga vagy kevert

Többnyire férfiakat érint

Férfiak és nők egyaránt érintettek

Mindkét szem egyformán érintett

A két szem gyakran különböző mértékben érintett

A tárgyszínek megnevezése helyes, vagy típusos tévesztés

Sok tárgyszín megnevezése téves

Időben nem változik

Progresszió vagy regresszió lehetséges

Standard klinikai tesztekkel jól klasszifikálható

Standard klinikai tesztekkel változó vagy ellentmondó eredmények

Egyéb látási funkciók nem érintettek

Gyakran társul egyéb látásproblémával (visus csökkenés, látótér kiesés)

1. táblázat

A törőközegek elváltozása okozta színlátászavart a retinára eső fény egy részének a törőközegekben történő abszorpciója
okozza, a külső retinarétegek elváltozásai esetén a trikromatikus rendszer érintett, a belső retinarétegek és a látóideg, látópálya
betegségei esetén azonban az opponens neuralis csatornákban kell keresnünk a magyarázatot. A Köllner-szabály szerint a
törőközegek és a külső retinarétegek érintettsége esetén általában kék-sárga, a belső retinarétegek és a látóideg károsodása esetén
inkább vörös-zöld színlátászavarok tapasztalhatók. Színlátászavar észlelésekor annak eldöntése, hogy veleszületett vagy szerzett
dyschromatopsiával állunk szemben, a klinikai gyakorlatban gondot okozhat. A differenciáldiagnosztika főbb szempontjait az
1.táblázat foglalja össze. A színérzékelés romlásának szubjektív megélése leginkább a szerzett színlátászavarok esetén fordul elő,
azonban gyakran a mindennapi életben jelentősebb látási funkciók (visus, látótér) romlása áll előtérben. A színlátászavar kimutatása, progressziójának és regressziójának követése különösen a látóideg megbetegedéseiben nagy jelentőségű, hiszen, Linksz
megállapítása szerint a színlátás az első funkció, ami érintett, és az utolsó, ami helyreáll optikus neuritisben.
A SZÍNLÁTÁS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREI
A színlátást vizsgáló módszerek három fő csoportra oszthatók, melyeket az alábbiakban ismertetünk.
Pszeudoizokromatikus táblák
A pszeudoizokromatikus tesztek alapelve, hogy a különböző színű pöttyök alkotta táblán a háttér és az ábra elkülönítése csak
tónusdiszkrimináció alapján lehetséges. Az alkalmazott színpárok kiválasztása a színdiagramban a veleszületett színtévesztők
konfúziós tengelyének megfelelően történik (protan, deutan vagy tritan), így típusos tévesztéseket csak veleszületett színtévesztők esetén kapunk. Nyomtatott formában számos különböző gyártmányú és kivitelű táblasor van forgalomban: Ishihara, AO
Color Vision Test, AOH-H-R, Dvorine, Rabkin, Farnsworth F2, Velhagen. Magyarországon a legtöbb szemészeti rendelőben az
Ishihara vagy a Velhagen táblasor áll rendelkezésre. Tudnunk kell, hogy a tritan típusú színlátászavar kimutatására szolgáló ábrát az Ishihara nem, csak a Velhagen táblasor tartalmaz. A pszeudoizokromatikus tesztek elve alapján monitoron alkalmazható,
elektronikus tesztsorok is készültek, melyek a színdiszkrimináció kvantitatív értékelésére is alkalmasak, mert az alkalmazott
színpár telítettségének csökkentése révén mérhető a tónusdiszkriminációs küszöb érzékenysége. Hátránya, hogy a monitor színkibocsátásának rendszeres kalibrálását igényli.
Színkeveréses módszerek
A normál színlátók három alapszínből trikromatikus additív színkeveréssel bármely tesztszínnel egyező színt képesek előállítani.
A klinikai gyakorlatban használt anomaloszkópokkal dikromatikus színkeverést végzünk. A vizsgált egyénnek két, megfelelően
megválasztott alapszín keverésével kell egy harmadik tesztszínhez egyenletet találnia. A legnagyobb gyakorlati jelentősége a
Raleigh-egyenlet előállítására tervezett anomaloszkópoknak van (Nagel-féle anomaloszkóp és ennek továbbfejlesztett változatai).
A Raleigh-egyenlet az 545 nm-es sárgászöld és a 670 nm-es vörös alapszínek megfelelő arányú keveréke és meghatározott világosságú
589 nm-es sárga tesztszín között áll fenn. Beállítása a protan és deutan típusú színtévesztők szűrésére és differenciáldiagnosztikájára
alkalmas. A Nagel-anomaloszkópon a normál színlátó egyén a vörös és zöld alapszínek egy meghatározott arányú keverékét állítja
egyenletbe meghatározott világosságú sárgával. A dikromátok (protanopok és deuteranopok) minden vörös-zöld keverékhez találnak egyenletet (a végállásokat is beleértve), mégpedig a deuteranopok azonos világosságú sárgával, a protanopok azonban, minthogy
számukra a spektrum hosszú hullámhosszú oldala rövidült meg, a vörös végálláshoz sötétebb, a zöld végálláshoz világosabb sárgát
választanak. Az anomális trikromátok a normáltól eltérő vörös-zöld keverékarányt választanak a standard sárga tesztszínhez,
mégpedig a protanomálok több vöröset, a deuteranomálok több zöldet használnak a keveréshez. A tritan típusú színlátászavar
vizsgálatára a Pickford-Nicolson-anomaloszkáp használható, amellyel az Engelking–Trendelenburg-egyenlet (470 nm-es kék
és 517 nm-es zöld alapszínek keverésével 490 nm-es tesztszínhez) állítható elő. A veleszületett tritan típusú színtévesztés meglehetősen ritka, ezért ennek az anomaloszkópnak inkább a kék-sárga típusú szerzett színlátászavarokvizsgálatában van szerepe.
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4. ábra:
Farnsworth-Munsell Panel D-15 teszt

A Nagel-anomaloszkóp alkalmazása a szerzett színlátászavarok diagnosztikájában csekély jelentőségű, hiszen a veleszületett színtévesztőkre jellemző
típusos beállításokkal nem találkozunk. A tónusdiszkrimináció beszűkülésével ugyanis az abszolút és relatív beállítási szélesség megnő, vagyis a különböző keverékarányoknak az a tartománya, amelyen belül a vizsgált egyén
a tesztszínnel még egyenletet állapít meg, kiszélesedik. Jellegzetes eltérés a
maculaoedemával járó folyamatokban tapasztalható pszeudoprotanomália,
amikor a fotoreceptor dezorientáció következtében tolódik el azok spektrális
érzékenysége. Ilyenkor a vörös irányban eltolt és kiszélesedett egyenlettartományt kapunk. Súlyos látóideg-folyamatokban a dikromátokra jellemző,
a végállásokig terjedő egyenlettartományt találunk.
Színelrendező tesztek
A különböző színelrendező tesztek pigmentszínek megfelelően összeállított
sorozataiból állnak. A vizsgált személynek ezeket kell tónus szerint sorba
rendeznie. Az egyes mintasorok a Munsell-színmintaatlasz egyértelműen jellemezhető, azonos világosságú és kromaértékű (színezetdússágú), különböző tónusú elemei. A mintaelemek kromacitási pontjainak a színdiagramban
elfoglalt helye alapján az egyes színlátászavarokra elméletileg számított konfúziós tengelyek az értékelésben felhasználhatók (4. ábra). Ezek a vizsgálatok
a tónusdiszkriminációs képesség mennyiségi és minőségi eltéréseinek kimutatására, ezáltal a szerzett színlátászavarok vizsgálatára leginkább alkalmasak.

5. ábra:
A Farnsworth Panel D-15 teszt értékelő diagramja normál
színlátás (a), protan (b), deutan (c) és tritan (d) típusú színlátászavar esetén

Farnsworth Panel-D-15 teszt
A feladat tizenöt azonos világosságú és kromájú Munsell-színminta sorba
rendezése, egy referenciaszínből kiindulva. Az eredmény kördiagramon
ábrázolható, a tévesztések jellegzetes irányának és a színdiagramból leolvasható konfúziós tengelyeknek az egybeesése adja meg a színlátászavar
típusát (protan, deutan, tritan) (5. ábra). Kvantitatív értékelésre is alkalmas,
a színlátászavar mértéke és tengelyállása egy vektorral jellemezhető.
Lanthony Desaturated Panel-D-15 teszt
A Farnsworth Panel D-15 teszt nehezített, ezáltal nagyobb érzékenységű változata,
amely kisebb kromájú (a szürkéhez közelebb álló) színmintasort tartalmaz.

6. ábra:
Farnsworth-Munsell 100-hue teszt

7. ábra:
A Farnsworth-Munsell 100-hue teszt mintaelemek kromacitási pontjainak elhelyezkedése a CIE(U,V) színdiagramban,
a protan (P), deutan (D) és tritan (T) konfúziós főtengelyekkel
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Lanthony New Color Test
Négy különböző kromaértékű (8-6-4-2) színes és egy szürke mintasort tartalmaz. A vizsgálat két fázisból áll: a szeparációs fázisban a szürkéket és a színeseket kell szétválasztani, a klasszifikációs fázisban a szürkéket világosság szerint,
a színeseket tónus szerint kell sorba rendezni. A színes sorba kevert szürke
vagy a szürke sorba kevert színes minták elhelyezkedése az értékelés alapja.
Farnsworth-Munsell 100-hue teszt
A szerzett színlátászavaroknak ez a legelterjedtebben használt vizsgálómódszere. 85 azonos világosságú és kromájú Munsell-színmintát tartalmaz,
a könnyebb áttekinthetőség kedvéért négy dobozba elosztva (6., 7. ábra).
A vizsgált egyénnek a mintákat dobozonként kell sorba rendeznie, mindig
arra törekedve, hogy az egymás mellé kerülő minták közt a lehető legkisebb tónuskülönbség legyen. A hibaszámot az egymás mellé került korongok abszolút értékben kifejezett sorszámkülönbségeinek összege adja
korongonként. Ezek kettő feletti értékeinek összege lesz az összhibaszám.
A színlátászavar mértékét számszerűen az összhibaszám (total error score)
adja meg. A normál érték felső határa a korral bizonyos mértékig nő, általánosságban véve a 100 feletti érték kórosnak tekinthető. A hibaszámok
korongok szerinti megoszlása a kördiagramon jellegzetes ábrát nyújt, ez a
színlátászavar kvalitatív jellemzésére ad lehetőséget (8-12. ábra). A hibák
halmozódása által mutatkozó tengelyállás és ennek szignifikanciája matematikai feldolgozás útján számszerűen is kifejezhető.
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1.
1 .

8. ábra:
Farnsworth-Munsell 100-hue teszt lelete domináns
öröklődésű juvenilis optikus atrophia (DIJOA) enyhe formájában: jó visus mellett kifejezett, kék-sárga
tengelyű diszkriminációs zavar mutatható ki.

9. ábra:
Súlyos, vörös-zöld típusú diszkriminációs zavart
mutató Farnsworth-Munsell 100-hue teszt lelet
Leber-féle optikus atrophiában

10. ábra:
Elülső ischaemiás opticoneuropathiában súlyos, a
vörös-zöld és a kék-sárga közötti, átmeneti tengelyállást mutató diszkriminációs zavar a FarnsworthMunsell 100-hue teszten.

11. ábra:
Ethambutol okozta optikus neuropathiában igen
súlyos, vörös-zöld tengelyállású diszkriminációs
zavar.

12. ábra:
Hypophysis adenoma okozta bitemporalis látótérkiesés mellett azon a szemen, ahol a centrum érintettsége
kisebb (a), enyhe, kék-sárga típusú, a másik szemen, ahol a centrum inkább érintett, súlyos, diffúz
diszkriminációs zavar mutatható ki.
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FARKAS ÁGNES

3.1.5.

Az elektroretinográfia (ERG): A retina elektrofiziológiai
vizsgálata

A retina elektrofiziológiai vizsgálata jelenleg is az egyetlen objektív, non-invazív módszer, amely a retina funkcionális állapotáról
felvilágosítást ad. Alkalmas a pálcika és a csaprendszer, a retina diffúz és lokális, öröklött és szerzett betegségeinek, valamint a
retina és a látóideg károsodással járó kórképeinek elkülönítésére. Ismeretlen eredetű látásromlások diagnózisában hasznos támpontot ad. Műszer- és időigényes vizsgálatok tartoznak ebbe a csoportba, melyek indikációjához, kivitelezéséhez és az eredmények értékeléséhez képzett, tapasztalt személyzetre van szükség. Általános irányelv, hogy ne az elektrofiziológiai vizsgálat legyen
az első diagnosztikus módszer, hanem arra csak a pszichofizikai vizsgálatok eredményének ismeretében kerüljön sor. Kivételt
ebben a tekintetben csak az együttműködni nem képes személyek és a gyermekek vizsgálata képezhet. Az eredmények összehasonlítása (egyes intézetek között, országon belül és nemzetközi vonatkozásban is) csak akkor valósítható meg, ha a vizsgálatok
egységes protokoll szerint történnek, de ez sem teszi nélkülözhetővé a normális korcsoporti értékek kialakítását minden vizsgálóhelyen. Az eredmények megbízhatóságát a reprodukálhatóság igazolja. A látás elektrofiziológiájával foglalkozó nemzetközi
társaság (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision, ISCEV) az egyes módszerekhez ajánlást ad ki, amelyben
összefoglalja a standard vizsgálati körülményeket, és ezeket rendszeresen frissíti is (www.iscev.org).
AZ ELEKTRORETINOGRÁFIA
A módszer kialakulásának története
1849-ben DuBois-Reymond enucleált halszemen a szem hátsó felszínére és a corneára helyezett elektródokkal mintegy 6 mV nagyságú potenciált mért, ezzel felfedezte a szem nyugalmi potenciáljának létezését. Megállapította, hogy a cornea pozitív a szem hátsó
pólusához képest. 1865-ben Holmgren enucleált békaszemen fény hatására elektromos választ mért, majd 1880-ban a szem elülső
szegmentumát eltávolítva, az elektródot közvetlenül a retina felszínére helyezve megállapította, hogy a válasz magából a retinából
ered. Holmgrennel csaknem egy időben, tőle függetlenül Dewar és McKendrick a megvilágított szemről elvezetett „akciós áramról”
számoltak be, és összefüggést állapítottak meg az elektromos válasz amplitúdója és az inger intenzitásának logaritmusa között.
Az emberi szem számára legvilágosabbnak tűnő ingerek váltották ki a legmagasabb amplitúdójú válaszokat. 1877-ben Dewar bemutatta, hogy intakt állatszemről elektromos válasz vezethető el, ha egy referenciaelektródot helyez a letisztított bőrre. Ő számolt be az
első sikeresen elvezetett humán elektroretinogramról. 1880-ban Kuhne és Schneider, akik izolált béka- és halszemeken dolgoztak,
megállapították, hogy a fény által kiváltott akciós áramok a receptorrétegből, és nem a ganglionsejtrétegből erednek. Az elektromos
mérőeszközök ezekben az időkben nem voltak alkalmasak gyors potenciálváltozások mérésére. Brücke és Garten kimutatták, hogy
a különböző gerincesek szeméről hasonló elektromos válaszok vezethetők el. Gotch egy speciális elektrométert használt, mellyel
elsőként figyelte meg, hogy a békaszemről a fényinger kezdetén és végén is nyerhető válasz. Az utóbbit „off-effektusnak” nevezte.
Einthoven és Jolly galvanométerrel részletdús válaszokat vezettek el békaszemről, és elsőként számoltak be a retinogram különböző
összetevőiről: a kezdeti negatív hullámról, amit egy nagyobb, pozitív, b válasz, és később egy lassúbb pozitív potenciál, a c hullám
követ. A fényinger megszűnésekor a d hullám vagy off-effektus jelenik meg. A szerzők azon a véleményen voltak, hogy a szemről
elvezetett potenciál valójában számos, egymástól független komponens integrált tömeges válasza. Kahn és Löwenstein 1924-ben egy
tudományos folyóiratban számoltak be az első humán elektroretinográfiáról (ERG), és azt az emberi szem klinikai vizsgálatának
részeként értékelték, de azt a következtetést vonták le, hogy módszerüket a gyakorlati nehézségek alkalmatlanná teszik a klinikai
gyakorlatban való használatra. Az elektródok és az erősítő, átlagoló, regisztráló eszközök fejlődésének köszönhetően Granit (1933
és 1947 közötti) vizsgálatai elvezettek a retinogramkomponensek eredetének tanulmányozásához, és a hullámok ma is használatos
elemzéséhez. Ennek megfelelően a gyorsan kialakuló cornea-negatív hullámot a hullámnak, az ezt követő, lényegesen nagyobb
cornea-pozitív hullámot b hullámnak, a harmadik, lassan kialakuló pozitív összetevőt c hullámnak nevezte. Az a hullámot magukból
a receptorokból, a b hullámot a látópályának a receptorok és a ganglionsejtek közötti részéből (Bartley szerint a bipoláris sejtekből)
származtatta. Noell vizsgálatai arra utaltak, hogy a c hullám a pigmenthámból ered (és megállapította, hogy a receptorokból származó a hullámnak korai és késői összetevője van). Tomita (1950) és Brindley (1956) használtak elsőként intraretinális mikroelektródokat
a retinogramkomponensek eredetének vizsgálatára (1). Az utóbbi időben erre a célra inkább transzportfolyamatokat, ioncsatornák
gátlásán vagy serkentésén alapuló, farmakológiai vizsgálatokat használnak, nagyrészt emberszabású majmokon (rhesus macaus).
Ezeknek köszönhetően ma már tudjuk, hogy a fényinger hatására a corneáról elvezethető elektromos válasz közvetlenül a retina
neuronjaiban vagy az extracellularis káliumkoncentráció változása következtében a retina gliasejtjeiben generálódik (2). Az alkalmazott inger minőségének (struktúra [fény vagy minta, például sakktábla] intenzitás, hullámhossz, frekvencia) és a szem adaptációs állapotának (fotopikus, szkotopikus, mezopikus) tudatos megválasztásával célzottan ingerelhetjük az egyes sejtféleségeket.
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Hagyományos vagy Ganzfeld ERG
A vizsgálat lényege, hogy a tágított pupillájú szemet egyszeri (vagy ismételt) fényvillanással ingereljük. Ilyenkor a fényérzékeny
sejtek válaszai összeadódnak, és szummált elektromos válasz vezethető el. A retina diffúz (Ganzfeld, full-field, az Egyesült Államokban használt nevén flash diffuse) fényingerlésének legjobb és legelterjedtebb módszere a Ganzfeld-stimulátor használata.
A stimulátor egy 500 mm átmérőjű gömb, amelynek speciálisan kiképzett nyílásában (álltámasz segítségével) helyezkedik el a
gömbbe tekintő beteg feje. A burában különböző fényforrások működtethetők a kívánt adaptációs állapot eléréséhez, majd a vizsgálat folyamán a háttér megvilágítását, a fényingert és annak optimális hatását biztosítják.) Fekvő helyzetben (esetleg altatott állapotban) vizsgált betegek, gyermekek fényingerlésére a szemre helyezhető, úgynevezett „mini” Ganzfeld-stimulátor használható.
A Ganzfeld ERG (GfERG) klinikai gyakorlatban vizsgálható komponensei és azok eredete:
Korai receptorpotenciál (ERP): erős fényinger-intenzitás esetén egy azonnali negatív válasz vezethető el, amely
a fotoreceptorok külső tagjában a sejtmembránba ágyazott fotopigmentből származik. A negatív a hullám (késői receptorpotenciál) a standard fényingert mérhető latenciaidő után követi, amelynek kialakulása a fotoreceptorok
hiperpolarizációjával kapcsolatos. Vizsgálatok szerint a szkotopikus a hullám kizárólag a pálcikák aktivitásának felel meg,
míg a fotopikus a hullám kialakulásában a csapokon kívül, azoknál proximálisabb elemek is részt vesznek. A magas pozitív
b hullám túlnyomó részben a depolarizáló on-bipoláris sejtek aktivitásából származik, de a Müller-sejtek részvételét is több
megfigyelés támasztja alá. Az alacsony pozitív c hullámot a pigmenthám apicalis felszínének, valamint a Müller-sejtek
distalis részének hiperpolarizációja generálja.
Oscillatorikus potenciálok: erős fényinger alkalmazása során a b hullám felszálló szárán alacsony amplitúdójú, magas frekvenciájú hullámok jelennek meg, számuk (normális esetben 4–10) függ az inger minőségétől, a speciestől stb. Mind a szkotopikus,
mind a fotopikus adaptáció állapotában jelen vannak, létrehozásukban a pálcika- és a csaprendszer is részt vesz. Cellularis eredetük nem egészen tisztázott, de valószínűleg az arteria centralis retinae által ellátott belső retinából (amacrin sejtek és/vagy belső
plexiformis réteg) származnak. A retina ischaemiás állapotaiban (pl. occlusio arteriae centralis retinae, retinopathia diabetica)
számuk, amplitúdójuk csökken, vagy eltűnnek.
30 Hz flicker-válasz: ha fotopikus adaptációban magas frekvenciájú (30 Hz) ingert alkalmazunk, szinuszgörbéhez hasonló,
úgynevezett flicker-válaszok nyerhetők, melyeket korábban egyértelműen csap eredetűnek tartottak, újabb vizsgálatok szerint
a posztreceptorális eredet valószínű (4).
Fotopikus negatív válasz (PhNR): az ezredfordulón írták le a különböző állatokon és humán vizsgálatok során is a b hullám
után jelentkező negatív hullámot, amelyet ganglionsejt eredetűnek tartanak. Több adat szól amellett, hogy a PhNR és a mintaingerléssel kiváltott, pattern-ERG N95-nek nevezett komponense a retina ugyanazon elektromos válaszának felelhet meg.
Ennek a megfigyelésnek fontos klinikai jelentősége van, ugyanis ha a fenti azonosság fennáll, a PhNR jobb jelzője a ganglionsejtdiszfunkciónak, mert megfelelő ingerrel jobban értékelhető, nagyobb válasz vezethető el, mely nem függ a fénytörési hibától,
és a törőközegek borússága is kevésbé befolyásolja (2).
A GfERG a mindennapi klinikai gyakorlatban
Az ERG vizsgálat bevezetése a klinikai gyakorlatba Karpe
nevéhez fűződik (1945). A 2004-ben felülvizsgált nemzetközi
ajánlás szerint a klinikai GfERG protokoll az alábbi öt vizsgálati formát tartalmazza:
Sötéthez adaptált állapotban (adaptációs idő: 20 perc):
1. Gyenge fényingerrel a pálcikaválasz vizsgálata;
2. Erős fényingerrel a kevert válasz (pálcika + csap) vizsgálata;
3. Oscillatorikus potenciálok vizsgálata (mindkét adaptációs
állapotban, de sötétben gyakrabban vizsgálják; a világoshoz adaptált állapotban az adaptációs idő 10 perc);
4. Erős fényingerrel a csapválasz vizsgálata;
5. Gyors egymásutánban (leggyakrabban 30 Hz) alkalmazott
„flicker-válasz” vizsgálata.
Az 1/a. (és a 3/a.) ábrán egészséges szemről, a fenti protokollnak megfelelően elvezetett válaszok láthatóak (1–5). Az
1/b. ábra egy előrehaladott állapotú retinitis pigmentosában
(pálcika-csap dystrophiában) szenvedő beteg vizsgálati
eredményét mutatja, melyen csak igen gyenge csapfunkciómaradvány látszik (2, 4, 5 görbék). Az ajánlott fényingererősség
(standard flash, SF) a Ganzfeld-bura felszínén 1,5–3,0

1. ábra
GfERG vizsgálati protokoll ép szemen (a) és előrehaladott retinitis pigmentosában
(RP), (b). A beteg szemről csak reziduális csapfunkció vezethető el (2., 4., 5. számú
görbék).
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fotopikus cd s m–². A fotostimulátor akkor alkalmas a vizsgálatra, ha a SF-nél 3 log egységgel gyengébb fényinger kibocsátására
is képes. A fényinger időtartama általában 5 msec-nál nem hosszabb. Ha ennél lényegesen hosszabb (150 msec) ingert alkalmazunk, a be- és kikapcsolási (ON és OFF) válaszok is elvezethetők. A vizsgálat további technikai részleteire vonatkozóan is utalunk
az ISCEV-ajánlásra (5). A technikai háttéren (erősítésen, regisztráláson, szükség szerint átlagoláson) kívül a vizsgálat fontos feltétele a corneára, vagy annak közelében a szemfelszínre helyezett, szemmozgások mellett is jó kontaktust biztosító aktív elektród.
A referenciaelektródokat a halántékra vagy a fülcimpára, a földelő elektródot a homlokra ajánlatos helyezni.
Aktív elektródok: Riggs alkalmazott először ERG vizsgálathoz fiziológiás sóoldattal feltöltött, scleralis kontaktlencsébe épített
ezüstelektródot 1941-ben. Karpe a plasztik scleralis kagylóba a szemgolyó felé irányuló vékony csövet illesztett, és az ezüst-klorid
pálcikaszerű elektródot ezen vezette a szemhez, mely azzal egy ponton érintkezett. A Burian–Allen-elektród a szemrést is nyitva
tartó PMMA lencsébe épített fémgyűrű. (A gyűrűelektródok megbízhatóbb kontaktust biztosítanak.) Az idők folyamán számos
egyéb típusú aktív elektródot fejlesztettek ki, például az alsó szemhéjszélre „akasztott” aranyfólia (Arden), a cornealis könnyfilmen
úszó rostszál (Dawson, Trick és Litzkow neveinek rövidítése alapján DTL), az alsó áthajlásba beakasztható finom nemesfém
szálból hajlított hurok (Hawlina–Konec), melyek a kontaktlencse-elektródoknál kevésbé jó minőségű görbék elvezetését teszik
lehetővé, de bizonyos esetekben mégis hasznosak.
ERG-Jet elektród: cornealis úszólencse, a belső felszínére illesztett keskeny aranyfólia gyűrűvel. Jó és stabil kontaktust biztosít.
Az ERG komponensek paramétereinek mérése:
Amplitúdók: az a hullám amplitúdóját az alapvonaltól a hullám negatív csúcsáig, a b hullám amplitúdóját az a csúcstól
a b csúcsig mérjük. Az ERG választ szokták jellemezni a b/a
hányadossal is. Egészséges szemeken a b hullám amplitúdója
nagyobb, mint az a hullámé.
Időbeli lefolyás:
Csúcs- (implicit) idő: a fényinger kezdetétől a hullám csúcsáig eltelt idő. A gyakorlatban az a és a b hullámok implicit
idejét értékeljük leggyakrabban.
Latenciaidő: az inger kezdete és a válasz kezdete közötti idő
(latenciaideje tehát nem az egyes hullámoknak, hanem az
egész elektromos válasznak van (2. ábra).
Elektronegatív ERG vagy negatív ERG: különböző kóros állapotokban előfordul, hogy a fenti arány megfordul
(6–7). A negatív ERG a klasszikus megfogalmazás szerint
azt jelentette, hogy normális a hullám amplitúdó mellett a
b hullám amplitúdója súlyosan csökkent, kisebb, mint az
a hullámé (3/b. ábra), ilyen például az X kromoszómához
kötött juvenilis retinoschisis és öröklött stacioner sötétadaptáció-zavar. Az utóbbi két évtizedben a negatív ERG
fogalma vonatkozik mindazokra az esetekre, amikor a b
hullám amplitúdója kisebb, mint az a hullámé, akkor is, ha
az a hullám maga szubnormális (pl. a retinitis pigmentosa
bizonyos formái). A 3/c. ábra az öröklött, teljes színvakságra jellemző GfERG vizsgálati protokollt mutatja, megtartott szkotopikus és kioltott fotopikus tevékenységgel.

2. ábra
GfERG-komponensek amplitúdó- és időviszonyainak mérése.

3. ábra
GfERG vizsgálati protokoll ép szemen (a), X kromoszómához kötött juvenilis
retinoschisisben (b), congenitalis achromatopsiában (c).

ELEKTRORETINOGRÁFIA MINTA(VÁLTÁSOS) INGERLÉSSEL
Pattern (reversal) ERG (PERG)
Ha az ERG vizsgálat folyamán az ingerlés fehér-fekete sakktáblamintával (a kétféle színű mintaelemek meghatározott frekvencia szerinti változásával) történik, az elektromos válasz a retina ganglionsejtjeiről és a centrális fixálás következtében a macula
funkciójáról is felvilágosítást ad. (Ezek a struktúrák a GfERG-vel nem vizsgálhatók.) Ha például a VEP vizsgálat eredménye
kóros, a PERG segít annak eldöntésében, hogy a macula vagy a látóideg károsodása vezetett-e a kóros VEP-lelethez. (A macula
funkciójának megítélésére a multifokális ERG vizsgálat is alkalmas.) A tranziens vizsgálati mód (másodpercenként 6 mintaváltás, ami kb. 3 Hz-es frekvenciának felel meg) lehetővé teszi a következő komponensek elkülönített vizsgálatát (4. ábra):
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– N35: 35 ms csúcsidejű, kis negatív hullám
– P50: jelentősen magasabb amplitúdójú pozitív komponens
– N95: az előzőnél is valamivel magasabb amplitúdójú
negatív hullám
Klinikai jelentősége a P50 és az N95 hullámnak van. A vizsgálatokat megnehezíti, hogy a válaszok nagyon alacsonyak (egészséges
szemeken a P50 amplitúdó 2–4 µV között van, az N95 amplitúdó
ennél valamivel magasabb). A hullámok eredetére vonatkozó jelenlegi feltételezés az, hogy a P50 a macula, az N95 pedig a látóideg állapotát jellemzi (8). Egy új hipotézis szerint (Bach) a P50
a ganglionsejtek bemenő aktivitásának, az N95 a ganglionsejtek
kimenő, úgynevezett „spiking” aktivitásának felel meg (9).

4. ábra
Pattern ERG-görbe sematikus ábrázolása.

Fokális és multifokális elektroretinográfia (mfERG)
A hagyományos, Ganzfeld módszerrel végzett elektroretinográfia (GfERG) a külső (és a középső) retina szummált elektromos
aktivitását jellemzi, és a fotoreceptorok kb. felének károsodása vezet csak a retinogram mintegy 50%-os amplitúdócsökkenéséhez
(10–11). A retina lokális, elsősorban a hátsó pólust érintő betegségeinek diagnosztikus megközelítése érdekében dolgozták ki
a fokális (vagy fovealis) elektroretinográfiát (12). A többféle technikai megoldás közül Sandberg (13) módszere terjedt el leginkább, melynek során a vizsgálni kívánt, mintegy 3° átmérőjű terület ingerlése szemtükörbe épített stimulátorral történik. Bár
a módszert egyes munkacsoportok (14) sikerrel alkalmazzák, a technikai nehézségek miatt nem terjedt el széles körben a klinikai gyakorlatban. Lényeges előrelépés az elektroretinográfia területén a Sutter és Tran által kidolgozott, és 1992-ben közölt (15)
multifokális elektroretinográfia (mfERG). A módszert Magyarországon 2000 óta alkalmazzák (16). Az új módszer speciális inger
alkalmazásával, és az eredmények matematikai elemzésével a retina körülírt (50–60° átmérőjű) területének funkcionális topográfiai vizsgálatát teszi lehetővé. A fotopikus körülmények között elvezetett számos kis retinogram mintegy feltérképezi a retinát,
és a kóros/kioltott vagy megtartott funkciót kis területen is kimutatja.
Módszer: Speciális ingerként különböző számú (a klinikai rutinban 61 és 103, tudományos vizsgálat céljára esetleg 241), egymáshoz
illeszkedő fekete és fehér hatszögekből álló ingerminta szolgál, amelyben a hatszögek nagysága a centrumtól a periféria felé haladva
a csapsűrűséggel fordított arányban nő. (Ha az ingermintát alkotó hatszögek egyforma nagyságúak lennének, az ép maculafunctio
esetén megjelenő magas centrális görbék regisztrálása nehézséget okozna.) Az ingerminta elemei látszólag rendszertelenül, valójában
csaknem véletlenszerű, úgynevezett pseudo-random M (maximal length) sequentia (15) szerint változtatják színüket feketéről fehérre
és fordítva. Minden egyes hatszög színe a fenti algoritmus szerint, azonos sorrendben változik, de a sorrendbe más-más fázisban lép be.
A színváltozást az ingermintát fixáló egyén vibráló fényjelenségként éli meg. A fehér és fekete elemek száma az ingerlés minden pillanatában megközelítően azonos, így az inger világossága stabil. A tényleges ingerek a fehér színű hexagonok, ezek megjelenési sűrűségét
változó számú fekete hexagon közbeiktatásával lehet szabályozni. Ha a fehér hexagonok megjelenítése közötti idő elegendő az ingerületi
folyamat lezajlásához, és a soron következő inger a retinát ismét nyugalmi állapotban találja, a retina lineáris funkcióját jellemző, úgynevezett elsőrendű (first order kernel, FOK) retinális választ lehet elvezetni, ami alapvetően a külső retina funkcióját jellemzi. Klinikai
célú vizsgálatokban ezt a módszert használják rutinszerűen.
Ha az ingerek olyan sűrűn követik egymást, hogy a következő
inger a retinát még ingerületi állapotban találja, a regisztrált
elektromos válasz a retina nem lineáris funkcióját jellemzi, és
úgynevezett másod-, harmad-, illetve magasabb rendű válaszok
vezethetők el (15), amelyek jelenleg is leginkább tudományos
kutatások tárgyát képezik.
Az eredmények ábrázolására a mindennapi gyakorlatban
háromféle lehetőség van. A vizsgálat eredményeképpen
az alkalmazott ingermintát alkotó hatszögek számának
megfelelő számú kis retinogram, úgynevezett kernel ábrázolódik. Ezek összessége a retinogramtérkép (angol nyelvű
irodalomban „trace array” vagy „plots”), amelyen a látótérvizsgálat eredményéhez hasonló módon lehet tájékozódni.
A retinogramtérkép egyes görbéi nem foghatók fel úgy, mint
a megfelelő hatszögek által ingerelt területekről direkt módon
elvezetett potenciálok. A multifokális válasz elemei a vizsgálat során folyamatosan regisztrált, összesített elektromos
aktivitásból keresztkorrelációval nyert matematikai extraktumok, melyek az adott terület működésére jellemzőek.

5. ábra
A multifokális elektroretinogram kialakulásának folyamata:
103 hexagonból álló ingerminta, alatta 2 kiválasztott hexagon (színe az adott
időpillanatban, az előző és az azt követő fázisban), a folyamatosan elvezetett
retinogramból keresztkorrelációval kiszámított retinogramtérkép, az 5° és a 7,5°
sugarú centrális területek megjelölésével.
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Az 5. ábra a multifokális válasz kialakulását sematikusan mutatja. A mfERG klinikai gyakorlatban jelenleg használt első két
hulláma (az alacsony negatív N1 és a magasabb pozitív P1), és a GfERG fotopikus a és b hulláma Hood és munkatársainak vizsgálatai szerint (17) nagyrészt azonos retinasejtekben generálódnak. A hagyományos ERG vizsgálathoz hasonlóan a hullámok
amplitúdóját (μV) és csúcs- (implicit) idejét (msec) mérjük. A klinikai gyakorlatban a P1 hullámot értékeljük, az N1 hullám klinikai jelentősége paramétereinek alacsony értéke miatt korlátozott. Az ingerhexagonok különböző nagysága miatt a vizsgálatok
eredményének jellemzésére a hullámok amplitúdójának μV-ban kifejezett értéke helyett az egységnyi területre jutó elektromos
aktivitást, az úgynevezett válaszsűrűséget (response density) célszerű figyelembe venni (mértékegysége a nV/fok²). A vakfoltnak
megfelelően nem teljes funkciókiesés, hanem egy (esetleg több) csökkent amplitúdójú görbe regisztrálható (ugyanis a papillára
sohasem egyetlen, hanem egyidejűleg több ingerhexagon vetül). A vakfolt azonosíthatósága a retinogramtérképen a helyes fixálás
fontos, közvetett bizonyítéka (6/a. ábra). A koncentrikus jellegű funkciózavarok értékelésében hasznos a centrumtól azonos távolságban levő hatszögek elektromos aktivitásának középértékét megjelenítő gyűrűábrázolás („rings”) (6/b. ábra). Az eredmények
3 dimenziós megjelenítése is lehetséges, amely főként színes formában nagyon mutatós, de értékelése csak a retinogramtérképpel
együtt ajánlatos (6/c. ábra).
A módszer gyakorlati kivitelezése: A multifokális technikával történő vizsgálatot elsőként megvalósító berendezés (Egyesült
Államok, VERIS) és az Európa számos országában használt német készülék (Retiscan) között számos eltérés van, ami az eredmények számszerű összehasonlítását nem teszi lehetővé (18). 2007-ben erre a vizsgálatra is megszületett az „ISCEV-standard” (19).
A vizsgálati protokoll leglényegesebb elemei
Előkészítés: A mfERG fotopikus körülmények között stabil fényviszonyokat biztosító, mesterséges szobamegvilágítás mellett 15
perc adaptáció után történik. A pupilla nagysága az eredményt befolyásolja, ezért a pupillákat a vizsgálathoz tágítjuk (általában 1
csepp Cyclopentolat elegendő), és az átmérőt feljegyezzük. A vizsgálati távolságnak megfelelő legjobb optikai korrekció ajánlott (1).
Elektródok: Az ERG vizsgálathoz használt mindenfajta elektród alkalmas. A legjobb kontaktust, ezáltal a legmagasabb amplitúdókat a corneával és annak közelében a bulbaris conjunctivával érintkező típusok (kontaktlencse, pl. „ERG-Jet”, DTL) biztosítják.
(Fontos követelmény, hogy a kontaktlencse a pupilla területének megfelelően átlátszó legyen.) A referenciaelektródokat a külső
szemzugok közelében a halánték, a földelő elektródot a homlok bőrére illesztjük. Ingerlés: Az ingerlő berendezés általában CRT
monitor vagy LCD projektor (vagy LED-ek halmaza). A képfrissítési gyakoriság 75 vagy 60 Hz. A fehér és fekete ingerhexagonok
körülbelül 90%-os optimális kontrasztjának eléréséhez a vizsgálat során az ingerminta átlagos luminanciájának 50–100 cd/m²nek kell lennie. A vizsgálati távolságot úgy kell beállítani, hogy a páciens az ingerminta egészét 20–30 fokos látószög alatt lássa.
A vizsgálat általában monocularisan történik. A beteg fixációját ellenőrizni kell (lehetőleg arra alkalmas monitorral). Az ingerminta
közepén megjelenített fixálójelet a beteg látóélességének és életkorának megfelelően kell megválasztani úgy, hogy az a centrális
hexagonból minél kevesebbet takarjon. A mindennapi gyakorlatban a 61 hexagonból álló ingermintát használják. A nagyobb
„felbontóképességű”, 103 elemből álló ingerminta egyes, a maculát érintő elváltozások esetén pontosabb információt nyújt, de az
amplitúdó-zaj arány általában rosszabb, mint az előző esetben. A páciensek számára a vizsgálat nem jelent megterhelést, 5 éves kor
felett általában gyermekek is jól elviselik. (Nem folyamatosan, hanem néhány másodperces szünetek közbeiktatásával, 8 fázisban
történik, a beteg együttműködésétől függően összesen nagyjából 4-8 percet vesz igénybe).
Ellenjavallat: narkózisban nem végezhető, epilepsziában ellenjavallt, illetve meggondolandó. Az mfERG hullámok komponenseinek eredete: farmakológiai vizsgálatok igazolták, hogy standard körülmények között az implicit időt elsősorban
a receptorok (csapok), az amplitúdót a bipoláris sejtek működése befolyásolja (20). A retinitis pigmentosa típusos formájában
(nem kifejezetten előrehaladott állapotban) fixálási nehézség nem szokott előfordulni. Típusos a centrális elektromos aktivitás különböző mértékű megtartottsága. A retinitis pigmentosa elsődlegesen a receptorok betegsége. Kezdeti stádiumban
kevésbé jellemző az amplitúdócsökkenés, mint az implicit idő megnyúlása (21). A 7. ábra (a–d) egy mérsékelten előrehaladott
állapotban levő beteg retinogramtérképét, a vizsgálati eredmény gyűrű-, és 3D ábrázolását, valamint a látótérvizsgálat
eredményét mutatja be.
Stargardt macula dystrophiában (8/a. ábra) a fixálási nehézség miatt a kóros működésű terület lokalizációja általában nem centrális, ami a bemutatott retinogramtérképen is látszik (8/b. ábra). A centrumban szubnormális, a periféria felé haladva a normálishoz egyre inkább közelítő amplitúdók látszanak (22). A 3 dimenziós ábrán a csökkent funkciónak megfelelően a centrum
besüpped (8/c. ábra). Fontos annak hangsúlyozása, hogy minden olyan esetben, amikor nem egyértelműen szerzett elváltozásról
van szó, a hagyományos módszerrel végzett elektroretinográfia továbbra is nélkülözhetetlen.
Az elektrookulográfia
Történet: A szem alappotenciáljának létezése DuBois-Reymond (1849), amplitúdójának a fényviszonyoktól való függése
Holmgren (1865) megfigyelései óta ismertek. A potenciál eredetét többen vizsgálták a 19. században és feltételezték, hogy a
retina pigmenthámjából származik. A technikai feltételek alkalmatlansága miatt csak 1940-ben sikerült megfelelően stabil
egyenáramú regisztráló rendszert kifejleszteni, amely alkalmas volt a retinában zajló lassú változások (c hullám) követésére is.
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A

B

C

6. ábra
A.: mfERG: ép retinogramtérkép, a jobb szemet 61 hexagonból álló ingermintával vizsgálva. A 21-es számmal jelzett szubnormális amplitúdójú görbe jelzi a vakfolt
helyét.
B.: mfERG: ép szem lelete gyűrűábrázolásban. A görbék amplitúdója felülről lefelé (a centrumtól a periféria felé) haladva csökken.
C.: mfERG: ép szem lelete 3 dimenziós ábrázolásban (a normális korcsoporti értékéhez /135 nV/fok 2/ viszonyítva).

A

B

C

D

7. ábra
A.: mfERG: RP, retinogramtérkép. A centrális görbe amplitúdója a normális tartományban. A második gyűrűben szubnormális, a harmadikban kifejezetten
szubnormális, a perifériás két gyűrűben maradék potenciálok.
B.: mfERG: RP, gyűrűábrázolás. A két perifériás gyűrűben nincs mérhető elektromos aktivitás.
C.: mfERG: RP, 3D ábrázolás. (A centrális csúcs a működő retinaterületnek megfelelően ábrázolódik (a viszonyítás alapja a normális korcsoporti érték, 135 nV/fok²), de a
periféria kifejezetten „lapos”.
D.: A 7/a., b., c. ábrákon bemutatott szem látótérlelete.

A

B

C

8. ábra
A.: Stargardt-betegség, kifejezett macula dystrophia.
B.: A bemutatott szem retinogramtérképén a rossz fixálás miatt a kóros hullámokból álló terület kissé felfelé csúszott. A periférián jó funkció ábrázolódik.
C.: mfERG 3D ábrázolás: a rossz funkciójú terület „besüpped” a környezethez képest.
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A szem elülső és hátsó pólusa között mérhető nyugalmi vagy alappotenciál nagyrészt a retina pigmenthámjából származik és a
szem megvilágítási körülményeitől függően változik. Az alappotenciál mérésére Marg használta először az elektrookulográfia
(EOG) elnevezést (1951). A humán EOG első leírása óta állatszemeken, izolált szemeken és izolált pigmenthám-preparátumokon
végzett vizsgálatok számos adatot szolgáltattak a pigmenthám belső és külső felszíne közötti ioncsatornákról, iontranszportmechanizmusokról és ionpumpákról, illetve ezeknek az elektrookulogrammal való összefüggéseiről (23).
Az EOG összetevői és eredete: Az elektrookulogramnak két, egy fénytől független és egy fénytől függő komponense van (24).
– Az első komponens a pigmenthám épségétől, valamint extraretinalis tényezőktől (cornea, lencse, corpus ciliare) függ.
Ez felelős a „sötét völgyért” (sötétben mért minimális érték), nem befolyásolják a megelőző fényviszonyok és a fotoreceptorok
állapota. Sötétben az alappotenciál 8–10 percig csökken.
– A második, a megvilágítástól függő komponenst a pigmenthám bazális membránjának a depolarizációja generálja (és nem
függ direkt módon a retina káliumkoncentrációjától). A bazális membránnak ez a depolarizációja a pigmenthámsejtek
potenciáljának emelkedését okozza (transepithelialis potential). A folyamat további részéhez működő fotoreceptorokra is
szükség van. Fény hatására a fotoreceptorok nátriumot veszítenek, és káliumot vesznek fel a subretinalis térből (melyben
a káliumkoncentráció csökken). Az EOG a megvilágítást követő 60–75 másodpercig tartó kezdeti csökkenést („gyors
oscillatio”, a pigmenthám bazális membránjának kloridionok transzportjával kapcsolatos hiperpolarizációja) mutat,
majd lassú, 7–14 percig tartó emelkedés következik az úgynevezett „világos csúccsal” (világosban mért maximális érték),
amely után még körülbelül 2 órán keresztül sinusoid oscillatiók regisztrálhatók.
Állatkísérletek és humánmegfigyelések szerint a nyugalmi potenciál hypoxiában emelkedik, oxigén hatására hirtelen csökken.
Ezek a változások a subretinalis tér káliumkoncentrációjának változásával vannak összefüggésben, valószínűleg a fotoreceptorok
belső tagjában a nátrium-kálium pumpa aktuális aktivitásának a következményei.
Az EOG regisztrálásának elméleti alapja: A szemmozgások folyamán történő regisztráláshoz, amely széles körben elterjedt,
a következő elméleti meggondolás vezetett: mivel a szem corneo-retinalis alappotenciálja az optikai tengely körül minden irányban szimmetrikusan terjed, ha a dipólusnak tekinthető szem jobbra-balra mozog, a feszültség, amit a relatíve távol elhelyezett
elektródokkal vezetünk el, a forgásszögtől függően változik. Arden és Fojas 1962-ben megállapították, hogy a nyugalmi potenciál
abszolút értékénél hasznosabb információt ad a fényhez és sötéthez alkalmazkodott szemen mért potenciálok összehasonlítása
(világosban mért maximális/sötétben mért minimális érték=Arden-hányados) (24).
A vizsgálat menete:
– Előzetes adaptáció szükséges átlagos szobamegvilágítás mellett, amelyhez annyi idő elegendő, amíg az elektródokat felhelyezzük
és a beteget a vizsgálat menetéről tájékoztatjuk. (Ha a szemet előzőleg megvilágítottuk, akkor nagyjából 1 óra várakozás ajánlott.)
– Elektródok: kis méretű, nem polarizálódó, általában ezüst-klorid bőrelektródokat helyezünk fel mindkét szem külső és belső szemzuga közelébe, szimmetrikusan. (A föld-elektród a homlokra kerül.)
– A beteg a vizsgálat folyamán Ganzfeld-bura előtt ül,
A
amely a világos fázisban megfelelő diffúz fényadaptációt biztosít, valamint az annak centrumában levő
fixálópontoktól jobbra és balra (30º-os látószögnek
megfelelően) elhelyezett, váltakozva felvillanó LEDek irányítják a saccadikus szemmozgásokat a vizsgálat mindkét fázisában. (Tágított pupilla esetén a búra
ajánlott megvilágítása 100 cd/m², pupillatágítás nélkül
pedig 400–600 cd/m².)
– A vizsgálat hozzávetőlegesen 30 percig tart (a sötét és a viB
lágos fázis 15-15 perc). Minden percben 10 másodpercen
át (10×) néz a vizsgált személy ütemesen az egyik fényforrásról a másikra, melyeket a középponttól jobbra és balra
15-15º-os látószög alatt lát (a fej mozdítása nélkül).
– A vizsgálat értékelése során meg kell határozni az EOG
amplitúdókat (a 10 másodpercig tartó aktív periódusok
értékeinek átlagolásával; a 150 µV-os amplitúdó a normális érték alsó határa), és az Arden-hányadost (fénycsúcs/
sötét völgy; ennek normális értéke 1,65–1,8 feletti) (25).
Az EOG klinikai haszna: A vizsgálat lényegében egyszerű,
de kifejezetten időigényes, ezért olyan betegségekben, amelyekben a retina a szemtükri kép és az ERG alapján kóros
(pálcika dystrophiák, chorioretinalis atrophiák, gyulladásos
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9. ábra
A.: Egészséges személy EOG-lelete. A kép bal oldalán a sötét völgy és a világos
csúcs mindkét szemen jól felismerhető. (A jobb oldalon a szemmozgásokat regisztráló görbék látszanak). B.: EOG-lelet Best-féle betegségben. A világos csúcs
egyik szemen sem jelenik meg, a sötétben regisztrált görbéhez képest világosban
csak minimális emelkedés látszik.
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állapotok és vascularis károsodások), az EOG vizsgálat általában nélkülözhető. Az esetek nagy részében az EOG és az ERG lelet
összhangban van. Kivételt képez ezek között a Best-betegség. Megfigyelték, hogy a fénycsúcs akkor megtartott, ha fizikai kontaktus van a pigmenthám és a fotoreceptorok között (pl. retinaleválásban a válasz nem jön létre). Ez lehet a mechanizmusa a Best-féle
vitelliformis dystrophiában az EOG-fénycsúcs differenciáldiagnosztikus értékű hiányának, normális ERG-lelet mellett. A 9/a.
és 9/b. ábrákon egészséges és Best-betegségben szenvedő személyek EOG vizsgálatának eredménye látszik.
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3.1.6.

A látópálya rendszer funkcionális vizsgálatai
elektrofiziológiai módszerekkel

A Neuro-Ophthalmologia egyik alapvető feladata a látópálya épségének, illetve károsodásának kimutatása. A károsodás jellegének meghatározása, valamint pontos lokalizálása igen fontos, hiszen terápiás következménye is lehet, és egy rossz diagnózis
kihat az egyén egész életére, alapvetően befolyásolja életvitelét. A látórendszer funkcionális állapotának felmérésére szolgáló
elektrofiziológiai módszerek széles skálája áll a rendelkezésünkre. E módszerek alkalmazásával, helyes megválasztásával lokalizálni lehet a károsodás helyét a retinától a látókéregig. A pigmentepithelium funkcionális épségéről az elektrookulográfia (EOG)
nyújt információt. A standardizált elektroretinográfia (ERG) módszere alkalmas a pálcika- és csapfunkció, a bipoláris Müllersejtek, az amacrin sejtek, illetve a belső retinarétegekben lévő sejtek funkciójának pontos mérésére. A retina centrális, 30 foknyi területét – főleg a csapok működését – a multifokális ERG (mfERG) teszteli. A kontrasztváltozásra érzékeny centrális ganglionsejtek
működését a mintázott elektroretinográfia (PERG) mutatja. A retinális ganglionsejtek axonjai a corpus geniculatum lateraléban
átkapcsolódva küldik a vizuális információt a látókéregbe, amiről a látókérgi kiváltott válasz vizsgálatával (VEP) kapunk információt. A ganglionsejt-károsodás aszcendáló optikus atrophiához vezet; a nervus opticus léziója deszcendáló atrophia miatt
visszahat a ganglionsejtek működésére. Kézenfekvő tehát, hogy a PERG és a VEP vizsgálatokat mindig együtt kell alkalmazni.
A multifokális technika kifejlesztése (multifokális ERG és multifokális VEP) lehetővé tette, hogy a látótér lokalizált helyeinek
működését felmérjük a retina, illetve a látókéreg vonatkozásában. Az elektrofiziológiai módszerek teljes skáláját ritkán használja
a klinikai orvos. A sokféle vizsgálat sok időt venne igénybe, megterhelné a beteget. A klinikai tünetek alapján kell kiválasztani
azokat a legszükségesebbeket, amelyek közelebb vihetnek a pontos kórisméhez vagy a felvetődő kérdések megválaszolásához.
MINTÁZOTT ELEKTRORETINOGRÁFIA (PERG)
A PERG vizsgálatban vizuális ingerként a számítógép képernyőjén megjelenő fekete-fehér sakktáblaminta szolgál. A látással foglalkozó nemzetközi elektrofiziológiai társaság (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision, ISCEV) standard
módszerét ajánlott alkalmazni, hiszen így az eredmények és a tapasztalatok összehasonlíthatóak (1). A standard módszer szerint
a minta kontrasztja közel 100% legyen (de semmiképp se kevesebb, mint 80%). Az ingerlő mező nagysága 10–16 fok, az alkalmazott négyzetnagyság 0,8 ±3 fok (speciális esetekben, mint például a glaucoma, nagyobb négyzetnagyság is használható). Az alkalmazott filter 1–100 Hz. A PERG kiváltható alacsony vagy magasabb frekvenciájú ingerléssel. Az alacsony (1–3 Hz) frekvenciás
ingerlésre az úgynevezett múló (transient) választ kapjuk, 16 Hz ingerfrekvencia felett pedig az úgynevezett állandó (steady state)
választ. Ez utóbbit elsősorban a kutatómunkában használjuk, mivel ez a kiváltott válasz
matematikai feldolgozásra alkalmas. A klinikai rutinvizsgálatokban a múló választ
értékeljük, minthogy az egyedi hullámkomponensek ekkor jól mérhetők, értékelhetők.
A VEP és PERG felvételek vizsgálatát, a normál görbéket és a használatos elektródákat
az 1. ábra mutatja be.
A javasolt elvezető elektróda a bipoláris
Buria n–A l len-konta kt lencse-elektróda
volt, de ma már más típusúakat is ajánl a
standardizációs bizottság. Ilyenek az Ardenféle aranyfólia elektróda, a DTL-szálelektróda
vagy az alsó szemhéjra akasztható HK-loop
elektróda, esetleg az alsó szemhéj bőrére ragasztható hagyományos, az EEG vizsgálatokban is használatos aranycsésze elektróda.
Mindegyik fajta elektródának van előnye és
1. ábra
hátránya. Sokáig az volt a felfogás, hogy a konA vizsgálati összeállítás (baloldalt felül), ép VEP-regisztrátum (jobboldalt felül), ép PERGtaktlencse típusú elektróda adja a legmegbízregisztrátum (baloldalt alul), ERG elektródák (jobboldalt alul). A fehér nyíl a DTL-elektródára mutat
hatóbb választ. Ugyanakkor ez az elektróda
(ez a 2007. évi ISCEV-javaslat szerinti elektróda)
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drága, nehezen felhelyezhető, hosszabb vizsgálatokra (pl. a reprodukálhatóság kritériuma miatti ismétlésre) kényelmetlen, alkalmatlan. Törékeny és a sterilizálása is körülményes. Mintázott ERG vizsgálathoz nehéz a kontaktlencse mellett még a korrekció
viselése is. A gyermekek félnek a felhelyezés okozta kellemetlenségtől, fájdalomtól. Ezek a tényezők hátráltatták az ERG vizsgálatok elterjedését, rutin alkalmazását. A 2007-es ajánlás szerint a retinára jutó képet is rontja, ezért a használatát ma már nem
javasolják.
Az Arden-féle aranyfólia elektródát (gold foil) az alsó szemhéj középvonalában (mint egy Schirmer-papírt) helyezzük a szemrésbe, s kívül ragtapasszal rögzítjük (4). Egyszerűbb a viselése és a sterilizálása, mint a kontaktlencséé. Hasonló elven működik
az alsó szemhéjra akasztható, ezüstdrótból készített HK-loop elektróda (5). A DTL- vagy szálelektróda ezüst-kloriddal bevont
műanyag szál, amely vezetőhuzallal van összekötve. Az alsó szemhéjhoz közel, azzal párhuzamosan, a limbushoz helyezzük el,
és a külső orbitaszélnél a bőrön ragtapasszal rögzítjük. A DTL-elektróda olyan vékony, hogy csak kifejezetten érzékeny betegnél
szükséges érzéstelenítőcseppet adni. Az elektródát betanított asszisztens felhelyezheti. Olcsó, egyszer használatos, tehát nem
kell sterilizálni, nincs fertőzési veszély, és hosszabb vizsgálatok is elvégezhetők a segítségével. Mindkét szemen egyidejűleg is
alkalmazható, s emiatt a vizsgálati idő összességében rövidül. Az említett előnyök miatt használata egyre nagyobb teret hódít,
2007-ben ez az ISCEV által javasolt elektróda (6). Az alsó szemhéj középvonalában a bőrre ragasztható aranycsésze elektródát
csecsemők és kisgyermekek vizsgálatára alkalmazzák. Nem okoz szemsérülést, nem kell sterilizálni, de hátránya, hogy az elvezetett jel erőssége kisebb, mint a közvetlenül a szem elülső felszínére helyezett elektróda esetén.
A referenciaelektróda a halántéktájra, a fülcimpára vagy a fül mögé, a processus mastoideusra kerülhet. Az elhelyezésére vonatkozó szigorú követelmények nincsenek. A földelést szolgáló elektróda a homlok közepére kerül (aranycsésze elektróda). A vizsgálatot normál pupillaméret mellett, mezópikus megvilágításnál kell végezni. A fénytörési hiba meghatározása után az ingerlés a
közeli korrekció viselésével binocularisan történik (a jobban látó szem segíti a rosszabb látású szem fixálását). Ha szimultán VEP
vizsgálat is történik, akkor monocularisan kell ingerelni, a nem stimulált szemet letakarva. 200 egyedi válasz átlagát értékeljük.
A reprodukálhatóság kritériuma miatt az ingerlést meg kell ismételni.
A LÁTÓKÉRGI KIVÁLTOTT VÁLASZ VIZSGÁLATA (VEP)
A látókérgi válasz kiváltására alkalmazható diffúz fényinger. Ez lehet stroboszkóplámpa felvillanása vagy fényt kibocsátó dióda
(LED) fénye. A diffúz fényingerlésre kapott kiváltott válaszban minden retinális ganglionsejt (X, Y, W) részt vesz. Különböző
vezetési sebességű axonjaikon az ingerületek eltérő idő alatt futnak be a kéregbe, emiatt többcsúcsú görbét kapunk. A válasznak
nagy a variabilitása, ezért ritkán alkalmazzuk ezt a módszert.
Csecsemőkorban és nem tiszta törőközegek esetén a LED-ingerlés használható, hiszen a vörös LED fénye áthatol az alvó gyermek
szemhéján, illetve a borús törőközegeken, s így nyerhetünk némi információt a retina és a látópálya funkciójáról. Gyermekkorban alkalmazható a mintamegjelenés/megszűnés (pattern onset/offset) ingerlés is. Ezeknek a válaszoknak is nagy a variabilitása.
Ha a látásélesség megengedi, a klinikai rutinban a VEP vizsgálatára ingerként szintén a fekete-fehér sakktáblaminta fázisfordulása szolgál (1. ábra).
Az ajánlott négyzetnagyság 1 fok és 15 perc (legalább 2 különböző négyzetnagyságú minta alkalmazandó). Amennyiben a minta
kontrasztja közelít a 100%-hoz, és az ingerlés frekvenciája 0,5–2 Hz között van, megkapjuk a klinikai rutinvizsgálatokban használható múló választ (transient VEP, ld. 1. ábra). Magasabb ingerfrekvenciával ingerelve (16 Hz fölött) kapjuk az állandó (steady
state) választ. Szűrés: 1–100 Hz-en, 100-100 választ kell átlagolni és értékelni. Az elvezető elektródát (aranycsésze elektróda) a
nemzetközi 10/20 rendszer szerint az Oz pontra lehet helyezni (az inion-nasion távolság 10%-ával a protuberancia occipitalis
externa fölé, a középvonalban). A fovea és perifovea a kéreg felszínén reprezentálódik, s erről a helyről a mindkét oldalról érkező
inger által kiváltott válasz jól elvezethető. Tractusléziók okozta látótérdefektusoknál az elvezető elektróda az O1 és O2 pontra
kerülhet, és alkalmazhatjuk az úgynevezett féllátótérfél-ingerlést is. Ilyenkor a fixálóponttól a temporális vagy a nazális látótérfelet ingereljük a sakktáblamintával, s az ellentétes oldal sötét marad. A klinikai gyakorlatban ez a módszer nem terjedt el.
A referenciaelektróda az ISCEV-ajánlásban az Fz, a földelés az Fpz pontra kerül. A refrakciós hibát korrigálva monocularis
ingerlést kell alkalmazni (a nem ingerelt szemet letakarva). Amblyopia gyanúja esetén a binocularis ingerlést is el kell végezni
a binocularis facilitáció megítélésére (2).
MULTIFOKÁLIS TECHNIKA
A multifokális látókérgi kiváltott válasz (mfVEP) a retina 30 foknyi területében fekvő, körülírt területek ingerlésére keletkező,
a látókéreg felől elvezethető kiváltott válaszok sorozata. A kérgi aktivitás a hajas fejbőr occipitalis területére helyezett elektródákkal (aranycsésze elektróda) vezethető el. Bár az elvezetés nagyon hasonlít a hagyományos VEP-nél alkalmazotthoz, az inger és
a válasz megjelenítése nagyban különbözik attól.
Az elvezető aktív elektróda monopoláris elvezetésnél a középvonalban a hajas fejbőrre, 4 cm-rel a protuberancia occipitalis
externa fölé kerül. Többcsatornás elvezetésnél az inion fölött 1 cm-re, valamint 2-2 cm-re jobbra és balra is elhelyezünk egy-egy
elektródát. Az indifferens vagy referenciaelektróda az inionra, a földelést szolgáló elektróda a homlok közepére kerül. Az ingerlésre szolgáló mintázat (dart-board pattern) a számítógép képernyőjén jelenik meg. A céltáblaminta 60 részre (szektorra) van

neuro-ophthalmologia

73

A HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJABB SZEMÉSZETI VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

2. ábra
Multifokális VEP kiváltására szolgáló fekete-fehér céltáblamintázat
(dart board) képe baloldalt. A jobb oldalon a hiányzó „kivágott”
szektor kinagyított képe látható

osztva. Mindegyik szektorban 16 négyzet van (nyolc fekete és nyolc
fehér, sakktáblamintában). Az egyes szektorok, valamint a bennük
lévő négyzetek nagyságát a retina kérgi reprezentációját figyelembe
véve tervezték meg. A centrumtól kifelé növekednek, hogy a kérgi
felszínen megközelítően megegyező területeket ingereljenek. Ezért
például a legbelső szektor 1,2 fok, a legkülső 7 fok széles (2. ábra).
A multifokális technikában minden egyes szektor egymástól függetlenül 12,3 msec-onként megváltozhat. A bennük lévő sakktáblaminta változása random módon történik, amelyben mindegyik elem
egy előre meghatározott, úgynevezett m-szekvencia szerint jelenik
meg. Ennek eredménye, hogy a képernyő átlagos világossága időben
állandó. A képernyő megújulási frekvenciája 60 Hz, a mintavétel
frekvenciája pedig 1200 Hz. Erősítés: 100 000, a szűrés 3 és 35 Hz-re
van állítva. Az ingerlés menetekre van osztva, a fixáció fenntartása
érdekében közbeiktatott pihenőkkel, amely alatt a beteg pisloghat.
Az egyes menetek 27 másodpercig tartanak. Az ingerlés hatására
a látókéreg felszínéről egy összválaszt lehet elvezetni, amelyből a
retina meghatározott területéhez tartozó, összesen 60 kérgi választ (mivel a minta 60 szektort tartalmaz) egy matematikai módszer, a keresztkorreláció segítségével nyerhetjük ki. E válaszokat
kerneleknek nevezzük. A multifokális VEP vizsgálat másodrendű
kernelekkel dolgozik, amelyekben a gyors egymásutánban következő ingerlésre adott kérgi válaszok deriváltjai, eltérései jelennek
meg. Egy válaszgörbe (egy kernel) 200 msec-os időtartamot képvisel. A multifokális VEP vizsgálat ajánlását a standardizációs
bizottság még nem készítette el (3).
A kiváltott válaszok értékelése

3. ábra
A PERG-eltérések sematikus ábrázolása. A: ép PERG-válasz. A pontozott vonalak a csúcsparaméterek kijelölésére szolgálnak. B: csökkent
amplitúdójú válasz. C: szelektív N35/P50 hullámamplitúdó-csökkenés. D: szelektív P50/N95 hullámamplitúdó-csökkenés

4. ábra
VEP-eltérések sematikus ábrázolása. A: ép válasz. B: folyamatos vonal
– csökkent amplitúdójú, normál latenciájú válaszgörbe. Szaggatott
vonal – megnyúlt latenciájú, normál amplitúdójú válaszgörbe. C:
W-hullámformát mutató (megkettőzött) VEP-válaszok típusai.
Folyamatos vonal – a P1 amplitúdó nagyobb, mint a P2. Szaggatott
vonal – a P2 amplitúdó nagyobb. D: csökkent amplitúdójú, elhúzott
hullámformájú válasz. A vastag fekete nyilak az ingerlés kezdetét jelzik
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A PERG értékelésénél meghatározzuk az N35, a P50 és az N95
hullámkomponensek implicit idejét (az implicit idő az inger megjelenésétől az adott csúcs megjelenéséig eltelt idő, a latenciaidő pedig a két csúcs közöttit jelenti), és az N35–P50, valamint P50–N95
amplitúdóértékeket. Meghatározzuk az amplitúdóértékek arányát
is: a P50/N95 és N35/P50 arányát a szelektív amplitúdócsökkenés
megállapításához. Bár a PERG hullámkomponenseinek pontos
generálódási helye még nem tisztázott, az N95 hullámkomponens bizonyítottan az ingerlésre használt mintára specifikus, és
ganglionsejt-eredetű. Így a P50/N95 hullámkomponens szelektív
csökkenése ganglionsejt-, illetve látóideg-károsodásra utal. Az N35/
P50 hullám szelektív károsodása pedig maculabetegségekre jellemző. A P50/N95 és az N35/P50 amplitúdók aránya (ami normálisan
1-nél nagyobb) nem függ a visustól, korai stádiumban – még látásélesség-csökkenést nem mutató esetben is – jelzi, lokalizálja a funkciókárosodást. Az N35/P50 amplitúdócsökkenés gyakran jár együtt
P50/N95 amplitúdócsökkenéssel, ilyenkor az arány nem változik:
maculabetegségről van szó (3. ábra).
A VEP értékelésénél mérjük az N75, P100 és N135 hullámok
csúcslatenciáját, valamint az N75/P100 és a P100/N135 hullámok
amplitúdóját. (A VEP irodalom a latenciaidőt használja implicit idő
helyett.) A hullámforma-analízisnél megkülönböztetünk normál, W
alakú és lapos elhúzott hullámformát. Ez utóbbinál az elhúzottság
objektív kifejezésére meghatározzuk az N135–N75 csúcslatenciák
különbségét. Mérjük a retina-kéreg átvezetési időt (RTC, Retinal
Cortical Time), ami a msec-ban megadott PERG P50-VEP P100
közötti latenciakülönbség, és kifejezi a retina ganglionsejtjeinek
ingerületétől az ingernek a látókéregbe érkezéséig eltelt időt (4. ábra).
A mfVEP-regisztrátumok feldolgozása során az egyedi görbék ös�szességét (trace array, azaz válaszsor) értékeljük, amelyből mind-
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5. ábra
Multifokális látókérgi válaszok (mfVEP). A: válaszsor. B: háromdimenziós ábrázolás. C: A válaszok kvadránsanalízise. D: A válaszok gyűrűanalízise

egyik egyedi görbe kiválasztható; amplitúdója és latenciaértéke kiszámítható. Az egyedi görbék hullámformájának elemzésére az
úgynevezett scalar productot (szkaláris szorzatot) használjuk, ami az ideális görbe és az adott elvezetett hullám időben egybeeső
(korrespondeáló) pontjainak az eltérését mutatja.
Lehetőség van az úgynevezett gyűrűanalízisre, ami a retina koncentrikusan elhelyezkedő területeinek ingerlésére kapott kérgi
válaszok átlagolásával kapott eredmények értékelése. A kvadráns-analízisnél a négy retinakvadráns területeiről kiváltott válaszok összeadásával kapott kérgi válaszokat értékeljük. A válaszsor háromdimenziós ábrázolása a leglátványosabb, de ez önmagában semmilyen következtetés levonására nem használható (5. ábra).
Egy egyén két szemének multifokális látókérgi kiváltott válaszai igen hasonlóak, hiszen a két szem retinájának korrespondeáló
pontjai ugyanoda vetülnek. A féloldali látótérdefektus értékelését így a két szem felől kapott válaszok összevetése segíti. A horizontális és vertikális elvezetés esetén kapott válaszok összevetése is segíti a kóros válaszok pontosabb értékelését.
Irodalom
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SOMLAI JUDIT

3.1.7.

A hagyományos és modern látótérvizsgálatok klinikai jelentősége
a látópálya-megbetegedések topográfiai diagnosztikájában
A látópálya átszeli a központi idegrendszert szinte teljes hos�szában, így bármely pontján alakul ki funkciózavar, a NeuroOphthalmologiai vizsgálómódszerekkel a teljes vizuális rendszert
tudjuk tesztelni a retina fotoreceptoraitól a látókéregig terjedően.
A látótérvizsgálat egy funkciót vizsgáló metódus, melynek segítségével információt kaphatunk:
• a látópálya működészavarának mértékéről
• arról, hogy a látópálya melyik anatómiai magasságban sérült,
azaz a topográfiai lokalizációban
• a morfológiai eltéréssel még nem detektálható elváltozások
megerősítésében vagy kizárásában (pl. morfológiai eltérést
nem jelző MR-eredmény)
• a szisztémás kezelés hatékonyságáról, a rehabilitáció objektív
eredményéről

1. ábra
A retina nasalis és temporális részébe vetülő tárgyképének képének
látópálya-rendszerbeli vetülete

2. ábra
A Traquair-sziget vázlatos ránézeti képe, oldalmetszet a statikus
perimetria, felülnézeti metszet a kinetikus perimetria sémája

Traquair szellemesen a látóteret egy szigethez hasonlította, amely
a nem látás tengeréből emelkedik ki. A sziget csúcsa az éleslátás
helye: a macula. A vakfolt, ami a látóideg kapcsolódási pontja a
szemgolyóval, egy kis krátert képez, míg a sziget magasságvonalai az isopterek, amik a retina azonos fényérzékenységű pontjainak
térbeli vetületének felel meg.
A látótér vizsgálata során egy relatíve kis és meghatározott területű
retinafelszínt ingerlünk, melyet látótér- vagy látópályapontnak
nevezünk. A látótér vizsgálata az erre a célra készített eszközökkel
és alapvetően kétféle módon történhet:
1. Az ún. kinetikus perimetria a változó fényintenzitású és méretű, mozgó
jellel mutatja ki a látótér határait. A meghatározott ingerértékű jellel felvett
látótérhatárt nevezzük isopternek. Minél nagyobb a jel intenzitása és a jel
nagysága, annál nagyobb az isopter. A mozgó jellel kimutathatjuk a látás
határait, az izopterek mellett a vakfolt helyét és a látótérkieséseket. Ez a
Traquair-sziget egyik keresztmetszete.
2. A statikus, azaz fényérzés- (quantitatív) perimetria során álló,
mozdulatlan, de változó intenzitású jellel végezzük a látótérvizsgálatot.
E metódus révén keressük meg a fényingerek küszöbértékeit. A kapott
görbe a Traquair-sziget második keresztmetszete. A fényjel és a háttér
fénysűrűsége határozza meg a kontrasztot. A legkisebb fénysűrűségkülönbség, ami még észrevehető a vizsgált számára, az ún. küszöbnyi
fénysűrűség-különbség (lásd a 2. ábrát).

A konfrontális látótérvizsgálat
Ha a beteg általános állapota miatt csak a betegágy mellett végezhető a látótérvizsgálat, akkor ezen hagyományos eljárással jól kiszűrhetők a jelentősebb látótérkiesések. A vizsgálttal szemben ülve vagy állva a nem vizsgált szemet letakarjuk.
A vizsgálandó oldalon a beteg szemét arcunk egy pontjára fixáltatjuk és a periféria több pontjáról mozgó-közelítő ujjaink
észlelésére kérjük. Egy kis tárgyat (pl. egy szemcseppentő) is alkalmazhatunk a látótér-periféria különböző pontjairól
közelítve. Minimális kooperációval is a durva hemianopiák, maradék perifériás látószigetek nagysága is meghatározható
ily módon. A metódust alkalmazhatjuk például hosszas tudatvesztéséből visszatérő, súlyos állapotú, még nehezebben
kooperáló betegeinknél is.
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Kampimetria tangens, ún. Bjerrum-ernyővel
A vizsgálat lényege, hogy a beteg egy fekete vagy szürke síkfelszín (Bjerrum-ernyő) centrális pontjára fixál, és akkor
jelez, ha egy fekete botra erősített, fehér kör alakú tárgyat vél közeledni a periféria bármely pontjáról. A target nagyságát
(1–30 mm-es átmérőjűek) a beteg látásélességének a mértékéhez választjuk meg. Ez a régóta népszerű vizsgálóeszköz a
látótér 30 fokon belüli, azaz a centrális látósziget eltéréseinek kiderítésében igen hasznos, mivel a sík vizsgálófelületen
felnagyítva észlelhetjük a centrális, azaz macularis régiót reprezentáló terület és a vakfolt, azaz a papilla eltéréseit.
A metodika klinikai jelentősége a látóidegfő és/vagy macularis eltérések, valamint a kettő közötti papillomacularis köteg
korai funkciózavarainak kimutatása. A látótéreltérést jelzi már abban a kezdeti fázisban, amikor még morfológiai eltérések
nincsenek vagy kérdésesek.
A kampimetria előnyei:
• Az eszköz relatíve olcsó.
• A nehezen kooperáló vagy súlyos állapotban lévő betegeknél is elvégezhető.
Tájékozódó jellegű, de informatív.
• A betegség korai fázisában is szűrőjelleggel alkalmazható, pl.
amaurosis fugaxokat okozó incipiens papillaoedema esetén, a vakfoltmegnagyobbodás megerősítheti vagy kizárja a szubjektív tüneteket.
• Mivel a gömb alakú látóteret sík felületre vetítjük ki, a beteg látóterét
azért a 20 fokon belüli, ún. centrális elváltozások (pl. centrális scotomák,
vakfolt-megnagyobbodások) sokszorosára felnagyítva detektálhatók, a
változások is méretarányosan követhetők.
A kampimetriás vizsgálat hátrányai:
• A relatív és abszolút scotomák csak fokozott kooperációval mutathatók ki.
• Az eljárás csak 30 fokon belül határozza meg a látótérhatárokat, 30–80 fok
közötti perifériás eltérések nem tesztelhetők.
Kinetikus perimetria
A vizsgálat lényege, hogy a különféle készülékek háttér-megvilágításától
eltérő fénysűrűségű jelet mozgatunk, és keressük azon pontokat, amelyeket a
vizsgált beteg még éppen észlel. A mai gyakorlatban már csak a Goldmannperimétert használjuk.

3. ábra
A Traquair-féle látósziget-elmélet vázlatos képe a kinetikus
és a statikus perimetriáról

Kinetikus perimetria Goldmann-ernyővel
Manuálisan működtetett vizsgálóeljárás. A vizsgálat során a fényjelet egy
egyenletes megvilágítású fémgömbbe vetítjük, és a fényjel is azonos fényerősségű a vizsgálat során. Kezdetben nagyobb, majd kisebb jelnagyságok
felvillantásával határozzuk meg a látótér határait, a periféria felől a centrum
irányába mozgatott jel, ún. stimulusfény segítségével. A legkisebb jelnagysággal a vakfolt és az abszolút, valamint a relatív scotomák is kimutathatóak.
A vizsgálati feltételek betartása fontos, mert ezek hanyagolása fals pozitív
vagy negatív látótéreltérést eredményeznek. A látótér határán belüli hiány az
ún. scotoma, ami vagy a retinalis fotoreceptorok, vagy a látóideg rostjainak
ingerületvezetési zavarából következik.
A Goldmann-perimetria előnyei:
• a perifériás és centrális látótér szimultán tesztelhető
• a látópálya-megbetegedésekben leggyakrabban észlelhető perifériás
eltérések gyorsan kimutathatók, kontrollvizsgálattal követhetőek
• a vizsgálóeszközök közül hozzáférhető áron megvásárolható
• pontos, gyors vizsgálóeszköz, hosszú távon kevés gépmeghibásodással
A Goldmann-perimetria hátrányai:
• egy látótérhatárt rajzol, de nem készít térképet a kiesések mértékéről,
jellegéről
• nem tudja a kiesésen belül jelezni a scotomák mélységét és nem érzékeli
a relatív scotomák változását
• a vizsgálati eredmények dokumentálása nehézkes

4. ábra
Látótérvizsgálat Bjerrum-ernyő segítségével

5. ábra
A: Látótér vizsgálata Goldmann-féle periméterrel
B: Goldmann-periméter által készített eredmény
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Komputerperimetria – projekciós periméter
1960-ban próbálta meg először Dubois–Poulsen és Magis a
Goldmann-perimétert automatizálni, majd Lynn és Tate 1975-ben
javasolták a számítógép-vezérlés bevezetését. A komputerperimetria
(CP) során a fényjelek felvillanását (helyét, idejét, időtartamát,
erősségét, sorrendjét) és az eredmények regisztrálását számítógép
irányítja és a kapott információkat a memóriájában tárolja.
Az ún. raszterperimetria elvén alapuló metodika lényege, hogy
a készülék félgömbjében – a vezérlő számítógép programja révén – előre meghatározott pontokban jelentkeznek a különböző
fényességű ingerek. A fényfelvillanások sorrendje az egyes tesztpontokban véletlenszerűen változik.

6. ábra
A: Octopus-300 típusú periméter
B: Octopus-900 típusú legmodernebb computerperiméter

A raszterperimetria két alapvető vizsgálati elve:
Az ún. „küszöbérték-meghatározás” során a vizsgált tesztpontokban a retina fényinger-küszöbértékét határozzák meg. Halvány jellel indítva, a készülék egyre fényesebb jeleket prezentál, amíg a vizsgált személy azt észre nem veszi. Egyetlen tesztpontban – ép szem esetén 3, látótérkiesést jelentő scotoma esetén 4–6 különböző fényességű jel megjelenítése szükséges (4–2
algoritmus). Az ún. „küszöbérték feletti vizsgálat” minden tesztpontban a vizsgált várható fényinger küszöbénél kissé fényesebb jelet
(ált. 5 dB-lel) mutat a gép, amit az ép látóterű személy lát. Mivel a retina fényingerküszöbe a periféria felé növekszik, ezért perifériásan a készülék egyre fényesebb jeleket ad. A látótérkiesést okozó scotoma esetén a készülék egyre fényesebb pontok felvillantásával
határozza meg a látótérkiesés mértékét. Abszolút scotoma (teljes funkcióvesztés jele) esetén még egy, relatív scotoma (részleges működési zavarra utal) esetén pedig 2-3 jellel próbálkozik a berendezés vezérlőprogramja révén. A programok a két stratégiát kombinálják, azaz küszöb felettivel indít, s látótérkiesések esetén a scotomák területében küszöbérték-meghatározásra tér át. Fals pozitív,
ha a vizsgált csak a hangingerre válaszol, fals negatív, ha a beteg nem reagál a már korábban látott fényingerre.
A komputerperimetria során a kapott eredmények megjelenítési módjai:
• átlagos szenzitivitás, (MS: a retina érzékenységét a dB-ben kifejezett átlagos szenzitivitás)
• dB-skála: az egyes tesztpontokban mért fényérzékenységi küszöbértékek számszerű kiírása
• összehasonlító táblázat: a kontrollértékektől való plusz vagy mínusz irányú eltérések számszerűleg, dB-ben kifejezve
• az ún. „szürke skála” azaz az ún. „gray scale”: a kapott tesztpontértékek alapján a kieséseket jelöli különböző tónusú szürke színekkel.
A komputerperimetria vizsgálati eredményeit feldolgozó táblázati értékek:
1. mean sensitivity (MS): az egész látótér átlagos érzékenysége dB-ben
2. mean defect (MD): az egész látótér-érzékenység csökkenése az egészséges értékhez képest
3. short term fluctuation (SF): a tesztidőtartam alatti érzékenység a két mérés között átlagos különbség meghatározásával
4. loss variance (LV): a látótér egyes pontjai közötti érzékenységkülönbségeket az ún. érzékenységkiesés varianciája (LV)
jellemzi, s annak korrigált értékének levonása utáni érték az ún. corrected LV, ami az élettani ingadozás következménye
5. Bebie-féle kumulatív defektus görbe: a görbe jelzi az érzékenység csökkenését oly módon, hogy egyrészt feltünteti a normál
értéktartományt. Másrészt, amennyiben a görbe a normál alatt halad, az diffúz érzékenységcsökkenést jelez. Ha a normálérték
tartományon belül halad, majd meredeken csökkenni kezd, az lokális-egyoldali retinalis kiesés előjele. Viszont ha a görbe a
normálérték-tartomány alatt, azzal párhuzamosan halad, majd meredeken esik, az a diffúz és lokális kiesés együttesen, azaz
minden ponté csökkent, de a lokális részen kifejezettebben.
Kiesések csoportosítása a retinalis szenzitivitás csökkenése szerint:
• normális fluktuáció: 1–2 dB
• korai relatív kiesés: 3–5 dB
• relatív kiesés: 5–19 dB
• abszolút defektus: >20 dB.
A komputerperiméter (CP) a látótér teljes egészét végigteszteli egy térképet készítve nemcsak a kiesés helyére, de egyidejűleg
annak mértékére (relatív vagy abszolút scotoma jelzésével) is következtethetünk. A 12-féle program választékából a mindennapi
klinikai gyakorlatban 6-félét alkalmazunk a betegség típusától függően. Például látóideg-gyulladásnál 30 és 10 fokon belüli térképet készítünk, míg a látóideg retrochiasmalis szakaszának eltérését vélve, a perifériás – 30–60 fok közötti – homonym kiesés
mértékét és jellegét detektálja kiegészítő programok révén. A teljes vakság vagy inkomplett amaurosis (például kérgi vakság
következtében) eseteiben alkalmazható két olyan program, amelyik a legnagyobb jelnagysággal és egy 6 fokos, nehéz fixációnál
is működő jellel segít tesztelni (ezek az ún. „low vision periferal [LVP] és low vision central [LVC] programok). A kapott eredményről készült térkép azonnal kinyomtatható és értékelhető, valamint a számítógép jelentős memóriájába menthető, bármikor
ismételve összehasonlítható. A komputerperimetria a legnagyobb klinikai jelentőségét a neuro-ophthalmologiai betegek körében,
a magassági, azaz a topográfiai diagnosztikában érte el, mint ez majd a klinikai fejezetekben bebizonyosodik.
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A komputerperimetria leggyakrabban alkalmazott vizsgálati tesztjei:
Glaucomaprogram: 30 fokon belül a vakfolt nagyságának és a centrális 15 fokon belüli eltérések detektálására alkalmas.
A neuro-ophthalmologiai betegségek közül a praethrombosis retinae vagy a papillaoedema kezdete nagy vakfolt szindrómát
jelez, nagyfokú érzékenységgel.
Maculaprogram: 10 és 5 fokon belül a centrális relatív és az abszolút scotomák kimutatása, változás követésére jól alkalmazható,
például a neuritis retrobulbaris eseteiben.
Diabetesprogram: 60 fokon belül jól jelzi a homonym, heteronym quadrantópiákat vagy hemianopiákat. Emellett az ilyen látótérkiesések kapcsán a beteg látásfunkciói szempontjából oly fontos macularis vagyis centrális régió feleződése vagy megkíméltsége
kimutatható. A hemianopiákon belüli abszolút és relatív scotomák változása hosszú távon pontosan tükrözi a látópályarendszer
retrochiasmalis szakaszának funkcióváltozását.
Low vision periferal (LVP): 30–85 fok között, a legnagyobb nagyságú és a legintenzívebb fényerővel teszteli a maradék látószigeteket
a látótér perifériás területein, például inkomplett kérgi vakság eseteiben.
Low vison central (LVC): 30 fokon belül az előző programban ismertetett feladattal bír.
A komputerperimetria előnyei:
A felismerendő jel a félgömbön belül bárhová vetíthető, a jel nagysága, intenzitása gyorsan és nagy választékú skálán módosítható.
A beteg fixációját egy kamera folyamatosan figyeli és a gép oldalán
ezt a vizsgálat alatt követhetjük, egyben a pontatlan fixáció esetén
a vizsgálat szünetel. A változatos programok az egyes betegségféleségek okozta látótér-elváltozásokhoz igazítva a vizsgálati személyre, aktuális állapotára szólóan válogathatók. Az asszisztens
önállóan – képzés után – végezheti a vizsgálatot és előkészítheti
az eredményeket az értékeléshez. A gyors és pontos, számszerű
adatok birtokában azonnal, ún. „gray scale” segítségével a kapott eredmény azonnal értékelhető, s egyben összehasonlítható a
korábbiakkal. Inkomplett kérgi vakság, szimuláció, hisztériás
vakság, disszimuláció egyik legfontosabb vizsgálati eszköze.
Gigabyte terjedelmű számítógép-memóriával, régebben kazettás,
jelenleg a legújabb memóriahordozó eszközökkel valamennyi
információ menthető és bármikor összehasonlítható. Nagyon
pontosan jelzi a látórendszeri funkciók változásait, s ezzel az alapbetegség klinikai progresszióját, regresszióját egyaránt kimutatja.
A komputerperimetria hátrányai:
• A műtermékek kivédése, pl. szemnyitási nehézség, fixációs
zavar stb.
• Mind a berendezés ára, a karbantartás és a szerviz költségei
is magasak.
A látótérvizsgálatok diagnosztikai jelentősége
a látóideg-megbetegedések topográfiai
lokalizációjában
A látóideg intraocularis és intraorbitalis szakaszán:
• a szemészeti és neurológiai antechiasmalis látóidegszakasz
megbetegedéseinek elkülönítése
• a neuroradiológiai-morfológiai eltérésekkel (pl. CT-jel ) nem
társuló látásvesztések detektálása és etiológia keresése
• a szisztémás belgyógyászati megbetegedések (pl. immunvasculitis) első jeleként fellépő szemtünetek okkeresésével
és kezelésével a folyamat felismerése, progressziójának
megelőzése és adekvát kezelése
• a cerebrovascularis megbetegedések bármely fázisában
jelentkező retina és/vagy látóidegfő keringési zavarának
detektálása, etiológiaspecifikus kezelése, követése.
• a szisztémás neurológiai megbetegedések neuro-ophthalmologiai jeleinek kiszűrése, a kezelés hatékonyságának tesztelése, a beteg hosszú távú együttes kezelése és gondozása a
neurológussal, idegsebésszel, illetve egyéb társszakmákkal.

7. ábra
Az Octopus periméter vizsgálati eredménye számokkal és az ún. „gray
scale” eredmény térképekkel

8. ábra
Az ún. „nagy vakfolt szindróma” látótér-képe Bjerrum-ernyőn és a
Computer-perimetria G2 programjával.
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10. ábra
Az intraorbitalis látópályaszakasz kezdetén a papillában kialakuló,
kétoldali nem arteriitises elülső ischaemiás opticus lézió okozta súlyos
látótérdefektus komputerperimetriás képe (glaucomaprogram)

9. ábra
Az ún. „centrális abszolút scotoma” detektálása, Bjerrum-ernyő és komputerperimetria 07-es
programja (75 fokon belüli) és a centrális macularégió (10 fokon belüli) programja segítségével

11. ábra
Supratentorialis térfoglaló folyamat okozta jobb oldali homonym
hemianopia, ami 2-3 fokig megkíméli a centrális régiót. (A diabetesprogram 60 fokig terjedve tesztel)

A chiasmát és a parasellaris régiót érintő neurológiai és ideg-sebészeti
megbetegedések korszerű diagnosztikai lehetőségei:
• az antechiasmalis, chiasmalis és a sella környéki (parasellaris)
régiót érintő bármilyen eredetű kórfolyamatok okozta funkciózavarok legkoraibb és gyakorlatilag leghatékonyabb diagnosztikai eszköze a látótér vizsgálata (Bjerrum-ernyő és
komputerperimetria)
• a látórendszert is érintő idegsebészeti megbetegedések operáció
előtti, illetve utáni vizsgálata és a beteg látásfunkcióinak hosszú
távú követése
• az idegsebészeti beavatkozást nem igénylő hypophysis- (pl.
hypophysis microadenoma) és egyéb, centrális endokrinológiai
elváltozások esetén a látópálya-funkciók szoros követését biztosítja

12. ábra
Corticalis vakság esetében végzett vizsgálat: Jobb oldalon LVP
programmal gyakorlatilag majdnem komplett amaurosis 30–85 fok
között. Bal oldalon LVC és LVP együttes programmal 0–85 fok között
vizsgálva a legnagyobb targettel is csak egy pár fokos centrum közeli
maradék látószigetet jelez

A tractus opticus, radiatio optica funkciózavarainak vizsgálati jelentőségei
• A látótérdefektusok (quadrantopiák, hemianopiák) lehetnek az egyetlen szemtünetei a klinikai gyakorlatban például a multiplex
cerebrovascularis lézióknak, vagy a demielinizációs folyamatok látópálya-érintettsége esetén. A hosszú távú követéssel a terápiás hatékonyságot, a folyamat progresszióját is ellenőrizni tudjuk egyidejűleg.
• A supratentorialis idegsebészeti megbetegedések preoperatív és posztoperatív vizsgálatai jelentős segítség a hosszú távú kezelésben, akut dekompenzáció eseteiben egyaránt.
• A koponyasérülés okozta traumás látópálya-sérülések magassági diagnosztikájában is, és a politraumatizált betegeink vizsgálatával nemcsak a bajmegállapításban, hanem az életfeltételek újraalakítása, valamint a pályamódosítást is befolyásoló végleges állapot
meghatározásában nyújthat segítséget a beteg rehabilitációja kapcsán.
A látókérgi sérülések korszerű vizsgálatának gyakorlati fontossága
• Az inkomplett kérgi vakság mértékének tesztelése a komputerperimetria LVC és LVP programjaival.
• A fiatal és felnőtt korban kialakult amaurosis vizsgálatakor, a maradék perifériás látósziget meghatározásával az életforma
és munkavállalási lehetőségeket meghatározó szerepű a vizsgálat.
• A legnehezebb feladat a morfológiai – MR-eltéréssel nem társuló (mint például cardioversiók utáni corticalis hypoxia) –
kérgi vakság megállapítása.
A látótér vizsgálatával megállapíthatjuk szinte valamennyi neuro-ophthalmologiai betegünknél a látópályarendszer működészavarát, annak bármely szakaszán és egyben a beteg látásfunkcióinak hosszú távú követését, a betegség alakulását is tesztelhetjük
segítségével.
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GÁCS GYULA, SZILVÁSSY ILDIKÓ

3.1.8.

Látótérkiesések differenciáldiagnózisa a betegágynál

A fejezetben a látótérkiesések diagnosztikai jelentőségét betegbemutatások segítségével kívánjuk megközelíteni. Elsősorban
azokra a szempontokra térünk ki, amelyek tapasztalataink szerint a mindennapi diagnosztikai munkát leginkább megkönnyítik.
Nem foglalkozunk a látótérvizsgálat technikájával és annak lehetséges hibaforrásaival, bár egy-egy esetben erre is fel fogjuk hívni
a figyelmet.
A látópálya sérüléseinek lokalizációs kórisméje elsősorban a látótérkiesés jellegén, továbbá a színlátás, a visus és a papilla leletén alapszik. (Közép-európai tankönyvek rendszeresen említést tesznek a Wernicke-féle hemianopsiás pupillareakcióról, mint a
tractus opticus, illetőleg a distalisabb látópályarészek laesióinak elkülönítési lehetőségéről. Az angolszász irodalomban erről alig
esik szó, magunk is többé-kevésbé mítosznak gondoljuk.)
Ezzel szemben az úgynevezett Marcus–Gunn-fenomén (az angolszász irodalomban relative afferent pupillary defect) jelentőségét
kell hangsúlyoznunk (1, 2). A Marcus–Gunn-fenomén a corpus geniculatum laterale előtti látópályaszakasz részleges sérüléseinél
jelentkező tünet. Ha a nem vagy kevésbé érintett szemet megvilágítjuk és a megfelelő pupillaszűkületet kapjuk, majd a fényt hirtelen a másik szemre irányítjuk, az ép oldali pupilla tágulni fog. Normálisan természetesen a fény hirtelen átvitele után a korábbi
pupillatágasság marad fenn. Részleges opticus vagy chiasma, illetőleg tractus opticus sérülésnél azonban a megvilágítás oldalának ilyetén megváltoztatásakor a pupillareflex afferens pályáján kevesebb impulzus halad végig, úgy, mintha gyengébb fénnyel
világítottuk volna meg a másik szemet, s ily módon a consensualis pupillareakció is gyengébbé válván a másik oldali pupilla kissé
tágul. A differenciáldiagnosztikai szempontokat az 1. táblázatban tüntettük fel.
Nervus opticus

Chiasma
opticum

Tractus
opticus

Temporalis
lebeny

Parietalis
lebeny

Occipitalis
lebeny

Visus

normál
vagy csökkent

normál
vagy csökkent

normál
vagy csökkent

normál

normál
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+
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-

-

-
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±

±

±

-

-

-

1. táblázat

A továbbiakban esetleírások alapján mutatjuk be a látópálya egyes szegmentumainak sérülésében észlelt tünetek differenciáldiagnózisát. Nem törekszünk teljességre, már csak azért sem, mert egyes szegmentumokról, így a chiasmáról külön fejezet
található a kötetben.
Hypophysistumor hosszú ideje „negatív” látótérlelettel
Egy 55 éves férfi beteg hypopituitaer külleme miatt készült
koponyafelvételen a sella megnagyobbodása évek óta ismert
volt. A diagnózis időpontjában transsphenoidalis hypophysis
műtét még nem volt végezhető Magyarországon, így az őt ellenőrző idegsebészek rendszeres látótérvizsgálatok mellett
évekig figyelték. Látótere végig teljes volt. Időközben lehetőség nyílt transsphenoidalis hypophysectomiára, és a beteg
műtét előtti kivizsgálásra érkezett. Látótérvizsgálatánál az
1/2 és 1/3-as objektummal típusos bitemporalis látótérkiesés
volt látható, az ennél nagyobb objektumoknál az izopterek
teljesek voltak (1. ábra). Megtekintve korábbi látótér-vizsgálati
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1. ábra
Kis objektummal észlelt bitemporalis látótérkiesés
következtében (nagy objektummal a látótér teljes volt)

hypophysis-tumor
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leleteit, kiderült, hogy minden alkalommal csak IV. vagy V. objektumokkal készült a vizsgálat. Az eset kapcsán hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a látótérvizsgálat megfelelő technikája (kis objektum, korrekció, az astigmatismus korrekciója, illetve megfelelő
figyelembevétele stb.) nélkül neuro-ophtalmologiai következtetéseket levonni nem lehet.
Chiasma laesiót utánzó bitemporalis látótérbeszűkülés: inverz értölcsér (tilted disc)
Egy 25 éves, myopiában szenvedő nőbeteget szemüvegrendelés miatt vizsgáltak. A vizsgálat látótérvizsgálattal
egészült ki, melynek során bitemporalis látótérkiesés volt
tapasztalható. Semmilyen panasza nem volt, visusa teljesnek
bizonyult. (A látóteret lásd a 2. ábrán, a beteg szemfenéki
képét a 3. ábrán.)
Gondolatmenet: Mint a látótérábrán látható, a temporalis
kiesések csak a vakfolt medialis részéig terjednek, és nem
érik el a középvonalat. Az igazi chiasma-tünetcsoportnál
valamely objektummal a látótérkiesés mindig eléri a középvonalat. A szemfenéki kép megfelel az úgynevezett inverz
értölcsérnek (az angolszász irodalomban tilted disc). A látótérkiesés jellegzetes erre a veleszületett anomáliára.
Természetesen egyetlen congenitalis anomália sem véd valamely központi idegrendszeri megbetegedés kialakulásától,
így ha e mellékleletet bármely más tünet kísérte volna, a megfelelő további vizsgálatokat el kellett volna végezni. Egyéb
scotomák is elhelyezkedhetnek bitemporalisan, így például
régóta fennálló pangásnál az erősen megnagyobbodott vakfolt vagy a retinitis pigmentosa okozta scotomák. Mindezek
közös jellemzője, hogy vagy nem érik el a középvonalat,
vagy túlterjednek rajta, s ebben alapvetően különböznek a
hypophysistumor, vagy egyéb sellatáji folyamat által okozott
bitemporalis hemianopsiától.

2. ábra
A középvonalat el nem érő bitemporalis látótérbenyomat

3. ábra
Inverz értölcsér (tilted disc) szemfenéki képe a papillák nasalis felének hypoplasiájával,
mely a látótér temporalis felének változó mértékű benyomatát okozza

Binasalis látótérkiesés
Egy 58 éves nőbeteg olvasás, kézimunkázás közben „szemkáprázást”, homályos látást észlelt. Szemész korábban nem
vizsgálta, egyéb panasza nem volt. Visus: 1,0 mindkét oldalon. A látótérben binasalis alsó kvadráns hemianopsia volt
észlelhető (4. ábra). Szemnyomás: 24/23 Hgmm.
Meggondolások: Binasalis hemianopsia gyakorlatilag sohasem származik intracranialis kórfolyamatból. A tankönyvekben szereplő kétoldali carotis aneurysmának vagy a carotis
syphon meszesedésének kóroki szerepe nem alapszik tényleges esetleírásokon. Egyetlen ideggyógyászati vonatkozása,
4. ábra
Binasalis látótérkiesés glaucomás betegnél
hogy binasalis kiesések hosszan fennálló papillaoedema
következtében is létrejöhetnek, ami azonban természetesen
a szemfenéki kép ismeretében könnyen megállapítható. Egyéb esetekben retinalis vagy más szemészeti okot kell keresnünk.
További vizsgálatok, kórlefolyás: A szemfenéken mindkét oldalt enyhén exkavált papillák láthatók. A beteg szemnyomásértékeinek
további regisztrálása egyértelművé tette a glaucoma fennállását.
Kiemelendőnek tartjuk, hogy a jól ismert glaucomás látótér-kiesési minták (nagy vakfolt, Bjerrum-scotoma, Rönne-lépcső, centrális csőlátótér temporalis szigettel) mellett az egy-vagy kétoldali nasalis kiesés is meglehetősen gyakori, így nem indokol további
vizsgálatokat intracranialis elváltozás keresésére.
Tractus opticus tünetcsoport
Egy 54 éves férfibeteg 5 éve szívinfarktuson esett át. Másfél éve észlelt bizonytalan látási panaszokat, melyek egy hónapja fokozódtak. Feje nem fájt, egyéb panasza sem volt. Az egy éve készült CT-vizsgálatot negatívnak véleményezték. Visus bal oldalon 0,8,
jobb oldalon 1,0. Bal oldalon Marcus–Gunn-fenomén volt észlelhető. A látótérvizsgálatkor inkongruens, jobb oldali homonym
hemianopsiát találtak (5. ábra). A szemfenék ép volt.
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5. ábra
Inkongruens homonym hemianopsia craniopharyngeoma okozta tractus opticus
tünetcsoportnál

Meggondolások: A feltűnően inkongruens hemianopsia a
kisfokú visuscsökkenéssel és a Marcus–Gunn-jelenséggel
együtt tractus opticus tünetcsoport mellett szólt. A Marcus–
Gunn-jelenség többnyire azon az oldalon jelentkezik, ahol a
temporalis látótér kiesett, mert így itt pusztul több rost és vész
el több afferens impulzus. Ha azonban, mint jelen esetben,
a nagyobb látótérkiesés nasalisan van, akkor a Marcus–
Gunn-jelenség is ott lép fel. A tractus opticus rendkívül ritkán
érintett önmagában, a sérüléshez vezető elváltozások többnyire a chiasmát, sőt a nervus opticusok valamelyikét is érinteni
szokták. Így mint a címben is tettük, helyesebb tractus opticus
tünetcsoportról, mint tractus opticus laesióról beszélni.
A ritka tünetcsoport leggyakoribb okozói:
a) craniopharyngeoma,
b) hypophysistumor,
c) a. carotis aneurysma,
d) demyelinisatiós folyamat.

6. ábra
Tractus opticus tünetcsoport sclerosis multiplexben

Mind a gyakorisági valószínűség, mind az egyéb, így endokrin tünetek hiánya alapján a legvalószínűbb diagnózis
a craniopharyngeoma volt.
További vizsgálatok és kórlefolyás: Újabb CT-vizsgálat
készült intrathecalis kontrasztanyag adása után, melyen
suprasellaris, cystosus térfoglalás volt látható.
Megjegyzendő, hogy intrathecalis kontrasztanyagadás nélkül előfordulhat, hogy a suprasellaris cystás képlet a CT-n
nem látható. MR-vizsgálatnál természetesen ez a buktató
nem áll fenn.
Átmeneti tractus opticus tünetcsoport egyéb neurológiai tünetekkel

7. ábra
A T2 súlyozott MR-képen hyperdens fehérállománygócok láthatók

Egy 28 éves nőbetegnek két éve átmeneti kettős látása volt.
Egy éve rövid ideig bal kezét ügyetlennek érezte. Bizonytalan
látászavart panaszolva érkezett vizsgálatra. Visus jobb oldalon 0,6, bal oldalon 1,0 volt. Marcus–Gunn-jelenséget jobb
oldalon észleltek. Egyéb neurológiai kórjele nem volt. Látóterében (6. ábra) jobb oldali, nagymértékben inkongruens
homonym hemianopsia volt észlelhető.
Meggondolások: A látótér- és visuscsökkenés, valamint
a Marcus–Gunn-jelenség együttese bal oldali tractus
opticus tünetcsoportra utal. A korábbi, különböző időben
és neurológiai lokalizációban jelentkező multiplex tünetek
demyelinisatiós betegséget valószínűsítenek.
Egyéb vizsgálatok és kórlefolyás: A liquor agarelektroforézisében oligoclonalis gammopathiát találtunk.
Az MR-vizsgálat során (7. ábra) a fehérállományban főleg periventricularisan a T2 súlyozott felvételeken számos
hyperdens góc volt látható. Noha a tractus opticus laesio ritka tünete a sclerosis multiplexnek, ez esetben nyilvánvalóan
erről volt szó. Nagy dózisú dexamethason-lökéskezelés után
visuscsökkenése és látótérkiesése megszűnt.
Parietalis laesióhoz társuló hemianopsia

8. ábra
Alsó quadrantanopsia az arteria cerebri media ágelzáródása következtében
létrejött parietalis laesióban
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Egy 35 éves férfi, akinek testvérét sinus sagittalis superior
thrombosissal kezeltük, hirtelen bal oldali végtaggyengeségről, zsibbadásról kezdett panaszkodni, térbeli tájékozódása
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bizonytalanná vált. Vizsgálatakor a bal felső végtag latens
paresisét, enyhe apraxiát, a bal testfél hypaesthesiáját találtuk. Visusa teljes, a szemfenék ép volt. A látótérben (8. ábra)
bal oldali alsó kvadráns látótérkiesést találtunk.
Meggondolások: Alsó kvadráns látótérkiesés származhat
a parietalis lebeny fehérállományának vagy az occipitalis
lebenyben a fissura calcarina felső ajkának laesiójából.
Jelen esetben a kísérő tünetek (hemihypaesthesia, apraxia)
a parietalis lokalizáció mellett szólnak. A tünetek hirtelen
kialakulása vascularis kóreredetre utal.
Egyéb vizsgálatok, kórlefolyás: Az angiogramokon a jobb
oldali arteria cerebri media parietalis ágainak elzáródása
volt látható (9. ábra). A beteg fiatal kora és a családi anamnézis örökletes alvadási zavar gyanúját keltette. A véralvadási
vizsgálatok antitrombin III.-hiányt derítettek ki. A parietalis
lebeny laesiójakor létrejövő alsó kvadráns hemianopsiát,
szemben az occipitalis eredettel, gyakorlatilag mindig egyéb
neurológiai tünetek is kísérik. A jobb, nem domináns félteke
laesiójakor a fő kísérő tünetek a hemihypaesthesia, apraxia és
gyakran a bal testfél, illetve a bal oldali tér neglect jelenségei.
A domináns parietalis lebeny sérülésekor a szenzórium tünetei mellett elsősorban a beszédzavarok, ujj-agnosia, jobbbal tévesztés, agraphia, acalculia kísérik a látótérkiesést,
s ez egyébként igen gyakran a quadrantanopsia kimutatását
is rendkívül nehézzé vagy lehetetlenné teheti. Az egyéb tünet nélküli, jól vizsgálható kvadráns vagy teljes homonym
hemianopsiák többnyire az occipitalis kéreg és nem a látósugárzás sérüléséből származnak.

9. ábra
Jobb oldali a. carotis angiogram. A nyil a hiányzó a. parietalis post. üres területét jelzi

Átmeneti kérgi vakság, majd quadrantanopsia
Egy 70 éves férfibeteg anamnézisében három éve szívinfarktus, két éve visszatérő paroxysmalis pitvarfibrillációk
szerepeltek. Tíz napja rossz közérzet kíséretében látása
hirtelen mindkét szemén elveszett, majd néhány óra leforgása után fokozatosan javulni kezdett, és ekkor konstatálta,
hogy a látóterének bal felében lévő tárgyakat nem látja.
További napok alatt ez is javult, de feltűnő volt tájékozódási
nehézsége, például ismert környéken is csak az utcanevek
alapján tudott eligazodni.
Visusa teljes volt, látóterében (10. ábra) a bal felső kvadráns
kiesését találtuk. Diszkrét térbeli tájékozódási zavar volt
megállapítható.
Meggondolások: Noha a felső kvadráns homonym látótérkiesés mind a temporalis fehérállomány, mind a
fissura calcarina alsó ajkának sérüléséből származhat,
részben az egyéb tünetek hiánya, részben a tünetek kialakulása során észlelt jelenségek egyértelműen az
occipitalis lebenyre utalnak.
A hirtelen kialakult kétoldali látásvesztés szemfenéki tünetek nélkül – az igen ritka akut kétoldali súlyos retrobulbaris
neuritis vagy pszichogén látáskiesés mellett – kérgi vakságnál
fordul elő. A kérgi vakság mindkét arteria cerebri posterior
ellátási területének egyidejű keringészavara következtében
jön létre, mely elsősorban úgy keletkezhet, ha hiányos arteria
communicans posteriorok mellett az arteria basilaris csúcsát
embolus zárja el. E történést Caplan „top of the basilar”, azaz
basilaris csúcs szindrómának nevezte. A corticalis vakság
mellett Hertwig–Magendie-szemállás, az akaratlagos bulbus

10. ábra
Felső quadrantanopsia kis occipitalis lágyulás következtében

11. ábra
Kis occipitalis lágyulás átmeneti teljes kérgi vakság után
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abductio kiesése (pseudoabducens-bénulás), pupillaanomáliák, és emlékezési zavarok jelentkezhetnek. Betegünknél a tünetek
kezdetekor nagy valószínűséggel a basilaris csúcs elzáródásáról volt szó, s az azt okozó embolus a pitvarfibrilláció következtében
a szívből származott. Feltehetően az embolus fragmentálódása, tovasodródása következtében végül is csak a jobb occipitalis
lebeny egy részének maradandó károsodása jött létre, ahogy azt a CT-felvétel is demonstrálta (11. ábra).
További kórlefolyás: A beteget természetesen antikoaguláns kezelésre állítottuk be.
A tájékozódási zavarok a későbbiekben megszűntek.
Homonym hemianopsia occipitalis laesióban
Egy 34 éves fiatalember felvétele előtt minden előzmény
nélkül hirtelen enyhe homloktáji fejfájást érzett, majd feltűnt, hogy a tőle balra eső tárgyakat nem látja. Olvasási
képtelenségét csak később regisztrálta. Korábbi betegségről nem tudott. Vizsgálatakor teljes visus, bal oldali, nagy
fokban kongruens, homonym hemianopsia (a centrum
megtartott és baloldalt megtartott temporalis sarló) volt
kimutatható (12. ábra). Neurológiai kórjele egyébként nem
volt. Optokineticus nystagmusa minden irányban történő
dobforgatással kiváltható volt.
Meggondolások: Occipitalis laesióból származó hemianopsiára
a következők jellemzőek:
a) a látótérkiesés nagyfokú kongruenciája,
b) a centrális látás megkíméltsége,
c) a temporalis sarló esetleges megtartottsága vagy izolált
kiesése,
d) az esetek többségében egyéb tünetek hiánya.
Betegünk státusza mindenben megfelelt e szempontoknak,
így minden bizonnyal occipitalis károsodásról volt szó.
A hirtelen kialakulás a beteg fiatal kora ellenére vascularis
laesiót sugallt.
A centrális látás megtartottságának oka occipitalis eredetű hemianopsiákban hosszú ideig vitatott volt. Egyes
szerzők egyszerűen a beteg fixálási hibájára vezették vis�sza a tényt, hogy a macularis látás területe nem feleződik
a hemianopsia esetén. Más magyarázatként kínálkozott a
maculából származó rostok reprezentációjának többszörös
vérellátása. Erre azonban egyértelmű bizonyíték sohasem
született. A maculák kétoldali reprezentációját többen régen
gyanították, s ma részben állatkísérletek, részben műtéti és
elektrofiziológiai megfigyelések ezt bizonyítják is (3,4).
A temporalis sarló vagy félhold a látótérnek az a 60° és 90°
közé eső része, amely a legnasalisabb retinaterülethez tartozik, s amelynek a másik szem látóterében természetszerűen
nincs nasalis megfelelője. Régen ismert, hogy az occipitalis
eredetű hemianopsiák mintegy 10%-ában a temporalis sarló megkímélt maradhat (5). Ma tudjuk, hogy ez akkor következik be, ha a laesio nem érinti az area striata legelülső
részét, ugyanis ezen legnasalisabb retinaterületek itt reprezentáltak (6). Előfordulhat a fentiek ellenkezője is, ha a
sérülés csak ezen legelülső occipitalis régiót éri, hogy a látótérből csak a temporalis félhold vész el. Ilyen látótér értékelésekor azonban igen nagy óvatosság ajánlatos, hiszen
a 60°-on túli látótérrészek kimutatása egyébként sem kön�nyű, és a látótér ilyen beszűkülése leginkább retinalis okok
miatt szokott bekövetkezni. Néhány mondatban említést
érdemel az optokineticus nystagmus kérdése. Egyes szerzők az optokineticus nystagmus kiesését occipitalis laesio
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12. ábra
Occipitalis eredetű homonym hemianopsia nagyfokú kongruentiával, megtartott
centrális területtel és temporalis sarlóval

13. ábra
Kétoldali homonym hemianopsia

14. ábra
Kétoldali occipitalis lebeny infarctus széli kontraszthalmozással
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bizonyítékaként értékelik. A legtöbb megfigyelés azonban amellett szól, hogy parietalis laesióknál legvalószínűbb az optokineticus
nystagmus megváltozása vagy kiesése. Parietalis laesióknál az is előfordulhat, hogy látótérkiesés nélkül válik kiválthatatlanná.
Egészében a homonym hemianopsiák differenciálásához az optokineticus nystagmus kevés segítséget nyújt.
További vizsgálatok és kimenetel: A CT-vizsgálat során jobb oldali occipitalis infarctus volt igazolható. A beteg angiogramjain
ép agyi érrendszer volt látható szűkület és elzáródás nélkül. Mindkét arteria cerebri posterior is normális volt. A beteg fiatal kora
és a negatív angiogram is cardialis emboliaforrást sugallt. Holter-monitorozás kórosat nem mutatott ki. Az echokardiográfia során mitralis prolapsus igazolódott. A mitralis prolapsus viszonylag gyakori anomália és a betegek többségében melléklelet. Ennek
ellenére 40 év alatti betegek agyi vascularis történései mellett hatszor gyakrabban található, mint az azonos korú válogatatlan
anyagban. Így, ha a véletlenül felfedezett mitralis prolapsus nem is indokol kezelést, vascularis történéskor az antikoaguláns kezelés megfontalandó. A beteg látótérkiesése nem változott, három évvel kialakulása után is azonos mértékű volt, noha olvasása,
tájékozódása tanulási folyamatok révén jelentősen javult. Sajnos meglehetősen általános, hogy az occipitalis infarctusok által
okozott látótérkiesés maradandó.
„Kétoldali homonym hemianopsia”
Egy 64 éves férfibeteg hirtelen látásromlást észlelt. Vizsgálatakor visusa mindkét oldalon 0,4 volt, nagyon rosszul tájékozódott
(látóterét lásd a 13. ábrán). Egyéb neurológiai kórjele nem, a szemfenék ép volt.
Meggondolások: A visuscsökkenés és a nagymértékben beszűkült látótér retinalis okot sugallhatna, a maradék látótér figyelmes
vizsgálata azonban azt mutatja, hogy a centrális látótérmaradványok respektálják a függőleges tengelyt, s a két oldal nagy fokban
kongruens. Occipitalis laesiót támaszt alá a megtartott temporalis félhold is. A látótérlelet a kialakulás jellegével együtt kétoldali
occipitalis vascularis laesiót bizonyít.
További vizsgálatok: A CT-vizsgálat során (14. ábra) mindkét occipitalis lebenyben szubakut lágyulásnak megfelelő elváltozás
volt látható széli kontraszthalmozással. Az angiogramokon a bal oldali arteria cerebri posterior elzáródása volt látható, súlyos
arteriosclerosis jeleivel a többi artériákon. A primer elzáródásnak az arteria basilaris csúcsán vagy mindkét a. cerebri posteriorban
kellett történnie, melyek közül az egyik az angiográfiáig eltelt idő alatt rekanalizálódott.
Hasonló eseteket nevezhetnénk részleges kérgi vakságnak is, a legtöbb szerző azonban megkülönbözteti a kérgi vakságot az ilyen
maradék látótérrel rendelkező esetektől, amelyeket inkább kétoldali homonym hemianopsiaként jelöl (7). Nyilvánvalóan csak
fokozati különbségről van szó. Esetünkben a CT alapján a kétoldali occipitalis ischaemiás laesiót azonos korúnak ítélhetjük,
ez is a primer basilaris csúcs elzáródást támasztja alá. A „kétoldali homonym hemianopsia”-esetek egy másik része különböző
időpontban kialakult látótérkiesések összeadódásából származik.
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RÉCSÁN ZSUZSA, SZEPESSY ZSUZSA

3.1.9.

A fluoreszcein angiográfia és az optikai koherencia tomográfia
szerepe a látóidegfő keringészavarainak vizsgálatában

A retinát kettős keringési rendszer látja el: a retina külső rétegei (fotoreceptorok és pigmentepithelium) avascularisak,
a choriocapillaris hálózatból táplálkoznak diffúzió útján. A retina belső rétegeit az arteria centralis retinae látja el. A két keringési
rendszer között ritkán figyelhető meg anastomosis. A submacularis és a peripapillaris régiót a hátsó rövid ciliaris artériák látják
el. Mindkét keringési rendszer az arteria ophthalmica ágrendszeréhez tartozik. A chorioidea felől a vér a vortex vénákban szállítódik el. A vortex vénák az alsó, illetve a felső orbitalis vénákba ömlenek. Az alsó orbitalis véna a pterygoidealis plexusba, a felső
orbitalis véna a sinus cavernosusba szájadzik. Az alsó és a felső orbitalis vénák között kollaterális keringés van. A centralis retina
véna a retina és a látóideg prelaminaris szakaszának gyűjtőere, a sinus cavernosusba torkollik. Így a vénás oldalon összeköttetés
áll fenn a retinalis és chorioidealis keringés között.
A retinalis erek elzáródása szelektíven a belső retinát érinti. Centralis elzáródásról beszélünk, ha az occlusio a látóidegfőn belül
alakult ki, emiatt maga az elzáródás helye nem látható szemtükörrel. Az ágelzáródás a lamina cribrosától distalisan jön létre.
A hátsó rövid ciliaris artériákban zajló keringészavar ischaemiás opticus neuropathiához vezet.
ARTERIA CENTRALIS RETINAE TÖRZS-, ÁGELZÁRÓDÁSA
Az artériás elzáródás patomechanizmusa egyaránt lehet thrombosis vagy embólia. Az ágelzáródások több mint kétharmadát,
a törzselzáródásoknak viszont alig egyharmadát okozza embólia. A ma leginkább elfogadott nézet szerint törzselzáródást leggyakrabban a lamina cribrosa területében vagy közvetlen mögötte, proximálisan kialakult thrombus okozza.
A thrombusképződéshez az esetek többségében atherosclerosis vezet, a folyamat hátterében azonban fejlődési rendellenesség,
gyulladás, trauma, coagulopathia is állhat. A törzselzáródásos betegek 60%-a hypertoniában, 25%-a diabetes mellitusban
szenved. Potenciális embóliaforrást az eseteknek alig 40%-ában sikerül kimutatni (1. táblázat).
Artériás törzselzáródáskor a beteg fájdalom nélküli, hirtelen látásvesztésről számol be, s a szemfenéken diffúz ischaemia jeleit
találjuk, a macula cseresznyepiros. A klinikai kép általában egyértelmű. Kétes esetekben a fluoreszcein angiográfia segítséget
nyújthat. Jellegzetes, hogy az „elzáródott” erekben mindig megfigyelhető keringés, a teljes elzáródás igen ritka. A kar-retina
idő megnyúlt, az artériákban a telődés jelentősen lelassult. Jellegzetes, ahogyan a festék kiáramlása, a haladó csúcs követhető.
Ugyancsak igen lassú az arteriovenosus átmenet. A késői felvételeken a látóidegfő festődése gyakran megfigyelhető. Az optikai
koherencia tomográfia alátámasztja azt a megfigyelést, hogy artériaelzáródás esetén elsősorban a belső retina sérül, az ischaemia
Arterioscleroticus eredetű cardiovascularis betegségek

Szisztémás vasculitisek

Plakk, stenosis, dissectio az art. ophthalmicában, a nyaki verőerekben,
aortában, aortaív ágaiban
Arrhythmia, billentyű- ill. ventriculoseptalis betegségek,
muralis thrombus, subakut bakteriális endocarditis
Antifoszfolipid antitestek jelenléte, protein C, S, antithrombin III hiány,
emelkedett vérlemezke 4. faktor
Metastaticus tumor, leukémia, limfóma
Angiográfia, angioplasztika, nyakon végzett chiropraktikus manipuláció,
kortikoszteroid depot injekció
Szisztémás lupus erythematosus, polarteritis nodosa, arteritis temporalis

Fertőző betegségek

Szifilisz

Szemet, szemüreget érintő trauma

Direkt okulopresszió, áthatoló szemsérülés, retrobulbaris injekció,
retrobulbaris hematoma, Purtcher-szindróma
Prepapillaris artériás hurok, drusen a látóidegfőn, nekrotizáló herpeses
retinitis, orbitalis mucormycosis, toxoplasmosis
Amnion folyadék embolisatio, pancreatitis, kokain abusus,
intravénás drogok alkalmazása

Szívbetegségek
Coagulopathiák
Daganat
Orvosi beavatkozások

A szem nem traumás megbetegedései
Egyéb betegségek, elváltozások
1. táblázat.
Az arteria centralis retinae elzáródásával társuló kórképek
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1. ábra
Arteria centralis retinae elzáródás, a papillán kis lángnyelvszerű vérzés látható. A belső retinarétegek megvastagodottak, hiperreflektívek, a fotoreceptor, valamint a
pigmentepithelium-choriocapillaris komplexet árnyékolják. A FLAG felvételeken megfigyelhető az artériák lassú telődés, jól követhető a festék haladó csúcsa.

következtében intracellularis oedema alakul ki. A retina megvastagodik. (7) Mivel az ödéma intracellularis, a tomogramokon
nem találunk alacsony reflektivitású cystoid űröket. A belső retina rétegei – feltételezhetően koagulációs nekrózis miatt – erősen
reflektívek, a fotoreceptorok rétegeit, a pigmentepithelium-choriocapillaris komplexet árnyékolják. Mivel a fovea területében a
belső retina rétegei hiányoznak, itt az árnyékoló hatás nem érvényesül, alapján a choriocapillaris-pigmentepithelium komplex
a környezetéhez viszonyítva reflektívebb (1. ábra). A beteg követése során krónikus érelzáródás esetén a retina elvékonyodását
tapasztaljuk. A maculatérfogat csökken, törzselzáródásnál pedig a peripapilláris idegrostréteg is elvékonyodik. A beteg nyomon
követésének hasznos indikátora az OCT segítségével mért maculatérfogat, foveavastagság, valamint a peripapillaris idegrostréteg
(RNFL) változása. (2, 14)
Az ágelzáródást előidéző embólusok 3 nagy csoportba oszthatók: koleszterin (Hollenhorst-plakk), vérlemezkefibrin, mészkristályt tartalmazó embólusok. Ritkábban előforduló formák közé tartoznak a tumorsejteket tartalmazó, a szeptikus forrásból
származó, nagy csontok törésekor keletkező zsírembólusok. Ágelzáródást okozhatnak a törzselzáródáshoz hasonlóan lokális,
szemészeti elváltozások is. Szisztémás hematológiai, illetve véralvadási zavarok akár ismétlődő ágelzáródásokhoz vezethetnek.
A beteg az érintett ágnak megfelelő látótérben hirtelen kialakult, fájdalommentes látásvesztést említ, a centrális látás az esetek
többségében megtartott. A szemfenéken a retina tejszerű elfehéredése megfelel az elzáródott artéria ischaemiássá vált ellátási területének. A határt a szomszédos vénaág gyűjtőterülete adja meg. A FLAG az érintett artériaágban a keringés megtorpanását, a festékkiáramlás jelentős meglassulását mutatja, a szomszédos vénaágakban a keringés következményesen ugyancsak
meglassult. Az OCT leképezéseken az elzáródott artériaágnak megfelelően a belső retina jelentősen, diffúzan megvastagodott,
hiperreflektív, következményesen a fotoreceptorok, illetve a pigmentepithelium-choriocapillaris komplex árnyékolt, hiányoznak
az extracellularis oedemára jellemző cystoid űrök.
VENA CENTRALIS RETINAE TÖRZS- ÉS ÁGELZÁRÓDÁSA
A vénás elzáródások lokalizáció szerint három csoportba sorolhatóak. Megkülönböztetünk törzs- (centrális), hemicentrális
és ágelzáródást. Törzselzáródás esetén a v. centr. retinae egésze záródik el. Hemicentrális elzáródás akkor következik be,
ha a kongenitálisan megmaradt kéttörzsű v. centr. retinae egyik törzse záródik el. Kéttörzsű v. centr. retinae a népesség
mintegy 20%-ánál fordul elő. Ágelzáródással leggyakrabban a felső temporális vénaágban találkozunk. (3,8) A retinalis
vénás keringészavarok viszonylag gyakoriak. A vénás törzselzáródás incidenciája a diabeteses retinopathia után a második. A leggyakoribb hajlamosító betegségek a diabetes mellitus, artériás hypertonia, atheroscleroticus kardiovaszkularis
elváltozások. Ismeretes, hogy nyitott zugú glaucomás betegekben ötször gyakrabban fordul elő, feltételezhetően a lamina
cribrosa szerkezetének magas szemnyomás okozta károsodása miatt. Akut zárt zugú glaucoma szintén provokálhat vénás
törzselzáródást. (10)
A vénás törzselzáródás patomechanizmusa nem teljesen tisztázott. Van olyan elmélet, amely szerint az elzáródást a lamina
cribrosa területében vagy a közvetlen mögötte keletkezett thrombus okozza. A thrombus kialakulásában szerepet játszik a szomszédos artéria, melynek fala arteriosclerosis következtében megvastagodott, a vénafalat benyomva abban turbulens áramlást,
következményes endothelsejt-károsodást idéz elő. A thrombusképződés folyamatában endothelsejt-proliferációt is feltételeznek.
Egy másik elmélet szerint a vénatörzs thrombosisa végállapot, amelyhez számos primer tényező vezethet pl. a nervus opticus
kompressziója, gyulladása, orbitalis problémák, a lamina cribrosa szerkezeti abnormalitásai, hemodinamikai tényezők. (8) Mivel a vénákban az amúgy is lassú véráramlás viszonylag nagy ellenállással szemben zajlik, a vénás keringés különösen érzékeny a hematológiai tényezők változására (gyorsult süllyedés, nagyobb vérviszkozitás, emelkedett hematokrit, antithrombin III,
fibrinogén, homociszteinszintek, antifoszfolipid antitestek, lupus anticoagulans jelenléte, aktivált protein C hiánya). Fiatalokban
kialakult vénás keringészavarok esetén a hematológiai kivizsgálás antifoszfolipid szindrómára, Leiden-pontmutációra hívhatja
fel a figyelmet. (12)
Vannak, akik úgy tartják, a vénás törzselzáródás két formája, az ischaemiás és a nem ischaemiás típusok ugyanazon betegség
különböző súlyosságú megjelenései. Mások úgy gondolják, hogy a két forma patogenezise eltér egymástól. Ischaemiás formában egyidejűleg súlyos artériás keringészavar is fennáll. A nem ischaemiás formában a thrombus a lamina cribrosa mögött,
distalisabban helyezkedik el. (5,10)
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Az ischaemiás és nem ischaemiás vénás törzselzáródás klinikai megjelenése hasonló. A szemfenéken tágult, torz lefutású vénák,
a retina mind a négy kvadránsában pontszerű, illetve tócsás vérzések láthatók, az idegrostrétegben bekövetkezett infarktusra
jellemző gyapottépésgócok jelenhetnek meg, a macula oedemás, a papilla körüli kapillárisok jelentősen kitágultak, a látóidegfő
is oedemás. Különbségtétel a két forma között lényeges. A nem ischaemiás formában a prognózis kedvezőbb, a látásjavulás esélye
nagyobb, az érújdonképződés megjelenése ritkább. Ismert ugyanakkor, hogy a nem ischaemiás forma az esetek egyharmadában
az első 3 évben átváltozhat ischaemiássá. Ezen betegek egytizedében az ischaemiás formába való átmenet az első 4 hónapban
következik be. (10)
Az akut szakban a két forma elkülönítése nem könnyű. Igen fontosnak tartják a pupilla vizsgálatát. A nem ischaemiás típusban
afferens pupillaris defektus általában nem vagy csak igen enyhe mértékben tapasztalható. A szemfenéken kevesebb vérzés látható. Ha vannak gyapottépésgócok, akkor ezek száma kevés és inkább a papilla körül helyezkednek el. Fluoreszcein angiográfiával
a tág, torz lefutású retinalis vénák mentén festődés, a papilla körüli tágult kapillárisokból folyamatosan lassú festékszivárgás
észlelhető, mikroaneurizmák figyelhetők meg. A retinalis kapilláriságy megtartott. Hosszú távon a látást a kapillárisokban zajló
krónikus keringészavar következményeként fennálló cystoid macula oedema határozza meg. A folyamat 6–12 hónap alatt oldódik, a macula területében pigmentzavart hagyva hátra, de kialakulhat epiretinalis membrán, subretinalis fibrosis is a hátsó
póluson. Mindez OCT-vel jól követhető.
Ischaemiás formában a látásvesztés igen kifejezett, a vérzések, gyapottépésgócok száma, kiterjedése lényegesen nagyobb. A maculában
jelentős cystoid oedema tapasztalható, amelyet azonban vérzések fednek. Az esetek 60%-ában az első 9 hétben a szem elülső szegmentumában (irisen, csarnokzugban) érújdonképződés jelenik meg, 3 hónapon belül neovascularis glaucoma alakul ki. (Vénás
törzselzáródásban a hátsó szegmentumban, a papillán, illetve egyéb területeken lehetséges, de nem jellemző érújdonképződés.)
A fluoreszcein angiográfia nehezen értékelhető, mivel a kiterjedt vérzések blokkolják a macula oedemát, elfedik a nem perfundált területeket. Vannak olyan tanulmányok, amelyek szerint 10 papillányi vagy nagyobb nem perfundált terület esetén az elülső
szegmensben az érújdonképződés kialakulásának veszélye igen nagy, ezért az ilyen megjelenésű formákat az ischaemiás típusba
kell sorolni. Más tanulmányok megengedőbbek, határként a 0,1-nél gyengébb látásélességet, illetve a 30 papillányi vagy nagyobb
nem perfundált retinaterületet tekintik. A vérzések ellenére az OCT jól használható a macula oedema korai kimutatására. Mind a
fluoreszcein angiográfiának, mind az optikai koherencia tomográfiának elsősorban nem annyira a diagnózis felállításában vagy az
ischaemiás, nem ischaemiás forma elkülönítésében van jelentősége, mint inkább a betegség lefutásának követésében. Fluoreszcein
angiográfiával a vérzések felszívódását követően a nem perfundált területek jobban kimutathatóak. (Érdemes nemcsak a hátsó, centrális területeket fényképezni, hanem irányított tekintéssel a perifériát is.) Az érújdonképződés könnyebben észrevehető, vagy ennek
szemtükri képben látott gyanúja megerősíthető. OCT-vel jól követhető a macula állapota (2, 3. ábra).
Vénás elzáródásoknál OCT segítségével a látóidegfőről is információkhoz jutunk. Akut stádiumban ágelzáródásnál kialakulhat
szektorszerű peripapillaris idegrostréteg (RNFL) megvastagodás, addig törzselzáródásoknál a papilla körül körben az RNFL
megvastagodását mérhetjük. Nyomon követésük során átlagban 2 hónap után az idegrostréteg oedemája csökken és az elzáródást
követő kb. 6-8 hónap után észlelhetjük már az RNFL-réteg atrofizálódását, normál érték alá csökkenését. (3, 5, 16)
A vénás ág-occlusio háromszor gyakrabban fordul elő, mint a törzselzáródás. Szinte mindig az arteriovenosus kereszteződésben alakul ki, ahol a véna és az artéria közös hüvelyben fut. Az artéria helyezkedik el felül, belül az üvegtesti tér felé. Az
arteriosclerosis miatt merev artéria komprimálja a véna falát. Így abban turbulens áramlás, következményes endothelsejtkárosodás indul meg, thrombusképződés kezdődik. Az ágelzáródások többsége superotemporalis. Valószínűleg azért, mert
itt van a legtöbb arteriovenosus kereszteződés. Ritkán helyi, szembetegségek is okozhatnak ágelzáródást, pl. gyulladás:

2. ábra
Vena centralis retinae elzáródás. Felső képsor: Az akut szakban tág torz lefutású vénák, vérzések, a papilla körül számos gyapottépésgóc figyelhető meg. OCT-vel jól detektálható
a macula oedemája, a belső retina megvastagodása, reflektívebbé válása, árnyékoló hatása. A fluoreszcein angiográfiás felvételeken a tág torz lefutású vénaágak mentén festődés ill.
a felső temporalis vénaág mentén enyhe festékszivárgás észlelhető. Alsó képsor: 9 hónappal később a vérzések csaknem teljesen felszívódtak, a maculában cystoid oedema látható.
A keringés a nagyerekben csaknem teljesen helyreállt, azonban a felső temporalis vénaág még mindig megvastagodott, torz lefutású, benne a telődés késik.
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3. ábra
Hemiszferikus elzáródás az alsó centrális vénaágban. A felső képsor az akut szak, alsó képsor 9 hónappal későbbi állapotot tükröz. OCT-vel a vérzések ellenére jól
kimutatható már az akut szakban a macula cystoid oedemája. A FLAG egyértelművé teszi, hogy az alsó nasalis és temporalis vénaágakban egyaránt jelentősen késik a
telődés. 9 hónappal később a cystoid macula oedema még nem oldódott, bár mérséklődött. A papillomacularis zóna alatt oedema figyelhető meg. A fovealis avascularis
zóna kiszélesedett. Az alsó és a felső temporalis érárkádok tágult kollateralisok láthatók. A maculától temporalisan, valamint a nasalisan a középperiférián a retinalis
kapillaris hálózat súlyos károsodása látható. Különösen a nasalis periférián körülírt érújdonképződés lehetősége vetődik fel.

toxoplasmosis, Eales-betegség. Társulhat Coats-betegséghez, makroaneurizmához, papilladrusenhez, retinalis capillaris drusenhez
és más szisztémás betegséghez (sarcoidosis, Behçet-szindróma). A glaucoma ismert rizikótényező. (8)
A klinikai kép jellegzetes. A betegek hirtelen kialakuló homályos látásról, illetve az elzáródott érnek megfelelő látótérben létrejött
defektusról számolnak be. Az akut szakban a szemfenéken az elzáródott vénaág mentén lángnyelvszerű vérzések figyelhetők meg.
A vérzések száma tükrözi az elzáródás mértékét. A FLAG hatékony segédeszköz a diagnózis megerősítésében, a terápia tervezésében.
Az artériás telődés általában normális, a kapillárisok tágak, torz lefutásúak. Az elzáródott vénaágban a keringés jelentősen lelassul,
késik. A vérzések és a nem perfundált területek miatt hipofluoreszencia észlelhető. A vérzések felszívódásával egyre inkább felmérhető a
retinalis kapilláriságy károsodásának kiterjedése. Az alsó és a felső érágak között kollaterális keringés alakul ki, amely átlépi a vízszintes
határvonalat. Fluoreszcein angiográfiával kétség esetén a papillán vagy a retinában egyéb helyeken mutatkozó érújdonképződést biztonságosan elkülöníthetjük a kollaterális erektől. Az optikai koherencia tomográfia jól mutatja a maculában zajló cystoid oedemát,
a követés során annak lassú felszívódását (6–12 hónap), az esetleges komplikációk kialakulását (epiretinalis, subretinalis fibrózis).
ELÜLSŐ ISCHAEMIÁS OPTICUS NEUROPATHIA (EION=AION (ANTERIOR ISCHEMIC OPTIC NEUROPATHY))
A látóideg ischaemiája a szerkezetből adódóan a látóidegfő területében a leggyakoribb. A látóidegfő vérellátásának sérülése miatt
a torlódó idegrostok perfúziója kritikus szint alá csökkenhet. A látóideg ischaemiájának leggyakoribb megjelenési formája az
elülső ischaemiás opticus neuropathia, de hasonló képet mutat a nagy valószínűséggel szintén ischaemiás eredetű diabeteses
papillopathia, a hypertoniás papillopathia, a migrénes opticus neuropathia. A nervus opticus intraorbitalis szakaszának
ischaemiája ritka (hátsó ischaemiás opticus neuropathia: PION). (1,13)

4. ábra
Szövettanilag igazolt óriássejtes arteriitisben szenvedő betegben kialakult EION (a papilla és a peripapillaris régió telődése jelentősen késik)
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5. ábra
Nem arteriitises EION, a papilla és a peripapillaris régió telődése nem késik, a papillán a tágult kapillárisokból már a korai felvételeken festékszivárgás mutatkozik.
OCT: akut fázisban a retinalis idegrostréteg megvastagodott

Az elülső ischaemiás opticus neuropathiának két formáját különböztetik meg. Óriássejtes arteriitisben a hátsó rövid ciliaris
artériákban zajló vasculitis következménye az arteriitises EION. Jellegzetes az anamnézis („arteriitis temporalis”: fejfájás, a hajas
fejbőr érzékenysége; rágási fájdalom) és a jelentősen gyorsult süllyedés (70–120 mm/h). A nem arteriitises EION esetén a keringészavar a hátsó rövid ciliaris artériáktól distalisan, a papillát közvetlenül ellátó ágakban zajlik. Rizikótényezők közé sorolják a
hypertonia, diabetes, ISZB, hypercholesterinaemia mellett a fokozott véralvadási hajlamot, valamint az emelkedett szemnyomás
miatti perfúziós károsodást is. (6)
A klinikai képet a látásromlás uralja. Relatív afferens pupillaris defektus és leggyakrabban az alsó látótérfélben lévő centrummal
összefüggést mutató íves scotoma jellemzi. A szemfenéken kezdetben elmosódott szélű, oedemás papillát látunk, a papilla körül
csíkolt vérzésekkel, majd a papilla szektorszerűen és végül teljesen atrófiássá válik.
A keringészavar lokalizációja miatt a FLAG segítséget nyújthat a két típus elkülönítésében (15). Arteriitises EION-ban a papillán
és a környező chorioideában jelentősen késik a telődés (30–70 sec, 4. ábra). Nem artiitises EION-ban a papilla keringésének késése
szintén megfigyelhető, a festék azonban korábban jelenik meg, mint a vasculitises eredetű EION-ban. Nem arteriitises EION-ban a
peripapillaris chorioidea keringés nem késik, alig vagy egyáltalán nem különbözik az azonos korú, egészséges kontrollszemélyekben
tapasztaltaktól. Optikai koherencia tomográfiával követhetjük a retinalis idegrostréteg vastagságának változását (5. ábra). Már korai
szakban kimutatható az idegrostréteg megvastagodása, mely tovább fokozódik akkor, amikor a papillán infarktus következik be.
A látóideg atrofizálódásával egyidejűleg mérhető az idegrostréteg elvékonyodása, cup/disc (C/D) arány növekedése. (4,11)
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3.1.10. A papilla és macula optikai koherencia tomográfiás vizsgálata
neurodegeneratív betegségekben
Az optikai koherencia tomográfia (OCT) az 1990-es évek elején jelent meg a képalkotás egy új eszközeként, lehetővé téve a
biológiai szövetek nagy felbontású in vivo vizsgálatát. Alkalmazása elsőként a szemészetben kezdődött meg, ahol az OCT
technológia forradalmasította a macula és a vitreoretinalis határfelszín betegségeinek diagnosztikáját. Napjainkban intenzív kutatás folyik az OCT más szakterületeken, pl. angiológiában, onkológiában, gasztroenterológiában, bőrgyógyászatban,
fogászatban való felhasználási lehetőségeit illetően. Az OCT a neurodegeneratív betegségek diagnózisában és követésében
is jelentős szerepet kaphat a jövőben, melynek lehetőségét az adja, hogy a retina az idegrendszer egy olyan egyedülálló helye,
ahol közvetlenül a központi idegrendszerrel szinaptizáló, myelinhüvely nélküli idegrostok találhatók. Ezek az idegrostok
az ideghártya ganglionsejtjeiből erednek, a szemből a lamina cribrosán keresztül lépnek ki, majd ettől a ponttól a látóideget alkotva a corpus geniculatum lateraléba haladnak. A közelmúlt vizsgálatai szerint számos neurológiai kórállapotban
észlelhető a retinalis idegrostréteg (az angol rövidítés után RNFL) patológiás károsodása. Az idegrostréteg vastagságának
OCT-vel történő mérése ennek következtében megbízható, pontos, nem invazív módszere lehet a neurodegeneráció kimutatásának, illetve követésének, amely a pontos diagnosztika mellett felbecsülhetetlen eszközzé válhat a neuroprotektív
anyagok hatásosságának megítélésében is.
Az OCT működési elve az ultrahangéhoz hasonló, azzal a különbséggel, hogy hanghullám helyett egy alacsony koherenciájú fénynyalábot vetít a leképezendő szövetre. Jelenleg az OCT készülékek
két fajtája érhető el a kereskedelmi forgalomban. Az OCT-k pontos működésével kapcsolatban utalunk a nagy számban elérhető
szakirodalomra, röviden összefoglalva azonban a 3. generációs,
ún. time-domain OCT (TD-OCT) készülékek egy mozgó referenciakar segítségével teszik lehetővé a szemből visszatérő fénynyaláb
vizsgálatát, míg az újabb, 4. generációs készülékek mindezt már
matematikai elven végzik el, a visszaverődő fénynyaláb hullámhosszspektrumát elemezve Fourier-transzformáció segítségével. A
mozgó alkatrész kiiktatása a leképezési sebesség közel 70-szeres
növekedését eredményezte, további technológiai újításokkal pedig
a mélységbeli felbontás 10 µm-ről 5 µm-re javult. A kereskedelmi
forgalomban lévő 3. generációs OCT-k kb. 400 A-scant képesek
1 mp alatt létrehozni, míg a 4. generációs, ún. Fourier-domain
OCT (FD-OCT) berendezéseknél ez a szám elérheti a 26 000-et,
mindez gyorsabb és pontosabb leképezést tesz lehetővé, de egyben megnöveli az egyes elemzések számítási igényét is. Tekintettel
arra, hogy jelenleg a piacon még a 3. generációs OCT berendezések az elterjedtebbek, a továbbiakban elsősorban az ilyen berendezésekkel kapható vizsgálati eredményeket fogjuk bemutatni.
Egy egészséges macula OCT-képe látható az 1. ábrán, amelyen –
a közeli szövettani felbontásnak köszönhetően – a retina különböző optikai denzitású rétegei szemmel láthatóan jól elkülönülnek
egymástól. A papilla leképezésekor lehetőség van a papilla körül
vezetett leképezés készítésére, amit „kiterítve” a 2. ábrán lehet látni. Tekintettel arra, hogy az idegrostok magas jeladású rétege jól
elkülönül a ganglionsejtek közepes jeladású rétegétől (ld. 1. ábra),
a peripapillaris RNFL réteg jól mérhető, a vastagsági görbék a két
szemben jellemzően párhuzamos lefutásúak.

1. ábra
Egészséges szemfenéki kép (felül), a sárga nyilak a time-domain OCT leképezési
síkjait jelölik. Ugyanazon egészséges szem maculájának OCT képe timedomain (középen, hamis színkódolt kép) és Fourier-domain OCT berendezéssel
leképezve (alul, szürkeárnyalatos kép). Az OCT képeken középen a foveolaris
behúzottság ismerhető fel, ahol a neuroretina sejtjei közül csak a fotoreceptorok
vannak jelen, a csapok sűrűsége a retina ezen területén a legnagyobb.
Jelmagyarázat (az angol kifejezések alapján rövidítve):
V: üvegtest; RNFL: retinális idegrost réteg; GCL: ganglionsejt réteg;
IPL: belső rostos réteg; INL: belső magvas réteg; OPL: külső rostos réteg;
ONL: külső magvas réteg, ami magában foglalja a fotoreceptor réteget;RPE:
retinális pigmentepithelium; Ch: chorioidea. Az FD-OCT képen a
chorioideában sejthető űrök a chorioideális ereknek felelnek meg

Leggyakrabban az előbbiekben leírt két leképezési módot, vagyis a macula és a papilla vizsgálatát alkalmazzuk a klinikai gyakorlatban. Mindkét vizsgálat során fontos, hogy a lehetőségekhez képest törekedjünk a lehető legjobb jelerősség (signal strength, SS) elérésére. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a 3. generációs OCT berendezések 10-es skáláján a 6-os vagy annál magasabb jelerősségű
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képeket értékelhetjük érdemben, ugyanis alacsonyabb jelerősségek esetén a
retina, valamint az idegrostok vastagságát mérő algoritmus az idegrostréteg
vagy a macula vizsgálata esetén a retina határát tévesen jelölheti ki, így
hamisan alacsony vagy magas értékeket mérhetünk. A törőközegek borússága esetén előfordul, hogy nem tudunk jó jelerősségű leképezést végezni,
ezekben az esetekben a vastagsági adatok elemzésénél körültekintően kell
eljárnunk. A 3. ábrán szemléltetjük a rossz jelerősség okozta mérési hibákat a macula, valamint a peripapillaris RNFL mérés esetében.

2. ábra
Peripapillaris RNFL görbe TD-OCT berendezéssel. A vizsgálat
során 3,4 mm átmérőjű kör mentén történik a retina leképezése
a papilla körül (sárga nyíl). A vitreoretinális határfelszín és a legbelső (üvegtesthez legközelebb eső) hiperreflektív réteg külső határának kijelölése után az e kettő közötti távolság adja az RNFL
vastagságát. Alul az RNFL vastagsági görbe látható a két szem esetében, jól megfigyelhető a két görbe párhuzamos lefutása

3. ábra
Példák a rossz jelerősség miatt bekövetkező határkijelölési hibákra
ugyanazon alanyon végzett vizsgálatok során. A felső ábrákon ugyanazon macula TD-OCT képe látható a bal oldalon jó beállítások és
magas jelerősség esetén, míg a jobb oldalon rossz beállítás és következésképpen gyenge jelerősség mellett. A hamis színkódolt macula
térképeken jól látható, hogy alacsony jelerősségnél a retina határainak
téves kijelölése miatt téves macula vastagsági és térfogati értékeket
kaphatunk. Az alsó ábrákon ugyanazon szemről készült peripapillaris
leképezés látható magas és alacsony jelerősség esetén. Magas jelerősségnél egészséges egyénben a 2 szem peripapillaris idegrost vastagsági
görbéje párhuzamos lefutású. Alacsony jelerősségnél a határkijelölési
hibák miatt lényegesen alacsonyabb idegrost réteg vastagságot mérhetünk, ami értelemszerűen téves következtetésekhez vezethet
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Mint említettük, a retinalis idegrostréteg vastagságának mérése fontos
szerepet kaphat a neurológiai kórképek vonatkozásában, de a glaucomás
károsodások követésében is elengedhetetlen. A peripapillaris RNFL leírására a legáltalánosabb mutató az átlagos RNFL-vastagság, ami általános
tájékozódásra alkalmas, az idegrostok össztömegét jellemzi, de a lokális
eltéréseket nem mutatja meg. A pontosabb elemzéshez, továbbá a károsodás helyének megállapításához elengedhetetlen az RNFL-vastagság egyes
kvadránsokban, vagy még kisebb területeken, a kvadránsokon belüli szektorokban való vizsgálata. Ismert, hogy a glaucomás károsodás a papilla kimélyültségének jellegzetes, vertikális irányú növekedésében nyilvánul meg,
amit az inferior és superior kvadránsokban létrejövő idegrostpusztulás
okoz, neurodegeneratív betegségekben azonban a papillomacularis kötegnek megfelelően a temporalis kvadránsban tapasztalunk nagyobb arányú
idegrostvastagság-csökkenést. Az idegrostréteg-vastagság egészségestől
való eltérésének vizsgálatát segíti, hogy a legtöbb OCT készülékhez elérhető az idegrostréteg-vastagsági adatokat tartalmazó normatív adatbázis,
amelyhez a szoftver a vizsgált személy mért adatait viszonyítja, és megmutatja, hogy melyik területen tér el az RNFL-vastagsága a normálistól (ld.
4. ábra). A számértékek elemzésnél figyelembe kell azonban venni, hogy
az idegrostréteg-vastagság nagy egyéni variációt mutathat, valamint az
életkor előrehaladtával egészséges szemekben is csökken a vastagsága. Ha
OCT berendezésünk nem tartalmaz normatív adatbázist, kiindulhatunk
abból, hogy a 20–60 év közötti korcsoportban az átlagos peripapillaris
RNFL-vastagság normálértéke 105±10 µm 3. generációs OCT-vel mérve.
Az egyes OCT berendezések által mért vastagsági adatok összehasonlításával azonban vigyáznunk kell, mert érdekes módon az újabb, 4. generációs OCT-k a 3. generációs OCT-től eltérő peripapillaris idegrostréteg
vastagsági értékeket mérnek, de a különböző 4. generációs OCT-k is eltéréseket mutatnak a mérésekben egymáshoz képest.
Az OCT berendezésekkel a macula térfogatának és vastagságának mérése is lehetséges. A macula vastagságának kb. 34–38%-át az idegrostréteg,
ganglionsejtréteg és belső rostos réteg által alkotott ganglionsejt-komplexum
(az angol rövidítés után GCC) teszi ki, amely tehát magában foglalja a
ganglionsejtek testét, proximalis és distalis részét is, így vastagságának mérése a ganglionsejtek integritásának vizsgálatára használható. A látóideg
rostjainak különböző betegségek hatására bekövetkező pusztulása retrográd módon a ganglionsejtek pusztulásához is vezet, így ezekben a szemekben csökken a GCC vastagsága, valamint ennek következtében a teljes retina vastagsága és térfogata is. A GCC vastagságmérését és a mért értékek
normatív adatbázishoz hasonlítását egyes 4. generációs OCT berendezések
már lehetővé teszik (5. ábra), azonban a macula térfogatának mérése is jól
használható a vastagságbeli változások követésére. A macula térfogatának
normálértéke a 20–60 év közötti korcsoportnak megfelelően kb. 7,0±0,4
mm3 3. generációs OCT berendezéssel mérve. A Fourier-domain OCT-k a
retina külső határát másképp jelölik ki, mint a 3. generációs OCT-k, továbbá
az egyes 4. generációs berendezések között is nagy változatosságot mutat a
külső retinahatár kijelölésének helye, ezért ez a normálérték az újabb berendezésekre nem alkalmazható és az egyes berendezések által mért vastagságok összehasonlításánál körültekintően kell eljárni.
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A fentiekből következik, hogy az OCT berendezés kitűnő eszköz lehet a neurodegeneráció kimutatására úgy az
idegrostok, mint a ganglionsejtek szintjén. Amennyiben
a neurodegeneráció természetes lefolyását le tudjuk írni
olyan betegségekben, mint az Alzheimer-kór, Parkinsonkór és a sclerosis multiplex, az OCT segítségével nem csupán pontosabb diagnózishoz juthatunk, de noninvazív
módon mérhetővé válik az alkalmazott terápia hatására
az axonkárosodás mértékében bekövetkező változás is,
vagy akár kiválthatunk más, költségesebb eljárásokat (pl.
MRI) a neurodegeneráció kvantitatív kimutatására.
Az OCT szerepe a sclerosis multiplex
vizsgálatában

4. Ábra
Egészséges szem peripapillaris idegrost réteg vastagsági görbéi, az egyes pontokon
mért vastagságok a készülék normatív adatbázisához viszonyítva vannak feltüntetve.
A leképezést és az elemzést 4. generációs OCT készülékkel végeztük. Az ábra jobb alsó részén lévő képen látható, hogy a 2 szem idegrost vastagsági görbéje közel párhuzamos lefutású. A jobb felső részen látható az átlagos idegrost réteg vastagság, valamint a
vastagsági értékek az egyes kvadránsokban és szektorokban mérve.

A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer gyulladásos megbetegedése, melyben az immunrendszer az
idegsejtek axonjait borító myelinhüvelyt támadja meg, egy
időben a központi idegrendszer több pontján. A gyulladás
következménye a myelinhüvely roncsolódása, valamint az
axonok pusztulása. Már a betegség kezdeti szakaszában
észlelhető a gyulladással párhuzamosan axonpusztulás is,
5. Ábra
és miután ez irreverzibilis elváltozásokat okoz, mielőbbi
A ganglionsejt komplexum (GCC) vastagságának mérése egészséges macula OCT képén
kimutatása, illetve a betegség lehetőség szerinti mielőbbi
FD-OCT berendezéssel. A GCC-t az RNFL+GCL+IPL rétegek alkotják (ld. 1. ábra).
kezelése kiemelt fontosságú. Az axonális károsodás in vivo
kimutatására egyedülálló lehetőséget teremt a retinalis idegrostréteg-vastagság mérése. A retinalis idegrostréteg myelinizálatlan rostokat tartalmaz, így vastagságának mérését nem befolyásolja a myelinhüvely vastagsága vagy annak változása, a vastagság csökkenése csak az idegrostok számának csökkenéséből adódhat. Sclerosis multiplexes betegekben az idegrostréteg vastagságának OCT-vel
történő mérése az elmúlt évtizedben fokozatosan az érdeklődés középpontjába került, mivel az axonális károsodás objektív mérése
nem csak a betegek vizsgálatában tölthet be fontos szerepet, hanem – amint azt már többször említettük – a gyógyszerhatások követésében is. Az axonpusztulás mértékének követésére alkalmas másik objektív módszer az agyi térfogat csökkenésének MR-vizsgálattal
történő mérése, amelynek eredményei az OCT-vel mért idegrostréteg-vastagság mérésével jól korrelálnak, azonban az OCT vizsgálat
sokkal gyorsabb, hozzáférhetőbb, egyszerűbb és olcsóbb az MRI vizsgálatnál, ezért az axonkárosodás követésére alkalmasabbnak
tűnik. Természetesen az OCT nem helyettesíti az MRI vizsgálatot, amely elengedhetetlen a betegség diagnózisának felállításához,
de az axonális károsodás fokának megítélésében és annak követésében hasznos eszköz lehet a szemész és a neurológus kezében.
Az SM-betegek kb. 20%-ában első tünetként látóideg-gyulladás –
más néven opticus neuritis (ON) – lép fel, ezt napok alatt kialakuló
egyoldali látásromlás jellemzi, amelyet szemmozgáskor jelentkező
fájdalom kísér. Az esetek egyharmadában a látóideg gyulladása a
látóidegfő gyulladásával jár, ekkor papillitisről beszélünk. Akut
papillitisben emelkedett peripapillaris idegrostréteg-vastagságot
mérhetünk, melynek foka a VEP latenciaidejének megnyúlásával
korrelál. Meglepő módon az RNFL-vastagság növekedésének mértéke nem függ a lézió elhelyezkedésétől, vagyis nem a papillához közelebb eső gyulladásoknál jellemzőbb, hanem a lézió nagysága befolyásolja. Feltehető, hogy a nagyobb léziók a vénás elfolyás és az axonális
transzport akadályozása révén játszhatnak szerepet a papillaoedema
kialakulásában. Az opticus neuritis esetek fennmaradó kétharmadában a szemfenékvizsgálat során nem látható elváltozás, ezekben
az esetekben neuritis retrobulbarisról beszélünk. Az ON lezajlása
után az idegrostréteg kezdeti megvastagodásától függetlenül az
idegrostréteg vastagsága exponenciálisan csökken. A csökkent
RNFL-vastagság a betegek kb. 10%-ában már 3 hónapon belül kimutatható, a betegek 85%-ában a 3. és 6. hónap között jelenik meg és
csak ritkán alakul ki a 6. hónap után. Az idegrostok pusztulása retrográd módon a ganglionsejtekre is áttevődik, ami a macula térfogatának csökkenését eredményezi opticus neuritiszen átesett szemeken.
Szteroid terápia hatására a betegek többsége visszanyeri teljes

6. Ábra
Egészséges alany két maculájáról TD-OCT berendezéssel készült vizsgálat
összehasonlító elemzése. Látható a hamis színkódolt képen és a vastagsági értékekben is, hogy a 2 szem nagyfokú szimmetriát mutat. A vastagsági térképen
a foveoláris behúzódásnak megfelelően a centrális rész a legvékonyabb (kék
színnel jelölt), körülötte a clivus a macula legvastagabb része, ez sárgás színnel
látható, innen a periféria felé a retina egyre vékonyodik, ennek megfelelően a
perifériás részeken ismét kék színbe megy át a színkódolt vastagsági térkép.
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látóélességét, azonban a látás egyéb összetevői, úgymint
a színlátás és kontrasztérzékenység gyakran károsodottak maradnak, aminek hátterében nagy valószínűséggel az
axonok pusztulása állhat. Mindezt alátámasztja, hogy az
idegrostréteg OCT-vel mért vastagsága korrelál a látóélességgel, a kontrasztérzékenységgel, a színlátással valamint
a látótér károsodás mértékével. A morfológiai és a funkcionális károsodások további összefüggésére utal, hogy az
idegrostréteg vastagsága korrelál az mfVEP vizsgálat során
kapott elektromos válasz amplitúdójával és latencia idejével
az opticus neuritisszel korábban érintett szemekben.

7. Ábra
Relapszáló-remittáló típusú sclerosis multiplexes beteg macula és papilla OCT
vizsgálati eredményeinek összefoglaló ábrája. A betegnek a jobb szemén zajlott
korábban opticus neuritis. A) Jól látható a hamis színkódolt térképen és a vastagsági
eredményeken is, hogy ennek megfelelően a jobb macula térfogata a bal oldalihoz
képest csökkent, a bal macula térfogata a normális tartomány alsó határán van. B) Az
átlagos peripapillaris idegrost vastagság szintén csökkent az ON-szel érintett szemen a
társszemhez képest, azonban a társszemen is a normális tartomány alsó határán van.

8. Ábra
Másodlagosan progresszív SM-ben szenvedő beteg macula és papilla OCT vizsgálati eredményeinek összefoglaló ábrája. Mindkét szemen zajlott korábban
neuritis retrobulbaris, ennek megfelelően a macula térfogat (A) és az átlagos
peripapillaris idegrost vastagság (B) mindkét szemen jelentősen csökkent. A bal
szem macula vastagsági térképén látható, hogy egyes leképezések decentráltak, a
foveola nem a kép közepére került, ennek oka a beteg gyenge látóélessége miatti
rossz fixáció, amit az idegrostok pusztulása magyaráz.

Az axonok károsodása azonban nem kizárólag a korábban
opticus neuritisszel érintett szemen lép fel, ugyanis SM-es
betegek látóideg-gyulladáson át nem esett szemén is csökkent átlagos peripapillaris idegrostréteg vastagságot valamint
macula térfogatot írtak le, melynek mértéke azonban nem éri
el az ON-szel érintett szemeken tapasztalt elvékonyodásét.
A társszemeken tapasztalt idegrostréteg vastagság csökkenés
pontos eredete még nem ismert, okának a szubklinikai gyulladásokat, illetve a folyamatos, lassú axonpusztulást tartják.
Logikusan felvetődik, hogy az idegrostréteg folyamatos vékonyodása esetén a peripapillaris RNFL-vastagság és a betegség
időtartama között lineáris negatív összefüggésnek kellene
fennállnia, azonban ez nem egyértelmű, egyes tanulmányok
a feltételezést megerősítették, míg mások cáfolták azt. A betegek opticus neuritisszel nem érintett szemein az idegrostréteg
atrophiája csak a betegséggel együtt járó axonkárosodásból
adódik, így ennek mértékéből az agy egész területén létrejövő axonpusztulásra következtethetünk. Az előbbieket alátámasztja, hogy az idegrostréteg társszemeken mért vastagsága a
beteg Kiterjesztett Rokkantsági Skálával (Expanded Disability
Status Scale, EDSS) mért fizikai korlátozottságának mértékével korrelál, ami szintén az axonkárosodás hatására jön létre.
Az interferonterápia célja a gyulladásos gócok kialakulásának
megelőzése, valamint az axonpusztulás mértékének csökkentése, ezáltal a maradandó tünetek mérséklése. A fejezet születésének idejében a szerzők mindössze egyetlen olyan vizsgálatról tudnak, ahol az immunmoduláns terápiában részesült
betegekben az átlagos és a temporalis RNFL-vastagság kevésbé csökkent, mint kezeletlen betegekben – ez is alátámasztja
azonban az OCT lehetséges szerepét a kezelés követésében.

Ismert, hogy a sclerosis multiplex kórlefolyása alapján a betegség négy altípusra osztható, melyek elkülönítése fontos az
eltérő prognózis és a kezelés megválasztása szempontjából. A betegek legnagyobb hányada a relapszáló-remittáló kórformába tartozik a betegség kezdetekor. Ebben a csoportban váratlan rosszabbodások (shubok) és hosszabb-rövidebb tünetmentes időszakok váltják egymást. A leggyakoribb tünetek közé tartozik az érzészavar, a látóideg-gyulladás, gyengeség,
koordinációzavar, autonóm tünetek. A shub lezajlását kezdetben általában teljes gyógyulás követi, a betegség előrehaladásával, a shubok számának növekedésével a maradványtünetek is megjelennek. A relapszáló-remittáló forma néhány év,
illetve 1-2 évtized után átalakulhat másodlagosan progrediáló formává, amikor a maradványtünetek határozzák meg a
beteg állapotát, lassú progresszió észlelhető. Ennek a formának a prognózisa rosszabb, a beteg fizikai korlátozottsága egyre
nő. A primeren progrediáló formában az idegrendszeri funkciók folyamatosan romlanak, az állapotban nem áll be javulás.
Ebben a formában nem jellemző tünet a látóideg-gyulladás. A betegek néhány százaléka tartozik a relapszáló-progresszív
formakörbe. Az egyes altípusokra jellemző idegrostpusztulást a betegek látóideg-gyulladással nem érintett szemein vizsgálhatjuk, mert az axonpusztulásból eredő idegrostveszteséghez itt nem adódik hozzá a gyulladás okozta rostveszteség.
A relapszáló-remittáló formában a társszemen a pusztulás kevésbé kifejezett, mint a progresszív formákban. Bár az elsődlegesen progresszív kórformában a látóideg nem érintett, mégis megfigyelhető az idegrostpusztulás, ami megerősíti, hogy
az axonok károsodása aktív lézió nélkül is előfordulhat ebben a betegségben. A progresszív formákban a több maradandó
tünethez nagyobb fokú axonpusztulás is társul.
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Neuromyelitis optica (Devic szindróma)
A neuromyelitis opticát (NMO) korábban a sclerosis multiplex egy fajtájának tartották, de ma már több bizonyíték létezik arra, hogy egy önálló betegségről van szó. A sclerosis
multiplextől való elkülönítése nem minden esetben könnyű,
ugyanakkor fontos az NMO rosszabb prognózisa és az eltérő
terápiás protokollok miatt. Devic-szindrómában elsősorban
a látóideg és a gerincvelő érintettek, s a gerincvelői érintettség nem az SM-ben megszokott, maximum 2 szegmentumra
korlátozódik, hanem minimum három szegmentumra kiterjedő léziót okoz. A koponya-MR kezdetben rendszerint negatív, vagy SM-re nem típusos eltérések láthatók, a liquorban
OGP nincs, ellenben pleiocytosis észlelhető. A jelenleg
elfogadott elmélet szerint a betegség a központi idegrendszert érintő, relapszusokban zajló, humoralis autoimmun
kórkép. A specifikus, az aquaporin receptorokhoz kötődő
anti-aquaporin-4 ellenanyag (AQP4-antitest) szérumból
történő kimutatásának segítségével meghatározható a látóideget vagy a myelint izoláltan érintő, demyelinisatióval járó
kórképek egy csoportja is, amelyeket összefoglalva NMOspektrumnak nevezünk. Az első tünetet követő relapszus
60%-ban egy éven belül, 90%-ban három éven belül jelentkezik, azonban ritkán évtizedek is eltelhetnek a kettő között.
A tünetek (mind a látóélesség-csökkenés, mind a paresis)
súlyosabbak, mint ahogy az SM-ben általános, és gyakran
maradványtünetek észlelhetők a kezelés mellett is. A diagnózishoz a képalkotó vizsgálatok és a szérumantitest kimutatása mellett a jövőben az OCT nyújthat további segítséget,
amely az első eredmények szerint alkalmas lehet az opticus
neuritis korai differenciáldiagnosztikájára.
Az NMO és az SM elkülönítéséhez segítséget jelenthet az
OCT vizsgálat során mért jelentős RNFL-vékonyodás, illetve
maculatérfogat-csökkenés. Az OCT-vel mért idegrostrétegvastagság objektív jelzője lehet a betegség súlyosságának,
amire a klinikai állapot követésén túl jelenleg még nincs más
módszer, de eszköz lehet az immunszuppresszív terápia hatásosságának a mérésére is.

9. Ábra
Primer progresszív sclerosis multiplexes beteg macula és papilla OCT vizsgálati eredményeinek összefoglaló ábrája, a beteg egyik szemén sem zajlott korábban
látóideg-gyulladás. A) A maculák szimmetrikusak, vastagságuk a normális tartomány alsó határán. B) A peripapillaris idegrost vastagsági görbék közel párhuzamos lefutásúak, az átlagos idegrost réteg vastagság mindkét szemen nagyjából
azonos mértékben, jelzetten csökkent. Mindez megerősíti, hogy a primer progresszív formában ritkán fordul elő az ON és folyamatos idegrost pusztulás figyelhető meg, amelynek nyoma mindkét szemen látható.

10. Ábra
Devic szindrómás beteg macula és papilla OCT vizsgálati eredményeinek összefoglaló ábrája. Elsőként a beteg bal szemén jelentkezett látóideg-gyulladás, majd
a szteroid terápia alatt a jobb szemen is kialakult ON, ami jelentős látóélességromlással is járt. A macula térfogat (A) és az átlagos peripapillaris idegrost vastagság (B) mindkét szemen jelzetten csökkent, a jobb szemen nagyobb mértékben, a súlyosabb megelőző látóideg-folyamat következtében.

Mint említettük, Devic-szindrómás betegekben a gyulladás
lezajlása után általában nem következik be olyan mértékű
teljes gyógyulás, ahogy az SM-es betegekben előfordulhat, ami nagyobb mértékű axonpusztulásra utal. A vizsgálatok eredményei
is alátámasztják, hogy a Devic-szindrómás betegek ON-en átesett szemeiben az RNFL vastagsága és a macula térfogata is kisebb,
mint az SM-esek korábban ON-nel érintett szemében. Az RNFL esetében a vastagság diffúz csökkenése látható, míg sclerosis
multiplexben főként a temporalis kvadráns érintett. Az NMO-s betegek látóideg-gyulladással érintett szemében tapasztalt nagyobb fokú idegrostpusztulás okának az egy szemen lezajlott több ON epizódot is gondolhatnánk. Kiszámították azonban, hogy
egyetlen ON epizód NMO-s betegekben kétszer akkora RNFL-csökkenéshez vezet, mint SM-es szemekben, ami az utóbbi esetében hozzávetőlegesen 20 µm. Ezek az adatok megerősítik, hogy az NMO-ban fellépő látóideg-gyulladás egy sokkal súlyosabb
folyamat, amely nagyobb valószínűséggel okoz látásromlást, mint SM-es betegekben. Fontos megjegyezni, hogy azokban a betegekben, akikben csak myelitis van jelen neuritis nélkül, az RNFL-vastagsága logikus módon az egészségesekétől szignifikánsan
nem különbözik.
Az OCT szerepe Alzheimer-kórban
Az Alzheimer-kór ismeretlen eredetű krónikus neurodegeneratív betegség, amely a kognitív funkciók beszűkülésével, magatartás-változással és demenciával jár. Az életkorral kialakulásának valószínűsége egyre nő, a 65 évesek 1–5%-a érintett, míg
80 éves kor felett ez az arány már eléri a 20%-ot, így a nyugati társadalmak öregedő népessége mellett egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent. Kórszövettanilag az agy idegsejtjeiben béta-amyloid és tau-protein lerakódása jellemzi, ami
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ezen sejtek pusztulásához és ennek következtében az agy főként frontotemporalis lokalizációjú sorvadásához vezet. Alzheimer-kóros betegekben gyakran jelentkezik a színlátás zavara és a kontrasztérzékenység csökkenése. Ezek oka lehet a látókéreg
sorvadása vagy a retina érintettsége. Szövettani vizsgálatok a retinalis ganglionsejtek degenerációját mutatták ki, kóros fehérje azonban nem volt látható a sejtekben, tehát a sejtek pusztulásának hátterében más, eddig ismeretlen mechanizmus állhat.
A ganglionsejtek számának csökkenését a macula temporalis részén találták a legkifejezettebbnek. A ganglionsejtek pusztulásának eredményeként a nyúlványaikból álló retinalis idegrostréteg is vékonyodik, ennek megfelelően több, OCT-vel végzett
vizsgálat igazolta, hogy az átlagos peripapillaris idegrostréteg vastagsága csökkent Alzheimer-kórban és enyhe kognitív zavarban szenvedő betegekben az egészségesekhez képest. A pattern ERG a retina ganglionsejtjeinek, a pattern VEP a látóidegnek
és a látópályának elektromos funkcióját vizsgálja, mindkét vizsgálat esetén a latenciaidő megnyúlását és a kiváltott elektromos
válasz amplitúdójának csökkenését mutatták ki Alzheimer-kóros betegekben, ami a peripapillaris idegrostvastagság csökkenésével összefüggött. A ganglionsejtek pusztulása következtében a macula térfogata is csökken, melynek mértéke arányos a Mini
Mental State vizsgálattal mért kognitív teljesítőképességgel. Tekintve az OCT vizsgálat gyors és nem invazív voltát, felmerül az
OCT lehetséges szerepe nem csupán a betegség diagnózisában és követésében, hanem akár annak pontosabb megismerésében is.
Az OCT szerepe Parkinson-kórban
A Parkinson-kór az Alzheimer-kórhoz hasonlóan ismeretlen eredetű, lassan előrehaladó, krónikus neurodege¬neratív betegség.
Szintén idősebb korban alakul ki, az első tünetek 50–60 éves kor körül jelentkeznek, azok kialakulásának hátterében a csökkent
dopamintermelés áll, melynek oka a substantia nigra degenerációja. A dopamin nem csak az agy egyik jelentős jelátviteli anyaga, de a retina ingerületátvivő folyamataiban is alapvető neurotranszmitter, melyet az amakrin sejtek termelnek. Parkinsonkóros betegek szemének post-mortem vizsgálta során a retina dopamintartalmának csökkenését mutatták ki. A fentebb említett
neurodegeneratív betegségekhez hasonlóan parkinsonos betegekben is megfigyelték a színlátás és a kontrasztérzékenység zavarát. OCT vizsgálattal a retina belső (az üvegtesthez közelebbi) és külső (az üvegtesttől távolabbi) részének vastagságát mérve az
idegrostréteget, ganglionsejtréteget és belső rostos réteget tartalmazó belső retina elvékonyodását írták le, míg a retina külső felének vastagsága az egészségesekétől nem különbözött. A dopamint tartalmazó amakrin sejtek éppen itt, a ganglionsejtrétegben
és belső rostos rétegben helyezkednek el és a ganglionsejtek nyúlványaival szinaptizálnak. Az amakrin sejtek pusztulásának
következtében a ganglionsejtek is degenerálódnak, ami a macula térfogatának csökkenésében és a peripapillaris idegrostréteg
vastagságának csökkenésében is megmutatkozik. A retinában bekövetkező degeneratív változások időbeli lefolyását leíró longitudinális vizsgálatról a fejezet írásának idejében még nem állt rendelkezésre elérhető közlemény, a változások időbeli lefolyásának
ismerete azonban elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy az OCT vizsgálat a betegek követésében vagy a gyógyszerhatások vizsgálatában hasznos eszköz legyen. Fontos megjegyezni, hogy az előrehaladottabb stádiumú Parkinson-kóros betegek OCT vizsgálatát
tovább nehezíti tremoruk, mivel a vizsgálat eredményét a mozgásból eredő hibák nagyban befolyásolhatják, ezt a 4. generációs
berendezések nagy leképezési sebessége szerencsés esetben áthidalhatja.
Összefoglalás
A fentiekben áttekintettük az optikai koherencia tomográfia segítségével a neurodegeneratív betegségekben rendelkezésre álló lehetőségeket a diagnosztika és a követés területén. Jól látható, hogy az OCT igen hasznos segítséget nyújthat a betegek állapotának
megítéléséhez, bizonyos esetekben akár ún. „surrogate markerként” is használható lehet. Várható, hogy ezen a téren a jövőben
jelentős előrelépés lesz és az OCT technológia a neurológus szakmával való együttműködés fontos eszközévé válik, ami nem csupán a diagnosztikában, de a progresszió megítélésében is igen hasznos lehet. A neurodegeneráció vizsgálata a papilla morfológiai
eltéréseinek mélyebb megértéséhez is vezethet, ami a látásfunkció romlásával együtt járó progresszív opticus neuropathia, vagyis
a glaucoma pontosabb elkülönítő diagnózisát adhatja a szemorvosok számára. A fejezet kiemelendő üzenetének szánjuk, hogy
nem csupán a klasszikusan alkalmazott peripapillaris idegrostvastagság mérése, de a macula vastagságának és térfogatának, valamint azok szimmetriájának, sőt a macula egyes sejtrétegeinek a célzott vizsgálata is fontos támpontot adhat a neurodegeneratív
kórállapotok tisztázásához.
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3.2.

A szemmozgások neuro-ophthalmologiai vizsgálatai
SOPRONI ANNA, DOMSA PATRÍCIA

3.2.1.

A veleszületett szemmozgászavarok diagnosztikája,
differenciáldiagnosztikája és kezelése

Bevezetés
A felnőttkorban felismert szemmozgászavarok nem zárják ki,
A szemmozgató agyidegek (III., IV., VI.) congenitalis bénulásai
hogy a konkrét esetben akár veleszületett szemmozgászavarról
(A Duane-féle retrakciós szindrómát ld. a n. VI. bénulásánál)
legyen szó. A szemizombénulás bizonyosan congenitalis eredetét
Infantilis (congenitalis) esotropia
Congenitalis cranialis dysinnervatiós szindrómák:
néha nem könnyű kimondani. A kiváltó ok bizonyítására végzett
Congenitalis ptosis
koponya-MRI sem teljesen ártalmatlan beavatkozás, kisgyermekMarcus–Gunn-jelenség
korban ez altatás nélkül nem is végezhető el. Éppen ezért e fejezetben
Congenitalis fibrosis szindróma
elsősorban a gyermekkorban előforduló szemmozgászavarokkal,
Congenitalis horizontális tekintésbénulás scoliosissal
Möbius-szindróma/szekvencia
ezen belül is a veleszületettekkel foglalkozunk, nagy hangsúlyt
Elégtelen monokuláris emelés
fektetve a differenciáldiagnosztika azon lépéseire, melyek sokszor
Brown-szindróma
elkerülhetővé teszik a felesleges és drága vizsgálatok elvégzését.
Latens nystagmus
E fejezet megírásának alapjául az irodalomjegyzékben 5-ös
Congenitalis motoros nystagmus
számmal jelölt kézikönyv szolgált.
Szenzoros nystagmus
Congenitalis ocularis motoros apraxia
Gyermekeknél a szemmozgató idegek bénulása más klinikai
szabályszerűséget követ, mint a felnőtteknél. A szemmozgató
1. táblázat
Veleszületett szemmozgászavarok
idegek akut bénulásában szenvedő gyermekek diplopia, kóros
fejtartás, ptosis, kancsalság vagy rendszerbetegség esetén kerülnek orvoshoz. A szemmozgató idegek krónikus bénulásában szenvedő gyermekeket pedig gyakran utalják be tompalátás miatt.
A neurológiai betegségekben (pl. agytumor, congenitalis hydrocephalus és meningitis) szenvedő gyermekek hajlamosak
a strabismus kísérő (concomitans) és bénulásos (incomitans, synkinesis) formáira. És megfordítva: azoknál a gyermekeknél, akiknél
agyidegbénulást diagnosztizáltak, gondos neurológiai vizsgálattal kell kizárni a neurológiai betegségek más jeleit.
A gyermekek szemmozgatóideg-bénulásának differenciáldiagnózisában a felnőttekétől való eltérés abban nyilvánul meg, hogy
ebben az életkorban a congenitalis bénulások viszonylagos túlsúlyát tapasztaljuk, és nagymértékben hajlamosak bizonyos rendellenségekre (pl. a n. VI. jóindulatú, visszatérő bénulása, ophthalmoplegiás migrén, bakteriális meningitis).
Az elmúlt 10 év alatt az egyre inkább elérhető modernebb képalkotó eljárásokkal bővebb információhoz jutunk a szemmozgató idegek bénulásának diagnosztikai értékeléséhez. Kimutathatjuk a szemmozgató idegek esetleges hiányát vagy hypoplasiáját,
intracranialis és orbitalis lefutását, láthatóvá tehetjük az ereket és az extraocularis izmokat, esetleg ezek hypoplasiáját.
A szabályszerű értékelés előtt már egy benyomás nyerhető a gyermek fejtartásának megfigyelésével. Párhuzamos szemállás
mellett a gyermek tartós, kifejezett fejfordítása a n. VI. (abducens) akut bénulására gyanús, a látható kancsalság hiánya esetén
mutatkozó fejbiccentés a n. IV. (trochlearis) bénulására utal. Bár a szerzett agyidegbénulással társult ferde nyak hirtelen, friss
megjelenése ritkán kerüli el a szülők figyelmét, nem ritka, hogy a congenitalis bénulással társult torticollis észrevétlen marad.
Agyidegbénulás gyanúja esetén ki kell zárni a bénulást utánzó, akadályozottságból eredő (restriktív) rendellenességeket
és a neuromuscularis betegségeket. Ez a folyamat a kórtörténet gondos felvételével kezdődik.
Anamnézisfelvétel
A következőkben felsorolt kérdésekre várunk választ:
1. Van-e megelőző fejsérülés?
A közelmúltban bekövetkezett fejsérülés általában hamar kiderül, és a bénulás sérüléses eredete kevéssé kétséges.
A parasellaris tumorok következtében előálló agyidegbénulás esetenként enyhe fejsérülés kapcsán, véletlenszerűen derül ki.
Gondolni kell amniocentesisre, perinatalis koponyasérülésre is (fogós szülés, farfekvés, cephalhaematoma és perinatalis
koponyadeformitás). Sokat segíthetnek korábbi fényképek.
2. Van-e változás a nap folyamán?
A diplopia vagy ptosis, amely ébredéskor minimális, a nap folyamán azonban rosszabbodik, myasthenia gravisra utal.
3. Előfordul-e fejfájás?
Fejfájás utalhat koponyaűri nyomásfokozódásra, meningitisre vagy ophthalmoplegiás migrénre.
4. Más tekintetben egészséges-e a gyermek?
5. A tünetek régi vagy friss eredetre utalnak?
A szemmozgató ideg congenitalis bénulásának diagnózisát mérlegelni kell minden olyan gyermeknél, akinél tartósan
mutatkozó jelek vannak diplopia nélkül. A szülők gyakran felismerik a III. agyideg congenitalis bénulásával vagy
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Krónikus vagy congenitalis

Akut

Diplopia

Csak a pareticus izom működése irányában van

Kifejezett panaszok vannak

Képdőlés

Hiányzik

Diagnosztikus

Régi fényképen

Rendellenes fejtartás lehet

A fejtartás még normális

Arcaszimmetria

Gyakori a n. IV. bénulásánál

Nincs

Csipeszteszt

Kontraktúra lehet

Negatív

Amblyopia

Lehetséges

Jó a látás mindkét szemen

Comitantia

A kancsalság kísérő jellegű
(concomitans)

A kancsalság bénulásos jellegű
(incomitans)

Félremutatás

Nincs

Gyakori

2. táblázat
A bénulás krónikus vagy akut?1

6.

Duane-szindrómával járó szemmozgásbeli elmaradást. A IV. agyideg congenitalis bénulásánál viszont gyakorta nincs
nyilvánvaló strabismus; korábbi fényképek megerősíthetik a kóros fejtartás, arcaszimmetria meglétét (ld. a 2. táblázatot).
A kóros fejtartást milyen életkorban vették észre először? Megszűnik-e, amikor a gyermek lefekszik?
A n. IV. congenitalis bénulásával járó fejbiccentés a 6. hónap körül válik először megfigyelhetővé, míg az izom eredetű
congenitalis torticollis már az első hónapokban észrevehető. A n. IV. bénulásával járó fejbiccentés helyreáll, amikor a gyermek
lefekszik, a nyakizom eredetű congenitalis torticollis viszont fennmarad.
Ha egy cycloverticalis strabismusos beteg kóros fejtartása abbamarad, ez jelezheti a bénulás megszűnését, de szuppresszió
kialakulását (tompalátás veszélye!) is. A rendellenes fejtartás – paradox módon – jó prognosztikai jel a binokuláris látás
szempontjából, ezért javasoljuk a szülőknek, hogy haladéktalanul jelentkezzenek, ha a gyermek felhagy vele.

Vizsgáló módszerek
A bénulásos (incomitans) strabismusos gyermek fizikai vizsgálatába tartoznak a következők: megtekintés, szenzoros tesztek, a szemmozgások, a látásélesség, a látótér vizsgálata és a kiegészítő tesztek. Az egyes vizsgálatokat az alábbi sorrendben célszerű végezni:
1.

Szenzoros tesztek: a binokuláris egyeslátás vizsgálatára a Worth-féle vörös-zöld, illetve főként a polarizációs tesztek, a sztereóérzékelés (stereopsis) vizsgálatára a Lang-, Titmus-, Random dot, illetve a polarizációs tesztek (ld. Polateszt) alkalmasak.
Jegyezzük fel a páciens aktuális fejtartását is!

2. A szemmozgások vizsgálata:
a. Vezetett szemmozgások
Kétszemes (verziók) és egyszemes (dukciók) vizsgálatok. Ügyelve arra, hogy a
vizsgálat során a gyermek fejtartása egyenes maradjon, egy érdeklődését felkeltő
tárgyat vezetünk lassan körbe az arca előtti, félközeli (40-50cm) síkban, illetve
az orra felől a kívánt irányba. Ha a tárgykövetés során bizonytalanok vagyunk
annak megítélésben, hogy egy adott izom működése valóban gyengült-e,
a babafejmanővert alkalmazzuk. Ennek során a pácienssel megpróbálunk
szemkontaktust felvenni, vagy egy tárgyat egyenesen előrefelé mutatunk
neki, majd fejét passzívan mozgatva ítéljük meg a szemizmok működését.
Az oculocephalicus reflex nyomán a szemek ilyen helyzetben is „törekszenek”
fenntartani az egyenes előre tekintési irányt. (ld. az 1. ábrát)

1. ábra
Babafejmanőver erősítette meg a felfelé tekintés
kétoldali korlátozottságát: a vizsgáló a beteg fejét
leszegi, de a bulbusok az egyenes előre tekintésre
késztetés során sem képesek felfelé térni. (Soproni
Anna gyűjteményéből)

b. Deviációk:
A valódi (manifeszt strabismus, tropia) és a rejtett kancsalság (latens strabismus, phoria) kimutatására szolgál. A manifeszt
kancsalság jelenlétének kimutatásában és a phoriának a tropiától való elkülönítésében a legnagyobb jelentősége a monokuláris
betakarásos-kitakarásos tesztnek van. A vizsgálat végzésének feltétele, hogy a gyermek viszonylag jól lásson és kooperáljon.
A takaráshoz legmegfelelőbb eszköz a félig áttetsző Spielmann-féle kanál vagy occluder.
Tropia kimutatására szolgál a betakarásos (cover) teszt. A gyermek, fejét egyenesen tartva előre néz, és távoli vagy közeli
tárgyat fixál (távoli és közeli deviáció vizsgálata). Míg az egyik szemet letakarjuk, a vizsgáló gondosan figyeli a másik, nem
takart szem minden mozdulatát. Ha van ilyen mozdulat, az tropia jelenlétére utal. Értelemszerűen: ha az egyik oldal felőli
betakarást követően a másik szemen nem lép fel fixálásra késztető beigazító mozdulat, akkor ez a szem nem kancsal, és akkor
ezt a próbát a másik szem felől is el kell végezni.
Phoria kimutatására szolgál a kitakarásos (uncover) teszt. A takarás elvétele pillanatában figyeljük az előzőleg takart szemet.
Ha a takart szem – közvetlenül a takarás után – az egyik irányba elmozdul (ez jól látható az áttetsző occluder alatt), és a takarás megszüntetésekor ezzel ellentétes irányú beigazító mozdulatot (fúziós mozgást) végez, ez phoriát jelent. Ez a mozdulat
tehát csak akkor látható, amikor a takarás váltása (=alternáló takarás) elég gyors ahhoz, hogy közben a binokuláris látás
(a fúziós állapot) megszakadjon. Mindkét oldal felől egyformán kiváltható.
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A kancsalsági szöget alternáló takarási teszttel, prizmaléc segítségével mérjük, igény szerint távolra, közelre, illetve a 9
tekintési mezőben félközelre fixáltatás közben. A kancsalsági szögnek megfelelő prizmaérték (prizmadioptria, PD) mellett
megszűnik a beigazító mozdulat. (Ld. az 3.táblázatot.)
BHT 35PD
BHT 30 PD
BHT 33 PD

BHT 5 PD
BHT 10 PD
BHT 30 PD

(EXO 2) PD
BHT 5 PD
BHT 12 PD (ESO 4) PD

3. táblázat.
Bal oldali felső ferde izom bénulásának tekintési mátrixa. A bal szem magasabb állása
szinte valamennyi irányban kimutatható, ami régi bénulásra utal. Ezt nevezzük a
comitantia kiterjedésének, azaz a kezdetben bénulásos kancsalság egyre inkább
követővé válik a kialakuló kontrakciók miatt. Jelölések: BHT: bal hypertropia;
PD: prizmadioptria; (EXO): exophoria; (ESO): esophoria

A vertikális kancsalság és a DVD elkülönítése (ld. lejjebb)
Be- és kitakarjuk az egyik szemet, és közben figyeljük az éppen nem takart szemet. Vertikális kancsalságnál a takaratlan szem
lefelé mozdul, a másik szem pedig kitakaráskor felfelé mozdul. DVD-nél a takaratlan szem lefelé mozdul, a társszem kitakarásakor ugyanezt teheti, de sohasem mozdul felfelé.
3.

Az éleslátás vizsgálata: Bármilyen életkorú gyermek esetében a szemészeti vizsgálat része kell, hogy legyen a látásra vonatkozó nyilatkozat! Csecsemő- és kisgyermekkorban a látási funkció pontos vizsgálata nem lehetséges, viszont a gyermek
látásfüggő magatartását (fényre, arcokra, játékokra reagálás stb.) a kvalitatív becslés céljából mindenképpen fel kell mérni.
Vizsgáljuk a fényreakciót, tárgyközelítésre a pislogási reflexet, váltott takarási próbával a fixálási preferenciát stb. Korai életkorban kvantitatív értékelésre ad lehetőséget az optokinetikus nystagmus, a Teller-kártya (preferential looking test), a VEP
(vizuális kiváltott válasz). Később az éleslátás vizsgálata az életkornak megfelelő optotypekkel történik. Lehetőleg a távoli
látásélességet, de ennek sikertelensége esetén a közeli visust vizsgáljuk.
Latens nystagmusnál a látásélesség vizsgálatát úgy végezzük, hogy a takarni kívánt szem elé nem occludert, hanem lencsét
helyezünk. Ennek értéke a várható fénytörési értéknél cca. 3.0D-val több kell, hogy legyen. Ezzel a „takart” szem kellően
homályosan lát ahhoz, hogy a másik látását vizsgálni tudjuk. Tehát pl. ha a várható érték –2,0D, akkor +1.0D-t helyezünk a
próbakeretbe.

4.

A látótér vizsgálata
Neuro-ophthalmologiai szempontból jelentős defektusok konfrontális látótérvizsgálattal jól kimutathatók. A gyermeket
valaki ölbe veszi, és az illető háta mögül, különböző irányokból mozgatott tárgyat vezetünk a gyermek arca elé. Miközben
egyenes előre tekintésekor a gyermek figyelmét lekötjük, azt nézzük, hogyan reagál a látótere különböző pontjaira „meglepetésszerűen” elővezetett tárgyra.
Kiegészítő tesztek: occlusiós teszt, torzió vizsgálata, háromlépéses teszt, csipeszteszt, kettőskép-elemzés (pl. Hess-ernyővel)

5.

Occlusiós teszt: a kóros fejtartás eredetének tisztázásához segít. A teszt során felváltva a jobb, majd a bal szemet takarjuk
szemtapasszal, és közben figyeljük a páciens fejtartásának változását. Ha a kóros fejtartás nem szemizom eredetű, akkor
változatlan marad a takarás ideje alatt is. (Kivéve, ha egy congenitalis
nystagmusban szenvedő beteg nullpontja nem egyenes előre tekintésben van.). Ha a fejbillenés eltűnik, függetlenül attól, hogy melyik szemet
takartuk le, a páciensnek cycloverticalis kancsalsága van fúziós képességgel (ld. lejjebb a háromlépéses tesztet). Ha a fejbillenés csak az egyik
szem bekötésekor tűnik el, akkor ezen a szemen Brown-szindróma
(ld. lejjebb), illetve cycloverticalis kancsalság van fúzió nélkül.
A

6.

A torzió vizsgálata
A bulbus vertikális izmok bénulásából eredő esetleges torziójának
(cyclodeviatio, rotáció) kimutatását szubjektív módon két, azonos színű Maddox- vagy Bagolini-lencse segítségével mérhetjük meg. Mindkét szem elé – pl. tengelyükkel függőlegesen – egy-egy lencsét a próbakeretbe helyezünk. A beteg feladata, hogy egy pontszerű fényforrás
vízszintes vonallá torzított képeit párhuzamosra állítsa. A próbakereten fokokban leolvasható a torzió mértéke. Ha a páciensnek kicsi a
magassági eltérése, akkor szükség lehet arra, hogy az egyik szem elé
vertikálisan gyenge prizmát helyezzünk azért, hogy könnyebben elkülönüljenek a fénycsíkok.
Az objektív torzió kimutatása alapvető, főként kisgyermekeknél.
Az objektív torziót oftalmoszkóppal direkt vagy indirekt módon
vizsgálhatjuk (ld. a 2. ábrát). Normális esetben a macula a papilla
alsó harmadával van egyvonalban.
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B
2 ábra
A: A torzió objektív mérése. A bal oldali képen látható a
papilla és a macula normális helyzete. Ehhez képest a jobb
oldali képen a szemfenéki képletek a bulbus extorsiójának
megfelelően látszanak
B: Közvetlenül a szem elé helyezett, optikailag a végtelenbe fixáltató eszköz (Soproni-féle Nyusziszem, Bunny Eye™)
lehetővé teszi, hogy közben a nemfixáló szemen szemtükörrel
megvizsgáljuk az objektív torziót. (A vizsgálati módszer és
eszköz bemutatása előadás keretében hangzott el a 2009-es
ESA konferencián. V. Paris szíves hozzájárulásával.)
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7.

Háromlépéses teszt
Ez a teszt a verikális eltérésért felelős szemizom kimutatására szolgál.
A diagnosztikai algoritmus 3 kérdése:
(1) Primer pozícióban a jobb vagy a bal szem áll magasabban
(hypertropiás)?
(2) Növekszik-e a deviáció jobbra vagy balra tekintéskor?
(3) Növekszik-e a deviáció a fej jobbra vagy balra döntésekor? (Bielschowsky-féle fejdöntéses teszt) (ld. a 3. ábrát)
Ezzel a teszttel a legtöbb esetben meghatározható egy
cycloverticalis szemizom bénulása.

A

B

3. ábra
A felső ferde izom congenitalis bénulása a bal szemen. Bielschowsky-féle
fejdöntéses teszt: a gyermek hevesen tiltakozik (B) az ellen, hogy a bal hypertropia
okozta kényszer fejtartásán (A) változtassunk. (Soproni Anna gyűjteménye)

Például ha a páciens egyenesen előre néz, és monokuláris takarással a jobb szem hypertropiáját állapítjuk meg (vagyis a
nemfixáló szem fentről „igazít be”, hogy felvegye a fixálást), akkor vagy a jobb szem süllyesztői (alsó egyenes vagy felső ferde)
lehetnek gyengék, vagy a bal szem emelői (felső egyenes vagy alsó ferde).
Ha a deviáció balra nézéskor nagyobb, mint jobbra nézéskor, akkor, mint lehetséges bénult izom, a jobb felső ferde és a bal felső
egyenes izom jön szóba, mivel balra nézéskor ezek az izmok felelősek a jobb szem süllyesztéséért és a bal szem emeléséért.
Ha a fejdöntéses tesztnél a fej jobbra billentésénél nő a deviáció, és balra döntéskor csökken, akkor a bénult izom a jobb
felső ferde, mivel a fej jobbra döntésekor a jobb felső ferde és a felső egyenes együtt végzi a jobb szem befelé fordítását
(incycloductio) (ld. a 3/a és b ábrát).
8.

A csipeszteszt (forced duction): Célja elsősorban az izomparesis akadályozottságból eredő (restriktív) strabismustól
való elkülönítése. Fontos differenciáldiagnosztikai segítséget nyújt a következő esetekben: (1) korábbi orbita trauma, (2) korábbi szemműtét, (3) incomitans congenitalis strabismus ptosissal (congenitalis fibrosis szindróma), (4)
orbitagyulladás vagy izom-megnagyobbodás képalkotó vizsgálattal bizonyítva, (5) hosszan tartó paresis. Gyermekeknél
csak altatásban végezhető el.

9.

Kettőskép-elemzés: Ezt a tesztet főként olyan diplopiás
betegeknél alkalmazzuk, akiknél ezt bénulásos
(incomitans) kancsalság okozza, és csak azoknál a betegeknél végezhető el, akiknek normális retinalis korrespondenciájuk (NRK) van, azaz a takarásos teszttel
mért objektív szög azonos a szubjektív szöggel. Hatéves
kornál fiatalabb gyermeknél nemigen sikerül elvégezni a
vizsgálatot.
Ezeknél a teszteknél a páciens más célpontot fixál az
egyik, és mást fixál a másik szemével. Azt vizsgáljuk,
hogy a páciens hogyan reagál erre a helyzetre. A deviációt az egymás után fixáltatott szemeken mérjük.
Pl. a Hess-ernyős tesztnél a vizsgálathoz vörös-zöld
szemüveget és egy speciális ernyőt használunk, amelyen nyolc fixációs pont van. Szükség van egy zöld és
egy piros, pontszerű fényt vetítő eszközre is. A vizsgálatot 50 cm-ről végezzük. A beteg fejét rögzítjük, rátesszük a vörös-zöld szemüveget, és megkérjük, hogy a
kezében tartott eszközzel a zöld fényt vetítse az orvos
által a fixációs pontokra vetített vörös fénypontokra.
A páciens által jelölt pontokat egyenes vonallal ös�szekötjük. Majd megfordítjuk a szemüveget, és a másik szem fixáltatásával is elvégezzük a vizsgálatot. A
regisztrátumon leolvasható, hogy mely szemizmok és
milyen mértékben felelősek a bénulásos eredetű kancsal szemállásért (ld a 4. ábrát).

A teljes gyermekszemészeti vizsgálat része még a szemfenék
elsősorban indirekt módon való tükrözése, a fénytörési érték
meghatározása, a fixáció- és a réslámpás vizsgálat.

4. ábra
Hess-ernyős vizsgálat. A felső ferde izom (n. IV.) veleszületett bénulásának képe
a jobb szemen. A felső kép az eredeti regisztrátum, az alsó pedig annak függőleges tengely menti tükörképe. Ez az orvos szemszögéből mutatja a beteg kóros
szemállását.
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A SZEMMOZGATÓ IDEGEK BÉNULÁSA*
A n. III. (oculomotorius) bénulása
Előfordulás: Egy tanulmányban 30 gyermek izolált bénulásából 43% volt congenitalis, 20% traumás, 13% fertőzéses vagy
gyulladásos eredetű, 10%-ban az ok tumor, 7%-ban aneurysma és 7%-ban ophthalmoplegiás migrén volt 5.
Klinikai anatómia
A n. III. magja a középagy tectumában helyezkedik el, az aqueductus cerebri előtt. A páros felső egyenes subnucleus egyedülálló,
mert az ellenoldali felső egyenes izomhoz ad beidegzést. A szemhéjemelő izom beidegzését ellátó sejtek ezzel szemben egy középvonali struktúrában helyezkednek el, a mag caudalis részétől hátrafelé.
Klinikai tünetek
A szemmozgató ideg sérülése kiválthatja az általa beidegzett izmok teljes vagy részleges (az alsó vagy a felső ágat érintő,
illetve izolált bénulások) gyengeségét. A szemmozgató ideg teljes bénulása esetén a szem erőteljesen kifelé és enyhén lefelé
tér, azaz exohypotropiás, teljes ptosissal és
tág pupillával. Előfordulhat, hogy az egyoldali bénulás enyhe proptosist produkál,
amely így orbitalaesiót utánoz.
A III. agyideg mag eredetű bénulása ritka.
A mag sérülése bizonyítottnak tekinthető, ha
(1) féloldali oculomotorius bénulást észlelünk
B
ellenoldali felső egyenes izombénulással és
kétoldali szemhéjcsüngéssel, vagy (2) kétoldali
oculomotorius bénulást normál levatorfunkció
mellett. Az oculomotorius teljes egyoldali bénulása nem lehet magi eredetű, amennyiben a
másik szem egyáltalán nem érintett.
Amikor elsősorban az ideg alsó fasciculusa
érintett, a szem exotropiás a belső egyenes
A
C
izom érintettsége miatt, és hypertropiás az alsó
egyenes paresise következtében (ld. 5. ábra).
5. Ábra
Ha a felső fasciculus sérült, a szem hypotropiás
A III. agyideg congenitalis, részleges bénulása a jobb szemen. 43 éves férfi.
lesz valamennyi tekintési pozícióban. Az alsó
A: A jobb szem az évek folyamán extrém kifelé–felfelé helyzetbe került az alsó és belső egyenes, illetve
az alsó ferde izom bénulása, továbbá az antagonisták (beleértve a levatort is) kontrakciója követferde izom sérülése a szemgolyó befelé forkeztében. A szemhéj pseudoretractiója miatt a szemrészárás sem teljes. Kóros regeneráció miatt a
dulását (incyclotorsio) idézi elő, mely torziós
pupilla szűk, a nembénult szemen finom nystagmus van. A koponya MRI kóros eltérést nem mutatott.
B: A páciens jobb oldali, bénult szeme a vezér szem (ezen kisebb a fénytörési hiba). A páciens az ujdiplopiát produkálhat, és megszakíthatja a
jával megemeli a szemhéját, és úgy nézi a tévét. A jobb szem fixálásakor a bal szem befelé és lefelé tér
fúziót, mielőtt még a párhuzamos szemállás
következményes pseudoptosissal. C: ábra. Mindkét kisgyermekkori fotón látható, hogy a gyermek
a jobb, bénult szemével fixál (piros nyíl) (Soproni Anna gyűjteményéből)
helyreáll.
A n. III. részleges bénulási formái
1. az alsó egyenes izolált bénulása: Az orbita-MRI kimutathatja az izom aplasiáját is.
2. az alsó ferde izom izolált bénulása: ritka; az addukció emelésének korlátozottságánál elsősorban Brown-szindrómára kell
gondolni. Ez utóbbinál (ld. a 115. oldalon) azonban a felső ferde izom nem mutat túlműködést, csak erőteljes felfelé tekintéskor mutatkozik nagy exotropia, és pozitív a csipeszteszt. Az alsó ferde izom bénulásában szenvedő páciensek többsége
sikeresen kezelhető az antagonista felső ferde izom gyengítésével.
3. Izolált ophthalmoplegia interna: A pupillák egyoldali, váltakozó mydriasisa előfordul más mozgászavar nélkül is, migrénes fejfájásnál. A n. III. kompresszióból eredő laesiójának kezdeti tünete az akkomodáció egyoldali gyengülése. Az izolált
ophthalmoplegia internában szenvedő gyermeknél az intermittáló exotropia megjelenése a n. III. kezdődő bénulását jelzi.
A n. III. synkinesise
A n. III. synkinesise (kóros lefutása) vagy kóros regenerációja a szemmozgató ideg sérülése (főként axonszakadás) után néhány héttől néhány hónapig terjedő időn belül jelentkezhet; kísérhet azonban egyes congenitalis esetet is. Ma is Bielschowsky
feltételezése a legelfogadottabb, miszerint az ok a perifériás axonok primeren téves irányú regenerációja. Jellegzetes tünet a
bizarr megjelenést kiváltó pszeudo-Graefe-tünet (ld. a 6. ábrát), illetve, hogy akaratlan mozgások reprodukálhatók egy részben akaratlagos erőfeszítéssel.
* Megjegyzés: egy adott ideg bénulása természetesen kissé „pongyola” megfogalmazás, ám a korrekt, de bonyolult birtokos szerkezet (pl. „A n. oculomotorius által
beidegzett izmok bénulása”) kiírása helyett mi is követjük a nemzetközi szakirodalomban használt rövid formát (pl. az Oculomotor Palsy – A n. oculomotorius
bénulása)
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A n. III. congenitalis bénulása
A III. agyideg kóros regenerációval járó veleszületett bénulásában az érintett pupilla mioticus lehet a normálishoz
képest (ld. az 5/A ábrát). A gyermekkori oculomotorius bénulások kb. 40%-a veleszületett. Habár gyakran izolált jelenség, kísérhetik egyéb neurológiai elváltozások. Az MRI
az érintett extraocularis izmok hypoplasiáját és néha az
érintett n. III. intracranialis hiányát jelzik.
Gyakori az amblyopia. Esetenként a bénult szem fixál (ld.
az 5. ábrát), és ez a nembénult szem amblyopiájához vezethet. Ezt a tünetet figyelték meg nystagmusos betegeknél, és
valószínűleg utal a bénulás oldalán lévő nystagmus kedvező
csökkenésére. (Ahogyan az 5. ábrán látható páciensnél is
ezt tapasztaltuk.) Habár a binokuláris látás helyreállására
kicsi az esély, kancsalsági és ptosisműtéttel elfogadható
kozmetikai eredmény érhető el.

6. ábra
Kóros, congenitalis synkinesis a bal szemen (Ötéves korban készült felvételek).
A bulbus emelésekor időnként kóros innervációt jelző bal oldali ptosis, lefelé tekintéskor szemhéjretrakció van. A néha bizarr szemállást a páciens viszonylag jól kontroll
alatt tudja tartani (11 éves követés) (Soproni Anna gyűjteményéből)

A n. III. traumás bénulása
A relatíve kis traumának tulajdonított III. agyidegbénulás hátterében rejtett intraocularis tumor is meghúzódhat, mely
nyomhatja az ideget.
A n. III. bénulásának kezelése
Elsősorban az amblyopia kezelésére irányul, melyet részben a kancsalság, részben a ptosisos
szemhéj deprivatiós hatása okoz.
Gyakran több kancsalsági műtétre van szükség ahhoz, hogy párhuzamos szemállást érjünk
el. A leggyakoribb, hogy binokuláris egyeslátás van normális fejtartással, de diplopia van
szélső tekintési helyzetekben. A funkció-helyreállítás tervezésekor a ptosis kezelése jelenti
a legnagyobb gondot. A ptosisos szemhéj megakadályozza a beteget, hogy diplopiája legyen.
Ha azonban bármilyen fokú kétszemes látás elérhető egy ilyen gyermeknél, a súlyos fokú
ptosist korrigálni kell. A ptosisműtét mindaddig halasztandó, amíg el nem érjük a legkedvezőbb szemállást.

Myasthenia gravis
Blowout törés
Congenitalis fibrosis szindróma
Internuclearis ophthalmoplegia
Duane-II-szindróma
4. táblázat
Klinikai algoritmus a gyermekkorban
előforduló n. III. bénulásának differenciáldiagnózisához5

neuro-ophthalmologia

105

A HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJABB SZEMÉSZETI VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

A n. IV. (trochlearis) bénulása
Ez a leggyakoribb izolált cycloverticalis izombénulás, melynél a felső ferde izom érintett. Lehet congenitalis (92 gyermek
retrospektív vizsgálata során a n. IV. bénulás eredete 56 esetben congenitalis volt(5), mely származhat a IV. agyideg magjának vagy motoros részének károsodásából, illetve lehet szerzett, amelyet többnyire zárt, a fejtetőt ért koponyasérülés okoz.
A bénulás lehet egy- vagy kétoldali, utóbbi jóval gyakoribb.
A felső ferde izom inát vagy a trochlea környékét ért közvetlen sérülés okozhat egyoldali bénulást.
A congenitalis esetek rendszerint egyoldaliak, a szerzettek pedig gyakrabban kétoldaliak. A szerzett bénulások, melyek bizonyosan nem függnek össze sérüléssel, súlyos intracranialis laesiók lehetőségét vetik fel, és részletes ideggyógyászati vizsgálatot
tesznek szükségessé. A veleszületett és a szerzett forma elkülönítését ld. a 2. táblázatban.
Klinikai tünetek
Gyakori a rendellenes fejtartás, akut esetben több mint 70%-ban, rendszerint a pareticus szemmel ellentétes oldali vállra döntéssel. Egyoldali esetekben a páciensnek lehet magasabb szemállása (hypertropia). Mind az ép, mind az érintett szem lehet a
vezérszem. Szerzett eseteknél a tompalátás nem gyakori, de a veleszületett eseteknél előfordulhat. Szerzett eseteknél gyakori az
extorsio és a tárgyak látszólagos dőlésére vonatkozó panasz. Előfordulhat, hogy a beteg megszokásból a pareticus szemével fixál,
és gyakran a nembénult szem által látott kép kifelé dőléséről (szubjektív excyclotropiájáról) számol be.
Mindig gondolni kell a kétoldali paresis fennállásának lehetőségére.
Kétoldali bénulásnál általában jellemző a lefelé tekintéskor „V” formájú esotropia (azaz lefelé tekintéskor fokozódik a befelé térő
kancsalság), a leszegett áll, illetve, hogy a mért extorsio általában 10° vagy annál nagyobb. Mindkét funduson észlelhető extorsio.
Tipikus a jobb oldali hypertropia balra nézéskor és a bal oldali hypertropia jobbra nézéskor. A fejbillentéses teszt mindkét oldalon
pozitív: a hypertropia növekszik, ha a fej a hypertropiás szemnek megfelelő oldalra dől. Következmény: a felső ferde izmokhoz
tartozó kitérések (dukciók) rendszerint csökkent mértékűek, és az alsó ferdék túlműködése jelzi a bénulás kétoldaliságát.
Egyoldali bénulásnál lefelé tekintéskor kismértékű esotropia van; a kettős Maddox-teszttel mért extorsio kisebb mint 10°;
a fejbillentéses teszt csak az érintett oldalon pozitív; a felső ferde izom működése általában csökkent.
A felső ferde izom bénulásának diagnózisához segítenek: a háromlépéses teszt (nő a vertikális deviáció, ha a fejet a bénulás oldala felé fordítjuk és a bénulással ellentétes irányba billentjük), a torzió mérése, a dukciók és verziók gondos elemzése.
A háromlépéses teszt néha (DVD, restrictiós tényezők mellett) félrevezető.
A diagnosztizálásban és a kezelés tervezésében fontos a 9 diagnosztikai tekintési pozícióban, valamint a fej jobbra és balra döntése mellett mérni a deviációt. A verziókat vizsgálva figyelmet kell fordítanunk az érintett felső ferde, illetve az antagonista alsó
ferde izom fő működésére, valamint az érintett oldali szem süllyedésére (amit az azonos oldali felső egyenes kontraktúrája következtében fellépő korlátozottság okozhat). A deviációban mutatkozó változást követhetjük Hess-ernyővel.
A IV. agyideg congenitalis bénulását gyakran nem diagnosztizálják, mert sok gyerek tünetmentes, más csecsemőkről pedig
úgy gondolják, hogy veleszületett, nyakizom eredetű torticollisa van (ld. a 7. ábra esetét: kiegyenesített fejtartás mellett, a
bal szem monokuláris takarásakor a jobb szem alig észrevehető magasabb szemállása, azaz hypertropiája derült ki. Már a
kisdedkori fotókon látszott a ferde fejtartás. A bal alsó ferde izom műtéti gyengítésével a fejtartás rendeződött). Vannak
olyan gyermekek, akik a bénult izom oldaláról elfordítják a fejüket, hogy kiküszöböljék az incomitans hypertropiát, míg más
gyermekeknél kombinálódik a fej elbillentése és elfordítása. Más esetekben az orvos az érintett szem vertikális diplopiához
kapcsolódó hypertropia miatt figyel fel. Idősebb gyermekek a bénulást szerzett vertikális diplopiaként jelzik. Jellemzők a
nagy vertikális fúziós vergenciaamplitúdók (a normális 2–3 PD helyett 16, felnőttkorra ez elérheti a 30 PD-t is. A veleszületett
agyidegbénulással összefüggő vertikális diplopiás páciensek valószínűleg ezért nem panaszkodnak a kép dőléséről.)
Nem szokatlan, hogy a IV. agyideg veleszületett bénulásában szenvedő páciensek tünetei először tinédzser- vagy felnőttkorban
jelentkeznek (esetleg a kontrakciók okozta deviációnövekedés vagy a fúziós vergenciaamplitúdók korral járó csökkenése miatt).
Az arc aszimmetriája (ld. a 8. ábrát) szinte mindig megjelenik, talán a fej krónikus dőlése miatt (a fejbiccentés oldalán az arcfél
hátrébb helyeződik, és a száj a fejdőlés irányába ferdül). Az arcaszimmetriát úgy lehet felismerni, hogy vonalat húzunk a két pupilla közepén át és egy másikat a zárt ajkakon át. Ilyenkor ezek a vonalak konvergálnak, és kereszteződnek az arc laposabb, hátrahúzódottabb oldala felé. Az arc aszimmetriájának ezt a formáját el kell különíteni attól, melyet a synostosisos plagiocephalia,
a veleszületett muscularis torticollis esetén látunk, vagy amely nem specifikus aszimmetria, és normális esetben is előfordul az
egyes egyéneknél. A synostosisos plagiocephalia esetében az aszimmetria a homlokra is kiterjed (ld. a 9. ábrát), míg a másik két
esetben az csak az arc középső részét érinti.
Feltűnő lehet a bénult szem enophthalmusa is, amelynek oka, hogy hiányzik a felső ferde ín által a bulbusra gyakorolt normális
átviteli erő.
A felső ferde izom bénulásának congenitalis formájában szenvedő betegnél – szemben a szerzettekkel – a műtét során a csipesztesztnél
a felső ferde izom túlzottan nagy erőt igényel (Guyton5) és ez az izom inának kóros hosszúságát, bőségét vagy „lazaságát” igazolja.
Műtét során kóros (kicsi vagy hiányzó) felső ferde ínnal találkozik a sebész 87%-ban, míg ez csak 8% a szerzett eseteknél (Helveston5).
Még a IV. agyideg bénulásának akut eseteiben is, amikor nem volt elegendő idő arra, hogy kialakuljon az alsó ferde izom
kontraktúrája, a verziók vizsgálata gyakran kimutatja az antagonista alsó ferde izom túlműködését (AFTM), miközben a
pareticus felső ferde izom működése csak kisfokban gyengült, vagy ez egyáltalán nem mutatható ki. Amint a bénulás krónikussá válik, a kancsalság kísérővé válik: a vertikális értékek abdukcióban és addukcióban hasonlóak lesznek (ld. a 2. táblázatot). Ezt nevezzük a comitantia kiterjedésének, és oka lehet az érintett oldali felső egyenes kontraktúrája (másodlagosan járul
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7/b ábra
Fejdöntéses teszt: a kényszerfejtartással ellenkező irányba döntéskor láthatóvá
válik a jobb szem magasabb állása (hypertropia, piros nyíl)

7/a ábra
A n. IV. congenitalis bénulása a jobb szemen.
Kompenzáló fejdőlés a bal váll felé. Balra lefelé tekintéskor a jobb felső ferde
izom (piros nyíl) elmarad (alulmőködik). Balra és balra felfelé nézetve a jobb
szem feljebb áll az alsó ferde izom túlműködése miatt (zöld nyíl). (Soproni Anna
gyűjteményéből)

7/c ábra
Fejdöntéses teszt: a felső ferde izom congenitalis, kétoldali bénulása (S. A.)

B

A
8. ábra
A bal felső ferde izom congenitalis bénulása. A kifejezett
torticollist kísérő arcaszimmetria jellegzetességeit mutatják
a fehér szaggatott vonalak (a magyarázatot ld. a szövegben).
(Soproni Anna gyűjteményéből)

C

9. ábra
Plagiocephalia.
A: a bal homlokdudor hiányzik, az orbita benyomott (piros nyíl)
B: A bal szem magasabb állása (hypertropiája) addukcióban kifejezett (zöld nyíl)
C: kompenzáló fejtartás. (Soproni Anna gyűjteményéből)

hozzá a krónikus hyperdeviatióhoz), vagy az ellentétes oldali alsó egyenes izom kontraktúrája (másodlagosan az ellenoldali
hypotropia esetében olyan páciensnél, aki megszokásból a pareticus szemével fixál).
Idővel a pareticus szemmel történő fixálás miatt kialakult fixációs „kényszer” az alsó egyenes izom kontraktúrájához vezet a másik szemen, amely során hypotropia jön létre az emelés korlátozottságával, és néha enophthalmust („beesett szem szindrómája”)
okoz. Az ilyen páciensről tévesen azt hiszik, hogy blowout törése van, vagy az emelőizmok bénultak a másik szemen. A koponya-,
illetve orbita-MRI azonban a bénult felső ferde izom atrophiáját vagy hypoplasiáját mutatja.
Hosszan tartó trochlearis bénulás esetében az extorsio csökken, míg a hypertropia és a fej dőlése fokozódik, mely valószínűleg
tükrözi az azonos oldali felső egyenes rárakódó kontraktúráját.
Synostosisos plagiocephalia
Ez a féloldali orbitadeformitás a trochlea anatómia helyzetének változása révén a IV. agyideg bénulását utánozza (ld. a 9. ábrát),
mivel az alsó ferde izom túlműködésével jár. Ezzel ellentétben a congenitalis muscularis torticollisban és a deformációs
plagiocephaliában szenvedő gyermekeknél van egy kapcsolódó torticollis, amely nem ocularis természetű.
Idiopathiás agyidegbénulás
Idiopathiás agyidegbénulásról beszélünk, ha egy gyermek akut vertikális diplopiáját a n. IV. izolált bénulásának tünetei kísérik
anélkül, hogy őt a közelmúltban fejsérülés érte volna, vagy veleszületett agyidegbénulásos tünetei, illetve társuló neurológiai
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eltérései lennének. Az idiopathiás agyidegbénulásból a felnőttek általában négy hónap alatt spontán gyógyulnak. Idősebb felnőtteknél ezt gyakran az agyideg microvascularis infarctusának tulajdonítják. Gyermekek esetében a n. IV. idiopathiás bénulása
természetes (folyamatosan fennálló vagy magától gyógyuló) lefolyását nem ismerjük. Gyermekeknél a kompresszív laesio ritkán
okozza a n. IV. izolált bénulását, és ez azt valószínűsíti, hogy még a folyamatosan fennálló bénulás klinikai megfigyelése is elégséges lehet. Agyi képalkotókat csak akkor vegyünk igénybe, ha további neurológiai jelek alakulnak ki!
Kompresszív laesiók
Mivel a felső ferde izom bénulását gyermekkorban ritkán okozza kompresszív laesio, nem indokolt rutinszerűen elvégezni a koponya
MRI-t. Gyakran akkor készül orbita-MRI, amikor a cél annak megállapítása, hogy kisebb lett-e a felső ferde izom mérete. A n. IV. egyoldali bénulásában szenvedőknél az elmúlt évtizedben nagy felbontású MRI-vel egyre gyakrabban fedezik fel a n. IV. schwannomáját,
amely lassan növekvő jóindulatú tumor. A tumorműtét gyakrabban tehető felelőssé a n. IV. izolált gyengeségéért, mint maga a tumor.
A IV. agyideg bénulásának ritka okai
Differenciáldiagnózis
A gyermekkori IV. agyideg bénulásának differenciáldiagnózisával
kapcsolatos megfontolásokat az 5. táblázatban soroltuk fel. A felső ferde izom izolált bénulása általában egyértelmű idősebb gyermekeknél.
Azoknál a gyermekeknél azonban, akik fejsérülést szenvedtek el, ügyelni kell arra, hogy kizárjuk az agytörzsi funkciózavar okozta ferde deviációt (skew deviation).

Disszociált vertikális divergencia
Veleszületett muscularis torticollis
Synostosisos plagiocephalia
Kettős emelőizom-bénulás (double elevator palsy)
Szemdőlési (ocular tilt) reakció
Bénulásos (incomitans) ferde deviáció
5. táblázat
Klinikai algoritmus a gyermekkorban előforduló n. IV. bénulásának differenciáldiagnózisához5

Kezelés
Congenitalis eseteknél a kóros fejtartás és az arcaszimmetria
miatt szükségtelenül ne halogassuk a kancsalsági műtétet.
A szerzett bénulás eseteit legalább hat hónapig meg kell figyelni, mielőtt műtétre gondolnánk. Ez idő alatt, egyoldali
eseteknél nem tanácsos takarást elrendelni, mivel a legtöbb
gyerek kompenzáló fejdöntéssel fúzióra képes.
Az amblyopia ilyen körülmények között való kialakulása
valószínűsít egy egyidejűleg fennálló mozgászavart (a fúzió
traumás megszakadását vagy -képtelenségét).
Az egyoldali bénulás műtéti kezelése egyéni, és a műtét
célja a binokuláris egyeslátás létrehozása csak a funkcionális tekintési mezőben, továbbá a fejtartás normalizálása. A
Bielschowsky-féle fejdöntéses teszt pozitivitása azonban általában a sikeres műtét után is megmarad, legalábbis a veleszületett eseteknél.
A műtéti stratégia általános vezérelve:
A legtöbb esetben az azonos oldali alsó ferde izom izolált túlműködéséről, a felső ferde izom gyengeségéről vagy működésének
teljes kieséséről van szó. Ezek az esetek kezelhetők az antagonista alsó ferde izom műtéti gyengítésével (azaz: recesszióval vagy
myectomiával). Az egyenes előretekintés hypertropiájának maximum 15 PD-ját semlegesítheti, és az az előnye, hogy önszabályozó.
Jelentősebb hypertropia esetén (csipeszteszt: a felső egyenes kontraktúrája!) az azonos oldali felső egyenes hátrahelyezésére is szükség
lehet. A lefelé nézéskor mutatkozó jelentősebb hypertropia az ellenoldali alsó egyenes kontraktúrájára gyanús, amely olyan gyermekeknél fordul elő, akik megszokásból a pareticus szemükkel fixálnak. Ilyenkor az ellenoldali alsó egyenes hátrahelyezése javasolt.
Ha a IV. agyideg congenitalis bénulásánál a csipeszteszttel azt tapasztaljuk, hogy túlzott erő szükséges a dukció eléréséhez, akkor
a felső ferde ín laza vagy hiányzik. Ha ín van, akkor ennek redőzését végezzük, gondosan dozírozva. A túl kicsi redő nem hatásos,
míg a túl nagy iatrogen Brown-szindrómát okoz.
A trochlearis ideg kétoldali bénulásának kezelése nehezebb. Olyan gyermekek esetében, ahol váltakozó hyperdeviatio van oldalra
nézéskor és nagy esotropia lefelé nézéskor, a felső ferde ín kétoldali redőzése gyakran helyreállíthatja a kétszemes egyeslátást egyenes előre tekintéskor, de közelre és lefelé nézéskor a diplopia általában megmarad, amelynek oka az ilyenkor meglévő esotropia
és a maradék torzió.
Kushner2 a kétszemes egyes látás lefelé nézéskori sikeres helyreállítására egy olyan eljárást alkalmazott, amelyet Forrest Ellis
és Carlos Souza-Dias írt le, és amely az alsó egyenes kétoldali recessziójából (5 mm OU) áll. Ez az eljárás „feszes rögzítést” hoz
létre, amely lefelé tekintési többletinnervatiót igényel, amivel fokozza a pareticus felső ferde izmok működését, javítva ezzel lefelé
nézéskor az abdukciót és az intorsiót.
Ezért ehhez szükség van arra, hogy a felső ferde izomnak legyen még valamennyi megmaradt működése. Jampolsky 2 szerint
a felső egyenes és alsó ferde izom kétoldali gyengítését kell elvégezni, hogy a kétszemes egyeslátás mezejét a felfelé nézésből
a primer pozíció felé „lefelé lehessen gördíteni” . Ennek az eljárásnak a relatív hátránya, hogy gátolja a felfelé nézést.
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A kétoldali felső ferde bénulásban szenvedő gyermekek panaszai főként torziós jellegűek, oldalra tekintéskor váltakozó minimális hyperdeviatióval, vagy lefelé tekintéskor V-mintával. Ilyen esetekben a felső ferde ín redőzésének egy másik megoldása lehet a torziós mozgásokban részt vevő felső ferde ín elülső részének dissectiója és elülső-alsó áthelyezése (Harada–Itoeljárás).Az excyclodeviáció csökkentésén, illetve megszüntetésén kívül ez az eljárás fokozza lefelé nézéskor az abdukciót, és
ezzel csökkenti a társuló V-mintájú esotropiát.
A VI. agyideg (abducens) bénulása
Klinikai tünetek
Mivel a hatodik agyideg egyetlen feladata a szem abdukálása,
bénulásának klinikai tünetei egyértelműbbek, mint az
oculomotorius vagy a trochlearis ideg bénulásáé.
A külső egyenes izom bénulása incomitans esodeviatiót
okoz. Akut bénulásnál (ld. a 10. ábrát) a gyerekek a sérült
oldal felé fordítják fejüket, vagy nem kísérő jellegű befelé
térő kancsalság (esotropia) jön létre, amely növekszik, ha
A
B
az érintett oldal felé tekintenek, és csökken vagy eltűnik, ha
a tekintet a bénulás irányától elfordul. Az idősebbek kettős
10. ábra
látásról panaszkodhatnak.
A n. VI. congenitalis bénulása a jobb (!) szemen. A: kompenzáló fejtartás a jobb
Az esodeviáció általában nagyobb távolra, mint közelkülső egyenes bénulása miatt B: a fej balra fordításakor (babafejmanőver) a jobb
bulbus nem képes kitérni (piros nyíl). A jobb külső egyenes izom kapcsolt párja,
re fixáláskor. A szög tovább növekszik, ha a gyermek az
vagyis az ellenoldali belső egyenes izom túlműködik (zöld nyíl). (Soproni Anna
érintett szemmel fixál. Azoknál az abducens pareticus
gyűjteményéből)
gyerekeknél és csecsemőknél, akik igyekeznek kerülni a
diplopia mezejébe való tekintést, tévesen tekintésbénulást feltételezhetünk. A csecsemő forgatásával kiváltva a vestibuloocularis reflexet, látóhatóvá válik a deviáció nem kísérő (noncomitans) jellege. A gyógyulás időszakában jelentős esotropia
maradhat fenn, függetlenül attól, hogy az abdukció majdnem teljesen helyreállt. Ez eredhet az egyenes izmok bénulást követő beidegzési kiegyensúlyozatlanságából, a belső egyenes másodlagos kontraktúrájából, de okozhatja a korábban meglévő
esophoria dekompenzálódása is.

6. táblázat
Klinikai algoritmus a gyermekkorban előforduló n. VI. bénulás differenciáldiagnózisához5
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A n. VI. bénulásának okai
A gyermekkori szerzett hatodik idegbénulások több mint egyharmadát agydaganat okozza. Szerzett paresis esetén közelmúltban történt
fejsérülés iránt tudakozódunk, korábbi vírusos megbetegedésekre vagy védőoltásokra, korábbi abducens bénulásos epizódra és annak időtartamára, intracranialis nyomásfokozódás tüneteire kérdezünk rá. Minden olyan gyermeknél, akinél a VI. agyideg bénulásának tünetei
jelentkeznek, beleértve azokat az eseteket is, ahol egyértelmű a traumás eredet, teljes neurológiai kivizsgálás és MR-vizsgálat javasolt.
A n. VI. veleszületett bénulása
Ez a bénulás ritka, de gyakran észrevétlen marad, mivel újszülötteknél a kismértékű abdukciós gyengeséget nagyon nehéz
kizárni. Többnyire nincs perifériás kóros ideglefutás (misdirection), és csak átmeneti, feltehetőleg perinatalis koponyasérülésnek tudható be. Az átmeneti bénulásnak két formája ismert. Az első forma újszülöttkori esotropiaként jelentkezik az abdukció
egyoldali korlátozottságával, és általában egy hónapos korra megszűnik. Ezek az esetek valószínűleg perinatalis traumának
tudhatók be. A második formánál az újszülöttkori esotropiát nem kíséri jelentős abdukciós elmaradás.
A n. VI. traumás bénulása
A n. VI. bénulása gyakran fordul elő fejsérüléses betegeknél. Viszont ha egy látszólag triviális fejsérülés után lép fel, inkább egy
rejtett, intracranialis tumorra kell gondolnunk.
A n. VI. jóindulatú, visszatérő bénulását vírusos betegség vagy védőoltás okozhatja. Nőknél és bal oldalon gyakoribbak. Szemben a kompresszió vagy megnövekedett koponyaűri nyomással kapcsolatba hozható esettel, a jóindulatú, visszatérő bénulás általában hirtelen alakul ki, és az érintett szem súlyos abdukciós gyengeségével jár. Az ilyen gyerekek jól vannak a rohamok között,
és nincs más intracranialis eltérésük vagy anyagcserezavaruk.
Az ismétlődés típusosan ugyanazon a szemen jelentkezik. A legtöbb esetben a teljes gyógyulás 8–12 hét után következik be, de
többszöri kiújulás után esotropia marad fenn, és ez sebészetileg korrigálandó. Minthogy a teljes gyógyulás előtt strabismusos
amblyopia alakulhat ki, az ambyopiaveszéllyel fenyegető életkorban általában részidős takarást rendelünk el a gyermek számára.
A visszatérő, jóindulatú bénulás diagnózisát az alábbi jelek alapján lehet felállítani: (1) akut kezdet, (2) az abdukció teljes hiánya, (3)
megelőző lázas, vírusos megbetegedés, (4) nincs más agyidegsérülés és (5) megnövekedett koponyaűri nyomás jeleinek és szimptómáinak hiánya. Ha egy gyereknek a látszólag jóindulatú bénulását negatív agyi képalkotó vizsgálat igazolta, és noha állapota javul,
de nem múlik el teljesen, akkor a képalkotó vizsgálatot meg kell ismételni, mivel a megismételt vizsgálatnál hídi glioma derülhet ki.
A kemoterápiás szerek neurotoxicitásuk révén is okozhatják a VI. agyideg bénulását.
Habár az intracranialis aneurysmák gyermekeknél ritkák, a sinus cavernosus aneurysmái néha izolált bénulást okozhatnak.
Hídi glioma
Az agytörzsi gliomák különösen gyakoriak gyermekeknél: több mint 80%-uk a hídból származik. A kezdetük leggyakrabban 5
és 8 éves korra tehető. A kezdeti neuro-ophthalmologiai vizsgálatnál észlelhető azonos oldali facialis gyengeség a hídi glioma
gyanúját veti fel. Ép szenzoros és motoros fúzió sem zárja ki a hídi glioma diagnózisát.
Intracranialis nyomásfokozódás
A megnövekedett intracranialis nyomás lefelé mozdíthatja az agytörzset, ez feszíti a VI. ideget, amely a Dorello-csatornában
rögzül. Amint helyreáll az intracranialis nyomás, a n. VI. bénulása szinte mindig megoldódik.
Miután a Chiari-rendellenesség társulhat pseudotumor cerebrivel, fontos kizárni az előbbi kórképet, különösen akkor, ha a n. VI.
bénulását nem sikerül egy egyébként máskor sikeres kezeléssel megoldani.
Kezelés
Amblyopiára hajlamos korú gyermekeknél takarásra lehet szükség azzal a céllal, hogy megőrizzük az esotropiás szem
látását, különösen, ha a páciensnek nincs kompenzáló fejtartása, amivel a fúziót fenntarthatná. Az egyenes előretekintéskor mutatkozó diplopia átmeneti korrigálására hasznosak lehetnek a Fresnel-féle press-on prizmák. A sérüléses esetek
több mint felében spontán gyógyulás lehetséges, főként, ha a paresis egyoldali. Annak hiányában, következő lépésként az
antagonista belső egyenes izomba adhatunk botulotoxin-injekciót, így sikerülhet a szemeket egyenes állásban tartani.
A botulinumkezelés segíthet megelőzni a belső egyenes izom kontraktúráját, mialatt a pácienst a műtétet megelőzően megfigyelés alatt tartjuk. Ha a hat hónapig vagy tovább tartó megfigyelési időszak alatt sem következik be gyógyulás, műtéti megoldás
javasolt. Az antagonista belső egyenes izom jelentős retropozíciója a külső egyenes izom reszekciójával gyakran lehet sikeres első
műtéti megoldás. Szükség lehet a vertikális izmok áthelyezésére is (Kestenbaum-műtét). Bénulásos kancsalság esetén, ha számítani lehet a páciens együttműködésére, segítséget nyújthat a szabályozható varratok behelyezése.
Congenitalis ocularis motoros apraxia
Néha strabismushoz vezető ritka rendellenesség. Főként fejlődésbeli késéseknél észlelhetjük. A kórképekhez társulhatnak központi idegrendszeri eltérések. Fontos, hogy a koponyát modern képalkotókkal vizsgáljuk meg, és a gyermeket teljes körű általános
kivizsgálásnak vessük alá. A tünetek között szerepel az, hogy az egyén képtelen normális, akaratlagos horizontális saccadokat
produkálni. Ehelyett a horizontális fixálás váltása a fej lökésszerű fordulásával történik úgy, hogy a fej először túlrándul a célon,
majd a fixálás után visszafordul az ellenkező irányba. E kórkép esetén Joubert-szindróma és Gaucher-kór irányában kell kutatni.
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Infantilis (congenitalis) esotropia
Az esotropia néhány héttel vagy hónappal a születést követően jelenik meg. A családi anamnézisben gyakran találunk kancsalságra utaló adatot, de a jelenség etiológiája a mai napig nem tisztázott. A korai kezdetű esotropián kívül a gyermekek általában
egészségesek, a neurológiai és a fejlődési rendellenességben
szenvedő betegeknél az esotropia e típusa eléri a 30%-ot.
A nagy kancsalsági szög (>30 PD) miatt gyakori a keresztfixálás, mely kétoldali abducens paresis gyanúját kelti, ez
azonban babafejmanőverrel többnyire kizárható. Néhány
hétig tartó szemtapaszos váltott takarás után tárgykövetéssel is sikerül meggyőződni a szemek abdukciós képességéről (ld. a 11. ábrát).
A kórképhez gyakran társul az alsó ferde izom túlműködése,
mely addukcióban felfelé rándulást idéz elő. Ez az ún. disszociált vertikális deviáció (DVD). Fontos, hogy el tudjuk különíteni
a vertikális kancsalságtól.
Az infantilis esotropiával gyakran együtt járó latens
nystagmusnál a látásvizsgálat speciális megoldást kíván
(ld. a fejezet elején a Vizsgálómódszerek c. bekezdésben).
A congenitalis esotropiás gyermekeknél a horizontális
egyenletes követő mozgás aszimmetriája (nasalis irányból
temporalis felé haladva kevésbé fejlett) hat hónapos koron
túl is megmarad. A többnyire jelentéktelen fénytörési hiba
és alternáló fixálás következtében viszonylag ritka a tompalátás. A kezelés alapvetően műtéti. Szakmailag elfogadottá vált a kétéves kor előtt végzett kancsalságellenes műtét,
11. ábra.
mellyel jó kozmetikai eredmény és nemritkán jó fúziós
Infantilis esotropia, a n.abducens kétoldali pseudoparesise. Monokuláris takaképesség érhető el. Általában a két belső egyenes hátraheráskor (egyszerhasználatos Lát-lak©-maszkkal) a külső egyenesek kitérése csaknem normális. (Soproni Anna gyűjteményéből)
lyezése vagy egyoldali belső retropozíció és külső egyenes
reszekció javasolt.
Congenitalis cranialis dysinnervatiós szindrómák
A legújabb osztályozás szerint az 1. táblázat szerinti kórképek
tartoznak ebbe a csoportba.
Marcus Gunn-jelenség
A trigeminusnak és az oculomotoriusnak a kóros synkinesise
okozza azt a jelenséget, hogy az állkapocs bizonyos mozgásához
(rágás, szájnyitás, szopás) a felső szemhéj egyidejű mozgása
kapcsolódik (ld. a 12. ábrát).
Elégtelen monokuláris emelés
Ez a leíró diagnózis tartalmazhatja a kettős emelőizom-bénulást (double elevator palsy: amikor is ugyanazon a szemen
egyidejűleg bénul meg az alsó ferde és a felső egyenes szemizom, ld. a 13. ábrát), illetve az alsó egyenes izom korlátozottságából (pl. fibrosisából) adódó emelési gyengeséget.
Az elégtelen monokuláris emelésre az a jellemző, hogy az
emelés addukcióban és abdukcióban, a verziók és dukciók
során egyaránt korlátozott (az emelő funkció gyakran kifejezettebben csökkent abdukcióban, mint primer szemállásban, és – ellentétben a Brown-szindrómával – addukcióban
valamelyest javul). A betegek 50%-ánál valódi ptosis is megfigyelhető.
A kezelés primer helyzetben fennálló nagyfokú vertikális
deviáció, valamint kóros fejtartás (általában felszegett
áll) esetén indokolt. Ha az alsó egyenes izom működése
akadályozott, ezen izom hátrahelyezése javasolt. Ha nincs
akadályozottság, a belső és a külső egyenes izmokat a felső
egyenes irányába kell áthelyezni (Knapp-módszer).

12. ábra
Marcus Gunn-jelenség a jobb szemen. A jobb felső szemhéj időnként enyhén
ptosisos (piros nyíl), de szopáskor hátrahúzódik (zöld nyíl) lép fel. (Soproni Anna
gyűjteményéből)

13. ábra
Hemofíliás gyermek bal szemének kettős emelési bénulása. A felfelé tekintés
addukciós, felfelé tekintési és abdukciós korlátozottságát (piros nyilak) a jobb
szem ezen közbeni túlműködései is jelzik. (Soproni Anna gyűjteményéből)
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Möbius-szindróma
Egyidejűleg bénult a VI. és a VII. agyideg. Korlátozott lehet mind az abdukció, mind az addukció. A VII. agyideg bénulása okozta
jellegzetes tünetek (pl. maszkszerű arckifejezés) segítenek a differenciáldiagnózisban.
Congenitalis ptosis
Az utóbbi időben túlhaladottá vált az az elképzelés, hogy ezt a kórképet veleszületett izomgyengeség okozza, mivel a betegek jelentős részénél congenitalis cranialis dysinnervatiós tünetek is észlelhetők. A congenitalis ptosis a congenitalis fibrosis szindróma
izolált formájának tekinthető, melyben csak a III. agyideg felső fasciculusa érintett.
Congenitalis fibrosis szindróma (congenital fibrosis of extraocular muscles, CFEOM)
Az extraocularis szemizmok különböző mértékű mozgáskorlátozottságával és heges szövetté való átalakulásával járó restriktív
ophthalmoplegia, mely autoszomális domináns öröklődésű. Jellemző a fixált lefelé tekintés, a ptosis, nagyfokú horizontális kancsalság, kompenzáló fejtartás (főként felszegett állal). A levator a leggyakrabban érintett külső szemizom, ezután következik az alsó és
a külső egyenes izom. A kóros regenerációt ma a congenitalis fibrosis szindróma gyakori tünetének tartják. A differenciáldiagnózis
elengedhetetlen feltétele a csipeszteszt, valamint nagy centrumokban egyre gyakrabban genetikai vizsgálatra is lehetőség van.
Kezelés: a sebészi megoldás nehéz. Többszörös, kombinált műtéti beavatkozások után (ptosis- és kancsalságellenes műtét) is jó
eredménynek számít a primer helyzetben elért csaknem egyenes szemállás.
Duane-szindróma
Valószínűleg a leggyakoribb az abdukció izolált korlátozottságával járó szemmozgászavar.
Ismeretlen eredetű, gyakori betegség, melyben a külső egyenes izom abducens általi beidegzése csökkent vagy hiányzik, ezzel
együtt a külső egyenes izom téves beidegzést kap a III. agyideg egyik ágától. Ez azzal jár, hogy a külső egyenes izom egyidejűleg húzódik össze a belső egyenessel. Az abdukció megkísérlésekor a szemrés szélesedik, addukciós kísérletre jellemző a
bulbusretractio és a szemrés szűkülése. Ez utóbbi különíti el a kórképet az egyszerű abducens bénulástól. A retrakció néha
egyenes előretekintéskor is feltűnő enophthalmust okoz. Általában jó a beteg kétszemes látása, melyet néha kompenzáló fejtartással ér el. Az esetek 10%-ában örökletes, és gondolni kell társuló szisztémás rendellenességekre is.
Típusai:
Duane-I (ld. a 14. ábrát): az abdukció gyenge, ezért primer
helyzetben esotropia figyelhető meg.
Duane-II (ld. a 15. ábrát): az addukció gyenge, és primer
helyzetben exotropia látható.
Duane-III (ld. a 16. ábrát): mind az abdukció, mind az
addukció gyenge. A differenciáldiagnózis könnyű, mert semmilyen más kórkép nem okozza a tüneteknek ezt a sajátos
csoportját.
Egyéb klinikai tulajdonságok: addukcióban felütés és/vagy
leütés lehetséges.

A

B

14. ábra
Duane-I-szindróma a bal szemen. A: kompenzáló fejtartás. Jobbra tekintési helyzetben (dextroversio) a bal szemrés szűkül, és a bulbus hátrahúzódik B: a fej jobbra
fordításakor a bal szem nem tér ki (piros nyíl), és a szemrés szélesedik. (Soproni
Anna gyűjteményéből)

15. ábra
Duane-II-szindróma a bal szemen. Első kép: kompenzáló fejtartás a bal belső egyenes izom működésének kiesése miatt. Keretes kép: Jobbra tekintéskor a bal belső egyenes
elmarad (piros nyíl), és feltűnő a szemgolyó retractója. Egyenes előretekintéskor a bal szem divergál (zöld nyíl). Jobbra tekintéskor a bal szem felütése is megfigyelhető
(piros nyíl) meg. (Soproni Anna gyűjteményéből)
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16. ábra
Duane-III-szindróma a bal szemen. A bal szem sem befelé (piros nyíl), sem kifelé (zöld nyíl) nem képes térni. Addukció megkísérelésekor a szemrés kifejezetten szűk, a
bulbus felütése látható (piros nyíl), a bulbus hátrahúzódik, abdukcióban szélesedik a szemrés (zöld nyíl). (Soproni Anna gyűjteményéből)

Előfordulhat, hogy a két horizontális izom együttes kontrakciójakor addukciós kísérletnél a külső egyenes ereje nagyobb, mint a
belsőé, ezért az érintett szem paradox módon abdukálni fog (synergista divergencia). Tekintettel a kóros beidegzésre, leginkább
a kifejezett kóros fejtartás jelenti a műtéti indikációt. Óvatos műtéti tervezésre van szükség.
Brown-szindróma
A congenitalis Brown-szindrómánál az addukcióban korlátozott emelés (ld. a 17. ábrát)
oka a felső ferde ín veleszületett, kóros lefutása. Szerzett Brown-szindrómát okoznak
a trochlearis tájékot érintő sérülések vagy
gyulladás. Az alsó ferde izom izolált bénulásától az különíti el, hogy ez utóbbinál az alsó
ferde azonos oldali antagonistája, a felső ferde izom túlműködik.
Sebészi kezelés csak akkor indokolt, ha primer helyzetben kancsalság vagy kifejezett
ferde fejtartás van. Ilyenkor a felső ferde
izom gyengítése (tenotomia, szilikon- vagy
fonalbeillesztés) jön szóba, az alsó ferde izom
gyengítésével vagy a nélkül.

17. ábra
Brown-szindróma a bal szemen, a fejtartás normális. A bal szem addukciós felfelé tekintésekor a bal szem
elmarad (piros nyíl). A bal felső ferde izom nem túlműködő ( zöld nyíl). (Soproni Anna gyűjteményéből)

Veleszületett/újszülöttkori nystagmus
A veleszületett vagy az újszülöttkori nystagmus osztályozása komoly feladat. Az esetek 80%-át alkotó szenzoros defektuson alapuló nystagmus (SDN vagy ocularis nystagmus, megjelenhet hat hónapos kor előtt) a retina/látóideg fejlődési rendellenességével
áll összefüggésben, és jóval gyakoribb, mint a congenitalis idiopathiás nystagmus (CIN), mely diagnózishoz kizárásos alapon
jutunk. Egy pontos diagnosztikai osztályozás lehetővé teszi a precízebb prognózist és a szülők számára a következő gyermekeknél a kórkép esetleges megjelenésének pontosabb kockázatbecslését. Mindkét esetben vannak olyan jellegzetességek, melyek
lehetővé teszik a kiterjedtebb neurológiai kórképek kizárását. Csak ezen jellemzők azonosíthatósága birtokában tudjuk a két
kórképet egyértelműen elkülöníteni (a szenzorosat az idiopathiástól). Ha a leletek nem típusosak, teljes gyermekneurológiai és
neuroradiológiai vizsgálatokra van szükség. Ez akkor is igaz, ha a szemtekerezgés más neurológiai kórképekkel együtt jelenik meg.
Az esetek harmadában valamilyen típusú albinizmus van a háttérben.
Manifeszt congenitalis motoros nystagmus
Többnyire öröklődő binokuláris konjugált nystagmus. Általában horizontális, és felfelé vagy lefelé nézéskor gyakran horizontális
is marad. Lehet inga jellegű vagy rángásos, cirkuláris vagy elliptikus. A congenitalis motoros nystagmust csillapítja a konvergencia, ezért gyakran jár esotropiával (nystagmusblokkoló szindróma). Nullpont vagy semleges zóna lehet jelen, ahol a rezgés
intenzitása csökken, a látásélesség javul. Ha a semleges zóna primer helyzeten kívülre esik, akkor a ferde fejtartás prizmával
(a prizma éle mint egy nyíl, mindkét szemen a deviáció felé mutat) vagy műtéttel korrigálandó. A motoros nystagmus kezelése a
szemek stabilizációjának javítását célozza. A négy horizontális egyenes izomnak az ekvátor mögé helyezéséről bebizonyosodott,
hogy egyes esetekben hatékonyan csökkenti a nystagmus amplitúdóját.
Latens nystagmus
Olyan congenitalis, konjugált, horizontális, rángásos nystagmus, amely monokuláris fixáláskor jelenik meg.
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Szenzoros nystagmus
Ezen nystagmus másodlagosan jelenik a látópálya afferens részének (öröklődő retinamegbetegedések, albinizmus, szemfejlődési
rendellenességek) károsodása miatt. A nystagmus amplitúdója általában a gyengénlátás súlyosságától függ.
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3.2.2.

A Polateszt eljárásról

A szempár nyugalmi álláshibái, a heterophoriák (régi elnevezéssel strabismus latens) különböző formái számos panaszt okozhatnak.
A Neuro-Ophthalmologiával foglalkozók számára kiemelendő az akár a migrénig fokozódó fejfájás, a szédülés, a dekoncentráltság,
esetenkénti diplopia, a térben való tájékozódási zavar. Amennyiben a neuro-ophthalmologiai vizsgálatok e panaszokra nézve negatív
eredményt adnak, feltétlenül el kell végezni egy megfelelő heterophoria vizsgálatot. Az ennek alapján készített hasábos szemüvegek
eliminálják a heterophoria okozta panaszokat (1–3).
FIZIOLÓGIAI HÁTTÉR
A binocularis látásnak pusztán didaktikai okokból oculomotoros és szenzoros összetevőit különböztetjük meg. A természetes
látásban e két folyamat egymásba olvad, alig lehet őket elkülöníteni: a szenzorium vezényli és kontrollálja az oculomotoriumot.
A két szem szenzorosan ideális együttműködésének kifejlődése a gyermekkor éveiben zajló tanulási folyamat eredménye. Ennek
motoros előfeltétele, hogy mindkét szemünket tökéletesen a megnézni kívánt tárgyra tudjuk irányítani és ezt az állapotot fent
tudjuk tartani. Lehet, hogy ez az állapot csak szenzorosan ideális, a motoros részt illetően előfordulhat, hogy a bicentrális leképezéshez a külső szemizmok munkája szükséges, tehát az állapot motorosan (már) nem ideális.
Minden szempárnak van nyugalmi és munkahelyzete. Ideális esetben a két helyzet azonos a távoli vagy a mindenkori közeli tárgytávolságokat illetően, és mindkét szem egyidejűleg a foveola centralisában képezi le a fixált tárgypontot. Ezt az állapotot nevezzük
orthophoriának. Ilyenkor a látókéregben a két kép mintegy magától adódóan eggyé olvad össze, azaz a képek fúzióba kerülnek (4, 5).
Az ettől eltérő helyzetek két nagy csoportra oszthatók: ha elvész a binocularis látás, kancsalságról (csupán félszemes látásról) van szó,
ebben a fejezetben pedig a heterophoriát tárgyaljuk, amennyiben a binocularis látás erőltetetten ugyan, de megtartott.
A retina minden egyes pontjának megvan a saját irányérzete. Ezek (6) voltaképpen nem a retinahelyekhez, hanem a látócentrum
érzékelősejtjeihez tartoznak. A két szemben azonos irányérzetet közvetítő retinahelyeket correspondeáló retinahelyeknek nevezzük. Az „egyenesen előre” irányt a legnagyobb látásélességet adó retinacentrum (a foveola centralis közepe) adja. Correspondentiacentrumoknak nevezzük őket, mert a többi retinahely mindkét szemben e ponthoz viszonyított irányérzetet ad. Az egymástól eltérő
irányérzetet adó retinahelyeket disparatnak nevezzük. Ha a külvilág képe ilyen helyekre vetül – elvben –, diplopiának kellene fellépnie.
A normális binocularis látáskor mégsem lép fel diplopia, erről két különböző szenzoros mechanizmus gondoskodik.
a) A két szemben azonos irányérzetet közvetítő pontok körül (természetesen nem a retinában, hanem a cortexben) helyezkednek el az úgynevezett Panum-mezők (5), melyek ideális esetben a térlátást biztosítják. Ezeknek az is a feladatuk, hogyha az
egyik szem az egyenesen előre irányérzetet közvetíti, viszont a másik szem tekintési iránya ettől kissé – de még a Panummező határán belüli mértékben – eltér, akkor diplopia nem lép fel.
b) A gátlás (7) mechanizmusa akkor lép működésbe, ha a külvilág tárgyai túl nagy mértékű disparatióval képződnek le a binocularis
látótérben (a két szemben egymáshoz viszonyítva olyan messzire, hogy az egyik szemben már a Panum-mezőn kívülre kerül
a képe). Ilyenkor az egyik szem látási benyomása észlelésként jelenik meg, a másik szemé elnyomás (gátlás) alá kerül.
A HETEROPHORIA
A heterophoria (strabismus latens) veleszületett elváltozás, olyan nyugalmi álláshiba, amelynél – a természetes látás körülményei
között állandóan meglévő fúziós ingerek segítségével – megmarad a normális, bár nem ideális binocularis egyeslátás. Manifeszt
kancsalság tehát nem észlelhető, az illető párhuzamos szemállásúnak látszik, de a szempár nyugalmi és munkahelyzete különböző. A két szem nézővonalának nyugalmi helyzet melletti eltérése lehet ki-, be-, fel- és lefele irányuló. A szakirodalomban ezeket
sorrendben exo-, eso-, hyper- és hypophoriának nevezik. A horizontális és a vertikális heterophoriák gyakran kombinálódva
jelentkeznek. Ritkábban fordul elő az úgynevezett cyclophoria, amikor a szemnek a sagittalis tengelye körüli elgördüléséről van
szó. Ezen állapoton nem lehet hasábokkal segíteni.
Heterophoria esetében az egyik szem nézővonala kissé a fixált tárgy mellé irányul. A félretérő szemben nyugalmi szemállásban a centrum
mellett képződik le a fixált tárgy képe. Ha a szervezet ezt nem kompenzálná, diplopia lépne fel, ami a munkavégzést lehetetlenné tenné.
A heterophoriát kompenzáló folyamatok (6)
A kompenzálás lehet teljesen motoros, illetve lehet szenzorosan is alkalmazkodni a hibás álláshoz. A teljesen motoros
kompenzáláskor a képek fúzióba hozása eleinte (gyermekkorban) tisztán motoros úton történik: a külső szemmozgató
izmoknak a heterophoria irányával ellentétes irányú munkájával – vergenciájával – veszi fel a szempár a munkahelyzetét.
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Ennek eredményeként a fixált tárgy képe mindkét szemben a legnagyobb feloldóképességű helyre, a retina középpontjára,
a foveola centralisra kerül. Ennek az állapotnak megőrzése a szemmozgató izmok állandó tónusban tartásával jár. A tónus
(8) jellege változásokon megy át; a kezdetben teljesen mobilistól a folytonos gyakorlás jóvoltából idővel mind nagyobb része
úgynevezett contractilis tónussá alakul. Bizonyos esetekben – különösen néhány nagyobb fokútól a nagyfokúig terjedő
esophoriában – idővel szintén egyre nagyobb mértékben úgynevezett plasztikus tónus jöhet létre. (Szemizomtónusok kifejezés alatt mindig a teljes kompenzatorikus együttes tónus értendő)
A tónusok változása nem az eredeti mobilis tónus megnövekedését, hanem annak a tartós feszítéstől „megmerevedett”, rigid
részét, a plasztikus tónus kifejlődése pedig az izomzat (részbeni) átalakulását jelenti. (Feltehetően az úgynevezett gyors és lassú
izomrostok (12) arányáról van szó, amelyek a külső szemizmokban keverten fordulnak elő.) A megfelelő hasábok segítségével a
contractilis, majd a plasztikus tónus is „görcstelenné válik” és mobilizálódik. Ezt a folyamatot a tónusok leépítésének nevezzük.
A plasztikus tónusok leépítése sohasem sikerül az első hasábos korrekcióval, ezt csak lassan, fokozatosan lehet mobilissá tenni.
Gyakran több utánkorrekcióra van szükség, hetekig, akár hónapokig tartó időközökkel, de előbb-utóbb még a „makacs” esetekben
is lehető válik a heterophoria/szögeltéréses binocularis látás – addig motorosan látens részeinek, tehát – teljes értékének mérése. (9)
A vergenciaigény és a tónus sohasem lehet nagyobb a korrigálatlan heterophoria valódi értékénél. Ha elértük a szempár végleges nyugalmi
állását, és az ezt biztosító hasábokat levesszük, az egész mobilis tartalék aktivizálódik. A másodperc törtrészéig tartó zavaros látás, illetve
diplopia kiváltja a fúziós ingert. Ennek hatására – a szemmozgató izmok segítségével – a szemek azonnal párhuzamos állást vesznek föl.
A páciens teljes fúziós szélességét, adottságát kihasználhatja, hiszen ennek semmilyen részét nem köti le a tónus fenntartása. Ilyen
esetekben mondják a hasábos kezelést ellenzők, hogy teljesen fölösleges a hasábos szemüveg, hiszen nélküle is paralel a szemállás.
Szenzoros alkalmazkodásra van szükség, ha a felvett hibás álláshoz a heterophoria teljesen motoros alapon történő közömbösítése
dekompenzálódni kezd, a fixációs pont már nem correspondeáló retinahelyeken, hanem a félretérő szemben disparat módon, de
mégis a centrális Panum-mezőn belül képeződik le. A heterophoriának ebben a stádiumában a külső szemizmoknak már csak
a Panum-mező határig kell húzniuk a félretérő szemet. A heterophoria fennmaradó részét a cortex már szenzorosan alkalmazkodva, a Panum-mezők adottságával „visszaélve” kompenzálja. Az irányérzet ezen a helyen a binocularis látás viszonyai között
megváltozik. (Monocularis látásnál még az eredeti irányérzet érvényesül.) Ezt az állapotot fixáció disparatiónak nevezik. (FD) (9)
Ez a binocularis egyeslátás még normálisnak – de nem ideálisnak – tekintett állapota.
A binocularis látás közbeni folytonos gyyakorlástól (főleg esophoria esetében) a Panum-mezők megnagyobbodhatnak. (Ez nem
anatómiai megnagyobbodás, csupán az érintett – cortexbeni – sejtek irányérzetének megváltozásáról van szó.) Emiatt a külső
szemizmoknak kevesebb munkát kell végezniük, a heterophoriának egyre nagyobb részét egyenlíti ki a szenzoros alkalmazkodás.
Ilyenkor tehát a fúzió részben motoros, részben szenzoros munka eredménye. Mindkét stádium a szenzomotorium fölösleges
terhelését jelenti, mely bizonyos körülmények között panaszokat okozhat.
A PANASZOK
A külvilág ingereinek túlnyomó részét vizuálisan, szemünk közreműködésével észleljük. Ha a pontos észlelés csak fárasztó munka
árán valósulhat meg, szinte természetes körülménynek tekinthetjük a panaszokat.
A szemmel kapcsolatos panaszok, (10) amelyeket a szokásos szemüvegek nem szüntetnek meg: bizonytalannak, erőltetettnek
érzett látás, nehézségek a távolság becslésekor, szemégés, könnyezés tévénézéskor, olvasáskor, fényérzékenység, továbbá idült
hurutok. Előfordulhat átmeneti, ritkán tartósabb diplopia, a térben való tájékozódás zavara is. Az ilyen esetekben feltétlenül
szükség van részletes neuro-ophthalmologiai vizsgálatra is.
Mivel a szemizmok beidegzése igen szoros kapcsolatban van a vegetatív idegrendszerrel, a heterophoria sok esetben okoz vegetatív
panaszokat is. Hangsúlyozandó, hogy a betegek, csak kimondottan látással kapcsolatos panaszaikkal fordulnak szemorvoshoz,
egyéb problémáik esetében nem is gyanakszanak szemészeti okra. A panaszok érzékelését a hiba mértéke, az egyéni érzékenység,
a testi-lelki állapot, valamint egyéb körülmények határozzák meg. A vegetatívumot érintő panaszok legtöbbször fejfájásként
jelentkeznek. Ezek sok esetben (néha hányással is járó) migrénes rohamig fokozódhatnak. Máskor szédülés, bizonytalanságérzés, indokolatlan kifáradás, néha átmeneti látótérkiesés a fő tünet.
A panaszokat igen sokszor testi vagy pszichés traumák, stresszhelyzetek váltják ki. Az anamnézis felvételekor gyakran derül fény
vírusos és egyéb – főleg magas lázzal járó – betegségekre, amelyek az általános állapot leromlását okozzák. Ha a heterophoria
balesetek (például commotio, contusio celebri) után dekompenzálódik, a szakemberek rendszerint az elszenvedett trauma átmeneti következményeként értékelik a jelenséget. A betegeknek kímélő életmódot, roborálást írnak elő. Tartósan fennálló panaszok
esetében a tapasztalat szerint szóba hozzák, hogy változtasson munkahelyet, netán kezdeményezze (rokkant) nyugdíjazását.
Az említett panaszok fellépésekor részletes neurológiai, belgyógyászati kivizsgálásoké az elsőbbség, de ha ezek negatívak,
akkor gondolni kell a heterophoriára, el kell végeztetni annak vizsgálatát is.
A HETEROPHORIA VIZSGÁLATA, DIAGNOSZTIZÁLÁSI PROBLÉMÁK
A szemorvosok már a XIX. században tisztában voltak azzal, hogy ha a félretérő szemben, annak nyugalmi állásában is a retina középpontjára vetülne a fixált tárgy képe, megszűnnének a heterophoria okozta panaszok. Az eltérés szögének megfelelő
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hasábos szemüvegekkel éppen ezt lehet elérni. (4) (A hasábos szemüvegek az erősségüknek megfelelő mértékben a fénysugár
irányát változtatják meg).
Az egyetlen objektív vizsgálati mód a betakarásos vagy cover teszt, amellyel tulajdonképpen csak a kancsalságot zárhatjuk ki.
A vezérszem betakarásakor a kancsalság esetén a nyitva maradó szem elmozdulása látható, de a takarás megszüntetése után a
kancsalító szem visszatér eredeti állásába. A takarás idején fúziós inger nincs. Az úgynevezett váltott takaráskor (más kifejezéssel
alternált felszabadítási tesztben) a szemeket váltva takarjuk be, illetve szabadítjuk fel a takarás alól. Ha a betakarási teszt eredménye negatív, de váltott takarással a felszabadított szem párhuzamos állásáig történő beállító mozgását észleljük, akkor a kórisme
a heterophoria. A beállító mozgás észlelése tehát adhat támpontot, de nem ad használható hasábdioptria-értéket.
A heterophoria megállapításának minden más lehetősége szubjektív bemondásokon alapul. A múlt század óta számos eljárást
dolgoztak ki a két szem képének agykéregbeli elkülönítése érdekében, hogy megállapítható legyen, milyen irányba és mennyire
tér el az egyik szem nézési vonala/iránya a vezérszemhez képest. Mindegyik régebbi eljárás eltér a hétköznapi élet adta körülményektől és ez mérési pontatlanságokat okozott.
Csak példaként említjük a még ma is számos helyen használt eljárást: a Maddox-vizsgálatot (11) (erről bővebben a 3.2.4. fejezetben a 129. oldalon lehet olvasni és az eszköz fotója látható is a 2A. és a 2B. ábrán. Ennek az eljárásnak egyik hátránya, hogy a
hétköznapi életben fúziós adottságaink birtokában látunk, tehát ennek teljes felfüggesztése nem szolgáltathat adatot az előírható
és viselhető hasábdioptria erősségére vonatkozóan. További hátránya, hogy a szemeknek (a nappali viszonyoktól eltérő) sötét
helyzetbeni nyugalmi állását állapítja meg, valamint, hogy a két szemnek nem ad egyforma látási ingert.
A szokványos vizsgálati módokon rendelt hasábok nem (vagy csak igen ritkán) segítenek a beteg panaszain. A tankönyvek egy részében még manapság is ellenzik a hasábos szemüvegek rendelését, csak végső megoldásként hozzák szóba. Az ellenzők érveinek
egyike az, hogy ha valaki elkezdi viselni a hasábos üveget, akkor a hasábok értékét egyre csak növelni kell, s közben a beteg fúziója tovább gyengül. Ez hibás vélekedés, hiszen, mint már említettük, a heterophoriát közömbösítő hasábérték nem növekedhet
nagyobbra a szem félretérési szögének értékénél. A vélemények eltérése abból adódik, hogy ennek az eltérésnek pontos mértékét
tradicionális vizsgálati módokkal nem lehet megállapítani.
A heterophoria stádiumainak diagnosztizálásához és közömbösítéséhez háromféle teszt szükséges. A Polateszt készülék mindhármat tartalmazza. A vizsgálathoz előzetesen meg kell határozni az esetleg szükséges optimális monocularis korrekciót.
A POLATESZT-KÉSZÜLÉK TESZTÁBRÁI, H.-J. HAASE VIZSGÁLATI ELJÁRÁSA
A problémát H.-J. Haase Polateszt eljárása oldotta meg. Ebben a két szem képét úgynevezett pozitív polarizációval disszociálják.
Ehhez a próbakeretben a jobb és a bal szem elé tett, egymással ellentétesen polarizált filtereket, úgynevezett analizátorokat
használunk.
A vizsgált egyéntől öt- vagy hatméteres távolságra lévő készülékben – a jobb és bal szem számára szintén ellentétesen polarizált –
világos alapon lévő tesztábrák vannak. Analizátorok nélkül nézve a tesztmezőre, szürkén látjuk a teljes ábra úgynevezett nulla/
alap helyzetét. Ha ezt a vizsgált egyénnek bemutatjuk, megkönnyítjük számára az esetleges eltérések észrevételét, megítélését.
Az analizátorokon át az egyik szemmel a tesztábráknak csak az egyik fele látható feketén, a másik szemnek készített rész a háttérbe mosódik. Ezt a megoldást nevezzük pozitív polarizációnak, amikor is a tesztábrák képét a két különválasztott működésű
fovea miatt a vizsgált egyén disszociáltan látja. Közben a perifériás ingerek épp úgy érvényesülnek, mint a hétköznapi életben.
A vizsgált egyén az analizátorokon át torzítatlanul látja a teljes környezetet, mint ahogyan egy gépkocsivezető lát a polarizációs
szemüvegével. (Sztereó ábrákat is tartalmaz a készülék, ezek bemutatására sajnos nincs mód.)
A POLATESZT ÁBRÁK ÉRTELMEZÉSÉRŐL
Az 1., 2., és 3. ábrákon az egyes sorszámok alatt vannak az analizátorok nélkül látott képek, míg a 2-es sorszám az analizátorokon
keresztül a jobb szemmel, a 3-as sorszám a bal szemmel látott ábrarészletet mutatja. A 4-es sorszám alatti ábrák azt demonstrálják, ahogyan egy orthophoriás (vagy megfelelő hasábokkal teljesen kompenzált állapotú heterophoriás) egyén az analizátorokon
át binocularisan látja azokat. (Tehát feketén és nulla/alap helyzetben.) Az 5. sorszámmal jelölt ábrák néhány jellegzetes eltérést
mutatnak be, az ábrák alatti magyarázó szöveggel.
Az analizátorokon át nézetve a beteget, a binocularis látás hibás állapotát jelenti, ha a páciens a tesztábrák egyik felét oldalra vagy
magassági irányba elcsúsztatva látja. A hiba megnyilvánulhat a tesztábrák egyik felének szürkeségében, sőt teljes eltűnésében is.
Az első ábra (1) egy kereszt. Ennek nincs centrális fúziós ingert adó része, tehát ezzel az ábrával vizsgálható a (fúziómentes)
szenzoros állapot. A még tisztán motoros kompenzálás stádiumában az eltérést csak ennek az ábrának a segítségével lehet diagnosztizálni, mert fúziós jelet is tartalmazó ábrákra nézve a beteg önkéntelenül azonnal a megfelelő párhuzamos szemállásba
hozza a szemeit. A többi tesztábra (2–3. és a sztereoképek) centrumában van egy önmagában fekete részlet, ami mindkét szemmel
látható, ily módon fúziós ingerként szolgál. Ezekkel az úgynevezett fixatio disparatiós (FD) ábrákkal jól diagnosztizálható mind
a horizontális, mind a vertikális eltérés iránya és mértéke.
A vizsgálat szabályait ismerve és betartva, addig kell megfelelő irányú és erősségű hasábokat a próbakeretbe tenni, míg a vizsgált
személy az összes tesztábrát nem jelzi feketének és nulla helyzetűnek, valamint amíg a térlátás is kifogástalanná nem válik, mind
a fixált tárgyponttól közelebbi, mind attól távolabbi irányt illetően.
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Az ábrák és az eljárás kapcsán kidolgozott vizsgálati technika biztos alapot ad a heterophoria/SZBL minden fajtájának, stádiumának kiderítésére és – a cyclophoriát kivéve – a hiba kiegyenlítését korrigálva a hasábos korrekció pontos meghatározására.
Az eljárás egyik fontos előnye, hogy semmiféleképpen sem árthatunk, hiszen csak annyit tettünk, hogy a beteg a párhuzamostól
eltérő nyugalmi helyzetű szemállása ellenére, a hasábok segítségével ugyanott és ugyanúgy (az úgynevezett nulla/alap helyzetben
és feketén) látja a tesztábrák részleteit, mint ahol azok vannak. Az eljárás előnye, hogy messzemenően megfelel a hétköznapi élet
körülményeinek. A vizsgálatot nappali fényviszonyok között végezzük, a páciens fejének esetleges elmozdulása nem befolyásolja
az ábrák észlelését és mindkét szemnek azonos megvilágítottságot, azonos erősségű ingereket ad. Az eljárás kideríti a binocularis
látás során fellépő fixatio disparatiós állapotokat, sőt az FD különböző stádiumait is, melyeket a hagyományos eljárásokkal nem
lehet kimutatni.
Az eljárást, valamint szabályait kidolgozó H.-J. Haase szerint a megállapított hasábdioptria-értékeket azok teljességében fel
lehet és fel is kell írni. A megfelelően korrigált, hasábos kombinációjú szemüvegek – esetleg átmeneti megszokási nehézségek
után – jól viselhetők és eliminálják a heterophoria okozta panaszokat. Az addig megterhelt fúziónak egyre nagyobb része
szabadul fel, a szemizmok nyugalmi helyzetükbe kerülnek, mert a nyugalmi, valamint munkaállásuk közötti különbséget
a hasábok kompenzálják.
Az angol, de újabban a német nyelvű szakirodalom is elkülöníti egymástól az egyik szem félretérésének tradicionális, heterophoria
kifejezéssel jelölt állapotát, a hétköznapi élet adta körülmények mellett történő vizsgálatkor talált eltéréstől. Ezt az állapotot
„szögeltéréses binocularis látás” (SZBL) kifejezéssel különböztetik meg.
A vergenciarendszernek az adott külső körülményektől függően különböző nyugalmi helyzetei vannak. Ha például semmilyen fúziós
inger sincs (mint a binocularis látás szándékos megszakításakor), akkor fúziós inger nélküli nyugalmi vergenciaállásról van szó.
Heterophoria kifejezésen már az első használata óta, mindig a szempár vergenciaállásnak az ortoállástól való azon eltérését értették, amelynél vizsgálat közben a fúziót célzottan felfüggesztették. A heterophoria konvencionális fogalma tehát egyértelműen
a fúziómentes nyugalmi vergenciaálláshoz van kötve. (Ennek a fúziós inger nélküli nyugalmi vergenciaállásnak optometriai
szempontból nincs jelentősége.)
A vergencia optometriailag nyugalmi állása azt az állapotot jelöli, melyet a vergenciarendszer a természetes látás viszonyai között
egy távoli fixációs pont szemlélésekor fel kívánna venni. Az SZBL a normális binocularis látás egyik állapota, melynél a vergencia
optometriailag nyugalmi állása nem egyezik meg az ortoállással. Ennek megállapítását szolgálja az SZBL vizsgálata.
Az optometriai korrekciós cél a természetes látás viszonyainak megfelelő optimális szemüveg-korrekció megadása. Ehhez a
vergenciarendszernek fúziós ingerek melletti nyugalmi állását (a vergencia optometriailag nyugalmi állását) kell meghatározni.
Ezt a célt szolgálják a Polateszt eljárásnál használt centrálisan elhelyezett fúziós ingert adó ábrarészletek az úgynevezett fixatio
disparatiós teszteknél.
Fentiek alapján az SZBL fogalma a heterophoriától lényegesen eltér, és kívánatos, hogy a jövőben ezek ne keveredjenek össze.
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SALOMVÁRY BERNADETT

3.2.3.

A Pupillomotoros pálya fiziológiája és
vizsgálómódszerei

A pupillomotoros pálya működésének vizsgálata a szemészek számára az intraocularis szakasz betegségeinek kiszűrésével
kezdődik. A neurológus az agyidegi rutinvizsgálatok során rendszeresen alkalmazza a pupillomotoros pálya vizsgálatának
metódusait. A topográfiai diagnosztikában mind a szemorvosoknak, mind a neurológusoknak egyaránt fontos a fiziológiai
jelenségek és vizsgálati módszerek ismerete.
ANATÓMIA
A pupilla az iris nyílása, mely kinetikus indikátora a környező szövetek funkcionális állapotának, és egy speciális szenzoros
apparátusnak, a retinának. A pupilla tágasságát és reakcióit szabályozó idegi mechanizmus igen összetett, azonban egyszerű
klinikai módszerekkel, a pupilla vizsgálata révén fontos információk birtokába juthatunk.
A pupilla dinamikáját a retinára jutó fény mennyisége, a retina receptorai és az afferens rostok épsége, a középagyi magrendszer és összekötő neuronok, valamint az efferens paraszimpatikus pálya befolyásolják. Ezeken kívül fontos szerep jut a pupilla
szabályozásában a frontális és occipitalis cortex felőli supranuclearis hatásoknak, a szimpatikus idegrendszernek és az agytörzsi
formatio reticularisnak. A pupillatünetek jelentősége abban áll, hogy a felsorolt struktúrák bármelyikének károsodása többnyire
pupillaeltérést is okoz.
Az iris a szem optikai elemei között a fényrekesz. Fő feladata a retinára jutó fény mennyiségének szabályozása a pupilla tágasságának változtatása révén. Ezt a működését izomrendszere teszi lehetővé, melynek körkörös része a muculus sphincter, radiális része a
musculus dilatator pupillae. A klasszikus nézettel ellentétben a legújabb kutatások arra utalnak, hogy mind a m. sphincter, mind a
m. dilatator pupillae kap szimpatikus és paraszimpatikus rostokat. A m. sphincter döntően paraszimpatikus, a m. dilatator zömmel
szimpatikus beidegzésű. A pupilla dilatációja során nem szimpatikus izgalom, hanem a paraszimpatikus beidegzés supranuclearis
gátlása az elsődleges tényező.
A pupillomotoros afferens pálya a retina fotoreceptorainál kezdődik, ugyanis a retina fényreceptorainak valószínűleg
pupillomotoros aktivitása is van. A chiasmában a pupillomotoros rostok a látópályához hasonlóan részlegesen kereszteződnek,
majd a corpus geniculatum lateraléig az útjuk megegyezik a tratus opticussal. A tractus opticus hátsó harmadában, a corpus
geniculatum laterale előtt a pupillomotoros rostok leválnak a fényérzékelő rostokról, és a colliculus superior karjának megfelelő regio pretectalisban átkapcsolódnak egy közbülső neuronláncszemre. Az innen kiinduló axonok mediál felé hajlanak,
és a commissura posterioron javarészt kereszteződve részben az ellenoldali nucleus pretectalisba, részben az azonos oldali, és
kis részben az ellenoldali Edinger–Westphal (EW) maghoz futnak. A pupilla fényreflexívének afferens szára tehát háromszoros
részleges kereszteződés után éri el az EW magot. Ebből nyilvánvaló, hogy mindkét pupilla fényreflexe kiváltható bármelyik
retinafélből. Az EW magból eredő praeganglionaris rostok a III. agyideg szomatomotoros magrendszerének rostjaihoz csatlakozva, ventrálisan, a fossa interpeduncularis alsó-laterális falánál lépnek ki a középagyból. A nervus oculomotorius az arteria
cerebri posterior és cerebelli superior között halad, párhuzamosan az arteria communicans posteriorral. Az ideg a tentorium
szabad széle és a processus clinoideus posterior laterális oldala között halad, majd mielőtt átfúrja a durát, keresztezi a ligamentum
sphenopetrosát, és belép a sinus cavernosusba. A sinus cavernosus felső részében helyezkedik el, közvetlenül a nervus trochlearis
felett. Később a nervus trochlearis és az arteria ophthalmica kerül felülre. A pupillomotoros rostok a nervus oculomotoriusban
superficialisan helyezkednek el, közvetlenül az epineurinum alatt. Ez magyarázza a pupillomotoros rostok nagyfokú érzékenységét kompressziós hatással szemben.
A nervus oculomotorius áthalad a fissura orbitalis superioron, majd az orbitába való belépésénél két ágra oszlik. A felső ág laterálisan halad a nervus opticustól, és ellátja a musculus rectus superiort és levator palpebrae superiorist. Az alsó ág izomágai a
musculus rectus inferiort, medialist és musculus obliquus inferiort látják el. A paraszimpatikus praeganglionaris rostok képezik
a ganglion ciliare radix oculomotoriusát, melyek a ganglionban átkapcsolódnak. A paraszimpatikus postganglionaris rostok
6–10 nervi ciliares breves útján hatolnak a szemgolyóba, a nervus opticus kilépése közelében. Az idegrostok a sclera és chorioidea
között, a suprachorioideában haladva, további oszlások után az irisben és corpus ciliaréban végződnek. A musculus sphincter
beidegzése révén részben pupillomotoros funkciót látnak el, részben a musculus ciliarist idegzik be, ezáltal szolgálva az akkomodáció szabályozását (1. ábra).
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A musculus dilatator beidegzése három neuronból áll.
A szimpatikus magrendszer, a ciliospinális centrum a C8-tól
a Th2-ig terjedő gerincvelői szürkeállomány oldalszarvaiban helyezkedik el. Innen az axonok a gerincvelőt az elülső
gyökökön át hagyják el. A praeganglionaris rostok a rami
communicantesen keresztül a szimpatikus dúclánc nyaki szakaszában haladnak felfelé, és a ganglion cervicale
superiusban átkapcsolódnak. A szimpatikus dúclánc szoros
érintkezésben van a tüdőcsúcs pleurájával, és a rostok megkerülik az arteria subclaviát. A postganglionaris rostok az
arteria carotis internát kísérve belépnek a koponyába, és az
artéria mentén a sinus cavernosuson át eljutnak az orbitába,
ahol a ganglion ciliare radix ciliarisát alkotják. Átkapcsolódás nélkül áthaladva rajta a nervi ciliares breves és longi
útján jutnak el az uvea képleteihez (2. ábra).
A ciliospinalis centrumhoz jutó afferens pálya nem teljesen
tisztázott. A centrális szimpatikus pálya a hypothalamus
postero-lateralis részéből indul. A rostok kereszteződés
nélkül a középagy fomatio reticularisán keresztül a gerincvelői centrum ciliospinaléhoz jutnak. A szimpatikus idegek
részben vazomotoros és szudomotoros működést látnak el,
részben önállósodva bizonyos izmok szimpatikus ellátását
adják, így a musculus dilatator pupillae, a musculus tarsalis
superior és inferior, a musculus orbitalis, valamint a könnymirigy beidegzését biztosítják. Az arc verejtékmirigyeihez
futó rostok az azonos oldali arteria carotis communist kísérik, de elválnak az arteriától, mielőtt az a koponyába lép, és
az arteria carotis externával haladnak tovább.
Az akkomodációs reflex supranuclearis pályája: közelre nézéskor a lencse akkomodációját és a konvergenciát pupillaszűkülés kíséri. Ez nem reflex, hanem együttmozgás, synkinesis.
Közelre nézéskor mindkét oldalon a musculus rectus medialis,
a musculis ciliaris és musculus sphincter pupillae egyszerre
innerválódik. E háromféle mozgást közeli tárgy akaratlagos
fixációja váltja ki. Az afferens pálya valószínűleg a retinában
kezdődik, a látópályával halad az area striatába. Innen az
efferens impulzusok áthaladnak a pretectalis areán keresztül
– bár a nucleusok nem vesznek részt a synkinesisben – egy
paraszimpatikus magcsoporthoz, az úgynevezett Perliamaghoz, ami az EW-magtól ventrálisan, a középvonalban
helyezkedik el. Innen impulzusok jutnak a mindkét oldali
musculus rectus mediálist beidegző neuronokhoz és az EWmaghoz, ahonnan a ganglion ciliarén keresztül innerválódik
a musculus sphincter pupillae és musculus ciliaris. A ciliaris
és sphincter izom centrális kapcsolatai valószínűleg nem
azonosak, mivel az akkomodációra és fényhatásra kiváltódó
pupillareflex külön-külön is károsodhat. Ezt látjuk például
az Argyll–Robertson-pupillatünet esetében.
Normális pupilla – fiziológiás variációk
A pupilla átmérője teljes mydriasisban 7,5–8 mm, teljes
miosisban 1,5–2 mm. A nyugalmi pupillatágasságot a retinára jutó fény mennyisége és a paraszimpatikus rendszer
integritása határozza meg. A fokozott szimpatikus aktivitás enyhe mydriasist idéz elő, ez emocionális inger hatására,
vagy Graves-betegség tüneteként figyelhető meg. A myopok
pupillája tágabb, mint az emmetropoké. A pupilla tágassága függ az életkortól is. Az első életévben a pupilla szűkebb,

1. ábra
A belső szemizmok szimpatikus és paraszimpatikus beidegzése

2. ábra
A konvergencia és akkomodáció centrális pályái
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újszülöttekben a musculus dilatator pupillae ugyanis gyengén fejlett, és adrenerg szerek is csak kisfokú mydriasist eredményeznek.
A pupilla serdülőkorban a legtágabb, idős korban ismét szűk. A kevés pigmentet tartalmazó (kék) irishez szintén tágabb pupilla
tartozik, mint a pigmentáltabb (barna) irishez. Az emmetrop szem pupillájának tágassága nem befolyásolja a látásélességet.
Korrigálatlan ametropiában azonban a látásélesség nagymértékben függ a pupilla tágasságától.
Essentialis (fiziológiás, simplex) anisocoria
Bizonyos fokú anisocoriája szinte mindenkinek van, klinikailag is kimutatható a népesség 17%-ában, de csupán 4%-nál feltűnő
ez a különbség. Az essentialis anisocoria diagnózisának felállítása csak egyéb ok, illetve kóros állapot kizárásával lehetséges.
A pupillareakciók mindig normálisak, és farmakológiai tesztekre sem kapunk kóros reakciókat. A két pupilla átmérőjének
különbsége meglehetősen állandó, független a megvilágítástól. Nem szokatlan, hogy régóta meglévő pupillaaszimmetriájukat
egyesek hirtelen fedezik fel. Ilyenkor régi fényképek tanulmányozása jelenthet segítséget.
A pupilla tágasságának vizsgálata
Legegyszerűbb eszköz a Haab-féle skála, melyen fokozatosan növekvő méretű fekete korongok vannak festve. Ezeket hasonlítjuk össze a vizsgált személy pupillájával. Ennél korszerűbb vizsgálat a pupillográfia, mely a pupilla átmérőjének
vagy területének regisztrálása adott megvilágítási körülmények között. A vizsgálatot infravörös fényképezéssel vagy
fotoelektromos módszerrel végzik.
Pupilla-rendellenesség észlelésekor első lépésként ki kell zárni a lokális szemészeti elváltozásokat: a fejlődési rendellenességeket,
például a corectopiát, amikor a pupilla nem középen helyezkedik el, és nem kerek, a microcoriát, mely a musculus dilatator
pupillae hiányának következménye, és extrém miosist eredményez, valamint a colobomákat és az aniridiát.
Az iris gyulladásos folyamataiban a pupilla szűk. Az iritis után kialakuló szabálytalan pupilla hátsó synechiák következménye.
Glaukómás rohamban a pupilla tág, szabálytalan. Az iris tumorai szintén szabálytalanná tehetik a pupillát. Különféle traumák,
elsősorban contusiós sérülések az irisben sphincter repedéseket okozhatnak, emiatt a pupilla cikcakkossá válhat. Előfordul, hogy
az iris körülírt helyen (iridodialysis), vagy körkörösen (aniridia) leszakad a gyökéről. Trauma mydriasist vagy miosist is okozhat.
A mydriasist gyakrabban látjuk, melynek oka a rövid ciliaris idegrostok sérülése a chorioideában (poszttraumás iridoplegia).
Fiziológiás pupillareakciók
A szem megvilágításakor a pupilla szűkül, ez a direkt fényreakció. A szűkület mértéke és gyorsasága függ a fény erősségétől,
hullámhosszától, a fényhatás időtartamától és a retina adaptáltsági állapotától. Vizsgálata pontszerű fényforrással, félhomályban
történik, miközben a beteg távolra fixál. Meg kell figyelni a pupilla szűkülésének gyorsaságát, a kontrakció mértékét, továbbá,
hogy a pupilla szélének kontrakciója körkörösen egyforma-e, és mennyi ideig tart a szűkület.
A megvilágított szem pupillareakciójával együtt a másik szemen is azonos pupillareakció keletkezik, ez az indirekt vagy
konszenzuális fényreakció. A reflex kétoldalisága abból adódik, hogy mindkét retina mindkét tractus opticussal, és mindkét
tractus opticus mindkét oculomotorius maggal kapcsolatban áll.

3. ábra
Az anisocoria differenciáldiagnosztikája
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A két szem egyidejű megvilágításakor a direkt és indirekt reakció összeadódik, azaz az egyszemes megvilágítással szemben a miosis
nagyobb. Ha az egyik szem megvilágítása után a másik szemet is megvilágítjuk, az előbb megvilágított szem pupillája tovább
szűkül, ez a Weiler-féle szekunder fényreakció. Tartós megvilágítás hatására a pupilla nagy kezdeti oszcillációk után fokozatosan
stabil tágasságúvá válik. Ez a tónusos pupilláris reflex. Rövid idejű megvilágítás rövid pupillomotoros választ kelt. A szűkületet
pupillatágulat követi, ez az átmeneti vagy fázisos fényreflex. A tónusos pupillareflexhez hasonlóan ez a reflex is konszenzuális.
Az afferens pupillomotoros pálya gyors, akár betegágynál is elvégezhető vizsgálata az úgynevezett swinging flashlight teszt, ami
már az enyhe fokú zavart is jelzi. A vizsgálattal az adott pupilla direkt és konszenzuális fényreakcióját hasonlítjuk össze. Féloldali
opticus lézió esetén a direkt válasz kisebb mértékű miosist okoz, mint az ép oldal felőli konszenzuális válasz. Gyengén megvilágított helyiségben a beteg pupilláit erős fénysugárral váltakozva világítjuk meg. Ha a fényt az ép szemre visszük, mindkét pupilla
szűkül. Ha visszavisszük a fényt a kóros szemre, mindkét pupilla tágul.
A fiziológiás pupillareakciók közé tartozik a pupilla konvergencia- és akkomodációs reakciója. Közeli tárgyra való fixálás a konvergenciát, az akkomodációt és a pupilla szűkülését, azaz a fiziológiás háromkomponensű synkinesist váltja ki. Vizsgálata úgy
történik, hogy közelpontra fixáltatva a beteget megfigyeljük, hogy létrejön-e a bulbusok konvergenciája mellett a pupillák miosisa,
és élesen lát-e a beteg közelre is. Idős korban a konvergencia és akkomodáció csökkent. A pupilla fény- és akkomodációs reakciója
általában együtt károsodik. Ritka, hogy csak az egyik reflexben tapasztalható zavar. Ez utóbbit látjuk az Argyll–Robertsonpupillatünetben.
A szemhéj zárásával együtt járó pupillareakció szintén együttmozgás. Jelentősége abban van, hogy a fényreakció vizsgálatánál,
ha hirtelen erős fénnyel világítjuk meg a szemet, a szemhéjzárással együtt járó pupillaszűkületből tévesen fényreakcióra következtethetünk.
A pupilla farmakológiája
A pupillára ható szerek vagy a szimpatikus idegrendszert befolyásolva a musculus dilatator pupillae-t, vagy a paraszimpatikus
beidegzésre hatva a musculus sphincter pupillae-t befolyásolják. Az adrenergikumok között az adrenalin és phenylephrin közvetlenül a szimpatikus receptorokhoz kötődve fejtik ki hatásukat. A kokain fokozza az endogén noradrenalin hatását azáltal,
hogy megakadályozza a noradrenalin visszavételét a szimpatikus végkészülékbe. A tyramin, ephedrin és hydroxyamphetamin a
raktározott, endogén noradrenalint mobilizálja.
• Az antiadrenergikumok a nervus sympathicus–musculus dilatator rendszer gátlása útján hatnak, a szimpatikus átvitelt blokkolva okoznak miosist. Ide tartozik a guanethidin, amely adrenerg neuron blokkoló. Az adrenerg neuronok végkészülékeiben akkumulálódva kiüríti a noradrenalint, ezzel bénítva e neuronok működését.
• A kolinerg szerek kétféle mechanizmus útján idézhetik elő a nervus oculomotorius – musculus spincter pupillae rendszer stimulációját: direkt módon, a természetes mediátorhoz hasonló hatással (acetil-kolin, pilocarpin, carbachol, mecholyl), vagy
indirekt módon, a kolinészteráz bénításával (fizostigmin, prostigmin, tosmilen, mintachol, phospholin-jodid).
Az antikolinerg szerek a paraszimpatikus végkészüléken felszabaduló acetil-kolin hatását specifikusan gátolják. A tropánvázas
vegyületek az atropin, a scopolamin és a homatropin az effektorsejt acetil-kolinra érzékeny receptoraihoz kötődnek, és kompetitív módon gátolják az acetil-kolin hatását. Nemcsak pupillatágulatot, hanem kisebb-nagyobb mértékű cycloplegiát is okoznak.
Anisocoria esetén (3. ábra) általában az efferens pupillomotoros pálya sérülését tételezzük fel. Vizsgálatkor az első lépés
annak megállapítása, hogy sötétben a két pupilla közti különbség fokozódik-e a tág pupilla további dilatációja révén, vagy
csökken, a szűk pupilla tágulása miatt. Az előbbi esetben a szűk, az utóbbiban a tág pupilla a kóros. Ha kóros a tág pupilla,
a zavar a paraszimpatikus idegrendszerben, vagy az iris izomzatában keresendő. Amikor a pupilla fényre és akkomodációra nem, vagy csökkent mértékben reagál, a lézió lokalizálása
farmakológiai teszt segítségével történhet.
• A Pilocarpin teszt alapja, hogy a pilocarpin 0,2%-os oldata
normálisan nem okoz értékelhető miosist. Kifejezett pupillaszűkület az izomreceptor denervációs túlérzékenységére
utal. A lézió postganglionaris, és pupillotonia diagnosztizálható. Ha a pupilla nem reagál a higított pilocarpinra, a
lézió helye a nervus oculomotorius 1. neuronja, vagy az iris
izomzata. A kérdésre választ ad, ha mindkét szembe 1%os pilocarpint cseppentünk. Ha mindkét oldalon miosis
következik be, a lézió a nervus oculomotorius 1. neuronját érinti, ha a pupilla az ép oldalhoz viszonyítva csökkent
mértékben, vagy egyáltalán nem reagál, a lézió helye az iris
izomzata. A pilocarpinnal szembeni fokozott érzékenységet demonstrálja pupillotonia esetén a kokain-pilocarpin
teszt. Mindkét szembe 2%-os kokain cseppentése után 30
perc múlva 0,5%-os pilocarpint (vagy 0,75%-os carbacholt)
cseppentünk. Tónusos pupilla esetében a mydriasis is, és a
4. ábra
Kokain-pilocarpin teszt alkalmazása pupillatoniában
miosis is nagyobb mértékű lesz, mint az ép oldalon (4. ábra).
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Ép szimpatikus pálya

Szimpatikus pálya károsodása
praeganglonialis

4% kokain

mydriasis
kisfokú mydriasis
vagy nincs változás

0,1% epinephrin
1% hydroxy-amphetamin

mydriasis

postganglionalis

1. neuron

2. neuron

3. neuron

kisfokú mydriasis

nincs változás

nincs változás

nincs változás

igen kisfokú mydriasis
vagy nincs változás

mydriasis

mydriasis

mydriasis

nincs változás

1. táblázat
Farmakológiai tesztek Horner-szindrómában

Ha mindkét pupilla jól reagál fényre, két lehetőséggel kell számolnunk: egyszerű anisocoriáról van szó, melynek nincs
patológiás jelentősége, vagy Horner-szindrómáról. Ennek eldöntésére 4%-os kokaint cseppentünk mindkét szembe Ha
mindkét pupilla tágul, az anisocoria nem utal kóros állapotra. Ha az eredetileg szűk pupilla nem, vagy csak kismértékben
tágul, Horner-szindrómáról van szó. Következő lépés a lézió helyének meghatározása (1. táblázat): 0,1%-os epinephrin
(adrenalinteszt) az ép pupillára nincs hatással, viszont Horner-szindrómában kifejezett mydriasist okoz a kóros oldalon, ha
a lézió helye a 3. neuron (postganglionaris), jelezvén a denervációs hiperszenzitivitást. 1%-os hidroxi-amfetamin (Paredrin)
cseppentésekor praeganglionaris lézió esetén mindkét pupilla kitágul. A postganlionaris szimpatikus szakasz nem egészen
friss léziójában a noradrenalinraktárak üresek, a hidroxi-amfetamin nem képes noradrenalint felszabadítani, a pupilla a
kóros oldalon szűk marad.
Általános
jellemző

Fény és accomodatio
(convergentia)
reakció

Anisocoria
kifejezettebb

Mydriaticumok
hatására

Mioticumok
hatására

kerek,szabályos

mindkettőre jó
reakció

nem változik

tágul

szűkül

szűk, kerek,
féloldali

mindkettőre jó
reakció

sötétben

tágul

szűkül

4% kokain, 0,1%
adrenalin, Paredrin

Pupillotonia
(Holmes-Adie)

általában tágabb
nappali fényben,
90%-ban féloldali

fényre nem reagál,
konvergenciára
elhúzódó reakció,
tónusos redilatatio

nappali fényben

tágul

szűkül

0,2%
pilocarpin-teszt

Argyil-Robertson

szűk, szabálytalan,
kétoldali

fényre nem reagál,
megtartott
konvergenciareakció

nem változik

nem tágul

szűkül

Középagyi laesiók

szubmaximálisan
tág, kétoldali

fényre és
konvergenciára
nem vagy renyhén
reagál

nem változik

tágul

szűkül

Atropin hatása

maximálisan tág,
kerek

fixált pupilla

nappali fényben

szubmaximálisan
tág, féloldali, ritkán
kétoldali

fixált pupilla

nappali fényben

Essentialis anisocoria
Horner-szindróma

N. oculo-motorius
paresis (nem diabetes)

2. táblázat
Neuro-ophthalmologiai kórképekben előforduló pupillazavarok
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SOMLAI JUDIT

3.2.4.

A Neuro-Ophthalmologiai klinikumban alkalmazott
kettőskép-elemző módszerek

BETEGÁGY MELLETTI SZEMMOZGÁSVIZSGÁLATOK
Betegágy mellett, akár eszméletlen vagy megtartott tudatú a beteg, az első feladatunk a szemrések egyenlőségének a megállapítása.
Megvizsgáljuk, van-e inkomplett, komplett ptosis, egy vagy kétoldali-e a szemnyitás, illetve van-e görcsös szemnyitási zavar, ún.
blepharospasmus. Második lépésben az ún. primer szemállást figyeljük meg, azaz egyenes előretekintéskor a két szem tekintet-,
azaz a bulbusállása párhuzamos vagy vízszintes, illetve vertikális síkban nincsenek-e a szemgolyók kancsalító szemállásban?
Látható-e valamilyen típusú nystagmus már egyenes előretekintéskor? A pupillák állapota még reflexvizsgálat előtt: azonos
nagyságúak-e (isocoria), egyik vagy mindkettő tágabb-szűkebb volta fontos információ, és sohasem szabad, főleg tudatzavar
esetén, pupillaműködést befolyásoló szemcseppet alkalmazni! A pupillomotoros funkciók, azaz direkt és indirekt pupillareflexek kiváltása, pontos leírása a neurointenzív ellátás, az első neurológiai vizsgálat egyik legfontosabb része. A betegágynál már perdöntő
jelentőségű lehet egy egyoldali tágabb, csökkent indirekt reflexválaszt adó pupillavizsgálati eredmény – anisocoria –, ugyanis
vezető és első tünete lehet a koponyaűri nyomásfokozódásnak, akár papillaoedema vagy egyéb tünet nélkül. Megtartott tudatú
betegeknél: a vezetett és saccadikus szemmozgások vizsgálata és az ún. optokinetikus reflex vizsgálata (OKN) a gyors, saccadikus és
a lassú-követő supranuclearis szemmozgató rendszer funkciózavarainak elkülönítésében differenciáldiagnosztikai jelentőségű.
AMBULÁNS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VIZSGÁLATOK
Az ambuláns vizsgálat során a páciensek hirtelen kezdetű, tolerálhatatlan kettőslátással induló tünetei vagy szemorvoshoz, vagy ideggyógyászhoz viszik a betegeket. A tünetek részletes kikérdezése (anamnézis) ezért rendkívül fontos. A markáns képeltolódás vagy
szimmetrikus képeltolódás a neurogén paresis első jele. Az inkomplett tekintési paresisek inkább térérzékelési, fixációs zavart, olvasási
képtelenséget és szédülést okoznak a betegeknek. A napszaki ingadozás a képeltolódásban, nyelés-, légvételi zavar myogen eredetre
utalhatnak. A betegágy melletti vizsgálatnál felsoroltakon (úgymint: szemrések egyenlőségének a megállapítása, mérése, primer szemállás, pupillák állapota, pupillareflexek) kívül részletesebb és főként eszközös vizsgálatokat és méréseket végzünk az ambulancián.
A pupillomotoros funkciók vizsgálati algoritmusa:
• a direkt és az indirekt pupillareakciók vizsgálata
• a convergentia késztetéskor a pupillakonstrikció megítélése, ez az úgynevezett konszenzuális pupillareakció
• a parasympathicus afferens és efferens pupillomotoros pályarendszer lézióinak topográfiai diagnosztikája a hagyományos
reflexvizsgálatokkal és farmakológiai tesztekkel
• a három neuronos sympathicus pupillomotoros pályarendszer topográfiai diagnosztikája a hagyományos és a csepptesztek
segítségével.
A szemmozgások vizsgálata:
A konjugált, ún. lassú, vezetett szemmozgások (Slow Eye Movement system, SEM) megítélésével kezdjük, oly módon, hogy kilenc
tekintési irányba nézetve, 30–35 cm-re fixáltatjuk a tárgy képét és megfigyeljük, hogy:
• konjugáltak-e a szemmozgások adott tekintési irányba nézetve
• van-e váltott szemeltakarásra (fúzió felfüggesztésére) beigazító szemmozgás
• mely tekintési irányba vagy irányokba van elmaradás-paresis
• a convergentia triász megítélése (közelpontra nézetve):
kétoldali addukció csökkenése
convergentia késztetéskor pupillák konstrikciója
lencseaddukció (ez csak dioptriaméréssel ítélhető meg)
A gyors – saccadikus – szemmozgások (Fast Eye Movemenet system, FEM) vizsgálata oly módon történik, hogy alternálva
fixáltatva nézetünk egy 30 cm-re lévő tárgypontra vízszintes és függőleges síkokban egyaránt.
Optokinetikus nystagmus vizsgálat (OKN): Egyenletes csíkozású forgódob segítségével a lassú követő és a gyors refixációt biztosító
mozgást figyeljük. Ezen vizsgálattal mind a gyors, mind a folyamatos követést biztosító szemmozgató rendszert is vizsgáljuk.
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Kettőskép-vizsgálatok segítségével a szemmozgászavar okozta képeltolódás mértékének mérésére és közvetett módon
a szemmozgászavar típusának megítélésére is lehetőségünk nyílik.
Takarásos – cover – teszt: Külön-külön, majd alternálva takarjuk el a beteg szemét, és így a fixáció, illetve a kétszemes együttlátás, azaz a fúziós képesség felfüggesztésével a beigazító szemmozgás segít rámutatni a bénultan – paretikusan – mozgó szemizom
vagy szemizmok zavart működési irányára. Amerre a beigazító szem tekintete mozdul, abba az irányba tudja nehezebben húzni a
szemgolyót, azaz „rámutat a paresis irányára”. Például egy nervus abducens paresisnél a takarás megszüntetése után a szemgolyó
kifelé, azaz a csökkent abdukció irányába mozdul. Egyben ezen egyszerű teszt segít elkülöníteni, hogy perifériás vagy centrális-e
a paresis. Ugyanis a monocularis takarásos teszttel jelzett eltérés inkább a perifériás paresis jellemzője, míg a váltott takarásos
teszt pozitivitásakor a centrális szemmozgászavarra kellene elsősorban gondolnunk.
Prizmaléc sor- és cover teszt kombinálásával: A prizmaléc változó dioptriáját mozgatva a beteg szeme előtt, a takarásos tesztre
a beigazító szemmozgás megszűnése a szemmozgásban jelzi azt a dioptriaértéket, amivel a bénulásos kancsalság megszüntethető.
Ily módon a bénulásos kancsalság, azaz heterotrópia nem csupán megmérhető, de egyidejűleg a megfelelő korrekcióval javítható.
(lásd az 52. oldalon a 3. számú táblázatban)
Maddox-lencse és rotatoros prizma segítségével: az agytörzsi funkciózavar okozta diszkonjugált szemmozgászavarok, tekintési
paresisek számszerűsíthetők, horizontális, vertikális, akár ferde síkban is. Fokozottabb betegkooperációt igényel, hazánkban
a neurológiai betegek vizsgálatában nem elterjedt módszer.
Hess-ernyős vizsgálat révén: A távoli pontok fixációjakor jelentkező kettőslátás, szemmozgászavar vizsgálati eszköze.
A beteg egy vörös-zöld szemüvegen át néz a 80–90 centiméterre lévő, ún. Hess-ernyő meghatározott pontjaira. Ezen
vizsgálati pontokat vörös fényjellel világítjuk meg, és a beteg erre vetíti rá a kezébe adott zöld fényű világító fényforrást. Egyenes előretekintési irányban, legalább kilenc ponton jelöli meg a beteg, hogy szerinte hol találkozik a vörös és
a zöld fénypont. A beteg által jelölt pontokat a vizsgáló a Hess-ernyő papírmásán lévő identikus pontokra rajzolva a
vizsgálat végére egy ábrát készít: vajon azonos vagy eltérő pontokra viszi a beteg a tekintetét a normál pozícióhoz képest.
(Lásd ezen fejezet 1. számú ábráját, valamint a 3.2.1. fejezetben a 103. oldalon.)

A

C

B

1. ábra
A., B.: A kettőskép vizsgálata vörös-zöld szemüveg és Hess-ernyő segítségével, C.: A beteg által jelzett képeltolódást a Hess-ernyő rajzos ábráján jelöljük meg (színes
vonallal jelezzük a képeltolódást a fekete vonallal jelzett normál képhelyzethez képest)

A folyamatos fekete-nyomtatott vonal a normál, orthophoriás helyzet, az attól eltérő képpontok jelzése a beteg bal illetve jobb
szemének (piros ceruzavonal) eltolódott pontjait jelzi. Nemcsak a diagnózisban, de a kettőslátás megszüntetésére alkalmazott
prizmakorrekció hatékonyságának mérésére is alkalmazható eljárás.
Maddox-szárny kézi eszközzel (ún. közeli kettőskép-vizsgálat): A beteg közeli tárgypontokat fixál vízszintes és ezt követően függőleges síkban, s ha nem tudja megtartani egy képben, azaz fúzióban a két szem képét közelre, akkor az a
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convergentia során kialakuló szemizom-működési zavarra utal. Ha vízszintes síkban lép fel ez a jelenség, az a két szem
addukciós, azaz befelé kancsalító, vagy abdukciós, azaz temporál felé tekintési gyengeségére utal. (Ez az exophoria, illetve
esophoria.) Amikor ugyanez vertikális síkban alakul ki, a magasabban álló szem pozíciója lesz mérhető a másik szem tekintetemelési zavar okozta mélyebb szemállásához képest (hyperphoria, hypophoria). A két szem aszimmetrikus mozgása
okozta kettőslátás számszerűen mérhető és követhető ezen eszközzel, egyben segít a szemmozgászavar okozta diplopia
kiküszöbölésére felírt prizmakorrekciós hatás számszerű mérésére is. Például a convergentia gyengeségnél egy fehér nyíl
balra eltolódva jelzi, hogy az egyik szem centrálisan fixál, míg a másik szem fúziós gyengesége miatt divergens helyzetbe
kerül. Ez az ún. rejtett kancsalság, a heterophoria megállapítására szolgál. Mérhetők ezen eszközzel horizontális, vertikális
síkokban az ún. addukciós és abdukciós gyengeségek, valamint függőleges síkban a tekintetemelési és -süllyesztési zavarok.
Egy harmadik funkció révén a kóros cyclorotatiós mozgás és annak szögértéke is meghatározható. Ezen vizsgálóeljárások
klinikai jelentőségéről részletesen a 5.3.1. sz. fejezetben a 292. oldaltól írunk.

A

B

2. (A., B.) ábrák
Közeli kettőskép-vizsgálat Maddox-szárny segítségével

Kiegészítő tesztek:
A neurogén és myogen, valamint a neuromuscularis eltérések megállapítását, a differenciáldiagnosztikát segítik.
• Terheléses felfelé nézetési próba: ocularis myasthenia gravis (OMG) klinikai megerősítő eljárása
• Camsilon-injekció és/vagy terheléses felfelé nézetési teszt: szintén az OMG okozta ingerületvezetési zavart erősíti meg kettősképvizsgálattal kombinálva. (Lásd a 5.5.2.3. alfejezetben a 330. oldaltól.)
• Csipeszteszt: az endocrin myopathia okozta kezdődő hegesedés és annak fizikai oldását segítő eljárás.
• Videofelvétel: a szemmozgászavar jellegét és mértékét dokumentálja, elsősorban oktatási célzattal.
• Fundusfotó-sorozat: a papillomacularis tengely szögének módosulása a cyclorotatiós szemmozgászavar detektálását és
változásának mérését hivatott szolgálni.
• Az elektrofiziológiai vizsgálatok:
Agytörzsi kiváltottválasz-vizsgálat (BAEP) a vestibulo-ocularis reflex változását kísérli meg tesztelni a hallópálya ingerlésével.
Elektrooculographia (EOG): a szemmozgászavar regisztrátuma, annak változását méri.
A vizsgálóeljárások gyakorlati jelentőségét a klinikai kórformák leírásánál részletezzük. Ugyanezen fejezet végén található a
szükséges irodalomjegyzék is.
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3.3.

A kiegészítő vizsgáló eljárások
BARSI PÉTER

3.3.1.

A carotis-vertebralis duplex ultrahangvizsgálata

A retinától a látókéregig a látás teljes neuroanatómiai háttérterületét a kétoldali arteria carotis interna és arteria vertebralis
ágrendszere látja el. Részben ez, részben a degeneratív érbetegségek gyakorisága magyarázza, hogy a neuro-ophthalmologiai
diagnosztikában komoly szerep juthat egy noninvazív, egyszerűen kivitelezhető vizsgálómódszernek, amely kimutatja a területet
ellátó nagy artériák különböző elváltozásait.
A MÓDSZER LÉNYEGE
A vizsgálat két ultrahangmódszert egyesít, mint azt a neve is mutatja: a nagy frekvenciájú, finom felbontású kétdimenziós képalkotást és a Doppler-technikát. Az előbbi rendszerint 7,5 vagy 10 MHz frekvenciájú ultrahangnyalábot alkalmaz, mely finom
felbontású képet alkot, de rossz a mélységi penetrációja. Az a. carotisok azonban a felszín közelében futnak, és rendszerint az a.
vertebralisok is látótérbe hozhatók.
A Doppler-technika lényege az, hogy a vérben haladó vörösvértestekről visszaverődő ultrahang frekvenciája a Doppleregyenlet szerint azok sebességével arányosan változik meg. A frekvenciaváltozásból a számítógép kiszámítja az áramlási

1. ábra
Egészséges arteria carotis communis szabályos szélességű intimalis réteggel

2. ábra
Helyenként plakkszerűen kiszélesedett intimalis réteg az arteria carotis
communis bifucatio szakaszán

3. ábra
Sima felszínű, de inhomogén, középen echoszegény terület (fekete nyíl) taratmazó
plakk (fehér nyilak) az arteria carotis interna eredésében

4. ábra
Egyenetlen felszínű, jelentős mésztartalmú, inhomogén plakkok az arteria
carotis interna eredésében
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sebességet, és sebesség-idő görbét rajzol fel, mely a pulzushullámhoz hasonló. A görbe alakja, és a systole csúcsán a görbe alatti
terület kitöltöttsége az áramlás típusát és a turbulenciát mutatja, a systolés csúcssebesség és a diastolés végsebesség pedig az
50% feletti – hemodinamikailag szignifikáns – stenosisok mértékét jelzi 10–20%-os pontossággal. A duplex technika azonban
nem a két módszer független alkalmazása: a pulzushullámú Doppler görbéket a jó minőségű kétdimenziós képen az érszakasz
általunk megválasztott helyéről vesszük. Ennek segítségével a módszer standardizálható, a fali elváltozások környezete nagy
részletességgel vizsgálható, felderíthető a legnagyobb lumenszűkület helye. Fordított esetben a Doppler-vizsgálat lumenszűkületet jelez ott, ahol a szabályos képminőséggel nem találunk elváltozást, és csak a túlerősített képeken derül ki a véréhez hasonló echodenzitású thrombus jelenléte. A módszert kiegészíti a Doppler-mérést kísérő, hasznos hangjelenség. Még fontosabb,
hogy a modern készülékek többsége a színes Doppler-technikával is segíti a diagnosztikus munkát. A számítógépes technika
az egyes képpontokon mért áramlási sebességértékekhez színkódokat rendel, amelyek az áramlás irányát és intenzitását is
jelzik, és ezeket ráhelyezi a kétdimenziós fekete-fehér képre. A technika gyorsítja és egyszerűsíti a vizsgálatot, szubtotális
stenosisok és occlusiók elkülönítésében pedig különösen hasznos.
A VIZSGÁLAT MENETE
A vizsgálat során a falszerkezetet több síkból végigtekintjük az arteria carotis communis eredésétől az arteria carotis internae legmagasabb, még látótérbe hozható szakaszáig. Az arteria carotis communisban az intimalis réteg – az érfal intima és media rétegeinek
határfelületén keletkező, normálisan vonalszerű echo – vastagságát elemezzük, mely az egész artériás rendszer állapotának tükre. Vizsgáljuk a fali elváltozások – plakkok – homogenitását, mésztartalmát és felszínét, esetleges plakkbevérzésre utaló echoszegény területek, fali thrombusok jelenlétét. Az inhomogenitás, a mésztartalom, az egyenetlen, esetleg kifekélyesedett felszín, a fali thrombus és a
plakkbevérzés mind növelik annak esélyét, hogy az elváltozás embóliaforrásként szerepeljen. Ha színes Doppler is rendelkezésre áll,

5. ábra
A vértől alig különbözö echodenzitású thrombus (THR) az arteria carotis
interna eredésében

6. ábra
80-90%-os stenosist okozó fali elváltozások az arteria carotis interna eredésében
(a systolés csúcssebesség 1, a diastolés vérsebesség 0,4 m/s-ig normális)

7. ábra
Az arteria carotis interna eredésében a distalisabb szakasz elzáródása jellemzően
Dopplerrel csak úgynevezett Spike-ok, tüskék (üres nyílhegy) mérhetők

8. ábra
A színes Doppler-képen bifurcatio látható az arteria carotis interna és az arteria
carots externa eredésével. Az arteria carotis interna eredésében az áramlás kis
fali elváltozást (nyílhegyek) kerül

neuro-ophthalmologia

131

A HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJABB SZEMÉSZETI VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

turbulenciát, stenosist vagy occlusiót keresve áttekinthetjük a teljes érrendszert. Ezután meghatározott helyen Doppler-mérést végzünk
akkor is, ha a falszerkezet szabályos, a fali elváltozások környezetében pedig részletesebben is feltérképezzük az áramlást. Felkeressük az
arteria carotis externát, majd az arteria vertebralist. Ez utóbbi jobbára csontos (clavicula, a csigolyák processus transversusai) által fedve
halad, az eredés tájéka sem ábrázolható minden esetben, de az áramlás megléte és iránya még az előnytelen testalkatú betegeken is az
estekek 90%-ában megállapítható. A négy nagy ér ágainak vizsgálatát a gyakorlott szakember rendszerint 20–30 perc alatt elvégezheti.
MILYEN ELVÁLTOZÁSOK KIMUTATÁSÁRA ALKALMAS A MÓDSZER?
A carotis rendszer területén
– fejlődési és lefutási rendellenességek (aplasia, hypoplasia, kinking, coiling),
– az arteria carotis communis intimájának elváltozásai, melyek a teljes artériás rendszer állapotát tükrözik.
– elkülöníthetők a kevésbé veszélyes fali elváltozások, az embóliaforrásként különösen veszélyes plakkok és thrombusok, a
hemodinamikailag szignifikáns stenosisok vagy a teljes occlusiók,
– endarterectomia, foltplasztika vagy protézisműtét után folyamatosan ellenőrizhető az operált szakasz állapota,
– mellékinformációként rávilágít az arrhythmiákra, a hyperkinesisre, a lassult áramlásra.
Az arteria vertebralisban
– a fentiek értelmében falszerkezeti elemzés gyakran nem végezhető, de az áramlás és annak iránya (suclavian steal szindróma!) gyakorlattal az estek 90%-ában megállapítható. Szerencsés esetben az eredés vidéke is látótérbe hozható, ahol az
atheroscleroticus vertebralis elváltozások 50–60%-a fordul elő.

9. ábra
A színes Doppler-kép az arteria carotis interna eredésében inhomogén, egyenetlen
felszínű, meszes plakkok okozta kifejezett turbulenciát mutat (kevert színű sáv).
A kék színű sáv a vena jugularis internának felel meg

10. ábra
A vizsgálófej kiképzéséből és a beteg alkatától függően viszonylag ritkán ábrázolható ilyen egyértlműen az arteria vertebralis (A VERT) eredése az arteria
subchalaviából (SCL). Az arteria mellett a vena vertebralis is ábrázolódik (PR
TRV: a csigolyák processus transversusa)

11. ábra
Az arteria és vena vertebralisból rendszerint a processus transversusok(PROC
TRV) által részletesen fedett rövid szakasz ábrázolódik

12. ábra
A színes Doppler-technika mutatja, hogy a jobb arteria vertebralis (J VERT) áramlása a subclavian steal szindrómára jellemzően az arteria carotis communiséval
(J CCA) ellentétes irányú
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ÖSSZEFOGLALÁS
Az ismertetett vizsgálómódszerrel tehát olyan diagnosztikus eszköz került a Neuro-Ophthalmologia fegyvertárába, amellyel
a látópálya és látókéreg egészét, valamint a szemmozgató agytörzsi területeket ellátó artériák falszerkezete és áramlási viszonyai, továbbá a posztoperatív állapota mellett a teljes artériás rendszer állapotáról és a szív működéséről is adatok nyerhetők.
A módszer noninvazív, korlátlanul ismételhető, könnyen elsajátítható, viszonylag gyorsan kivitelezhető és olcsó. Transcranialis
vizsgálattal kiegészítve igen hatékony eljárásnak tekinthető. A koponya CT-vizsgálatának eredményeivel összevetve veszélyt rejtő
angiográfiát tehet szükségtelenné.
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PÁNCZÉL GYULA

3.3.2.

A transcranialis Doppler-vizsgálat

A koponyán belüli erek – elsősorban artériák – áramlása TCD-vel vizsgálható. A koponyacsonton az UH alig képes áthatolni, de bizonyos helyeken
– az ún. UH-ablakokon – a csont hiányzik (pl. orbita, foramen magnum)
vagy elvékonyodik, a trabecularis réteg hiányzik (pl. temporalis ablak),
így ezeken az ablakokon keresztül a vizsgálat elvégezhető.
A TCD működési elve
A TCD működése a Doppler-elven alapul. A transducer egy rövid UHrezgéscsomagot bocsát ki, amely átjut az UH-ablakon, eléri a vizsgált
artériát és visszaverődik az áramló vörösvértestekről, majd visszajut a
transducerre. A kibocsátott UH frekvenciája a visszaverődés során megváltozik, a változás mértéke egyenesen arányos a vvt-k áramlási sebességével, így a frekvenciaváltozásból (frekvencia shift) a véráramlás sebessége
meghatározható.

Rövidítések:
vvt
vörösvértest
UH
ultrahang
TCD
transcranialis Doppler
ACM
a. cerebri media
ACA
a. cerebri anterior
ACP
a. cerebri posterior
AV
a. vertebralis
AB
a. basilaris
AO
a. ophtalmica
ACoA
a. communicans anterior
ACoP
a. communicans posterior
AVM
arteriovenosus malformatio
PM D
power motion Doppler
CCC
Common carotid compression
(a. carotis communis compressiós teszt)
AVM
arteriovenosus malformatio

A frekvenciaváltozás a Doppler egyenlet alapján:
df=(2f 0 v cos Φ)/c
Ahol df: a Doppler-shift (frekvenciaváltozás)
f 0: a kibocsátott UH nyaláb frekvenciája
v: a vizsgált objektum (itt: az áramló vvt-k) sebessége
cos Φ: a vvt-k áramlási iránya és a kibocsátott UH nyaláb által bezárt szög cosinusa
c: az UH terjedési sebessége az adott közegben
A készülék a kibocsátott és visszavert UH-nyaláb frekvenciájának különbségét, tehát a frekvencia shiftet határozza meg.
A TCD vizsgálat során általában 30–90 mm-es mélységben
vizsgálunk, ehhez a transducer frekvenciája (f0) optimálisan
2 MHz. Temporalis ablakból végzett vizsgálatnál az ultrahang
nyaláb és az ACM ill. a. cerebri anterior (ACA) lefutása közel
párhuzamos (általában 30 fokon belül van az eltérés), így csak
kis hibával jár, ha a Φ-t nullának vesszük. A c konstans: ≈ 1540
m/s. Mivel az fo, a Φ és a c állandó, a v csupán a frekvencia
shift függvénye, ezért a készülék az eredményt közvetlenül sebességben (cm/sec) adja meg. Ha a véráramlás a transducerhez
közeledik (v pozitív), a frekvencia növekszik, a df pozitív lesz,
így a kapott áramlási spektrum is pozitív lesz (a nulla vonal
felett helyezkedik el), míg a transducertől távolodó áramlás
negatív (nulla vonal alatti) spektrumot eredményez.

1. ábra
A Doppler-spektrum és jellemzői:
v syst: szisztolés csúcssebesség; v mean: átlagsebesség; v diast: végdiastolés
sebesség

A Doppler-spektrum a vér áramlásának sebesség-idő függvénye, és az alábbi információkat hordozza:
A görbe amplitúdója

A véráramlás sebességét adja meg az adott időpontban.

Polaritása
(nulla vonal alatti vagy feletti görbe)

A véráramlás irányát adja meg (szokásos beállítás mellett a transzducer felé történő áramlás pozitív,
az attól távolodó áramlás negatív görbét eredményez).
A véráramlás turbulenciájára utal (ha kitöltött – különösen, ha ellenkező polaritású komponens is
megjelenik – akkor az áramlás turbulens, ha a spektrum keskeny, vonalszerű, az áramlás lamináris).
Jelentősége TCD vizsgálatnál alárendelt, mert a spektrum lamináris áramlás esetén is többnyire kitöltött
(szemben pl. a carotis duplex UH vizsgálatnál kapott normál spektrummal, amely vonalszerű)

A görbe alatti terület kitöltöttsége
(szisztolés ablak)
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A pulzatilitás (Gossling-féle
pulzatilitási index:
PI=(v

szisztole

.-vdiasztole) / vátlag):

A disztális vascularis rezisztenciára utal (Magas PI: emelkedett rezisztenciát jelez (pl. disztális stenosis,
öreg kor, intracranialis nyomásfokozódás), ekkor a görbe „tüskés” („spike-os”), a szisztolés
csúcssebesség elérése után a görbe meredeken zuhan le, a diasztolés sebesség kifejezetten alacsony.
Alacsony PI: csökkent rezisztenciát jelez (pl. AVM feeder, hypercapnia), a végdiasztolés sebesség
nagyobb mértékben emelkedik, mint a szisztolés sebesség, a görbe kiszélesedik).

Rezisztenciaindex RI=
(vszisztole-Vdiasztole) / Vszisztole.

Szintén a vascularis rezisztenciára utal. (Pourcelot 1976) Klinikai jelentőségét elsősorban az
intracranialis nyomásfokozódás monitorozása adja, értéke ilyenkor kórosan magas

A szisztolés felfutási meredekség
(szisztolés gyorsulás)

Az áramlást fenntartó nyomásgradienst jellemzi (poststenoticus áramlásra a szisztolés gyorsulás
csökkenése jellemző, ilyenkor a görbe ellapult (delta-jel), hiszen a stenosison létrejövő nyomásesés miatt
disztálisabban a perfúziós nyomás lényegesen csökken).

A szívfrekvencia

A percenkénti szívciklusok számával meghatározható.

Féltekei index Lindegaard)
(vACM / vACI)

A vazospasmus és szisztémás áramlási hiperkinézis megkülönböztetését szolgálja. Az ACI áramlási
sebességértéke submandibularis méréssel határozandó meg 40–50 mm mélységben: 3 feletti érték
vazospasmusra utal.

1. táblázat
A Doppler-spektrum jellemzői.

Az UH ablakok
A TCD vizsgálat az alábbi ablakokon át végezhető:
• A temporalis ablakon át (az os temporale pars squamosáján
keresztül, a processus zygomaticus felett) vizsgálható legjobban az ACM, az ACA, az arteria cerebri posterior (ACP)
és az ACI disztális, oszlás előtti szakasza.
• Az orbitalis ablakon át érhető el az arteria ophtalmica
(AO) és a carotis syphon (a canalis nervi opticin és a
fissura orbitalis superioron keresztül). A cataracta veszélye miatt az emittált ultrahang teljesítményét ilyenkor
csökkenteni kell (max: 10 mW/cm2).
• Suboccipitalisan, a foramen magnum ablakon át látótérbe hozható a két arteria vertebralis (AV) és az arteria
basilaris (AB).
Esetenként kisebb artériák (például az arteria cerebellaris
superior, a. cerebellaris post-inf., illetve kollaterális áramlás
esetén a communicans artériák) áramlása is detektálható.

2. ábra
Az UH-ablakok. A., temporalis ablak; B., orbitalis ablak; C., foramen magnum
ablak; D., carotis communis kompressziós teszt

A TCD vizsgálat menete
A circulus arteriosus Willisii vizsgálatát célszerű az ACM-val kezdeni. A transducerre kevés UH-gélt teszünk és a temporalis ablakhoz illesztve a túloldali temporalis ablak felé irányítjuk (az UH-fej a halántékcsontra kb. merőleges). A vizsgálati mélységet (depth)
50-55 mm-re állítva finom pásztázó mozgatással megkeressük az ipsilateralis ACM-t. A TCD nem képalkotó eljárás, a kapott spektrum
jellemzői alapján (lásd 2. táblázat) kell meghatározni, hogy az
melyik artériából származik. Így pl. az ipsilateralis ACM spektruma a temporalis ablakon át, általában 40–65 mm mélységben mérhető, pozitív, azaz a nulla vonal felett helyezkedik el,
és többnyire itt mérhető a legnagyobb sebesség (v mean: általában 50–65 cm/s közötti). A mélységet növelve, a transducer
helyzetét nem, vagy alig változtatva látótérbe hozzuk az ACM
proximalisabb szakaszait, majd az a. carotis interna oszlását
(ACM-ACA eredés; 60–64 mm mélységben). Ez fontos tájékozódási pont, mert az interna oszlásában egyszerre látható
az ACM pozitív, és az ACA negatív spektruma. A mélységet
tovább növelve az ipsilateralis ACA A1 szakasza (65–75 mm;
negatív spektrum), majd a contralateralis ACA A1 szakasza
(75–85 mm; pozitív spektrum), végül a contralateralis ACM
(85–100 mm; negatív spektrum) vizsgálható.
Az ACP megtalálásához általában megbízható támpont az
ipsilateralis interna oszlás felkeresése (kb. 60–64 mm mélységben). Az interna oszlástól az ultrahangnyalábot kissé
hátra, posterior irányba térítve (úgy, hogy az interna oszlás

3. ábra
Az intracranialis artériák spektrumai, a jobb temporalis ablakon át vizsgálva.
ACM: a. cerebri media; AO: a. ophtalmica; ACA: a. cerebri anterior; ACI
bifurcatio: a. carotis interna bifurcatio; ACP: a. cerebri posterior
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mélységében (60–64 mm) az UH nyaláb kb. 1 cm-rel kerüljön hátrébb) az ACP P1 szakasza általában látótérbe kerül. A spektrum
pozitív, mivel az áramlás itt a transducer felé irányul; az ACM-nál lényegesen kisebb a sebesség (v mean: 32–52 cm/s). A mélységet
növelve az ipsilateralis ACP proximalisabb szakaszait, majd a basilaris bifurcatióját (ebben a pontban az ipsilateralis ACP pozitív
és a kontralateralis ACP negatív spektruma egyszerre látszik), végül a contralateralis ACP-t vizsgálhatjuk. Az ipsilateralis ACP
P2 szakaszának vizsgálatakor 55-60 mm mélységben a transducert kissé hátrébb kell billenteni, a P1 szakasz vizsgálatánál leírt
pozícióhoz képest; jó ablak esetén megjelenik a P2 szakasz negatív spektruma (az ACP P2 szakasza ugyanis a mesencephalont megkerülve hátra, occipitalis irányban halad tovább, áramlása így a transducertől távolodó ezen a szakaszon). Az ACP amplitúdója
csökken szemzáráskor, növekszik szemnyitásra (kb. 10%-os változás), ez segít az ér azonosításában.
A legbiztonságosabban vizsgálható artéria az ACM, ezt követi az ACA, míg az ACP az esetek kb. 20%-ában biztonsággal nem
identifikálható. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy egy spektrum melyik artériából származik, célszerű az arteria carotis communis
(ACC) kompressziós tesztet elvégezni: A kérdéses oldalon a nyakon kitapintjuk az ACC-t, majd ujjunkkal leszorítjuk (2. Ábra D.)
A kompresszió hatására az intracranialis artériák áramlása jellegzetesen megváltozik az alábbi módon:
Ipsilateralisan (a kompresszió oldalán):
– az ACM-ban az áramlási sebesség prompt csökken (az áramlás teljesen nem szűnik meg, mert különböző kollaterálisokon
keresztül az ér továbbra is telődik)
– az ACA-ban az áramlás megfordul (a spektrum pozitív lesz), ha van működő a. communicans anterior (AcoA) (a kompres�szió oldalán a nyomás leesik, jelentős nyomás-gradiens lép fel a két ACI intracranialis bifurcatiója között, ennek hatására
kollaterális áramlás indul a contralateralis ACI-ból az ipsilateralis ACM felé a contralateralis ACA – ACoA – ipsilateralis
ACA útvonalon, az ipsilateralis ACA-ban tehát az áramlás iránya megfordul). Ha a Willis-kör nem komplett és hiányzik
az ACoA, akkor az áramlás normális irányú marad (a spektrum negatív), de a sebesség lecsökken. az ACP-ban az áramlási
sebesség kissé megemelkedik, ha van működő a. communicans posterior (AcoP), mert a normális posterior ellátási területen
kívül az AcoP-n át kollaterális áramlás is megindul az ACM ellátási területe felé. Az áramlás nem változik, ha nincs ACoP.
Contralateralisan
– az ACM és ACP áramlása nem változik
– az ACA áramlási sebessége megemelkedik, ha van működő ACoA (mivel egységnyi idő alatt nagyobb vérvolumen halad át, a
megnövekedett ellátási területnek [a comprimált ACI ellátási területe/ megfelelően], vagy nem változik az áramlás, ha nincs
ACoA.

4. ábra
Az a. carotis communis kompresszió (CCC) hatása: A CCC hatására az
ipsilateralis (esetünkben jobb o.) a. cerebri anterior áramlása megfordul (felső
spektrum); az. a. cerebri media áramlása csökken (középső spektrum); az a.
cerebri posterior áramlása kissé emelkedik. ACA: a. cerebri anterior; MCA: a.
cerebri media; PCA: a. cerebri posterior

Fontos, hogy a carotis kompresszió előtt duplex ultrahang
vizsgálattal tekintsük át az ACC falszerkezetét, nehogy az esetleges instabil plakkokról a kompresszió hatására embólusok
szakadjanak le. A vertebro-basilaris rendszer vizsgálata a
foramen magnum ablakon át lehetséges. A transducert 1-2
harántujjal a protuberantia occipitalis externa alá helyezzük
a középvonalban, vagy attól kissé laterálisan. Az ultrahangnyalábot az orrgyök felé irányítjuk, miközben a vizsgált
egyén fejét lehajtva ül. 50-80 mm-es mélységtartományban
a transzducert kissé laterál felé irányítva látótérbe hozzuk az
egyik a. vertebralist, majd a transducert az ellenoldal felé irányítva detektálhatjuk a másik oldali AV-t. A spektrum 50–60
mm mélységben negatív, azaz a transducertől távolodik az
áramlás; 60–80 mm között az áramlás iránya változhat, az
AV kanyarulatainak megfelelően. A mélységet tovább növelve kb. 80 mm-es mélységben az áramlás sebessége kissé megemelkedik, a spektrum negatív (távolodó áramlás), jelezvén
az arteria basilaris (BA) kezdetét. Az AB-t tovább követve
kb. 100 mm-es mélységben elérkezünk a basilaris „top”-hoz,
ahol az AB a két ACP-ra oszlik.

A carotis syphon és az a. ophtalmica az orbitalis ablakból, a szemgolyón keresztül vizsgálható. Ekkor az emittált ultrahang teljesítményt
a megengedett maximális érték 10%-ára csökkentjük (a cataracta elkerülése céljából). A transducerre bőven helyezünk ultrahanggélt,
a bulbusra nem szabad nyomást gyakorolni. Kb. 50 mm mélyen az AO a legtöbb esetben látótérbe hozható. Változatlan transducer pozíció mellett, a mélységet csökkentve (kb. 38 mm-ig) az AO disztálisabb szakaszai vizsgálhatók. A mélységet növelve kb. 60–70 mm-es
mélységben a carotis syphonhoz érkezünk. Itt az AO kis sebességű (25–45 cm/s) nagy pulzatilitású, externa típusú spektrumát felváltja
a carotis syphon kisebb pulzatilitású, interna típusú, nagyobb sebességű (41–67 cm/s) spektruma, melynek polaritása lehet pozitív vagy
negatív attól függően, hogy a syphon alsó vagy felső szárát hoztuk látótérbe. A carotis syphon kb. 65–75 mm mélységben vizsgálható.
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Az AO áramlása normális esetben anterográd, a Doppler-görbe pozitív. Az ACI súlyos stenosisa vagy occlusiója esetén, jó ECA
kollaterálisok mellett az AO áramlása általában retrográd, a Doppler-görbe negatív (transducertől távolodó áramlás).
Ha az ACI súlyosan stenoticus vagy occludált, de az intracranialis kollaterálisok (ACoA, ACoP) felől érkező áramlás a syphonban
(az AO eredésénél) nagyobb nyomást tart fenn, mint amennyit az AO disztális végén hoz létre az ECA (az a.angularison keresztül), akkor az áramlás nem fordul meg, továbbra is anterográd lesz, de a spektrum kóros: kis pulzatilitású (internalizált), ellapult,
kollaterális jellegű lesz. Ha az intracranialis kollaterálisok és az ECA-periorbitalis arteriás rendszer kb. azonos perfusiós nyomást
képvisel, akkor az AO-ban áramlás nem mérhető.
artéria
ipsilateralis ACM
ipsilateralis ACA
contralateralis ACA
contralateralis ACM
ipsilateralis ACP (P1 szakasz)
ipsilateralis ACP(P2 szakasz)
contralateralis ACP (P1)
AO
carotis syphon
AV
AB

mélység
(mm)
40–65
65–75
75–85
85–100
55–75
55–65
75–85
38–60
60–75
50–80
80–100

vátlag
(cm/s)
62+/-12
50+/-12
50+/–12
62+/–12
42+/–10
42+/–10
42+/–10
35+/–10
54+/–13
36+/–10
40+/–10

irány

ablak

pozitív
negatív
pozitív
negatív
pozitív
negatív
negatív
pozitív
poz/neg
negatív
negatív

temporalis
temporalis
temporalis
temporalis
temporalis
temporalis
temporalis
orbitalis
orbitalis
foramen magnum
foramen magnum

2. táblázat
Az egyes artériák jellemző értékei

A TCD vizsgálatok indikációi, a spektrum eltérései az egyes kórállapotokban
TCD vizsgálatot indokolt végezni az alábbi esetekben:
• Ha a klinikai tünetek vagy a CT/MR eltérések (territorialis infarctus, határzóna-infarctus) az ischaemiás stroke hátterében
artéria stenosis vagy occlusio lehetőségét vetik fel, de ezt duplex ultrahangvizsgálattal nem találjuk. Ilyenkor TCD-vel
intracranialis stenosist vagy occlusiót keresünk.
Stenosis esetén észlelt eltérések: Prestenoticusan az áramlás gyakran normális. Minél magasabb fokú a stenosis, annál
valószínűbb, hogy proximalisan az áramlás pulzatilisebb, deprimáltabb. Intrastenoticusan az áramlás gyorsult, a sebességek jól korrelálnak a stenosis mértékével. (5. ábra)
Poststenoticusan az áramlási sebesség jelentősen csökken, kifejezett a turbulencia, a spektrum szálkássá, hasadozottá válik, retrográd komponens is megjelenik.
A szisztolés gyorsulás csökkent, a görbe ellapult (delta
jel). Minél nagyobb a stenosis mértéke, a stenosistól
annál distalisabban kezd a spektrum regenerálódni.
Occlusióra jellemző eltérések: Az intracranialis artériák
occlusiója esetén az occludált érnek megfelelő helyen
áramlás nem mérhető. Ha az occlusio nem az ACM
főtörzsét (M1 szakasz), hanem csak vagy valamelyik
distalisabb ágát érinti, akkor az M1 szakaszon deprimált, kis sebességű, emelkedett pulzatilitású spektrum
nyerhető. Előfordul, hogy egyes artériák áramlása technikai okok (rossz csontablak) miatt nem mérhető, erre
az occlusio diagnózisának kimondásakor gondolni kell.

5. ábra
Az arteria cerebri media stenosisa. Az intrastenoticus áramlás sebessége jelentősen emelkedett. A sample volume-ba a stenosissal határos prestenoticus szakasz
is bekerült (kisebb sebességű spektrum)

• Ha a. carotis interna stenosis esetén az intracranialis áramlás eltéréseit szeretnénk tisztázni (reziduális áramlás mértéke, kollaterális áramlás jelenléte), elsősorban érsebészeti beavatkozás előtt, ritkábban intraoperatív monitorozás céljából
(vascularis rezerv meghatározása, embolizáció detektálása).
• Subarachnoidealis vérzés esetén a vasospasmus monitorozása (műtét időzítése, terápia hatékonyságának ellenőrzése)
céljából. A vasospasmus az ér hosszabb szakaszára (vagy akár egyszerre több szakaszára) kiterjedő diffúz, jelentős
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sebességnövekedést okoz, ami gyakran nem korlátozódik arra az
artériára, amelyen az aneurizma található.
• Arteriovenosus malformatio (AVM) vizsgálata során fontos lehet
az AVM-t tápláló „feeder” artéria meghatározása, pl. embolizáció
végzése előtt. A feeder artéria spektruma jellegzetes: emelkedett az
áramlási sebesség, a diasztolés relatíve nagyobb mértékben mint
a szisztolés, ezért a pulzatilitás igen alacsony (PI < 0.5). Ezt az okozza,
hogy az angiomában hiányzik a fő vascularis resistentia szakasz, az
arteriolo-capillaris rendszer. A vazoreaktivitás is jelentősen csökken.

6. ábra
Arteriovenosus malformatiot (AVM) tápláló ún. feeder artéria spektruma, és az AVM MR-képe. Jól látható, hogy a sebesség növekedése diasztoléban nagyobb, mint szisztoléban, ezért a görbe ellapul, a
pulzatilitás csökken

• Ha agyi embolizáció lehetősége merül fel pl. ismert kardiális
(műbillentyű, PF) vagy artériás (soft vagy exulcerált plakk)
emboliaforrás, vagy embolizációra utaló CT/MR felvétel esetén, akkor emboliadetektálást végzünk.
• A vizsgálat során transducer-tartó fejpántot helyezünk fel, melybe
a jobb és bal temporalis ablaknál egy-egy transducert rögzítünk,
majd ezek finom mozgatásával megkeressük a két ACM áramlását,
és 40–60 percen át az áramlást folyamatosan monitorozzuk. Ha a
vizsgált érszakaszokon embólus halad át, ezt a TCD észleli: az áramlási spektrumban egy nagy intenzitású átmeneti jel (high-intensity
transient signal – HITS) jelenik meg. A készülék minden egyes embólia-jelet elment a memóriájába, és a jeleket számolja.

7. ábra
Emboliadetektálás. A spektrumon belül látható, rövid ideig tartó
jelintenzitás-fokozódás (High-Intensity Transient Signal: HITS)
jelzi az embolus áthaladását a vizsgált érszakaszon. (Carotis
endarterectomia alatt regisztrált embolusok)

• Paradox embolizáció gyanúja esetén nyitott foramen ovale (PFO)
kimutatása céljából az ún. „bubble study”-t végezzük el: iv. kontrasztanyag (pl. levegővel összerázott fiziológiás só) beadása után, a
beteggel Valsalva manővert végeztetve, TCD-vel vizsgáljuk, hogy az
érintett oldali a. cerebri mediában a kontrasztanyag megjelenik-e.
• Intracranialis nyomásfokozódás (pl. agyi sinus thrombosis,
agyoedema, apoplexia) esetén a disztális rezisztencia fokozódására
jellemző eltérések észlelhetők: a sebesség csökkent, a diasztolés általában valamivel nagyobb mértékben, ezért a pulzatilitás emelkedik; a görbe alatti terület csökken (externalizált típusú görbe). Ha az
intracranialis nyomás meghaladja az intracranialis nagyartériákban
mérhető diasztolés nyomást, az áramlás diasztoléban blokkolt lesz,
szisztoléban megtartott. A nyomás további emelkedése a szisztole
alatti áramlás rövidülését, végül megszűnését vonja maga után.
• Agyhalál megállapításakor a TCD hasznos kiegészítő vizsgálat.
Ha szervdonáció szóba jön, TCD segítségével az ilyenkor kötelező várakozási idő lerövidíthető. (Agyhalál esetén rendkívül nagy
pulzatilitású, előre-hátra irányuló ún. oszcilláló spektrum nyerhető,
ez lényegében pozitív és negatív spike-ok egymás utáni sorozata.)
Speciális alkalmazások

8. ábra
Kábítószer-túladagolás következtében légzésleállás, tartós agyi
anoxia, coma majd agyhalál alakult ki egy fiatal betegnél. A., az
ACM spektruma a légzésleállás napján. A diffuz agyödémának
megfelelően a diasztolés sebesség alacsony, a pulzatilitás magas.
Két nap múlva agyhalál lépett fel. B. az ACM és C. az AB spektrumát ábrázolja; „spike-os”, oda-vissza áramlás, effektív véráramlás
nincs. ACM: a. cerebri media; AB: a. basilaris
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Vazoreaktivitás
A cerebrális vazoreaktivitás különböző funkcionális tesztek, például
hyper- és hypocapnia, billenőasztalos testhelyzet változtatás (tilting),
átmeneti farmakológiai vasodilatatio (acetazolamid) segítségével vizsgálható.
A vazoreaktivitás károsodásakor a tesztek hatására várható arteriola
constrictio/dilatatio elmarad, illetve mértéke csökken. A vazoreaktivitás
károsodhat a nagyartériák (pl. a. carotis interna) nagyfokú stenosisa/
occlusiója, vagy kisérbetegség (hypertonia, diabetes) talaján.
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A nagyerek occlusiója esetén az occlusio felett az arteriolák krónikus,
kompenzatorikus vasodilatatiója alakul ki, további vasodilatatio már
nem vagy alig lehetséges, tehát az autoregulációs kapacitás csökken,
vagy megszűnik. Általában azoknak a betegeknek a vazoreaktivitása
sérül, akiknél az a. carotis interna occlusiója mellett az intracranialis
kollaterálisok működése sem kielégítő. Kisérbetegségek esetében az
arteriolák degeneratív elváltozásai (pl. lipohyalinosis) limitálják a
vasodilatatios kapacitást. Beszűkült vazoreaktivitás esetén a vérnyomás bármely (kardiális, ortosztatikus stb.) okból történő csökkenésekor, ill. a CO2-szint emelkedésekor (pl. alvási apnoe során) további
kompenzáló vasodilatatióra már nincs lehetőség, ischaemiás tünetek
alakulhatnak ki.

9. ábra
Hypercapnia-teszt. A CO2-ben dús levegő belélegeztetése
során az a. cerebri media váráramlási sebessége fokozatosan
emelkedik, az arteriola-rendszer dilatatiója következtében

A vazoreaktivitás-vizsgálatakor az áramlási sebességnek valamely provokációs eljárással (például hypercapniával,
acetazolamiddal) kiváltott változását mérjük. Az egységnyi pCO2-változásra eső sebességváltozás a CO2-reaktivitás, az (általában 1 g) iv. acetazolamid (Diamox) által keltett maximális sebességváltozás az acetazolamid-reaktivitás. Ezek a jellemzők finomabb indikátorai lehetnek a cerebralis circulatio zavarának, mint maguk az áramlási sebességértékek.
Ultrahang-kontrasztanyag
A transcranialis Doppler-vizsgálat érzékenysége intravénás kontrasztanyaggal lényegesen növelhető. A vénás bólusban beadott
kontrasztanyag (pl. Levovist) hatására a TCD-vel monitorozott áramlási spektrum intenzitása jelentősen megnő (blooming effektus). A módszert rossz csontablak esetén érdemes használni akkor, ha kifejezett az intracranialis vascularis laesio gyanúja. Kontrasztanyag alkalmazása lehetővé teszi a harmonikus leképezést (harmonic imaging). A módszer lényege az, hogy a beadott kontrasztanyag az ultrahangmezőben rezonál, és az alapfrekvencia mellett annak egészszámú többszöröseit (ún. felharmonikusok) is
reflektálja. A második felharmonikust detektálva (alapfrekvencia kétszerese), a többi frekvenciát kiszűrve szelektíven az érrendszer fog ábrázolódni (ideértve a 30–40 μ átmérőjű arteriolákat is), a kontrasztanyag intravasalis elhelyezkedésének megfelelően;
a környező szövetek nem ábrázolódnak.
Transcranialis Power Motion (M-mód) Doppler (PMD).
A PMD lehetővé teszi, hogy az UH nyaláb teljes hosszában egyszerre
információt nyerjünk valamennyi, a nyaláb útjába eső ér áramlásáról,
így pl. mindkét oldali a. cerebri media és anterior áramlásáról szimultán
szolgáltat adatot. A módszert 2002-ben Mark Moehring írta le. A PMD
lényege az, hogy az UH-nyaláb kb. 6 cm hosszú intracranialis szakasza
mentén 33 egymást részben átfedő mintavételi terület (sample volume)
helyezkedik el, melyek mindegyike egy időben, szimultán jelzi az áramlás intenzitását és irányát. A transducer felé közeledő áramlást pirossal, a
távolodót kékkel kódolja, az egyre nagyobb jelintenzitásokat pedig egyre
világosabb színtónusokkal jelzi a készülék.
Míg a hagyományos, egycsatornás készülékkel az intracranialis áramlás
megtalálása időigényes, nagy gyakorlatot igényel, addig a PMD 33 szimultán csatornájával ez könnyedén kivihető szinte a kezdő számára is.

10. ábra
Transcranialis Power Motion Doppler (PMD). Az ábrán 3 spektrum látható egy időben. Az alsó piros sáv az ipsilateralis a. cerebri
media transucerhez közeledő áramlását jelzi 55–60 mm mélységben. A középső kék sáv az ipsilateralis a. cerebri anterior távolodó áramlását jelzi kb. 65–70 mm, míg a felső piros sáv a
contralateralis a. cerebri anterior közeledő áramlását ábrázolja
kb. 70–80 mm mélységben

Neuro-ophtalmologiai alkalmazások
Az ischaemiás stroke tüneteivel gyakran járnak együtt szemészeti tünetek is. Az elülső ischaemiás opticus neuropathia (AION)
az a. ciliaris posterior brevis, a lényegesen ritkábban előforduló hátulsó ischaemiás opticus neuropathia (PION) az a. ophtalmica
hátsóbb ágainak elzáródása talaján alakul ki. Jellemző tüneteik között szerepel a hirtelen kialakuló fájdalmatlan visuscsökkenés,
a színlátás zavara és a látótér kiesés (pl. alsó nasalis, alsó horizontális). Az amaurosis fugax átmeneti, néhány secundumig vagy
percig tartó, általában egyoldali, a látótér egészére, vagy csak egy részére kiterjedő látásvesztés. Hátterében többnyire az a.
ophtalmica vagy a. centralis retinae átmeneti (leggyakrabban embolisatio következtében kialakuló) elzáródása áll. Az említett szemészeti tünetek közös jellemzője, hogy az a. carotis internából eredő a. ophtalmicának vagy ágainak keringészavara áll
a háttérben. Így érthető, hogy a fenti szemészeti tüneteket más, carotis interna területi agyi ischaemiás tünetek is kísérhetik,
leggyakrabban ellenoldali hemiparesis, hemiparaesthesia vagy – domináns oldali érintettség esetén – aphasia. Fontosabb ennél
azonban az, hogy az izoláltan fellépő, átmeneti szemészeti tünetek fenyegető ischaemiás stroke-ra hívhatják fel a figyelmet. Az
amaurosis fugaxot elszenvedett betegek 16%-ában alakul ki később (4 éven belül) permanens vakság vagy ischaemiás stroke.
Esetismertetés: szemész kolléga carotis UH-ra irányított egy amaurosis fugaxon átesett fiatal nőbeteget. Az azonos oldali a. carotis
interna 70%-os stenosisa igazolódott, amit egy kifejezetten embologén (lágy, minden szisztoléban bemozduló, egyenetlen) plakk
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okozott. Sürgős carotis endarterectomia volt a vizsgáló neurológus javaslata, a beteg azonban a késői érsebészeti terminus előtt
féloldali testfélbénulást szenvedett el, a súlyos tünetek nem javultak.
A homonym hemianopsia, quadráns anopsia az a. cerebri posterior területén, az alsó quadráns anopsia bizonyos esetekben az
a. cerebri media területén kialakult keringészavarra utalnak. Ezekben az esetekben a carotis és vertebralis rendszer duplex UHvizsgálata javasolt.
A vertebrobasilaris rendszer keringészavara szemmozgás zavarokhoz vezethet, a beteg kettőslátást panaszol. A ponsban kialakult infarctus (pl. lacuna) abducens paresist, mesencephalon infarctus oculomotorius paresist (pl. Weber-szindróma esetén
oculomotorius paresist és ellenoldali hemiparesist) okozhat. Medialis thalamus infarctus a verticalis szemmozgás zavarához
vezethet. A felsorolt esetekben a vertebralisok duplex UH-vizsgálata tisztázhatja a kórokot.
Ha a vascularis etiológiával kialakult szemészeti tünetek hátterében a duplex UH nem találja meg a kiváltó okot (többnyire embologén
plakkot vagy hemodinamikai zavart okozó szignifikáns stenosist), akkor kaphat szerepet a TCD vizsgálat. Carotis területi tünetek
esetén a carotis syphon és a. ophtalmica áramlása, vertebrobasilaris tünetek esetén az a. vertebralis, a. basilaris és a. cerebri posteriorok
áramlása vizsgálható. Ha a beteg kisérbetegségben szenved, és a tüneteket lacunaris infarctus okozza, TCD-vel általában nem találunk kóros eltérést, legfeljebb a pulzatilitás kissé emelkedett, a normális felső tartományban mérhető. Ilyen esetben a vazoreaktivitás
vizsgálata (pl. CO2 -inhalatios ún. hypercapnia-teszt) jelezheti a reaktivitás lényeges beszűkülését, a kisérbetegség súlyosságát.
Ha embolisatio lehetősége merül fel, az a. cerebri media vagy a. cerebri posterior monitorozásával embólia detektálást végezhetünk, a cardialis kivizsgálás (Holter!) mellett.
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3.3.3.

Színkódolt Doppler-ultrahangvizsgálat orbitabetegségekben

Az orbitában lévő erek átmérője kicsi – egészségesekben kisebb, mint 1 mm – ezért a szemészeti ultrahangvizsgálat során nem
ábrázolódnak. A nagy vénák, amelyek átmérője 1 mm körüli, a transducer felhelyezése által kisfokban megemelt intraorbitális
nyomás hatására kollabálnak vagy kaliberük szűkül. Kóros esetben, az erek átmérője meghaladhatja az 1 mm-t, és az ér
echoszegény sávként ábrázolódik. Egészséges, síró csecsemőn néha látható a vena ophthalmica.
Jelenleg két olyan ultrahangos módszerrel rendelkezünk, amelyekkel az orbitaerek lefutása megjeleníthető: a színkódolt
Doppler ultrahangvizsgálat (color Doppler imaging, CDI), és az ultrahang-angiográfia (power Doppler). Mindkét módszer
a vér mozgását regisztrálja, és ennek révén „látja” az ereket. A topográfiai viszonyok megfigyelésén kívül lehetőség van a
vér keringési sebességének pontos mérésére is. Szokásosan az 1. táblázatban felsorolt orbitaerekben végzünk ultrahangos
keringésvizsgálatot. A transcranialis és a duplex Doppler-ultrahangvizsgálatok nem ábrázolják az orbitaereket (2. táblázat),
csak vérkeringési sebességmérésre nyújtanak lehetőséget az arteria ophthalmicában, valamint az arteria és vena centralis
retinaeben. Mivel ezekkel a módszerekkel a szögkorrekció nem végezhető el, ezért a mérési értékek pontossága is vitatott.
•
•
•
•
•
•

arteria és vena ophthalmica
arteriae ciliares posteriores breves et longes
arteria és vena centralis retinae és ágai
chorioidealis érhálózat
patológiásan megjelenő nagyobb erek
daganatokban lévő erek

1. táblázat
Színkódolt Doppler, ultrahang-angiográfia – ultrahangos
módszerrel kimutatható és vizsgálható orbitaerek

B-scan kép sebességmérés keringés iránya erek helyzete
Transcranialis Doppler
Duplex Doppler
Color Doppler
Power Doppler
Color velocity imaging

+++
+++
+++
+++

++
+++
+
++

+
+
+++
+++

+++
+++
+++

2. táblázat
Az ultrahangos keringésvizsgáló eljárások szolgáltatásai orbitaerek vizsgálata során

Az ultrahangos keringésvizsgálatok előnye, hogy nem invazív, gyors, azonnal eredményt ad. Kontrasztanyag adása nem szükséges,
veszélytelen a betegre nézve, így szükség szerint ismételhető. További előnye, hogy mind az artériás, mind a vénás keringés az
orbitacsúcstól a retináig követhető, és hogy egyidejűleg ad topográfiai és haemodinamikai információt. A pontos sebességmérés
lehetővé teszi a keringés kvantitatív jellemzését, és időbeli változásainak nyomonkövetését.
Az ultrahangos keringésvizsgálatoknak kontraindikációja nem ismeretes, de megjegyzendő, hogy a Doppler-vizsgálat nagyobb
ultrahang-energiaterheléssel jár, mint a csak B képes ultrahangvizsgálat. A szemészeti keringésvizsgálat során a kibocsátott maximális energia (Spatial Peak Time Average Intensity) nem kell meghaladja a 100 mW/cm2 értéket. Ez lényegesen alatta marad
annak az energiának, amely kísérletes vizsgálatok során chorioidea léziót vagy cataractát okozott. Ennek ellenére törekednünk
kell arra, hogy a vizsgálat a lehető legkevesebb energiaterhelést jelentse a beteg részére. Ennek biztosítéka, ha alacsony ultrahangenergiát alkalmazunk, és a vizsgálat időtartama rövid.
SZÍNKÓDOLT ÉS DUPLEX DOPPLER-ULTRAHANGVIZSGÁLAT
Az említett keringésvizsgáló eljárások – a color velocity imaging kivételével – a Doppler-jelenségen nyugszanak. Ennek lényege
a következő: a kézifej által kibocsátott ismert frekvenciájú ultrahangot az erekben áramló vörösvértestek visszaverik, amelyet
a kézifej felfog. A kibocsátott és a visszavert ultrahang frekvenciája közötti különbség a Doppler-frekvencia eltolódás (shift),
amelynek értéke függ a keringés irányától és sebességétől. A színkódolt Doppler a fekete-fehér ultrahangos B-kép és a véráramlást jelző színes kép kombinációja. A vizsgálat során a nem mozgó struktúrák kétdimenziós fekete-fehér B-képben jelennek
meg, a mozgást mutató területek pedig színesen. A legelterjedtebb kódolás szerint a vizsgálófej felé haladó áramlás piros színű, a
távolodó pedig kék. A világosabb színek gyorsabb, a sötétebb színek lassúbb áramlást jelölnek, így mutatva a frekvenciaeltolódás
mértékét. A keringés sebességének pontos meghatározására a készüléket pulzus Doppler üzemmódra kell átkapcsolni, amikor
láthatóvá válik a kiválasztott kapuból származó Doppler-spektrum (Doppler-görbe), és a szögkorrekció elvégzése után a keringés
sebessége mérhető.
A vérkeringés jellemzésére a következő paramétereket szokás meghatározni: szisztolés csúcssebesség, végdiasztolés sebesség,
átlagsebesség, gyorsulás, gyorsulási idő, valamint különböző keringési indexek. Az orbitaerekben észlelt normálértékeket a 3.
táblázat tartalmazza.
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Lieb [1991]
Esetszám

Guthoff [1991]

Ho [1992]

72

27

40

Art. ophthalmica syst. csúcs végdiast. átlag

31,4 ± 4,2

Art. centr. retinae syst. csúcs végdiast. átlag

10,3 ± 2,1

Art. ciliares post. syst. csúcs végdiast. átlag

12,4 ± 4,8

31,6 ± 9,0
8,2 ± 3,7
15,9 ± 5,3
9,5 ± 3,1
3,1 ± 1,6
5,7 ± 2,0

30,6 ± 8,9
10,5 ± 2,4
9,1 ± 2,6

Németh [1996]
48
34,2 ± 9,9
9,0 ± 2,9
17,2 ± 5,6
9,3 ± 2,1
3,0 ± 0,9
5,2 ± 1,4
11,9 ± 3,0
3,6 ± 1,3
6,7 ± 2,1
10,1 ± 3,1
7,9 ± 2,7

Vena ophthalm. max. min.
Vena centr. ret. max. min.

5,7 ± 1,5
4,0 ± 1,0

2,9 ± 0,73

5,1 ± 0,9
3,7 ± 0,8

3. táblázat
Keringési sebességértékek egészségesek orbitaereiben (átlag ± SD, cm/sec-ban)

Megfigyeléseink szerint az arteria ophthalmica esetében a keringési sebességértékeket nagymértékben befolyásolja, hogy a Dopplermérést milyen mélységben végezzük el az orbitában (4. táblázat). Ennek az a magyarázata, hogy az arteria ophthalmica az
orbitába lépve hamar ágaira oszlik. Minél mélyebben mérünk, annál valószínűbb, hogy az arteria ophthalmica főtörzsét vizsgáljuk,
amelyben a véráramlás gyorsabb, és nem csak valamelyik ágát, amelyben a vérkeringés már lassabb.
Mérési mélység

Esetszám

Szisztolés csúcs sebesség

3,0–3,9 mm

22

28,0 ± 7,4

7,1 ± 1,8

13,3 ± 3,0

4,0–5,0 mm

23

40,1 ± 8,5

10,8 ± 2,7

20,8 ± 5,0

< 0,001

< 0,001

< 0,001

p-érték

Végdiasztolés sebesség

Átlagsebesség

4. táblázat
Egészségesek orbitájában különböző mélységben mért arteria ophthalmica vérkeringési sebességértékek (átlag ± SD, cm/sec-ban)

A keringési indexek a perifériás ellenállás jellemzésére alkalmas paraméterek. A rezisztenciaindex (RI) (vagy Pourcelot-index)
a szisztolés és diasztolés frekvenciaeltolódás különbsége, osztva a szisztolés frekvencia eltolódással. A pulzatilitási index (PI)
a szisztolés és diasztolés frekvencia eltolódás különbsége, osztva az átlagsebességgel. Az A/B arány (vagy S/D arány) a szisztolés
és diasztolés frekvenciaeltolódás hányadosa. Az 5. táblázat keringési indexek normálértékeit tartalmazza saját méréseink alapján.

Rezisztenciaindex
Pulzatilitási index
S/D arány

Art. ophthalmica
0,74 ± 0,07
1,57 ± 0,58
4,52 ± 3,86

Art. centralis retinae
0,67 ± 0,08
1,21 ± 0,26
3,28 ± 0,91

5. táblázat
Keringési indexek
egészségesekben
(átlag ± SD).
Esetszám: 48

A SZÍNKÓDOLT DOPPLER-ULTRAHANGVIZSGÁLAT KLINIKAI ALKALMAZÁSA
Occlusiv arteria és vena betegségek esetén a színkódolt Doppler-ultrahangvizsgálattal bizonyítani lehet az orbitális vérkeringési
változásokat (6. táblázat). A keringési sebesség csökkenésekor, a vizsgált értől proximálisan lévő érszakaszban szűkület feltételezhető. Teljes érelzáródásra utal, ha a betegség akut fázisában az érintett érben keringési jel nem észlelhető. Egy hét elteltével
többnyire reperfúzió mutatkozik.
Betegcsoportok (n)
Kontroll (17)
Opticus ischaemia (15)
Glaucoma (6)
Intraocularis tumorok (10)
Orbitatumorok (4)

A. ophth.
35,5/8,3
32,3/12,0
21,6/7,2
44,3/15,0
44,7/11,3

A. centr. ret.
13,1/4,2
12,1/4,2
15,8/2,2
13,0/4,5
15,7/4,7

V. centr. ret.
4,7
4,3
5,1
5,8
6,2

V. ophth.
13,9
9,4
7,0
13,6
11,5

6. táblázat
Keringési sebességértékek különböző betegségekben és egészséges kontrollokban, saját méréseink szerint (szisztolés csúcs/végdiasztolés sebességérték cm/sec-ban)
[Németh 1993]
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Orbitalis érmalformációk kimutásása arteriás elváltozások esetében könnyű, azonban vénás jellegű anomáliáknál (varix) jelentősen nehezebb, mivel a vérkeringés sokszor igen lassú.
Carotideo-cavernosus fistulák diagnosztikájában a color Doppler-ultrahangvizsgálat kórjelző: igazolja a fordított irányú és
arterializálódott keringést a tágult vena ophthalmica ág(ak)ban. A diagnosztikán kívül a színkódolt Doppler-ultrahangvizsgálat jól alkalmazható az embolizációs vagy ballonműtétek eredményességének lemérésében, valamint a pre- és posztoperatív
nyomonkövetésben is.
Intraocularis és orbitadaganatok esetében a color Doppler-ultrahangvizsgálat differenciáldiagnosztikai segítséget jelent a daganatok
belső keringésének kimutatásával. Segítségével elkülöníthetők a daganatok és a daganatokat utánzó nem vaszkularizált kórfolyamatok (vérzések). A lelet értékelésénél óvatosságra intenek egyes nem tumoros, de echográfiailag azt utánzó elváltozások
(mint scleritis, PVR), melyek mutathatnak belső keringést.
A daganatok vérellátottságának ismerete fontos a kezelés szempontjából is, mivel befolyásolja a konzervatív kezelésre adott választ. A keringésvizsgálat segítséget nyújt a konzervatívan kezelt tumorok hegesedésének nyomonkövetésében, és az esetleges
recidíva felismerésében is.
Mind saját tapasztalataink, mind korábbi vizsgálatok eredményei szerint a keringési jelek hiánya nem zárja ki daganat fennállásának lehetőségét. Az irodalmi adatok szerint a chorioidea melanomák, illetve metastaticus carcinomák 2–17 %-ában belső
keringésre utaló Doppler-jel nem volt kimutatható. A keringési jelek detektálása erősen összefügg a keringésvizsgálat technikai
kivitelezésével és a vizsgáló gyakorlottságával. Több különböző technikai és biológiai tényező gyakorol hatást a szöveti keringés
kimutathatóságára. Technikai tényezők: a készülék és kézifej térbeli és időbeli felbontóképessége, Doppler-érzékenység, szögfüggőség, a vizsgáló spontán mozgásai. A kisméretű orbitaerek vonatkozásában az alacsony sebességtartomány és alacsony fali
szűrő beállítások ajánlhatók. A keringési jelek detektálhatóságát befolyásoló biológiai tényezők a következők: az erek mérete, az
erek iránya, a vérkeringés sebessége, a vizsgált szemmozgásai, és a szívritmussal vagy a légzéssel szinkron spontán szövetmozgások. Mivel a színes jel mérete a képernyőn általában nagyobb mint az illető ér aktuális mérete, ezért kisméretű daganatok vagy
tumorgyanús képletek esetében lehetetlen a belső keringés meglétének vagy hiányának megállapítása és elkülönítése a határoló
részek (retina, chorioidea) keringésétől.
Glaucomások esetében a a színkódolt Doppler-ultrahangvizsgálat az arteria ophthalmicában a keringési sebességértékek csökkenését és az arteria centralis retinaeben, valamint a hátsó rövid ciliaris erekben a perifériás rezisztencia fokozódását mutatta.
Trabeculectomia műtét után az arteria centralis retinaeben és a hátsó rövid ciliaris arteriákban a keringési sebesség növekedése
és a perifériás ellenállás csökkenése észlelhető, amely a keringés javulására utal.
Egyéb betegségek esetében (gyulladások, hypertonia, diabetes mellitus) egyelőre kutatási célzattal vizsgálják a keringési eltéréseket, amelyeknek a későbbiekben diagnosztikai, differenciáldiagnosztikai jelentősége lehet. Wong és mtsai (1994), Hilborn és mtsai
(1993) a színkódolt Doppler-ultrahangvizsgálattal különítették el a levált üvegtesti határhártyától a retinát, illetve a diabeteses
proliferatív membránokat. Hasznosnak találták a módszert súlyos sérülések után a retina és a chorioidea elkülönítésére is.
Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Balázs E, Rózsa L: Diagnosztikus lehetőségek a szemészetben transcraniális Doppler-szonográfiával. I. Vasculáris betegségek. Szemészet 125,
168, 1988.
Balázs E., Rózsa L., Szabó S.: A carotideo-cavernosus fistulákat követô véráramlás-változások. Szemészet 129, 159-162, 1992.
Balázs E., Rózsa L., Szabó S.: A véráramlás sebessége az artéria ophthalmicában. Transcranialis Doppler-tanulmány. Szemészet 130, 153-155, 1993.
Balázs E., Rózsa L., Szabó S.: Véráramlási viszonyok a vena ophthalmica superiorban. Szemészet 130, 221-224, 1993.
Balázs E., Rózsa L., Fülesdi B., Szabó S.: Transcranialis Doppler-vizsgálatok ischaemiás szembetegségekben. Szemészet 131, 169-175, 1994.
Balázs E., Fülesdi B., Rózsa L.: Transcranialis Doppler- és duplex ultrahangos vizsgálatok normális tenziójú glaukómás betegekben. Szemészet 131,
233-236, 1994.
Barta M, Sandy RM, Merton DA, Goldberg B. A szem és az orbita színes Doppler vizsgálata. Lege Artis Medicinae; 3, 630-635, 1993.
Berges O.: Colour Doppler flow imaging of the orbital veins. Acta Ophthalmol 70, Suppl. 204, 55-58, 1992.
Flaharty P.M., Lieb W.E., Sergott R.C., Bosley T.M., Savino P.J.: Color Doppler imaging. A new non-invasiv technique to diagnose and monitor
carotid cavernous sinus fistulas. Arch Ophthalmol 109, 522-526, 1991.
Guthoff RF, Berger RW, Winkler P, Helmke K, Chumbley LC: Doppler ultrasonography of the ophthalmic and central retinal vessels. Arch
Ophthalmol 109, 532-536, 1991.
Guthoff RF, Berger RW, Winkler P, Helmke K, Chumbley LC: Doppler Ultrasonography of Malignant Melanomas. Arch Ophthalmol 109,
537-541 (1991).
Guthoff R.: Ultrasound in Ophthalmologic Diagnosis. A Practical Guide. Thieme, Stuttgart, New York, 1991.
Harkányi Z.: Duplex ultrahang. Gyakorlati útmutató duplex és color Doppler-ultrahangvizsgálatokhoz. Springer, Budapest Berlin, 1991.

144

neuro-ophthalmologia

A HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJABB SZEMÉSZETI VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK
14. Harkányi Z., Merton D., Lui JB., Goldberg BB.: Új ultrahangmódszer a vérkeringés vizsgálatában: color velocity imaging. Lege Artis Medicinae 2,
964-951, 1992.
15. Harkányi Z., Morvay Z. (szerk): UltraSzonográfia. 2. bővitett kiadás. Minerva, Budapest, 2006.
16. Horóczi Z., Morvay Z., Szabó Á.: Color Doppler ultrahangos vizsgálatok endocrin orbitopathiában. Szemészet 132, 33-34, 1995.
17. Lieb WE, Shields JA, Cohen SM, Merton DA, Mitchell DG, Shields CL, Goldberg BB: Color Doppler imaging in the management of intraocular
tumors. Ophthalmology 97, 1660-1664, 1990.
18. Lieb WE, Flaharty PM, Ho A, Sergott RC: Color Doppler imaging of the eye and orbit. A synopsis of a 400 case experience. Acta Ophthalmol
70, Suppl 204, 50-54, 1992.
19. Morvay Z., Németh J., Horóczi Z., Nagy E.: Az orbita ereinek vizsgálata színkódolt Doppler-ultrahang eljárással. Magyar Radiológia 67,
133-136, 1993.
20. Nagy Z.Zs., Barzó P., Pelle Zs.: Az a. ophthalmica és az agyi erek keringésviszonyainak meghatározása EME TC-2-64B transcraniális Doppler
készülékkel kora- és egészséges újszülöttekben, valamint inaktív stádiumú ROP-os és egészséges kontrollszemeken. Szemészet 129, 111-114, 1992.
21. Nagy Z. Zs., Németh J., Süveges I., Lányi F., Bodosi M., Facskó A.: Panretinalis fotokoaguláció a paradox módon rosszabbodó duralis-sinus
cavernosus arteriovenosus malformatio egy esetében. Szemészet, 131, 43-47, 1994.
22. Németh J., Morvay Z., Horóczi Z., Nagy E.: A színkódolt Doppler ultrahangvizsgálat szemészeti alkalmazása. Szemészet 129, 34-37, 1992.
23. Németh J., Végh M., Horóczi Z., Süveges I.: A szemgolyó és az orbita vizsgálata nem-szemészeti ultrahang készülékekkel. Orvosi Hetilap 133,
2563-2565, 1992.
24. Németh J., Forster T.: Carotideo-cavernous fistula diagnózisa ultrahanggal. Szemészet 130, 25-27, 1993.
25. Németh J., Tapasztó B., Morvay Z., Nagy E.: Orbitális keringésváltozások glaucomás betegekben. Előzetes közlemény. Szemészet, 131, 31-34, 1994.
26. Németh J., Sényi K., Harkányi Z., Kovács R., Morvay Z., Kovács E., Tóth J.: A color Doppler-ultrahang szerepe a szemgolyó és az orbita
daganatainak diagnosztikájában. Szemészet 132, 239-242, 1995.
27. Németh J., Harkányi Z., Kovács R., Sényi K., Tapasztó B., Marsovszky I., Barta M.: Normális áramlási értékek meghatározása egészséges
személyek orbitaereiben color Doppler-ultrahang módszerrel. Szemészet 133, 221-224, 1996.
28. Németh J.: Szemészeti ultrahang-diagnosztika és biometria. Nyctalus Orvosi Kiadó, Budapest, 1996.
29. Németh J.: Szemtumor vagy vérzés? In: Harkányi Z., Morvay Z. (szerk.): UltraSzonográfia. Általános és vaszkuláris ultrahang-diagnosztika
orvosok és szonográfusok részére. Minerva, Budapest, 351-357, 374, 2001.
30. Németh J., Kovács R., Harkányi Z., Knézy K., Sényi K., Marsovszky I.: Observer experience improves reproducibility of color Doppler sonography
of orbital blood vessels. J Clin Ultrasound 30: 332-335, 2002.
31. Németh J., Harkányi Z., Humml F.: Non-invasive volumetric blood flow measurement in the orbit. Br J Ophthalmol 87: 927-928, 2003.
32. Németh J., Tapasztó B., Harkányi Z., Tóth J.: Colour Doppler imaging of intraocular and orbital tumours and comparison with pathological
findings. South-East European Journal of Ophthalmology 1: 60-63, 2006.
33. Trible J.R., Sergott R.C., Spaeth G.L. et al: Trabeculectomy is associated with retrobulbar hemodynamic changes. A color Doppler analysis.
Ophthalmology 101, 340.351, 1994.

neuro-ophthalmologia

145

A HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJABB SZEMÉSZETI VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

CSÁKÁNY BÉLA, NÉMETH JÁNOS

3.3.4.

A szemészeti ultrahangvizsgálat szerepe
a Neuro-Ophthalmologiában

A szemészeti ultrahangvizsgálat fogalma több, különböző technikán alapuló és eltérő célú vizsgálómódszert fed le. Ezek:
1. A-scan módszerrel végzett biometria – leggyakrabban a szemtengelyhossz (axial length, AL) meghatározása.
2. A szemgolyó elülső szegmentumának ultrahang-biomikroszkópiás (UBM) vizsgálata.
3. A szemgolyó hátsó szegmentumának és a parabulbaris, valamint retrobulbaris orbitalis szövetek diagnosztikus B-scan vizsgálata.
A-scan vizsgálat biometriai céllal.
10 MHz-es A-scan ultrahangfejjel végezzük; jelenleg már elérhetőek más, nem ultrahang-visszaverődésen, hanem optikai
elven alapuló biometriai készülékek is. A módszer a szemgolyó tengelyhosszának meghatározására alkalmas. Ennek a vizsgálómódszernek a segítségével elkülöníthetjük a valódi exophthalmust és az extrém rövidlátó szemek esetében erősen megnyúlt szemgolyó miatt észlelt pseudoexophthalmust. Mivel az orbita folyamatai ritkán változtatják meg a szemgolyó hosszát,
és ezekben a kórállapotokban más vizsgálómódszerek informatívabbak, ennek a vizsgálatnak más neuro-ophthalmologiai
vonatkozása nincs.
Ultrahang-biomikroszkópia (UBM)
UBM segítségével a pupilla mérete és a pupilla méretváltozásának időbeli dinamikája dokumentálható. Erre azonban a réslámpás
vagy makro-videofelvétel és a pupillometria alkalmasabb, így UBM szükségessége csak abban a kivételes esetben merül fel, ha borús
cornea vagy elülső csarnok mellett komoly gyanú van a pupilla működésének (nem helyi ok miatt kialakult) abnormalitására.
Az agytörzs sérülése által kiváltott akkomodációs spasmusban a corpus ciliare és a lencsevastagság vizsgálatára az UBM felhasználható, de nem szükséges a diagnózishoz.
Diagnosztikus B-scan vizsgálat
Ezt a vizsgálatot 10 MHz-es vagy 20 MHz-es szemészeti ultrahangfejjel végezzük ; helyett , de szükség esetén nem szemészeti
ultrahangkészülékkel is kivitelezhető. Segítségével vizsgálhatók a neuro-ophthalmologiai vonatkozású intraocularis eltérések,
valamint az orbita szövetei parabulbarisan és a retrobulbaris tér a vizsgálófejtől számított hozzávetőlegesen 40 mm mélységig.
Nem vizsgálható vele az orbita hátsó 1/3-a, az orbitacsúcs*.
a) Intraocularis eltérések
Érinthetik az üvegtesti teret, a bulbus falát, illetve a látóidegfőt. Bármely látótérkieséssel járó kórkép esetén szükséges B-scan
vizsgálat, ha a törőközegek transzparenciája nem teszi lehetővé a szemfenék vizsgálatát. Ezekben az esetekben az ultrahangvizsgálat célja, hogy a látótérkiesés esetleges lokális eredetét kizárja vagy igazolja.
a1) Az üvegtesti tér
Terson-szindróma: subarachnoidealis vérzéssel együtt fellépő intraocularis vérzés. Amennyiben a vérzés az üvegtesti térbe tör,
vagy retrohyaloidalis elhelyezkedésű, akkor a B-scan képen jól látható. Az intragel vérzés általában a papilla mellett ábrázolódik,
és a diabeteses eredetű vérzésnél kevésbé hajlamos a leülepedésre.
a2) A bulbus hátsó fala
Sclerosis tuberosa: a retina asztrocitás hamartomája kifejezetten magas reflektivitású, erős hangárnyékot adó, a bulbusba beemelkedő
képletként szokott ábrázolódni a képeken. Meszes retinoblastomás góctól való elkülönítése ultrahang alapján nem lehetséges, de a
sclerosis tuberosa többi diagnosztikus jele és a retinalis elváltozás nem progrediáló jellege általában segít.
Hátsó pólus és látóideg coloboma: ultrahanggal jól vizsgálható eltérések, a hátsó fal körülírt hátraboltosulása és a retina helyzete
ebben a kórképben más képalkotó eljárásoknál jobban ítélhető meg a fenti módszerrel.
a3) Látóidegfő-eltérések
A drusen papillae gyakori, viszonylag ártalmatlan eltérés. Fiatal pácienseken a látóidegfő területében lévő hialingöbök még a felszín alatt vannak, és a kétoldali, előemelkedő, elmosott szélű papilla képe felvetheti az intracranialis nyomásfokozódás gyanúját.
* Megjegyzés: a diagnosztikus B-scan vizsgálat helyett/mellett az irodalom gyakran javasolja a Karl C. Ossoinig nevével fémjelzett standardizált echográfiát,
amelynek legfontosabb eszköze a 8 MHz-es diagnosztikus A-scan fej. Ennek a módszernek az előnyeiről nem egységes a vélemény; mivel Magyarországon nem
terjedt el, ezért részletesen nem ismertetem.
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Ultrahanggal a papilla területében kerekded, kifejezetten magas reflektivitású
képlet látható (1. ábra), amely jól elkülöníthető a pangásos papilla szintén beemelkedő, de környezeténél alacsonyabb reflektivitású képétől.
Elülső ischaemiás opticus neuropathia (EION): az irodalom leírja a látóideg
kiszélesedett, kettős kontúrú képét; ám ennek megítélhetősége gyakran
kérdéses. Ezért ebben a kórképben a B-scan vizsgálatot nélkülözhetőnek
tartom.
b) Orbitaeltérések
Érinthetik a látóideget, az izmokat, az orbitális zsírt, az orbita ereit. A tumorok
lehetnek intraconalisak vagy extraconalisak.
b1) Látóideg
Ultrahanggal a látóideg vastagsága mérhető, reflektivitása megítélhető.
A vastagság B-scan keresztmetszeti képen történő méréséhez a vizsgálófejet
függőleges vizsgálati síkban lateral felől helyezzük fel, és a beteget arra kérjük, hogy erősen a vizsgálófej felé nézzen. Ilyenkor a nervus opticus keresztmetszete a bulbus mögött képbe hozható (2. ábra).
Emelkedett intracraniális nyomás mellett a látóideg átlagosan 3,8 mm-es
átmérője 5,5–6,0 mm-es is lehet, a képeken az opticus hüvely elkülönül
(3. ábra). Hasonló módon kiszélesedhet a látóideg képe előrehaladott thyroidasszociált orbitopathiában is (TAO, lásd lejjebb).
A neuritis nervi optici egyes esetekben körülírt megvastagodásként észlelhető lehet. Opticus atrófiában általában nem találunk kimutatható vastagságcsökkenést még fényérzés nélküli esetekben sem. A feltűnően vékony
látóideg inkább hypoplasiában fordul elő.
A látóideg traumás sérülése ritka; ilyenkor B-scan vizsgálattal eldönthető
lehet, hogy a funkciócsökkenést kezelhető állapot (orbitavérzés a látóideg
kompressziójával) okozza, vagy a látóideg direkt sérüléséről van szó. Hasonló
okból retrobulbaris injekció utáni látásvesztés esetén is célszerű sürgősen
ultrahangvizsgálatot végezni. Az orbitavérzés alacsony reflektivitású területként ábrázolódik.
b2) Szemizmok, orbitális zsír
Thyroid-asszociált orbitopathiában az izmok vastagságának fokozódása látható (4. ábra), az izmok reflektivitása kezdetben alacsony, majd a folyamat
előrehaladtával, az izmok hegesedésével a reflektivitás egyenetlenül fokozódik.
Az orbitális zsír reflektivitása is egyenetlen lehet. Látóideg-kiszélesedést csak
a kifejezetten előrehaladott TAO okoz.
b3) Orbitaerek
Az intraorbitalis varix alacsony reflektivitású, egymással összefüggő terek
rendszere a bulbus mellett és mögött. Az orbita haemangioma kevésbé alacsony
reflektivitású, az erek lumene gyakran csak sejthető. Lefutásuk alapján mindkettőtől jól elkülönülnek a tágult orbitavénák, melyek carotido-cavernosus
fistulában a fiziológiás 1 mm alatti átmérő helyett 4–5 mm átmérőjűek is lehetnek (5. ábra). Az ultrahangképeken a vena ophthalmica superior mellett gyakran az inferior is feltűnik.
Az orbita daganatai
A látóideg gliomája (pilocytás astocytomája) és az opticus hüvely meningeomája
általában detektálható ultrahanggal: látható a tumor elülső felszíne, intraconalis
lokalizációja. Nem alkalmas azonban a módszer a pontos méret és kiterjedés
meghatározására, és a tumorok belső reflektivitásának vizsgálata alapján sem
lehet ezeket egymástól vagy más lágyrésztumoroktól (rhabdomyosarcoma,
neuroblastoma) (6. ábra), illetve nem neoplasiás eredetű térfoglaló folyamatoktól (7. ábra) egyértelműen elkülöníteni. Az orbita tumorai általában további
képalkotó eljárások elvégzését igénylik, a végső diagnózist egyes esetekben
csak a szövettani mintavétel után mondhatjuk ki.

1. ábra
Drusen papillae

2. ábra
Látóideg keresztmetszeti képe

3. ábra
Látóideg hosszmetszeti képe. Jól látható az opticus hüvely

4. ábra
Kifejezetten megvastagodott, alacsony belső reflektivitású
mediális egyenes szemizom

5. ábra
Tág vena ophthalmica superior a bulbus mögött
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6. ábra
Orbita lágyrésztumor, mely a bulbus hátsó falát bedomborítja

7. ábra
Nagy méretű orbita mucokele
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3.3.5.

Az EMG-ENG szerepe a Neuro-Ophthalmologiai kórképek
diagnosztikájában

Az elektrofiziológiai vizsgálatok közül az electromyographia és az electroneurographia a neurológust és a neuro-ophthalmologust
az olyan kórképek diagnosztikájában segíti leginkább, ahol a vázizom, a neuromuscularis junctio vagy a perifériás idegek érintettsége okozza a betegséget, vagy egy olyan multiszisztémás betegség része a neuro-ophthalmologiai tünet, amely a fenti szervek
valamelyikét érinti. Ez a könyvfejezet az EMG-ENG vizsgálatokat mutatja be röviden, majd ismerteti azokat a legjellegzetesebb
eltéréseket, amelyek a neuro-ophthalmologiai betegségek felismerésében segítik a klinikust.
ELECTROMYOGRAPHIA (EMG)
Az EMG a harántcsíkolt izomzat működése következtében létrejövő bioelektromos feszültségingadozásokat regisztrálja. A klinikai
gyakorlatban a legfontosabb a koncentrikus tűelektródás vizsgálat. Az EMG vizsgálat 4 lépcsőben történik: 1.) sértési aktivitás
regisztrálása, 2.) nyugalomban a spontán aktivitás megfigyelése, 3.) a motoros egység potenciálok elemzése enyhe innervatio
mellett, 4.) az interferenciaminta regisztrálása maximális innervatio mellett. Ezek mellett a perifériás ideg repetitív stimulációjára
adott válasz is vizsgálható, és egyes rost (single fiber) EMG-vel az ún. jitterek nagysága.
1. Sértési aktivitás
A tű beszúrása vagy hirtelen mozdítása normálisan egy kb. néhány század milliszekundumig tartó nagy frekvenciájú potenciálokból álló burst-ot vált ki. A tűbeszúrás kóros esetekben rendellenesen hosszú spontán aktivitást is provokálhat. A sértési
potenciál más és más az egyes izmokban és más a véglemezke közelében és attól távol. Fokozott a sértési aktivitás, ha az izom
kórosan ingerlékeny. Ez elsősorban denervációs folyamatokban észlelhető, de myotoniában, gyulladásos myopathiákban is gyakran
észlelünk fokozott ingerlékenységet.
2. Spontán aktivitás
A nyugalomban lévő izomban normálisan akciós potenciál nem regisztrálható. Egyes kórfolyamatokban fibrillációs potenciálok és
monofázisos pozitív éles hullámok jelennek meg. A fibrillációs potenciálok 1–5 msec tartamú bi- vagy trifázisos spontán kisülések, melyek
amplitúdója 100–200 µV. A pozitív éles hullámok 5–10 msec tartamú, monofázisos potenciálok, mely amplitúdója meghaladja a 100 µV-ot.
Mindkettő elsősorban a denervatiós folyamatokra jellemző, de láthatók gyulladásos, metabolikus és endokrin myopathiákban is.
A complex repetitív discharge (pseudomyotoniás kisülés) kis és nagy frekvenciájú potenciálok elnyújtott burst-je, amelyet egy
izomrostcsoport közel synchron repetitív kisülése hoz létre, és géppisztolyropogáshoz hasonló hangot ad. A kisüléssorozat
hirtelen kezdődik és hirtelen szűnik meg, és az egyes potenciálok időnként bizarr alakúak lehetnek. Motoneuronbetegségben,
myopathiában, izomdystrophiában, polymyositisben, myxoedemában, krónikus polyneuropathiában lehet jelen.
A myotoniás kisülések magas frekvenciájú repetitív kisüléssorozat, amelyben a frekvencia és amplitúdó a maximum eléréséig
fokozatosan nő, majd azt követően mind az amplitúdó és a frekvencia fokozatosan csökken. Általában a tű beszúrásakor jelentkezik,
a tű mozgatásával provokálható, de időnként spontán is regisztrálható. A hangszóróban crescendo-decrescendo zuhanó bombázóra
emlékeztető hangeffektust hallhatunk. Myotoniás kisülések láthatók a myotoniás kórképeken kívül, periodikus paralysisben,
ritkán chronikus myositisben, hypothyroidismusban. Jelentkezhet a tűelektród beszúrásakor, az elektród mozgatásakor, az izom
megkopogtatásakor.
3. Motoros egységpotenciálok (MUP)
A motoros egységpotenciálok egy motoros egységen belül levő egyes rostpotenciálok szummációja révén alakulnak ki. A motoros
egységpotenciál jellemzői: a potenciál tartama, amplitúdója, hullámformája, fázisai, stabilitása, kisülési frekvenciája. A MUP
nagysága a hőmérséklet csökkenésével és az életkor előrehaladtával nő. Koncentrikus tűelektródás vizsgálat esetén a regisztrált
amplitúdó 100 µV és 2000–3000 µV között ingadozhat. A hullám alakja normálisan bifázisos vagy trifázisos. Polifáziáról akkor
beszélünk, ha a potenciálnak négy vagy annál több fázisa van. A polifáziás potenciál a motoros egységen belül kisülő egyes
rostpotenciálok temporális dispersiójából adódik. Normálisan a polifáziás potenciálok előfordulási gyakorisága 3–5%. 10%
fölött azokat kórosnak minősítjük. A hullám alakját befolyásolja a tűelektród és az izomrostok térbeli viszonya és az izomszövet
hőmérséklete. A hőmérséklet csökkenése fokozza a polifáziák számát.
Myopathiás betegségekben a MUP amplitúdója és tartama csökken, kevés a polifázia, stabil a hullámforma. Maximális
innervatiónál a gyenge és atrophiás izomban is alacsony amplitúdójú interferenciaminta jelenik meg. A neurogén folyamatokban
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a MUP tartama megnő. Az amplitúdó is nőhet, de ez nem általános érvényű. Mellső szarvi lézióban nagy számban jelennek meg
a komplex, megnyúlt tartamú polifáziás potenciálok és az óriás egységpotenciálok. Ennek hátterében kollaterális reinnervatio
áll, mely során az elpusztult motoros egységek által beidegzett izomrostokat szomszédos, még funkcionáló motoros egységek
innerválják új kollaterálisok segítségével. Nyugalomban denervációs fibrillációs potenciálokat, pozitív éles hullámokat, esetenként fasciculatiós potenciálokat láthatunk. Perifériás ideg károsodásakor is megnyúlik a MUP tartama és amplitúdója, de ennek
mértéke kisebb, mint a motoneuronlézióban. A regeneráció jeleként már a klinikai javulás előtt megjelennek a kis amplitúdójú
polifáziás potenciálok.
4. Interferenciaminta
A vázizom enyhe akaratlagos innervatiójakor csak néhány motoros egység sül ki, az innervatio intenzitásának fokozása további motoros egységeket aktivál. Ezt a folyamatot recruitmentnek nevezzük. Az interferenciamintáról akkor beszélünk, amikor
már nem ismerhetők fel egyes motoros egységpotenciálok, csak azok szummázata jelenik meg az EMG készülék képernyőjén.
Neurogén kórképekben a még jól funkcionáló motoros idegsejteknek gyorsabban kell kisülniük ahhoz, hogy a kívánt erőt kifejtsék, így a recruitment limitált vagy csökkent, az interferenciaminta inkomplett és még maximális erőkifejtés esetén is felismerhetők az egyes MUP-ok. Ezzel ellentétben a myopathiákban az izomrostok számának csökkenése következtében ahhoz, hogy
ugyanazt az erőt ki lehessen fejteni, több motoros egységnek kell aktiválódnia, így már kisebb erőkifejtés mellett is komplex interferenciaminta alakul ki. Ez a korai recruitment jelensége. A neuromuscularis junctiozavarokban a myopathiákhoz hasonlóan
korai recruitmentet találunk.
5. Repetitív stimuláció
A motoros véglemez depolarisatiója a tovafutó akciós potenciál által meghatározott mennyiségű acetil-kolin-molekula szinaptikus
felszabadulásához vezet. Az acetil-kolin-molekulák az izomvéglemezkék ACh-receptoraihoz kötődnek és az ioncsatornák
megnyitásával depolarizációt váltanak ki, ez az ún. véglemez-potenciál. Ha a véglemez-potenciál elég nagy, akkor a környező
izomsejtmembránban tovafutó akciós potenciál keletkezik. Lambert–Eaton-szindrómában, egyes congenitalis myastheniákban
és botulismusban a neuromuscularis junctio preszinaptikus károsodása miatt alakulnak ki a panaszok, a felszabaduló AChmolekulák száma elégtelen, és ezért nem keletkezik megfelelő véglemez-potenciál. Myasthenia gravisban a posztszinaptikus rész
károsodott. A neuromuscularis transmissiós zavar vizsgálatának legegyszerűbb módja a repetitív stimuláció.
A repetitív szupramaximális perifériás ideg stimulációja és az ennek következtében keletkezett izom akciós potenciálok analízise könnyen kivitelezhető, relatíve egyszerű technika. Leggyakrabban alkalmazott módszerei: a n. ulnaris ingerlése a könyökben, regisztráció felszíni elektróddal az abductor digiti minimiben, vagy a plexus brachialis ingerlése az Erb-ponton,
regisztrálás a m. deltoideus fölött. Először 3c/s szupramaximális ingersorozattal meghatározzuk a CAMP (compound action
muscle potential) amplitúdóit, az elsőhöz viszonyítjuk a 4–9. amplitúdót. Ha a CAMP gyorsan csökken (a 7–8. ingerlésnél
legalább 8%-kal), azaz decrementet látunk, neuromuscularis transmissiós zavar valószínű. Ezt követően tetániás ingerléssorozat (31 c/s) következik, vagy pedig egy percig maximális innervatióra kérjük föl a beteget. A tetániás ingerlés fájdalmasabb
a beteg számára, mint a maximális innervatio, és kontroll egyénekben is enyhe facilitációt (CAMP-amplitúdó növekedése az
aktivált izomrostok számának növekedése miatt), pszeudofacilitációt (CAMP-amplitúdó növekedése a potenciál tartamának
csökkenésével, anélkül, hogy változna a negatív csúcs alatti terület) hozhat létre. A tetániás ingerlés helyett helyenként a maximális akaratlagos erőkifejtést alkalmazzák az aktivációra. Mind a tetániás, mind a 30–60 sec-ig tartó maximális innervatiós
módszer az idegvégződésben kalciumakkumulációhoz vezet, ami a CAMP-amplitúdó növekedését okozza. Ezt posztaktivációs facilitációnak is nevezik (PAF). Lambert–Eaton-szindrómában a PAF nagyon kifejezett lehet (több mint 100%), míg
myasthenia gravisban a kisebb frekvenciával történő ingerlésnél megfigyelt decrement átmeneti csökkenését figyelhetjük meg.
Ha hosszabb ideig tart a maximális innervatio, akkor a decrement fokozódik, ezt nevezzük poszttetániás exhaustiónak. A
tetániás ingerlést, illetve maximális innervatiót követően ismét 3 c/s ingerrel ingerlünk 40, 60 és 120 sec múlva és a CAMP
paramétereit figyeljük. A repetitív stimuláció diagnosztikus értékét a vizsgált izom optimális kiválasztása nagymértékben
meghatározza. Mindig klinikailag érintett izmot kellene vizsgálni, de ez a gyakorlatban nem oldható meg minden esetben.
Például a facialis izomzat vizsgálata rendkívül fájdalmas, a proximális végtagizmokon nehéz a vizsgálat teljes idejére jól rögzíteni az elektródákat. Myasthenia gravisban a disztális izmokban kb. 66%-ban, a proximális izmokban kb. 83%-ban van jelen
a decrement a repetitív ingerlés során. Ocularis myastheniában gyakran normális a repetitív stimuláció. A leggyakoribb eltérések myasthenia gravisban: egyes ingerléskor normális amplitúdójú izom akciós potenciál, alacsony frekvenciájú ingerlésre
decrementalis válasz, a nagy frekvenciájú ingerlésre nincs szignifikáns decrement. Eaton–Lambert-szindrómában a repetitív
ingerlés az egyetlen diagnosztikus módszer, amellyel a szindróma igazolható. A klasszikus repetitív stimuláció eredménye a
következő: egyes ingerlésre alacsony izom akciós potenciál, alacsony frekvenciájú ingerlésre decrementalis válasz, nagy frekvenciájú ingerlésre incrementalis válasz. Drog indukálta myastheniában és a botulismusban a repetitív stimuláció eredményei
hasonlóak az Eaton–Lambert-szindrómában leírtakkal.
6. Egyes rost (single fiber – SFEMG)
Az egyes rost EMG a neuromuscularis transmissio legérzékenyebb vizsgálómódszere. Az SFEMG-vel egyetlen izomrost
akciós potenciálját detektáljuk egy vékony tűelektródával, melynek átmérője 25 µm. Ez kisebb, mint egy átlagos izomrost átmérője. Ha két azonos motoros egységbe tartozó izomrost közé szúrjuk be ezt a vékony elektródát, akkor mindkét
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izomrost akciós potenciálját tudjuk szimultán regisztrálni. A SFEMG-t vagy akaratlagos innervatio, vagy elektromos ingerlés váltja ki. Mindkét esetben 20 egyes rostpotenciált kell gyűjteni és az átlagos jittert lemérni. Leggyakrabban a m.
extensor digitorum communist, a m. frontalist, a m. orbicularis oculit használják a vizsgálathoz. Normálisan egy motoros
egységen belül az izomrost akciós potenciálok körülbelül azonos időben keletkeznek. A két akciós potenciál időnként
kis időbeli eltolódással jelenik meg, ez az időbeli latencia a jitter, mely variábilis lehet. Normálisan a maximum jitter 21
µsec. A jelenség a két motoros véglemez stimulációtól való különböző távolságával magyarázható. Ha a neuromuscularis
transmissio károsodik, akkor a jitter megnyúlik. Ha a károsodás nagyon súlyos, az ideg impulzusát nem követi akciós potenciál és úgynevezett átvezetési blokk alakul ki.
Az esetek 77–100%-ában a myasthenia gravisban van SFEMG eltérés. Stalberg és Trontelj vizsgálatai alapján, ha a jitter normális, a myasthenia gravis diagnózisa kizárható. Kóros lehet a jitter számos neuromuscularis betegségben, ahol a motoneuronok,
perifériás idegek vagy az izomrostok károsodnak. Ezért az SFEMG-t mindig gondos neurológiai vizsgálat, ENG és hagyományos
EMG-t követően kell csak elvégezni. A kolinészteráz bénítók befolyásolhatják az SFEMG eredményét, ezért a gyógyszert a vizsgálat előtt legalább 24 órával ki kell hagyni.
ELECTRONEUROGRAPHIA (ENG)
A motoros és szenzoros idegek elektromosimpulzus-vezetési sebessége nagy pontossággal mérhető. Az idegvezetési sebesség az
idegek fiziológiai és patofiziológiai állapotát jellemzi. Háromféle idegvezetési sebességvizsgálat ismert: 1. motoros vezetési sebesség, 2. szenzoros vezetési sebesség, 3. kevert vezetési sebesség.
1. Motoros vezetési sebesség (MCV)
A motoros vezetési sebesség mérése az ideg egyes szupramaximális intenzitású ingerlésével történik a perifériás ideg két proximális
pontján, miközben az összegzett izom akciós potenciált felszíni elektródával az ideg által beidegzett izomról vezetjük el. Például
a n. medianust a könyökben és a csuklóban ingereljük, az elvezető elektródot a m. aductor pollicis brevis felé rögzítjük. Disztális
ingerlés esetén a potenciál kezdete határozza meg az ún. disztális latenciát. A vezetési sebesség kiszámításához a disztális latenciát
ki kell vonni a proximális ingerléskor mért latenciából és a két ingerlés helye közti távolságot kell elosztani a latenciák különbségével. A CAMP amplitúdója és alakja is informatív.
2. Szenzoros vezetési sebesség
A szenzoros vezetési sebességet orthodrom és antidrom módszerrel mérhetjük. Az orthodrom módszer esetén a szenzoros ideget
az ideg disztális végén stimuláljuk és az összegzett ideg akciós potenciált a proximális szakasz fölött regisztráljuk. Például a n.
ulnaris szenzoros rostjainak vizsgálatakor gyűrűelektróddal ingerlünk az 5. ujjon és a csukló felett vezetünk el. Ha proximálisan
ingerlünk és disztálisan vezetünk el, akkor antidrom stimulációról van szó. A CANP amplitúdóját csúcstól csúcsig mérjük.
Elméletileg a motoros, szenzoros és kevert NCV, a leggyorsabban vezető motoros, szenzoros és kevert típusú rostok vezetési
sebességét jelentik. A vezetési sebességet befolyásolja: az életkor (3 év alatt nagyon lassú), a bőrhőmérséklet (1 oC 2 m/sec-mal
lassítja) és a perifériás ideg tulajdonságai (például a n. medianus rostjai gyorsabban vezetnek, mint a n. peroneusé). Valamennyi
EMG labornak valamennyi korcsoporthoz az általuk használt technikával kell felállítania a normálértékeket. Hozzávetőlegesen a
felső végtagon 50 m/sec alatt, az alsó végtagon 40 m/sec alatt vehetők kórosnak a vezetési sebesség értékei. Az NCV-lassulás perifériás ideg károsodására, sérülésére utal. A szenzoros rostok érzékenyebbek, könnyebben károsodnak, ezért az SCV érzékenyebb
paraméter, mint az MCV a perifériás neuropathia diagnózisának megállapítására.
Az idegvezetési sebesség rendellenességei
A vezetési sebesség rendellenességei nem specifikusak egyetlen betegségre sem. Ezek az elektrofiziológiai adatok mindig csak
a klinikum és egyéb laboratóriumi eredmények ismeretében értékelhetők. Az idegvezetési vizsgálatok perifériás neuropathia,
alagútszindrómák és perifériás idegsérülések diagnosztikájában nyújtják a legnagyobb segítséget.
Perifériás neuropathia esetében legalább egy felső végtag és mindkét alsó végtag motoros és szenzoros vezetési sebességeit kell
megmérni, mert a perifériás neuropathia nem egyforma mértékben károsítja az egyes idegeket. Minél több ideget vizsgálunk,
annál pontosabb eredményt kapunk. Az esetek kis százalékában csak néhány idegben lehet enyhe eltérést detektálni. Az NCV-n
kívül informatív a CAMP és CANP amplitúdója, a temporális dispersio és a conductiós blokk. Az NCV normális lehet axonalis
károsodás esetén. Ilyenkor az alacsony CAMP-, CANP-amplitúdó hívja fel a figyelmet a lézióra. Az NCV-lassulás mértéke is segít a perifériás neuropathia típusának megállapításában. Az axonalis degeneratio minimális lassulást eredményez az NCV-ben,
hiszen az axon kevésbé effektív az akciós potenciál vezetésében. Ezzel szemben a segmentalis demyelinisatio kifejezetten lassítja
az NCV-t.
Az alacsony CAMP, CANP gyakran kísérője a lassú NCV-nek, bár mint az előbbiekben említettük, axonalis lézióban megtartott
NCV mellett is mérhetünk alacsony amplitúdójú akciós potenciálokat.
A conductiós blokk és a kóros temporalis dispersio segmentalis demyelinisatióra utalnak. Ezt leginkább alacsony NCV mellett
észleljük. A motoros conductiós blokk szindrómában többszörös motoros blokkot lehet kimutatni a felső végtagi idegekben.
A leggyakoribb neuro-ophthalmologiai kórképekben az alábbi elektrofiziológiai eltérések észlelhetők:
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Izombetegségek
Az izom betegségei közül az izomdystrophiáknak (congenitalis izomdystrophiák, dystrophia myotonica, oculopharyngealis
izomdystrophia), a metabolikus myopathiák közül a mitochondrialis myopathiáknak, az autoimmun izombetegségek közül a myositiseknek vannak neuro-ophthalmologiai vonatkozásai. Az izomdystrophiákban myogen károsodást jelző korai
recruitmentet, alacsony amplitúdójú és tartamú motoros egységpotenciálokat regisztrál az EMG. Kevés a polifázia és stabil
a hullámforma. A mitochondrialis betegségekben legtöbbször kevert típusú károsodást találunk, azaz az egyik izomcsoportban
spontán aktivitás és az átlagosnál nagyobb amplitúdójú és tartamú MUP-ok vannak jelen neurogen léziót sejtetve, más izomcsoportokban pedig myogen lézióra jellegzetes MUP-at találunk. Ezekben a kórképekben a polifáziák száma a normálisnál általában nagyobb. A gyulladásos myopathiákban a sértési potenciál fokozott és spontán aktivitása is megfigyelhető, több polifáziás
potenciál is megjelenik. A dystrophia myotonicában a nyugvó izomban észlelt myotoniás reakció segíti az elektrofiziológust
a diagnózishoz.
A neuromuscularis transmissio zavarai
A neuromuscularis transmissio zavarai közül a myasthenia gravissal találkozik a neuro-ophthalmologus a leggyakrabban,
hiszen az ocularis formákban kizárólagosan ptosis és diplopia a vezető tünetek, mely miatt a betegek szemészeti szakvizsgálatra
mennek. Ebben a kórképben a repetitív ingerlés segítségével azonosított decrement jelenlétével tudjuk a neuromuscularis junctio
zavarát igazolni. Fontos tudni, hogy negatív repetitív ingerlés nem zárja ki az ocularis myasthenia gravist. Amennyiben az egyéb
okokat kizártuk, érdemes SFEMG-vel folytatni a vizsgálatot. A repetitív stimuláció nagymértékben függ az alkalmazott technikától, a vizsgáló tapasztalatától és a beteg közreműködésétől.
Congenitalis myasthenia szindrómákban is a repetitív stimuláció a legfontosabb elektrofiziológiai diagnosztikai módszer.
Esetenként ENG vizsgálat is hasznos lehet, ugyanis bizonyos formákban a motoros idegek vezetési sebességének mérésekor,
kettős akciós kiváltott válasz keletkezik, amely nyomra vezetheti a figyelmes vizsgálót.
Eaton–Lambert-szindrómában egyes ingerlésre adott alacsony izom akciós potenciál, alacsony frekvenciájú ingerlésre kapott
decrementalis válasz, nagy frekvenciájú ingerlésre regisztrált incrementalis válasz figyelhető meg.
Perifériás neuropathiák
Esetenként a neuro-ophthalmologiai betegségekhez a perifériás idegek bántalma is társulhat, mint például mitofusin gén károsodása következtében kialakuló Charcot–Marie–Tooth-betegség 2. típusában, amely az örökletes axonalis típusú neuropathia
egyik klasszikus formája. Ilyen esetekben a szemészeti tünetek mellett a perifériás idegrendszer jellegzetes tünetegyüttesét észleljük és az azt igazoló ENG-leletet kapjuk az elektrofiziológustól. A fiatal felnőttkortól meglévő, progresszív ophthalmoplegia
externa (PEO) leggyakoribb oka a mitochondrialis betegség, melyben az izomban észlelt kevert típusú EMG-eltérés mellett
a perifériás idegekben is látunk axonalis vagy kevert típusú károsodásokat. Az autoimmun betegségekben sem ritka a perifériás
idegek érintettsége. Ez kialakulhat az ideg direkt immunológiai okok miatti károsodása, de sok esetben a vasa nervorum kis
véredényeinek gyulladása miatt.
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3.3.6.

A komputertomográfiás vizsgálatok

A neuroimagingben az elmúlt 20–25 évben végbement robbanásszerű fejlődés talán a neuro-ophthalmologiai diagnosztikára
gyakorolta a legnagyobb hatást. E fejezet fő célja, hogy abból a gazdag fegyvertárból, amely a neuroimaging területén a neuroophthalmologia rendelkezésére áll, kiválasszuk azokat a módszereket, amelyek az előzetes részletes klinikai vizsgálat alapján
felvetődött kérdésekre megbízható választ adhatnak. Elsősorban a CT-vizsgálattal nyerhető adatokkal foglalkozunk, de az indikációk kapcsán egyéb vizsgálatokról is szó esik. A tágabb értelemben vett látászavarokkal kapcsolatban az alábbi anatómiai
tájékok vizsgálata jöhet szóba:
– az orbita és tartalma a látóideggel,
– a sinus cavernosus és a sellatájék,
– a chiasma opticum,
– a retrochiasmalis látópálya és látókéreg
– az agytörzs és a hátsó scala.
Már a bevezetőben érdemes megemlíteni, hogy általánosságban az orbita és tartalma inkább a CT-vizsgálatokkal, míg a többi
anatómiai régió jobbára az MR-vizsgálatokkal közelíthető meg a legjobban, de a modern digitális imaging korszakában is szerepe
lehet az analóg röntgenvizsgálatoknak, és egyes speciális kérdésekben az invazív vizsgálatok (angiográfia) is szükségessé válhatnak.
AZ ORBITA CT-VIZSGÁLATÁNAK METODIKÁJA
Az orbita ideális CT-vizsgálati terület, tekintettel arra, hogy a nagy tömegű orbitalis zsírszövet negatív Hounsfield-egység
tartományba esik, denzitása kiváló kontrasztot ad az orbitalis struktúrák ábrázolására, és a csontstruktúrák is kitűnően ábrázolhatók. A CT-vizsgálatok alapvető transversalis síkú leképezésénél a látóideggel párhuzamos síkok használata
kézenfekvő ( ez a sík a gantry 20 °-os előredöntésével érhető el, ha a Reid-féle bázisvonal merőleges az asztalra, és 30 °-os
előredöntésével, ha az orbitomeatalis vonal merőleges az asztal síkjára). Az orbita CT-vizsgálatához a lehető legvékonyabb
réteget választjuk, a jelenleg forgalomban lévő berendezéseknél általában 1,5 mm-t. Az orbita CT-diagnosztikájában igen
fontos a coronalis leképzés, melyet direkt coronalis vizsgálattal vagy rekonstrukciós módszerekkel érhetünk el. A direkt
coronalis leképzéssel a részletfeloldó képesség valamivel jobb, de a vizsgálat időrabló, a betegnek gyakran kényelmetlen,
és a fogtömések sok esetben zavarnak. A coronalis rekonstrukciók minőségét javítja az overlap technika, ekkor 1,5 mm
szeletvastagságot használva 1 mm-es asztalléptetést alkalmazunk. További előnye a rekonstrukciós módszernek, hogy a
coronalis sík mellett, a látóideggel párhuzamos ferde síkokban is vizsgálhatjuk. Az orbitáról készült CT-képeken jól ábrázolódik a bulbus, a nervus opticus, az izmok, az erek, a könnymirigy, valamint a csontos fal. Igen gondos technikával a kisebb
idegek (n. oculomotorius) is ábrázolhatóvá válnak. Az orbita anatómiai viszonyainak részletes felderítésénél fontos a beteg
együttműködése, mivel mozgó objektumról nem lehet pontos CT-vizsgálatot végezni. A korszerű spirál CT berendezések
gyors elterjedése a vizsgálat információtartalmát jelentősen növelte, a vizsgálat sokkal gyorsabbá vált, a rekonstrukciós
lehetőségek, beleértve a 3D képeket, szinte korlátlanná váltak, de a sugárhigiénés szempontokról változatlanul nem szabad
megfeledkezni. A szem fokozottan sugárérzékeny!
A CT-VIZSGÁLAT KLINIKAI ALKALMAZÁSA
Fejlődési rendellenességek
CT-vizsgálattal jól detektálható a coloboma nervi optici, amely a primitív nervus opticus chorioidealis fissurájának
záródási hibájából keletkezik. CT-képén az üvegtest a látóidegfőnek megfelelően kifejezetten bedomborodik a nervus
opticusba. Az állapot a szemgolyótól elkülönült, látóidegen belüli cystaformációhoz is vezethet, mely gyakran társul
congenitalis microphthalamussal. Jelentősebb fejlődési rendellenesség a septoopticus dysplasia. Ezt látóideg-hypoplasia
és csökkent látás mellett hypophysaer hormonális elégtelenség és agyi struktúrák középvonali defektusa jellemzi, leggyakrabban a septum pellucidum hiánya formájában. Az állapothoz gyakran hasadt szájpad társul. A CT-képen a canalis
opticus szűk, ehhez a látóideg intraorbitalis és intracranialis szakaszának hypoplasiája és dysrhaphiás agyi fejlődési
zavar társul. Az intracranialis viszonyok felderítésére az MR alkalmasabb, mint a CT. Az egyéb, ritkábban előforduló,
neuroimaginggel detektálható fejlődési anomáliákat (congenitalis cystás szem, anophthalmus, „morning glory” defektus stb.) illetően a kézikönyvekre utalunk.
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Térszűkítő folyamatok
A meningeomák lehetnek elsődlegesen intraorbitalisak, melyek a nervus opticus hüvelyéből indulnak ki, és másodlagosan terjedhetnek az orbitába a környező intracranialis régiókból (1. a, b ábra). Az úgynevezett opticus hüvely
meningeoma megjelenése igen karakterisztikus: natív CT-képen hyperdens, intravénás kontrasztanyag adására intenzív
kontrasztenhancementet ad. A benne futó nervus opticus kevésbé dens árnyéka rendszerint jól elkülöníthető, gyakran tram
track (vasúti sín) jelet ad a meningeomában futó nervus opticus. A tünetek egyéb az opticus hüvelyét érintő kórformáknál
is megtalálhatjuk (2. a–c ábra).
Nagyra nőve az intaorbitalis indulású meningeoma deformálhatja az orbitafalat. A meneigeoma minden formájának gyakori kísérője a meszesedés. Az opticus glioma megjelenése natív képen a meningeomához hasonló, de kontrasztanyag adására kisebb méretű enhancementet ad, és benne nem különíthető el a nervus opticus. Gyakran terjed a látópályák mentén,
intracranialis részletei kimutatására az MR alkalmasabb, mint a CT. Jellegzetesen gyermekkori tumor. A neurinomák és
schwannomák leggyakrabban a fissura orbitalis superior vidékéről indulnak ki. Jellemzőnek vélik, hogy a scwannomák
inkább hosszanti formát mutatnak az érintett ideg megvastagodásánál, míg a neurinomák rendszerint kerek vagy ovális formában jelentkeznek. A neurinomák gyakran multiplexek, enhancementjük inkább homogén. A schwannomák
igen gyakran neurofibromatosis részjelenségei. Kontrasztanyagra gyakran inhomogén enhancementet adnak. Előfordul
sarcomás elfajulás is. A dermoidok és epidermoidok, e fejlődési eredetű tumorok leggyakrabban gyermekkorban fordulnak
elő, gyakran arrodálják a környező csontokat, lassan nőnek, és rendszerint csekély látászavart okoznak. Gyakori bennük a zsír és a meszesedés, enhancementjük inhomogén és gyakran igen gyenge. Az izom eredetű tumorok közül gyermekkorban gyakoribb a malignus és csontdestrukciókhoz vezető rhabdomyosarcoma, amely gyorsan nő és igen kifejezett
exophthalmust okoz. Hyperdens tumor, igen intenzív enhancementet ad. Felnőttkorban más eredetű myoblastomák is
felléphetnek, amely embrionális eredetét nem tisztázták, sokan neurogen eredetűeknek gondolják ezeket. Jól körülhatárolt,
közepes méretű enhancementet adnak. Ha az izomban centrálisan helyezkednek el, nem különböztethetők meg egyéb
eredetű izommegnagyobbodásoktól. A könnymirigytumorok között jóindulatúak és rosszindulatúak egyaránt lehetnek.
A jóindulatú tumorok rendszerint kevert típusúak, növekedésük lassú, a malignus tumoroké gyors.

A

B

1. ábra
Frontobasalis meningeoma kontrasztos primer. (A) és coronalis rekonstrukciós képei (B). A nyílhegyek, illetve nyilak a tumor intraorbitalis terjedését és intacranialis
részleteit jelzik

A

B

C

2. ábra
A jobb n. opticus hüvelye leukaemiás infiltráció miatt megvastagodott (tram trac sign). Primer axialis kontrasztos kép (A) , az opticussal párhuzamos parasagittalis
rekonstrukciók (B) , coronalis rekonstrukciók (C). Feltűnő, hogy a nervus opticus hypodens marad
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Mindkét típusú tumor gyakran érinti a környező csontstruktúrákat. Az orbitalis lymphomák lokalizált és diffúz formában
is előfordulhatnak, gyakran a fossa lacrimalis tájékából indulnak ki, közepes fokú enhancementet adnak, és a szélük életlen.
Diffúz formáikat nem tudjuk megkülönböztetni más diffúz megbetegedésektől, például pseudotumoroktól, agresszív gyulladásos reakcióktól. Pseudotumornak mondunk bármilyen orbitalis térszűkítő folyamatot, melynek etiológiája ismeretlen, és
következménye a retroorbitalis szövet expanziója. A pseudotumor lehet egyoldali vagy kétoldali, jelentkezhet körülírt formában vagy diffúz módon. Natív CT-képeken a normális struktúrák eltűnése, fedetté válása és intenzív kontrasztenhancement
jellemzi. Sok szerző a lymphoma előfutárának tartja, mások autoimmun megbetegedésnek gondolják. A legfőbb klinikai
feladat az etiológia lehetőség szerimti tisztázása.
A metastaticus eredetű tumorok, leggyakrabban a tüdő, az emlő, a vese és a vastagbél intraorbitalis metastasisai. A metastasisok
gyakori lokalizációja az orbita csúcsa, jellegzetességük az intenzív kontrasztenhancement. Fontos hangsúlyozni, hogy a
metastaticus eredetű tumorokról a CT rendszerint több információt ad, mint az MR. Például a prostata carcinomájának
orbitafali metastasisát MR-rel nagyon könnyű elnézni. Nem ritka, hogy a környező arckoponya malignus folyamatai per
continuitatem beterjednek az orbitába. (3. a, b ábra). A vascularis eredetű térszűkítő folyamatok csoportja az orbitalis patológiás folyamatok érdekes és sokszínű fejezete. Az orbitalis varixok, hasonlóan a test egyéb területein előforduló varixokhoz, a
meglévő vénás csatornák extém tágulatából erednek. Nagyon jellegzetes tulajdonságuk, hogy Valsalva-manőver kapcsán végzett CT-vizsgálatnál kifejezetten megnőnek, és intenzív kontrasztenhancementet adnak. A capillaris haemangiomák rendszerint csecsemő- vagy gyermekkorban fordulnak elő, patológiás képletként jelentkeznek az orbitában. Intenzív, de inhomogén
enhancementet adnak, és gyakran társulnk bőreltérésekkel (encephalotrigeminalis angiomatosis) (lásd a phacomatosisoknál
is). A cavernosus haemangiomák a felnőttkor leggyakoribb eltérései közé tartoznak, gyakran az izomkónusz régióban jelentkeznek, élesen körülhatárolt képlet formájában rendszerint diszlokálják a környező struktúrákat, de nem invazívak.
Enhancement effektusuk mindig igen intenzív (4. a, b ábra). A lassú áramlás miatt az MR-vizsgálat sokszor félrevezető lehet.
Az orbitacsúcsban előfordulhat vérzéses cysta, mely lehet traumás vagy gyulladásos eredetű. Natív képen kerek képlet formájában jelentkezik, intravénás kontrasztanyag adása után csak nagyon későn ad halvány enhancementet. A véredény eredetű
változások között fontos szerepe van az arteroivenosus fistulának, mely leggyakrabban carotideocavernosus fistula formájában

A

B

3. ábra
Malignus maxillatumor a fissula orbitalis inferioron keresztül beterjed az orbitába. Ez látszik a primer axialis kontrasztos képen (A) és a parasagittalis rekonstrukción (B)

4. ábra
Intraconalisan induló, intenzív halmozó tumor axialis és a látóideggel párhuzamos síkú parasagittalis rekonstrukciós képei. A nagy exophthalamus és opticusdiszlokáció ellenére a látászavar csekély. A lassan növekvő benignus tumor jól elhatárolódik a diszlokált opticustól, a látóidegfő intakt

neuro-ophthalmologia

155

A HAGYOMÁNYOS ÉS ÚJABB SZEMÉSZETI VALAMINT KIEGÉSZÍTŐ VIZSGÁLÓ ELJÁRÁSOK

jelentkezik, és túlnyomórészt traumás eredetű. A fistula spontán is kialakulhat aneurysma rupturája vagy véredénybetegség
következtében, és fennállhat a carotis externa rendszere és az orbita vénás rendszere között is. A spontán fistulák rendszerint
kevésbé térfoglalóak, mint a traumásak. Jellemző az intraorbitális vénák intenzív kitágulása, valamint a vénás pangás miatt az
összes extraocularis izom kifejezett megnagyobbodása. Szintén véredény eredetű patológiás eltérések a haemangiopericytomák
és glomustumorok, amelyek az orbitalis régióban is előfordulnak. Jellemzően invazívak, az orbita csontos fala irányában terjednek, és intenzív enhancementet adnak. A szemgolyó tumorai közül a gyermekkorban előforduló retinoblastoma a szemgolyó retinalis felszínéből ered. Sokszor finom meszesedést tartalmaz, igen gyakran vezethet vérzéshez. A CT a tumor hátsó
kiterjedését, és a központi idegrendszer esetleges érintettségét detektálhatja, MR-rel a meszesedést nem lehet észlelni. Minden
korcsoportban előforduló tumorok a melanomák, amelyek az üvegtest felé domborodó tumor képében jelentkeznek, áttörik
a szemgolyó falát, és szinte mindig metastasishoz vezetnek. Natívan is magas denzitásúak, és intenzív enhancemetet adnak.
A szemgolyó tumorait illetően a melanomákra is érvényes, hogy elsősorban akkor kerül sor CT-re, ha vérzés miatt a szemészeti
vizsgálat nem ad megfelelő információt, vagy ha a hátsó terjedés morfológiai viszonyait akarjuk felmérni.
Drusen
Ritka anomália, patológia lényege, hogy a látóidegfőben
degeneratív folyamatok következtében hialinlerakódás
alakul ki. CT-vizsgálatnál a látóidegfőben centrikusan
pontszerű meszesedés észlelhető (5. ábra). A kórképnek
diferenciáldiagnosztikai jelentősége van, amennyiben egyéb,
tumoros eredetű meszesedésektől kell elkülöníteni.

5. ábra
Drusen-testek mindkét oldali látóidegfőben

6. ábra
Légpuskagolyó a bal szemben

7. ábra
Bal oldali lencseluxatio
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Endocrin ophtalmopathia
Az endocrin myo- és orbitopathia (Graves-betegség)
az exophtalmusok leggyakoribb oka, mely lehet egyoldali is, és előfordulhat teljesen euthyreoid állapotban
is. A betegség kórbonctani lényege myositis, mely az
extraocularis izmokat érinti, azok teriméjének megnövekedésével jár. Néha csak egy izomra korlátozódik, ilyenkor rendszerint a rectus medialis és/vagy inferior érintett.
Az orbitopathiában az emelkedett intraorbitalis nyomás,
valamint a látóideg kompressziója és feszülése felelős a látás zavaráért. A CT-vizsgálattal jól ábrázolható a megnövekedett izomterime. A viszonyok tisztázására különösen
fontos a coronalis leképzés. A megnövekedett izmok kontrasztra enhancementeffektust adnak.
Idegentestek
A CT-vizsgálat ideális módszer az intraorbitalis vagy
intaocularis idegentestek lokalizálására (6. ábra). Fémes idegentest már 0,1–0,2 mm-es nagyságtól ideálisan
demonstrálhatók, az üveg idegentestek is jól látszanak,
a fa idegentestek nagyságuktól és természetüktől függően
esetleg nehezen detektálhatók. Idegentest kimutatására
feltétlenül vékonyrétegszeleteket kell készíteni. A pontos lokalizálásban segítséget nyújthat a multiplanaris rekonstrukció.
Orbitalis trauma
Az orbita törései érinthetik az orbita bármelyik falát, valamint az orbitabemenetet. Az orbita töréseinek diagnosztikájában a CT alapvető szerepet játszik, mivel igen
fontos információkkal szolgál a lágyrészsérülések tekintetében is. Az orbitatörésekhez társuló perforáló szemsérülés, a szemgolyó collapsusa, üvegtesti bevérzések,
lencseluxatiók (7. ábra), dyslocatiók, és a retinaleválás
vizsgálatában a CT igen informatív. Külön kell szólnunk
a poszttraumás szemmozgászavarok szempontjából igen
fontos blow out törésekről. A trauma kapcsán hirtelen megemelkedő intraorbitalis nyomás az orbita alsó falát betöri
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a Highmore-üregbe. A töréssel kapcsolatban gyakran sérül a szemmozgató izomzat, elsősorban a musculus inferior és a
musculus rectus superior. A törés gyógyulása közben ezek az izmok deformálódhatnak, adhaesiók következtében letapadhatnak, emiatt súlyos poszttraumás szemmozgászavarok, kettős képek, enophthalamus alakulhatnak ki. A CT-vizsgálat alkalmat nyújt e fontos kísérőtünetek és komplikációk pontos elemzésére, a korrekciós műtét pontos megtervezésére, valamint
a műtéti eredmények ellenőrzésére.
A szemgolyó nagyságbeli változásai
Súlyos myopiában a szemgolyó kifejezetten megnagyobbodhat, hypermetropiában kisebb lehet, de e nagyságbeli eltérések rendszerint a CT-vizsgálattal kapcsolatos mellékleletként
jelentkeznek. Súlyos myopiában a látóidegfő kimélyülhet, ennek extrém fokát staphylomának nevezik. A tartós és malignus
típusú glaucoma szintén a szemgolyó megnagyobbodásához
vezethet. A congenitalis sinus maxilaris hypopalsia kifejezett
enophthalmust okozhat. Fontos megjegyezni, hogy a környező
melléküregek gyulladásos és tumoros folyamatai igen gyakran
érintik az orbitát, épp úgy, mint az intracranialis kóros eltérések, a keringészavarok, a vénás occlusiók, melyek másodlagosan orbitalis tünetekhez vezethetnek. Ilyenkor – mint egyéb
esetekben is – a CT-kép helyes értékeléséhez elengedhetetlen a
klinikai adatok ismerete. Régi gennyes gyulladások után torzító, heges, meszes zsugorodás is bekövetkezhet (8. ábra).

8. ábra
Gyermekkorban szerzett kétoldali perforáló szemsérülés és fertőzés, suppuratio
utáni torzító meszes hegek, zsugorodással, teljes vaksággal

AZ ELTÉRÉSEK GYAKORISÁGA LOKALIZÁCIÓ SZERINT
Az extraocularis izomokat érintő betegségek közül a leggyakoribb az endocrin exophthalamus. Izomlokalizációban előfordulhatnak metastasisok, véredény eredetű malformatiók, az izmokat érintheti a pseudotumor és a myositis. Az izomkónuszon belül
elsősorban a látóideg kóros eltérései ábrázolódnak. Ugyanebben a régióban vascularis eredetű patológiák is előfordulhatnak.
Az extraconalis régióban, de a csontos orbitafalon belül fordulnak elő a dermoidok, a könnymirigy kóros eltérései, granulómák,
lymphomák, histocytosis, neurofibromák, schwannomák, metastasisok. A szemgolyó kóros eltéréseink feltárásakor a CT-vizsgálat
elsősorban akkor játszik szerepet, ha vérzés, cataracta vagy egyéb ok miatt a szemészeti vizsgálat nem informatív. Hasonlóképpen CT-vizsgálattal lehet megállapítani a szemgolyó mögé terjedő tumorok pontos kiterjedését, például a retinoblastomáknál,
melanomáknál, vagy a szemgolyó ritka metastaticus tumorainál. A szempanaszokkal jelentkező betegek jelentős részénél a panaszok okát az orbitán kívül találjuk. A leggyakoribb, hogy a paranasalis sinusok gyulladásos vagy tumoros megbetegedései
okozhatnak látászavarokat, illetve szempanaszokat. Hasonlóképpen látászavarokhoz, illetve szempanaszokhoz vezethetnek
intacranialis kóros eltérések: aneurysmák, meningeomák, emelkedett intracranialis nyomás vagy intacranialis gliomák. A látászavarok okát gyakran a sella vidékén, illetve a parasellaris régióban találjuk meg. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy az orrüreg
vagy az epipharynx megbetegedései orbitalis szövődményeket okoznak. Az orrüreg, az epipharynx vagy a parapharyngealis rés
malignus tumorai per continuitatem az orbitába terjedhetnek.
KÓROS ELTÉRÉSEK A BETEGEK ÉLETKORA SZERINT
Csecsemő és gyermekkorban a leggyakoribb malignus eltérések a retinoblastomák, neuroblastomák, leukaemiás infiltrációk,
lymphomák. Benignus eltérések a colobomák, a cysták, a dermodiok. Kisgyermekkorban a rhadbomyosarcomák, az opticus
gliomák. lymphangiomák, haemangiomák fordulnak elő. Hatvanéves életkor felett rendszerint metastaticus tumorok, vagy az
epipharynx és a melléküregek malignus tumorának orbitába való terjedése a gyakori. A többi kórképben nem találtak érdemi
korfüggőséget. Az eddigiekből következik, hogy a CT mint diagnosztikus eszköz új dimenziókat nyitott az orbitalis kóros eltérések diagnosztikájában. A konvencionális röntgendiagnosztika sokat segíthet az egész koponya általános áttekintésében, az
arányok felbecsülésében, valamint egyes, elsősorban a csontok struktúráját érintő kóros folyamatok értékelésében. Bár e fejezetben nem foglalkozunk az MR-diagnosztikával, meg kell jegyezni, hogy az még mindig intenzív fejlődésben van. Az újabb és
újabb data-akvizíciók, valamint a számítógépes háttér folyamatos fejlődése és a mind modernebb készülékek annyira ígéretesek,
hogy az MR szerepe bizonyosan az orbitalis képalkotásban is növekedni fog. Különösen fontos lehet az intraorbitalis leképzés
szempontjából a fat suppression technika. Mint azt már a bevezetőben is említettük, a retroorbitalis neuro-ophtalmologiai kórképek diagnosztikájában már most is sokkal nagyobb szerepe van az MR-nek, mint a CT-nek. A jövőben hazánkban felállítandó
MR-berendezések kapacitásától függően a hangsúly nálunk is az MR-vizsgálatokra tevődik át. Ez persze nem jelenti azt, hogy a
CT-vizsgálat nem ad fontos információkat e régiók vonatkozásában is.
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3.3.7.

Neuroradiológia, Funkcionális MRI

Bevezetés
A Neuroophthalmologia című könyv megjelenése (1996) utáni időszakban 3 képalkotó módszer: a CT, az MR és a PET fejlődését
kell elsősorban nyomon követni a neuroradiológiában, mivel az alább felsorolt technikák és az ezeken belül kifejlesztett újabb
módszerek már Magyarországon is elérhetők. Ennek megfelelően a fejezet felépítése technikai szempontokat követ. A vizsgálati
leletekben új fogalmakkal találkozhatunk, melyeknek ismerete nélkülözhetetlen a leletek értelmezéséhez.
Komputertomográfia (CT)
A több detektorsoros CT (Multi Slice CT, MSCT) minőségi változást hozott a korábbi CT-technikákhoz képest. Az 1 milliméternél kisebb szeletvastagság miatt a volumen-CT nevet is kiérdemelte: tetszőleges síkokban rekonstruálható a CT-kép. A vizsgálat nagyfokú gyorsulásával (néhány másodperc egy teljes régió vizsgálata) kontrasztanyag adását követően igen jó minőségű
angiográfia készíthető, és hasznos adatok nyerhetők az egyes agyi területek perfúziójára vonatkozóan. Egy artéria elzáródása után azonnal kimutatható a vérellátástól elesett terület. A perfúziós vizsgálat képei és a belőlük nyert számadatok az egyes
daganatok véráramlásának dinamikájára engednek következtetni, ami fontos támpontot adhat a szövettani megközelítéshez.
A MSCT-vizsgálatoknál tekintettel kell lenni a sugárterhelésre, ami cataracta veszélye miatt főleg a koponyavizsgálatoknál nem
elhanyagolható. Erről részletesebben a 3.3.6. számú fejezetben a 153. oldaltól olvashatnak.
Mágneses rezonancia (MR)
Az MR-készülékek fejlődése egyrészt újabb szoftverek kidolgozásában, másrészt az egyre nagyobb mágneses térerő alkalmazásában nyilvánul meg. Néhány 7 teslás berendezés is működik, többnyire kutatási céllal. A 3 Tesla térerejű gépeket azonban már
egyre nagyobb számban használják a humán-diagnosztikában. A magasabb térerő előnye a koponyavizsgálatokban egyértelmű,
különösen a következő speciális vizsgálati módokban: diffúzió, traktográfia, perfúzió, funkcionális MRI, spektroszkópia.
Víz- és zsírelnyomásos MR-szekvenciák
A nagyszámú, elnevezésükben és fizikai alapjaikban is szinte áttekinthetetlen újabb MR-szekvenciák közül a mindennapi gyakorlatban igen fontosak az úgynevezett elnyomásos technikák. A víz jelét elnyomó FLAIR-kép
(Fluid Attenuated Inversion Recovery) olyan T2-súlyozott kép, amelyben
a víz nem magas jelű, hanem jelmentes. Az FS T2-súlyozott képek a sötét
orbitális zsíron belül magas jellel mutatják a látóideg betegségeit (1. ábra),
a kontrasztanyag adása utáni (+C) FS T1-súlyozott képeken pedig a halmozó léziók világítanak a sötét zsíros környezetben. Az MR-rel kimutatható
léziók nagy többsége a FLAIR-sorozaton felismerhető (2A és 3A ábrák).
A zsírelnyomásos (Fat suppression F5) sorozatoknak különösen az orbita
vizsgálatában van szerepük.

A

B

1. ábra
Jobb oldali neuritis retrobulbaris. Klinikum: Jobboldali látásvesztés. Coronalis síkú, zsírszuppressziós T2-súlyozott
kép. A jobb nervus opticus igen magas jelet ad. Közvetlen
szomszédságában enyhén fokozott jel van az egyébként sötét
zsírszöveten belül. Ez oedemára utal

C

2. ábra
Friss infarktus a bal arteria cerebri posterior ellátási területében. Klinikum: 35 hetes terhes nőnél hirtelen kialakult jobb homonym látótérkiesés. A FLAIR képeken és
a diffúziósúlyozott képeken is magas jel. A gátolt diffúzió citotoxikus oedemára utal. Az MR-angiográfia a bal arteria cerebri posterior nagyfokú szűkületét mutatja.
A: FLAIR B: DWI C: MRI-angiográfia
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A vízmolekulák diffúzióján alapuló képalkotás
Koponyavizsgálatoknál ma már többnyire a protokollban szerepel a diffúziósúlyozott képalkotás (Diffusion Weighted Imaging,
DWI). A vízmolekulák diffúziójának mértéke nagymértékben függ a környezet szerkezetétől. Geometriai szempontból homogén
folyadékokban a molekulák minden irányban szabadon diffundálnak. Ha azonban e diffúziós mozgást akadályozó képletek vannak
a folyadéktérben, a diffundáló molekulák ütköznek, egyenes pályahosszuk rövidül. A DWI a szabad diffúziót – hasonlóan az áramlásoknál ismert jelvesztéshez – sötét területként mutatja, a gátolt diffúziót pedig magas jellel. Az akadályok lehetnek szabálytalanok,
mint például citotoxikus oedemában, amikor a viszonylag szabad diffúziót biztosító extracelluláris folyadéktér rovására növekszik
az intracelluláris folyadéktér.
A sejtek mérete miatt a molekulák diffúziós mozgáshossza jelentősen megrövidül, a
DWI diffúziógátlást mutat. Így több lézió
közül megállapítható, hogy melyik a friss
infarktus. (4. ábra)
A különböző kórfolyamatokat kísérő
vasogen oedemában az extracelluláris ös�szefüggő folyadéktér szaporodik fel a sejtek
rovására. Így a diffúzió fokozódása mutatható ki a képeken. A módszerrel homonym
hemianopia hátterében biztonsággal elkülöníthető az occipitalis lebenyben lévő friss
infarktus (2B ábra), citotoxikus oedema –
gátolt diffúzió a PRES-től (3B. ábra)
A vasogen oedema fokozott diffúzió, mely
A
B
hypertoniás krízis, ecclampsia vagy néhány
gyógyszer túladagolásának következménye
3. ábra
lehet. A DWI kimutatja a gátolt diffúziót
Posterior reverzibilis encephalopathia syndroma. Klinikum: Hypertoniás krízist követő kérgi
vakság. Mindkét oldalon occipitalisan FLAIR képeken magas jel, diffúziósúlyozott képen alacsony
sejtdús daganatokban, valamint az agytályog
jel. A fokozott diffúzió vasogen oedemára utal. A: FLAIR B: DWI
korai stádiumában.
Ha a diffundáló molekulák útjában szabályos
elrendezésben állnak az akadályok, a diffúziós mozgás bizonyos irányokban szabad,
más irányokban viszont gátolt. Erre az agyban a fehérállományi rostozat adja a legjobb
példát. A rostokkal párhuzamosan szabadon
mozognak a molekulák, a rostokra merőleges
irányokban azonban a diffúziós mozgás pályája lerövidült. Sok (32 vagy még több) irányban végzett diffúziós mérés alapján minden
A
B
egyes térfogatelemben meghatározható a legA
szabadabb diffúziós irány (Diffusion Tensor
4. ábra
Friss infarktus a híd tegmentumában jobb paramedián területen. Klinikum: Egy és egy fél
Imaging, DTI). A tensorok irányában lévő
szindróma. A T2-súlyozott képen a tegmentumban (fekete nyíl) és ventrálisabban (fehér nyíl) is
szomszédos voxelek összeköthetők: az így kalátható magas jel. A DWI csak a tegmentumban mutat magas jelet: itt gátolt a diffúzió, ez a friss lézió.
pott vonal akadálymentes „vízi utat” jelképez
A ventrálisabb lézió régebbi. A: T2 súlyozott B: DWI
a vonal menti voxelek között. A vonal iránya
az itt futó rostok irányával megegyezik. Speciális szoftver segítségével a fehérállományi rostokkal azonos irányultságú, háromdimenziós kötegek jelennek meg a képernyőn (diffúziós traktográfia). Ezek a képek in vivo rostozásos anatómiai ábráknak tekinthetők. Különösen szépen ábrázolódik a radiatio optica. Kóros esetekben a módszer alapján elkülöníthetők a rostokat diszlokáló
léziók a rostokat infiltráló lézióktól. Előbbiek csak kitérítik a rostokat, utóbbiakban viszont a rostok elenyésznek, pontosabban:
a rostok mentén lévő szabályos intersticiális folyadéktér eltűnik.
A traktográfia gyönyörű képeit szemlélve azonban tisztában kell lenni a módszer korlátaival is. Nem magukat a rostokat látjuk,
hanem a köztük lévő folyadékteret szimbolizáló vonalakat. A rostok kereszteződésének problémáját a gép térbeli felbontásának javítása sem képes teljesen megoldani. A jobb látóideget ábrázoló rostok egy része például a chiasmából befordulni látszik
a bal látóidegbe.
MR-perfúzió
Az MR-perfúziós vizsgálatok a CT-perfúzióhoz hasonlóan a kontrasztanyag időbeni eloszlásán alapulnak. A vizsgált agyi területről a kontrasztanyag beadása után folyamatosan készülnek képek, melyeken az egyes képpontoknak megfelelő voxelben lévő
kontrasztanyag-koncentrációra lehet következtetni. Ezek időbeli lefutása jellemzi a terület vérellátását. A katéteres angiográfiák
egyes fázisaihoz hasonlóan a perfúziós képek és az ezekből nyert számadatok utalhatnak a daganatok szöveti szerkezetére.
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Speciális szerepe van a perfúziós és a diffúziós vizsgálatnak stroke esetében. A perfúziós kép a vérellátásból kiesett területet mutatja, a diffúziós kép pedig a már elhalt (citotoxikus oedemás) területet. A kettő közötti különbség (mismatch) a
vérellátást aktuálisan nem kapó, de még el nem halt területet adja, melynek még van esélye a keringés helyreállításával
a gyógyulásra.
MR-angiográfia
Az utóbbi években felszerelt berendezések MR-angiográfiás képei már olyan jó minőségűek, hogy a diagnosztikus célú katéteres angiográfiát az esetek többségében feleslegessé teszik. Az intracranialis artériák ábrázolására elsősorban a gyors áramlás kimutatásán alapuló (Time Of Flight, TOF) angiográfiát végezzük, kontrasztanyag adása nélkül. (2C ábra) Jól láthatók
az occlusiók, szűkületek, érmalformációk, aneurizmák. Utóbbiak látás- és szemmozgászavarokat okozhatnak, de gyakran
akcidentális leletek.
Az úgynevezett angiográfiás munkaképeken a magas jelű artériák együtt ábrázolódnak a közepes jelet adó agyállománnyal
és az agyidegekkel. Így kimutathatók a neurovascularis kompressziók. Többnyire az V., VII. és VIII. agyideg lézióját magyarázhatjuk az ideget keresztező artéria (ritkán véna) kompressziós hatásával, de a Neuro-Ophthalmologiában is figyelmet
érdemel a jelenség: a nervus opticust nyomhatja az elongált, kanyargós arteria carotis interna, a tractus opticust pedig a
megnyúlt, magasan oszló arteria basilaris vagy az arteria cerebri posterior. Mindkét esetben – a lokalizációnak megfelelő –
látótérkiesés az eredmény.
A vénás angiográfiát többnyire a vénás sinusok thrombosisának gyanúja esetén végezzük. Magában a vénás angiográfia általában
nem elég a kérdés eldöntéséhez. Igen gyakori ugyanis az egyik oldali sinus transversus nagyfokú hypoplasiája vagy hiánya.
MR-spectroscopia
A módszert már jóval az MR-képalkotás előtt alkalmazták in vitro anyagmeghatározásra. Alapelve, hogy a különböző kémiai
környezetben lévő hidrogénatomok más-más frekvencián rezonálnak. A gerjesztés folytonos, széles frekvenciasávú rádióhullámmal történik, így minden hidrogénatom rezonál, energiát vesz fel. A rádióhullám megszűntével a gerjesztett atomok által
kisugárzott energia azonban már nem folytonos spektrummal történik, hanem csak a hidrogénatomok kémiai kötésének megfelelő frekvenciákon. A spectroscopiás görbén látott csúcsok magassága (és még inkább a görbe alatti terület nagysága) egy-egy
vegyület koncentrációját jelzi a vizsgált térfogatban.
A normális agyszövetben kimutatható főbb metabolitok:
• N-acetil-aspartat (NAA): a normális sejtek integritásának kifejezője. Csökken minden sejtpusztulásnál – daganatban,
gyulladásban, de posztirradiációs necrosisban is. Nem gliaeredetű daganatban (pl. meningeoma) nincs NAA.
• Creatin (Cr): a sejtek energiatartalékának kifejezője. Daganatos folyamatokban csökken.
• Cholin (Cho): a sejtosztódás intenzitását mutatja. Daganatban, gyulladásban emelkedik (6. ábra), a tumorrecidívát kimutatja. Normális vagy csökkent cholinérték daganat ellen szól (5. ábra).
• Lactat, lipid: necrosisban mutatható ki.
• Myoinisitol: gliosisra jellemző.
5. ábra
Vérzett cavernoma a bal thalamusban. Klinikum:
Napok alatt kialakuló jobb oldali hemiplegia és jobb
homonym hemianopia, kevert típusú aphasia
A: Posztkontrasztos T1-súlyozott kép: fali részeiben halmozást mutató folyadéktartalmú, térszűkítő képlet
B: MR-spectroscopiás mérés helye az ép és a kóros területen
C: Ép oldal, normál görbe
D: A kóros terület parenchymás részében minden metabolit
igen alacsony szintet mutat. Az alacsony Choli-érték alapján
tumor kizárható

A

B

C

D

6. ábra
Malignus tumor MR-spectroscopia: Az N-acetil-aszpartát
és kreatin jelentősen csökkent, a Cholin igen magas
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Fenti metabolitok csökkenése és emelkedése, valamint további speciális metabolitok megjelenése igen sokféle görbét eredményezhet. Ezek alapján elkülöníthetők a daganatos, gyulladásos, ischaemiás folyamatok, olykor speciális anyagcsere-betegségek
kórismézhetők.
A normális agyi spektrum az életkorral változik, és más-más görbe várható a különböző agyi területekről. (5A–5D ábrák)
Sajnos nem ritka a spectroscopiáról olvasható bizonytalan lelet. Ennek részben technikai okai vannak, részben pedig – a már
ismertté vált nagy mennyiségű vizsgálati eredmény ellenére – még hiányosak az ismereteink számos kérdésben.
A vizsgálati módszerek kiválasztása
A Neuro-Ophthalmologiában a CT-nek önállóan főként intraorbitalis léziókban lehet szerepe. Kiegészítő vizsgálat lehet a CT a
csontok megítélésében, meszesedések kimutatásában. CT-re kényszerülünk, ha az MR ellenjavallt, vagy fogászati műtermékek
miatt az MR-képek nem értékelhetők. Egyébként a felmerült kérdések megválaszolására az esetek többségében az MR a legalkalmasabb, kihasználva a már hagyományosnak mondható szekvenciákat és a fentebb tárgyalt újabb módszereket.
A jó minőségű vizsgálathoz modern hardverrel és szoftverrel rendelkező MR-berendezés, jól képzett operátorok, megfelelő vizsgálati idő szükséges. Bonyolultabb esetekben különösen hangsúlyozni kell a szemész, a neurológus, az idegsebész és a radiológus
jó együttműködését. A szükséges MR-technika kiválasztásához és a vizsgálat értékeléséhez a neuroradiológus rendelkezésére kell
bocsátani a részletes klinikai adatokat és a korábbi képalkotó vizsgálatok képeit és leleteit.
FUNKCIONÁLIS MÁGNESES REZONANCIA (FMR) KÉPALKOTÁS
A funkcionális mágneses rezonancia képalkotás célja a neurális aktivitásmintázatok térképezése, e célból általában az ún. BOLD
(blood-oxygenation-level dependent, azaz véroxigénszint-függő) kontrasztot használjuk, mely a lokális véráramlás, vértérfogat
és hemoglobinkoncentráció összetett kölcsönhatásáról ad képet. Az eljárás élettani alapját az idegi aktivitással kapcsolt, az energiaigény változásának eredményeként fellépő agyi véráramlás- (cerebral blood flow, CBF) változások adják [1], melyek egyaránt
jelentkezhetnek gátló és serkentő aktiváció következményeképp.
A módszer fizikai alapját pedig az oxi- és deoxihemoglobin eltérő mágneses tulajdonsága képezi: a paramágneses tulajdonságú
deoxihemoglobin apró torzulásokat okoz a mágneses térben, melyek a T2*-súlyozott gradiens echoszekvenciákon mérhető jelintenzitást csökkentik [2]. A neuronális aktivitás és a keringési változások között fennálló ún. neurovaszkuláris kapcsolás pontos
mechanizmusa részben még mindig tisztázatlan, azonban a BOLD válasz lefutása meglehetősen következetes. Az idegi aktivációt
gyors intenzitáscsökkenés követi, mely a megnövekedett oxigénextrakcióhoz köthető, majd 0,5–1,5 másodperccel később a jelintenzitás növekedni kezd a megnövekedett véráramlás következtében emelkedő oxi- és csökkenő deoxihemoglobinkoncentráció
eredményeképp. A legmagasabb jelintenzitást 4–8 másodperc múlva mérhetjük, majd a BOLD-válasz 15–20 másodperc alatt éri
el az alapvonalat.
A BOLD jel az ún. lokális mezőpontenciálokkal mutat erős korrelációt, melyek az EEG alapját is képezik, és nem az egyes sejtcsoportok tüzelési mintázatával [3], maximális amplitúdója pedig jó közelítéssel egyenesen arányosnak tekinthető a lokális
neuronális aktiváció szintjével [4].
Mivel az elérhető téri felbontás és a mintavételezési idő között fordított arányosság áll fenn, az fMR-vizsgálatok térbeli
felbontása jelentősen gyengébb az MR-rel elérhető maximális felbontásnál. Az elfogadható időbeli felbontáshoz jellemzően 1000–3000 ms alatt szükséges a teljes agytérfogat szkennelése, ekkor a képelemek oldalmérete 2–3 mm, azonban ez
nem okoz jelentős téri információvesztést, mivel a hemodinamikai válasz felbontása is ilyen a nagyságrendben mozog.
A mágneses térerő növelésével rövidebb idő alatt jobb minőségű képet tudunk előállítani, valamint a funkcionális pontosság is javul, mert növekvő térerőnél a mikrovaszkulatúrából származó BOLD jel nagyobb súllyal jelentkezik, mint a
makrovaszkulatúrából származó.
Más funkcionális térképezési módszerekkel összevetve megállapítható, hogy az fMR eljárás az elektrofiziológiai vizsgálatoknál
rosszabb időbeli felbontással, viszont a közvetlen téri adatrögzítés következtében nagyságrendekkel pontosabb térbeli lokalizációval jár. A funkcionális térképezésben szintén használt PET eljárással összehasonlítva az fMR képalkotás legfontosabb előnye,
hogy nincs szükség sugárzó izotóp alkalmazására, ráadásul a térbeli felbontás is pontosabb, valamint a vizsgálati protokollok
is sokkal rugalmasabbak lehetnek. Azonban az fMR módszer csak a véroxigenizációról ad képet, míg PET segítségével egyéb
metabolikus hatások is mérhetőek.
Mivel a funkcionális mágneses rezonancia képalkotás segítségével nem invazív módon, jó térbeli pontossággal, közel valós időben követhetjük a neurális aktivitásmintázatokat, ez az eljárás az utóbbi években egyre inkább teret nyer a klinikai gyakorlatban
is. Szerepe elsősorban az agytumor- és epilepsziaműtétek tervezése során jelentős, ahol a beszéd-, motoros és egyéb központok
térképezésére használják [5, 6], de újabban a neuro-ophthalmologiai alkalmazások is előtérbe kerültek [7, 8].
A látórendszer fMR-vizsgálatához speciális felszereltség szükséges, mellyel a vizuális stimuláció és szükség esetén a beteg
válaszainak nyomógombos rögzítése egyaránt megoldható. Vizuális stimulációra két széles körben elterjedt megoldás létezik,
az egyikben a vizsgálóhelyiségen kívül elhelyezett videoprojektor képét egy, az MR-készüléknél felállított vetítővászonra
vetítjük, amelyet a beteg a fejtekercshez rögzített tükrön keresztül lát – ilyen megoldást alkalmaz például a Szentágothai Tudásközpont – Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont Budapesten –, a másik esetben speciális videoszemüveget kap a beteg,
melynek lencséi helyén jelenik meg a kép.
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1. ábra
Retinotopiás térképezés .(A, B) A polárszög és a foveától való távolság térképezésére szolgáló ingerek és az általuk kiváltott kérgi aktivitásmintázatok. Polárszögtérképezés során a körcikk a vizsgálat során ismétlődően körbeforog, a másik esetben a gyűrű a vizsgálat során a középponttól kiindulva ismétlődően tágul; ez alatt az
objektumokat alkotó sakktáblamintázat 8 Hz frekvenciával váltja polaritását. Az aktivitásmintázatok színezése a látótérnek megfelelően történt, a kitöltött színes köröknek megfelelően. (C) Aktivációs térképek a fehér- és szürkeállomány felfújt és simított határfelületére fektetve. A felfújt határfelület világoskék területei a gyrusokat,
sötétebb, szürkéskék területei a sulcusokat jelképezik. A polárszögtérképen az elsődleges, másodlagos és harmadlagos látókérgi területek határai fehér szaggatott vonallal vannak jelölve. (D) Az elsődleges (V1), másodlagos (V2), és harmadlagos (V3) látókéreg elhelyezkedése a bal agyféltekében. Az areák nevében a „d” dorsalist, a
„v” ventralist jelent. (E) A látótér kérgi vetületének sematikus bemutatása, az (F) ábrarészen látható van Gogh-önarckép segítségével. A sárga vonalak a (C és D) részábrán látható területhatárokat mutatják. Látható, hogy az elsődleges látókéregben az ellenoldali látótérfél teljes, de fordított reprezentációját találjuk, míg a másodlagos és
harmadlagos látókéregben a látótér alsó és felső kvadránsainak reprezentációja egymástól elkülönül. A fovea és környékének kérgi reprezentációja kiterjedtebb, mint a
perifériás retinaterületeké, ez az ún. kortikális magnifikációs hatás, melyet sematikusan az (F) részábrán szemléltetünk, ahol felül van Gogh egyik önarcképének arányos, alul pedig a kortikális magnifikációt szimuláló módon torzított változata látható

A látórendszer funkcionális MR-vizsgálatában egyik célunk a látótér egyes területeinek megfelelő agykérgi területek
megtalálása, erre szolgál az ún. retinotopiás térképezés [9] (1. ábra). Az eljárással fovealis központú poláris koordinátarendszert illesztünk az agykéregre. Ez két lépésben történik: először a polárszöget határozzuk meg lassan körbeforgó
körcikk, majd pedig a fovealis középponttól való távolságot a centrumból kiindulva lassan táguló gyűrű többször ismételt bemutatásával. Mindkét esetben a darts játék táblájához hasonló torzított sakktáblaminta képezi a bemutatott
objektumokat, mely az elsődleges látókérget optimálisan ingerületbe hozó 8 Hz-es frekvenciával váltja fekete-fehér polaritását. Az elemzés során az agykérgi aktivitásmintázatot korreláltatjuk a stimulusok ismert tér- és időbeli paramétereivel, majd ennek eredménye alapján rajzoljuk meg a térképet. Mivel nem csak az elsődleges látókéregben találunk
retinotopiás szerveződést, a térkép több látóközpontot kirajzol, segítségével az egyes feldolgozási lépcsők egy bizonyos
szintig elkülöníthetőek.
Látótérkiesések esetén a retinotopiás térkép is változik, például a chiasma opticumot komprimáló lézió esetén (2. ábra), ahol jól
látható, hogy a kéregben tapasztalható aktivitás egyértelműen a kéregbe jutó bemenet függvénye, és az egyes pontokon mérhető
maximális BOLD válasz eloszlása jól egyezik a perimetriával kapott mintázattal. Hasonló jellegű változásokat írtak le elsődleges
nyitott zugú glaucomában (primary open angle glaucoma, POAG) is, ahol az érintett és a kevésbé érintett szem térképeit összehasonlítva találtak korrelációt az egyes pontokon mérhető maximális BOLD válasz és az adott kérgi területnek megfelelő retinalis
érzékenységi küszöbérték között [10].
A látópályák funkcionális vizsgálatában, valamint a pályaléziók lokalizálásában előrelépést jelent a corpus geniculatum laterale
térképezésére alkalmas módszerek kidolgozása [11], valamint a klinikumban széles körben alkalmazott multifokális vizuális ki-
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2. ábra
Suprasellaris cysta eltávolítását követő látótérkiesés kérgi reprezentációja. (A) A felső sorban a két agyféltekébe jutó bemenetet mutatjuk be, a vörös területek a bal
szemből, a kék területek a jobb szemből, a lila területek pedig mindkét szemből kapnak bemenetet. Az alsó sorban a két szemből érkező jel relatív erősségét mutatjuk, a
zölddel ábrázolt részeken a jobb szemből, míg a sárgával ábrázolt részeken a bal szemből érkező információ dominál, a nem ábrázolt területeken a két szemből érkező
bemenet azonos erősségűnek tekinthető. (B) A beteg perimetriás eredménye, a vörös, ill. sötétkék körök a retinotopiás térképezés során ingerelt centrális 10 fokos látótér határait jelzik. A látótérfeleket övező színes szaggatott vonalak pedig az (A) részábra megfelelő kérgi vetületére utalnak, a halványkékkel keretezett bal látótérfelek a
jobb, míg a halványzölddel keretezett jobb látótérfelek a bal occipitalis lebenybe vetülnek

váltott potenciál (mfVEP) és multifokális elektroretinográfia (mfERG) eljárásokkal analóg multifokális fMR (mffMR) módszer
megjelenése [12], mely a retinalis eletrofiziológiával és fMR-rel nyert adatok közvetlen összevetését teszi lehetővé.
Az fMR képalkotás segíthet továbbá az agysérülések következtében fellépő vizuális-kognitív funkciózavarok differenciáldiagnosztikájában [13–15], valamint bővítheti ismereteinket a funkciókiesést követő plaszticitási folyamatokról, illetve az esetleges
rehabilitáció kérgi hatásairól [16]. A szemmozgásokhoz köthető aktivitások vizsgálatában elért új eredmények [17] a későbbiekben segítséget nyújthatnak a szemmozgászavarok pontosabb differenciáldiagnosztikájában.
A funkcionális MR-vizsgálatok tehát már napjainkban is sokoldalúan használható eszközt jelenthetnek a neuro-ophthalmologusok
számára. Ugyan az alkalmazható eljárások többsége, szemben a műtéti tervezésben használt módszerekkel, még nem teljesen
kiforrott, azonban a terület intenzív kutatás alatt áll, így a közeli jövőben az fMR-vizsgálatok a rutin neuro-ophthalmologiai
gyakorlat részét képezhetik.
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SZIRMAI ÁGNES

3.3.8.

Újabb ismeretek az otoneurológiában a látó- és szemmozgató
rendszerekre vonatkozóan

A VESTIBULARIS EREDETŰ NYSTAGMUS VIZSGÁLATA
A Neuro-Ophthalmologia (a szemészet és az ideggyógyászat határterülete), valamint az otoneurológia (a fülészet és a neurológia határterülete) kapcsolódási pontja egyetlen szóval is kifejezhető: nystagmus. Ennek a szemmozgászavarnak az oka részben a belső fülben, részben az innen kiinduló központi idegrendszeri pályarendszerekben keresendő. Ennek a diagnosztikai
folyamatnak a révén történhet meg, hogy egy Neuro-Ophthalmologiai kézikönyvben szédülő beteg vizsgálatáról olvashatunk.
A szédülő beteg, amikor szédüléses rohama zajlik, sokszor annyira rosszul van, hogy a részletes vizsgálat is megterhelő számára.
A beteg a szédüléses roham alatt súlyos beteg benyomását kelti, mozgásképtelen, vegetatív tünetei vannak. A hagyományos
statokinetikai vizsgálatok nem végezhetők el, hiszen a beteg mozgásképtelen, a legkisebb mozgás is hányást idézhet elő. Ilyenkor a legfontosabb diagnosztikai jel azonban a spontán nystagmus. Amennyiben a beteg heveny rohama vestibularis rendszeri
eredetű, mindig van spontán nystagmusa! Ha a beteg éppen rohammentes állapotában jelentkezik orvosánál, akkor nagyon
lényeges a részletes, pontos anamnézisfelvétel: van-e a betegnek valamilyen szédülésre hajlamosító betegsége, milyen a szédülés
jellege, a szédülés időtartama és lefolyása. Nagyon fontosak a szédüléshez csatlakozó kísérő tünetek. A beteg vizsgálata tájékozódó jellegű neurológiai vizsgálattal és fülészeti vizsgálattal kezdődik. Amennyiben a betegen spontán nystagmus látható, már
tudjuk, hogy vestibularis rendszeri betegsége van.
Spontán nystagmus vizsgálata
Nagyon fontos a spontán nystagmus vizsgálata. A nystagmus
több szempontból is tipizálható. Irányát tekintve lehet horizontális, vertikális, rotatoros, horizonto-rotatoros, vertikorotatoros és retrakciós nystagmus. A nystagmust vizsgálhatjuk
szabad szemmel, de jobban látható +20 dioptriás szemüveg,
úgynevezett Bartels-szemüveg, vagy ennek elektromos megvilágítású változata, az úgynevezett Frenzel-szemüveg segítségével. Jellegét és intenzitását tekintve a perifériás vestibularis
eredetű nystagmusok többsége az úgynevezett Alexanderszabályt követi:
I. fokú: csak a tekintés irányában
II. fokú: előre tekintéskor is van nystagmus
III. fokú: nystagmus irányával ellentétes irányba tekintéskor
is kiváltható, ez a legsúlyosabb, leghevenyebb kórkép
esetén látható (1. ábra)

1. ábra
Alexander-szabályt követő nistagmus

A tekintésirányú nystagmus lehet:
• szemészeti eredetű (szemizomfáradás vagy fixáció – a fixációs nystagmus a 20 dioptriás Frenzel-szemüveggel vizsgálva
nem látható),
• központi idegrendszeri eredetű – agytörzsi működészavar esetén láthatjuk.
A spontán nystagmussal együtt értékelhetők a statokinetikus próbákban észlelt eltérések. A statokinetikus próbák a
vestibulospinalis pályák működéséről adnak felvilágosítást.
Pozicionális nystagmus vizsgálata
Gyakran vált ki a fejhelyzet- és testhelyzetváltozás szédülést és nystagmust. A kiváltás módja alapján megkülönböztetünk helyzeti
nystagmust, amely perzisztáló jellegű, és helyezési nystagmust, amely átmeneti jelleggel váltható ki.
A helyzeti nystagmus keresése statikus ingerlés, az adott fekvő testhelyzet számít. A helyezési nystagmus dinamikus inger,
a testhelyzet megváltozása során létrejött mozgás a nystagmus kiváltó ingere. Mind a helyzeti, mind a helyezési nystagmus lehet iránytartó, vagy irányát változtató. Az irányát megtartó általában perifériás vestibularis léziókban, az irányát változtató
centrális károsodásokban jellemző. Mind a helyzeti, mind a helyezési nystagmus kiváltásakor fontos annak megfigyelése, hogy
a nystagmus kimeríthető, kioltható-e, esetleg fokozódik-e az intenzitása.
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A SZEMMOZGATÓ RENDSZER VIZSGÁLATA
A követő szemmozgások vizsgálata
Ez leggyakrabban az optokinetikus nystagmus vizsgálata, de ide tartozik a saccadikus szemmozgások és a lassú követő szemmozgások
(smooth pursuit) vizsgálata is. Legcélszerűbb nisztagmográfiás regisztrálás mellett vizsgálni, de durva eltérések szabad szemmel is
láthatók. A vizsgálatkor a szem folyamatosan mozgó látóteret követ. A nystagmus keletkezésében a látótér elmozdulása játszik
szerepet. Az optokinetikus nystagmus normális jelenség.
Impulzusteszt
A vizsgálat élettani alapja az a tény, hogy normális labyrinthusműködés esetén hirtelen fejmozdítást követően a vizsgált személy
továbbra is képes egy pontra fixálni, hiszen a szemmozgató rendszer korrigál. Csökkent labyrinthusműködés esetén a beteg fejét
hirtelen a kóros oldal felé fordítva átmeneti ellentétes, azaz az ép oldal felé irányuló saccadikus nystagmus jön létre. Mivel
a vizsgálat fixáción alapul, ezért a nystagmus Frenzel-szemüveg alatt nem látható.
Labyrinthusingerléses vizsgálatok
A labyrinthus működéséről a provokációs vizsgálatok segítségével kaphatunk képet. A két labyrinthus külön-külön ingerelhető
a termikus vagy kalorikus ingerlés segítségével, míg a forgatásos vizsgálatok egyszerre ingerlik a két labyrinthust.
Az ingerlésre a válasz három reflexíven át történik.
• Vestibulospinalis reflexív
• Vestibulovegetativ reflexív
• Vestibuloocularis reflexív: a labyrinthus és a szemmozgató izmok közötti kapcsolat révén nystagmus jön létre. Ennek vizsgálata
az ingerlés célja, mivel a kiváltódó nystagmust megfigyelve tudunk következtetni a labyrinthus működőképességére.
Kalorikus ingerlés
A kalorikus ingerlés az egyik leghasznosabb vizsgálati módszer az otoneurológus kezében. Ha a külső hallójáratot a testhőmérséklettől
legalább 7 Celsius-fokkal eltérő hőmérsékletű vízzel vagy levegővel melegítjük, vagy hűtjük, úgynevezett kalorikus nystagmus jön létre.
Meleg inger hatására a nystagmus az ingerelt fül felé irányul, hideg inger hatására ellentétes irányban. A két oldalon elvégzett négy
kalorikus reakcióból kettő-kettő vonatkozik egy-egy fülre. Normálisan a két hideg és két meleg ingerre létrejött nystagmus amplitúdója, frekvenciája, időtartama egyenlő. Ívjáratparesisről beszélünk, ha az egyik vagy mindkét oldali labyrinthus ingerelhetősége hideggel
és meleggel is csökkent. Perifériás károsodásokra jellemző. Az iránytúlsúly jelensége látható centrális károsodásokban. Ekkor az egyik
irányban a nystagmusreakciók sokkal kifejezettebbek (az egyik oldali hideg és a másik oldali meleg ingert követő nystagmus élénkebb).
Forgatásos ingerlés
A forgatási inger különböző lehet, körkörös vagy sinusos forgatás, utóbbi csak elektromos forgatószékkel és számítógépes elemzéssel végezhető. A forgatással mindkét labyrinthusban létrehozunk endolymphaáramlást. Ép vestibularis rendszer vagy már
régebbi, kompenzált vestibularis lézió esetén a kétirányú forgatást követő utónystagmus időtartama azonos. A vizsgálat célja,
hogy megállapítsuk, létrejött-e a centrális kompenzáció.
Mechanikus ingerlés (fisztulatünet)
A hallójáratban létrejött légnyomás-fokozódás vagy -csökkenés (például a tragus nyomása, hallójáratból a váladék leszívása) a labyrinthus csontos tokjának sérülése esetén átmeneti endolymphaáramlást, következésképpen nystagmust hoz létre.
Ezt fisztulatünetnek nevezzük. Ha a hallójáratban a nyomást változtatjuk (pl. Politzer-ballon használatával), a fisztulatünet jól
vizsgálható. Leggyakrabban cholesteatomás otitis media hoz létre fisztulatünetet a labyrinthus destruálása következtében.
A szédülés eszközös vizsgálata
A szédüléses betegségek többsége nagyon jól diagnosztizálható különösebb eszközös vizsgálat nélkül, azonban a mai orvostudomány követelménye a vizsgálat objektivitása, a dokumentáció pontossága, a vizsgálati leletek reprodukálhatósága, összehasonlítása. A berendezések
egy része a vestibulospinalis reflexeket vizsgálja, más szóval statokinetikus reflexek képi, grafikus, esetleg digitális megjelenítésére alkalmas.
Az eszközök másik része a vestibuloocularis reflexeket, azaz a nystagmust regisztrálja. A nystagmus regisztrálhatóságának alapja az a
tény, hogy a bulbus elektromos dipólusként viselkedik (cornea pozitív, retina negatív), így az elektromos potenciálváltozások mérhetők,
és megfelelő erősítések után regisztrálhatók. Az elektronisztagmográfia (ENG) alapelve, hogy a bulbus elektromos dipólusnak fogható fel
(a kornea pozitív, a retina negatív). A bulbus elmozdulása a szem körül elhelyezett elektródákban potenciálváltozást indukál, mely arányos
a szemek kitérésével és annak irányával. A fotoelektronisztagmográfia (PENG): a corneoscleralis határról visszaverődő infravörös fénynyalábot
kis fotocella érzékeli és regisztrálja. A videonisztagmográfia (VNG): A legújabb regisztrációs lehetőség a videoregisztráció. A lényege egy
szemüveg, amelybe két kis digitális videokamerát építettek be. A szemüveg számítógéppel összekötve a nystagmus elemzésére ad lehetőséget.
Irodalom
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GULYÁS SZILVIA

3.3.9.

A szemmozgások electrooculographiai (EOG) vizsgálata

A szemmozgások jellemzőinek mérése számos neurológiai kórképben fontos információt szolgáltathat. Az objektív módszerek
segítségével a betegségek időbeli lefolyása, progressziója, a terápia hatásának követése is lehetővé válik. Az elektrofiziológiai
módszerek lényege, hogy a szemmozgások morfológiai megítélése mellett mérhetővé tegyék a szemmozgások egyes jellemző
tulajdonságait, a latenciájukat, sebességüket és amplitúdójukat. A konjugált szemmozgások értékelése is lehetségessé válik,
ha a két szem egy irányba mozgása során összehasonlítjuk ezen paramétereket. Az electrooculographia (EOG) igen elterjedt
vizsgálóeljárás, a neuro-ophthalmologiai műhelyek, főként az USA-ban, Németországban, Olaszországban és Franciaországban, közel 25 éve alkalmazzák a klinikai gyakorlatban és több mint 85 éve a tudományos kutatásokban. Magyarországon
kevéssé vonult be a kiegészítő diagnosztikai eljárások sorába. Egyszerű, kételektródás formájával pl. az alváslaborokban a
REM fázis monitorozását végzik. Nemzetközi szervezetek standardizálták a rutinszerűen végzett vizsgálatok módszerét, így
az egyes laborok adatai világszerte összehasonlíthatóvá váltak. Először 1993-ban készített ajánlást az International Society for
Clinical Electrophysiology of Vision (ISCEV, www.iscev.org). A legutóbbi protokollt 2006-ban tették közzé, mely a társaság
honlapjáról ingyenesen letölthető.
A regisztrálás alapja az 1849-ben du Bois Reymond által felismert corneo-retinalis vagy corneo-fundalis potenciálkülönbség, mely ép struktúrák mellett a retina pigmentepithel membránjának speciális ionáteresztő képessége miatt jön létre.
A corneo-retinalis potenciálkülönbség következtében a cornea pozitívabb töltésű a retinához képest, a nyugalmi potenciál
kb. 1 mV nagyságú. A potenciálkülönbség időben változó, mértéke függ a retinára érkező fény mennyiségétől, a vérátáramlás mértékétől, a személy fáradtságától. Ha két elektróda közé helyezzük a bulbust, mint dipólustest, mozgása feszültségkülönbséget generál a két elektróda között. Ha a cornea az aktív elektróda felé mozdul el, pozitív változást (felfelé irányuló
kitérés), ha a referens elektróda felé, negatív változást (lefelé irányuló kitérés) detektálhatunk. Ha DC-módban vesszük fel
a jeleket, a generált feszültség lineáris összefüggést mutat a bulbus elmozdulásával. Az elmozdulás a bulbus közel gömbfelszíne miatt fokokban mérhető, sebessége pedig szögsebesség, ezért °/s-ban. A módszer előnye, hogy nem invazív, széles
tartományban képes regisztrálni a szemmozgásokat, horizontálisan akár mindkét irányban 40-40°-ban, míg vertikálisan
közel 30-30°-ban. A szemmozgások kitérése 1°-os finomsággal értékelhető. Segítségével kevéssé kooperáló betegek és gyermekek is vizsgálhatók. Hátránya, hogy az alapvonal ingadozó a corneo-retinalis potenciálkülönbség dinamikus tulajdonsága miatt. A regisztrálást gyakran zavarja a mimikai izmok electromyographiás (EMG) műterméke, valamint a pislogás,
utóbbi főként a vertikális szemmozgások értékelését nehezíti. A szemek körüli bőrfelület tisztítása, zsírmentesítése után
négy-négy Ag/AgCl elektródát helyezünk fel a pupillán átmenő függőleges és vízszintes tengelyre a szemek fölé és alá, illetve nasalisan és temporalisan (1. ábra). A szemöldök feletti és a jobb oldali, azaz a jobb szemnél a temporalis, bal szemnél
a nasalis elektródák az aktívak, így a felfelé, valamint a jobbra irányuló szemmozgás esetén láthatunk pozitív kitérést az
electrooculogramon. A homlokra kerül a földelektróda. A négy-négy elektróda lehetővé teszi, hogy a horizontális és vertikális szemmozgások külön-külön, mindkét szemen párhuzamosan értékelhetők. A DC-jeleket négy csatornán regisztrálja
a számítógép, a csatornák sorra a jobb és bal szem horizontális, illetve jobb és bal szem vertikális mozgása. Az EOG vizsgálat során a beteg sötét helyiségben, egy kényelmes, fejtámlás székben 130 cm-re ül egy 150×100 cm-es vetítővászon előtt.
A vászon horizontálisan 30-30°-ban, vertikálisan 21-21°-ban látszik (2. ábra). A vetítővászonra vetítünk egy projektor segítségével 2° sugarú fehér korongot vagy 4° szélességű fehér sávokat, melyek a feladat típusától függően mozognak a képernyőn.

1. ábra
A szem körüli elektródák helyzete (pirossal az aktív, kékkel a referens és feketével jelölve a földelektródák)
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2. ábra
A vizsgálati alany háta mögött helyezkedik el a DC-felvevő, a gyűjtőfej, ami az
erősítőberendezéshez és a számítógéphez kapcsolódik
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A beteg feladata a vizsgálat alatt,
hogy fejének mozgatása nélkül kövesse szemeivel a vásznon mozgó
objektumot.
Kb. 10 perces sötétadaptációt követően a fixálás alatti szemmozgásokat
regisztráljuk egy, a képernyő közepén
elhelyezkedő fehér korong segítségével. Normális regisztrátumon a fixálás alatt nem látható kóros oszcilláció
(square-wave jerks, macrosquare-wave
jerks, ocularis flutter, opsoclonus stb.
– 3. ábra), nyugalmi nystagmus.
Az akaratlagos, parancsolt gyors
szemmozgások (saccadok) kiváltása
rövid utasításokkal történik: „Nézzen jobbra, balra, felfelé, lefelé!” A
kiváltott mozgás latenciáját nem
tudjuk vizsgálni, hiszen az auditoros
információfeldolgozás ideje hozzáadódik a saccadlatenciához. Mérhetjük azonban a saccad sebességét,
amplitúdóját, illetve a szemmozgás konjugáltságát. Megfigyelhetjük, hogy az akaratlagos saccadok
dysmetriásak-e, nystagmus megjelenik-e, s ha igen, mely irányokban.
A reflexes, vizuálisan vezérelt
saccadok vizsgálata során a képernyőre vetített korong véletlenszerűen
ugrik a vászon jobb vagy bal oldalára, vissza középre, illetve felső vagy
alsó szélére véletlenszerűen megválasztott időközönként. A korong
elugrásának időpontját a feladatot
vetítő számítógép által adott marker
jelzi, így pontosan számíthatóvá válik a saccad latenciája a különböző
irányokban. Ez egészségesek esetén
200–250 ms (4. ábra), frontalis és
parietalis lézióban a lézióval ellentétes irányba induló saccad latenciája
nő, ez corticobasalis degeneráció
(CBD) korai stádiumában is megfigyelhető. A saccad sebessége átlagosan, a teljes saccadra vonatkozóan 360°/s (4. ábra), ez alatti érték
kóros. Fiatal, egészséges személyek
saccadjainak átlagos sebessége 450°/s
körüli, mely csökkenhet a frontalis
vagy parietalis cortex léziójakor.
Utóbbi történik a Parkinsonszindrómákhoz tartozó progresszív
supranuclearis paresisben (PSP).
Már a betegség igen korai stádiumában, beszűkült vertikális mozgás

A

B
3. ábra
Kóros horizontális oszcilláció EOG-felvétele Parkinson-szindrómában.
A.: Square-wave jerks progresszív supranuclearis paresisben (PSP), a kóros saccadok 250-350 ms-ig tartanak,
amplitúdójuk 4° körüli. A felvétel elején pislogás látható, mely a horizontális csatornákon (1-2. csatorna) is
műterméket okoz
B.: Macrosquare-wave jerks multiszisztémás atrophiában (MSA), közel 15°-os az oszcilláció mértéke, mely szabad
szemmel is látható.

4. ábra
Egészséges reflexes, vizuálisan vezérelt horizontális saccadok EOG-felvétele. A saccadok latenciája 210 és 250
ms közötti, kitérésük jobbra és balra egyaránt 30°. A fekete sávval kiemelt balra irányuló saccad átlagos sebessége 470°/s körüli
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hiányában csökken a horizontális
és vertikális saccadok sebessége. A
saccadok amplitúdójának vizsgálatával fény derül a beszűkült horizontális vagy vertikális mozgásra,
pl. PSP-ben. Dysmetriás saccadok
(5. ábra) esetén több lépcsőben éri
el a szem a célt, lehet hypometriás
és hypermetriás a szemmozgás, korrekciós saccadokkal vagy anélkül.
Dysmetriát okozhat a cerebellum
dorsalis vermisének károsodása,
egyes irodalmi adatok hyper-, mások
hypometriát említenek, saját tapasztalatom a hypometria mellett szól.
Hypometriát okoz többek között a
frontalis tekintésközpont károsodása is (5. ábra). Egészséges személy
saccadjai konjugáltak, azonban pl. a
ritkán előforduló pseudoabducens
paresisben az abdukáló szem lassabban mozog, mint az addukáló,
így okozva kettőslátást a betegnek.
Diszkonjugáltak a mozgások a n.
III., IV., és VI. perifériás paresisében
is, illetve skew deviationben, oneand-a-half szindrómában stb.
Konstans sebességgel jobbra, balra,
illetve felfelé és lefelé mozgó korong
segítségével válthatjuk ki a lassú követő szemmozgást (smooth
pursuit eye movement – SPEM).
A korong sebessége leggyakrabban
30°/s. Egészséges SPEM sinusoid
görbét ad, sem saccadikus mozgás, sem nystagmus nem látható az
EOG-felvételen. A szemek mozgása
konjugált, a követés foka (gain), azaz
a kiváltott SPEM sebessége és az
objektum sebességének hányadosa
1 körüli érték (6. ábra). Saccadikus
SPEM-et okozhat számos betegség, például a cerebrocerebellumot
(7. ábra), frontalis tekintésközpontot
(FEF) vagy a thalamus paramedialis
területét érintő károsodás.

5. ábra
Hypometriás horizontális saccadok PSP korai stádiumában. A szemek több (4–5) lépésben érik el a célt.
Véghelyzetben fixálás alatt néhány kóros, 5° alatti horizontális oszcilláció, square-wave jerks látható

6. ábra
Horizontális, 30°/s-os sebességgel mozgó objektum lassú követésének EOG-felvétele. Az egészséges SPEM
görbéje szinuszoid görbe, a követés mértéke, mely a kialakult SPEM sebességének és az objektum sebességének hányadosa, 0,8 és 1 közötti. Az ábrán ez 26,4/30=0,88. A jobb (3. csatorna) és bal szem vertikális
(4. csatorna) mozgásán egy pislogás látható, mely a horizontális csatornákon (1–2. csatorna) is műterméket generál

A
vizsgálat
befejezéseként
7. ábra
komputerizált forgódobbal stimulálSaccadikus horizontális SPEM. Az objektum 30°/s-os sebességgel mozog a képernyőn. A coeliakiás nőbeteg
hatjuk az optokinetikus nystagmust
görbéjén a cerebellaris funkciózavar következtében kialakult kóros saccadok figyelhetők meg, melyeket újabb,
(OKN). A fekete-fehér sávok jobbra,
ellenkező irányú saccadokkal korrigál, így próbálja az objektum képét ismét a foveára vinni
balra, felfelé, majd lefelé 30°/s sebességgel mozognak, melyek kiváltják a típusos vonatnystagmust (8. ábra). Az OKN lassú fázisának sebessége és a stimulálás
sebességének hányadosa a „gain”, mely egészséges esetben 1 körüli érték. Temporo-parietalis károsodás a contralateralis, míg
az agytörzsi léziók az ipsilateralis OKN-t változtatják meg.
Összefoglalva, a szemmozgások EOG vizsgálata kiegészítő diagnosztikai eljárás, a nervus III., IV. és VI. léziójában kevés plusz
információval szolgál, sokkal inkább segíti a centrális funkciózavarok diagnózisát. Mivel különböző agyi struktúrák hasonló
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eltéréseket okozhatnak a szemmozgásokban, az electrooculogram eredményei csak a klinikum ismeretével
együtt értékesek. Nagymértékben
segíti a korai stádiumú Parkinsonszindrómák
differenciáldiagnózisát, ill. a corticalis, cerebellaris
és agytörzsi funkciózavarokban
hozzájárul a kórkép felismeréséhez pl. frontotemporalis demencia,
spinocerebellaris atrophia esetén.

8. ábra
30°/s sebességgel, jobbra mozgó forgódobbal stimulált horizontális OKN EOG-görbéje
A.: Corticalis, attentív vagy „look”-nystagmus. Alacsonyabb frekvenciájú mozgás
B.: Subcorticalis, inattentív vagy „stare”-OKN. Magas frekvenciájú mozgás
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NEMES LÁSZLÓ

3.3.10. Familiáris thrombophiliák jelentősége a klinikumban.
Új utak az antikoaguláns kezelésben
JELENTŐSÉG
A thrombophiliás betegségek világszerte a haláloki statisztikák vezetői, az összes rákmortalitás három-négyszeresét teszik ki a
civilizált országokban. A ma rendelkezésre álló laboratóriumi módszerekkel a thrombózisok hátterében kb. az esetek felében tudunk szerzett vagy veleszületett véralvadási és vérlemezke defektust felderíteni. Ezeknek az ún. hyperkoagulábilis állapotoknak
„találati gyakorigása” persze a thromboembóliás folyamat lokalizációjától függően eltérő: vénás betegségeknél kb. 80%-ot, fiatalkori szívinfarktusban 50%-ot, juvenilis stroke-ban 33%-ot érhet el. A thrombophiliás állapotok tehát az artériás thrombózisikban
is – a jónéhány egyéb ismert rizikófactorral együtt – biztosan szerepet játszanak, a vénás betegségek patogenezisében azonban
kiemelkedő jelentőségük. A vénás thromboembóliák is igen gyakoriak, és mortalitásuk is meglepően nagy: az éves incidencia
nagy nemzetközi felmérések szerint kb. 1-1,5 ezrelékes, a halálozás Molnár és mtsai 1990-es hazai adatai szerint 20/100 000, és
az utóbbi két évtizedben megduplázódott. A boncolásra kerülő elhaltakban 10-60%-ban lehet korábbi vagy friss tüdőembóliát
kimutatni. (Coon, 1976, Moser, 1994). Az öröklött thrombózishajlam kimutatásának komoly jelentősége lehet, hiszen a betegnél
adekvát antitbotikus terápiát tesz lehetővé, nyilvánvalóan befolyásolja a szekunder prevenció (antikoaguláns kezelés) módját
és időtartamát, továbbá meghatározhatóvá teszi a közvetlen családtagok rizikóját.
A thrombophilia fogalma, története
Virchow óta ismert a thrombózishajlam klasszikus triásza, a
vénás sztázis, az érfal-sérülés és a véralvadási zavar szerepe
(I. táblázat). Régi megfigyelés az is, hogy nemritkán olyan fiatal egyénekben is kialakul a thrombózis, akiknél az ismert
szerzett rizikófaktorok nem állnak fenn. Ezen „idiopathiás”
esetek, ahol a thrombózis látszólag kiváltó ok nélkül jelentkezik,
és a családban halmozódnak a thromboembóliás epizódok,
indították el a kongenitális thrombophiliák megtalálására
irányuló intenzív kutatómunkát. Elsőként Egerberg használta
– a haemophilia analógiájaként – a thrombophilia elnevezést,
és 1965-ben, egy norvég családban írta le az első veleszületett
thrombophiliát, nevezetesen az antithrombin III defektust.
Tágabb értelemben a thrombophilia fogalmi körébe tartozik
minden thrombózisra hajlamosító szerzett vagy veleszületett
koagulációs zavar. Thrombotikus prediszpoziciót jelent, melynek hátterében a természetes antikoaguláns és fibrinolitikus
mechanizmusok zavara áll.
Szűkebb értelemben a thrombophilia csak a veleszületett (primer) hyperkoagulációs állapotokat jelenti, melyeket az ismert
(szerzett) rizikófaktorok jelenléte nélkül is thrombózis kialakulásának és ismétlődésének fokozott kockázata jellemez.
Természetesen az I. táblázatban felsorolt rizikófaktorok közül tiggerként bármelyik szerepet kaphat egy thrombophiliás
(veleszületett thrombózishajlammal rendelkező) beteg adott
thromboembóliás epizódjának kiváltásában.

1. Vénás sztázis
Immobilizáció: trauma, posztoperatív állapotok
Terhesség
Dekompenzáció
Obezitás
Korábbi mélyvénás thrombózis
Varicositas
Idős kor
2. Érfalkárosodás
Trauma
Venoocclusív betegség (VOD) csontvelő-átültetésben
Dohányzás
Diabetes
TTP (Moschcowitz syndroma)
Atherosclerosis
Hyperhomocysteinaemia
Ér-, billentyű-protézisek
3. Véralvadási zavar
Malignitas:Trousseau syndróma, krónikus DIC
Antiphospholipid ellenanyag syndróma: lupus anticoagulans,
anticardiolipin antitest, B-2GPI
Ösztrogén túlsúly: orális anticoncipiens, hormonpótló kezelés,
prostata carcinoma hormonkezelése, terhesség
Hyperlipaemia
Hyperviscositas
Myeloproliferatív betegségek
1. táblázat
Szerzett thrombózishajlam

Más megközelítésben: thrombophiliás az a beteg, akinél a mai laboratóriumi módszerekkel hyperkoagulábilitást tudunk
igazolni. A „klinikai” nézőpont szerint thrombophiliás az a beteg is, akinek fiatalkori, „idiopathiás”, egyéb okkal kielégítően
nem magyarázható thrombózisának hátterében a tudomány mai állása alapján koagulációs eltérést nem lehet találni.
Ahogy haemophiliában a súlyossági fok függvényében széles skálán helyezhetők el a klinikai manifesztációk (enyhe-mérsékelt
haemophiliában vérzések csak nagyobb traumák, műtétek után jelentkeznek, a súlyos haemophiliások viszont a gyakori
spontán izületi-, izomközti vérzések következtében idővel elnyomorodnak), úgy a thrombophiliák klinikai sprektuma is jelentős
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változatosságot mutat. Az élettel hosszú távon összeegyeztethetetlen formák (pl.: homozygóta antithrombin és protein C defitientia)
és enyhe, társuló rizikófaktorok nélkül thrombózist nem okozó mutációk (pl.: Faktor V Leiden, Faktor II 20210) egyaránt ismertek.
Érthető, hogy elöszőr a ritkább, de kifejezettebb thrombózishajlammal járó thrombophiliák kerültek felfedezésre, sorrendben:
antithrombin III defektus ( Egeberg, 1964), protein C deficiencia (Griffin, 1981), protein S deficiencia (Comp és Esmon, valamint
Griffin, 1984). Ezekben az esetekben a genetikai hiba a természetes antikoagulánsok (inhibítorok) génjére lokalizálódik, a mutációk rendkívül heterogének: az antithrombin III. hiányban kb. 80, protein C deficienciában több, mint 300, protein S defektusban
legalább 60 az azonosított mutáció száma.
Az utóbbi 5 évben leírt, enyhébb thrombózishajlammal járó thrombophiliákat azonban egyetlen mutáció hozza létre, példaként említhető az V. faktor Leiden mutációja (Bertina, 1994), a metiléntetrahirofolát-reduktáz gén mutációja (Frosst, 1995),
valamint a prothrombin 20 210. A polimorfizmus (Port, 1996). Az újonnan felfedezett mutációk nem az inhibítorokat, hanem
az alvadási folyamatok szubsztrátjait (pl.: Va és II. faktor) érintik. A mutáns alvadási faktor vagy nagyobb mennyiségben
termelődik (pl. prothrombin polimorfizmus), vagy aktivált formájának lebomlása nehezített (pl. faktor V Leiden mutáció).
Enyhe thrombogenitásuk ellenére, éppen rendkívüli gyakoriságuk miatt népegészségügyi jelentőségel rendelkezhetnek.
Klinikai kép
Már a kórelözmény egyszerű adatai is felvethetik a figyelmes vizsgálóban az örökletes thrombózishajlam gyanúját. A familiáris
thrombophilia klinikai jellemzőit a következőkben pontokba szedve ismertetjük. (Bizonyos klinikai manifesztációk egyes
thrombophiliákra különösen jellemzőek lehetnek, ilyenkor az adott defektust zárójelben feltüntettük).
1. Fiatalkori thromboembóliás betegség a családi anamnézisében.
2. Laboratóriumi módszerekkel igazolt thrombophilia a közvetlen családtagoknál.
3. Fiatal életkorban kialakuló thromboembóliás betegség az egyéni kórelözményben (35 évesnél fiatalabb korban jelentkező
artériás, vagy 40 év alatti vénás thrombózis, újszülöttkori spontán thrombózis).
4. Ismétlödő thromboemboliás epizódok.
5. „Idiopathiás” mélyvénás thrombózis (kiváltó ok nem azonosítható).
6. Minimális provokáló tényező mellett kialakult vénás thromboembólia (pl.: terhesség, orális antikoncipiens kezelés, hormonpótló terápia, rövid immobilizáció, mint a transzkontinentális repülőjáratok utasainak „economy class syndrómája”).
7. Kombinált vénás és artériás thrombózis (protein S deficiencia).
8. Többszörös lokalizációjú vénás thrombózis (pl.: felső vagy alsó végtagi + mesenterális).
9. Szokatlan lokalizációjú thrombózisok:
- véna cava inferior,
- véna mesenterica,
- agyi sinus thrombózis,
- véna renalis,
- felső végtagi mélyvénás thrombózis,
- véna lienalis, hepatica és portális thrombózis.
10. Anticoagulans kezelés ellenére is progrediáló thrombózis (antithrombinopathia, de malignus betegségek is).
11. Thrombózis a serdülökortól (pl. 1-es típusú, súlyos antithrombin III defitientia, kombinált defektusok).
12. Újszülöttkori purpura fulminans (homozygóta protein C és protein S deficiencia).
13. Kumarin okozta bőrnecrosis (protein C és S deficiencia, antiphospholipid syndróma).
14. Klinikai és laboratóriumi heparin rezisztencia (antithrombin III deficiencia)
15. Migráló thrombophlebitis (protein C defiencia, de malignus tumornál is jellemző lehet).
16. Fokozott thromboembóliás kockázat a terhesség alatt és pospartum időszakban.
17. Magzati veszteség fokozott kockázata.
Mivel az uteroplacentáris keringés fenntartásában a hemosztatikus egyensúlynak különös szerepet tulajdonítanak, így nem meglepő,
hogy nemzetközi, multicentrikus vizsgálatban is igazolták a thrombophiliás terhesek átlagosnál nagyobb magzati veszteség arányát
(Preston és mtsai, 1996). A kontrollcsoporthoz viszonyítva koraszülés vonatkozásában kb. négyszeres, spontán abortusz tekintetében
másfélszeres kockázatot találtak, de egyes súlyos vagy kombinált thrombophiliákban a rizikó meghaladta a tízszeres értékeket.
A patomechanizmus alapjai
A hemosztatikus egyensúly biztosítja élettani körülmények között azt, hogy érsérülés esetén ne következzen be elvérzés, ill.
szükségtelenül ne képződjék alvadék az erekben. Thrombogén irányában tolódik el ez a finoman szabályozott egyensúly, ha
1. prokoagulánsok (klasszikus értelemben vett véralvadási faktorok) termelődése nő, vagy az aktivált koagulációs faktorok
lebomlása szenved zavart.
2. A természetes antikoaguláns – inhibítor rendszerek (antithrombin, thrombomodulin – protein C – protein S, valamint
Tissue Factor Pathway Inhibítor) hatékonysága csökken.
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A VIII faktor felszabadítása
a carrier von Willebrand faktor kötéséből
Az V és VIII alvadási kofaktorok aktivációja
A IX és XI faktorok aktivációja (a véralvadás akcelerációja)
A protrombin fragment 1 lehasítása (autoaktiváció)
Fibrinháló kialakítása
A XIII faktor aktivációja (a fibrinháló stabilizálása)
A thrombocyták aktivációja
(foszfolipáz A2-TXA2-aggregáció)
A protein C aktivációja (TM/PC/PS-APC rendszer)
FVa és FVIIIa inaktiválása
Az endothelium stimulációja
(prosztaciklin- és TPA-release)
A komplement rendszer aktivációja (C3 és C5 hasítása)
A fibroblastok mitogén stimulációja
2. táblázat
A thrombin sokrétegű szerepe a véralvadásban

Antithrombin
Protein C

Molekulatömeg
60.000
62.000

Termelődés helye
máj
máj

Protein S
TFPI

80.000
33.000

máj
endothel

3. a kialakult véralvadék oldása rendellenes a profibrinolitikus – fibrinolitikus fehérjék egyensúlyának megbomlása
következtében.
A véralvadás kulcslépése a prothrombin (II. faktor) – thrombin
átalakulás, hiszen a képződő aktív szerint proteáz IIa sokoldalú
szerepet, tölt be a koagulációs folyamatokban (2. táblázat).
Kellő mennyiségben termelődve beindítja, és pozitív
„feed back” körökkel sokszorosára gyorsítja az alvadási
folyamatokat. Érthető tehát, hogy a thrombin müködését
gátló, illetve termelődését szabályozó természetes
anticoagulansok hiányállapotai thrombózishajlammal
járnak. A legfontosabb véralvadási inhibítorok jellemzőit
a 3. táblázatban foglaljuk össze.

Funkció
szerpin
Va, VIIIa
inaktiválás
PC kofaktora
VIIa-TF
inaktivitás

Plazma cc ug/ml
150
5

Kromoszóma
1
2

25
115

3
2

3 táblázat
Alvadási inhibítorok jellemzői

A keletkezett thrombin inaktiválásban több inhibítor tulajdonságú fehérje is részt vesz (alfa 2-macroglobulin, tripszin inhibítor,
heparin cofactor II), de a plazma thrombingátló kapacitásának döntő részét (kb. 80%-át) az antithrombin III adja.
A klinikai szemponból fontos másik antikoaguláns mechanizmust az aktivált protein C rendszer képviseli. Résztvevői
a thrombin maga, a K-vitamin dependens alvadási inhibítor protein C és protein S, valamint az intakt érendothel felszinén
mindenütt megtalálható membránfehérje, a thrombomodulin. Amint a véralvadási folyamatok során termelődött thrombin
lekötődik a thrombomodulinhoz, elveszti prokoaguláns hatását, viszont képessé válik a protein C aktiválására. A protein S
a reakciósebességét gyorsító kofaktorként szerepel. A képződött aktivált protein C (APC) a koagulációs kaszkádban fontos
kofaktor szerepet betöltő aktivált V és VIII faktorokat (Va, VIIIa) inaktiválja, tehát a továbbiakban „lelassítja” az alvadási
folyamatot, következésképpen kevesebb új thrombin képződik. A thrombin a protein C rendszeren keresztül tehát paradox
módon antikoaguláns hatást is kifejt, mintegy gondoskodva saját „túltermelésének” megelőzéséről.
Thrombophiliát okozó öröklött defektusok
Számos véralvadásban szereplő prokoaguláns és inhibítor faktorról mutatták ki, hogy csökkent termelésük, vagy kóros működésük thrombózishajlammal jár. Az egyes defektusok klinikai jelentősége persze más és más, hiszen gyakoriságuk és thrombogén
hatásuk különböző. A 4. táblázatban foglaljuk össze a familiáris thrombophiliák előfordulási gyakoriságát az „egészséges”
pupulációban és vénás thromboembólián átesett betegekben.

APC-R ( FV Leiden mutáció)
Protein C deficiencia
Protein S deficiencia
Antithrombin III defektus
Heparin cofactor II hiány
F XII (Hagemann) hiány
Plazminogén defectus
Dysfibrinogenaemia
Kóros fibrinolízis
Thrombomodulin defectus
Protrombin allél 20 210A
4. táblázat
A Thrombophiliához vezető congenitalis defectusok gyakorisága
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Általános populáció
5-10%
0,2%
0,1%
0,02%
?
?
< 0,01%
< 0,01%
?
< 0,01%
1-2%

Thrombosisos betegek
30-65%
3-5%
2-5%
1-4%
1%
5-10% (?)
1-2%
0,1-1%
10-15%
< 0,1%
6%
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Az adatok a „kaukázusi” (európai és észak-amerikai fehér) népességre vonatkoznak, és pl. az APC rezisztencia és prothrombin
mutáció tekintetében jó egyezést mutatnak a hazai ismert adatokkal. A továbbiakban gyakoriságuknál vagy jelentősebb
thrombogenitásuknál fogva fontosabb öröklött thrombophiliás állapotokat említjük külön.
Antithrombinopathia
Autoszomális domináns öröklésmenet jellemzi, a heterozygóták antithrombin III (AT III) aktivitása általában 50-60%. A fehérjét Morawitz már 1905-ben leírta, az emberi patológiában betöltött szerepe Egeberg 1965-ben közölt esete óta ismert. AT III
deficiencia/diszfunkció természetesen nemcsak mutáció következtében jöhet létre, hanem számos szerzett állapotot ismertettek (pl. cirrhosis, proteinvesztő enteropathia, nephrosis syndróma, DIC, szepszis, heparin-, ösztrogén-, L-aszparagináz terápia),
amelyekben a kongenitálishoz hasonló thrombotikus kockázattal kell számolni.
Az AT III gént az 1-es kromoszóma hosszú karjának 23-25-ös régiójára lokalizálták. A fehérje a szerin proteáz inhibítorok
(SERPIN) családjába tartozik, képes az aktivált alvadási faktorok irreverzibilis megkötésére (IIa, IXa, Xa XIa, XIIa, VIIa-szöveti
faktor komplex), a heparin kofaktorként gyorsíthatja ezen reakciókat. Az AT III 425 aminósav tartalmú egyláncú peptid, melynek biológiai félélet-ideje 48-60 óra. Ez az érték konszumpciós kórképekben, kiterjedt thromboembóliás folyamatokban, intenzív
heparin kezelés alatt jelentősen lerövidülhet.
Az AT III deficienciára a relatív heparin rezisztencia, a serdülőkortól, fiatal felnőttkortól jelentkező, gyakran szokatlan lokalizációjú thromboembóliás epizódok jellemzőek. A betegek kétharmada 15 és 30 éves kora között szenvedi el első thromboemboliás
betegségét. Fontos megemlíteni, hogy korántsem egységes kórkép, hiszen az enyhe, önmagában (heterozygóta formában)
thrombózist nem okozó heparin-kötőhely defektustól a súlyosabb thrombózishajlammal járó reaktív hely- vagy quantitatív
defektusig terjed a klinikai sprektum.
Protein C deficiencia
A protein C K-vitamin dependens glikoprotein, mely a májban egyláncú polipeptid formájában termelődik, és poszttranszlációs
gamma-karboxiláción esik át. Szerzett hiányállapotain (pl.: K-vitamin hiány, májbetegség, DIC, szepszis, posztoperatív állapotok,
ARDS, kiterjedt thromboembóliás betegségek) kívül 1981 óta ismert az öröklött forma.A heterozygóta protein C deficiencia
a defektus típusától (1-es: quantitatív, 2-es funkcionális) függetlenűl 8-10-szeres thrombózis-rizikó fokozódással jár (Allaart, 1993).
A deficiens egyének legalább fele 40 éves kora előtt átesik az első thromboembóliás betegségén.
Protein S deficiencia
A protein S ugyancsak K-vitamin dependens véralvadási faktor, a protein C aktivációjának kofaktora. A májsejeteken kívül az
endothelium és a megakaryocyták is termelik. Élettanában egyedi vonás, hogy a keringő protein S 60%-a komplexet alkot a C4bkötő fehérjével. Ez érthetővé teszi a proteinC/protein S/thrombomodulin rendszer szoros patofiziológiai kapcsolatát a complement
rendszerrel, a gyulladásos reakciókkal. A herediter protein S deficiencia előfordulási gyakorisága és thrombogenitása a protein
C hiányhoz hasonló. A protein C-hez hasonló módon szerzett protein S deficiencia is kialakulhat, valamint terhességben és
ösztrogén terápia (orális antikoncipiensek és hormonpótló kezelés) alatt is csökken aktivitása.
APC rezisztencia
AZ APC rezisztencia jelenségét 1993-ban Dahlback ismerte fel. Idiopathiás thrombózisos betegeket vizsgálva azt találta, hogy
egy részükben az ismert mennyiségű aktivált protein C (APC) a szokottal ellentétben nem nyújtotta meg az alvadási időt, in vitro
APTI alapú rendszerben. Az APC hatására bekövetkező antikoaguláns válasz elégtelenségéről, APC rezisztenciáról van tehát
szó. Az esetek 95%-ában a jelenség hátterében álló V alvadási faktor génjének Leiden mutációját (G 1691 A) Bertina 1994-ben írta
le. Ez a mutáció későbbi populációgenetikai vizsgálatok szerint feltehetőleg 25-30 ezer évvel ezelőtt keletkezett, és valószínűleg
kezdetben még némi szelekciós előnyt is jelenthetett heterozygóta hordozóinak. Elég csak az ebben az időben fontos morbiditási
tényezőként szereplő gyerekágyi vérzésekre, harctéri sérülésekre gondolni. Érdekes a mutáció etnikai megoszlása: az eredetileg
Európában élő (pl.: baszkok) és ázsiai népeknél (pl. japánok, kínaiak) gyakorlatilag nem lehet FV Leiden mutációt detektálni, míg
a mostani európai és észak-amerikai populáció jelentős hányada (5-10%-a) heterozygóta.
Az APC rezisztencia thrombogenitás szempontból nem a jelentősebb, viszont a leggyakrabban előforduló thromboembóliás állapot. A heterozygóták egynegyedénél alakul ki vénás thromboembólia az 50 éves életkor előtt. A számított thrombózis rizikó
heterozygótáknál 7-szeres, míg a ritkább homozygótáknál 50-100-szoros. Különösen figyelemre méltó az APC rezisztencia társulása egyéb szerzett vagy veleszületett rizikófaktorokkal. Jól illusztrálja ezt az antikoncipiensek példája: az egészséges, tablettát szedő nők vénás thrombóziskockázata 3-4-szeres, a heterozygóta Leiden mutációt hordozóké, mint említettük kb. 7-szeres.
Ha azonban egy Leiden mutáció pozitív egyén szed antikoncipienst, a rizikó 35-50-szeresére emelkedik, ami rizikófaktorok
„szuperadditív”, potencírozó hatásának klasszikus példájaként tekinthető.
Prothrombin 20 210 GA
Poort és mtsai. 1996 novemberében közölték a mérsékelt thrombózishajlammal járó II faktor poliformizmust. A pontmutációt
a 11-es kromoszómára lokalizálódó gén át nem íródó 3’ terminális régiójában azonosították. Ez magasabb transzlációs rátához
vagy stabilabb mRNS képződéshez vezet, mindenestre nő a képződött prothrombin mennyisége, prokoaguláns irányába tolva el
ezáltal a hemosztázis egyensúlyát.
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Az egészséges populáció 2%-a, az első thrombózison átesett betegek 6%-a, az idiopathiás thrombózis miatt vizsgáltak 18%-a
bizonyult heterozygótának. Az eddigi vizsgálatok szerint mérsékelt, de igen gyakori, független thrombózis rizikófaktornak
tekinthető, heterozygótáknál kb. 3-szoros vénás thromboembólia kockázattal, mely különösen egyéb thrombophiliákkal
kombinálódva juthat szerephez.
Kombinációk jelentősége
Magyar kutatók az elsők között mutattak rá az enyhébb, önmagukban thrombózist csak ritkán okozó defektusok kombinálódásának kiemelt jelentőségére (Sas és Pál, 1990, Sas és mtsai 1991). A mai korszerű szemlélet szerint a fiatalkori vénás thrombózis is
többé-kevésbé multiplex gén betegségnek tekinthető.
Gyakorlati szempontok
Az eddigieket a mindennapi orvosi praxis
szempontjából összefoglalva fontos kérdés,
hogy kinél kérjünk hemosztázis vizsgálatokat
familiáris thrombophilia irányában. Nyilvánvalóan indokolt a laboratóriumi szűrés minden 40 éves kor alatt jelentkező, objektív vizsgálóeljárásokkal igazolt thromembólia esetén,
illetve rekurráló, vagy szokatlan lokalizációjú
thrombózisok után.Az esetleges pozitív eredmény kapcsán a családtagok célzott szűrése
szintén nem szorul hosszabb magyarázatra.
Az egészségesek, de valamilyen komoly, egyéb
rizikófaktorral rendelkezők korlát nélküli szűrésének elsősorban gazdasági, költség/haszon
megfontolások szabnak gátat. Az elvégzendő
szűrő és megerősítő-kiegészítő vizsgálatokat
az 5. táblázatban soroljuk fel.

Szűrővizsgálatok
•

•

Antithrombin III aktivitás
• Protein C aktivitás
Szabad protein S antigén vagy a protein S aktivitás funkcionális meghatározása
• APC rezisztencia (FV hiányplazmával)
• Plazma homocystein szint
• Prothrombin 20 210 A mutáció PCR

•

Verifikáló-kiegészítő vizsgálatok
• Antithrombin III antigén
• Antithrombin III crossed immun ELFO (CIE)
• Protein C antigén
• Teljes protein S antigén + szabad antigén vagy aktivitás
• F V Leiden mutáció PCR
• Antiphospholipid ellenanyag vizsgálatok:
Lupus anticoagulans, anticardiolipin antitest, Beta-2 glikoprotein I

5. táblázat
Thrombophilia diagnosztika

Ugyancsak fontos gyakorlati szempont, hogy a vérvételnek a thrombotikus epizód után legalább 3 hónappal, az inhibítorok
konszumpciójának, az akut fázis reakciónak lecsengése után, az orális antikoaguláns terápia szünetében kell történnie.
Acenokumarol esetében 1, warfarin származékok alkalmazásakor 2 heti felfüggesztés szükséges a vérvétel előtt. Ez alatt az
időszak alatt naponta egyszeri, emelt adagú kismolekula-tömegű heparin profilaxis adható, majd az orális antikoaguláns terápia
„ölelkezően” visszaállítható.
Új utak antikoaguláns kezelésben
A ma a vénás thromboembóliás megbetegedések megelözésére és kezelésére rendelkezésünkre álló heparin és kumarin készítményekkel az orvostudomány jelentős sikert ért el. A heparinok immáron hét-, a kumarinok öt évtizede képezik részét terápiás
fegyvertárunknak. Elmondhatjuk tehát, hogy a mélyvénás thrombózis és a tüdőembólia prevencióját és terápiáját hatásos gyógyszerekkel végezzük. Ismertek azonban a jelenlegi véralvadásgátlók korlátai is.
A K-vitamin antagonista kumarin származékok indirekt anticoagulánsok, a K-vitamin dependens véralvadási faktorok (II-,
VII-, IX-, X.) szintézisének befolyásolása útján hatnak. Így a véralvadásgátló hatás kialakulásában és eltűnésében szükségképpen lényeges latencia mutatkozik: a terápiás hatás viszonylag lassan alakul ki, és túladagolásnál, amennyiben komoly
vérzéses szövődmény áll fenn, önmagában nem elegendő az adagolás felfüggesztése. A thrombus kialakulását, expanzióját
gátolják, thrombolytikus hatásuk nincs, tehát tulajdonképpen a thromboembóliás folyamat terjedésének, kiterjedésének profilaxisára alkalmasak. Az artériás oldalon hatékonyságuk kérdéses, inkább adjuváns jellegű. Nagy individuális különbség
van a kumarinok hatékony adagjában, ami elsősorban a hatóanyag eltérő biodegradációjából származik. A diéta K-vitamin
tartalma nagyban befolyásolja a terápiás tartomány tartásához szükséges gyógyszeradagot. Klinikailag jelentős a nagyszámú
ismert kumarin – gyógyszer interakció. A kumarin származékokat szűk terápiás ablak jellemzi: kis különbség van a hatékony
megelőző és a már vérzéses mellékhatást okozó adag között. Ezért relatíve gyakori laboratóriumi (prothrombin-, INR-) ellenőrzésre van tehát szükség, ami a complience szempontjából előnytelen. Gyakori, hogy a dózismódosításra van szükség,
és a kumarinok alkalmazása a beteg részéről is bizonyos inteligencia-szinthez kötött.
A K-vitamin antiagonisták adásakor a prothrombin idő, az APTI és az alvadási idő egyaránt megnyúlik. A II-, VII- és X alvadási faktorok aktivitás csökkenése természetesen jellemezhető a prothrombin idővel vagy a normál plazmával való összehasonlítás alapján prothrombin rációval (%), azonban az alkalmazott reagensek szenzitivitása eltérő, és egyes laboratóriumokban
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különböző módszereket és koagulométert használnak. Ezek a változók az Intenationál Normalized Ratio (INR) érték következetes használatával küszöbölhetőek ki. Az INR érték az adott reagens ISI – (International Sensivity Index-) értékének ismeretében
számolható.
Még jól beállított, stabil kumarin kezelés mellett is 4-6 hetente szükséges az INR meghatározása. A betegek jelentős része hosszú
távú vagy élethosszig tartó orális antikoaguláns profilaxisra szorul (pl.: pitvafibrilláció, mechanikus műbillentyű, familiáris
thrombophilia, recidív thromboembóliás betegségek miatt). Ezekben az esetekben a complience jelentősen javítható lehet otthoni önellenőrzés alkalmazásával. Erre példa a több országban is kipróbált és széles körűen alkalmazott CoaguChek rendszer.
A hordozható készülék otthoni és ágymelletti körülmények között is alkalmazható, azonnal eredményt ad, prothrombin és APTI
meghatározására egyaránt alkalmas. A prothrombin mérésre kapilláris-(ujjbegy-) vagy vénás vér is falhasználható. A vizsgálatok
szerint a terápiás INR tartományban a hagyományos, koagulométerrel végzett meghatározással egyenértékű specificitás és szenzitivitás érhető el a módszerrel. Széles körű elterjedésének egyenlőre költség-szempontok szabhatnak gátat.
A K vitamin antagonisták átjutnak a placentán, és teratogén hatásukat is leírták. A kumarin embriopathia többek között nasalis
hypoplasia, központi idegrendszeri vérzések, végtagfejlődési rendellenességek formájában jelentkezhet. A kumarinok terhességben általában kontraindikáltak tehát. Egyes kumarin származékok az anyatejben is kimutathatók, terápiás dózisokban azonban
az újszülöttben antikoaguláns hatást nem hoznak létre. Hosszú távon osteporosist okozó mellékhatásukat is figyelembe kell venni.
A rendkívül ritkán előforduló kumarin rezisztencia és a kumarin necrosis lehetetlenné tehetik a hagyományos orális antikoaguláns
kezelést. Az alopecia, a „purple toes” szindróma, a májfunkciós eltérés, a gasztrointesztinális panaszok szintén a ritka melléhatások
közé sorolhatóak. A legjelentősebb mellékhatás gyakoriságánál és súlyosságánál fogva a vérzés: fatális haemorrhagia < 0,5%/év;
major, életet- vagy végtagot veszélyeztető vérzés 2-5%/év incidenciával jelentkezik. Ilyenkor általában nem elegendő a gyógyszer
adásának felfüggesztése és K-vitamin adagolása, hanem vérkészítmény (FFP, Prothrombin Complex Concentrátum - PCC vagy
rekombináns, aktivált VII faktor – NovoSeven) transzfúziójára is szükség van. A vérzésveszély miatt a K-vitamin antagonisták a
perioperatív időszakban általában nem használhatók, kismolekula-tömegű heparin „bridging” terápiára van szükség.
Nem véletlen tehát, hogy intenzív kutatómunka irányul új orális anticoagulánsok kifejlesztésére. Előrehaladott klinikai vizsgálatok folytak például a direkt, reverzibilis thrombin inhibítor melagatrannal (AstraZeneca). Ennek a kistömegű véralvadásgátló
szernek elméleti előnye, hogy a véralvadás utolsó lépcsőjét és annak „kulcsszereplőjét” a thrombin képes gátolni. Ehhez – szemben a heparinokkal – nem igényel kofaktort (pl.: antithrombin III, heparin cofaktor II), és a kumarin származékokkal ellentétben
szelektív. A thrombint az eddig kipróbált direkt thrombin inhibítorokkal szemben (pl.: hirudin, hirulog) reverzibilis módon
gátolja, ettől várják a kutatók a szélesebb terápiás ablakot, a kevesebb vérzéses mellékhatást. A hagyományos antikoagulánsokhoz
képest további előnye, hogy a már fibrinhálóhoz kötött, a lokális propagációban fontos szerepet játszó thrombint lényegesen nagyobb mértékben képes gátolni. A melagatran a Metro II vizsgálatban teljes csípő- vagy térdizületi endoprothesis műtétek során
a standard kismolekula-tömegű heparinnal (1x5000 E dalteparin – Fragmin sc.) összemérhető hatásosságot bizonyított a vénás
thromboembóliák prevenciójában. A jelentős százalékban klinikailag is súlyos májfunkciós mellékhatása miatt a melagatran
bevezetését az FDA nem engedélyezte, de példája meghatározta az új orális antikoagulánsok fejlesztésének irányát. A fejezet
megírásának idején már két új orális antikoaguláns gyógyszer nyert törzskönyvezést: a direkt thrombin inhibitor dabigatran és
az antiXa hatású rivaroxaban. Egyenlőre a nagy, elektív ortopédiai műtétek thromboprofilaxisában alkalmazhatók a mindennapi
klinikai gyakorlatban, de a vénás thromboembóliák (mélyvénás thrombózis és tüdőembólia) kezelésében és a pitvarfibrillációhoz
társuló thromboembólizáció megelőzésében is előrehaladott klinikai vizsgálatok folynak az említett vegyületekkel.
A vénás thromboembóliás betegségek megelőzésében és kezelésében az utóbbi évtizedben kismolekula-tömegű heparinok („Low
Molecular Weight Heparin” – LMWH) átvették a vezető szerepet a hagyományos nem frakcionált heparin („Unfractionated Heparin”
– UFH) készítményektől. Ennek oka elsősorban az, hogy ha csak a hatás szempontjából fontosabb kismolekulatömegű heparin láncokat viszünk be a szervezetbe, akkor a mellékhatás-profil összeségében kedvezőbben alakul. A biohasznulás javul, az individuális
plazmaszint különbségek csökkennek, a dózishatás összefüggés kiszámíthatóbb, a félélet-idő megnyúlik naponta egyszeri adagolást
lehetővé téve, kevesebb Heparin-Indukálta Thrombocytopenia (HIT) fordul elő, csökken az osteoporosis kockázata a hosszú távú
profilaxis során, és általában nincs szükség véralvadási monitorozásra. Mindez azonos profilaktikus és terápiás hatékonyság mellett
valósul meg, és a vérzéses mellékhatások előfordulási gyakorisága is legalább egyenlő, vagy még inkább az LMWH készítmények
előnyösebbek ebből a szempontból is, a nagy multicentrikus összehasonlító vizsgálatok többségének tanúsága szerint.
A molekulatömeg csökkenésének folyamata, úgy látszik nem áll meg: megjelent a klinikai gyakorlatban a legkisebb még
hatékony anti Xa aktivitással rendelkező egység pentaszacharid is, melyet már szintetikusan is elő lehet állítani. A szelektív
és szintetikus Xa inhibítor pentaszacharid (fonparinux) maximális plazmakoncentrációja a sc. injekció után két órával alakul ki.
Klinikai kifejlesztés alatt áll a hosszú felezési idejű idraparinux és a biotinnal kombinált forma is, melynek hatása túladagolás
esetén felfüggeszthető. A fejlesztők várakozása szerint a heparin-készítmények néhány mellékhatásától (pl. heparin-indukálta
thrombocytopenia, alopecia, osteoporosis) az új szintetikus, szelektív Xa antagonisták már mentesek lehetnek.
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†TÓTH SZABOLCS

3.3.11. Újabb elgondolások a kiváltott válaszok szerepéről az agytörzsi
szemmozgászavarok diagnosztikai megerősítésében
Jelenleg általánosan elfogadott, hogy az agytörzsi funkciózavar kimutatására az akusztikus agytörzsi kiváltott válasz (Brainstem
Acustic Evoked Potential, BAEP) használható. Világos azonban, hogy az akusztikus agytörzsi kiváltott válasz az agytörzsi működések csak egy részéről ad megfelelő felvilágosítást. Szükségesnek látszik ezért, hogy a kiváltott válaszok a többi rendszer
szenzoros, motoros agytörzsi szakaszát és a közvetlen agytörzsi kapcsolattal rendelkező diencephalonhatár működési zavarát
is bevonjuk a vizsgálatba. Ez utóbbi terület funkciózavarára jól használható az akusztikus kiváltott első, 10 ms-os szakasz mellett
a második 10 ms-os (10–20 ms) szakasz vizsgálata is, ahogy ezt a súlyos, traumás agytörzsi állapotok mutatják. Látható, hogy az
első 10 ms szakasz épsége mellett is súlyos zavarok lehetnek a második 10 ms szakaszban. A szenzoros és a motoros pályák agytörzsi szakaszának a sérülése az átvezetési idő megnyúlását és a szenzoros, valamint a motoros működések romlását mutathatja,
gyakran keresztezett formában.
A vizsgálatok azt mutatják, hogy az agytörzsi funkciózavar megítélését is a multimodálisan kiváltott válaszok sokkal jobban és
egyértelműbben megítélhetővé teszik, mint csupán az agytörzsi kiváltott válasz első 10 ms-os szakaszának vizsgálata.
A multimodális kiváltott válaszok változása a gyakran súlyos agytörzsi állapotok várható változását is jobban és megbízhatóbban
megítélhetővé teszi.
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4.1.

A retina és a látópálya veleszületett megbetegedései
FARKAS ÁGNES

4.1.1.

A retina öröklődő betegségei

Az öröklött retinabetegségek klinikai megjelenése és genetikai háttere heterogén (jelenleg több mint 100 kóros gén szerepe ismert).
Az alábbiakban az egyes betegségeket a kórfolyamat anatómiai elhelyezkedése (az elsődlegesen érintett retinarétegek) szerint csoportosítva
tárgyaljuk, a teljesség igénye nélkül. A kórképek klinikai diagnózisában, vagyis a fenotípus megállapításában a pszichofizikai vizsgálatok
(látásélesség, látótér, sötétadaptáció, színlátás, kontrasztérzékenység) mellett az objektív elektrofiziológiai módszerek nélkülözhetetlenek.
A betegségek egy részében a genotípus egyértelmű igazolására a molekuláris genetikai vizsgálatok is elvégezhetők. Az öröklődő retinabetegségekben (retina dystrophiákban) a világszerte folyó, ígéretes kutatások ellenére jelenleg még nincs hatásos terápiás lehetőség.
(A nemzetközi szakirodalomban uralkodóvá vált a betegségek angolszász nevének rövidített használata. Az egyszerűség kedvéért
ebben a fejezetben is előfordulnak.)
A retina pigmenthám eredetű betegségei
1.1. Atrophia gyrata
1.2. Stargardt-betegség
1.3. Leber-féle congenitalis amaurosis
1.4. Best-féle vitelliformis dystrophia
A külső retina betegségei
2.1. Retinitis pigmentosa
2.2. Csap-dystrophiák
A belső retina betegségei
3.1. X kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis
3.2. Öröklött stacioner sötétadaptáció zavar
A RETINA PIGMENTHÁM EREDETŰ BETEGSÉGEI
1.1 Atrophia gyrata
Ritka, autoszomális recesszív módon öröklődő, progresszív lefolyású
chorioretinalis dystrophia. Klinikai megjelenését Cutler és Fuchs írta le
1895–96-ban (1), a patomechanizmus (hyperornithinaemia) felderítése
pedig Simell és Takki nevéhez fűződik (2–3).
Klinikai tünetek: a fiatal felnőttkorban sötétadaptáció-zavar, majd a perifériás és a centrális látás súlyos károsodása. Az érintettek nagy része
rövidlátó. Gyakori a hátsó kérgi centrális lencsehomály. A szemfenéki kép
jellegzetes, a pigmenthám és a choriocapillaris réteg atrophiás foltjai tekervényszerűen összefolynak, területükben nagy chorioidea erek látszanak.
Megtartott retinaszerkezet csak kis szigetek formájában marad (1. ábra).
ERG vizsgálat: mind a csapok, mind a pálcikák válasza csökkent vagy kioltott.
Biokémiai háttér: a plazma és a vizelet ornitintartalma 10–20-szor magasabb
1. ábra
Atrophia gyrata jellegzetes szemfenéki képe a bal szemen
a normálisnál, amit az ornitin aminotranszferáz (OAT, egy piridoxinfoszfátfüggő enzim, génjét a 10. kromoszómán lokalizálták) defektusa okoz (4).
Ez a betegség egyike azon kevés retina dystrophiáknak, amelyekben az anyagcserezavar háttere nagyrészt ismert, és elméletileg
az argininbevitel megszorításával, valamint piridoxin (B6-vitamin) adásával az ornitinszint csökkenthető. A diétás megszorítás
(argininmentes táplálkozás) a beteg állapotát (látásélességét) átmenetileg javíthatja (5). A betegség molekuláris szintű heterogenitására utal az a megfigyelés, hogy az érintetteknek csak kis része reagál kedvezően a piridoxinra (6);a kezelés megkezdése előtt
a piridoxinérzékenységet tisztázni kell. Az „érzékeny” betegek visusa napi 100-200 mg B6-vitamin szedése mellett kismértékben
javult (7). Terápiás eredmény csak a korán diagnosztizált esetekben várható.
1.2 Stargardt macula dystrophia
Karl Stargardt írta le 1909-ben (8) a jelenleg is leggyakrabban előforduló, túlnyomórészben autoszomális recesszív módon
öröklődő juvenilis macula „degenerációt”. A betegség egyik variánsa a Franceschetti és Francois által 1965-ben leírt (9) fundus
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flavimaculatus, melyben az érintettek szemfenekén diffúz, a hátsó pólust megkímélő, változatos alakú sárga foltozottság látszik, és a látásélesség a kor előrehaladtával sem romlik számottevően. A Stargardt-betegség (STGD) típusos megjelenési ideje
az élet első két évtizede. Legjellemzőbb tünet a nem korrigálható látásélesség-csökkenés, mely a felnőttkorra általában 0,1–0,05-ig
romlik (10). Kezdetben a szemfenéki képet a hátsó póluson megjelenő finom pigmentzavar és sárgás depozitumok jellemzik,
melyek idővel kifejezettebbé válnak, bronzos csillogást mutatnak, majd atrophiás heg alakul ki. A maculaelváltozást gyakran
kíséri fundus flavimaculatus. Eagle és mtsai 1980-ban a retina pigmenthámsejtjeiben lipofuscinszerű anyag lerakódását írták le,
és a sejtek hypertrophiáját találták fundus flavimaculatusban (11). Ez az elváltozás okozhatja (legalábbis részben) a fluorescein
angiográfia folyamán látható, és differenciáldiagnosztikus értékű „sötét chorioidea” jelenséget STGD-ben.
További diagnosztikus módszerek:
Ganzfeld-ERG: segíti a már korai stádiumban durva kóros értékeket mutató diffúz retina dystrophiáktól (pl. a csap-pálcika
dystrophiától) való elkülönítést (12). STGD korai stádiumában mind a csap-, mind a pálcikafunkció normális vagy annak
határán van (13), és a betegség előrehaladott állapotában is megtartott. A pálcikafunkció vizsgálatakor figyelembe kell venni
a sötétadaptáció megnyúlását (legalább 45 perc).
Multifokális ERG: a maculakárosodás nagyságát, helyzetét az alakjukban és amplitúdóviszonyaikban kóros hullámok rögzítésével
érzékenyen jelzi, és a beteg követésének hasznos objektív módszere. (Tekintettel a betegség lényegéből adódó fixálási nehézségekre,
különös figyelmet kell fordítani a beteg tekintési irányának ellenőrzésére, lehetőség szerint a vizsgálat folyamán a fixálást kamerával
kell figyelni.) Újabb (1997) molekuláris szintű kutatások szerint a fundus flavimaculatus és a STGD autoszomális recesszív formáját, valamint a csap-pálcika dystrophiák (CRD) és a retinitis pigmentosa (RP) bizonyos formáit az ABCA4 (korábban ABCR)
gén mutációi okozzák.
Stargardt-betegségben és csap-pálcika dystrophiában szenvedő betegek vizsgálata és állatkísérletek rávilágíthatnak az időskori
macula degeneratio (age-related macular degeneration, AMD) mechanizmusaira. 1700 AMD-ben szenvedő beteg adatainak
elemzése arra utalt, hogy bizonyos ABCA4 allélok fokozzák az AMD kialakulásának kockázatát (14). Mata és mtsai (2001)
toxikus (csupa transz) retinaldehidek (pl. A2E) kóros transzportját (és fény hatására is fokozódó felszaporodását) mutatták ki
ABCA4-mutációban a pálcikák külső szegmentumában és a pigmenthámsejtekben (15). Feltételezik, hogy ez magyarázhatja
az érintett betegek adaptációs idejének jellegzetes megnyúlását. A szemet erős fénytől mindenképpen védeni kell. Terápiás
lehetőséget jelenthet az A2E-felszaporodás gátlása a pigmenthámsejtekben. (Isotretinoin kedvező hatásáról beszámoltak
egereken.) Génterápia lehetősége is felmerül a belátható jövőben.
1.3 Leber-féle congenitalis amaurosis
Elsőként Leber írta le a betegséget 1869-ben, mint a retinitis pigmentosa congenitalis formáját. Jellemző tünetként a rendkívül súlyos
látászavart emelte ki már a születéskor (vagy röviddel azután), valamint a nystagmust, amaurotikus pupillát, pigmentretinopathiát,
és autoszomális recesszív öröklődést. (Később domináns öröklődésről is beszámoltak, de ez nagyon ritkán fordul elő.) Franceschetti
1956-ban a betegség korai stádiumában a kioltott retinogramot, mint alapvető diagnosztikus jelet értékelte.
Előfordulás: A Leber congenitalis amaurosis (LCA) vaksághoz vezető betegségcsoport, melynek előfordulási aránya világszerte
3:100 000. (Bár nagyon ritka, a vakok iskolájába járó gyerekek 6–20%-a LCA-ban szenved.)
Genetikai háttér: heterogén. 1996 óta 7 LCA gén vált ismertté (16), ezek közül 5 a fotoreceptorokban, 1 pedig főként a
pigmenthámban expresszálódik (RPE65). Az ismert hét gén mutációja az érintettek mintegy 40%-ában magyarázza a betegséget.
(A potenciális gének számát ebben a betegségcsoportban 20-ra teszik.) A klinikai megjelenés változatossága LCA-ban szinte
végtelen. A látásélességben 0,1 és a fényérzés-nélküliség között minden fokozat előfordul. A fénytörési hiba a nagyfokú myopia
és hypermetropia, a szemfenéki kép a normális és a durván pigmentált retinopathia között változik. Keratoconus és cataracta is
kialakulhat, illetve nem ritka a szisztémás betegségekkel való szövődés.
Diagnózis: a vak csecsemő szemészeti diagnózisát megállapító szemorvos feladata bonyolult. Segítséget jelenthet az alábbi
szempontok figyelembe vétele:
– Ki kell zárni az alapbetegséget elfedő szemészeti és szisztémás betegségeket (17). Ehhez a hagyományos (Ganzfeld) ERG
vizsgálat feltétlenül szükséges 1 éves kor előtt (18). Csecsemőkön végzett ERG vizsgálatok eredménye csak óvatosan értékelhető, az első vizsgálatot ajánlatos 6 hónapos kor körül elvégezni és 1 éves korban megismételni (19).
– Az öröklésmenetet lehetőség szerint tisztázni kell.
– Molekuláris genetikai diagnózis szükséges (20), ami ma már nem elérhetetlen. Ennek eredménye segíti a kezelőorvost (definitív
diagnózis, prognózis, kezelési lehetőség), a családot, a szülőket (hordozó státusz, terhesség alatti felismerés).
– Prognosztizálni kell a várható vizuális képességet a jövő tervezése szempontjából.
A genotípus-fenotípus elemzés a legsokrétűbben tanulmányozott RPE65 géndefektusban:
Zernant és mtsai 2006-ban közölt LCA microarray vizsgálatai szerint az RPE65 génmutációk (amelyek alapvetően az A-vitaminciklust gátolják) az LCA esetek 2,4%-áért tehetők felelőssé. A génexpresszió helye elsődlegesen a retina pigmenthámja (21),
újabban emlősök csapjaiban (22) is (de a pálcikákban nem!) igazolták. A retina dystrophia pálcika-csap típusú. Az érintett
csecsemőt általában 3-4 hónapos korban viszik szemorvoshoz vakság gyanújával. Jellemző a nystagmus, és a szemfenéken
ilyenkor a pigmenthám enyhe szemcsézettsége és szűk arteriolák látszanak. Az igen gyenge látás 5 éves korra akár 0,1-re javulhat,
de fokozatosan ökörszem-maculopathia alakul ki és a korábban még elvezethető csapválaszok is eltűnnek a retinogramról. Lassú
progresszív látásromlás következik az élet folyamán.
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Génterápia: Az RPE65 „knock-out” egér és a svéd Briard kutya (mint természetes „knock-out” modell) megfelelőnek bizonyult
fenotípus-vizsgálatok és terápiás beavatkozások céljára. Világszerte elterjedt a Briard kutyák sikeres génpótló kezelésének híre
(vírusvektor közvetítésével normális RPE65 gént juttattak a szembe subretinalis injekció formájában), melyet követően a kezelt
szemek látóképessége jelentősen javult, és a korábban kioltott ERG válaszok helyett a normális érték 16%-ának megfelelő aktivitás volt kimutatható (23). Nemzetközi tudományos fórumon (ARVO 2007) jelentették be, hogy 2007 februárjában, Londonban,
a Moorfield’s Eye Hospitalban egy 17 és egy 23 éves RPE65 génmutáció okozta LCA-ban szenvedő beteg a fenti módszer szerinti
génpótló kezelésben részesült. A betegeken komplikáció eddig nem lépett fel, a kezelés óta eltelt idő még nem elegendő a funkcionális eredmények értékeléséhez.
1.4 Best-féle vitelliformis macula dystrophia
Autoszomális domináns öröklődésű betegség, melynek családi előfordulását
Friedrich Best írta le 1905-ben. 1950-ben két belga szemorvos, Zanen és Rausin
használták először a vitelliform (vitellus = tojássárgája) kifejezést a sajátságos
szemfenéki kép jellemzésére.
Klinikai lefolyás: a kétoldali, éles határú, egyértelműen a tojás sárgájára hasonlító, 1-2 papilla átmérőjű centrális szemfenéki elváltozást általában a 3.
és 15. életév között fedezik fel (de már néhány hetes csecsemőn is észlelték).
Az érintettek látásélessége ilyenkor meglepően jó, gyakran 0,8 vagy ennél
jobb. Idővel a szabályos sárga macularis góc szemfenéki képe megváltozik
(2. ábra), a felhalmozódott anyag feltöredezik, és a cisztaszerű képlet aljára süllyedve hypopyonra emlékeztet („pseudohypopyon” stádium). Később
a ciszta fala megreped (vitelliruptív stádium), és fibrotikus heg alakul ki,
esetleg chorioidea neovascularisatióval, subretinalis vérzéssel. A betegeknek
2. ábra
40-50 éves korukig látáspanaszuk egyáltalán nincs, vagy csak nagyon csekély
Best-féle vitelliformis dystrophia a jobb szemen: a cystosus
(24). A visus később sem rosszabb általában, mint 0,5. (A látótér perifériás
képletben már feltöredezettség mutatkozik
határai normálisak.) A viszonylag jó látásélességet magyarázza, hogy a kórfolyamat elsődlegesen a pigmenthámban zajlik (a sejtekben lipofuscinszerű anyag halmozódik fel), a retina belsőbb rétegeit nem érinti (25).
Elektrofiziológiai vizsgálatok: Diagnosztikus értékű az elektrookulográfia (EOG), amely egyértelműen igazolja a pigmenthám
diffúz károsodását. Ganzfeld-ERG normális csap- és pálcikafunkciót mutat.
Differenciáldiagnózis: a heges stádiumban a szemfenéki kép alapján leginkább a Stargardt-betegségtől és a csap-dystrophiáktól
kell elkülöníteni. Az EOG leleten kívül (mely csak a Best-betegségben egyértelműen kóros) STGD mellett szól a „néma chorioidea”.
Csap-dystrophiákban a kóros fotopikus ERG válasz mellett jellemző a photoaversio és a színlátás zavara. Különböző eredetű chorioretinitisek és centralis serosus chorioidopathia késői stádiumában is az EOG a választandó differenciáldiagnosztikus
módszer. Ismertek az úgynevezett késői manifesztációjú foveomacularis vitelliformis dystrophiák, amelyekben az EOG vizsgálat
eredménye az esetek többségében normális. Ilyenkor az optikai koherencia tomográfia is segíti a differenciáldiagnózist.
Genetikai vonatkozások: Best-dystrophiában szenvedő betegeken mutációkat találtak egy új retinaspecifikus génben (26).
Ez a gén egy 585 aminosavból álló fehérjét, a bestrophint kódolja, amely a retina pigmenthámjában szelektíven expresszálódik.
A KÜLSŐ RETINA BETEGSÉGEI
2.1 Retinitis pigmentosa
A retina pigmentációval járó elváltozását a szemtükri kép alapján elsőként van Trigt írta le 1853-ban. A retinitis pigmentosa
elnevezés Donderstől származik. A hagyományos elnevezést egyszerűsége miatt világszerte megtartották, bár nem tükrözi a
betegség patomechanizmusát. A tüneteket a fotoreceptorok progresszív pusztulása okozza. A retinafunkció objektív megítélését
az elektroretinográfia teszi lehetővé, amely hosszú évekkel az első tünetek megjelenése előtt bizonyítja a fotoreceptorok károsodását. (A molekuláris genetikai vizsgálatok rutinszerűvé válása valószínűleg lehetőséget fog nyújtani a jövőben arra, hogy az
egyes betegeket génmutációjuk alapján tartsuk nyilván.) A retinitis pigmentosa (RP) gyakoriságát világszerte 1:4000-re teszik,
és jelenleg több mint egymillió az érintettek száma. Az öröklésmenet gyakorisága: autoszomális domináns (AD) mintegy
30–40%, autoszomális recesszív (AR) 50–60%, X kromoszómához kötött recesszív (XR) 5–15%. (Az úgynevezett sporadikus,
vagy „simplex” formákban az öröklésmenet nem bizonyítható, nagy valószínűséggel ezek is recesszív esetek.) Általában az AD
forma mutat a legkésőbb tüneteket, és viszonylag kevésbé progresszív. Klinikailag a legrosszabb indulatú az XR betegségforma,
korai tünetekkel és gyors progresszióval. Több, nagy rehabilitációs centrum adatai szerint (Japán, Kuwait, Dánia) az esetek
25–29%-ában a vakság oka RP (27). A retinitis pigmentosa az esetek többségében csak a látószervet károsítja, de mintegy 20-30%-ban
egyéb szervek betegségéhez társul. (Az utóbbiak öröklésmenete AR.)
Retinitis pigmentosával járó tünetegyüttesek:
Az Usher-szindróma (RP + neurosensoros halláskárosodás, a RP-betegek 10–20%-a) a leggyakoribb ezek között, és a legsúlyosabb állapotnak számít a két legfontosabb érzékszerv együttes érintettségével. Jelenleg 11 Usher-gén ismert. A Bardet–Biedlszindróma esetében RP mellett obesitas, mentális károsodás, polydaktylia, hypogonadismus és vesekárosodás van jelen.
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Az ismert gének száma jelenleg 10. A többi igen ritka, retinitis pigmentosával szövődött tünetegyüttes közül klinikai fontossága
miatt három szindrómát említünk: a Bassen–Kornzweig-szindrómát (abetalipoproteinaemia), a Refsum-szindrómát (fitánsavoxidáz-hiány), illetve a familiáris izolált E-vitamin-hiányt (tokoferoltranszport-fehérje hiánya). Ha ezeket az állapotokat fiatal
korban felismerik, a hiányzó anyagok pótlása a beteget a megvakulástól mentheti meg.
Tünetek:
Pálcika-csap dystrophia:
Ez a lényegesen gyakoribb forma. Elsődleges a pálcikafunkció károsodása, amihez
később a csapok működési zavara is társul.
A tünetek megjelenési ideje és progres�sziója nagyon változó. Egyeseknek már a
gyermekkorban kifejezett látáscsökkenése
van, mások lényegében panaszmentesek
maradnak felnőttkorukig. (A pálcikaműködés csökkenése sokáig rejtve maradhat,
mert például az irodák, bevásárlóközpontok fényei, és az erőteljes utcai kivilágítás
3. ábra
Retinitis pigmentosa szemfenéki képe: típusos pigmentáció a középperiférián, a hátsó pólus megkímélt
sötétedés után is lehetőséget biztosít a csapok működéséhez). A betegek többségében
a panaszok/tünetek megjelenése bizonyos törvényszerűséget mutat:
– sötétadaptáció-zavar (nyctalopia) gyermek- vagy serdülőkorban,
– koncentrikus látótérszűkület (a középperiféria elvesztése) fiatal felnőttkorban,
– a látótér perifériás része is elvész, úgynevezett csőlátótér alakul ki, és a centrális látás is elvész 60 éves kor körül. A szemfenéken a középperiféria különböző fokú pigmentációja, halvány papillák, szűk arteriolák és relatíve megkímélt hátsó pólus
látszik (3. ábra).
2.2 Csap-pálcika dystrophia:
Lényegesen ritkábban a csapok működéscsökkenése megelőzi a pálcikákét, ilyenkor a centrális látás és a színlátás zavara áll
előtérben és jellemző a fénykerülés (28). A
180º horizontális látótér 50º-ra csökkenése
még nem gátolja a kétszemes együttlátást,
az átlagos nappali tevékenységet. A betegek a fovealis csapok 90%-át is elveszthetik
a látásélesség csökkenése nélkül. Olvasási
nehézségek és a napi tevékenység nehezített4. ábra
sége általában 0,5-es látásélességnél jelentCsap-pálcika dystrophia előrehaladott állapota: fundusszerte durva pigmentáció, a hátsó pólusokon
keznek (29). A szemfenéki kép a macula fihegek, halvány papillák
nom pigmentzavarától a durván pigmentált,
majd atrophiás formájáig változhat. A periférián pigmenthiány és/vagy pigmentkicsapódások látszanak. Halvány papilla és szűk erek
is jellemzőek (4. ábra). Előrehaladott esetekben a pálcikafunkció is károsodik, ilyenkor nehézséget okozhat az elkülönítés a típusos
RP-tól. Kétes esetekben támpontot ad a csap-pálcika dystrophia diagnózisához a centrális látás kifejezett károsodása, a macula durva
pigmentáltsága, photoaversio, a nyctalopia hiánya és a csapfunkciózavar dominanciája az elektroretinogramon. Az érintettek többsége
a betegség mindkét formájában 40 éves kora körül hivatalosan vaknak nyilvánítható. Szövettani vizsgálatok szerint RP-ban a pálcikák
és csapok sejtmagjait tartalmazó külső magvas réteg kifejezetten elvékonyodott. A belső magvas réteg (horizontális, amakrin és bipoláris sejtek) és a ganglionsejtek rétege lényegesen tovább megőrzi szerkezetét, de a betegség későbbi szakaszában ezek is károsodnak.
Látásfunkciók vizsgálatai
Látásélesség: a centrális látás előrehaladott RP-ban is jó maradhat a megtartott kis centrális látótérsziget területén. A rossz látású
betegek különösen hálásak a legkisebb, optikai korrekcióval elérhető látásjavulásért. Egyébként a fénytörési hiba gyakran rávilágít a betegség öröklésmenetére. Az X kromoszómához kötött RP-ban például 2.0 D (vagy magasabb fokú) myopia, domináns
formákban pedig a hypermetropia jellemző.
Látótér: az első scotomák típusosan a középperiférián jelentkeznek. Előrehaladott esetekben csak kis látótérszigetek maradnak
az extrém periférián és a centrumban. Később lassan ezek is eltűnnek.
Színlátás: Ishihara-táblán kívül a Farnsworth D 15 panel használata javasolt, még relatíve jó látásfunkciók esetén. A színlátás RP-ban
általában jó, vagy csökkenés tapasztalható a kék csapok működésében (szerzett tritanopia). X kromoszómához kötötten öröklődő vöröszöld színtévesztés ebben a betegcsoportban is a férfiak mintegy 5–8%-ánál fordul elő, de utalhat csap-pálcika vagy csapdegenerációra.
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Sötétadaptáció: ajánlott a sötétadaptációs végküszöb (30 perc sötétben tartózkodás után az észlelhető legalacsonyabb fehér fényintenzitás) mérése. Ha ez az intenzitás legalább százszorosa az egészségeseken mért értéknek (vagyis a mért küszöbérték legalább
2 log egységgel emelkedett), a pálcikafunkció súlyos károsodása áll fenn, és az autóvezetés fényszegény környezetben nem ajánlott,
tekintet nélkül a látásélességre és a látótérre. A küszöbérték jelentős emelkedése a csapok érzékenységének csökkenését is jelzi.
Kontrasztérzékenység: csökkenése RP-ban gyakori, és magyarázza a szubjektív módon megélt rossz látást azoknál a betegeknél,
akiknek erős kontrasztviszonyok között még jó a látásélessége.
Szemészeti-morfológiai vizsgálatok:
Biomikroszkópia, szemfenékvizsgálat: az RP-betegek körülbelül 50%-ában hátsókérgi cataracta valamilyen stádiuma látszik.
Az üvegtestben sejtes elemek és hátsó leválás gyakori jelenség. Obligát tünet a retinaerek elvékonyodása és a viasszerűen sápadt
látóidegfő. Típusos esetekben diffúz csontsejt (vagy más formájú) intraretinalis pigmentáció látszik a közép és/vagy az extrém periférián.
A pigmentdepositumok a fotoreceptorsejtek pusztulása miatt a neuroretinába vándorló pigmenthámelemekből származnak.
Optikai koherencia tomográfia: korszerű non-invazív vizsgálómódszer, mely in vivo körülmények között csaknem szövettani
vizsgálatnak megfelelő felbontásban ad felvilágosítást a retina (elsősorban a macula) szerkezetéről.
RP-ban különösen hasznos a maculavastagság (és -térfogat) mérésének lehetősége, a pigmenthám és a fotoreceptor-réteg megítélése, valamint a maculaoedema megállapítása. A szemfenék autofluoreszcenciájának vizsgálatával a RP-ban szenvedő betegek
egy részében a retina pigmenthámjában emelkedett lipofuscinkoncentrációt találtak. (Multifokális ERG-vel ezeken a területeken
mérték a legalacsonyabb amplitúdókat). (30)
Elektroretinográfia (ERG): az egyetlen módszer, amely a külső és a középső retina funkcionális állapotát objektív módon jellemzi.
A pálcikák és a csapok szummált válaszát a Ganzfeld-módszerrel egymástól elkülönítve (szkotopikus és fotopikus adaptációban)
vezetjük el. A vizsgálat során az elvezetett potenciálok amplitúdóját és implicit (csúcs-) idejét mérjük.
Ez a módszer egyértelműen alkalmas a betegség megállapítására (az amplitúdó csökkenése és a kifejezetten kórjelző implicit idő
megnyúlása alapján) (31), de nem teszi lehetővé a megtartott funkció kimutatását kis számú működő sejt esetén. (A kis centrális
látótérszigettel rendelkező, teljes látásélességű szemről például ezzel a módszerrel elektromos válasz nem vezethető el). Az utóbbi
évtizedben alkalmazzák a klinikai gyakorlatban is az úgynevezett multifokális módszert (mfERG), amely a retina centrális, 60°
átmérőjű területén méri, és térképszerűen ábrázolja a csapok működését. Ez a módszer alkalmas a retinitis pigmentosa előrehaladott stádiumában a kis centrális látótér objektív kimutatására (fotopikus körülmények között).
Időbeli lefolyás: A betegség kezdete általában sosem határozható meg pontosan. Az ERG vizsgálatok arra utalnak, hogy már 6
éves korban kimutatható fotoreceptor-károsodás olyan betegeken, akik fiatal felnőttkorukig tünetmentesek. Olyan személyeken,
akiknek 6 éves korban normális ERG-eredményei voltak, nem állapítottak meg típusos retinitis pigmentosát a későbbi életkorban (31). A retinitis pigmentosa progresszív betegség, a látótér- és az ERG-paraméterek idővel exponenciálisan romlanak (32).
A romlás több tényezővel hozható összefüggésbe (a betegség előrehaladottsága, környezeti és táplálkozási tényezők, géndefektusok
formája stb.). Klinikai tanulmányok a betegség progressziójának követésére a látótér- és az ERG vizsgálatokat tartják megfelelőnek. Ezzel szemben a betegek szubjektív vizuális korlátaikat sokkal inkább a látásélességgel jellemzik. Komolyan kell értékelni,
ha a betegség szokásos lefolyása közben a
beteg hirtelen látásromlásról panaszkodik
– ugyanis főleg fiatalok esetében az ugrásszerű rosszabbodás hátterében a retinitis
pigmentosa Coats-féle betegséggel való
társulása áll (5–6. ábra), emellett érkatasztrófák is előfordulhatnak. Időben történő
észlelés és beavatkozás megakadályozhatja
a beteg hirtelen megvakulását.
Genetikai háttér: A betegség genetikai
háttere rendkívül heterogén. A legtöbb eset
5. ábra
monogenikus. Jelenleg 45 gént azonosítotRetinitis pigmentosa Coats-betegséggel szövődött formája. Színes kép: tömeges sárga exsudatum a
hátsó póluson. Vörösmentes kép: csontsejt alakú pigmentkicsapódások a felső retinafélben (jobb szem)
tak RP-ban, melyek mutációi a retina különböző mechanizmusainak és struktúráinak. Például a fototranszdukciós kaszkád,
a fagocitózis, az A-vitamin-anyagcsere, a
ciliumok anyagcseréjének károsodása vezet
a tünetek kialakulásához. Ezek a gének az
ismert betegszámnak csak mintegy 60%áért tehetők felelőssé, a fennmaradó 40%
állapotát pedig még ismeretlen gének okozzák. Az RP-gének többsége csak nagyon
ritkán fordul elő a betegekben. Kivételt
képez a rodopszin gén (RHO), amely a do6. ábra
mináns formák 25 százalékáért;az USH2A
Szerózus retinaleválás és kóros érképletek az 5. ábrán bemutatott beteg mindkét szemének alsó
retinafeléről készült FLAG-képeken
gén, amely a recesszív esetek mintegy
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20 százalékáért; illetve az RPGR gén, amely az X kromoszómához kötött formák nagyjából 70 százalékáért felelős. Összességében
ennek a három génnek a mutációja áll az RP esetek mintegy 30%-ának a hátterében (27). Jelenleg megválaszolatlan az a kérdés, hogy a kizárólag a pálcikákban expresszálódó gének mutációja miért vezet mindkét fajta fotoreceptor visszafordíthatatlan
működésvesztéséhez. A pálcikák és a csapok közötti kölcsönhatás megértése és a csapok túlélését segítő, pálcikákból származó
tényezők megismerése adhat segítséget a kezelési lehetőségek felismeréséhez (33).
Nem típusos megjelenésű, ritka állapotok:
RP sine pigmento: pigmentáció nélküli forma, amely nem azonos a típusos forma kezdeti stádiumában előforduló pigmentszegény
esetekkel.
Szektorszerű RP: atípusos szemfenéki elváltozások, és ezzel összhangban a funkciókiesés is csak a retina egy részét (gyakran az
alsó retinafelet) érinti mindkét szemen, szimmetrikusan (a 7. ábrán bemutatott kép a beteg jobb szeméről készült).
Egyoldali RP: igen ritkán előfordulnak a klinikai kép alapján meggyőzően csak az egyik szemet érintő esetek (az érintettnek
tűnő szemen sérülés, gyulladás vagy egyéb ok kizárható). Ennek a formának a létezését csak genetikai vizsgálat tisztázhatja
megnyugtatóan.
Kezelési lehetőségek: Táplálékkiegészítőkkel végzett nagy tanulmányok eredménye szerint (Berson) rendszeres orvosi ellenőrzés mellett
A-vitamin palmitat rendszeres szedése (15 000 NE naponta) csökkenti a látótér-károsodás progresszióját. (Az A-vitamin nem helyettesíthető béta-karotinnal.) Ugyanezek a tanulmányok az A-vitaminnal együtt adott E-vitaminnak nem találták kedvező hatását (34).
Ugyancsak hasznosnak találták a dokozahexánsav, DHA (ómega-3-zsírsav, amely a tengeri halak, például tonhal, makréla, lazac húsában található) rendszeres fogyasztását (35). Ez az anyag magas koncentrációban van jelen a fotoreceptorokban, valószínűleg azok normális működéséhez szükséges. A korábban már említett 3 ritka szindrómában (Bassen–Kornzweig, Refsum-szindrómák és a familiáris
E-vitamin-hiány) a hiányzó anyagokat rendszeresen pótolni kell. Vannak adatok arra, hogy RP-ban különösen fontos a szemek fénytől
(elsősorban az UV-sugárzástól) való védelme, de nagyobb betegcsoporton eddig nem végeztek megfigyelést sem prospektív, sem retrospektív tanulmányban erre vonatkozóan. A cataractaműtétet időben el kell végezni RP-betegeken is. Karboanhidráz-bénító gyógyszer
hasznos lehet a maculaoedema kezelésében. Az optikai segédeszközök (kézi nagyítók, számítógépes nagyítóeszközök) biztosíthatják az
olvasó és kapcsolattartó képességet még a betegség előrehaladott stádiumában is. Lásd részletesen a 6. fejezetben. A jövőben valószínűleg a génpótló kezelés, a pigmenthám, fotoreceptorsejtek és őssejtek átültetése, valamint az epiretinalisan/subretinalisan beültetett
elektromos eszközök (csipek) megfelelő indikáció szerinti alkalmazása jelentősen javítani fogja a betegek életminőségét.
Csap-dystrophiák
Heterogén betegségcsoport, amelyben számos specifikus génmutációt azonosítottak. A klinikai megjelenés változatos a tünetek
megjelenésének ideje, a szemfenéki kép, de még a diagnosztikus
értékű elektrofiziológiai vizsgálatok eredménye tekintetében is.
Típusos tünetek: csökkent, nem korrigálható látásélesség, fénykerülés, különböző fokú színlátászavar és a korai életkorban manifesztálódó esetekben nystagmus. A betegek ezeket a tüneteket
általában nem említik spontán. Az ERG-leleteken a csapok funkciócsökkenése dominál.
Stacioner állapotok:
Congenitalis achromatopsia (pálcika-monochromasia) vagy
veleszületett teljes színvakság: ritka, autoszomális recesszív öröklésmenetet mutató betegség, amelynek oka az, hogy a retinában
megtartott pálcikaműködés mellett a csapok működésképtelenek.
Ebből adódóan a domináló tünetek a színmegkülönböztető képesség teljes hiánya, csökkent látásélesség (általában nem jobb, mint
0,1), fénykerülés és nystagmus. A szemfenéki kép nem jellemző, lehet teljesen ép is, azonban – főleg idősebb korban – gyakran látunk
különböző fokú maculopathiát (8. ábra). Irodalmi adatok alapján
a betegség előfordulása 1:30 000–50 000 közé tehető. 2005-ben
Magyarországon 9 család (12 achromatopsia-gyanús beteg és 24
tünetmentes hozzátartozó) vizsgálatáról számoltak be. A betegek
között 7 gyermek és 5 felnőtt volt (36). Achromatopsiás betegek
retinájáról kórszövettani eredmények csak nagyon korlátozottan
állnak rendelkezésre. A veleszületett teljes színvakság genetikai
alapjai a kilencvenes évek vége óta ismertek. A fototranszdukciós
folyamatokban szerepet játszó, csapspecifikus fehérjéket kódoló
gének mutációi ezen fehérjék hiányához, illetve csökkent funkciójához vezetnek. Ez idáig a csapokban jelen lévő cGMP-regulált
kationcsatorna (egyik alegységét kódoló CNGB3, és a transzducin

7. ábra
Sector-retinitis pigmentosa a jobb szemen az alsó retinafélben
(A bal szemen hasonló elváltozás látszik szimmetrikusan)

8. ábra
Congenitalis achromatopsia: maculopathia (hypopigmentatio,
hyperpigmentált környezetben) a 40 éves beteg bal szemén (Vou: 0,1)
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csapspecifikus GNAT2 gén) szerepét bizonyították achromatopsiás betegekben. Ezen gének mutációi az achromatopsiás betegek
75–80%-ában mutathatók ki kóroki tényezőként. A magyar betegek molekuláris genetikai vizsgálata minden esetben alátámasztotta a klinikai diagnózist: 4 család 6 betegén a CNGA3 génben, 5 család 6 betegén pedig a CNGB3 génben találtak okozati
génmutációt (36).
Kékcsap-monochromasia: Kevésbé súlyos állapot, mint az achromatopsia, a kék csapok megőrzik működőképességüket. XR
módon öröklődik, a látásélesség általában 0,1–0,7 között változik. Az autoszomális domináns (AD), autoszomális recesszív (AR)
és X kromoszómához kötött recesszív (XR) módon öröklődő formák ismertek. A tünetek megjelenési ideje változó, általában 10
éves kor és a fiatal felnőttkor között jelentkeznek.
Szemfenék: a maculában a minimális pigmentzavar és az atrophiás heg között minden fokozat előfordulása lehetséges, beleértve az „ökörszem” maculopathiát. Foszforeszkáló csillogást mind az XR, mind az AD formánál leírtak (Mizuo–Nakamuraeffektus). Jellemző még a temporalisan halvány papilla, illetve a pigmentkicsapódások a periférián. Bár a szemfenéki kép
leginkább a macula érintettségére utal, a fotoreceptorok diffúz károsodása áll fenn. A fotopikus ERG-válasz csökkenése alátámasztja a csapműködés károsodását, ami 30 Hz-es flicker ingerléssel még meggyőzőbben látszik. A pálcikák ERG-válasza
normális vagy kissé szubnormális. Idővel mindkétféle fotoreceptor funkciója tovább romlik (37). Gouras és mtsai 1983-ban
egy új típusú csap-dystrophiát írtak le, nyctalopiával és szupernormális pálcikaválasszal. A közelmúltban megtaláltak a betegséget okozó mutációkat a KCNV2 génben (38).
A BELSŐ RETINA BETEGSÉGEI
3.1 X kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis
Az X kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis (XLRS) az egyik leggyakoribb, recesszíven öröklődő, fiúgyermekeket érintő, progresszív vitreoretinalis dystrophia, amely jelenleg nem gyógyítható. Gyakoriságát világszerte 1:5000–25 000-re teszik.
Penetranciája 100%-os az érintett fiúk között, de megjelenési ideje, fenotípusa és lefolyása nagyon változatos, ami megnehezíti
a diagnózis felállítását. A jellegzetes klinikai kép kezdetben a kerékküllő rajzolatú, különböző fokú pigmentzavarral járó
cystosus fovealis retinoschisis (9. ábra). A schisist a retina belső rétegeiben (idegrostok és ganglionsejtek rétege) radier irányban elhelyezkedő mikrociszták hozzák létre. Csaknem 100%-os a macula érintettsége (a megjelenés ideje változó) és az esetek csaknem 50%-ában a gyermekkorban progrediáló, később többnyire spontán regressziót mutató perifériás látótérkiesést
okozó retinoschisis is megfigyelhető a retina alsó temporalis kvadránsában. A kisfiúk nem korrigálható látászavarát általában
5–10 éves kor között fedezik fel. Látásuk fokozatosan (változó ütemben) tovább romlik, a centrális ciszták összefolynak, a
kerékküllő-rajzolat eltűnik és atrophiás heg alakul ki. Az ERG vizsgálat eredménye differenciáldiagnosztikus értékű;az erős
fényingerrel kiváltott szkotopikus válasz b hulláma kifejezetten szubnormális, az a hullám amplitúdó normális vagy csak
kissé csökkent (negatív jellegű ERG) (39–40). A multifokális ERG centrális túlsúlyú funkciócsökkenést mutat szubnormális
amplitúdókkal és megnyúlt implicit időkkel. A legtöbb heterozigóta hordozó nő klinikailag (a retinogramot is beleértve)
tünetmentes. A betegségért felelős retinaspecifikus XLRS1 gént, amely a retinoschisis (RS1) fehérjét kódolja, Sauer és mtsai
azonosították 1997-ben (41). A betegség fenotípusát a retinoschisis hiánya, funkcióvesztése, illetve intra- vagy extracelluláris
kóros fehérjefelhalmozódása okozza. Az XLRS korai stádiumában a macula szemtükri képe nem jellegzetes. Ha ERG nem
történt, a legtöbb gyermek korai diagnózisa korábban Stargardt-betegség volt. Az Oguchi-betegségre jellemző, vitrectomia
után eltűnő, aranyosan csillogó retinareflexet is leírták ilyen betegeken, amit a Müller-sejtek károsodása következtében felhalmozódott extracelluláris káliumnak tulajdonítanak. Mind az érintettek, mind a szemorvos számára döntő változást hozott a non-invazív OCT lehetősége, amely percek alatt lehetővé teszi a helyes diagnózist, és alkalmas a betegek folyamatos
követésére. Bár hatásos gyógymód jelenleg nem ismert, a pontos diagnózis az érintett családokban a további családtervezés
szempontjából nagyon fontos. Az OCT rutinszerűvé válása Magyarországon is ismét felhívta a figyelmet a betegségre, és 2006ban közlemény jelent meg 5 független magyar család 27 XLRS-ben szenvedő tagjának fenotípus-genotípus vizsgálatáról (40).
Ez a vizsgálat – újabb irodalmi adatokkal összhangban – a retina több rétegében (belső magvas, fotoreceptor- és ganglionsejtréteg) bizonyította a schisis megjelenését (10. ábra). Ezen túl megerősítette az OCT szükségességét minden tisztázatlan eredetű
gyermekkori, feltehetően maculopathia okozta látászavar esetén. (Az irodalomban néhány XLRS fenotípusnak megfelelő
leánygyermekről is beszámoltak.)
Öröklött, stacioner sötétadaptáció-zavarok
Nagyon ritka betegségcsoport, de a vezető tünet, a sötétadaptáció zavara miatt foglalkozni kell vele, mert első megközelítésben
a retinitis pigmentosa gyanúját veti fel. A beteg számára rendkívül fontos a pontos diagnózis, ami ebben az esetben viszonylag
jóindulatú, stacioner állapotot jelent. Az utóbbi néhány évben több, a betegségért felelős mutáns gént azonosítottak, ami a látásfunkciók és az elektrofiziológiai vizsgálatok elemzésével együtt segítette a háttérben levő kórfolyamatok megértését, és az ide
tartozó betegségek csoportosítását.
Leggyakoribb kórképek:
– Öröklött stacioner sötétadaptáció-zavar
– Fundus albipunctatus
– Oguchi-betegség
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Közös diagnosztikus jellemzőjük az erős fényingerrel kiváltott
szkotopikus ERG-válasz negatív jellege (az a hullám amplitúdó
meghaladja a b hullám amplitúdóját).
Öröklött stacioner sötétadaptáció-zavar (Congenital stationary
night blindness, a továbbiakban CSNB)
Recesszív (Schubert–Bornschein-típus) (42), X kromoszómához
kötött (XR), autoszomális (AR), Domináns (AD). A megkülönböztetés a pálcikaműködés szubjektív és objektív vizsgálata (sötét
adaptometria és a retinogram pálcikaválaszai) alapján történik. A
komplett formában hiányzó, az inkomplett formában csökkent, de
a még kimutatható pálcikaműködés alapján a két típus különböző
klinikai entitásnak tűnt. Ezt a feltételezést a molekuláris genetikai eredmények később igazolták. A betegek nagy része a csökkent
9. ábra
látásélességre panaszkodik, amely mindkét csoportban 0,1–1,0
Jellegzetes kerékküllő rajzolatú, mérsékelten pigmentált cystosus fovealis
között van. Sötétadaptáció-zavart mindkét csoportban csak néháretinoschisis 6 éves kisfiú jobb szemén
nyan említettek spontán.
Klinikai tünetek:
A szemfenéki kép mindkét esetben lényegében normális, a papilla
különböző fokú decoloratiója előfordul. Komplett formában a refrakciós hiba közepes vagy nagyfokú myopia, a pálcikaadaptáció
teljesen hiányzik. Az inkomplett formában inkább kisfokú myopia
vagy hypermetropia fordul elő, a sötétadaptáció végső küszöbértéke magasabb, mint egészségeseken.
Elektroretinográfia (ERG):
A komplett formában az izolált pálcikaválasz kioltott, az
10. ábra
oszcillatorikus potenciálok nagyrészt hiányoznak, míg az
A 9. ábrán bemutatott beteg macula-OCT-képén a cysták nagy része a
inkomplett formában az izolált pálcikaválasz szubnormális, az
külső és a belső plexiformis réteg között van, de a kép jobb oldalán néhány
oszcillatorikus potenciálok felismerhetők.
a fotoreceptor rétegben is látszik
Az erős fényingerrel nyert szkotopikus válasz mindkét csoportban
negatív jellegű, normális a és csökkent b hullám amplitúdókkal. Ez az amplitúdóviszony arra utal, hogy a pálcikákhoz tartozó
magasabb rendű neuronok is károsodnak. A megnyújtott fényinger alkalmazása (a be- és kikapcsolási effektusok mérésével)
lehetővé teszi a betegség két formájának elkülönítését. Komplett formában az ON válaszok kifejezetten kórosak, az OFF válaszok
normálisak. Inkomplett formában mind az ON, mind az OFF válasz kóros.
Elektrookulográfia (EOG): a betegség mindkét formájában normális, ami fontos differenciáldiagnosztikus jel a progresszív
betegségektől való elkülönítéshez.
Molekuláris genetika
– A komplett CSNB-ért felelős, nyctalopin nevű fehérjét kódoló gént (NYX) 2000-ben azonosították (44–45).
– Az inkomplett CSNB hátterében kalciumcsatornát kódoló gént (CACNA1F) azonosítottak (46). Ennek funkciózavara
csökkenti a kalciumbeáramlást a fotoreceptorokba, ami kórosan befolyásolja a neurotranszmitterek felszabadulását.
A CSNB domináns formája ritka, myopia és látáscsökkenés nem jellemző. A domináns forma egyik típusa egy 11 generációban
érintett család első tagjáról (Nougaret) kapta a nevét.
Fundus albipunctatus
A CSNB AR formája stacioner állapot. Lauber 1910-ben elkülönítette a „retinitis punctata albescenstől” (progresszív retina
dystrophia). A szemfenéki képen típusos tünetek a számos kis, kerek vagy ovális, sárgásfehér folt a pigmenthámban, amelyek
idővel elhalványodnak. Korai gyermekkortól jellemző a nyctalopia. A csapokhoz kötött funkciók (látásélesség, színlátás, látótér,
ERG csap-válaszok) normálisak. EOG vizsgálat során a fénycsúcs eléréséhez hosszabb idő szükséges, mint normális esetekben.
Molekuláris háttér: a mutáns gén az RDH5 (a 11-cisz-retinol-dehidrogenáz gén), amelynek hatására a 11-cisz-retinal termelődése
csökken a pigmenthámban, és ez gátolja a fotoreceptorok fényingert követő regenerációját (47).
Oguchi-betegség
A kórformát 1907-ben Oguchi írta le, mint a CSNB szokatlan formáját. Feltűnőnek találta az egész szemfenék szürkésfehér elszíneződését. Mizuo 1913-ban beszámolt arról a megfigyeléséről, hogy a retina szokatlan elszíneződése hosszú időn át sötétben
való tartózkodás után eltűnik (Mizuo-jelenség). A sötétadaptáció 30 perc sötétben tartózkodás után sem szubjektív módszerrel
(adaptometria), sem ERG-val nem mutatható ki, de 2–3 óra után igen.
Molekuláris háttér: a betegségért az arrestin és a rodopszin-kináz gént teszik felelőssé, ezek mutációi feltehetően a fototranszdukciós
kaszkádot gátolják. A kórkép nagyon ritka, leginkább japán betegen figyelték meg. A Mizuo-jelenség mechanizmusa jelenleg sem tisztázott.
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4.1.2.

Az elektroretinográfia és a látókérgi kiváltott válasz jelentősége
a retina és /vagy látópálya megbetegedésekben.

A szemészek és neurológusok egyaránt találkozhatnak olyan retina- és/vagy látópálya-megbetegedésekkel, amelyek a szemfenéki
elváltozások mellett vagy nélküle látótérkiesésekkel, következményes afferens pupillomotoros működési zavarral, valamint a
szenzorium érintettsége mellett szenzomotoros funkciózavarra utaló nystagmussal, kettős látással társulnak. A retina és a látópálya működésének érzékeny, objektív elektrofiziológiai vizsgálóeszközei az elektroretinográfia és a látókérgi kiváltott válasz
vizsgálata (1-4). A retina és az antechiasmalis látópálya-megbetegedések okozta látótérkiesések elektrofiziológiai diagnosztikájában két nagy tünetcsoportot különböztetünk meg: a látótér izoptereit érintő szűkületeket és a szigetszerű látótérkieséseket
(scotomákat).
A LÁTÓTÉR IZOPTEREIT ÉRINTŐ SZŰKÜLETEK
Ezeknek három fajtája ismert: a koncentrikus látótérszűkület, az értípusú kiesés és a rosttípusú kiesés.
A koncentrikus látótérszűkület leggyakoribb szemészeti oka öröklődő retina dystrophia, amely degeneratio pigmentosa retinae
(DPR) néven ismert a magyar irodalomban, de amelyet az angolszász irodalomban és ennek hatására ma már a magyar irodalomban is retinitis pigmentosa (RP) néven említenek (5-7). Ez a betegség a szürkületi vakság (farkasvakság) leggyakoribb oka.
Korai panasz a szürkületi rossz látás jó nappali látásélesség mellett. Később a látótér progresszív beszűkülése a nappali tájékozódást is nehezíti. Végül a centrális látás is károsodik. A betegek egy részénél a centrális látás már a gyermekkorban rossz, ilyenkor
a szürkületi rossz látásról a betegek nem tesznek említést, e panaszok háttérbe szorulnak. Típusos szemfenéki kép esetén (halvány
papilla, szűk arteriolák, csontsejt alakú pigmentrögök) a diagnózis nem kétséges, az elektrofiziológiai vizsgálatoknak a jelentősége
a funkciókárosodás mértékének, a betegség stádiumának a megítélésében van.
A DPR, illetve ma már RP atípusos formái közül a sine pigmentosa formára az a jellemző, hogy bár a fent említett tünetek miatt
jelentkezik vizsgálatra a beteg, de pigment rögök nem láthatók a szemfenéken, csak a papilla a halványsága és szűkek az arteriolák.
A halvány papilla és retina pigment zavara hiánya miatt a differenciáldiagnosztikában intracranialis ok lehetősége vetődik fel. De!
ebben a kórképen az ERG kioltott, a VEP ép vagy kóros, tehát az elektrofiziológiai vizsgálati lelet differenciáldiagnosztikus értékű.
Az RP másik atípusos formája a retinitis punctata albescens, amikor a retina mély rétegeiben szabálytalan pontszerű fehér
elváltozások láthatók. A retina „molyrágottnak” tűnik. Néha a periférián néhány szabályos csontsejt alakú pigment rög is
felfedezhető. A betegség ugyanúgy szürkületi rossz látással, progresszív látásromlással, látótérszűkülettel jár. Az ERG kioltott,
a VEP ép vagy kóros a betegség progressziójától függően.
A kórállapot stacioner formája a fundus albipunctatus, amikor a fundus kép hasonlít a retinitis punctata albescens fundus képéhez, a beteg szürkületben nehezen tájékozódik, de néhány óra sötétben tartózkodás után a retina működése javul, helyreáll,
esetleg normális lesz. Ilyenkor az ERG szubnormális vagy negatív típusú, de nem kioltott.
Az RP veleszületett formája a Leber féle congenitalis amaurosis. Fő klinikai tünete az 1-2 éves korra kialakuló, progrediáló
látáscsökkenés, esetleg vakság. A csecsemő vagy kisgyermek nem követi szemével a felmutatott tárgyakat, gyakran észlelhető kereső nystagmus vagy fotofóbia. A funduskép változó, sokszor kezdetben épnek tűnik, a jellegzetes pigmentáció csak
később, 1-2 éves korra, vagy még később alakul ki. Gyakran jár mentális retardációval, generalizált neuromuscularis zavarral.
Differenciáldiagnosztikus problémát okozhat egyéb neurológiai megbetegedésektől, illetve intrauterin infekciók (például
toxoplasmosis) okozta károsodástól való elkülönítése.
A Leber-féle congenitalis amaurosisban az ERG mindig kioltott! (8, 9) Csecsemők vagy kisgyermekek vakságának gyanúja esetén
tehát nem elég a VEP-vizsgálat, az ERG-t is el kell végezni, differenciáldiagnosztikus jelentőségű lehet.
A féloldali RP-ben a jellegzetes tünetek csak az egyik szemre vonatkoznak, a másik szem teljesen ép lehet. Igen ritka. Hónapok,
évek múlva a másik szemen is kialakulhatnak a típusos tünetek megdöntve a kezdeti diagnózist. Éveken át tartó obszerváció
szükséges tehát.
A pontos diagnózis felállítása előtt ki kell zárni minden egyéb, koncentrikus látótérszűkülettel járó megbetegedést. Az ERG egyik
oldalon kioltott, a másik oldalon ép. A VEP az érintett oldalon ép, vagy kóros, a másik oldalon ép.
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Szintén a látótér koncentrikus kontrakcióját okozza a progresszív csap-pálcika dystrophia. A tünetek fiatal felnőttkorban kezdődnek. Csökken a látásélesség, színlátás zavar (achromatopsia) és photophobia is kialakul, a látótér fokozatosan koncentrikusan
beszűkül. A szemfenéken hiperpigmentált macula, enyhe arteriola szűkület, mérsékelt fokú papilla decoloratio, chorioretinalis
atrophia látható és gyakran találhatók a retina alsó felén pigmentrögök (pupilla tágítás!). A photopicus ERG kioltott vagy
szubnormális, a scotopicus ERG is szubnormális.
Differenciáldiagnosztikus jelentőségű a degeneratív myopia elkülönítése a nagyfokú myopia okozta retina degeneratív elváltozásaitól. A legtöbb nagyfokú (-10 D felett) myopiában szenvedő betegnek van látótérszűkülete és némi ERG amplitúdó csökkenése.
A myopia önmagában azonban kioltott ERG-t soha nem okoz. Kioltott ERG esetén egyéb myopiával járó generalizált retina
dystrophiara kell gondolni.
Az inverz retinitis pigmentosa formában a pigmentzavar csak a maculában, illetve a perimacularis területeken láthatók. A retina
perifériája ép. A látótérben centrális scotoma van, a perifériás izopterek szabadok. Az ERG szubnormális, ritkán kioltott, a VEP
kóros. Később a pálcika dystrophia is kialakulhat, ezért egyes szerzők megkérdőjelezik e kórkép önálló létezését,csap-pálcika
dystrophiától nem különítik el.
A szektor RP esetén a retina egy kvadránsára lokalizálódik a folyamat, sokszor szimmetrikusan, például a nazális vagy a
temporális alsó kvadránsra. Az ERG szubnormális.
A pericentrális RP-ben kis retinaterületre lokalizált a degeneráció, és az ERG lehet ép. A paravénás RP-ben az ERG és a
látótér is lehet ép. Esetleg angio-scotoma mutatható ki az erek lefutása mentén létrejövő degenerációk miatt. Az utóbb
említett típusok látótérszűkülete nem jár mindig jellegzetes koncentrikus kontrakcióval, csupán a differenciáldiagnosztika
kedvéért soroltuk fel azokat.
Egyes megbetegedések RP-re emlékeztető klinikai képet mutatnak, így differenciál diagnosztikai szempontból nagy a jelentőségük. A pseudoretinitis pigmentosa okai lehetnek egyes fertőző megbetegedések, amikor az RP-vel összetéveszthető „só-bors
pigment zavar” látható a retinán. Leggyakrabban rubeóla fertőzés következtében alakul ki ez a kép, de bármilyen gyermekkori
vírusfertőzés, kiütéssel, magas lázzal járó fertőzés után is előfordulhat. Ilyenkor az ERG és a VEP is ép, nincs funkciókárosodás.
A disszeminált chorioretinitis (szifiliszes) fertőzés következménye, süketséggel és demenciával társulhat. A súlyos forma járhat
kioltott ERG-vel, de az anamnézisben szereplő, a fertőzést megelőzően észlelt jó opticus funkció segíthetik a diagnózist. Az ERG-ben
a két szem között általában kifejezett a funkcióeltérés.
Az exsudatív betegségek, mint például a Harada-betegség mentális érintettséggel és süketséggel járhatnak. Elkülönítésük az RPtől fontos és nem könnyű feladat. Az ép vagy csak mérsékelten szubnormális ERG segítheti az egyéb klinikai tünetekkel együtt
a diagnózis felállítását. Ugyanezen csoportba sorolható a terhességi toxaemia retinális exszudációval járó súlyos formájaban az
exudáció felszívódása után látható retinális pigmentzavar, amely szerencsére nem eredményez tényleges funkciókárosodást.
A gyógyszerek mellékhatásai közül a phenothiazinok a melanin tartalmú retinális pigmentepithel sejtek anyagcsere zavarát
okozzák, s degeneratív folyamatot indukálhatnak. Ily módon a thioridazin (Melleril) diffúz pigment zavart, míg a chloroquin
(Delagil) macula laesiót („ökörszem-retinopathia”) okoz. Az ERG és VEP a károsodás arányában lehet kóros.
Vascularis eredetű retina megbetegedések is okozhatnak differenciáldiagnosztikai problémákat. Az arteria ophthalmica occlusiója
hirtelen látásvesztéssel jár, ugyanúgy, mint az arteria centralis retinae occlusiója. A funduson később alakul ki a következményes
generalizált retina atrophia, pigment rögökkel. Az ERG kioltott az arteria ophthalmica occlusiója esetén, míg az arteria centralis
retinae occlusiója esetén negatív típusú. Ha tehát a chorioidea keringése intakt marad (arteria centralis retinae occlusioja estén),
a pálcika- és csapréteg nem károsodik, amit az ERG a-hullámának megmaradása jelez. A VEP mindkét esetben kioltott. Hirtelen
kialakuló látásvesztés esetén tehát az ERG-vizsgálat segítheti a differenciáldiagnózist.
A traumás sérülések kapcsán szembe került fém idegentestek (vas, réz, alumínium) toxikus hatása jól ismert a retina sejtjeire.
Megfigyelések szerint 3-4 hónap a kritikus időtartam. Ha ez alatt nem lesz kioltott az ERG, akkor később sem várható. Ha toxikus az idegentest a retinára, azt a szupernormális a-hullám, szubnormális b-hullám megjelenése jelzi az ERG-ben, később
az a-hullám amplitúdója is csökken.
Értípusú látótérkiesések
Az értípusú látótérkiesések differenciál diagnosztikájában az elektrofiziológiai metodikák jelentősége nem olyan nagy, mint az
előző kórképeknél. Általában vasculitis vagy sclerotikus alapon létrejövő vérellátási zavar következménye lehet ez a látótérdefektus. Nem elhanyagolható azonban az autoregulációs zavaron alapuló EION (Elülső Ischaemias Opticus Neuropathia, angolul
AION=Anterior Ischemic Optic Neuropathy), ami egyre gyakoribb előfordulású és irreverzibilis látáskárosodást okoz.
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A funkciókárosodás mértékét a VEP-látencia mérsékelt fokú megnyúlása, illetve az amplitúdó kifejezett csökkenése mutatja.
A progresszió nyomon követhető PERG vizsgálattal, ami mutatja a retrográd axon degenerációt.
Rosttípusú látótérkiesések
Látóideg gyulladásos, vérellátási zavaron alapuló vagy kompresszió okozta látóideg-károsodása következtében rosttípusú látótérdefektus alakul ki. A szemészeti okok közül a glaucoma, a ferde belépésű papilla (tilted disc) és a hypoplasia nervi optici
a leggyakoribb oka.
A glaucoma okozta ganglionsejt-károsodást a PERG korán kimutatja. Újabb elektrofiziológiai módszerek alkalmazását is kidolgozták már a korai diagnózis érdekében (flicker ERG-n alapuló glaucoma program, multifokális VEP stb.).
Kompresszió okozta látóideg-károsodásban a PERG csak a retrográd degeneráció kialakulása után lesz kóros. A ferde belépésű
papilla (tilted disk) bitemporalis látótérkieséssel járhat. Ha felnőttkorban veszik észre a látótérkiesést, chiasma laesio lehetősége
jön szóba. A hypoplasia nervi optici önmagában is okozhat bitemporalis látótérkiesést, ami szintén központi idegrendszeri középvonali folyamat lehetőségére utalhat. Ilyenkor a centrális látás jó lehet, a kereszteződő opticus rostok nem érintettek). Súlyos
esetben a kereszteződő és nem kereszteződő rostok is károsodnak, ami vaksággal jár. Ilyenkor komplex fejlődési zavar részjelensége lehet. Társulhat septo-optico dysplasiához, porencephaliához. A nystagmus ilyen esetekben csaknem mindig meglévő
tünet. Az ERG segítheti a differenciáldiagnózist a retinális eredetű vakság elkülönítésében. Hypoplasia esetén ép az ERG, míg
a Leber-féle amaurosisban (retina degeneráció miatti vakság) kioltott.
Sclerosis multiplex okozta neuritis retrobulbaris esetén a VEP latencia megnyúlása nemcsak kórjelző, hanem a demyelinisatio
súlyosságát is mutatja. Retinaleválás esetén a reprodukálható jó VEP jó műtéti prognózist jelent.
SZIGETSZERŰ LÁTÓTÉRKIESÉSEK:
Scotomák
Ezeknek két fajtájuk ismeretes: a centrális scotoma és a centrocoecalis scotoma.
Centrális scotomát okozhatnak a retina centrumának (a macula luteának) a megbetegedései és a látópályának a megbetegedései is.
A macula betegségei közül a legfontosabbak a szerzett maculabetegségek (a szemfenéki kép jellegzetes): chorioretinitis centralis,
senilis maculadegeneráció, cystoid maculopathia, maculalyuk, myopia okozta maculopathia. A VEP és a PERG jelzi a sejtkárosodás mértékét.
Az öröklődő maculabetegségek jellegzetes megjelenési formája a Best-féle vitelliform maculadegeneráció és a csapdegenerációk
macularis és generalizált formái. Ezeken kívül egyes rendszerbetegségekhez társuló maculaelváltozásokat is ismerünk.
A Best-féle vitelliform maculadegeneráció szemfenéki képe ugyan jellegzetes, de a funkció sokáig jó, a PERG és a VEP csak a
késői stádiumban lesz kóros, amikorra a centrális sejtek tényleges degenerációja kifejlődött. A korai stádiumban még centrális
scotoma sincs.
A generalizált csapdegeneráció lehet stacioner vagy progrediáló megbetegedés. Nem progrediál a pálcika monochromasia és
a csap monochromasia. Progrediáló a csap dystrophia és a csap-pálcika dystrophia. A csökkent látásélesség nystagmussal, fénykerüléssel, színlátás zavarral társul. A nystagmus miatt a centrális scotoma kimutatása nehéz. Különböző formái különíthetők el
elektrofiziológiai vizsgálatokkal. Csupán a macula csapjait érintő öröklődő formája a Stargardt-féle maculadegeneráció, amelyet
gyermekkori kezdet és a progrediáló látásromlás jellemez, nystagmus és fotofóbia nélkül. Amennyiben a gyermek kooperál,
a centrális scotoma is kimutatható.
Csapdegeneráció létrejöhet rendszerbetegségek és bizonyos neurológiai kórképek részjelen
ségeként. A cseresznyevörös
macula (cherry-red spot) szindrómát okozhaják a szfingolipoidózisok (TaySachs- és a Niemann-Pick-betegség). Az ökörszem
maculaelváltozás (Bull’s eye macula syndromes) észlelhető ceroid lipofuscinosisban (Batten’s disease). A centrális scotomát
okozó nervus opticus és látópálya-betegségek elektrofiziológiai vonatkozásairól más fejezetben lesz szó.
Centrocoecalis scotomát leggyakrabban a toxikus opticus neuropathiák, a Leber-féle opticus atrophia és az optic disc pit okozhatnak. Mindhárom betegséget progrediáló látásromlás jellemez. A toxikus neuropathia 30-40 évesek, a Leber-féle opticus atrophia
leggyakrabban 18-30 éves korban manufesztálódik. Mindhárom kórképben a látókérgi kiváltott válasz csökkent amplitúdójú.
Leber-betegségben a PERG is kifejezetten kóros, alig detektálható (a mitochondrialis defektus a retina ganglionsejtjeit érinti,
majd kialakul a következményes anterográd axon degeneráció).
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AZ ELEKTROFIZIOLÓGIA JELENTŐSÉGE NYSTAGMUST OKOZÓ KÓRKÉPEKBEN
Neurológiai megbetegedések gyakori tünete a nystagmus, de előfordul veleszületett szembetegség következményeként is. Vannak
nyilvánvaló, szemészeti vizsgálattal azonnal diagnosztizálható fejlődési rendellenességek, amelyek nystagmussal járnak, máskor
nem jellegzetes a funduskép, s a kórisme felállításában az elektrofiziológiai vizsgálat a döntő (10, 11).
A következő megbetegedésekben szemészeti vizsgálattal részben megközelíthető, részben nem megállapítható retina és/vagy
nervus opticus elváltozások csoporjait soroljuk fel, ahol az ERG- és/vagy a VEP-vizsgálat informatív lehet a klinikus számára.
A szem törőközegeinek veleszületett homálya (cornea borússág, lencse- vagy üvegtesti homályok) esetén a látóideg funkcionális
állapotáról az elektrofiziológiai vizsgálatokkal nyerhetünk információt. A vizsgálatoknak prognosztikai jelentősége van, mivel
műtéti indikációt vagy kontraindikációt jelenthetnek (12).
A látóideg betegségei vagy fejlődési rendellenességei esetén a funkciók objektív megítélése terápiás, valamint szociológiai jelentőségű. Például hypoplasia nervi optici esetén a papillomacularis köteg sokszor nem vagy alig károsodott, a szemfenéki kép és
a tényleges rostkárosodás nincs arányban (13). A két szem funkciója között is lehet különbség, ami amblyopia ex anopsiát okoz.
Az elektrofiziológiai vizsgálat az orthoptikai kezelés indikációja lehet. Atrophia nervi optici vagy coloboma nervi optici esetén
a látáskárosodás mértékének objektív ismerete a pályaválasztás és az életvitel kialakításában nyújthat segítséget.
A macula betegségeiben az ERG lehet ép, a VEP amplitúdó- és latencia eltérése tükrözi a funkciókárosodás mértékét. A PERG
vizsgálatának gyakorlati haszna ilyen esetekben kérdéses. A nystagmus miatt az alig pár µV nagyságú válasz torzulhat, értékelhetetlen lehet. A macula hypoplasia diagnózisa nystagmus esetén mindig nehéz, néha lehetetlen. Lehet idiopathiás, de például
albinizmusban, aniridiában mindig megtalálható, tovább csökkentve az amúgy is fényérzékeny, csökkent értékű szem látását.
Nem jellegzetes szemfenéki kép esetén az ERG vizsgálata differenciáldiagnosztikai jelentőségű, a VEP a látáskárosodás mértékét
mutatja.
A Leber-féle congenitalis amaurosis az RP congenitalis formája. EIsődleges a neuroszenzoros retina degenerációja, amit
a pigmentepithelium majd a chorioidea degenerációja követ. A vakság születéskor vagy rövidesen a születés után kialakul.
Gyakori a pendularis vagy kereső nystagmus, a fotofóbia. Mentális retardáció és generalizált neuromuscularis betegség vagy
egyéb neurológiai károsodás kísérheti. Minthogy a szemfenéki kép sokszor nem jellegzetes (kezdetben lehet ép, majd 1-2 éves
korra alakul ki a szemfenéki durva pigmentáció), kisgyermekek vakságának gyanúja esetén az ERG vizsgálata differenciáldiagnosztikai szempontból döntő (8, 9).
A pálcika monochromasia (az elnevezés félreérthető) a csapok kiterjedt (nemcsak a maculára vonatkozó) degenerációját jelenti.
Lehet progrediáló és nem progrediáló a csapdegeneráció. A nem progrediáló formában lehet teljes vagy részleges a csapműködés
zavara. A fő tünetek a nystagmus, a fotofóbia és a színlátás zavara. A teljes formában van, míg az inkomplett formában nincs
maculaelváltozás. A VEP tükrözi a látáskárosodás mértékét, a scotopicus ERG ép, a photopicus alig detektálható vagy kioltott.
A veleszületett farkasvakság (congenital stationary night blindness: CSNB) három formájában is döntő jelentőségű az
elektrofiziológia (14, 15).
Az I. formában nincs nystagmus, nincs fotofóbia és nincs látásélesség-csökkenés. Ép a látótér és a szemfenék. A hemeralop
panaszok valódiságát a negatív típusú ERG bizonyítja. A II. típusában van szemfenéki eltérés. Ide tartozó kórképek az Oguchibetegség, és a fundus albipunctatus. A III. forma myopiával, nystagmussal és a látásélesség nem progrediáló romlásával jár.
A betegek nem panaszkodnak szürkületi vakságról, hiszen nappali fényben is rossz a látásuk.
A nystagmussal járó kórképeket az ERG-eltérés alapján el lehet különíteni. CSNB-III esetén negatív típusú az ERG. A VEP eltérés a látáskárosodás mértékét tükrözi. A congenitalis nystagmus csak akkor nevezhető idiopathiásnak, ha minden egyéb okot
kizártunk.
A látórendszer elektrofiziológiai vizsgálómódszerei napjainkban vonulnak be a szemészeti gyakorlatba. Ismeretük és használatuk sok felesleges vizsgálattól óvhatja meg a beteget, és a pontos diagnózis még gyógyíthatatlan betegség esetén is segít a beteg
életvitelének kialakításában.
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4.1.3.

A látópálya veleszületett megbetegedései

A látópálya veleszületett kórképei lehetnek fejlődési rendellenességek és öröklődő megbetegedések. A fejlődési rendellenességek,
vagyis a kongenitális papilla anomáliák felismerésének nagy a jelentősége. Egyrészt nem ritkák, másrészt differenciáldiagnosztikai problémát okozhatnak: a funduskép alapján papillaoedemával keverhetőek össze, látótérdefektust okozhatnak, járhatnak
központi idegrendszeri malformációkkal, de a retina és a macula lutea működésében is zavart okozhatnak.
FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK
A veleszületett papillagödör (Optic disc pit)
Szürke, kerek vagy ovális, a környezeténél sötétebb folt, leggyakrabban a papilla temporalis alsó kvadránsában. A papilla lehet
nagyobb, mint az ellenoldali. Következmény: serosus maculaleválás. Differenciáldiagnózis: centrális serosus retinopathia.
A ferde belépésű papilla (Tilted disc)
A nervus opticus ferde belépése a szemgolyóba. A papilla ovális, a vertikális tengelye ferde, úgyhogy a papilla felső temporalis
része előbbre áll, mint az alsó széle. Gyakran látható a retina alsó nazális kvadránsában hypopigmentatio. Gyakori a nagyfokú myopia és a ferde tengelyű astigmia. Következmény: felső temporalis látótérszűkület. Differenciáldiagnózis: papillaoedema,
chiasmalis kompresszió.
A látóideg hypoplasiája (hypoplasia nervi optici)
Nem túl ritka rendellenesség, mindkét vagy csak az egyik szemet is érintheti, és a súlyossága is változó. A látóidegfő kicsi,
és hypopigmentgyűrű veszi körül a koncentrikus chorioidea és pigmentepithel-abnormalitás miatt (double-ring sign). A kis
átmérőjű opticusfej ellenére az erek normális méretűek. Gyakori a foveareflex hiánya. Társulhat aniridiával is, és a canalis
opticus is lehet szűk csatornájú. Megjelenhet elkülönült fejlődési rendellenességként, de kapcsolódhat központi idegrendszeri
elváltozásokkal is, mint a septum pellucidum hiánya vagy egyetlen elülső kamra, septo-optico dysplasia, azaz az úgynevezett
de Morsier-szindróma. Társulhat hydranencephaliával, anencephaliával. Következménye függ a súlyosságtól és a társuló központi idegrendszeri rendellenességektől. Egyes, izolált esetekben a látásélesség lehet megtartott vagy nagymértékben csökkent,
annak függvényében, hogy a centrális kereszteződő rostok kifejlődtek-e időben vagy sem. Ez határozza meg a látótérdefektus
mértékét, jellegét is, úgymint binasalis vagy bitemporalis látótérkiesés, de ív alakú és értípusú scotomák is előfordulhatnak,
vagy ritkán centrális scotoma. Gyakran társul nystagmussal a centrális látórostok hypoplasiája. Afferens pupillomotoros defektus következménye az antechiasmalis látórostsérülésnek. A társuló neurológiai eltérések endokrinológiai tünetcsoportokat
okozhatnak, például alacsony növekedésihormon-szintet, ami szubsztitúciós kezeléssel jól kezelhető. Cukorbeteg anyák gyermekénél gyakoribb, valamint azoknál, akik antiepilepsziás gyógyszereket, kinint vagy LSD-t szedtek a terhesség alatt.
A látóideg colobomája (Coloboma nervi optici)
Az embrionális szemhólyag tökéletlen záródása. A papillán, főleg az alsó részén nagy excavatio látható, és társulhat chorioidea
colobomával. Ezen fejlődési defektus látáscsökkenést és a látótérdefektus eltérő formáit eredményezi. Differenciáldiagnózis:
funduskép alapján a glaucoma okozta excavatióval keverhető össze.
Morning glory szindróma (displastic opticus coloboma)
Ritka és általában féloldali. A papilla nagyobbnak tűnik, és az üvegtestben perzisztáló hyaloid artériamaradványt tartalmaz.
Az erek a papilla szélén radiális irányban, úgynevezett kerékküllő formában láthatók. Emellett a papillát körülveszi egy kissé előemelkedő, chorioretinalis pigmentzavar okozta gyűrű. Gyakran társul retinaleválással. E súlyos fejlődési zavar következménye
a komplett vakság az érintett szemen.
Megalopapilla
A látóidegfő nagyobb, mint normálisan. (Normál variáns.)
Myelinizált optikus rostok (fibrae medullares)
A myelinisatio során az idegrostok myelinhüvelyt kapnak a fejlődésükkor. A corpus geniculatum lateralénál kezdődik a hetedik
terhességi hónapban, és a lamina cribrosát elérve megáll. Fejlődési anomáliaként, különböző formákban beterjedhet a szemgolyó belsejébe, túlhaladva a fiziológiás látóideg lamina cribrosa-rétegét. Követheti a rostok lefutásának mintáját, de megjelenhet
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a retina perifériáján is, kis fehér folt formájában. Ennek a következménye, hogy a látótérben a vakfolt megnagyobbodott lehet,
megtartott látásfunkciók mellett.
Hyalinszemcsék (drusen papillae, hyalin bodies)
Veleszületett rendellenesség, ami a népesség megközelítően 1%-ában előfordul. Gyakran családi halmozódást mutat, és mindkét
szem fundusán látható ezen elváltozás. Gyermekekben a papilla felszíne alatt, mélyen a látóidegfő szövetében található. Tízéves
kor után már könnyebben észrevehető (ezek az úgynevezett mély drusenek). Az erek rendellenes elágazást mutathatnak. Kezdetben
jó látásfunkciók mellett a kor előrehaladtával látótérkiesést, látásélesség-csökkenést okoz. Differenciáldiagnózis szempontjából
igen lényeges, hogy a papillaoedema kezdeti szemfenéki képétől szinte alig különíthető el. Segít a megkülönböztetésben, hogy
az esetek 80%-ában van spontán vénás pulzáció, míg papillaoedema esetén nincs. A papilla általában nem hyperaemiás, a vénák
nem teltek, tortuózak.
Melanocytoma
Ritka és általában csak az egyik szemet érintő az elváltozás. Általában a papilla alsó szélét foglalja el. A veleszületett melanosis
oculi megnyilvánulásának tartják. A veleszületett látóideg-anomáliák más malformációkkal társulhatnak, nevezetesen a
midfacialis malformáció, encephalokele, leggyakrabban azonban hypertelorismus, szájpadhasadék vagy nyúlszáj (1. ábra).
ÖRÖKLŐDŐ LÁTÓIDEG-ATROPHIÁK
Izoláltan igen ritka, heredodegeneratív szindrómák részeként gyakrabban fordulnak elő. A látáskárosodás lehet enyhe vagy nagyon súlyos,
az első tünetek megjelenhetnek korai gyermekkorban vagy felnőttkorban. Megkülönböztethetjük őket az öröklődés típusa szerint is.
Leber-féle herediter opticus neuropathia (a mitochondrialis DNS öröklődő mutációja)
Első tünetei fiatal felnőttkorban jelentkeznek, fájdalom nélküli féloldali látáscsökkenéssel, amely a maximumát 1-2 hónap alatt
éri el. A teljes vakság ritka. A másik szem látásromlása hetek vagy hónapok múlva következik be. Nagyon ritkán javulhat.
Diagnosztikai kritériumai: pseudo-papillaoedema (nincs festékkilépés a FLAG vizsgálat során, microangiopathia a papilla
körül). Kezdetben papillitis képét utánozhatja, átmenetileg vérzés is látható a papillán. Később részleges vagy komplett
látóideg-atrophiába megy át. A papilla körüli erek lehetnek behüvelyezettek. A látótérkiesés jellegzetesen centrocoecalis scotoma.
A Leber-szindróma tünetei: opticus atrophia, nystagmus, macula coloboma, cataracta, keratoconus, lehet fejfájás, szédülés,
Uhthoff-tünet.
Differenciáldiagnózis: a sclerosis multiplex okozta neuritis nervi optici. Diagnosztikus értékű a látókérgi kiváltott
válasz (VEP), ami gyakorlatilag kioltott, és a mintázott elektroretinogram
(PERG), ami szintén kioltott. A PERGeltérés hívta fel a figyelmet arra, hogy
elsődlegesen retinális ganglionsejtOptic disc pit
Coloboma nervi optici
Fibrae medullares
károsodásról,
majd
anterográd
axondegeneráció
okozta
opticus
atrophiáról van szó.
Juvenilis opticus atrophia (Kjer),
dominánsan öröklődő opticus atrophia
(dominant optic atrophy, DOA)
Gyermekkorban a látásromlás lappangva
kezdődik,
alattomosan
progrediál. A látásélesség csökkenése nem vagy csak mérsékelten súlyos.
Opticus neuritis képében jelentkezik,
majd főleg a látóidegfő temporalis felének atrophiájába torkollik. A retina
artériái és vénái nagyon kanyargósak,
a pigmentepithelium destrukciója és
az érhártya sclerosisa is megfigyelhető. Centrális, paracentrális vagy
centrocoecalis scotoma mutatható
ki látótérvizsgálattal. Elsődleges a
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1. ábra
Látóidegfő-rendellenességek szemfenéki képei
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ganglionsejt-degeneráció, majd anterográd axondegeneráció fejlődik ki. A betegek 10%-ában mentális retardációval, 80%-ában
halláscsökkenéssel is társul. A recesszíven öröklődő forma megjelenése 3-4 éves korban kezdődik, és súlyos látásélességcsökkenés, valamint papilladekoloráció jellemzik, akárcsak a domináns formát. Domináns öröklődést mutat az az opticus
atrophia, amelyhez a központi idegrendszer demyelinisatiója is társul. Ebben a kórképben a papilla a normálisnál kisebbnek
tűnik, dekolorált és szürkés színű. Az erek is szűkebbek. A látóideg gyulladásához hasonlít kezdetben, de idővel, a kezelés ellenére
kialakul a nervus opticus atrophiája. Végtaggyengeséggel, ataxiával, hemiparesissel, hangképzési zavarral (dysarthria) társul.
Domináns öröklődést mutat a szürkehályoggal és neurológiai tünetekkel járó opticus atrophia. Tüneteiben hasonlít a recesszív
öröklődésű Behr-, Marinesco-, Sjögren- és Friedreich-szindrómákhoz.
Behr-szindróma (opticus atrophia és ataxia szindróma)
Autoszomális recesszív öröklődést mutat. Infantilis formája ritka, időnként némi progresszió figyelhető meg, majd stagnál az
állapot. Gyermekkor után már nem progrediál. Az opticus atrophia eredményezi a látásélesség-csökkenést, emellett centrális
scotoma és horizontális nystagmus is a jellegzetes szemtünete a betegségnek. 6–14 éves korban manifesztálódó formájához társulhat diabetes mellitus, de retinopathia kialakulásával ilyenkor nem kell számolnunk. Társuló neurológiai eltérések az ataxia,
fokozott tendonreflex, pozitív Babinski-tünet, koordinációzavar és mentális zavar. A hólyagsphincterizom működésének gyengeségével is társulhat. Egyéb tünetek is megtalálhatók, mint a progresszív spasticus paraplegia, dysarthria, dongaláb, bólogató
fejmozgás. Recesszív öröklődést mutat a nervus acusticus degenerációjával járó opticus atrophia, amelynél gyakori a progresszív
polyneuropathia.
A spasticus paraplegia szindróma egy nemhez kötött, recesszíven öröklődő megbetegedés, ami a spasticus paraplegia és
a látóideg-atrophia tünetegyüttese. Ez egy degeneratív kórkép a központi idegrendszerben. A „nem Leber-típusú” opticus
atrophiára a korai gyermekkori kezdet jellemző. Mentális retardációval, fokozott térdreflexszel, dysarthriával, tremorral társulhat. A neurodegeneratív szindrómákban fellépő opticus atrophiák társulhatnak a Charcot–Marie–Tooth-féle öröklődő progresszív polyneuropathiával. Az első tünetek a 10–20. életév között kezdődnek, majd megtartott izomerejű combizomzat mellett
a lábikra elsorvadása az úgynevezett „gólyaláb” kialakulásához vezet. Friedreich-ataxia is társulhat opticus atrophiával, valamint
retinitis pigmentosával is.
Irodalom
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4.1.4.

A phacomatosisok

A phacomatosisok elnevezést először van der Hoeve alkalmazta 1920-ban azon betegségcsoportok összefoglalására, amelyekben
hamartomák egyidejűleg észlelhetők:
• a szemben,
• a központi idegrendszerben,
• a visceralis szervekben,
• a bőrben.
A hamartoma jóindulatú, daganatszerű göböt jelent, amely egy hibás szövetképződés (dysgenesis) eredménye. A phacomatosisban
szenvedőknél jóval nagyobb arányban fordulnak elő jó- és rosszindulatú daganatok.
A klinikusok számára a legfontosabb phacomatosisok:
• Neurofibromatosis (Recklinghausen-betegség)
• Sclerosis tuberosa (Bourneville-betegség)
• Angiomatosis retinae et cerebelli (Hippel–Lindau-betegség)
• Encephalotrigeminalis angiomatosis (Sturge–Weber–Krabbe-szindróma)
• Ataxia teleangiectasia (Louis–Bar-szindróma)
Neurofibromatosis – Recklinghausen-betegség
A szindróma autoszomális, domináns öröklésmenetet mutató kórkép. Tünetei a bőrön, a központi idegrendszerben és szemészeti
kórképekben jelentkeznek. A bőrtünetek a neurofibromatosisban szenvedő betegek 99%-ában észlelhetők. A születés utántól
testszerte észlelhetők a tejeskávészínű foltok. Szintén jellegzetesek a környéki idegek lefutása mentén látható kisebb-nagyobb –
esetenként akár diónyi nagyságot is elérő – neurofibromák. Ezek lehetnek szoliterek és plexiformisak, szövettanilag a fibrotikus
elemek dominálnak, de Schwann-sejtes részeket is tartalmaznak. Az idegtörzzsel összekapaszkodva fájdalmat is okozhatnak.
A központi idegrendszeri tünetek, a neurofibromák részben a perifériás idegtörzseken észlelhetők, részben a gerincvelői gyökökön és az agyidegeken. Lokalizációjuknak megfelelő klinikai képet mutatnak. Így például a kétoldali acusticus neurinomát észlelhetünk a klinikai gyakorlatban agyidegtünetekkel, az intracranialis nyomásfokozódás tünetcsoportjával, valamint agytörzsi
tünetekkel. A szemészeti tünetek közül a szemhéj szoliter vagy plexiformis neurofibromatosisa (1. ábra) mellett gyakorlati jelentősége az orbita neurofibromatosisának van. A Schwannsejtekből kiinduló neurofibroma származhat a nervus
oculomotoriusból, a nervus abducensből vagy a nervus
trigeminus első ágából. Az orbitacsúcsban ún. Terrienszindrómát, azaz fissura orbitalis superior tünetegyüttesét
okozza, melynek legfontosabb tünete a lassan progrediáló,
axialis exophthalmus. A Recklinghausen-kórban szenvedő betegek szemtünete lehet a fentieken kívül az orbitafal
kongenitális defektusa (többnyire az ékcsont nagyszárnyán)
okozta pulzáló exophthalmus. A fej előrehajtásával vagy a
véna jugularis leszorításával provokálható. További csontanomália lehet a kétoldali, szimmetrikus tágabb foramen
opticum, amelyre az opticus tumorok differenciáldiagnózisa
során
is kell gondolnunk (lásd részletesebben a 6.1. számú
1. ábra
A bal felső szemhéj neurofibromája a Recklinghausen-kór egyik szemtünete.
fejezetben a 340. oldaltól).
Önálló megbetegedésként vagy e kór részeként (mintegy 15%-os gyakorisággal) alakulhat ki opticus glioma. Az astrocytából
eredő tumor gyermekkorban jelentkezik, enyhe exophthalmus mellett korán okoz látásélesség-csökkenést. A kórfolyamat
a látóideget és a chiasmát betegítheti meg. A gyakran mindkét szemet érintő betegség szabálytalan látótérkieséseket, a
visus csökkenését, egyik vagy mindkét foramen opticum aszimmetrikus tágulatát okozza. Fontos differenciáldiagnosztikai tény, hogy glioma esetén aszimmetrikusak, míg a Recklinghausen-kór okozta csontdefektusnál szimmetrikusak a
foramentágulatok. Másrészről az opticus gliomáknál korábban jelentkezik a visusromlás, mint az exophthalmus. Ugyanakkor opticus hüvely meningeomáknál fordítva. Segít a megkülönböztetésükben, hogy az opticus gliomák CT- vagy MRképein jellegzetes a nervus opticus orsószerű megvastagodása (Lásd részletesebben a 6.1. számú fejezetben a 340. oldaltól).
Az alapbetegség kezelésének fő elve, hogy a kivizsgálás után rendszeresen ellenőrizni kell a beteget, hogy a szoliter vagy
multiplex neurofibromák fejlődését és következményeit időben észlelhessük. A családfaelemzés és a genetikai tanácsadás
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a betegség autoszomális domináns öröklésmenete miatt indokolt. Az acusticus neurinoma esetén idegsebészeti műtéti megoldás javasolható.
Sclerosis Tuberosa – Bourneville-betegség
A XIX. században Recklinghausen után Bourneville írta le ezt a szindrómát. A kórkép legjellegzetesebb tünetei:
– epilepszia
– adenoma sebaceum az arcon (naevus Pringle)
– oligophrenia, dementia
A központi idegrendszeri, neurológiai tüneteket a cerebrális cortexben, a subcorticalis dúcokban, valamint a kisagyban lévő és a kisgyermekkorban növekedésnek induló dysgenetikus daganatok okozzák. A koponyaűri meszesedés a második-negyedik életév után
válik láthatóvá. Leggyakrabban az epilepsziát észleljük, mely infantilis spasmusokkal kezdődik, s a gyermek növekedése során az eltűnő spasmusok helyébe generalizált rohamok lépnek. A görcsöktől függetlenül ritkán choreiform mozgások jelentkeznek. A sclerosis
tuberosában szenvedők mintegy 60%-ában mentális retardáció áll fenn. Ha a dysgeneticus daganat a kamrarendszer falához közel,
subependymalisan helyezkedik el (óriássejtes astrocytoma),
liquorelfolyási zavart okozhat, és a koponyaűri nyomás lassú, tartós emelkedésével mentális retardációhoz és krónikus
papillaoedemához vezethet. A sclerosis tuberosa bőrtünete az
adenoma sebaceum az arcon pillangó alakban elrendeződő,
vörösesbarnás, papulosus kiütések, melyek angiofibromák,
s főként a késői gyermek- és pubertáskorban a legkifejezettebbek. A szemtünetek közül a típusos retina hamartoma a sclerosis tuberosában szenvedők csaknem felénél észlelhető. A papilla területében és peripapillarisan helyezkedik el, életlen határú,
szürkés-sárgás színű, eperszemre emlékeztet (2.ábra). A papilla
felszínes rétegében jön létre, ezért az ott haladó ereket többnyire
elfedi. Ezzel szemben a hasonló szemfenéki képet mutató drusen
papillae, ártalmatlan papillaanomália, amelyet hyalingömbök
okoznak, s mivel a látóidegfő mélyebb rétegeiben vannak, rajtuk erek láthatók. A sclerosis tuberosa kezelése az epilepsia esetében az antikonvulzív terápia. Az intracranialisan elhelyezkedő scleroticus göbök hisztológiailag jóindulatúak, tehát a kicsi,
még tünetmentes göböknek csupán MR – követése javasolt.
2. ábra
A szövődmények kivédése céljából a liquor elfolyásának zavarát
Sclerosis tuberosában szenvedő beteg szemfenéki képén látható retina
okozó hamartoma műtéti eltávolítása azonban indokolt.
hamartoma, amely peripapillarisan helyezkedik el
Angiomatosis Retinae et Cerebelli–Hippel–Lindau-betegség
Lindau 1926-ban állapította meg az összefüggést a kisagyban lévő angioma és a korábban Hippel által leírt retinadaganat között. Ez a phacomatosis általában a második-harmadik évtizedig tünetmentes. Szemészeti tünete a
látóhártya capillaris angiomája, késői gyermekkorban vagy
az adolescentia időszakában kezdődik, ekkor többnyire még
tünetmentes. Welch különböző fejlődési fokozatait különítette el, amelynek nemcsak diagnosztikai jelentőségük van,
hanem hasonló módon, mint a retinopathiáknál, prognosztikai és terápiás konzekvenciákkal is járnak.
Az I. stádiumban, a korai szakaszban a retinán kicsiny,
vörösesszürke angiomát vagy capillaris gomolyagot lehet
látni, normális tágasságú tápláló erekkel. A fluoreszcein
angiográfia (FLAG) során még nem lehet látni érfaldefektust,
festékanyag-kilépést.
A II. stádiumban a capillaris angiomát tápláló erek idővel
dilatálódnak és arteriovenosus sönt alakul ki.
A III. stádiumban a capillaris érgomolyag további növekedése következtében még kifejezettebben körülhatárolt lesz.
A kóros áramlási viszonyok következtében az érfalak
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permeabilitása megnő és lipidekben gazdag exsudatum lép ki a környező retinaterületekbe. Számos haemorrhagia is kialakulhat
az érfalak működészavara következtében. (3. ábra)
A IV. stádiumban a folyamat progressziója során a subretinalisan felszaporodó lipid exsudatum a retina leválását okozhatja.
Súlyos látásromláshoz vezető szövődmények alakulhatnak ki ezen betegségszakaszban. Ha a növekvő mennyiségű lipid a macula
területében halmozódik fel, maculadegeneratio jöhet létre, irreverzibilis centrális látásvesztéssel. A haemorrhagiák előrenyomulva
betörnek az üvegtestbe, s ott a teljes visusvesztés mellett még súlyosabb szövődményekhez vezethetnek.
Az V. stádiumban a perzisztáló uveitis, gyógyszeresen befolyásolhatatlan másodlagos glaucoma és a komplett amaurosis mellett csillapíthatatlan fájdalom és phtisis bulbi miatt előbb vagy utóbb a szem eltávolítását teszi indokolttá. A capillaris érgomolyag növekedése kapcsán nőhet az üvegtest felé domborodva (ún. endophyticus angioma) és üvegtesti vérzés forrásává válik.
Az exophyticusan növekvő érdaganat nem előemelkedő, hanem növekedése kapcsán elmosódottá teszi a papillát és a subretinalis
folyadék serosus látóhártya-leváláshoz vezethet (exophyticus capillaris angioma).
A központi idegrendszeri tünetek között gyakori az infratentorialis haemangioblastoma, amely főként a cerebellumban, ritkán az agytörzsben és a gerincvelőben fordulhat elő. A cerebellaris tumor fejfájást, koponyaűri nyomásfokozódást, krónikus
papillaoedemát, valamint cerebellaris tüneteket okozhat. A gerincvelőben syringomyelia, az agytörzsben syringobulbia alakulhat
ki a haemangioblastomától fel- és lefelé egyaránt. Az angiomatosis retinae kezelése során fontos a minél koraibb szakaszban
történő felismerés, követés és genetikai tanácsadás. A retinafolyamatok kezelésében a photocoagulációs és a cryopexiás kezelés
javasolt, a debreceni Szemészeti Klinika az elmúlt 15 évben alkalmazza a ruthénium applikációs lokális kezelését. Az angioma
lézer fotokoagulációs kezelésének meghatározása változatlanul nehéz, a régebbi szemléletet megőrizve, az ún. késleltetett kezelést
javasolják, azaz az első exsudatum megjelenéséig várnak e terápiafajtával. Szövődmények esetén ablatioellenes műtét, szükség
szerint vitrectomia javasolt. A cerebellaris haemangioma idegsebészeti műtétje mindenképpen javasolt. Az agytörzsi és gerincvelői
daganatkezelés e századi gyógyító eszköze a gammakés. (Utóbbiról a 2.6. számú fejezetben olvashatnak részletesen a 33. oldaltól.)
Encephalotrigeminalis Angiomatosis – Sturge–Weber-betegség
Ezen megbetegedés három fő tünetcsoportja karakterisztikus:
bőrtünete: naevus vasculosus
szemtünetei: glaucoma és chorioidea angiomatosisa
neurológiai tünetek: epilepszia és dementia
Az alaptünetek kialakulásában feltehetően a központi idegrendszeren belül a lágyagyhártya ereinek, a szemben az
érhártya ereinek, míg az arcon a nervus trigeminus mentén a facialis táplálóerek congenitalis anomáliái játszanak
pathognosztikus szerepet.
Bőrtünetként a nervus trgeminus egy vagy több ága mentén
naevus vasculosus vagy naevus flammeus alakul ki. Ez ráterjedhet a nyak-, a mellkas bőrének felső részére is. (4. ábra)
A születéstől fogva észlelhető és a kor előrehaladtával egyre
előemelkedőbbé és sötétebbé válhat, de nagyságában nem
változik.
A neurológiai tünetek között a lágyagyhártya-angiomát kell
kiemelni, ami tágult, kanyargós dysgeneticus erek halmazai,
s amelyek az alatta húzódó agyállományban is megtalálhatók
és másodlagos keringési zavar forrásai. Emellett az agykéreg
felső részében mészszemcsék rakódnak le és a capillarisok
egyidejű meszesedése is a kórfolyamat része, ez okozza a radiológiai vizsgálati képeken a betegségre típusos, az úgynevezett kettős kontúrú árnyékképet. A kisebb angiomák nem
ritkán epilepsziát okoznak.
A szemészeti tünetek már születéskor észlelhetők. Az ún.
veleszületett zöldhályog (buphthalmus) jellegzetes klinikai jelei a megalocornea, az alig csökkenthető magas szemnyomás, ennek következtében a látóidegfő rostkárosodása
markáns látásfunkció-vesztéssel és ennek megfelelően morfológiai jele a papilla excavatio. Az érhártya (chorioidea)
angiomája a betegek 30%-ában fordul elő. A szemfenéken
„vörös bársonyra” emlékeztető elváltozás látható. Ellentétben a Hippel–Lindau-betegség capillaris angiomájával,
ebben a phacomatosisféleségben az érdaganatot cavernosus

4. ábra
Sturge–Weber-szindrómában az arc bőrén látható naevus flammeus
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erek alkotják és nem a retina rétegében, hanem a mélyebben húzódó érhártyában, azaz chorioideában helyezkedik el.
Az encephalotrigeminalis angiomatosis szemtüneteinek kezelése igen nehéz, mert a veleszületett glaucoma konzervatív módon
alig befolyásolható, a műtéti beavatkozásnál nagy az expulzív vérzés veszélye. Az epilepszia gyógyszeres és műtéti kezelése
egyaránt lehetséges. A bőrelváltozás sebészeti kezelését nem ajánlják a társszakmabeliek.
Ataxia Teleangiectatica – Louis–Bar-szindróma
A betegség tünetei a veleszületett, igen súlyos immunrendszeri folyamatokra vezethetők vissza. Főbb tünetei a cerebellaris ataxia, a bőr és
a szem teleangiectasiája, valamint szemmozgászavarok és visszatérő
tüdőinfekciók.
Kisgyermekkorban zavartalanul indul a mozgás fejlődése, azonban a gyermek járása idővel a cerebellaris ataxia miatt romlani kezd.
Teleangiectasia alakulhat ki a fülön, a kemény- és a lágyszájpadon, valamint az arcbőrön is.
A szemtünetei közül a kőtőhártya teleangiectasiája látászavart
nem okoz, de a betegség felé irányíthatja a figyelmünket (5. ábra).
A szemmozgászavarok kezdeti jele lehet a vezetett szemmozgások
apraxiája, azaz a beteg képtelenné válik az irányított szemmozgások kivitelezésére. Idővel teljes mértékű ophthalmoplegia alakulhat ki.
A kor előrehaladtával a légúti fertőzések iránti fogékonyság fokozódik,
nehéz a terápiája és rosszak a beteg életkilátásai.
A phacomatosisok ritkán fordulnak elő, ám a súlyos klinikum és sokszor
nem megelőzhető szövődmények miatt a betegek tartós kezelése és a társszakmákkal együttes gondozás nélkülözhetetlen.

5. ábra
A kőtőhártya teleangiectasiája Louis–Bar-szindrómában
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4.2. A látóideg szerzett megbetegedései
4.2.1. A látóideg GYULLADÁSOS megbetegedései
LOVAS GÁBOR

4.2.1.1. Retrobulbaris opticus neuropathia – a neurológus szemszögéből
Gyakorló klinikusként egyoldali homályos látás vagy látásvesztés kapcsán találkozunk a látóideget érintő megbetegedésekkel.
Jellemzően a szemfenéken nem látható kóros (ekkor szokták mondani, hogy „a beteg nem lát semmit és az orvos sem lát
semmit”). A kiváltó ok lehet demyelinisatio, kompresszió, infiltratív folyamat, gyulladás, trauma vagy ischaemia. Mindezek
közös jellemzője, hogy a látóideg a látóidegfő mögött károsul: intraorbitalisan, intracanalicularisan vagy intracranialisan.
Tünetek és a kivizsgálás menete
A visusromlás mértéke igen széles skálán mozoghat. Előfordulhat, hogy csak színlátási deficit és monocularis látótérzavar mutatkozik 20/20-as (=teljes visusérték) mellett, de a részleges visuscsökkenésen át a spektrum másik végét a teljes látásvesztés zárja.
Látóideg-károsodás mellett a pupillareakciót indító afferens rostok károsodása mindig megfigyelhető. Az érintett oldalról vagy
egyáltalán nem, vagy renyhe, rövid ideig tartó pupillaszűkület váltható csak ki. Ez okozza a jellegzetes Marcus–Gunn pupillafenomént: a direkt pupillareakció hiányzik/csökkent, de a konszenzuális reakció megtartott. Ha az ép oldalról áttérünk a beteg
oldalra „bekapcsolva tartott” pupillalámpával (swinging flashlight test), a szembe világító fény ellenére tágulni látszik a pupilla
(ugyanis ekkor múlik el a konszenzuális reakció okozta pupillaszűkület – az érintett oldali direkt ingerlés pedig nem eredményez
érdemi konstrikciót). A gyengült vagy kiesett pupillareakció megléte demyelinisatio esetében annyira jellegzetes, hogy jól megtartott direkt fényreakció esetében főleg retinakárosodásra kell gondolnunk [1].
A szemfenéki kép az esetek kb. 65%-ában negatív. A papilla és a szemfenéki kép ettől eltérő változatait lásd a 4.2.1.3. számú
fejezetben a 212. oldaltól.
Neuritis retrobulbarisban idővel a károsodott papilla fokozatosan degenerálódik. Decoloratio, atrophia alakul ki (jellegzetesen
temporális lokalizációban). Látótérvizsgálat során a neurológiai gyakorlatban ritkábban megfigyelhető speciális látótérzavarok mutatkoznak monocularisan: altitudionális, sarló-szerű ill. cecocentralis scotoma formájában (lásd a szemtünetek részletes vizsgálatát és a
klinikai jelek értékelését a 4.2.1.3 számú fejezetben a 212. oldaltól). Képalkotó vizsgálatként optikai koherenciatomográfiával a retinalis
idegi rostozat, orbita MR-vizsgálatával maga a látóideg, míg CT-vel a csontozat strukturális károsodása vizsgálható.
A VEP szenzitivitása 70–95% neuritis retrobulbaris esetén. Jellegzetes a vezetési latencia megnyúlása és az amplitúdóredukció
(az. ún. P100 hullám késik). Mivel VEP ideg-vezetési képességet mér, minden léziót megmutat etiológiától függetlenül. Ennek
megfelelően természetesen nem specifikus SM-re. Pozitív lehet más betegségek esetében is, mint pl. Friedreich-ataxia, B12-vitaminhiány, neurolues, sarcoidosis, látóideg-kompresszió, vasculitis stb. A pozitív VEP az SM diagnózisának felállítását segítő ún.
McDonald-kritériumrendszerben[13] térbeli disszemináció jele lehet, tekintve, hogy a látóideg integritásának megítélésében
szenzitivitása nagyobb, mint az MR-vizsgálaté.
Etiológia
Bár számtalan etiológiai faktor eredményezhet retrobulbaris opticus neuropathiát, leggyakrabban, opticus neuritisszel
(neuritis retrobulbaris) találkozunk, mely nemegyszer mint a sclerosis multiplex (SM) első tüneti manifesztációja jelenik meg.
Idiopathiás opticus neuritis (neuritis retrobulbaris)
Gyulladásos eredetű, szubakutan, 1-2 nap alatt kialakuló látászavar, melyet majdnem mindig (92%) szem mögötti, a szem mozgatása során provokálódó fájdalom kísér. Jellegzetes a látótér közepének homályossá válása (centralis scotoma) és a színlátás zavara
(legtöbbször a vörös szín érzékelése romlik, néha a beteg csak „fekete-fehérben” lát). Melegben vagy testedzés során a beteg fokozódó vibrálást vagy más photopsiás jelenséget észlelhet (kb. 30%). A látászavar 1-2 héten belül javulni kezd, de a javulás teljes
folyamata 5-6 hónap is lehet. A prognózis nagyon jó, 12 hónap után a betegek 95%-nak a visusa jobb mint 20/40 és 69%-uk visusa
20/20 (Optic Neuritis Study Group). Maradványtünetként a legtöbb esetben térlátási, illetve mozgó tárgyak észlelésével kapcsolatos
enyhe deficit maradhat vissza.
Sclerosis multiplexszel való kapcsolat
Az akut demyelinisatiós opticus neuritis addig marad önálló kórkép, amíg nem igazolódik sclerosis multiplexre (SM) jellemző gyulladásos eltérés a központi idegrendszeri fehérállomány más területein is. Jól mutatja az SM-mel való kapcsolatot,
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hogy a monoszimptómás esetekben, amikor az első
manifeszt klinikai tünet a látásromlás (ún. izolált opticus
neuritis) kb. 60%-ban mutat fehérállományi gyulladásos
jeleket az MRI. Ilyen esetben, az MRI prediktív értékű definitív SM kialakulására vonatkozóan. Ha az MRI negatív, 5–10%, míg ha pozitív, 65–85% a klinikailag definitív
SM-be történő konverzió valószínűsége a következő tíz év
alatt [3;4]. Ahogyan arra az Optic Neuritis Study Group tanulmányaiban [5] rámutatott, kezeletlen betegek esetében
(vizsgálat placebo karja) negatív MRI mellett 3%-ban, míg
legalább két társult lézió esetén 36%-ban alakul ki definitív
SM két éven belül. Ez az arány megfelel más klinikai megnyilvánulással járó klinikailag izolált szindrómában (angol
megnevezés: „clinically isolated syndrome” rövidítve CIS)
szenvedő betegek esetében is. Ha az MRI és a liquorvizsgálat
is negatív (nincs intrathecalis oligoclonalis gammopathia –
OGP) 5 éven belül mindössze 0–4%, míg negatív MR, de
pozitív OGP esetén 27% a konverzió esélye [6–9].
Sclerosis multiplexes betegek 15%-ában opticus neuritis az induló tünet és a betegség lefolyása során kb. 50%-ban alakul
ki valamikor látóideg-károsodás [10;11]. A látóideg-gyulladás
visszatérhet. Az opticus neuritis tanulmány adatai szerint 10
éves utánkövetés során összesen 31%-ban fordult elő relapsus.
A visszaesés gyakorisága magasabb azoknál a betegeknél,
akiknél slcerosis multiplex igazolódott (48% vs. 24%) [12].
Az MRI tehát elsősorban a társult demyelinisatios léziók
megjelenítésével (3 mm-nél nagyobb, elsősorban a kamra körüli fehérállományban elszórtan elhelyezkedő T2 és
FLAIR jelmenetben jelintenz léziók) segíti a SM diagnózisának a felállítását. Emellett prognosztikai jelentősége is
van (lásd fenn).
Liquorvizsgálat során intrathecalis immunglobulin képzés,
illetve a liquorban megjelenő oligoklonális gammopathia
jeleit keressük (központi idegrendszeren belül zajló immunválasz). Sclerosis multiplex vonatkozásában használható a pozitív liquor prediktív értéke negatív MRI, vagy SM-re
atípusos megjelenésű fehérállományi gócok esetében.
Kezelés
Akut demyelinisatiós opticus neuritis esetében rövid és
hosszú távú kezelés különböztethető meg. A látászavar
kialakulása esetében parenterális kortikoszteroid lökéskezelés gyorsítja a javulást és középtávon befolyásolja a
betegség lefolyását. A kombinált parenterálisan kezdett,
majd per os folytatott szteroid-lökéskezelés hatékony (3 napig 1 g iv. majd 11 napig 1 mg/kg per os folytatott metilprednizolon-kezelés, amely 4 nap alatt fokozatosan kerül
elhagyásra) [14], a kezelés megkezdését követően napok
alatt javulás várható. A kezelt betegek látásának kontrasztérzékenysége és színlátása 6 hónapig mérhetően jobb, mint
a kezeletleneké. Az aktuális állapotjavulás mellett a tanulmány eredményei szerint a kezelés mintegy 2 évvel kitolta
a klinikailag definitív SM-be történő konverziót. Mérhető
előny 10 év után azonban már nincs. Tekintve, hogy orális szteroidkezelés mellett gyakoribb volt a látóideget érintő
relapszus, a per os szteroidkezelés (csakúgy, mint a retrobulbaris
szteroidinjekció) ellenjavallt.
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Metabolikus betegségek

•
•
•
•

A-, B1-, B12-vitamin-hiány
Metanolintoxikáció
Alkoholos látóideg-károsodás
Nehézfémmérgezés

Autoimmun
mechanizmusú
betegségek

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjögren-szindróma,
SLE,
Behçet-kór,
sarcoidosis,
antifoszfolipid-szindróma,
óriássejtes arteritis,
sarcoidosis,
Wegener-granulomatosis,
gyulladásos bélbetegség,

Vírusos:

•
•
•
•
•
•
•
•

HIV,
Varicella,
EBV,
Coxsackie,
adenovírus,
CMV,
mumps,
rubeola

Bakteriális:

• Lyme-kór,
• Neurolues,
• TBC

Gomba:

•
•
•
•

Genetikai betegségek

• Örökletes ataxiák és paraparesisek
• Leber-féle herediter opticus
neuropathia és egyéb
mitochondrium-betegségek
• Leukodystrophiák (elsősorban
X-adrenoleukodystrophia)
• CADASIL

Fertőzések

Cryptococcus,
aspergillus,
mucormucosis
Posztinfekciós opticus neuritis

Daganatos betegségek
Primer tumorok:

• glioma,
• ganglioglioma,
• capillaris/cavernosus
hemangioma,
• melanocytoma

Szekunder tumorok:

• metasztatikus carcinoma,
lymphoma,
• leukaemia,
• nasopharyngealis tumorok,
paraneopláziás betegségek

Sclerosis multiplex
variánsok

•
•
•
•
•
•

ADEM,
Marbug-betegség,
CIS (izolált szindróma),
Schilder-kór,
neuromyelitis optica
(Devic-szindróma vagy
optico-spinalis demyelinisatio)

1. táblázat
Differenciáldiagnosztika akut demyelinisatiós opticus neuritis esetében
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Hosszú távú kezelésként az immunmoduláló kezelés mellett tapasztaltak progressziólassulást [15;16]. Dupla vak, randomizált,
multicentrikus klinikai vizsgálatok eredménye arra mutat, hogy a korai immunmoduláló kezelés késlelteti definitív SM kialakulását [1]. Ez nem konvertálható azonban a mindennapi gyakorlatban kezelési szabállyá, hiszen CIS (clinically isolated syndrome
– lásd fentebb) esetében nem tudjuk előre, hogy az adott betegnél végül is klinikailag definitív SM kialakul vagy nem. Az MRI-n
megjelenő fehérállományi léziók segíthetnek eldönteni, hogy beállítsunk-e immunmoduláns kezelést vagy nem – hiszen az sem
jó, ha nem lassítjuk az SM-be való konverziót, de az sem, ha feleslegesen kezelünk olyan beteget, akinél nem alakulna ki SM.
Differenciáldiagnosztikai megfontolások
Neuritis retrobulbaris diagnózisát megkérdőjelező tényezők („Red Flags”)
50 év feletti életkor
kétoldali látásvesztés
fájdalom hiánya
fájdalom és a látásromlás hetek, hónapok óta folyamatosan progrediál
egy hét után is tovább romló visus, ill. 4 hét múlva nem javuló tünetek
lázas betegség, vérképeltérés, alvadási zavar, más szervrendszerek diszfunkciója (szisztémás betegség gyanúja)
Ezekben az esetekben alternatív diagnózis feltételezhető (Táblázat) [1].
Posterior ischaemiás opticus neuropathia (PION)
A látóideget az orbitában a pialis hálózaton keresztül az arteriae ciliares posteriores, míg intracranialisan az arteria carotis
interna, a superior hypophysealis arteriák, az arteria cerebri anterior A1 szakasza és az arteria communicans anterior táplálja. Ezen erek károsodása kialakulhat önmagukban (vascularis rizikófaktorok) de másodlagosan pl. térfoglaló folyamat
kompressziós hatása révén is. A PION diagnózisa nehéz, mert látásvesztés és a negatív szemfenéki kép itt is jellemző csakúgy,
mint neuritis retrobulbarisban. Ezen túlmenően, az ischaemia enyhe fájdalommal is járhat (másik oldalról pedig a neuritis
retrobulbaris mintegy 10%-ban fájdalom nélkül zajlik). Jellemző, hogy a PION-t szenvedett beteget idősebbek, vascularis
rizikófaktoraik vannak és a tüneti dinamika akut (nem subacut). A PION prognózisa lényegesen rosszabb, mint a neuritis
retrobulbarisé (lásd részletesen a 4.2.2.3. számú fejezetben a 226 oldaltól).
Szisztémás betegségek
Amennyiben láz, kiütések, ízületi fájdalom, haematologiai és véralvadási zavarok is megfigyelhetőek, a beteg részletes autoimmun
és thrombophilia irányú kivizsgálása indokolt szisztémás betegség irányában.
Neuromyelitis optica (NMO) és NMO spektrum betegség (Lásd részletesen 4.2.1.2 fejezetben a 207. oldaltól)
NMO merül fel, ha a koponya-MRI semmitmondó, vagy az anamnézisben extenzív jelzavarral kísért gerincvelői lézió (akár
évekkel az opticus tünetek előtt is) szerepel. Az NMO jellegzetesen súlyos maradványtüneteket hagy maga után. Gyakrabban
érintett mindkét szem (bilaterális opticus neuritis). NMO gyanúja merül fel akkor is, ha súlyos maradvánnyal járó relapszáló
opticus neuritis figyelhető meg. A liquorban nincs OGP, de a szérumból NMO-antitest (aquaporine 4, víz pórus fehérjeellenes
antitest) mutatható ki 60–90%-ban.
Kompressziós eredetű retrobulbaris látóideg-károsodás
Meningeoma, hypophysis-tumor és aneurysma a leggyakrabb ok, amely kompressziós károsodást eredményez. Jellemző, hogy
ezekben az esetekben, hogy a tünetek obskúrus kezdetűek, és sokszor látható papillaödéma. A betegek sokszor panaszolnak
szemmozgásra fellépő látászavart vagy kettős látást. (Lásd részletesen a 4.2.3.2. számú fejezetben a 240. oldaltól.)
Infiltratív léziók
Tumoros és gyulladásos (pl. sarcoidosis) folyamat eredményezheti a látóideg MRI-vel kimutatható lényeges megvastagodását.
Bár kezdetben klasszikus opticus neuritis képét látjuk, a hosszmetszeti követés során lelepleződik a pontos etiológia. Jellemzőbb
a kétoldali érintettség, a szteroidkezelés végén az ismételt relapsus, illetve más szervek érintettségének megnyilvánulásai.
Trauma
A traumás látóideg-sérülés az anamnézisből egyértelműen kiderül. A balesetek mellett melléküregműtétek kapcsán váratlan
szövődményként is felléphet a nervus opticus sérülése. (Lásd részletesen a 4.2.4.1. fejezetben a 247. oldaltól)
Leber-féle herediter opticus neuropathia (LHON)
Mitochondrialis genom mutációja okozza, így családi halmozódás (anyai ágon követhető) jellemzi.
Metabolikus okok
Metanolmérgezés első jele lehet kétoldali látásvesztés. Klinikailag Kussmaul-légzés, a laborban pedig metabolikus acidózis segítheti
a felismerést a pontos anamnézisfelvétel mellett.
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Gyermekkori esetek
A gyermekkori akut látóideg-gyulladás különbözik a felnőttkori formától. Sok esetben ugyanis kétoldali, gyakran kíséri papillitis.
A gyulladás általánosságban agresszívebb lefolyású, sok esetben marad vissza reziduális deficit [1].
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ILLÉS ZSOLT

4.2.1.2. NEUROMYELITIS OPTICA (Devic-betegség):
Egy régi kórkép új koncepciója
Paradigmaváltás és klinikai fenotípusok
A neuromyelitis optica (NMO) a központi idegrendszer demyelinisatiós, nekrotizáló gyulladásos kórképe. A betegséget
Devic írta le a 19. század végén, és monofázisos fulmináns betegségként definiálta, mely azonos vagy közel azonos időben
érinti a gerincvelőt (myelon) és a látóideget, vagyis myelitist és opticus neuritist (ON) okoz. A róla elnevezett betegséget –
Devic-kór – közel egy évszázadon át ebben a formában, a sclerosis mutiplex (SM) egy ritka formájaként tartották számon,
bár a 20. század első évtizedeiben atipikus eseteket, többek között relapszáló lefolyást is közöltek. Mára nyilvánvalóvá vált,
hogy a relapszáló forma a gyakori, és az esetek közel 80%-áért ez felelős; bár jellemzője a betegségnek, hogy a relapszusok
időben közel, „cluster”-ekben jelentkezhetnek. 2004-ben a betegek szérumából egy specifikus IgG-t izoláltak, melyet
NMO-IgG-nek neveztek el. Az ellenanyag célpontját hamarosan azonosították, mely az agyi vízcsatorna, az aquaporin-4
(AQP4) molekulának bizonyult. Ezzel az NMO az ellenanyag-mediált csatornabetegségek csoportjába sorolódott, mely a
betegség kezelésének koncepcióját is alapjaiban változtatta meg; bár az NMO az első és egyetlen központi idegrendszeri
demyelinisatiós kórkép, melynek oka ismertté vált, mégis, patogenezis szempontból jobban hasonlít a neuromuscularus
junctio ellenanyag-mediált csatornabetegségéhez, a myasthenia gravishoz. A két betegség hasonlósága abban is megnyilvánul, hogy az NMO sem mindig társul anti-AQP4 ellenanyaggal, ún. szeronegatív formái is ismertek. A kórkép diagnosztikus és terápiás megközelítését tovább bonyolítja, hogy atipikus vagy abortív formák azonosíthatók, melyeket NMO
spektrumbetegségeknek neveztek el. Ezek közül legfontosabbak a „térben limitált” kórképek, melyekben a központi idegrendszeri két célpont, a látóideg és a myelon nem együttesen érintett: (i) az ismétlődő, relapszáló látóideg-gyulladás (RION)
vagy kétoldali látóideg-gyulladás (BON) myelitis nélkül, illetve (ii) a tipikus MRI-megjelenéssel, a ≥3 csigolyaszegmentum
hosszúságú T2 hiperintenz szignállal járó kiterjedt transzverz myelitis (LETM) a látóideg gyulladása nélkül. E térben limitált spektrumbetegségek konvertálódhatnak definitív NMO-vá, amennyiben egy újabb relapszus során a hiányzó tünettan
megjelenik, ez azonban éveket vagy akár évtizedeket vehet igénybe. A diagnosztikát és a terápiás döntést tovább bonyolítja,
hogy az NMO-hoz hasonlóan, de jóval gyakrabban a spektrumbetegségek is lehetnek szeronegatívak. A klinikai komplexitás, a betegség mechanizmusának megismerésében elért gyors progresszió az európai neurológiai szövetséget (EFNS)
arra ösztönözte, hogy konszenzus alapján európai diagnosztikus és terápiás irányelveket hozzon létre, melynek közlésére
a közelmúltban, 2010-ben került sor.
Epidemiológia
A betegség a fehér, kaukázusi populációban ritka, a központi idegrendszeri demyelinisatiós betegségek 1-2%-a; a sclerosis
multiplex kb. 40-szer gyakoribb egy populációalapú, olasz felmérés alapján. Gyakrabban fordul elő viszont egyéb etnikumokban, elsősorban ázsiaiakban, ahol az SM ritka. Nőkben gyakoribb: hazai, pécsi adatbázisunkban az SM kb. kétszer
gyakrabban érinti a női nemet, míg NMO-ban a női gyakoriság ötszörös. Az SM-hez képest a kórkép indulása kb. egy
évtizeddel későbbre tolódik, átlagosan a 30-as évek végére, a 40-es évek elejére; ismertek azonban gyermekkori és késői
indulású formák is, sőt úgy tűnik, a gyermekkori forma gyakoribb, mint SM-ben. A relapszusok jellemzően súlyosabbak,
és kevésbé javulnak, mint SM-ben, és a rokkantság fő oka sclerosis multiplexszel szemben a relapszusokból visszamaradó
tünetek, és nem a szekunder progresszió. A hazai adatbázisban az NMO-betegek átlagosan öt év alatt súlyosabb állapotba
kerülnek, mint az SM-betegek nyolc év alatt. Bár az eltérő gyakoriság különböző etnikumokban genetikai háttér szerepét
hangsúlyozza, a családi formák ritkák, és egyelőre egyértelmű MHC (HLA) asszociáció sem ismert. Mitokondriális genetikai háttér szintén nem igazolódott.
Patogenezis
A kórkép célantigénje, az AQP4 a központi idegrendszer fő vízcsatornája. A molekula olyan határterületeken expresszálódik,
ahol a parenchyma folyadékkal (vér vagy liquor) kerül kapcsolatba: a kamrák subependymalis régiójában, a kéreg-fehérállomány határon és az erek körül. A központi idegrendszerben elsősorban az astrocyták és az ependymasejtek expresszálják. Máig
nem egyértelmű, miért csak a látóideg és a myelon érintett klinikailag, mivel a vízcsatorna expresszálódik a cerebellumban,
és egyéb szervekben (pl. gyomor parietalis sejtek, izom, vese) is. Az esetek kis részében az agyi MRI egyéb területek, pl. a
hypothalamus, agytörzs érintettségét is jelezheti rendszerint klinikai tünet nélkül. A probléma egyik megközelítése az AQP4
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izoformok (M1 és M23) differenciált expressziójának vizsgálata. Mára egyértelművé vált, hogy az anti-AQP4 ellenanyagok
felelősek a betegség kialakulásáért. Betegektől izolált IgG az AQP4 molekulával transzfektált astrocytákat vagy egyéb emlőssejteket komplement vagy NK sejtek jelenlétében lizálja. In vivo, az ellenanyagok átvitele állatba az NMO-ra jellemző klinikai
tüneteket és patológiai jellemzőket váltja ki, vagyis a betegség átvihető ellenanyaggal. A patogenitáshoz azonban az emberi
komplement is szükséges az ellenanyagtranszfer mellett. Az IgG és komplement intraventricularis vagy intracerebralis oltása
már 12 órán belül az AQP4 vízcsatornák csökkenését, komplementlerakódást, myelin- és axonléziót jelez, a gyulladás megjelenése előtt. Hasonló patológia és neutrofil, eosinophil granulocyták megjelenése jellemzi az emberi kórképet is. Az AQP4
molekulák eltűnéséért elsősorban az ellenanyag-mediált komplementaktiváció, a bivalens IgG1 molekulák által keresztkötött
AQP4 molekulák fokozott endocytosisa (antigénmoduláció) felelős; nem egyértelmű, hogy az ellenanyagok a vízcsatornafunkcióval is interferálnak-e, ez myasthenia gravisban kevéssé jellemző.
Ellenanyag-diagnosztika
Az ellenanyag kimutatása többféle módon történhet. A klasszikus és leggyakrabban alkalmazott módszer az indirekt
immunfluoreszcencia (IFA): a beteg szérumát egércerebellum-metszettel inkubálják, majd a kötődött ellenanyagot – amennyiben
jelen van a szérumban – fluoreszceinnel jelölt szekunder antihumán IgG ellenanyaggal mutatják ki. A viszonylag egyszerű módszer hátránya, hogy kevésbé szenzitív, és kvantitatív mérésre nem alkalmas. Érzékenyebb, és kvantitatív értékelésre is alkalmas
az ún. sejtalapú esszé (CBA): emlőssejteket (pl. astrocyta) transzfektálnak AQP4 molekulával, majd a szérum hozzáadása után
a fluoreszceinnel jelölt szekunder anti-IgG ellenanyaggal mutatható ki a sejt felszínén expresszált AQP4-hez kötődő anti-AQP4
ellenanyag áramlási cytometria (FACS) alkalmazásával. A pozitívan festődő sejtek száma és a festés intenzitása (MFI) korrelál az
ellenanyagtiterrel. A módszer alkalmazásától függően a szenzitivitás (pozitivitás) NMO-ban kb. 60–90%, LETM-ben kb. 40%,
RION/BON-ban mindössze kb. 20%. A specificitás közel 100%, vagyis az ellenanyag szinte kizárólag az NMO-spektrummal
asszociálódik: egyéb fulmináns, szteroidrezisztens központi idegrendszeri demyelinisatiós szindrómákban nem, vagy kivételesen fordul elő. Egy prospektív tanulmányban az SM-mel asszociálódó ON nem volt szeropozitív. A szeronegativitás háttere nem
ismert: felmerül egyéb ellenanyagok szerepe is. A szenzitivitás elméletileg tovább növelhető egyéb biomarkerek kombinálásával,
melyek kutatása intenzíven zajlik.
Diagnosztikus megfontolások
A betegség diagnosztikája a klinikai képen, a képalkotó
A neuromyelitis optica diagnosztikus kritériumai (Wingerchuk)
vizsgálatokon és az ellenanyag kimutatásán alapul
Kötelező klinikai kritériumok:
(Wingerchuk-kritériumok, Táblázat). A diagnosztikai krité• látóideg-gyulladás
riumok szenzitivitása és specificitása 80% felett van. Típusos
• gerincvelő-gyulladás (myelitis)
Kettő az alábbi háromból (radiológiai és szerológiai kritériumok):
esetben a definitív diagnózis felállítása nem kívánja meg az
• koponya-MRI: nem jellemző sclerosis multiplexre
ellenanyag vizsgálatát vagy jelenlétét: amennyiben a betegnél
• gerinc-MRI: a myelitisnek megfelelő T2 hiperintenzitás
látóideg-gyulladás és myelitis is zajlott a betegség lefolyása
3 csigolyahosszúságú vagy kiterjedtebb
során (két kötelező klinikai kritérium), továbbá a myelitis
• szérum: anti-AQP4/NMO-IgG pozitív
a hosszan kiterjedt T2 hiperintenzitással (LETM) jelent meg
a gerinc-MRI során, és a koponya-MRI nem jellemző SM-re
vagy NMO-ra típusos (két radiológiai kritérium), a diagnózis felállítható. Vagyis, a két klinikai kritérium (ON és myelitis) esetén
első lépésben koponya-MRI és gerinc-MRI javasolt, tipikus esetben ez a diagnózis felállításához és a terápia bevezetéséhez elegendő (ábra). A diagnosztikus probléma elsősorban a spektrumbetegségek miatt jelentkezik: ebben az esetben az európai ajánlásnak
megfelelően az ellenanyag-meghatározás szükséges és segíthet a liquor vizsgálata is (ábra):
1. Relapszáló látóideg-gyulladás akkor keltheti fel NMO-spektrum gyanúját, ha a tünettan súlyos vagy nem javul, és a koponyaMRI nem jelzi a sclerosis multiplexnek megfelelő morfológiát: a periventricularis, infratentorialis és corpus callosum
léziókat. OCT kifejezettebb axonpusztulást jelez NMO-ban, mint SM-ben.
2. Bilateralis látóideg-gyulladás (egy időben vagy közel egy időben mindkét látóideg szimultán gyulladása) esetén minden
esetben meg kell fontolni az NMO spektrum lehetőségét.
3. A relapszáló vagy kétoldali látóideg-gyulladás esetén SM mellett a Leber herediter opticus neuropathia (LHON) lehetősége is felmerül.
4. Ha a myelitis súlyos, szimmetrikus alsó végtagi gyengeséggel, érzészavarral és vizelettartási vagy indítási zavarral (elsősorban vizeletretenció) jár, az NMO-spektrum gyanúja felmerül. Gyakran indul a myelitis területének megfelelő lokalizációban
háti vagy radicularis fájdalommal a relapszus. Az agytörzsbe felterjedő nyaki myelitis légzésbénulást okozhat. A gerinc MRvizsgálata az esetek döntő részében az LETM képet mutatja. Megjegyzendő, hogy a korai fázisban a súlyos tünettan ellenére
negatív lehet a gerinc-MRI, illetve LETM képe járhat enyhébb tünettannal is. A sclerosis multiplex során kialakuló myelitisre
klinikailag rendszerint aszimmetrikus tünettan, gyakran a szenzoros tünettan dominanciája a jellemző; az MRI-kép az
LETM-mel szemben a hátsó kötélre lokalizálódó, rendszerint kettő csigolyahosszat meg nem haladó morfológia.
5. Ismert SLE-hez, Sjögren-betegséghez társuló látóideg- vagy gerincvelő-gyulladás esetén (SLE/Sjögren-myelopathia) a társuló
NMO betegség nagy valószínűséggel merül fel, ezért az ellenanyag meghatározása javasolt.
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1. ábra: Diagnosztikus gondolkodás relapszáló vagy kétoldali látóideg-gyulladás esetén
1. A koponya MR-vizsgálata jelezheti a tipikus SM-eltéréseket, ebben az irányban (klinikailag izolált szindróma, CIS vagy definitív SM) kell továbblépni. 2. Amennyiben
a koponya-MRI negatív, SM-re nem jellemző, vagy NMO-ra jellemző, az AQP4 ellenanyag-meghatározás a következő lépés. A szérum pozitivitása esetén definitív NMOspektrumról van szó az európai irányvonalaknak megfelelően, és a beteget célszerű immunszupprimálni (methylprednisolon és azathioprin: MP+AZA). 3. Ha a szérum
negatív, a liquor vizsgálata segíthet: oligoclonalis gammopathia (OGP) hiánya NMO-spektrumot támogat, és a beteg beállítása immunszuppresszív kezelésre a klinikumtól
függően megfontolandó. Ha a liquorban OGP mutatható ki, SM irányában célszerű továbblépni a koponya-MRI ismétlésével, nyakigerinc-MRI elvégzésével: az utóbbi parciális T2 hiperintenzitása SM-betegséget támogathat.

Fentieken kívül az AQP4 ellenanyag-meghatározás abszolutizálása felesleges: definitív NMO esetén a diagnózist kb. olyan szinten
erősíti meg, mint az AchR ellenanyag meghatározása myasthenia gravisban. További gondot jelent a meghatározással kapcsolatban, hogy éppen azoknál a spektrumbetegségeknél várható a legkevésbé pozitivitás, ahol diagnosztikus és terápiás szempontból fontos lenne eldönteni az NMO kockázatát a további relapszusprognózis miatt: RION/BON esetén mindössze kb. 20%-ban
várható szeropozitivitás, LETM esetén kb. 40%-ban. Ezért ezekben az esetekben az európai ajánlás a liquor vizsgálatát is javasolja: oligoclonalis gammopathia hiánya NMO spektrumbetegséget támogat sclerosis multiplexszel szemben; relapszusban vett
liquorban az esetek közel felében fehérjeemelkedés és pleiocytosis fordulhat elő, mely SM-re nem jellemző. A kiváltott válasz
vizsgálatok érdemben nem segítik a diagnosztikát néhány speciális eset kivételével. Hasznos lehet a VEP például olyan LETM
esetében, ahol a beteg panaszai alapján korábbi látóideg-gyulladásra gyanú van, de aktuálisan vizsgálatok nem történtek: VEP
abnormitás igazolhatja a lezajlott látóideg-gyulladást. A magyar adatbázisban RION/BON esetében a SEP soha nem volt pozitív,
ezzel szemben LETM-betegek kb. 20%-ában a VEP pozitivitása mutatható ki. A koponya-MRI elsősorban a differenciáldiagnosztikában fontos. Négyféle morfológia várható: negatív (leggyakrabban), aspecifikus T2 hiperintenzitások (a magyar adatbázis
kb. 20%-ában), NMO-ra jellemző (ritka a magyar adatbázisban; hypothalamus, agytörzs szignál eltérései), és SM-re jellemző
(extrém ritka). Az SM kizárása a cél, az NMO-spektrumban gyakorlatilag a Barkhof kritériumokat teljesítő MRI-morfológia
nem fordul elő.
Hogyan diagnosztizáljuk az NMO-spektrumot a gyakorlatban (ábra)?
A definitív NMO esetén (két klinikai és a koponya/gerinc MRI kritériumok) az ellenanyag-meghatározás opcionális, mivel
a diagnózis adott.
• Amennyiben ellenanyag-meghatározás történik NMO-ban, és az negatív (szeronegatív NMO), a terápiás döntést nem befolyásolja:
az immunszuppresszív kezelés beállítása kötelező.
• Izolált ON sokkal inkább SM részjelensége, ezért ellenanyag-meghatározás nem szükséges. Ha az ON súlyos és maradványtünetekkel gyógyul, a beteg obszerválása javasolt NMO irányában.
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• Kétoldali ON (BON) esetén (egyszerre vagy időben egymáshoz közel kétoldali látóideg-gyulladás), az ellenanyag-meghatározás
kötelező, míg RION (relapszáló látóideg-gyulladás) esetén javasolt.
• Ha RION/BON esetén AQP4 ellenanyag nem mutatható ki, javasolt a koponya-MRI és a liquor vizsgálata, az utóbbi lehetőleg
relapszusban: negatív vagy aspecifikus MRI, OGP hiánya a liquorban, a liquor összfehérje emelkedése vagy pleocytosisa az
NMO-spektrumot sugallja, a beteg immunszuppresszív kezelése a klinikumtól függően megfontolandó. Célszerű nyaki-háti
gerinc MRI elvégzése is, amennyiben pl. a koponya-MRI negatív, de a liquorban OGP van jelen: az SM gyanúját támogatja
NMO-val szemben a nyaki gerincvelő gyakori parciális T2 hiperintenz léziója.
• LETM esetén az ellenanyag meghatározása kötelező.
• Ha LETM esetén ellenanyag nem mutatható ki, a koponya-MRI elvégzése és a liquor vizsgálata javasolt.
Célszerű NMO-ban és a spektrumbetegségekben a beteg vizsgálata egyéb szervhez kötött vagy szisztémás autoimmun betegség
irányában, TSH, ANA, anti-dsDNS, ENA, anti-cardiolipin és anti-foszfolipid ellenanyagok tesztelése, különösen, ha a relapszusok
lázzal jelentkeznek, a beteg anaemiás, leukopeniás, thrombocytopeniás. A hazai NMO-spektrum kb. egyharmadában társul
egyéb ellenanyag- vagy autoimmun kórkép, különösen nők esetében.
A liquor ellenanyag-vizsgálata rutinszerűen nem javasolt, ritkábban mutatható ki és a titer több százszor alacsonyabb. Az ellenanyag döntően nem a központi idegrendszerben termelődik SM-mel szemben: adatbázisunkban az intrathecalis ellenanyag a
vér-agy gát sérülésének következménye volt.
Az ellenanyagtiter összefüggése a terápiával és a betegség aktivitásával nem egyértelmű. Valószínű, hogy relapszus előtt hetekkel
megindul az ellenanyagszint emelkedése a szérumban. Szteroid, azathioprin, plazmaferezis és rituximab (anti-CD20) kezelés az ellenanyagszintet csökkenti. Úgy tűnik, a remisszióval és terápiával összefüggő ellenanyag-csökkenés sem vezet azonban az antitestek
teljes eltűnéséhez, a szeropozitív betegekben mindig kimutatható. Mindenesetre, célszerű a szérumot relapszusban és az immunterápia
(szteroidlökés, plazmaferezis) előtt levenni AQP4 ellenanyag meghatározásra. Hasonlóan nem tisztázott, hogy a szeropozitivitás ös�szefügg-e a prognózissal. Egyes adatok arra utalnak, hogy az AQP4 ellenanyag jelenléte esetén gyakoribbak a relapszusok és a koponya
MRI-eltérések, kiterjedtebb a myelitis, súlyosabbak a maradványtünetek. A hazai adatbázisban a szeropozitív betegek szignifikánsan
gyakrabban igényeltek plazmaferezist, és háromnál több relapszus ebben a populációban szignifikánsan gyakrabban fordult elő.
Terápiás megfontolások
Az NMO terápiája az egyéb autoimmun kórképek kezeléséhez hasonlóan három pilléren nyugszik: a relapszusok akut kezelése,
a relapszus preventív krónikus immunszuppressziója és a tüneti terápia.
Az akut kezelés első vonalas terápiája a methylprednisolon- (MP) lökés: 1 g MP naponta 5 napig. A betegek 80%-a reagál
a szteroidkezelésre a magyar adatbázis adatai szerint is. Amennyiben a beteg státusa a kezelés ellenére rosszabbodik, nem javul vagy a tünetek súlyosak, plazmaferezis javasolt: másnaponta 1–1,5 plazmavolumen akár 7 alkalommal. A plazmaferezis
a szeronegatív betegek esetében is hatásos.
A preventív terápia elsővonalas kezelése az európai ajánlás alapján az azathioprin vagy a rituximab (anti-CD20).
Az azathioprin fokozatos beállítása a nagy dózisú MP mellett történjen, mivel hatása késői, 6–12 hónap múlva effektív. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a relapszus MP-lökését követően a beteget orális, naponta majd másnaponta 1 mg/tskg MP-terápiára
állítjuk át. E nagy dózisú orális szteroidterápiát legalább 6–8 hétig fenntartva, közben elindítjuk az azathioprin beállítását:
heti 25 mg-mal emelve, hetente vérkép- és májfunkciókontrollal. A szteroid leukocytosist okozhat, az azathioprin leukopeniát.
Az azathioprin emelése napi 2,5–3×1 mg/tskg (70–80 kg esetén ez napi 200 mg azathioprin dózis) mértékig szükséges. A szteroid fokozatos csökkentése 6–8 hét után lassan, maximum 4 mg kéthetente dózissal történjen, de kisebb dózisoknál nyújtani
kell az időtartamot. 8–12 hónap után a beteg a teljes dózisú azathioprin-monoterápián marad legalább öt évig. Amennyiben az
azathioprin mellett a májenzimek emelkedése (ritkábban leukopenia) észlelhető, a dózis csökkentése, szükség szerint leállítása
javasolt; normalizálódást követően célszerű lassan (a 25 mg dózislépcsőket hosszabb ideig tartva) újra megkísérelni a beállítást.
A krónikus szteroidterápia káliumpótlást, főleg menopauza utáni nőbetegeknél kalcium- és D-vitamin-pótlást (Calcivid naponta), gyomorvédelmet (ionpumpagátlók), szénhidrát- és sószegény, proteindús diétát igényel. Időszakos laborkontroll (vércukor,
ionok, vérkép, májfunkció) javasolt. Az azathioprinbeállítás során hetente, majd havonta az első félévben, azt követően félévente
vérkép- és májfunkciókontroll szükséges. Biztonságos, kényelmes immunszuppresszáns: terhesség során is adható, amennyiben
szükséges, a súlyos mellékhatások (súlyos infekció, daganat) extrém ritkák. Évente onkológiai szűrés javasolt.
Az európai ajánlás szintén elsővonalas szerként javasolja a rituximabot, az anti-CD20 biológiai terápiát. Magyarországon NMO
spektrumbeteget ezzel a terápiával nem kezeltek (kivéve SLE-hez társuló myelopathiát). Amennyiben a terápiát a beteg nem
tolerálja vagy ineffektív, célszerű egyéb immunszuppresszió alkalmazása: Magyarországon a ciklofoszfamid viszonylag gyorsan beállítható: SLE-hez hasonlóan intravénás lökés javasolt fél évig havonta egy alkalommal, majd újabb ciklus megfontolása.
Második vonalas további lehetőségek a mycophenolat mofetil, ciklosporin, methotrexat. IVIG kezelés elviekben hatásos lehet,
de rendkívül kevés adat áll rendelkezésre. Kihangsúlyozandó, hogy kettős vak, placebokontrollált tanulmányok egy kezeléssel
sem zajlottak: az európai ajánlás a nemzetközi szakértői panel egyetértését, „best practice recommendation” javaslatát tükrözi.
Az SM-ben alkalmazott immunmoduláló, betegségmódosító interferon-béta-kezelés NMO-ban nem ajánlott. SLE vagy Sjögrenszindrómához társuló NMO spektrumbetegségek esetén az európai ajánlás a reumatológiai-immunológiai irányvonalak követését
javasolja, elsősorban ciklofoszfamidterápiát azathioprin helyett.
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Kinél javasolt tehát a krónikus immunszuppresszió?
• Minden definitív NMO esetében mihamarabb szükséges, függetlenül attól, hogy a betegnél volt-e AQP4 ellenanyag-meghatározás,
vagy a beteg szeropozitív, illetve szeronegatív. Az első évben a relapszus kockázata 50–60%, a diagnózist követő első 3 évben 90%.
• A szeropozitív RION/BON és LETM esetén az európai ajánlás a betegség súlyosságától és aktivitásától teszi függővé a krónikus
immunszuppressziót. Praktikus megfontolások alapján azonban célszerű minden relapszáló, egyoldali súlyos látásvesztés vagy
kétoldali látóideg-gyulladás, illetve LETM esetében is beállítani, mielőtt a beteg megvakul mindkét szemére, vagy tolókocsiba
kerül egy második súlyos relapszus miatt. A szeropozitív NMO-spektrum konvertálódása definitív NMO-vá 3–7 éven belül
50–100%, tehát esély van súlyos relapszusra; LETM esetén ez az első évben bekövetkezik, a betegek közel kétharmadánál
jelentkezik újabb relapszus. Szeropozitív RION esetében öt év alatt a betegek fele konvertálódik.
• A szeronegatív spektrumbetegség hasonló megfontolást igényel, mint a szeropozitív.
• Vagyis nem célszerű és nincs szükség az ellenanyag-meghatározás eredményére várni: az immunszuppresszió bevezetését
a klinikum dönti el.
Ha a beteg krónikus immunszuppressziója alatt relapszus alakul ki, javasolt a szteroidlökést követően átmeneti nagy dózisú
orális szteroidterápia beállítása is a krónikus immunszuppresszió mellé, mivel a relapszusok gyakran „cluster”-ben jelentkeznek.
Ezt követően megfontolható az azathioprin emelése vagy átállítása pl. ciklofoszfamidra.
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4.2.1.3. A látóideg szerzett gyulladásos megbetegedései
– a neuro-ophthalmologus szemszögéből
A központi idegrendszer leggyakoribb gyulladásos megbetegedése a sclerosis multiplex, melynek gyakori bevezető tünetcsoportja
a látórendszeri érintettség. A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek neuropatológiai és neurológiai jellemzőiről, valamint a Devic-betegség korszerű ismereteiről az 1.1.2. számú fejezetben a 13. oldaltól és a 4.2.1.2. számú fejezetben a
207. oldaltól olvashatnak. A fiatal felnőttkor egyoldali szubakut lefolyású látásromlásának leggyakoribb oka többnyire a látóideg
antechiasmalis szakaszán kialakuló neuritis retrobulbaris. Egy angol statisztika szerint a látópályalézió 50–98%-os gyakorisággal első jele a sclerosis multiplexnek. A klinikai gyakorlatban ritkábban észleljük az SM másik szemtünetét, ami látászavarral,
kettőslátással indul és a szemmozgató rendszer funkciózavarára utal, egyéb neurológiai jelekkel.
A NEURITIS NERVI OPTICI KLINIKAI JELLEMZŐI
Az első tünetek, ami szemorvoshoz vagy neurológushoz viszi a beteget, a féloldali, a látótér centrális részében jelentkező homálylátás, vagy centrális „vakító fehérfénylátás” majd a centrális látótér kiesése, ami főleg a közeli látást, betű felismerési zavart okoz
és ellentétben a keringési zavarok szubjektív panaszaival a tünetek nem átmenetiek, hanem egyre kifejezettebb és kezelés nélkül
akár teljes amaurosishoz vezethetnek. A látásvesztés mértéke a halvány centrális foltlátástól a legsúlyosabb látásélesség csökkenéshez, azaz a perifériás fénysejtésig változhat. A fényérzés többnyire megmarad, s ennek diffenciál diagnosztikai jelentősége az,
hogy traumás opticus léziók, illetve a retina törzsartéria embóliája esetében a maradék fénysejtés is elveszhet. A gyulladásos betegség kezdeti szakaszában színlátás funkció csökkenése következtében a kóros oldalon, a betegek a környezetüket szürkébbnek,
halványabbnak látják és a tárgyak kontúrjai elmosódottakká válnak. A kétszemes együttlátás zavara miatt a mélységlátás is zavart lesz. Gyakran panaszolják betegeink az érintett oldalon a fény intenzitásának megváltozását, például a szoba megvilágítását
halványabbnak vélik az érintett oldalon.
A látásromlást a szemmozgatására fokozódó, szemgolyóba és orbita peremére sugárzó heves fájdalom kíséri 90 %-ban. Ekkor lényeges feladat a lokális ok (pl. glaucoma, iridocyclitis), valamint a periorbitalis melléküreg gyulladások kizárása. A demyelinisatios
betegség gyakori jele, a napozásra, lázra illetve fizikai megterhelésre jelentkező ingervezetési zavar vagy blokk okozta tünetek,
ami az átmeneti látászavarral is társulhat (Uthoff-jelenség, amely nem tekintendő schub-nak). Általánosan elfogadott, hogy az
eltérő patomechanizmus miatt tüneti kezelés elegendő.
Klinikai jelek és azok pontos tesztjei:
A beteg által panaszolt szemtüneteket műszeres vizsgálatokkal erősíthetjük meg vagy zárhatjuk ki. A távoli látásélesség csökkenését
akár a betegágy mellett néhány méterről ujjak olvastatásával, közeli visust pedig akár újság olvastatással is vizsgálhatjuk. A szemészeti
ambuláns vizsgálatát a távoli látásélesség vizsgálatával kezdjük, 5 méteres távolságra lévő visustábla segítségével. A közeli látásélességet legelterjedtebben a hagyományos Csapody olvasó tábla csökkenő betű nagysággal írt sorainak olvastatásával határozhatjuk meg
(Csapody XIII.-VI.). A látásélesség számszerű csökkenése első jele lehet a betegségnek, s a szemtünetek javulásának is első jele lehet.
A látópálya ingerületvezetési zavarát illetve a betegség javulását egy szenzitívebb és elég pontosan mérő eszközzel, az ún. kritikus
fúziós frekvencia (CFF) értékméréssel tesztelhetjük. A gyulladásos tünetek okozta funkcióvesztés biztos jele, ha a normálérték
(40Hz) 20-25 Hz alá csökken. A kezelés során a Hz érték javulása már egyértelmű jele a betegség javulásának. A vizuálisan kiváltott válasz vizsgálat (Visual Evoked Potential-VEP) a legérzékenyebb vizsgálati lehetősége a látópálya ingervezetési zavarának.
A kapott regisztrátummal jól dokumentálható mind a hullámok latencia értékeinek, mind pedig az amplitúdó értékek változása
a klinikai történések során. A kiváltott válaszvizsgálat klinikai jelentőségéről és a metodikai alapokról a 3.1.6. számú fejezetben a
72. oldaltól és a 4.1.2. számú fejezetben a 191. oldaltól olvashatnak. A színlátás szerzett zavara a színárnyalat csökkenéstől a teljes
színvakságig fokozódhat. A mindenki által elérhető szűrőeszköze a színlátást szűrő táblák (pl. Ishihara-tábla).
Minimális eszközt igénylő vizsgáló eljárás a pupillomotoros funkció vizsgálata. Az antechiasmalis opticusszakasz rostsérülései – bármely eredettel – a chiasmáig vele együtthaladó afferens pupillomotoros pálya működésének is a zavarát okozza.
Íly módon a bevezető pupillomotoros pályák ingervezetési zavara előjelzői lehetnek a a progrediáló látópálya betegségnek. A pupilla működési zavar legenyhébb fokát az úgynevezett swinging flashlight teszttel objektiválható. A két szemet
alternálva világítjuk meg s az érintett oldalon a kezdeti pupilla szűkületet még a megvilágítás alatt egy redilatáció követ.
(A működésműködészavar következménye, hogy nem tudja konstrikcióban tartani a beszűkült pupillát, impulzus hiányában).
Markánsabb opticus sérülésre utalhat, ha ez a jelenség nem megvilágításra, hanem a szemek váltott eltakarására alakul ki.
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Ezt Marcus–Gunn pupilla tünetnek nevezzük, s mértékét
a legnyhébb +1 jelöléstől a súlyosbodó állapotot, pedig +3
fokozattal értékelhetjük. A legjelentősebb rostkárosodás, a
kialakult komplett vakság jele az úgynevezett amauroticus
pupilla merevség, amikor a direkt pupilla reakció kiesett, míg az ellenoldalról az indirekt reakció kiváltható.
A pupillomotoros funkciózavarok diagnosztikai tárházáról
és a pályarendszer betegségeiről a 3.2.3. fejezetben a 122. oldaltól és a 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól olvashatnak.
A gyulladásos folyamatok okozta látóideg betegségeknél
a látótérdefektusok közül a 30 fokon belüli, úgynevezett centrális látómező ún. centrális (vagy centrocoecalis)
scotomák a legtípikusabbak. A klinikai jelek hátterében
a háttérbetegség okozta macularis és papillomacularis rostok
gyorsan kialakuló működés zavara.

A

B

1.ábra
A látóideg gyulladás jellegzetes látótér eredménye: centrális későbbiekben centrocoecalis scotoma a macularis majd a papillomacularis rostok működészavara
következtében.
A: centrális scotoma Bjerrum ernyős kép
B: centrális scotoma pontos detektálása computer periméterrel

A szisztémás kezelés során a centrális foltlátás, látótér kiesés regresziója a megfelelő kezelés fokmérője. Ha nincs változás, akkor
kompressziós vagy keringési zavar irányában is kell vizsgálódnunk. Differenciáldiagnosztikai szempontból rendkivül lényeges
elkülöníteni a szemészeti vizsgáló eljárásokkal a neuritis nervi opticit a prechiasmalis opticus, illetve a chiasma lézióktól. Utóbbi
pl. frontobasalis lassan növekvő meningeoma vagy tuberculum sellae meningeoma kompressziós hatásának következményei.
Míg a látóideg gyulladás többnyire centrális relatív- majd abszolút scotomát okoz, addig a prechiasmalis – chiasma lézió
eseteiben az egyoldali centrális látásvesztéshez egyidejűleg a társszem temporális-felső quadránsában okoz látótér defektust(ún.
junction scotoma) a chiasma lézió kezdetén.Tehát mindig mindkét szemen centrális és perifériás látótér vizsgálatokat egyaránt el
kell végezni! Részletesen foglalkozunk a látótér defektusok pontos diagnosztikájával a kompressziós eredetű látópálya betegség
fejezetben,ami a 240. sz. oldalon található. A kétoldali centrális vaksághoz vezető klinikai jeleket a szimmetrikus két oldalon
jelentkező centrocoecalis abszolút scotoma fémjelzi, ami többnyire az úgynevezett toxikus amblyopia következménye. Lásd részletesebben a 4.2.5.1. sz. fejezetben és a 254. oldaltól. Ha a látóidegfő gyulladás a papilla területében indul, akkor az elmosódott
papillakép ún. vakfolt megnagyobbodással társul gyors látásvesztés mellett. Ha ezen tünetek megkímélt látásfunkciók mellett
és kétoldali megjelenésűek, kétoldali közel azonos mértékű vakfolt megnagyobbodással, akkor a koponyaűri nyomásfokozódás
okozta oedema papillae lehetőségére gondolhatunk. Átmenetileg a látóideg gyulladásnál is észlelhetünk olyan látótér defektust,
mint a vascularis eredetű opticus léziónál, azaz az egyoldali nasalis alsó quadráns kiesését, de a keringési zavarnál többnyire
megkímélt marad a centrális látómező, míg gyulladásnál már kezdettől progresszíven jelentkezik a centrális látásvesztés centrális
abszolút kieséssel kombinálódva. A perimetriás vizsgálati eljárások centrális és perifériás eltérések differenciálási lehetőségeiről
a 3.1.7. sz. fejezetben a 76. oldaltól részletesen olvashatnak.
A szemfenéki vizsgálattal a látóideg gyulladásos elváltozásainál – a klasszikus meghatározás szerint – „sem a beteg nem lát semmit,
s ugyanakkor a vizsgáló orvos sem lát eltérést a szemfenéken”, azaz akut szakaszban éleshatárú, még hyperaemiás , nívóban lévő
papilla képet láthatunk. Ily módon a beteg panaszainak megerősítése vagy kizárása a fenti funkcionális vizsgálatokkal dönthető el.
A betegség későbbi, krónikus valamint a recidív folyamataiba észlelhető a látóidegfő temporális részének a halványabbá válása,
vagy számos schub után a papilla teljes területének úgynevezett dekolorációja. Ilyen esetekben már jelentős rostkárosodási jeleket látunk mind a szemfunkciók csökkenésével, mind az elektrofizológiai vizsgálat (VEP) regisztrátumában (latencianövekedés
és amplitúdóredukció).
A papilla kép megítélésében azonban nagyon körültekintőnek kell lennünk. A fiziológiás körülmények között is sápadtabb myop látóidegfő képe vagy a gyermekkori papilla képek „atrophiának” vagy „SM eredetű decolorationak” titulálva alapos funkcionális kivizsgálás nélkül, életreszóló és nehezen kitörölhető stigmát okozunk betegeinknek. Ennek megelőzésére nagyon alapos és a legkorszerűbb
funkciókat objektív módon tesztelő vizsgálati eljárások alkalmazását tartjuk a legfontosabbnak minden diagnózis felállítása előtt.
Ha a kórfolyamat a látóideg intraocularis szakaszát érinti, akkor papillitis nervi optici-nek nevezett klinikai formában az előzőekhez hasonló funkcióromlás mellett kissé előemelkedő, promineáló papillát, a peripapillarisan terjedő folyamat miatt szemtükörrel
neuroretinitist is láthatunk. A látótér eredményben ún. „nagyvakfolt” látótér defektus jelzi centrális scotomával vagy anélkül a
papillában zajló gyulladásos folyamatot. Gyermekkorban láthajuk mindkét oldalon ezt a klinikai lefolyást, vélhetően a kifejezettebb oedema készség miatt. Társulhat a látóidegfő gyulladás, bár ritkán, a retina perifériás részén is zajló gyulladással, amire
jellemző a retina perifériás vénaszakaszainak behüvelyezettsége, perifériás gyulladásos gócok („hangyatojásszerű és hópadra emlékeztető léziók, stb.), amit gyűjtőnéven pars planitisnek nevezzük. Leginkább a fiatalkori autoimmun betegségekben láthatjuk
szemtünetként. Ezen betegség pontos diagnosztizálását és a legkorszerűbb és még ma is egyedülálló lokális kezelését vezette be
Európában elsőként néhai Gál János főorvos úr. (OSZI kiadvány 1984). A szemfenéki vizsgálatok a funkciók változásának mérése
mellett az új szemészeti vizsgálatok (pl. FLAG,ICG, OCT, HRT etc.) révén valamint az elektrofiziológiai eljárások hatalmas fejlődése a differenciáldiagnosztikában óriási segítséget jelent a klinikusok számára. A neuroradiológiai eljárások közül a koponya MR
új metodikái a monoszimptómásan induló demyelinisatios folyamatok megerősítésében és kizárásában is segítheti a klinikusokat.
(Lásd a 3.3.7. sz. fejezetben a 153.oldaltól.)
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Az antechiasmalis látópálya megbetegedések differenciáldiagnosztikája
A differenciáldiagnosztikában szerepet kapnak azon látópálya megbetegedések, amiknek a hátterében nemritkán szisztémás
megbetegedés deríthető ki. Az antechiasmalis opticus betegségek főbb csoportok:
1. Hereditaer opticus atrophiák (2. ábra. 1. táblázat)
2. Heredodegeneratív szindrómák (3.ábra)
3. Szerzett antechiasmalis opticus laesiók (4.ábra)
A neuritis retrobulbaris leggyakoribb okai és következményes opticus atrophiához vezető leggyakoribb betegségek
– differenciáldiagnosztika:
• Demyelinisatiós megbetegedések (SM, NMO)
• Autoimmun betegségek szövődménye (SLE, antifoszfolipid szindróma)
• Gyermekkori vírusfertőzések szövődményei (bárányhimlő, rubeola, mumpsz)
• Postinfekciosus eredetű neuritisek (herpes zoster, mononucleosis infectiosa)
• Meninxek-, orbita- és az orrmelléküregek gyulladásai
• Granulomatosus gyulladások szövődménye (TBC, sarcoidosis, HIV fertőzés)
• Intraocularis gyulladás következménye
• Ismeretlen eredet
Hasonló klinikai tünetekkel induló-, opticus atrophiához vezető kórképek:
• Léber-féle-opticus atrophia (LOHN), valamint a fontos heredodegeneratív opticus atrophiák
• Elülső ischaemiás opticopathia (EION, AION)
• Nutricionális és toxikus eredetű opticus léziók
Az antechiasmalis látóideg rostkárosodásához vezető kórfolyamatok tisztázása sokszor igen nehéz, számos társszakma segítségét
igényli s emiatt is igen időigényes feladat. Ezalatt az adekvát kezelés adása elhúzódhat és ez az irreverzibilis látáskárosodáshoz
vezethet. Ily módon e betegség körben is – noha a szemünetek hasonlóak vagy majdnem azonosak – a differenciáldiagnosztikának
hatványozott a jelentősége. A 40 évesnél fiatalabb betegek döntő hányadában a neuritis retrobulbaris, akár első tünetként is, a
sclerosis multiplex részjelensége.
Az autoimmun betegségek körében látóideg érintettséget a szisztémás lupus erythematosus (SLE) és antifoszfolipid szindróma
primer és szekunder formáinál észleltünk, s nem egy esetünkben a szemtünet hívta fel a figyelmet az induló szisztémás kórképre.
Emellett Sjögren-szindróma, Hashimoto-féle thyreoiditis és colitis ulcerosa (gyulladásos bélbetegségek) kapcsán is leírtak és
saját betegeink körében is megfigyeltük az opticus egy vagy kétoldali érintettségét.
A fertőző betegségek közül a bárányhimlő-, a mumpsz és a herpes zoster, valamint a mononucleosis infectiosa betegségek
szövődménye lehet egyaránt a neuritis retrobulbaris. A látásromlás a bőr tüneteket megközelítőleg 10-14 nappal követheti.
Nem ritka a Lyme borelliosis második szakaszában az érhártyagyulladás, ún. hátsó uveitis mellett a papillitis nervi optici.
A szerológiai pozitivitás azonban még önmagában nem jelent diagnózist. Papillitis nervi opticit okozhat még toxoplasma vagy
toxocara fertőzés kiterjedt érhártyagyulladással társultan.
Az orbitába terjedő gyulladások kapcsán kialakuló következményes látóideg gyulladás a kezeletlen, későn felismerésre kerülő
orbitális-, paranasalis üregek gravis, gennyes gyulladása és/vagy a meninxek gyulladásainak is a szövődménye lehet. Differenciáldiagnosztikai szempontból igen fontos, s nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy az idült gyulladások tünetei elfedhetik
a hátterében meghúzódó, lassan növekvő kompressziós folyamatokat, melyek akár több évtizeden át is növekedhetnek.
Minden obskúrus, terápiarezisztens folyamatnál gondolnunk kell ezen háttér betegségekre i, mint például: egy paraclinoidalis
aneurysma, tuberculum sellae meningeoma, parasellarisan terjedő hypophysistumor. Részletesebben a kompressziós opticus
folyamatokról a 4.2.3.2. sz. fejezetben a 247. oldaltól.

Etiológia

Domináns

Típus
Életkor (év)
Látásélesség
Nystagmus
Decoloratio papillae
Színtévesztés
Progresszió
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Cytoplasma betegség

Juvenilis

Behr-féle

Diabetes mellitus

Leber féle (LHON)

4 -8
0,1 – 0,5
nincs
temporalis
+/enyhe

1 -9
0,1
van (50%)
temporalis
+/nincs

6 -14
kml – 0,05
nincs
teljes
+++
jelentős

18 -30
kml – 0,1
nincs
teljes
centrális++
stagnálás/progresszió

2. ábra
1.táblázat: A legfontosabb hereditaer opticus atrophiák.
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A Léber-féle opticus atrophia (LOHN) fiatal (elsősorban) férfiakat megbetegítő, maternális öröklődésmenetű mitochondrium
diszfunkció miatt fellépő látóideg-sorvadás. Az atrophia nem társul egyéb neurológiai tünettel és majdnem mindig kétoldali.
A centrális látást visszafordíthatatlanul és súlyosan károsítja, szteroidkezelés nem befolyásolja. A kezdeti szakaszban a szemfenéken a papilla határában teleangiectasiák
jelennek meg és a látóidegrostok duzzadtSpinocerebellaris
Charcot- Marie-Tooth- féle
tá válnak, de papilla oedema nem látható
degenerációk
motoneuron betegség
(pseudooedema), amit angiográfiával lehet bizonyítani, nincs festékszivárgás az érfalakból.
Későbbiekben a nagyfokú rostpusztulás miatt
a papilla teljes terjedelmében dekolorálódik
és ekkor a látótérben már a centrális scotoma
Cerebellaris ataxiák
OPTICUS ATROPHIA
progressziójaként ún. centrocoecalis scotoma
a központi látást irreverzibilisen károsítja
többnyire mindkét szemen.
Genetikai betegség, így a neurogenetikai
vizsgálatok differenciáldiagnosztikai értékű.
A legfontosabb hereditaer opticus atrophiák
Degeneratio pigmentosa
Hereditaer
differenciáldiagnosztikai szempontból fontos
retinae
szenzoros neuropathia
jellemzőit és azok kapcsolatát lásd a 2. és a 3.
számú ábrákon, valamint a 2.4. sz. fejezetben
3. ábra
A heredodegeneratív szindrómák és az opticus atrophiák kapcsolata
a 27. oldaltól olvashatók.
Az elülső ischaemiás opticopathia (EION, AION) okozta látópálya elváltozás elkülönítése a gyulladásos folyamattól a klinikai jelek, mint pl. amaurosis fugaxok-átmeneti látásvesztések szemben a progresszív centrális látásvesztéssel. A gyulladásos
folyamat okozta centrális scotomával szemben a retina és a látóidegfő keringési zavara a kezdeti centrális látásvesztés után
az olvasáshoz nélkülözhetetlen orrfelőli azaz a nasalis-alsó quadráns kiesésével az arc felismerés mellett az olvasást, közeli
munkát lehetetleníti el. Részletesen olvasható ezen betegség csoportról a 4.2.2.3. sz. a 226. oldaltól. A papillitis nervi opticihez
hasonlóan a koponyaűri nyomásfokozódás is a látóidegfő oedémájával indul, a szemtünetekről részletesen a 4.3.1. sz. fejezetben
a 256.oldaltól lehet olvasni.
A nutricionális és toxikus eredetű opticus léziókat többségében a nicotin és/vagy alkohol, nemritkán drog abusus okozhatja.
Az általános anamnézis mellett a jellemző látótér defektus (kétoldali centrocoecalis scotoma), befolyásolhatatlan centrális látásvesztés,
szteroid ineffektivitása is a toxikus eredetet erősíti meg. Részletesebben e betegségkörről írunk a 4.2.5. sz. fejezetben a 254. oldaltól.)
A látódeg antechiasmalis szakaszának gyulladásos folyamatát jelző szemtünetek differenciáldiagnosztikája, háttérbetegségének
megállapítása az egyik legnehezebb feladata a neuro-ophthalmologiai betegségek körében. A látóidegfő gyulladásos és ahhoz
hasonló klinikai tünettantról részben a 4.ábrán és a következő látópálya antechiasmalis szakaszának betegségei foglakoznak
jelentős terjedelemben.
Neuritis nervi optici

Papilla oedema

Elülső ischaemiás opticopathia (AION)

Látásvesztés

centrális

nincs

progresszív

Egyéb tünetek

fájdalom szemmozgáskor

fejfájás, hányás,
obskuráció

fejfájás, szemfájdalom

Oldaliság

egyoldali

kétoldali

egy-, majd kétoldali
(pseudoFoster-Kennedy szindróma)

Pupilla tünetek

+/- Marcus-Gunn

normál reakciók

+/- Marcus-Gunn

Látásélesség

jelentősen csökken

sokáig megtartott

jelentősen csökkent

Szemfenéki kép

neuritis: normál
papillitis: oedémás

pangásos papilla

akut: enyhe papilla oedema,
krónikus: decoloratio

Látótér

neuritis:
centralis scotoma
papillitis:
nagyobb vakfolt

jelentős vakfolt megnagyobbodás

quadrantópia
+/- centrocoecalis scotoma

Prognosis

a látás visszatér

megtartott látásfunkciók

irreverzibilis látásvesztés

4.ábra
2.táblázat: Differenciáldiagnosztika: neuritis nervi optici, papilla oedema és az elülső ischaemiás opticopathia
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A sclerosis multiplex okozta neuritis retrobulbaris kezelési elvei az elmúlt évtizedekben megegyeztek a szisztémás demyelinisatio
okozta neurológiai betegségek kezelési protokolljával. Vonatkozik ez a szteroid-lökésterápiára, akárcsak a schubok ritkítására,
a remisszió megőrzésére bevezetett, szinte évről évre megújuló és egyre korszerűbb immunszuppresszív kombinált kezelésekre egyaránt, amiről részletesen olvashatnak neuroimmunológiai centrumok vezetőinek összefoglalásaiban. (Lásd a 4.2.1.1.
és a 4.2.1.2. sz. fejezetekben a 203. és a 207. sz. oldalaktól.)
A vascularis, kompressziós és traumás opticus betegségekhez hasonlóan a gyulladásos folyamat diagnosztizálása, kezelése és
a beteg akár élete végéig tartó gondozása csak team – szakkonziliárusok révén valósulhat meg, úgymint neurológus, szemész,
elektrofiziológus, neuroradiológus, belgyógyász-immunológus segítségével.
Irodalom:
1.

Beck RW. et al.: The effect of corticosteroids of acute optic neuritis on the subsequent development of multiplex sclerosis. New England Journal
of Medicine. 1993;329:1764-1769.
2. Fazekas F , Komoly S. et al.:Intravenous immunoglobulin in relapsing-remitting multiple sclerosis: a dose-finding trial. NEUROLOGY , 2008;
71:(4) pp. 265-271.
3. Glaser JS. Neuritis retrobulbaris. In: Neuroophthalmology 1990;69-110. JB Lippincott Comp. Philadelphia.
4. Komoly Sámuel: Mit mondok a betegemnek, ha kiderül, hogy sclerosis multiplexben szenved. Orvostovábbképző Szemle 2000; 4 : pp. 20-21.
5 R. Martin et al. Multiplex sclerosis. In: Th.Brandt et al. Neurological Disorders. Course and treatment.Academic Press, 1996; Chapter 45.483-505.
6. Molnár K. és mtsai: A látókérgi kiváltott válaszvizsgálatok jelentősége a sclerosis multiplex diagnosztikájában. Szemészet:1990; 127:13-17.
7. Molnár Mária Judit: A neurogenetikai vizsgálatok jelentõsége a klinikai gyakorlatban. Orvosképzés 2008; 83. évf. 5:335-418.
8. Szirmai I. Neurológia. A demyelinisatiós betegségek. SE Helianthus 1995; 222-233.
9. The IFNB Multiplex Sclerosis Study Group: Interferon beta 1b is effective in relapsing-remitting multiplex sclerosis. Clinical results of a
multicenter, randomized , doubled-blind, placebo-controlled trial. Neurology 1993;43: 655-661.
10. Vécsei L, Komoly S. Sclerosis multiplex. 2003;Budapest: Therapia Kiadó, 1-190 p.
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4.2.2. A látóideg KERINGÉSI zavarai okozta kórképek
PFLIEGLER GYÖRGY

4.2.2.1. A látóideg vascularis kórképei – belgyógyászszemmel
A szem képleteit ellátó erek az a. carotis internából erednek, tehát a látószerv és az agy vérellátása szorosan kapcsolódik egymáshoz.
Az a. carotis internából eredő a. ophthalmica különböző ágai (a. centralis retinae, aa. ciliares posteriores longae et breves,
a. lacrimalis, a. ciliaris anterior) és a megfelelő vénák más-más, nevükkel jelzett, területért felelnek Azon ritka esetben, amikor az
a. ophthalmica nem fejlődik ki, az a. meningea media veszi át a szerepét. Az uvea keringését az a. ciliaris, a retináét az a. centralis
retinae ágai látják el. A foramen n. opticin belépő a. ophthalmicából először a látóidegfőt ellátó aa. ciliares posteriores, majd a retina
medialis kétharmadát ellátó a. centralis retinae ágaznak le. Ez utóbbi felső és alsó halántéki, illetve nasalis ágra válik. Utoljára válnak
le az aa. ciliares posteriores longae, amelyek a chorioidea perifériás részét, a corpus ciliarét és az irist látják el. Végül az aa. ciliares
anteriores ágai erednek. A vénás elfolyást a retinából a v. centralis retinae, illetve annak, az artériákkal azonos nevű és lefutású, kisebb ágai, a chorioideából a vv. vorticosae biztosítják az alsó és felső v. ophthalmica, majd a sinus cavernosus felé. A retina artériák és
vénák között sűrű capillarishálózat hivatott a lehető leghatékonyabb oxigén- és tápanyagcserére, csak az éleslátást biztosító macula
lutea, fovea centralisában nincsenek capillarisok. Jellegzetesség még, hogy a retina erei az agyi, az uvea érrendszere az extracranialis
erekkel azonos felépítésűek, illetve hogy az artériák és a vénák igen közel, gyakorta azonos adventitia hüvelyben futnak.
A szem vérellátásának zavarai következtében fellépő kórképek (ocularis ischaemiás szindróma) – különösen nem szemész szakemberek
számára – meglehetősen nehezen áttekinthetők. Célszerű ezért először az irodalomban használatos kifejezéseket értelmezni (1. táblázat).
Az elkülönítő kórisme szempontjából hangsúlyozni kell azonban, hogy a tünetek nemcsak a klasszikus értelemben vett haematologiai,
haemostaseologiai eredetű keringészavart és következményes látásvesztést jelentik. Így pl. „hirtelen látásvesztés” létrejöhet, a főként a
retina artériák elágazásaiban megakadó cholesterin kristályok (ún. Hollenhorst plaque-ok) esetén is. Szeptikus, illetve tumorembolusok
is elzárhatják az ereket, s helyi okok, így pl. leggyakrabban glaucoma lehet az oka. Ritkán ún. orbitalis compartment szindróma
(elhúzódó spinalis anaesthesia, Trendelenburg-helyzetben végzett műtét esetén) is kiválthatja a látásvesztést, a szemgödör megnőtt
nyomása okozta tamponád következtében. Keringészavart (pl. a szemfenéki vénák elzáródását) észlelhetünk paraproteinaemiával járó
haematologiai megbetegedésekben (myeloma multiplex, Waldenström-macroglobulinaemia), hyperlipidaemiákban, sclerosis multiplexben, cryoglobulinaemiában. Számolni kell nem keringési zavar következtében fellépő megvakulással is, mint pl. a szemgolyót ért
tompa ütés (labda) során, de gondot okozhat a pszichiátriai kórképek ún. álvakságának kórismézése is.
Ocularis ischaemiás szindróma (OIS) tehát mindazon szemészeti tünetek és panaszok gyűjtőfogalma, amelyek – rendszerint krónikus –
keringészavar következtében alakul ki. Általánosságban az elülső szegmentre cataracta, gyulladás, szivárványhártya-neovascularisatio
a jellemző, míg a hátsó szegment károsodását keskeny retinealis artériák, tág, de nem dugóhúzószerű szemfenéki vénák,
bevérzések, vattacsomók és a n. opticus
neovascularisatiója fémjelzik. A tünetek
A tünetek erőssége,
a. Átmeneti homályos látás
többnyire fájdalmatlanul jelentkeznek.
időtartama alapján
b. Amaurosis fugax
Hirtelen látásvesztés (sudden visual loss)
c. Végleges látásvesztés (szemfenéki infarctus)
gyakorta előforduló, nem oki, hanem leA következmény szerint
a. Elülső ischaemiás opticus neuropathia (AION)
• Arteriitises (AAION)
író szókapcsolat (tünetcsoport), amely a
• Nem arteriitises (NAION)
betegek panaszát veszi kiindulási alapul, s
b. Hátulsó ischaemiás opticus neuropathia (PION)
annak alapján különböző súlyossági fokok
A kóroktan (a véráramlás
a. Thrombosis/embolia
figyelhetők meg: átmeneti homályos látás
megakadásának oka) szerint b. Érfalkárosodás (vasculitis: autoimmun, fertőzés,
(transient visual Obscuration; TVO) néhány
arteriosclerosis, diabetes stb.)
másodpercig tartó, a papilla vizenyője, álAz érintett ér szerint
a. Arteriae retinae
talában koponyaűri nyomás fokozódása
• A. centralis retinae occlusio (ACRO)
következményeként. Amaurosis fugax a –
• Artériaág-occlusio (BACRO: rr. temporales,
rendszerint egy szemet érintő – másodperrr. nasales)
b. Aa. ciliares posteriores breves
cekig-percekig tartó, teljes vagy részleges
• AAION, NAION
vakságot jelenti. Átmeneti vakság (transient
c. Aa. ciliares posteriores longae
visual loss; TVL) súlyosabb fokozat, nem• PION
csak látáscsökkenés, hanem teljes vakság
d. Venae retinae
alakul ki – néhány percre vagy hosszabb
• V. centralis retinae occlusio (VCRO)
• Vénaág-occlusio
időtartamra. Ez lehet fél- (monocularis)
(BVCRO: rr.temporales, rr.nasales)
vagy mindkét szemre (binocularis) terjedő.
A legsúlyosabb, visszafordíthatatlan látás1. táblázat
vesztést a szemfenéki infarctus jelenti.
Vascularis eredetű szemészeti kórképek

neuro-ophthalmologia

217

A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

Kóroktani megközelítés szerint a szemfenék keringési zavarait – hasonlóan a többi szervhez – a szerint is rendszerezhetjük, hogy
az odavezető érben/annak egy részében (aa. ciliares aa., pp., a. centralis retinae vagy valamelyik ága) vagy a vénás visszaáramlásban (v. centralis retinae, illetve ágai) van-e az elzáródás/keringészavar.
Anterior ischaemiás optikus neuropathia (AION vagy a magyar rövidítésből EION) két formája ismert. Gyakoribb (idősebbekben, különösen az európai származású egyénekben ez a n. opticus akut károsodásának legfőbb oka) az ún. nem arteriitises opticus
neuropathia (NAION), ritkább – de a többi korosztályban valamivel több – az óriássejtes arteriitises (arteriitis temporalis) opticus
neuropathia (AAION). NAION-ban valamivel, AAION-ban jelentősen nagyobb (2:1) a nők aránya. NAION-ra jellemző a hirtelen,
fájdalmatlanul, rendszerint a kora reggeli órákban bekövetkező látásvesztés. Éves incidenciája, 50 éves kor felett 1: 10 000 lakos.
Az AAION ezzel szemben – az érgyulladásnak megfelelően – az adott ér (a. temporalis), a fejbőr érintésére is megjelenő fájdalmával, olykor rágásnehezítettséggel, lázzal jár. Az AION tartós fennállása esetén a többi ér is érintett, így pl. a hasi aorta
aneurysmájának gyakoribb előfordulását figyelték meg. A kórképért felelős aa. ciliares posteriores elzáródásának közös jellemzője a látóidegfő sápadt oedemája, amit bevérzések is tarkíthatnak és vattacsomó szerű exsudatumok jelennek meg. A látásvesztés
hirtelen, a némi javulás csak hetek, hónapok alatt következhet be. A kiváltó októl függetlenül csökken a n. opticusnak, a vérellátást a szemből való kilépésénél biztosító aa. ciliares posteriores-ben a keringés, ami végső soron a látóideg sorvadásához vezet.
Mivel itt, a kilépésnél nem csontos burok, hanem csak gliaszövet veszi körül az ideget, térfogata növekedhet (oedema), ami jól észlelhető szemtükörrel. A NAION hátterében örökletes (bizonyos HLA konstelláció, illetve skandináv származás, thrombophilia,
a glucose-6-phosphat dehydrogenase hiánya, sarlósejtes anaemia stb.) és szerzett (vasculitisek, autoimmun kórképek, köztük
a ritka Susac-szindróma, szisztémás betegségek: diabetes mellitus, hypertensio, arteriosclerosis, polycythaemia vera, shock,
gyógyszerek: 5-phosphodiesterase gátlók, mint sildenafil, cryoglobulinaemia, paraproteinaemia stb.) tényezők egyaránt állhatnak. Magunk fiatal nőbetegünkben a közelmúltban észleltünk krónikus C-hepatitis-hez társuló NAION-t. A legvalószínűbb,
mint lentebb is utalunk rá, a véralvadás, a gyulladás és az atheroscleroticus, esetenként fertőzéses tényezők együttes hatása.
Az egyes komponensek fontossága betegről-betegre változhat, mintahogy a tulajdonképpeni trigger is. Ennek ellenére az esetek
nem kis részét ma is kénytelenek vagyunk „idiopathiásnak” minősíteni.
Posterior ischaemiás opticus neuropathia (PION) esetén a hátrább (mélyebben) levő aa. ciliares károsodnak, ezért ilyenkor
szemfenéki vizsgálat számára láthatatlan marad a többnyire ugyancsak fellépő látóideg-oedema. A vizenyő azonban, akár
a csontablakon belül, akár kívül van, természeténél fogva tovább nehezíti a véráramlást, miáltal ún. circulus vitiosa lép fel.
Az arteria centralis retinae occlusiója (ACRO) során a véráramlás megszűntét okozhatja embolia, thrombus vagy az endothel
gyulladása. Jellemzője az érintett oldal fájdalmatlan, hirtelen látásvesztése (sudden visual loss), amelyet sokszor beharangozó,
átmeneti vakság (amaurosis fugax) előz meg. Többnyire csak kézmozgás, fényérzés marad meg, a látótér nagy része eltűnik, csak
perifériásan vagy paracentralisan marad egy-egy „sziget”. A szemfenéki kép jellegzetese: szűk artériák, szakadozott, sűrű (sludge)
áramlás, kezdetben normális majd sáppadt, később szürkésfehér, duzzadt recehártya, cseresznyepiros macula. Abban az esetben,
ha van cilioretinealis arteria, az általa ellátott (papillomacularis régióra eső) terület természetesen megkímélt. Embolia forrás
lehet az a. carotis, az aortaív vagy a szívüregek, de tumorsejtek okozta elzáródás is előfordul. Thrombosis helyben is kialakulhat,
nemritkán, valamilyen veleszületett és/vagy szerzett thrombophilia is igazolható a háttérben. Vasculitis a kóroktantól függetlenül vezethet elzáródáshoz (pl. óriássejtes, autoimmun, fertőzéses stb.). Sajnos – hasonlóan pl. a vénás thromboemboliához
– egyre gyakoribbak az iatrogen okok (pl. carotis angiographia, -plastica, chiropraktikai manipuláció, retrobulbaris injekció,
sugárkárosítás stb.) is. Artériás ág- („branch”) occlusio (ABRO) tünetei – pl. látótérkiesés – attól függenek, melyik ág záródott
el. Jellemző az afferens pupilladefektus. A szemfenéki kép – kisebb kiterjedéssel – megegyezik az ACRO esetén észlelttel. Ezen
esetekben kiváltó okként legvalószínűbb az embolia.
A v. centralis retinae elzáródása (VCRO) leginkább a lamina cribrosa magasságában vagy a mögött következik be, itt ugyanis a véna a közös (szűk) adventitia hüvelyben fut az a. centralis retinae-vel, tehát annak károsodása (pl. magas vérnyomás,
arteriosclerosis miatti merevség, falvastagodás) közvetlenül gátolja a megfelelő véráramlást. Emellett természetesen embolia,
thrombus is oka lehet az elzáródásnak. Ugyancsak a fájdalmatlan látásvesztés a jellemző, a szemfenéken diffúz vérzéseket, tág,
kanyargós vénákat, puha, „vattacsomó” gócokat, papilla oedemát látunk. A vérzés nem kíméli a maculát sem. Egy idő után
jellegzetes az érújdonképződés, a papillában, a retinán vagy az irisen. Kései szövődmény a másodlagos zöldhályog, az üvegtesti
vérzés vagy akár a retina-leválás. Súlyos (multiplex puha gócok, kiterjedt vérzések és keringés nélküli területek) ischaemiás és
többnyire enyhébb, ún. nem ischaemiás formát különítünk el, mely utóbbi több néven (részleges, fenyegető occlusio, vénás stasis
retinopathia) is megtalálható az irodalomban. Értelemszerűen enyhébb lefolyású az ág, ramus („branch”) véna occlusio (VBRO).
A vénás occlusiókhoz hasonló képet ad (olykor persze átfedés is előfordul) a diabeteses retinopathia. Elkülönítésében segít, hogy
itt dominálnak a pontszerű, tócsás vérzések, a microaneurysmák, illetve a folyamat kétoldali. Hypertensio okozta elváltozásokra
ugyancsak a kétoldaliság jellemző, valamint a kifejezetten szűk arteriolák, s az, hogy a vérzések nem respektálják az egyes erek
ellátási területét, horizontálisan terjednek. Hayreh nagy felmérésében leggyakrabban az alábbi szisztémás betegségeket találta
v. centralis, illetve hemicentralis retinae occlusióban: hypertensio, diabetes mellitus, ischaemiás szívbetegség. Ha csak az ágak
valamelyike záródott el, némiképp módosult a kép: az artériás hypertensiót a cerebrovascularis betegségek, a krónikus obstruktív
tüdőbetegség, a peptikus ulcus, illetve a fiatalkori cukorbetegség, majd a pajzsmirigy betegségek követték.
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Diagnosztikai teendők
A vascularis ophthalmologiai kórképeket, ha mégoly előtérben is állnak mindig tünetként kell tekinteni és a részletes – a könyv
egyéb helyein tárgyalt – szemészeti vizsgálatok (szemnyomás, tágított pupilla melletti szemfenék, látótér, fluorescein angiographia,
elektroretinogram stb.) mellett törekedni a beteg teljes, belgyógyászati, neurológiai kivizsgálására. A jobb áttekinthetőség végett az
ajánlott algoritmust a 2. táblázatban tekintjük át. Természetesen nem minden betegben és mindig szükséges valamennyi vizsgálat
elvégzése. A „panelt” mindig az adott beteghez és helyzethez kell méretezni. Így pl. fiatal, egyébként „egészséges”, de terhelt családi
kórelőzménnyel rendelkező és/vagy fogamzásgátlót szedő egyénnél a thrombophilia minél teljesebb kiterjesztésére, idős, migrénes nőbetegnél óriássejtes arteriitis kizárására/igazolására, pitvari fibrillatio észlelésekor elsősorban kardiológiai és endokrinológiai
kivizsgálásra kell törekedni. Nem szabad elfelejteni azonban azt sem, hogy egy (megtalált) ok vagy betegség korántsem „véd” egy
másik ellen, s nem ritka a veleszületett és szerzett tényezők kombinálódása sem. A vascularis szemészeti kórképek, hasonlóan a legtöbb betegséghez multicausalisak. A helyes kórisme felállításához legfontosabb mindenekelőtt a gondos kórelőzmény-felvétel, amit
semmiféle korszerű vizsgálat nem szoríthat háttérbe és amelynek ki kell terjednie mindazon családi (thrombosishajlam, diabetes,
magasvérnyomás-betegség, örökletes betegségek), környezeti (trópusi utazás, higiéne, foglalkozás, állattartás stb.), illetve a beteget
érintő közvetlen körülményre (étrend, beleértve a „táplálékkiegészítőket”, vitaminok, nyomelemek, potencianövelő készítmények
(!), korábbi, illetve jelenlegi társbetegségek, műtétek, fertőzések, sport/sérülés, baleset stb.). A fizikális vizsgálat során tájékozódhatunk a beteg vérnyomásáról, esetleges ritmuszavaráról, szívzörejéről, a jellegzetes anatómiai eltérésekről stb.
Kezelés, megelőzés
Nincs egyedül üdvözítő és bizonyosan sikerre vezető eljárás. Fontos azonban, mint más betegségek esetén is a felismert alapbetegség kezelése és a kockázati tényezők csökkentése. A szemészeti kezelési eljárások (szemmasszázs, elülső kamra paracentesise,
lokális thrombolysis, acetazolamid iv. adása, carbogen terápia, oxigéntúlnyomás, osmotikus diureticumok, béta-blokkolók,
sympathomimetikumok, szteroid, dekompresszió és egyéb műtéti eljárások stb.) tárgyalása és értékelése nem ezen fejezet tárgya,
részben mivel az első, szemészeti ellátás során kerülnek alkalmazásra, másrészt pedig nem tartoznak a szerző kompetenciájába.
A későbbi ellátás során azonban a vérnyomás, a cukorháztartás egyensúlyának biztosítása, a lipidcsökkentők alkalmazása,
plasmapheresis, diéta és életmódvezetés a belgyógyász, háziorvos, kardiológus, illetve a megfelelő szakember feladata,
szoros együttműködésben a szemésszel. Az antikoagulálás és az antithrombocyta-kezelés, másodlagos megelőzés kérdését
illetően, magunk szemész munkatársainkkal együttműködve és kedvező tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy amen�nyiben az ischaemiás/thrombotikus eredet egyértelmű igazolást nyert, a prophylactikus dózisú, kezdeti kis molekulatömegű heparin, illetve vérlemezkegátló (pl. 100 mg aspirin vagy 75 mg clopidogrel) kezelésnek helye van. A továbbiakban,
Mindenkinél elvégzendő vizsgálat
Kórelőzmény-felvétel

öröklött betegség/hajlam, korábbi történések/betegségek, gyógyszerek stb.

Fizikális vizsgálat

obesitas, keringészavar, aneurysma, vérnyomás (kétoldali!), ritmuszavar,
szívzörej, carotis-zörej stb.

Általános („rutin”) labor
máj-, vesefunkció, vércukor (diabetes)
Eszközös vizsgálatok

vérkép (leukaemia, vérszegénység), We, CRP (gyulladás),
vérnyomásmérés (mindkét karon), EKG, szívultrahang (trans-thoracalis)
és carotis Doppler (emboliaforrás), mellkasröntgen, nyaki és hasi ultrahang
(tumorszűrés)

Célzottan elvégzendő vizsgálatok
Speciális laboratóriumi vizsgálatok (adott kórkép
irányában fennálló alapos gyanú esetén)
Thrombophilia-szűrés (gyanú esetén: fiatal beteg, családi
kórelőzmény, fogamzásgátló stb.)

Endogén antikoagulánsok:

Eszközös vizsgálatok, képalkotók (gyanú esetén)

Tumormarkerek, hormonmeghatározások (pajzsmirigy-működési
zavar), immunglobulinok, elektrophoresis, autoantitestek, fertőzések (pl.
toxoplasma, vírusok) stb.
Veleszületett thrombophilia
Prothrombotikus tényezők: FII polymorphismus, FV Leiden, FVIIIC,
Lp(a), homocystein (MTHFR), „ragadós, thrombocyta szindróma”
AT, PC, PS-hiány,
Szerzett thrombophilia
Lupus anticoagulans, anticardiolipin antitestek stb.
Vérnyomás-monitorozás (ABPM; nem fixált hypertensio), Holter-monitor
(paroxysmusos ritmuszavar), CT, MRI (agyi történés, tumor, fejlődési
rendellenesség stb.), CT-angio (carotis stenosis, plaque), szívultrahang
(transoesophagealis: fülcsethrombus alapos gyanúja, malformatio stb.), a.
temporalis biopszia (óriássejtes arteriitis gyanúja)

2. táblázat.
Szemfenéki vascularis történés esetén – a szemészetin túl – elvégzendő vizsgálatok
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másodlagos megelőzésként, ha súlyos thrombophilia-tényező igazolódik (pl. FV Leiden homozygota mutáció, AT-, PC- vagy
PS-hiány), illetve egyéb, thrombotikus kórelőzmény deríthető ki és nincs ellenjavallata, orális antikoaguláns adandó, rendszeres
INR-ellenőrzés mellett. Enyhe thrombophilia, illetve artériás keringészavar esetén a fentebb említett antiplatelet prophylaxist
folytatjuk. Mindig törekedni kell azonban az egyéni gyógyszerelésre, az irányelvek – nevüknek megfelelően – csak az irányt
jelzik, amelyek ismerete alapfeltétel, de azt, hogy egy adott beteget, adott időpontban hogyan, mivel és meddig kezeljük mindig a
kezelőorvos/ok személyes felelőssége marad.
A szemfenék vérzései
Antikoagulánskezelés idején végzett műtétek
Kisebb szemészeti műtétek végzésekor (kisebb szemhéji plasztikák, kötőhártya-, szaruhártya-beavatkozások) és cseppérzéstelenítésben, kis corneasebből végzett phacoemulsificatio esetén a betegek orális antikoagulánskezelésének LMWH, UFH profilaxisra
átállítása nem szükséges, ha az INR érték kisebb, mint 2,0.
Nagyobb szemészeti műtétek idejére az intraocularis vagy nehezen csillapítható külső vérzés kockázatának csökkentése érdekében a betegeket LMWH-ra kell átállítani. Ezek közé a műtétek közé tartoznak a bulbusmegnyitó operációk: műlencse-beültetés,
ha a metszés erezett szövetet érint, illetve, ha a szem normális belnyomása műtét közben nem biztosítható folyamatosan (szaruhártya-átültetés, glaukóma elleni műtétek, ideghártya-leválás ellen végzett műtétek, vitrectomia), továbbá a nagy szemhéji vagy
arcplasztikák, nagyméretű tumorok eltávolítása, dacryocystorrhinostomia, evisceratio, enucleatio, exenteratio.
Az átállítás szempontjai:
• Thrombocyta-aggregáció-ellenes szerek szedését műtét előtt 7 nappal fel kell függeszteni. Amennyiben indokolt, a műtétet
követő napon az eredeti kezelés újraindítható.
• Orális antikoagulánst szedő betegek
1. kis kockázatú csoportjában (pitvarfibrilláció, mélyvénás thrombosis, pulmonalis embolia után stb) 1,5–2 közötti INR
vagy profilaktikus adagú LMWH mellett a kisebb szemészeti műtét elvégezhető.
2. nagy kockázatú betegségcsoportban (pl. műbillentyűs betegek) az orális antikoagulánskezelést a műtét előtt legalább
4 nappal abba kell hagyni, helyette LMWH adandó terápiás, a műtét napján profilaktikus dózisban. Ha az INR 2 alatt
van, a műtét elvégezhető súlyos vérzéses szövődmény nélkül. A műtét másnapján LMWH folytatása mellett az oralis
antikoaguláns adását el kell kezdeni, a kívánt INR-nek az alapbetegség megkívánta értékének eléréséig.
Ha az alapbetegséggel kapcsolatos belgyógyászati szempontok az antikoagulálás átmeneti megszakítását is kifejezetten kockázatossá
teszik, akkor az antikoagulálás folytatását kell előnyben részesíteni.
Az érzéstelenítés és a műtét alternatív lehetőségei antikoaguláns kezelés alatt álló betegben:
Helyi érzéstelenítés (retro-, parabulbaris injekció) során rövidebb tű és egyszeri injekció alkalmazása biztonságosabbnak tűnik,
mint a hagyományos tű alkalmazása. A cseppérzéstelenítés pedig még biztonságosabb.
Cataractaműtét választandó formája a phacoemulsificatio, cornealis seben keresztül, lehetőleg cseppérzéstelenítésben.
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NIESZNER ÉVA

4.2.2.2.

Az „intracerebralis kisérbetegség” cardiovascularis
háttere

A cardiovascularis eredetű intracerebralis érbetegségek
magukba foglalják mindazon strukturális és funkcionális
eltéréseket, melyek a szív és a szívtől az érintett érszakaszig
tartó vaszkulatúra morfológiai vagy funkcionális állapotváltozásának következményeként jöhetnek létre.
A konzíliárusi tevékenység talán legfontosabb része, hogy a
kérdést feltevő kolléga/szakma részére a saját szűkebb szakmai területünk aprólékos, pontos áttekintésével, a beteg
vizsgálatakor észlelt adatok rögzítésével, a fizikai státusz,
a cardiovascularis állapot dinamizmusának, a várható progressziónak megemlítésével fogalmazzuk meg véleményünket, és adjunk terápiás javaslatot.
A neuro-ophthalmologiai vizsgálat során a látásvesztés
okának intracerebralis, topográfiai, anatómiai lokalizációja jól megítélhető, ennek kapcsán nyilvánvalóvá válik,
hogy milyen nagyságrendű artéria- vagy kapillárishálózat
occlusiójával vagy vénás keringési zavarral kell számolnunk.
Az agy középnagy artériáinak elzáródását a szív tágult üregeiben tapadó thrombusról, vagy gyulladás következményeként
torzult billentyűk meszes felrakódásából, friss, zajló szívbelhártya-gyulladásos konglomerátumból leszakadó szeptikus
embólus stb. okozhatja. Az agyi embolisatio létrejöttében jelentős szereppel bír a pitvarfibrilláció vagy egyéb magas kamrafrekvenciával járó ritmuszavar, melyek során különböző
nagyságú embolusok kerülhetnek az agyi végartériákba. Ezek
oki szerepe és jelentősége részben a kialakult neurológiai,
ophthalmoneurologiai és az egyidejűleg fennálló kardiológiai
betegség általános tüneteiből vagy az anamnesztikus adatokból és az eszközös vizsgálatok (EKG, ECHO, Holter, angio/
ventriculographia, rtg, CT-angio, MRI) együttesen értékelt,
bizonyító eredményeiből véleményezhetők.

A szövegben alkalmazott rövidítések:
EKG:
ECHO:
Rtg:
CT-angio:
MRI:
ACC:
ACE:
ACI:
CDS:
UH:
MA:
FLAG:
ABPM:
PTCA:
DSA:
PTA:
LDL:
NO:
ACE:
AgII:
VCAM:
ICAM:
PAI-1:
IL-6:
TNF-α:
CRP:

elektrokardiogram
echokardiográfia
röntgen
computer tomographia-angio
magnetic resonance imaging
arteria carotis communis
arteria carotis externa
arteria carotis interna
carotis duplex sonographia
ultrahang
mikroalbuminuria
fluorescein angiographia
ambulantory blood pressure monitoring
percutan transluminal coronary angioplasty
direct angiography
percutan transluminal angioplasty
low dens lipoprotein
nitrogén-monoxid
angiotensin-converting enzyme
angiotensin II.
vascular cell adhaesion molecule
intravascular cell adhaesion molecule
plasminogen activator inhibitor-1
interleukin-6
tumor necrosis factor-α
C-reactiv protein

Az instabil, vulnerábilis plakk jellemzői:
•

vékony fibrózus sapka

•

gyulladásos sejtes infiltrátum:
proteolitikus aktivitás

1. ábra
Szűkületet okozó, lágy morfológiát mutató plakk az art.carotis interna (ACI ) kezdeti szakaszán
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lipidgazdag struktúra

•

ruptúrára hajlamos

•

a legtöbb akut eseményért felelős
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A vascularis embóliaforrás kimutatásában nagy előrelépést jelentett a ma már szűrővizsgálatként végzendő carotis duplex
sonographia (CDS), melynek segítségével az aortaív és ágai, az art. carotis ágrendszere (ACC, ACE, ACI) extracranialis szakaszain nem invazív módon diagnosztizálhatók a szintén potenciális emboliaforrást képező vulnerabilis atheroscleroticus
plakkok (1. ábra). Agyi embolisatio tekintetében a statikus plakkokkal ellentétben veszélyes embóliaforrásként értékelhetők
a koleszterinben gazdag, lágy, morzsalékony plakkok, melyek gyakran microembolisatio forrásai lehetnek, és thrombosisra is
hajlamosítanak. Haemodinamikai okokból az embolisatiók döntő többségében az agyi keringés középnagy artériái között az
art. cerebri ant., illetve med. érintettek legnagyobb gyakorisággal (60%-ban).
Az agyi microcirculatio, ezen belül a szemet ellátó kisérhálózat veszélyeztetettségének megítélése jelentősen finomabb differenciáldiagnosztikát kíván, mivel a fent részletezett morfológiai elváltozásokból származó microembolusokon (mészszemcsék, fibrin,
koleszterinkristályok, fibrinszálcsák stb.) túl az érrendszer fukcionális változásai, ingerhatásra kifejtett reakciói, gyulladásos
elváltozásai is létrehozhatnak olyan érelzáródást, spasmust, infiltratiót, perivascularis oedemát, rheologiai vagy áramlásdinamikai eltérést, melyek – akár átmeneti hatásként is – a magas
oxigénigényű retina anyagcseréjében definitív változásokat
eredményezhetnek. Ennek morfológiai alapját az agyi keringés és különösen a retina-vérellátás (az ACI első ágából: art.
ophthalmicából eredő art. cent. retinae és art. ciliares hálózat) végág jellege, valamint az arteriolák és az endothelium
reakciókészsége határozza meg.
Szervezetünkben az endothelium kb. 1,5 kg terjedelemben
külön „szervrendszerként” van jelen, mely az érrendszerben
áramlásdinamikai funkciót tölt be. Egyidejűleg mechanikus
és neuroendocrin feladatokat is ellát (2. ábra). Az érrendszer
egyéb szervi elváltozások/megbetegedések hatására modulált
válaszreakcióval felel, pl.: hypertoniában vasoconstrictióval
védi a perifériás szerveket, anaemiában hyperkinesissel
oxigéntöbbletet biztosít, kóros anyagcsere-állapotban, pl.:
hyperlipaemiában, diabetes mellitusban vasodilatatio és rossz
tágulékonyság, fokozott fragilitás, polycythaemiában lassult
áramlás, növekvő vérviszkozitás jellemzi. Szervrendszer jellegét igazolja, hogy a microcirculatio reakciókészségének szervenkénti változása klinikailag is követhető (UH, lézer-Doppler,
MA, FLAG vizsgálatokkal), azonban a különböző szervi manifesztációk korrelációja ma még részleteiben nem ismert.
Az agyi microcirculatiónak is figyelemre méltó sajátossága,
hogy az ischaemiás stroke mögötti hypoxiás területen a fokozott „stasiskészség” miatt a retinealis sejtek túlélési lehetőségei
igen korlátozottak.
Szervezetünk artériás érrendszere csodálatosan megtervezett, hiszen egyidejűleg tud megfelelni az áramlási funkciót fenntartó („conduit”) és szervi védelem érdekében az
áramlást csendesítő („cushing”) feladatainak. A szív felől
nagy erővel, pulsatilis formában érkező vérmennyiséget a
nagyerek a periféria felé továbbítva a kis arteriolák és kapillárisok szintjén az áramlás már csaknem steady state.
A „conduit” funkciónak köszönhetően az átlag artériás
nyomás a szívaorta ascendens és a perifériás artériák (pl.:
a. radialis) között csupán <1 Hgmm-t csökken. Az energia csupán <10%-a használódik el a nagyartériák területén a pulsatilis funkcióra, ugyanakkor a vér és az érfal
viszkozitása miatt az arteriola-capillaris egységben már
az áramlás folyamatos. A keringés szabályozásában az
endotheliumban termelődő NO (nitrogén-monoxid) játszik központi szerepet (3. ábra). Kóros endothelműködés
során az atherosclerosis felgyorsulásával kell számolnunk,
mely mind a nagyerek, mind a microcirculatio károsodásával jár (4. ábra).

2. ábra
Az endothel élettani szerepei

3. ábra
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe a keringés lokális szabályozásában

4. ábra
Az atherosclerosis patofiziológiája
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Aorta:
Rugalmas arteriák:
Rezisztenciaerek:
Arteriolák:

Kapillárisok:

Vénás rendszer:

rigiditás
rigiditás
csökkent endothelfüggő vasodilatatio
hyalinosis
autoregulatio elvesztése
csökkent endothelfüggő vasodilatatio
nyugalmi hyperaemia
csökkent csúcsáramlás
nyomás dysregulatio
fokozott permeabilitás
fokozott tónus és vazokonstriktor válasz
csökkent compliance

1. táblázat
Patofiziológiai elváltozások diabeteses ereken

•
•
•
•
•
•
•
•
•

csökkent endothelialis NO synthase (eNOS) aktivitás
endothelium csökkent reakciókészsége NO-ra
fokozott adhaesiós molekula expresszió (ICAM-1, VCAM-1)
fokozott Thr és monocyta adhaesio
fokozott procoagulans aktivitás
csökkent fibrinolitikus aktivitás
károsodott plasmin degradáció
csökkent prostacyclin release
fokozott endothelin-1 szintézis, expresszió

2. táblázat
Az endothel dysfunctia jellemzői diabetes mellitusban

Míg más szervekben az arteriolák jelentős vazokonstrikciója
következtében a mögöttes kapilláris hálózat relatív védettséget élvez – az agyi keringésben az agyi arteriolák alacsony rezisztenciája miatt a mögöttes microcirculatióban
– passzív az áramlás –, azaz a systole/diastole ideje alatt
is az erős, pulsatilis hatás érvényesül. A nagyerek elasztikus lamelláinak degenerálódása a kor előrehaladtával az
elaszticitási modulus növekedését eredményezi, az aorta
mind rugalmatlanabbá válik, „stiffnes” értéke fokozódik.
Így akár 4-szeresre is nőhet az intravascularis fali átlagnyomás változatlan áramlás mellett, mely az erekben a pulsatilis
és (circumferentialis stress és longitudinalis nyíró erő) „shear
stress” hatást egyaránt növeli.
A fokozott pulsatilis stress ily módon az agyi endothel- és
simaizomsejtek károsításával vasodilatatiót, stasist eredményez, microaneurysmákat vagy akár kiserek szakadását, lipohyalinosisát, fibrinoid necrosisát vonja maga
után. Ez a microcirculatiós károsodás magyarázza a nagy
oxigénigényű szövetekben, így a retinán is, a funkció igen
rövid idő alatt történő elvesztését, definitív károsodások
kialakulását. Mivel a kiserek rugalmassága meghatározó
a mögöttes keringési egységek védettségében, így fokozottan veszélyeztetett betegcsoportként kell értékelnünk
az anyagcsere-betegségekben szenvedőket (diabetes mellitus, hypercholesterinaemia, pajzsmirigybetegségek stb.).
A metabolikus stressnek (1. táblázat) és szabadgyök-hatásoknak tulajdonított fokozott kisér-fragilitás és a sérülékeny
microcirculatio károsodásai progresszív látáskárosodáshoz
vezetnek (2. táblázat) .

Diabetes mellitusban evidenciák állnak rendelkezésünkre
a tekintetben, hogy az anyagcsere-állapot 1%-os javulásával
csaknem 37%-os javulást érhetünk el a microcirculatio tekintetében (UKPDS-retinopathiák).
A kardiológus feladata tehát – egyéb társszakmákkal együtt
– amaurosis fugax tüneteivel jelentkező betegnél: a keringési rendszer egészének áttekintése, az aktuális érstátusz és
kardiális állapot megítélése fizikai és műszeres vizsgálatokkal egyaránt (Echo, CDS, ABPM, Holter, terhelés, telemetria), embóliaforrások, embolizációra/thrombosisra hajla3. táblázat
mosító állapotok – hyperkinesis, hypertonia, ritmuszavarok
Zsírsejből származó cytokinek
– keresése és megoldása, az anyagcsere-állapot (endokrinológiai ok a kardiális státusz mögött, lipid- és szénhidrát-anyagcsere állapota) értékelése és rendezése. Mivel az intracerebralis
artériás esemény mellett a vénás hálózat thrombosiskészségével is számolnunk kell a fellépő látászavar hátterében, így a kóros
alvadási státusz feltárása (haematologiai kórképek, essentialis v. secunder thrombocytosis, antifoszfolipid sy.,), gyulladásos,
illetve autoimmun kórképek kizárása is feladatunk. Számos esetben jelentősebb volumenhiány, anaemia, műtét, invazív –
diagnosztikus, vagy terápiás – beavatkozás szövődményeként találkozunk mikroembolizációval (coronaria-érfestés, PTCA,
DSA, PTA), mely sokszor az alapbetegség mellett késve kerül észlelésre.
Mivel az ophthalmoneurologiai tünetek regressziójában az időtényezőnek jelentős szerepe van, a terápia mielőbbi megkezdése
nélkülözhetetlen!
Ebben talán a legjelentősebb az azonnali és kettős antikoaguláns-terápia bevezetése, agresszív és több támadáspontú thrombocytaaggregatiós kezelés mellett friss ocularis stroke, látásvesztés esetén átmeneti alvadásgátlás alkalmazására is szükség lehet! Sajnos ez
utóbbi esetében még hivatalos ajánlás nem áll rendelkezésünkre. Míg a kettős thrombocyta-aggregatiós gátlás angiológiai, kardiológiai és nagy ischaemiás neurológiai kórképekben elfogadott, a guideline szerint alkalmazott napi gyakorlat, az intracerebralis
kiserek területén történő alkalmazását még sok szakmai vita övezi. A kettős antikoaguláns-kezelés mellett szóló érv, hogy sok
esetben már cardiovascularis eseményt elszenvedett vagy ritmuszavara miatt secunder prevencióban részesülő, antikoagulált
vagy aspirint szedő, vagy alapbetegségei miatt primer prevencióként thrombocyta-aggregatio-gátló kezelésben részesülő beteg
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szenvedi el a hirtelen kialakult látáskárosodást, vagy ocularis stroke-ot. A látászavar regressziójának érdekében a thrombocytaaggregatio-gátló kezelés mellett a bő folyadékbevitellel (hypovolaemiás állapot kerülése!), normotenzió elérésével, az anyagcsereállapot „élesre” állításával (normoglykaemia, normális húgysav- és koleszterin-, triglycerid- és LDL-szintek tartós biztosítása),
az esetlegesen fennálló ritmuszavar kezelésével segíthetjük elő a rossz prognózisú kórkép tüneteinek regresszióját.
E betegcsoport komplex, ophthalmoneurologiai gondozás mellett kardiológiai – angiológiai-szemészeti-immunológiaibelgyógyászati gondozást is igényel. Multidiszciplináris követésük, a szoros és rendszeres orvos-beteg kapcsolat teremtheti meg
számukra ophthalmoneurologiai státuszukban a gyakori progresszió gátlásának vagy optimális esetben a visus javulásának feltételét.
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SOMLAI JUDIT

4.2.2.3. A látóideg vascularis megbetegedései
– a neuro-ophthalmologus szemszögéből
Az úgynevezett ocularis stroke, azaz a látórendszer thromboembolizációja egy olyan tünetegyüttes, ami fájdalmatlanul, nagyon
rövid idő (akár percek, órák) alatt, és többnyire visszafordíthatatlanul egyoldali, illetve idővel a társszemet is érintő, teljes mértékű látásvesztést eredményez. A centrális látómező működése sérül elsődlegesen, ami a közeli munkát, olvasást lehetetleníti el.
A szemkeringési megbetegedések az időskori glaucoma és macula degenerációk után a vakság leggyakoribb okai között szerepelnek. Mivel az ocularis stroke része vagy bevezető tünete lehet egy szisztémás cardio- és/vagy cerebrovascularis megbetegedésnek,
az etiológia-specifikus kezeléssel nemcsak a társszem látásvesztését előzhetjük meg, de a szisztémás thromboembolizáció és az
agyi keringési zavarok (stroke) kialakulását illetve progresszióját is.
Az anatómiai és élettani kapcsolatok jelentősége látórendszerünk vascularis megbetegedéseiben a következők:
• a látórendszeren részeként (így a központi idegrendszeren belül is) a retina keringése bír a legnagyobb
perfúzióval a szervezetünkben, következésképpen
érzékeny indikátora, úgynevezett „előrejelzője” lehet
az agyi keringési zavaroknak(1/Aábra);
• a retinát és a látóidegfőt tápláló artériák végartériák,
ezért a kiserek elzáródásakor a fiziológiás sönt mechanizmusok nem segíthetnek;
• a látóidegfőt tápláló arteria ophthalmica az arteria
carotis interna (ACI) 1. ágából ered, így mind a szív
mikroembólusai, mind pedig a nyaki erek erodálódott plakkjai embólus forrásai lehetnek a látórendszer keringési zavaraiban (1/B.ábra) (14, 16, 18).

A

1. ábra
A: A retina érrendszerének elektronmikroszkópos fotója: a legnagyobb perfúzióval
bír a gazdag érhálózata révén; B: A látóidegfő vérellátásának rajzos ábrája, az arteria
ophthalmica leágazása az arteria carotis internából.

SZEMTÜNETEK – OCULARIS STROKE

2. ábra (oszlopdiagram)
Az egyes szemtünetféleségek megoszlási aránya 514 ocularis stroke-os betegünk körében
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A mellékelt táblázat jelzi, hogy saját betegeink körében nemcsak bevezető de leggyakoribb klinikai jel a látórendszer keringési zavarának az ún. amaurosis fugax. Emellett a látópálya ante és retrochiasmalis szakaszain kialakult keringési zavarok szindrómáit
figyeltük meg saját „ocularis stroke” betegeink körében.
Az amaurosis fugax (AF, transient monocular blindness/TMB/) és az úgynevezett „ocularis stroke” fogalma
Az amaurosis fugax – angolszász nevének rövidítése alapján TMB: transient monocular blindness – a látórendszer átmeneti
keringési zavarára utal a következők miatt:
• pár másodpercig, percig, de legfeljebb fél óráig tart;
• többnyire egyik, ritkábban mindkét szemen észlelhetik a betegek;
• a látótér széli részén fénypontok zavaró hatását, farkasfogszerű fénylátást, illetve úgynevezett „vízfüggönyszerű” vagy
„fátyolos” látást említenek;
• ha a centrális látás is érintett, a beteg szemorvoshoz fordul, noha a szemészeti szakvizsgálat
• többnyire semmilyen eltérést nem talál, hiszen csak pár percig tart a jelenség;
• észlelhetik a betegek mindkét szem előtt, rákérdezésre a látótér homonym feleiben jelzik, bár ezt kevésbé élik meg látászavarként, a centrális látómező megkíméltsége miatt;
• a keringési zavar progressziójára utal, ha egyre sűrűbben tér vissza ez az átmeneti látászavar, ez fontos figyelmeztetés
a folyamat progressziójára vonatkozóan;
• etiopathomechanizmusára vonatkozóan a multiplex mikroembolizáción, érspasmus elméleten kívül egyéb bizonyított
vélekedés még nem született;
• a szemész feladata, hogy a vitreoretinális elváltozások okozta „villódzásoktól” elkülönítse az ocularis stroke okozta szemtüneteket.
Mivel az ocularis stroke része vagy bevezető tünete lehet egy szisztémás cardio- és/vagy cerebrovascularis megbetegedésnek,
a szemtünetek jelzik, illetve előrejelezhetik az induló vagy már zajló cerebrovascularis folyamatot, aminek hátterében az az esetek
döntő részében valamilyen cardiovascularis mikroembólizációt okozó eltérés húzódhat meg akár az érfalak, akár intravascularis
kórfolyamat hatására. A központi idegrendszer ún. végarteriáinak keringési zavara okozta ún. kisér keringési betegség, nemzetközi nevén „lacuna szindróma” analógiába hozható a látórendszer végarteriáiban zajló keringési zavaraival, hiszen ugyanazon
érrendszer része a látóhártyát és a látópályát tápláló erek is.

Stroke

elsődleges vérzés (20%)
intraparenchymális,subarachnoidális

ischaemiás stroke (80%)
atheromatosus elv. (20%) (art-art embólia)
kisartériák betegsége (25%)„Lacuna bets.”
cardioembóliás stroke (20%
cryptogén stroke (30%)

SVD aetiopathomechanizums:
I. Thrombophyliák
- haematológiai bets: polycythemia vera, thrombocythemia
Egyéb okok:
- coagulopathiák: APS, ITT
- ér, dissectio, drog, prothrombotikus állapot
II. Érfal abnomitások: KIR vasculitise: SLE, Bechet-kór

V Biousse: Ischemic cerebrovascular Disease
in: Walsh Hoyt's: Clin. Neuroophtalmology, 1971.2005.
3. ábra
A stroke etiológiai-didaktikai felosztása
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A LÁTÓRENDSZER ARTERIÁS KERINGÉSI ZAVARAI
A multiplex mikroembolizációk etiopathomechanizmusai a központi idegrendszerben analógiát mutatnak a látórendszerben kialakuló thromboembolizációval. Akár a nyaki artériák falában oly gyakori atherothrombotikus folyamat következményeképpen,
akár a szívből fibrin thromboembolizáció szóródása okozhatja a látórendszert is tápláló erek részleges vagy teljes elzáródását.
A retina ág-, illetve törzsembóliája gyors centrális látásvesztéshez, s egyben kiterjedt látótér defektushoz vezet, többségében a
retina fő-, illetve végartériáit elzárva okozzák a szemtüneteket. A szemtükri kép nem igazán informatív a gyors és gyakorlatilag
megfordíthatatlan funkcióvesztéshez képest. Ritkán lehet retina artériába sodródott koleszterin, és még kevésbé fibrin embólust
látni. Rövid ideig tartó látóhártya ödémát a funkcióvesztést később jelző, úgynevezett sápadt, de nem excavált papilla kép kialakulása zárja. Saját betegeink körében 42 esetben (7,7%) találtunk a szemtünetek kóreredeteként retina mikroembolizációt, ezek
valószínűleg cardiogén, illetve erodált plakk embólusok szóródásának a szövődményei voltak.
A 4. ábra sorozaton látható egy fiatal (32 éves)
betegünknél a domináns féltekei stroke betegség kezdetén a jobboldali hemiplégiához és
majdnem komplett motoros aphasiához a bal
arteria carotis interna stenosisát okozó súlyos
érfalbetegség multiplex mikroembólizációja
az arteria centrális retinae majdnem teljes elzáródását okozva inkomplett ún. retina törzsembólia alakult ki. A néhány fokos, maradék
centrális és paracentrális látást az érhártya
felől segítő kis végág az ún. cilioretinalis érszakasz maradék keringése biztosította a részleges
arteria opthalmica keringés felől. A neurológiai
tünetek és a komplettálódott súlyos stroke állapotát megelőzően a fiatal beteg rendszeresen
jelzett baloldali átmeneti látásvesztéseket.
Az elülső ischaemiás opticopathia (EION)
/Anterior ischemic optic neuropathy, AION/.
Az antechiasmalis látópálya szakaszt, és a
retinát ellátó artériás vérágak úgynevezett
ág-, vagy törzsembóliája gyors, főként a
centrális látás elvesztését okozó inkomplett
amaurosishoz vezet. A kórfolyamat során
vélhetően a papillát tápláló végarteriák, azaz
az arteria ciliares posterior laterális végágainak multiplex embolizációja játszik döntő
szerepet a klinikum kialakulásában (5A, 5B,
5C és 5D.ábra).
A PAPILLA azaz a látóidegfő vérellátását a rövid ciliaris arteriák végágai, a
choriocapillaris ágak és a piális erek visszakanyarodó ágai alkotta ún. Zinn Haller gyűrű biztosítja. A papilla vérellátási zavarát két
csoportba oszthatjuk aszerint, hogy a fenti
vérellátási rendszer mely érszakaszon sérül.
A RETINA vérellátását a legbelsőbb- azaz
üvegtest felé tekintő rétegek felé- az artéria ophthalmica főága az artéria centrális
retinae (ACR) biztosítja és elzáródása teljes
látásvesztést okoz, ezt a a retina törzsembóliájának nevezzük (vörös nyíl). A retina külső
azaz fotoreceptor és a pigment epithel rétegeit
a retina alatt elhelyezkedő choriocapillaris
érhálózata táplálja diffúzió révén( kék nyíl).
A retina perimacularis és submacularis
részét pedig az arteria ciliaris posterior
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4. ábra:
Bal oldali törzsokklúzió az arteria centralis retinae főágban, következményes maculopathiával és
inkomplett amaurosist okozó súlyos látótérdefektussal. Alapbetegség st. p. laesio cerebrovasc. reg.
ACM l.s. Occlusio ACI distalis, occlusio ACM l.s. (32 éves)
A: A papilla képe: Peripapillaris szervült oedemával határoltan, pár héttel a törzsembólia után; B: A
perimacularis régió: A macularis határában pigmentkiszóródás, a szervült oedema következménye;
C: Octopus (D1) perimetriás eredmény: A cilioretinalis arteriás vérellátás „mentő hatása”

A

B

C
5. ábra
A: A retinarétegek rajzos – sémás képe B: A retinarétegek OCT fotója C: A retina és a látóidegfő
rajzos ábrája
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rövid ágai (sAPC) táplálják. Ezen érszakaszok multiplex
mikroembólizációja a retina perimacularis területében
okozva vérellátási zavart, a látás centrumának gyors funkció
vesztését eredményezheti(zöld nyíl).(5A,5B,5C. ábra)
A PAPILLA azaz a látóidegfő vérellátását a rövid ciliaris
arteriák végágai, a choriocapillaris ágak és a piális erek vis�szakanyarodó ágai alkotta ún. Zinn Haller gyűrű biztosítja.
A papilla vérellátási zavarát két csoportba oszthatjuk aszerint, hogy a fenti vérellátási rendszer mely érszakaszon sérül.
(5D. ábra)
A látóideg INTRAORBITALIS szakaszának vérellátását
részben a pia matert tápláló ún. piális érhálózat radialis erei
biztosítják, míg a hátsó 1/3-át az arteria ophthalmica biztosítja. Utóbbi érelzáródása okozza az ún. posterior ischaemiás
opticopathiát (PION).

A látóidegfő laminaris-scleralis részét az
ún. rövid ciliaris artériák (sAPC) biztosítják. Ezen érszakaszokon kialakuló
vasculitis okozza az ún. arteriitises elülső ischemiá opticopathiát (A-AION)

A papillát centrális részét a ZinnHaller érgyűrű végágai (rövid ciliaris
arteriáktól distálisabban húzódó érszakaszok) táplálják. Ezek legperiferikusabb érágak mikroembólizációja
eredményezi az ún. nem-arteriitises
ischemiás opticopathiát (NA-AION)

Zinn–
Hallerérgyűrű
arteria
centralis
retinae

D
Az elülső ischaemiás opticus folyamat klinikai jellemzői
Az antechiasmalis látópályaszakaszt és a retinát ellátó
5D. ábra
arteriák vérágainak ún. ág- vagy törzsembóliája, főként a
A papilla vérellátásának képe
centrális látásvesztést okozva, inkomplet amaurosishoz vezet.
Mindkét szem érintettségét okozva és időben (pár hónappal vagy évben) eltolódva is jelentkezhet. A társzem érintettségének
kialakulásakor az egyik szemen már, korábban lezajlott folyamat eredményeként éleshatárú-, sápadt vagy dekolorálódott
papillakép látható, míg a társzem friss elváltozásaként elmosódott határú, enyhén promineáló, oedema papillae szemfenéki képével rohamosan romló látásfunkciók társulnak. A fundus kép hasonlít megjelenésében a neurológiai klinikumban jól ismert és
krónikus koponyaűri nyomásfokozódás következménye az ún. Foster – Kennedy szindróma szemtüneteihez. Azonban kétoldali
AION-nál - szemben az intracranialis térfoglalás okozta folyamattal – a második azaz társzem érintettsége is gyors és progresszív
látásvesztéssel társul. Találóan a szemfenéki kép hasonlatossága miatt a tünetcsoportot pseudoFoster - Kennedy szindrómának
nevezték el.
Az AION etiopathomechanizmusát és klinikai lefolyását tekintve is két nagy csoportra különíthető el:

A vasculitis részjelenségeként látható ún. arteriitises AION (A-AION) (arteritic anterior ischemic optic neuropathy) a szisztémás
autoimmun folyamat szemtünete lehet. A központi idegrendszeren belül a szisztémás nekrotizáló vasculitis, általában a közép és
nagyerek érintettségét okozza, ily módon ritka a végartériák érintettsége, nem véletlen, hogy az
ún. óriássejtes arteriitisek (giant cell arteriitis, GCA) csoportjában kis esetszámában észlelhető
az ún. rövid ciliaris artériák /sACP/ érintettsége. (~5%) A megbetegedés 50. életév táján jelentkezik általában és rövid idő után a társszem is érintetté válhat. Figyelmeztető tünetek a fejfájás,
polymyalgia rheumatica, azaz a rágáskor jelentkező állkapocstáji heves fájdalmak és heves halántéktáji fejfájásokkal. Emellett az arteria temporális duzzadtság is tapintható a halánték tájon
a fejfájások idején. Segítenek a jellegzetes laboratóriumi és immunparaméterek eltérései is.
Szemtünetei a gyors és nagyfokú egy majd kétoldali látásvesztés, elsősorban centrális látóteret
érintve azaz az olvasási-, közeli látást ellehetetlenítve és gyakori fejfájás kíséri. A szemfenéken a
papilla multiplex infarktusa következtében kezdetben oedemás-, elmosódott határú a látóidegfő, egyidejűleg a retina ischaemiás jeleivel, azaz a gyapottépés gócokkal és intraretinális vérzésekkel. Kezeletlen esetekben a papilla éleshatárú, sápadt lesz és nívóba kerül. Későbbiekben a
6. ábra
súlyos rostveszteség miatt a papilla dekolorálódik, súlyos és irreverzibilis, majdnem teljes mérSLE-s beteg egyoldali lezajlott arteriitises
AION fundusképe. A peripapillaris
tékű vaksággal társultan. A differenciál diagnosztikában segítő eljárások a szövettani minta a
szervült oedema miatt követhető határú
halántéki bőrfelszín alatti artéria temporális vasculitisének igazolása révén.
a sápadt, nívóban lévő papilla igen szűk
A szemfenéki érfestés azaz fluorescein angográfia (FLAG): A papilla területében bekövetkelumenű artériákkal
ző festődés és peripapillarisan a choriocapillaris felől, később jelenik meg, ezzel szemben
a retina nagyerei már telődnek festékkel. Differenciálási lehetőség, hogy a nem-vasculitis eredetű AION-nál, a peripapillaris
choroidea felőli festék megjelenése egyidejű lesz a retinális erek festéktelődésével. (Az angiográfiával történő differenciálási lehetősé olvasható a3.1.9. számú fejezetben a 88. oldaltól.)
A látóidegfő nem-arteriitises elülső ischaemiás opticopathiája (non-arteriitic anterior ischemic optic neuropathy /NA –AION/)
az estek túlnyomó részében idővel kétoldali papilla keringési zavart okoz, akácsak a az arteriitises forma. A szemtünetek háttérbetegségeként többnyire kezeletlen hypertóniát, diabetes mellitust és leggyakrabban atherosclerosist lehet észlelni. A leggyakoribb többnyire halmozottan fennálló rizikófaktorok mellett veleszületett thrombophylia, sarlósejtes anaemia, polycythemia vera
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betegségek derültek ki saját betegeink körében. Kezdet tünetek a reggeli órákban, fájdalom nélkül (vagy tarkótáji felfájással induló) centrális vagy centrum közeli látásvesztés és többnyire semmilyen neurológiai tünet nem társul ezen klinikai jelekhez.
Az antechiasmalis látásfunkciók (közeli és távoli vizus, kritikus fúziós frekvencia) jelentős romlása mellett a szemfenéken akut
tünetek fázisában körkörösen elmosódott határú, +1,+2 dioptria prominenciát mutató papilla oedema figyelhető meg, idővel
nívóban lévő, de a papilla teljes területében sápadt, de nem porcelán fehér és nem-excavált a látóidegfő képe, ami szemben az
etiopathomechanizmusbeli különbségből következik. A későn felismert, kezeletlen betegeinknél a perimacularis kiserek keringési zavara látható, mint szervült oedema, pigment kiszóródás (7. ábra).

A

B1

B2

C1

C2

7. ábra
non-arteriitises AION fundusfotói:
A: kezdeti AION jel: mérsékelt papillaoedema, enyhe prominenciával; B1 és B2: Kétoldali – időben eltérő lezajlott krónikus AION papillaképei szervült oedemával határoltan; C1 és C2: Jobb oldali krónikus NA-AION papillaképe és perimacularis képe: szervült oedemák a perimacularis érágak végződéseinél pigmentkiszóródással
(háttérbetegség: antifoszfolipid szindróma)

A szemfenéken zajló keringési zavart hűen jelzik a látótér eltérések. Kezdetben
a vakfolt megnagyobbodását észleljük, a látóidegfő oedemája miatt. A keringési zavar tartós fennállása következtében a papillomacularis rostköteg és a
macularis régió felé terjed a folyamat, ami centrocoecalis scotomát okoz, egy
növekvő centrális látótér kieséssel társultan. A kezelés hiánya, vagy hatástalansága következtében a krónikus szakaszban már a hosszú temporális rostkárosodás jelentős és irreverzibilis károsodása miatt a nasalis-alsó látótér negyed
(quadrantopia) észlelhető, ami többnyire meg is marad reziduális tünetként.
Ezt a beteg legjobban az olvasási képtelenségként, arc felismerési zavarként észleli. A mindkét szemet érintő folyamatot illetve kései- kezeléssel már nem javítható állapotát tükrözi a 8. ábra, ahol bal túlsúlyú de kétoldali gravis centrális
látásfunkcióvesztés computer perimetriával rögzített állapotát látjuk.
A szemfenéki angiográfiával (FLAG) vizsgálattal a nem-vasculitis eredetű
AION-nál, a peripapillaris choroidea felőli festék megjelenése egyidejű lesz
a retinális erek festéktelődésével, erről részletesebben a 3.1.8. számú fejezetben, a 88. oldalakon olvashatnak.
A multiplex kisérkeringési zavar (lacuna betegség) etiopathomechanizmusának a lehetőségét erősíti meg, hogy AION eseteinknek többségében
a szemtünetek jelentkezésekor, a központi idegrendszerben már számos kis
infarktus igazolja a már zajló ún. „lacuna” betegséget.

8. ábra:
Kétoldali, krónikus szakaszban kiderített nem arteriitises
AION, ún. pseudoFoster–Kennedy-szindróma látóképe
súlyos centrális látótérdefektussal (kétoldali centrális és
centrocoecalis scotomák). A krónikus folyamat látótérképei
a kezelés előtt (felső ábrák) és után (alsó ábrák)

Retrochiasmalis látórendszert érintő TIA, illetve stroke szemtünetei:
A stroke részeként vagy első tünetként (APC illetve ACM vérellátási területi) okozta radiatio optica funkciózavart 138
betegünknél (27%) találtunk.
A cerebrovascularis folyamat (stroke) részeként kialakuló, a retrochiasmális
opticus szakasz vérellátási zavara, kétoldali átmeneti vagy tartós látásvesztést, inkomplett vagy komplett homonym hemianopiával jellemezhető.
A vertebrobasilaris erek keringési zavarának leggyakoribb klinikai jelei a
szédülés, egyensúlyzavar, valamint a kétoldali rövid ideig tartó, de sűrűn vis�szatérő homálylátás, és/vagy átmeneti kettőslátás. A betegeket sokszor megijeszti a két szemet egyidejűleg érintő látászavar, ami pár másodpercig tarthat, majd észleli hogy a látótér kiesés álladosul. A neurológiai klinikumban
gyakran induló tünet a progrediáló tudatzavar, desorientáció és az arteria
basilaris keringési zavar jele lehet, s ami a vertebralis valamelyik ágának
9. ábra
vérellátási területét érintve kialakul a 9. számú ábrán látható homonym
Baloldali homonym hemianopia jobboldali artéria cerebri
posterior végágainak keringési zavara következtében
hemianopia.
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A LÁTÓRENDSZER VÉNÁS KERINGÉSI ZAVARAI
A retinavénák prethrombosisa (az ún. nagyvakfolt szindróma) - megfigyeléseink szerint a retina és a látóidegfő vénás szakaszának
kezdeti vérellátási zavara. A későbbi fázisban illetve kezeletlen esetekben ág-, vagy törzstrombózis jelzi a súlyosabb fokú vénás
elvezetési zavart. A prethrombosis retinae előfordulási aránya saját betegeink körében 4,6%-os (24 beteg) volt, Kezdeti jelei a
féloldali fejfájás, gyakran a vérnyomás emelkedése, és az egyre sűrűbben visszatérő amaurosis fugaxok. A szemfenéken incipiens
oedema papillae kisebb peripapillaris haemorrhagiákkal észlehető, nagyobb perivenosus vérzések nélkül. Ezen szemtünetcsoport
analógiába hozható az intracerebralis sinus thrombosisokkal, ugyanis vénás agyi keringési zavar kétoldali papilla ödémával jelezhet, de hasonló szemtünetek mellett az etiopathomechanizmus eltérő.
A retinavénák ág-, vagy törzstrombózisa a látóidegfő vénás keringési zavarának fokozódására utal. A pangásos papilla mellett úgynevezett perivenosus, per diapedesim, növekvő kiterjedésű, intraretinalis vérzések jelennek meg a szemfenéken. Differenciál diagnosztikai jelentőségű, hogy a koponyaűri nyomásfokozódás kapcsán kialakuló pangásos papillától eltérően a retinavénaágat a perifériáig
követik a perivenosus vérzések, gyors látásfunkció csökkenés mellett. A látásfunkciók csökkenése nem olyan rohamos (órák napok),
mint az arteriás ágak okklúziójánál. A későbbi szakaszokban az olvasási képtelenség, centrális látás sérülése vélhetően a macularis
vérellátás következményes zavarára vezethető vissza. A legsúlyosabb szemészeti szövődmény a kezeletlen esetekben ha a preventív
lézer kezelés sem történik meg a szemfenéki érújdonképződéssel együttesen kialakuló retina és csarnokzúgi valamint az irisben is
megjelenő érújdonképződés, aminek alig befolyásolható szekinder glaucoma és recidív üvegtesti vérzések lesznek a következményei. (Lásd később.) (10. és 11.ábrák). Ezért a kezelés kapcsán a thrombus növekedését csökkentő, azaz az antikoaguláns kezelés,
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A

10. ábra
A: Baloldali retina törzsthrombozisa és perimacularis régióa szisztémás kezelés előtt (felső fotó ábra-pár) és kezelés után (alsó fotó ábra-pár) B: Computer perimetriás
defektus kezelés előtt és után. (G2)

A

B
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11. ábra
Kezeletlen retina és látóidegfő vénás keringési zavarainak leggyakoribb szemfenéki szövődményei. A: Kezeletlen ágthrombosis utáni teljes ér ág occlusio képe (üresnincs keringés a vénaágban a teljes elzáródás után)B: Perimacularis- hátsó pólus jelentős részét érintő érújdonképződés, új és régebbi haemorrhagiák, ischaemiás
degeneratív gócok C: Jellegzetes maculopathia a retina törzsthrombosisa szövődményeként
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vagy a thrombocita-aggregációt gátló terápia időben és hatékony dózisban alkalmazva megállíthatja a látásfunkciók további
romlását. Az egyoldali vénás keringési zavarok hátterében döntő többségében kezeletlen, elhanyagolt illetve fel nem ismert s nem
ritkán már fiatalkorban induló magas vérnyomás és társultan vascularis encephalopathia kezdeti MR jelei láthatók.
Intracerebralis sinus thrombosis szemtünetei:
A kétoldali papilla oedema a koponyaűri nyomásfokozódás szemtünete, de a kompresszió okozta pathomechanizmussal ellentétben a gyorsan romló látásfunkciók hátterében intracerebralis vénás keringési zavarok is meghúzódhatnak. Mint például a sinus
transversus, sigmoideus vénás stasisa, vagy thrombosisa, valamint a spontán vagy traumás fistula carotideo-cavernosa (FCC).
A kezdeti szakaszban a szemtünetek ráirányíthatják a figyelmet ezen igen súlyos, nemritkán az életet veszélyeztető neurológiai
betegségekre. (Korszerű diagnosztikáról, kezelésükről 2.7. számú fejezetben a 38. oldaltól és a 4.2.4.1. fejezetben a 247. oldaltól
olvashatnak részletesebben.)
Hazai és nemzetközi stroke-epidemiológiai adatok
A stroke népbetegség, ennek következtében a látópálya keringési zavarai is az érdeklődés előterébe kerültek. A hazai statisztikai
adatok a nemzetközi adatok tükrében azt jelzik, hogy Magyarországon a stroke a halálokok 3. helyén áll, a daganatos, illetve
cardiovascularis megbetegedések után (1).
A WHO adatai szerint az Amerikai Egyesült Államok teljes lakossága (270 millió fő) körében évente 700 000 stroke megbetegedést vesznek nyilvántartásba, ami 10 000 lakosra közel 25 beteget jelent. A stroke népbetegség, hiszen közel 5 millió ember halálát
okozza évente, és a számítások szerint az életkor kitolódásával ez a szám 2020-ra megduplázódhat.
Magyarországon tízmillió lakosra több mint 40-60 000 az agyi keringési megbetegedések száma, ami 10 000 lakosra régebbi adatok
szerint megközelítőleg 40, újabb felmérések szerint 60 beteget jelent. Ez alapján nagyjából kétszer-háromszor több a 10 000 lakosra
jutó betegszám hazánkban az Egyesült Államokban megállapítottakhoz képest. A magyarországi halálozási adatok szerint az évi
40 stroke-os megbetegedésből 18 halállal végződik, ami közel 50%-os mortalitást jelent. A hazai stroke kórfolyamatok közel
80%-ában ischaemiás elváltozás áll, aminek fele, más adatok szerint kétharmada atherosclerosis okozta mikroembolizáció.
Epidemiológia – hazai és nemzetközi adatok – ocularis stroke
Az Egyesült Államokban hatezerre tehető évente az elülső ischaemiás optikopátiás (AION) betegek előfordulási aránya (2).
Ennek alapján, extrapolált számítások szerint, Magyarországon közel 250-300 lehet évente az AION-os megbetegedések száma.
Saját betegcsoportunkban 514 ocularis stroke-os betegből 62 esetben egy, illetve kétoldali AION-t találtunk, ami 12,5%-os előfordulási arányt jelent az összes betegünk közül.
A társszem gyakran érintetté válik, saját betegeink körében az egy-, illetve kétoldali elváltozás aránya 26,3%-73,7%, míg a nemek
aránya közel azonos volt. Az átlagéletkor 57,7 életév volt, ami a fiatal életkor felé tolódásra utal. Igen magas arányban találtunk
már a szemtünetek jelentkezésekor is intracranialis állományi eltérést MR vizsgálattal (54,6%). Az etiológiaféleségek alakulásában a gyakoribb és ritkább kórokok, kockázati tényezők együttes és egyidejű előfordulását figyeltük meg. A kiderítetlen, vagy kezeletlen magas vérnyomás (3) az egyik vezető háttérbetegség az ocularis stroke betegek körében. A szénhidrát- és zsíranyagcsere
zavara, illetve az ezek hatására kialakult érbetegség, érfal atheromatosis az artériás mikroembolizáció leggyakoribb forráskaént
derült ki a betegségnek. Veleszületett koagulopátiákat jóval ritkábban találtuk, ellenben cardialis embolizációt okozó eltérés
zsíranyagcsere-zavarral kombinálódva igen magas arányban fordult elő betegeink körében (4).
Prediszponáló tényezők
cerebrovascularis és ocularis stroke betegeink körében
Az OPNI Agyérbetegségek Országos Központjának adatbázisából kapott információk
szerint a cerebrovascularis betegségek kockázati tényezői és háttérbetegségeinek aránya közel azonos mértékű az ocularis stroke
betegkörünkben észlelt „embólus forrás”
arányszámokkal. Megfigyelésünk szerint két
vagy több kórfolyamat és/vagy kockázati tényező egyidejű fennállása játszik szerepet a
szemtünetek kialakulásában.
A stroke és az ocularis stroke mikroembóliaforrás adatait összevetve közel azonos
arányban találtunk hypertoniát és az arteria
carotis interna stenosis előfordulását, míg
zsíranyagcsere-zavart jóval magasabb arányban találtunk a szembetegségek kezdetekor.
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12. ábra
Prediszponáló tényezők és háttérbetegségek arányának alakulása a cerebrovascularis megbetegedésekben (OPNI Agyérbetegségek Országos Központja – adatbank)(A) és az ocularis stroke betegeink
adatainak feldolgozása után hátterében (B)
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Nagy gondot fordítunk a kardiológiai embóliaforrások szűrésére, már csak amiatt is, mivel egy viszonylag fiatalabb korosztályt érint. Lipid ambulanciánk hatékony szűrőtevékenységét támasztja alá a magas ACI atheromatosis (57,1%) arány.
A koagulopátiák közül az antifoszfolipid szindrómát (APS) azonos arányban, míg a többi vérzéscsillapítási zavarféleséget
magasabb arányban találtuk meg (Leiden-mutációt, protein C és S hiányt, hyperhomocysteinaemiát) embóliaforrásként,
a stroke betegek adataihoz képest.
KEZELÉSI ALAPELVEK:
- javaslatok a komplex-, lokális és szisztémás kezelés konszenzusának kialakításához Lokális kezelési eljárások: lézeres és vitreoretinalis műtétek
A szemészeti kezelési eljárások az igen súlyos szövődmények kivédését szolgálják (pl. másodlagos glaucoma, neovascularisatio).
A lézerkezelések, üvegtesti műtéti beavatkozások többnyire a kórfolyamatok súlyos fázisában, számottevő rostkárosodás kialakulását követően történnek. Így minden korszerű eljárás ellenére kevés látásfunkció javulás érhető el.
A szisztémás, etiológia-specifikus kezelés célkitűzései az oki kezelés:
• a szemtünet felhívja a figyelmet multiplex embolizáció lehetőségére;
• a szemtünet segít annak eldöntésében, hogy milyen típusú gyógyszeres beavatkozásra van szükség;
• a heveny szemtünetekkel bíró beteg mielőbbi, megfelelő egészségügyi centrumba kerülése lényeges a kórfolyamat megfordíthatósága miatt (6).
A társszem védelme , a megelőzés fontosságát hangsúlyoznánk, mivel, az 514 ocularis stroke-os betegünk körében egyoldali elváltozást 26,3%-os, míg kétoldali, azaz mindkét szemet érintő thromboembolizációt 73,7%-os arányban találtunk. Ezen arány kialakulásában szerepet játszhatott, hogy igen magas arányban szerepeltek retrochiasmalis vascularis opticus laesiók. Ugyanakkor
az AION-nal induló szisztémás betegség 62 esetéből közel 30%-ban az úgynevezett pszeudo-Foster–Kennedy-szindróma alakult
ki, azaz időeltolódással a kétoldali AION révén mindkét szem a súlyos látásvesztés állapotába került. A társzem veszélyeztetettsége mindaddig fennáll – bármelyik tünetcsoportban –, amíg a thromboembolizációs forrást nem kezeljük megfelelő módon.
A látópálya rendszer thromboembolizációjának felismerésekor saját betegeink körében igen magas arányban, 54,6%-ban találtunk intracranialis keringési zavarra utaló morfológiai jelet koponya MR segítségével. Ez is megerősíti annak fontosságát, hogy
az embóliaforrás mielőbbi kezelésével az újabb stroke is megelőzhető (5).
Szisztémás (belszervi) embolizáció megelőzése
A kockázati tényezők és a belgyógyászati háttérbetegségek többségében nem izoláltan, hanem átfedésben, többes hatásként,
egymást erősítve segítik elő nemcsak a látásvesztést, hanem önrontó folyamatként a cardiovascularis állapot súlyosbodását is.
Ezt tükrözi például az, hogy szisztémás alvadási zavar (pl. antifoszfolipid szindróma, Leiden mutáció) felismerésekor többnyire
több, életfontosságú szerv – mint a szív, a központi idegrendszer, a tüdő stb. – érintettségének felismerésekor már csupán a
további szövődmények kivédése lehetséges.
A szisztémás kezelések csak a társszakmák módszertani előírásainak figyelembe vételével, és szakkonzíliárusokkal együttesen szabad végezni. Az etiológia specifikus kezelés akkor és csak akkor hatásos, ha az indikációs és dozírozási kritériumoknak
megfelel, és a hosszú távú gondozással mind a hatástalan kezelés, mind a mellékhatások kivédhetőek. A kezeléseket a Magyar
Thrombosis és Haemostasis Társaság egységes kezelési elveiről szóló Módszertani Levelében megfogalmazottak szerint szabad és
lehet végezni (6). A cerebro- és cardiovascularis kórképek kezelési lehetőségeivel – analóg módon –, a szemtünetek függvényében,
együttes szakmai TEAM munkája szükséges nem csupán a betegség megállapításában, hanem a beteg élete végéig tartó együttes
kezelésében és gondozásában.
Kezelési lehetőségek
Thrombociták aggregációját gátló kezelés
• a kezelés célja: az artériák intimáján sérült, atherosclerotikus területeiben meggátoljuk a thrombusképződést;
• a cerebro- és cardiovascularis megbetegedések elsődleges és másodlagos megelőzésében széles körben elfogadott;
• aggregometria: thrombociták aggregációs képességének fokozódását vizsgálja, míg a terheléses tesztek a megfelelő
gyógyszeres kezelés hatékonyságát méri (EUSI ajánlása: aspirin) (7).
Antikoaguláns kezelés
• izoláltan
• a thrombocita aggregációt gátló kezelés válthatja fel
• a kezelés etiológiai indoka: atherothrombosis, illetve vénás elzáródáskor:
o thrombus növekedésének megakadályozása;
o embóliaforrásból a további szórás megelőzése;
o fibrinthrombus kialakulásának megelőzése (9-10).
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13. ábra
Computer perimetriás képek: Egy beteg bal – látó – szemén a látótér javulása látható az antikoaguláns kezelés során. Háttérbetegség: antifoszfolipid tünetegyüttes

JAVASLAT az OCULARIS STROKE szisztémás kezelésében
(EUSI-, AHA és a Magyar Stroke Társaság ajánlásai alapján)

Antikoaguláns kezelés
AION eseteiben,
- friss-akut egyoldali AION esetében:
- lezajlott AION+ ismert etiológia
- pszeudo-Foster–Kennedy-szindróma: időben eltolódva kétoldali AION
Retina THROMBOSIS
- akut egyoldali thromboembólia +/- ismert etiológia: saját betegeink körében:
- akut egyoldali + társszemen már lezajlott ocularis stroke
- az egyoldali szem trombózisok hátterében főként elhanyagolt hypertoniákat,
fiatalabb korosztályban coagulopathiákat találunk
SZEMTÜNET+ kardiológiai embólia forrás:
- a szemtünet jelentkezésekor kardiológiai embólia forrást 25’%-os arányban
találtunk
SZEMTÜNET+ ACI -, artéria vertebralis dissectio
Ritka betegség, de ha kiderül, abszolút indikált az antikoaguláns kezelés saját
betegeink közül egyetlen esettel találkoztunk: amaurosis fugaxok sűrűsödtek,
megfelelő kezelés mellett a látásfunkciók megkíméltek maradtak
SZEMTÜNET + thrombophylia
Leiden-mutáció (1,4%), protein C, S hiány (1,4%-ban), valamint a homocystein
szintézis zavarát okozó enzim defektust 6,8%-ban találtunk (genetikai vizsgálatok).
Nem mindegyik alvadási zavarban indikált az antikoaguláns kezelés, fontos a
hematológiai szakkonzílium
SZEMTÜNET + APS
sokszervi érintettség (KIR, tüdő, szív, vese, alsóvégtagi vénák trombózisai)
saját betegeink körében 5,5%-ban APA-titer emelkedés a szemtünetek kezdetén
autoimmun betegség a betegek döntő részét antikoagulálni kell
Az antikoaguláns kezelés ellenjavallatai:
Nem kooperáló beteg
Malignus-, kezeletlen hypertonia
Dementia
Koponya trauma, elesés veszélye
Lokális-szemészeti okok:
 Üvegtesti vérzés
 Retinopathia diabetica +/- neovascularisatio
A thrombocyta aggregációs kezelés indikációi ocularis stroke eseteiben:
- Embólia art. centrális retinae
o + atherosclerosis (saját betegeink: 51,7%)
o + diabetes mellitus (saját betegek: 12,9%)
o + zsíranyagcsere-zavar (betegeink körében: 58,5%)
- Lezajlott kétoldali AION – decoloratio papillae/pszeudo-Foster–Kennedy-szindróma
- AION + súlyos fokú ACI atheromatosis
- Retina thromboembolizáció szövődményes állapota (papilla decoloratio, macula
degeneratio)
o szisztémás indikáció hiánya ellenére
antikoaguláns terápia helyett antiaggregációs kezelés javasolt:
• intracranialis „ún. kisér betegség” +/- szemtünetek
• alacsony stroke kockázatú cardialis syndroma +/- szemészeti elváltozások
• súlyosfokú ACI szűkület +/- szemtünetek
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A következő ábrán (13.ábra) a beteg
akkor került első neuro-ophthalmologiai vizsgálatra, amikor már a
jobb szeme amaurotikus volt. A bal
–látószemén észlelt látásromlást a
kezdeti markáns, centrumot is involváló hemianopia miatt kezdődött a kivizsgálás, egyéb neurológiai
tünetekkel. Háttérbetegségként szekunder antifoszfolipid szindróma
súlyos autoimmunbetegség központi idegrendszeri manifesztációjával.
Az adekvát antikoaguláns kezelésre
a látótér javulása látható a középső
és a jobb szélső látótér ábrán a beteg
egyéb látásfunkcióival együtt.
Thrombolízis
A szemészetben csak kis számú esetet
közöltek, az artériás elzáródás okozta
jelentős látásvesztés – gyakorlatilag a
teljes amaurosis-fénysejtés – előbbutóbb szükségessé teszi a konszenzus kialakítását a társszakmákkal
(a thrombolízis esetében rohamos
fejlődés látható) (13).
kiegészítő kezelések:
• haemodilutio: mikrokeringés
javítása, izovolemiás haemodilutio;
• neuroprotektív kezelés:
corticosteroid-ok, agyödéma
csökkentése, ödémacsökkentők
(Mannitol stb.), a macula területén
az ödéma csökkentése.
EUSI: nincs hatása a stroke
kimenetelére, nincs ajánlás arra
vonatkozóan, hogy ischaemiás
stroke után javasolt-e vagy sem;
• vasodilatátorok: vasospasmus,
microcirculatio +/– anyagcsere
folyamatok javítása
• szénhidrát- és zsíranyagcserezavarok megfelelő kezelése (11-12).
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Dilemmák és kérdőjelek
Az ocularis stroke klinikai tüneteinek etio-pathomechanizmusa tisztázatlan. Gyakrabban látjuk a retina vénás keringési zavarainak következményeit kezeletlen hypertonia, vascularis encephalopathia súlyos eseteiben, ugyanakkor a retina artériák embóliájának hátterében többnyire a nyaki erek atherosclerosisát találtuk. A thromboembolizáció artériás és vénás szárán zajló
folyamatnak a szétválasztása és értelmezése a jövő feladata.
Az időfaktor: az ocularis stroke órák, vagy akár percek alatt visszafordíthatatlan látásélesség-csökkenést okoz az esetek döntő
többségében. A haemorheológiai és neuroradiológiai vizsgálatok időigényesek. Ha a vezető és egyetlen tünet a szemtünet, vajon
a vérvételt és néhány akut neuroradiológiai vizsgálatot követően elkezdhető-e a szisztémás (pl. antikoaguláns) kezelés? Egyedi
mérlegelés alapján! (cryptogen stroke – 40%)
Thrombolízis? Az akut ellátásnak 3 órán belül van gyakorlati hatékonysága: egy összehangolt, a módszertani előírásokat szigorúan figyelembe vevő, az agyérbetegségek kezelésére korszerűen felszerelt egészségügyi központban.
TEAM: Csak egy hálózatban működő, egységes diagnosztikai, kezelési és gondozási alapelveket követő tevékenység lehet hatékony. Magyarországon a Stroke Centrumok adatai szerint 1991 óta 32 stroke centrum van. A rájuk vonatkozó feltételrendszer
(doppler, CT, etc) alapján feladatuk a teljes lakossági ellátás. Ezen centrumok munkájához szeretne segítséget nyújtani az ocularis
stroke ellátásában résztvevő konzíliárus csapat.
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4.2.3. A látóideg KOMPRESSZIÓJÁT okozó kórképek
VAJDA JÁNOS

4.2.3.1. A látóideg kompresszióját okozó kórképek
– az idegsebész szemszögéből
A látóideg kompressziós megbetegedései alatt a látóideg-chiasma-tractus oralis (cisternalis) pályaszakaszok nyomás miatti betegségeit értem. Ebbe a körbe traumatológiai, onkológiai és vascularis kórképek tartoznak, de a traumatológia e kötetben külön fejezet témája. A látóideg kompresszióját sok minden okozhatja, hasonló patomechanizmus révén. A szervezet túlnyomó részében
a kompresszió során valamilyen folyamat a normál szervekre gyakorol nyomást. A látópálya tájanatómiai sajátosságai különleges
viszonyokat teremtenek. A látóideg környékén növekvő elváltozás úgy is okozhat kompressziós tünetegyüttest, hogy az ideget
ért közvetlen károsodást az ideg körüli normális struktúrák: a csontos és durális képletek hozzák létre vagy tartják fent. Ennek
sebészi stratégiai jelentősége van. A canalis opticus intracranialis nyílásának felső pereme éles, míg alsó fala ívben folytatódik a
sella felé, így egy opticusokat lefelé diszlokáló folyamat az ideget a sima felszínű sella-durához nyomja (az általános kompres�sziós mechanizmushoz hasonlóan), szemben azzal, ha az ideget a térfoglalás felemeli, mert ekkor a látóideget a canalis éles széle
károsítja, kis ereit elzárja. Így érthető, hogy miért javultak a műtét után drámaian jobban a fronto-basalis meningeomás betegek
látásfunkciói a suprasellaris térfoglaló folyamatok okozta optikus léziókkal szemben. A kompresszió fizikai mérete nincs arányban az okozott funkcióromlással. Jobb párhuzamosságot kapunk, ha sebességként a folyamat időbeli dinamikáját is figyelembe
vesszük. A látóidegszakaszok meglepő mértékben képesek egészen elvékonyodva is működni, elviselve a lassú deformálódást.
A lassan kialakuló klinikai kép ugyanakkor bizonyos krónikus változások miatt a dekompresszióra a gyors romlással szemben
kevesebb eséllyel javulhat. Malignus folyamatok, vagy hirtelen, fokozatosan komprimáló elváltozások (aneurysmák saccadikus
tágulása) súlyosabb zavarokat okoznak. A hirtelen kialakuló kompresszió, a rövid ideig fellépő, de nagyfokú ischaemia azonban
leggyakrabban végleges károsodást okoz, mert a látópálya struktúrái rendkívül érzékenyek, a funkcionális restitúció esélyei
minimálisak. A benignus, lassú folyamatok kompressziójával szemben működő alkalmazkodás szintén könnyen felborul,
amikor a feszülés bizonyos szintet meghalad, amit a neurális elemek vérellátási zavara követ.
A LÁTÓIDEG KOMPRESSZIÓJÁVAL JÁRÓ IDEGSEBÉSZETI BETEGSÉGEK
A látópályát érintő, műtendő kórképeket etiológiájuk szerint célszerű csoportosítanunk:
Daganatok (leggyakoribb ok)
Extraparenchymalis daganatok között meningeomák, hypophysis-adenomák, craniopharyngeomák, teratoma-típusú daganatok
a legfontosabbak. Az orális szakaszt involváló daganatok a sella körüli folyamatok közül kerülnek ki, és eredetük, majd terjedésük iránya függvényében változatos látásélesség és/vagy látótérdefektust hoznak létre. Mindezek súlyos működési zavar esetén is
visszafordíthatóak lehetnek: a daganatok műtétei járhatnak a leglátványosabb sikerrel. Az optikus rostok működésének visszatérte manipulációs szabályok betartását követeli meg:
• Ha a látóideg csatornája körül már előre számíthatunk diszlokációra, vagy későbbi következményes kompresszióra, úgy
a canalis opticus szintjén történő dekompressziónak kell a műtét első fázisának lennie. Így a daganateltávolításból adódó
mobilizálás a csatornába szorított ideget megkíméli. Ajánlott a canalis opticus azonosítása és első lépéskénti megnyitása,
hacsak az ideget nem ciszta emeli előre, amelynek punkciója azonnali, látványos dekompressziót eredményez.
• A nagymértékben kifeszített látóidegszakaszok fokozatosan vesztenek normál színükből és alakjukból, hasonulva a kompressziót fenntartó szövethez, sőt bevonódhatnak a daganat tokjába. CT, MR és angiogramok alapján gondolni kell az
opticusok eltérítésének irányára és mértékére. Célszerű előbb az azonosításukhoz referenciaként követendő struktúrák felkeresése: processus clinoideus anterior, arteria carotis interna és a tentorium-szél, illetve leginkább mindezek együttesen.
Az egyes daganatféleségek kevés neuro-ophthalmologiai sajátossággal bírnak, kevesebb a különbség az azonos elhelyezkedésű
és méretű meningeoma és hypophysis-adenoma stb. között, mint a más elhelyezkedésű és méretű, de azonos szövettanú
daganatok között.
Ami mégis megjegyzendő:
A hypophysis-adenomák többsége ma már – az endokrinológiának köszönhetően – még a durva látópálya-sérülés előtt felismerésre kerül. Suprasellaris növekedésük fenyegeti a chiasmát és a látóidegeket, de a nagyobb daganatok is általában lehetőséget adnak
az orron keresztül való transnasalis eltávolításra, mert a daganat által kitöltött sellaris üreg az orr felől könnyen elérhető, és a kóros
szövet elvétele fokozatosan nyit utat a daganatállományon belül a tovaterjedő részletek elszívására, a sellaris üregbe való lehúzására.
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A

B

1. ábra
A: A bal oldali foramen opticum tuberculum sellae meningeoma MR T1 axialis kontrasztos képe látható.
B: Az MR T2 coronalis képe, amely mutatja az arteria carotis interna clinoidalis szakaszát a tumoron belül,
és amelynek ismeretében jelentős nervus opticus diszlokáció feltételezhető

A korlátozott áttekinthetőség miatt azonban a suprasellaris részeket érintő
radikalitás, és így az opticus dekompresszió teljessé tétele alkalmilag kérdéses
lehet. A legkedvezőbb radikalitás eléréséhez ajánlott technikák közül megemlítendő az endoszkóp használata, valamint számos stratégiai fogás. Minthogy
a suprasellarisan komprimáló adenomák műtéti szövődményei közül
a leggyakoribb a perichiasmalis arachnoidea sérülése következményes
liquorcsorgással, célszerű az orális részek felkeresését utoljára hagyni. Amikor az intrasellaris daganat hátsó részét kisebbítjük meg, feltűnik a dorsum
sellae, és alkalmilag a hypophysis hátsó lebenye is megtartható. Az orron keresztüli feltárás parasellaris daganatterjedés esetén is eredményes, amelyen
a vakon, finoman pulzálása alapján felismert intracavernosus carotis helyzete segít. Az orron keresztül való behatolás nagyságrenddel kisebb terhet
jelent a betegnek, emiatt igen súlyos látásfunkció-romláskor is ezt ajánljuk.
Ha a transnasalis műtét után a várt javulás elmarad, akkor vagy progresszió
észlelhető, a frontotemporalis újbóli műtét javasolt. A hypophysis-adenomák
ritkán kisebb-nagyobb daganaton belüli bevérzés következtében okozhatnak
heveny látópálya-funkciózavart, ami napok, órák alatt kifejlődő amaurosissal
járhat. Álláspontunk az azonnali dekompresszív frontotemporalis műtét.
A szemfenéki kép és a látásfunkciók függvényében ugyan, de minden ilyen
akut esetben nagyfokú javulást tudtunk elérni.

2. ábra
Ezen a felvételen egy hypophysis adenoma figyelhető
meg, amelynek suprasellaris terjedése mindkét látóideg és a chiasma kompresszióját okozza.
A saggitalis MR T1 kontrasztos képén látható a sinus
sphenoidalisba nyomuló tumor, amelynek helyzete segít abban, hogy a transnasalis feltárásban a tumoron át
kivehető az occlusiv hydrocephalust fenntartó III. agykamrai tumorrészlet is.

3. ábra
Az MR felvétel egy craniopharyngeoma cisztás és
szolid állományát mutatja.
A látópályát komprimáló coronalis MR képe mutatja a
III. agykamra kitöltöttségét (preoperatív felvétel)

Meningeomák
Mivel a meningeomák szélesen, a legváltozatosabb alakzatban tapadhatnak a durán, az opticusok és ereik ilyenkor deformálódhatnak és foglalhatják el a leginkább váratlan pozíciókat. A daganat eltávolítását vérellátásának megszüntetése gyorsítja és megkönnyíti. Ugyanakkor a basis-dura koagulációjakor az opticus túlmelegedhet, és fokozottan kell az arteria ophthalmicát figyelni.
Az opticus csatorna meningeomái különleges helyet foglalnak el ebben a csoportban, mert már a műtét előtt nagymértékben károsíthatják a látóideg vérellátását, amihez még a sebészi beavatkozás is hozzáadandó. Ez magyarázza a gyakran rosszabb eredményt.
A planum sphenoidale meningeomái gyakran a canalis opticus durája felé (túlsúllyal ventrálisan) mutatnak terjedést. Ezek a kis
daganattömeg-töredékek a látóideg által fedettek, sokszor a műtét közbeni felismerés hiányában bent maradnak, korai recidívát
és látásromlást okoznak. Foramen opticum meningeomára akkor kell gyanakodni, ha mind a látásromlás mértékében, mind
a kórelőzmény hosszában kifejezett különbség figyelhető meg a két szem között. A canalis opticus megnyitása azzal az előnnyel is jár,
hogy ezen daganatrészeket is láthatóvá teszi. Azokban az eseteinkben, ahol a látóideg csatornájába annak méretéhez viszonyítva
nagy daganatkiterjedés nyomult, és már amaurosishoz vezetett, jelentősebb látásfunkciót nem sikerült visszaadnunk.
Craniopharyngeomák
Tapasztalatunk szerint a műtét előtti és az azt követő látásfunkciók szempontjából a craniopharyngeomák műtétei a legveszélyesebbek. Ebben a csoportban észlelhető világszerte a legtöbb eredménytelenség, illetve műtétet követő állapotromlás. Magyarázatul sok tényező együttes hatása szolgál, mint a gyakori chiasma prefixáció, a betüremkedő daganatfelszín és a chiasma igen
szoros kapcsolata, a normál optochiasmalis erek és a daganattok ereinek azonos lefutása. Mindezek bizonyítékaként említhető,
hogy a corpus callosum – III. agykamra felőli eltávolításokat, amikor a tumor felső-hátsó felszínét tárjuk fel, kevesebb látópályaszövődmény kíséri. A rosszabb eredményt magyarázza a gyakran kérdéses radikalitás, illetve az adamantinosus típus teljes
eltávolításakor is fenyegető recidíva, de talán legfőképp az éles-hegyes, meszes daganatállomány károsító hatása. Ez spontán is
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messze durvább morfológiai traumát jelent az egyéb daganatokhoz képest, de
mobilizáláskor szinte szétvágja a kristályokra feszített rostokat.
Valamennyi extraparenchymalis daganat kórlefolyásában szerepelhet recidíva,
amelynek nem mindig deríthető ki a sebészeti oka. A látópálya sorsát illetően a
recidíva kifejezetten negatív tényező, amelyben a sokszorosára fejlődött adhéziók,
vérkeringési zavarok, későbbi stádiumra tolt műtéti dekompresszió játszanak
szerepet.
Az intraparenchymalis daganatok a kifejezetten jóindulatú spongioblastoma
(pilocitas astrocytoma) csoportba tartozó opticus, illetve chiasma gliomák, amelyek differenciáldiagnosztikai gondot ma, a CT-MR korszakában nem jelentenek.
A vizsgálódás újabban arra terjed ki, hogy a látópályán belül sikerüljön olyan
szakaszokat azonosítani, ahol a daganat elhagyja a neurális elem tengelyét és
pseudo-extraparenchymalis, expanzív jelleget ölt, vagyis pontosan meghatározható
az elhelyezkedése: tehát melyik daganatrészt tudja a sebész kockázatmentesen
eltávolítani. A tisztán axiális, diffúz, infiltráló típus esetén napjainkban sem marad más lehetőség, mint a csontos, durális dekompresszió, a chiasma esetén a feszülő
tok behasítása. Speciális esetekben, amikor a lateralizált progresszió nyomán
egyoldali amaurosis már végleges, a maradék látás védelmében, funkcionális
szabályok meghatározta szakaszon, az ideg átmetszése javasolt.

4. ábra
A transcallosalis feltárásából eltávolított daganat
kontroll MR-képe (posztoperatív felvétel)

A látóideg ér-eredetű kompressziós megbetegedései
A látópálya éreredetű kompressziós betegségeit a Willis-kör elülső részének
óriás aneurysmái dominálják. A sellaris lokalizáció jelent jellegzetes tüneti képével klinikai entitást. A látóideg (esetleg mindkét oldalon, ha különböző fokban is), valamint a chiasma eltéréseit a mindkét oldali arteria carotis interna
distalis cavernosus, illetve a teljes supraclinoidalis szakaszából, az arteria cerebri
anteriorok horizontális szakaszából, vagy az arteria communicans anteriorból
kiinduló óriás zsákok egyaránt okozhatják. Leggyakoribb előfordulással a
lateralizált opto-chiasmalis lézió szerepel, amelyet az azonos oldali ophthalmicacarotis szöglet aneurysmája okoz, valamint az arteria communicans anteriorból
5. ábra
lefelé induló zsák nyomán a chiasma lézió tünetei. A klinikai probléma a diffeA kontrasztos axialis CT-felvétel igazolja, hogy
renciáldiagnosztikával kezdődik, mivel ma a CT az első diagnosztikus eszköz:
a chiasma-kompresszió hátterében egy arteria
ezen azonban az extracerebralis suprasellaris daganat és az aneurysma nem kücommunicans anterior aneurysma áll
lönülnek el meghatározóan. Minthogy ez utóbbiak nagyságrenddel ritkábbak az
előzőknél, nem minden esetben merül fel az angiográfia, tehát az aneurysma jelenlétét tudatosan fel kell vetni és MR-t, majd
MR-angiográfiát javasolni. Azon ritka esetek, ahol ellenoldali arteria carotis adta az óriás aneurysmát, és az angiográfia még
ellenoldali arteria carotis communis kompresszióval együttesen is fals negatív volt, fel kell hívni a figyelmet a kétoldali arteria
carotis angiográfia szükségességére.
Az érfestés segít eldönteni, hogy milyen módszerrel zárható el az érzsák a legkönnyebben. Napjainkra az endovascularis megoldások
széles skálája ad a koponya felnyitása nélküli beavatkozásra lehetőséget.
Az arteria carotis interna és az arteria ophthalmica óriás aneurysmái igen szoros kapcsolatban vannak a koponyaalap csontos
és durális részleteivel, gyakran azok jelentősen takarhatják a zsák eredését, így a transcranialis műtét a processus clinoideus
anterior, a canalis opticus tetejének még a feltárás fázisában extradurális elvételével kezdődik. A carotis durális hüvelyét is bemetsszük. Az aneurysmák ellátását megkönnyíti, hogy a nyak viszonylag távol van a kifeszített idegtől, de falának vastagsága
alkalmilag a többi óriás zsákhoz hasonlóan nehézzé teheti lefogásukat. Sokszor kényszerülünk a zárásukra használt klipekkel
valóságos nyakat létrehozni a tápláló érrel párhuzamosan.
Érdekes stratégiai sajátosságként az arteria ophthalmica aneurysmák egy része, amelyek az arteria ophthalmica eredéséhez igen
szorosan és mediálisan indulnak, az ideget megemelve inkább oldalsó irányba nyomják, aminek következtében az ellenoldalról
való feltárásuk könnyebb, veszélytelenebb. Legtöbbször a műtét előtt nem állapítható meg a látóideg diszlokáció iránya, így az
is előfordul, hogy a műtétet a másik oldal feltárásával kell folytatni. A nyak lezárása a látópálya kompressziója esetén elméletileg
nem elegendő a kívánt terápiás hatáshoz, az ideget feszítő zsákot ki kell üríteni, de az endovascularis aneurysma-elzárások jó
funkcionális eredményei azt sugallják, hogy már a véráram pulzációjának a megszüntetése is javulással jár. A látóideg csontosduralis dekompressziójához adódik természetesen a zsák vértartalmának kiürítéséből származó térnyerés. A várt látásjavulás
elmaradásáért, vagy a romlás okaként az arteria ophthalmica keringésének károsodása (a nagy zsák a nyakat záró fémklipet
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könnyen nyomhatja a keskeny ér eredésére), a mobilizált zsákfal és az idegelemek hosszan tartó szoros kapcsolatának erőltetett
megbontása, vagy a túl hosszú ideig fennálló kompresszió és a mikrokeringési zavar visszafordíthatatlan következményei okolhatók.
Generalizált hypertensio
A generalizált intracranialis hypertensio jár látópályatünetekkel a feszes III. agykamra chiasmára gyakorolt nyomása, illetve
a kialakult szemfenéki pangás látópálya keringését károsító hatása útján. Mindez általánosan ismert a szemészek és ideggyógyászok számára. Ami megjegyzendő, hogy egyfelől a koponyaűri nyomásfokozódás egyes fajtái elviekben különböző idegsebészeti
beavatkozásokat követelhetnek meg, így ezeket csoportonként kell említenünk, valamint az, hogy a beavatkozások időzítése
és a sürgősség megítélése döntően a szemészeti állapot függvénye, így ez is azon szakmai területek egyike, ahol a szemész és az
idegsebész együttműködése nélkülözhetetlen.
A látópályát érintő generalizált intracranialis hypertensiót liquorfelszaporodás és az agyi vérvolumen relatív megnövekedése
okozhatja. Krónikus hydrocephalus ventriculoatrialis, vagy peritonealis sönttel való rendezése az időben észlelt látásélességromlást visszafordíthatóvá teszi. Természetesen a hydrocephalus kezelésének módjában a kiváltó ok döntő: az occlusiv kamratágulatok egy részében első lépésként az elzáró daganat, ciszta, membrán stb. megoldása a cél. Hydrocephalus nélkül járó
nyomásfokozódást alacsonyabb fokon állandósult liquorfelszívódás-zavar, illetve következményes liquorkeringés-zavar tarthat
fent, amikor a lumboperitonealis sönt útján elvezetett spinális liquor hoz látásjavulást. Az agyi vértömeg állandó relatív növekedésének oka leginkább a nagy vénás elvezetések, mint a basalis sinusok, és főleg a confluens sinuum belsejében az arterio-venosus
fistulák révén fenntartott magas vénás nyomás, így az angiográfiával, MR-rel igazolt ilyen esetekben a fisztula lezárása a kezelés
lényege, amelyet nemcsak a szemészeti status, hanem a fisztulából származó vérzés megelőzése is indokol.
Lokális formája a látópályát érintő nyomásfokozódásnak az üres sella (empty sella) tünetegyüttes, ahol a sella űrterébe nyomuló
tágult III. agykamra okoz chiasma deformációt és valószínűen keringészavart. Egyes súlyos esetekben transsphenoidalis beavatkozásból a sellaris liquortér izomdarabbal való kitöltésére, alaki restitúcióra kényszerültünk.
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4.2.3.2. A látópályarendszer kompresszióját okozó daganatos
megbetegedések neuro-ophthalmologiai vonatkozásai
A látópályarendszer a retina és a látókéreg között bármely magasságban sérülhet daganatos megbetegedések következtében.
A különböző szakaszok kompressziós megbetegedéseinél vezető tünet a visusromlás, mely általában fokozatos és progresszív.
A lokalizációra a látótérkiesés és a kísérő neurológiai tünetek elemzése révén következtethetünk.
Intraocularis daganatok
Az intraocularis daganatok 75%-a az uvea melanoma csoport, 20% a retinoblastoma és 5% a metastasisok aránya. Magyarországon
10 millió lakosra évente 80 ilyen beteg jut. A daganat elhelyezkedése, nagysága és típusa határozza meg, hogy a szem mely része
károsodik. Minél közelebb helyezkedik el a daganat a maculához, annál hamarabb okoz centrális látászavart. Diagnosztikai
lehetőségek a szemészeti ultrahang, FLAG, ICG, orbita CT és MR-vizsgálatok. Az intraocularis daganatok 2/3-a sugárkezeléssel
elpusztítható, s megelőzhető a szem enukleációja.
Intraorbitalis daganatok
Korán okoznak opticus laesiót a nervus opticus saját tumorai, az opticus gliomák és opticus hüvely meningeomák (1a–b ábra).
A látóideg közelében növekvő tumorok közül elsősorban az orbitacsúcsba terjedő daganatok okoznak opticus kompres�sziót. Ide tartoznak a haemangiomák, neurinomák, neurofibromák, lymphomák, a malignus tumorok közül a melanomák,
haemangiopericytomák, metasztatikus daganatok. Az opticopathia részben ischaemia, részben az axonális transzport károsodása
következtében alakul ki.

A

B

1 ábra
A: Bal oldali opticus hüvely meningeoma MR T2 axiális képe.
B: Látótérben bal oldalon diffúz küszöbérzékenység-csökkenés, zömmel a temporalis látótérfélben.

Opticus kompressziót okozó egyéb folyamatok:
– gyulladásos vagy infiltratív betegségek: EOP (crowded apex szindróma), granuloma,
sarcoidosis,
– primer csontbetegségek: craniofacialis fibrosus dysplasia, Paget-kór,
– orbita haematoma, mely lehet spontán vagy traumás.
Az orbita betegségeinél elsődlegesek az orbitális térfogat-növekedés következtében
kialakuló tünetek, az exophthalmus, a bulbus diszlokációja, a szemmozgászavar
és reponálási ellenállás. Funduson pangásos papilla vagy papilla decoloratio,
meningeomák esetében opticociliaris söntölő vénák (2. ábra), a bulbushoz hozzáfekvő
daganatoknál a retina redőzöttsége fordulhat elő.
Az orbitatumorok részletesebben az Orbita betegségei c. fejezetben kerülnek ismertetésre.
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Chiasma és parasellaris daganatok
A chiasma környéki betegségek diagnosztikájában még ma, a modern diagnosztikai eljárások birtokában is jelentős szerepe van
a szemorvosoknak. Statisztikai adatok szerint csaknem minden negyedik agydaganat a sella környékén helyezkedik el, és ezen
daganatoknak több mint a fele kezdeti és gyakran egyedüli tünetként látási zavart okoz. Így a betegek először a szemorvost keresik fel panaszaikkal. A korai diagnózis a betegek további sorsát illetően döntő fontosságú, különösen a látásfunkció tekintetében.
Ez azért is fontos, mert a sella környéki daganatok többsége jóindulatú, és időben végzett műtéttel a betegek meggyógyíthatóak.
A betegek szubjektív panaszai igen változatosak. Egyik vagy mindkét szem látásromlásáról számolnak be, látótérkiesést csak
ritkán említenek. Legtöbbször azt gondolják, hogy új szemüvegre van szükségük. Gyakran véletlenül veszik észre, hogy egyik
szemükkel gyengébben látnak. A látásromlás általában progresszív, de kisebb átmeneti javulás előfordulhat.
A chiasma laesiót befolyásoló fontosabb tényezők:
– a daganat növekedésének iránya,
– anatómiai tényezők, a chiasmának a diaphragma sellaehez viszonyított helyzete – hypophysis felett helyezkedik el 80%-ban,
a tuberculum sellae feletti, azaz prefixált 9%-ban, a dorsum sellae felett helyezkedik el, azaz postfixált 11%-ban.
– a daganat nagysága, az általa okozott mechanikus kompresszió mértéke,
– a chiasma vérellátása és a tumor okozta vérkeringési zavar.
A sella környéki folyamatok diagnosztikájában döntő jelentősége van a látótér vizsgálatnak. Típusos tünet a kezdetében és progressziójában is szimmetrikus, klasszikus bitemporalis hemianopia, mely a chiasmában középen kereszteződő nasalis rostok
sérülésének következménye. Heteronym hemianopiának is nevezik, szemben a retrochiasmalis szakasz károsodására jellemző
homonym jellegű látótérkieséssel.
A látótérkiesés felosztása attól függően, hogy melyik szakasz károsodik:
1. Prechiasmalis opticus laesio: praesellaris tumorok: olfactorius meningeomák, tuberculum sellae meningeomák, aneurysmák
(a.cerebri ant., a.communicans ant. aneurysmái) esetében a leggyakoribb. Legkorábban a látóideg centrális rostjainak
működészavara következtében centrális vagy centrocoecalis scotomát okoz a látótérben.(3a–b ábra).

A

B

3 ábra
A: Hypophysis adenoma coronalis MR-képe
B: Kezdődő prechiasmalis opticus laesio: jobb oldalon centrális temporalis-felső kvadráns scotomával

A

B

4 ábra
A: Bal oldali parasellaris meningeoma coronalis MR-képe
B: Prechiasmalis chiasma laesio okozta látótérdefektus (junctionalis scotoma): bal oldali opticus laesio + ellenoldali temporalis felső kvadráns beszűkülés
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2. Praechiasmalis chiasma laesio: leggyakrabban tuberculum sellae meningeoma okozza. Azonos oldali opticus laesio jellemzi
centrális scotomával (junctionalis scotoma), melyhez ellenoldali temporalis-felső kvadráns kiesés társul. A chiasmában legkorábban kereszteződő, és az ellenoldali nervus opticusban hurkot képező alsó-nasalis rostok (Willbrand-hurok) sérülése okozza.
Az ellenoldali szemen kialakult temporalis-felső kvadráns kiesés sokszor nem kerül felismerésre, és emiatt nem gondolnak
a chiasma laesio lehetőségére (4a–b ábra).
3. Mediális chiasma laesio: elsősorban suprasellarisan terjedő hypophysis tumorok okozzák. Típusos esetben szimmetrikus bitemporalis hemianopia észlelhető, kezdetben
megtartott látásélesség mellett (5. ábra). A chiasmát alulról
komprimáló folyamatokban a chiasmában alul kereszteződő nasalis-alsó kvadránsból eredő rostok károsodnak
legkorábban, emiatt a látótérkiesés a temporalis-felső
kvadránsban kezdődik, a progresszió iránya jobb szemen
az óramutató járásával egyező, bal szemen ezzel ellenkező
(6. ábra). A chiasmát felülről komprimáló folyamatokban a
felső-nasalis rostok sérülnek legkorábban, bitemporalis alsó
5. ábra
kvadráns kiesést okozva (7. ábra). Gliomák, germinomák
Szimmetrikus bitemporalis hemianopia
esetében a leggyakoribb.

6. ábra
Bitemporalis felső kvadráns kiesés

7. ábra
Bitemporalis alsó kvadráns kiesés

4. Hátsó chiasma laesiót craniopharyngeomák, chordomák, III. kamrai tumorok, hydrocephalus okozhatják, de kialakulhat
hypophysis tumoroknál is prefixált chiasma esetében. A chiasmában hátul-felül kereszteződő macularis rostok sérülnek
kezdetben, bitemporalis hemianopiás centrális scotomát okozva.
5. Laterális chiasma laesio: ritkán fordul elő, a sinus cavernosusban nagymértékben elmeszesedett és dilatálódott carotis
aneurysma idézheti elő. A nem kereszteződő temporalis rostok sérülése következtében kialakuló azonos oldali nasalis
látótérkiesés azonban igen ritkán látható, tekintettel az ellenoldali kereszteződő nasalis rostok közelsége miatt, általában a másik szemen temporalis kieséssel társul. Néha kétoldali artéria carotis aneurysma okoz binasalis látótérkiesést.
Laterális chiasma szindróma elsősorban parasellaris meningeomákra jellemző, de megfigyelhetjük oldalra növekvő
hypophysis daganatok esetében is. Azonos oldali opticus laesio jellemzi, melyhez ellenoldali homonym hemianopia társul,
az azonos oldali nem kereszteződő temporalis rostok, és az ellenoldali kereszteződő nasalis rostok is (tractus laesio) sérülnek
(8a–b ábra).

A

B

8 ábra
A: Nagyméretű hypophysis adenoma coronalis MR-képe
B: Látótérben bal oldali laterális chiasma laesiónak megfelelő kiesés
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Scotomás látótérkiesés a chiasma kompresszió korai jelének tekinthető. Az aránylag gyorsan növekvő tumoroknál fordul elő.
A centrális, paracentrális scotomát a betegek előbb észreveszik, jobban zavarja őket, így panaszaik miatt korábban mennek el
szemorvoshoz, ezért jobb a prognózis.
Szemfenéken kezdetben a papilla ép, később a látóideg károsodását különböző fokú papilla decoloratio jelzi. A látásromlás azonban nincs mindig arányban a szemfenéken látható látóideg-elváltozásokkal. A visusromlás és látótérkiesés előbb jelentkezik,
ezekhez viszonyítva a papilla decoloratiója késik, a descendáló atrophia kialakulásához hosszabb időre van szükség.
A látóidegfő műtét előtti állapota prognosztikai jelentőségű. Az ép vagy enyhén dekolorált papilla, még rossz visus és súlyos látótérkiesés esetén is arra utal, hogy a károsodás nem régi, így műtét után látásjavulásra lehet számítani. Súlyos papilla decoloratio
esetén a látóideg károsodása és a látásromlás már gyakran irreverzibilis. Egyes esetekben azonban a papilla decoloratio ellenére
is, a visus javulhat, a papilla decoloratio nem képezi a műtét kontraindikációját.
Papillaoedema az intra-suprasellaris daganatokra nem jellemző, mivel a tumorok extraduralisak, a diphragma sellae intakt. Viszont
retrochiasmalis suprasellaris tumorok, valamint III. kamrai tumorok korán okozhatnak szemfenéki pangást az általuk okozott
occlusiv hydrocephalus révén. Subfrontalis meningeomákban fordulhat elő a Foster–Kennedy-szindróma, a tumor oldalán papilla
decoloratio, ellentétes oldalon pangásos papilla észlelhető. Diplopiát a chiasmatáji tumorok oldalirányú, sinus cavernosusba való
terjedése okozhat, leggyakoribb az oculomotorius paresis. Gyakori a fejfájás, ami általában homloktáji, a diaphragma sellae feszülése
okozza. A hormont termelő hypophysis adenomák esetében endokrin diszfunkció tünetei jelentkezhetnek.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a neuro-ophthalmologiai vizsgálattól elsősorban lokalizációs diagnózis várható, csak ritkán ad
minőségi diagnózist.
A leggyakoribb, chiasma kompressziót okozó daganatok:
Hypophysis adenoma (Az esetek 50–55%-a)
Jellemzői:
• hemianopiás táblaolvasás, kezdetben a visus megtartott,
• szimmetrikus bitemporalis hemianopia, mely a felső kvadránsban kezdődik,
• endokrin tünetek.
A pituiter apoplexia akut klinikai tünetegyüttes, amelynek jellemzői:
• erős fejfájás,
• látásromlás,
• hányinger, hányás, meningealis izgalmi tünetek,
• ophthalmoplegia.
A tünetek hátterében hypophysis adenoma bevérzése vagy haemorrhagiás necrosisa áll, mely a tumor nagyfokú duzzadása révén
a sella körüli struktúrák kompressziójához vezet. Gyakran dominálnak az általános és neurológiai tünetek, elfedve a súlyos szemészeti eltéréseket. Emiatt a prompt diagnózis felállítása nem mindig egyszerű. Általában hosszabb ideje fennálló hypophysis
tumorokban alakul ki az apoplexia, de előfordul, hogy az apoplexia jelenti a hypophysis adenoma első megnyilvánulását. Korai
diagnózis esetén és idejében elvégzett transsphenoidalis műtéttel eredményesen gyógyítható.
Bázis meningeomák (Az esetek 10%-a)
Jellemző az aszimmetria, azaz az egyik szem látásromlása évekkel megelőzi a chiasma vagy a másik oldali opticus laesio kialakulását.
Típusos korai tünete a féloldali opticus laesio centrális scotomával. Jóval később alakul ki a típusos kép: féloldali amaurosis
atrophiás papillával, ellenoldalon temporalis kieséssel (prechiasmalis chiasma laesio). Gyakran egyedüli tünet a látásromlás.
A helyes diagnózis felállítását késlelteti a neurológiai góctünetek és endokrin tünetek hiánya. Sokszor a betegeket évekig kezelik
neuritis retrobulbaris, vascularis opticus laesio, glaucoma, macula degeneratio vagy retinitis centralis diagnózisokkal.
Tuberculum sellae meningeoma tünetei:
– kezdetben féloldali visuscsökkenés, látótérben centrális vagy paracentrális scotomával, vagy temporalis kieséssel (az azonos
oldali nasalis rostok sérülnek)
– később aszimmetrikus chiasma laesio, gyakran amaurosis az egyik szemen, temporalis kiesés a másikon.
Olfactorius meningeoma tünetei:
A kezdeti tünetek, az anosmia, intracranialis nyomásfokozódás, psychoorganikus szindróma gyakran megelőzik a szemészeti
tüneteket. A tumor jelentős méretet érhet el, mielőtt az opticus, ill. chiasma kompresszió kialakul.
– kezdetben papillaoedema (bilaterális vagy féloldali; előfordulhat Foster–Kennedy-szindróma)
– centrális vagy paracentrális scotoma,
– atípusos, aszimmetriás, inkomplett bitemporalis hemianopia
Kisszárny meningeoma tünetei:
– féloldali opticus laesio centrális scotomával,
– féloldali nasalis kiesés
– laterális chiasma szindróma,
– szemizom paresis, kettőslátás,
– féloldali exophthalmus
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Lassan kialakuló féloldali kisfokú exophthalmus, szemmozgászavar, kettőslátás elsősorban parasellaris meningeomára jellemző,
amit esetleg csak évek múlva követ a fokozatosan progrediáló féloldali opticus vagy chiasma laesio kialakulása.
Craniopharyngeoma (Az esetek 20–25%-a)
Tünetei gyermekkorban:
• pangásos papilla (a krónikus típus gyakori)
• visus csökkenése (gyors progresszió),
• endokrin tünetek,
• hypothalamus laesio tünetei,
• suprasellaris mész 90%-ban.
Az intracranialis nyomásfokozódás tünetei dominálnak.
Tünetei felnőttkorban:
• visus csökkenése, kezdetben gyakran féloldali,
• aszimmetrikus bitemporalis hemianopia,
• hátsó vagy laterális chiasma laesio,
• ritkán n. III. paresis,
• suprasellaris mész 40%-ban.
Felnőttkorban a látásromlás, az aszimmetrikus, alsó kvadránsban kezdődő bitemporalis hemianopia leggyakrabban a kezdeti
szemtünet.
Opticus glioma (Az esetek 7%-a)
Gyermekkorban fordul elő, sokszor társul a Recklinghausen-féle neurofibromatosishoz.
• fél- vagy kétoldali visusromlás,
• irregularis bitemporalis hemianopia,
• unduláló nystagmus,
• endokrin tünetek,
• hypothalamus laesio tünetei
Egyéb chiasma laesiót okozó daganatok:
• chordoma
• cholesteatoma
• dermoid
• III. kamrai tumor
• lymphoma, plasmocytoma
• arachnoidalis cysta
• metasztázis
Nem tumoros eredetű chiasma laesiók:
• gyulladásos folyamat, pl. hátsó ethmoid vagy sphenoid mucokele, pituiter abscessus,
• hydrocephalus,
• trauma,
• empty sella,
• aneurysma, carotis sclerosis
SUPRATENTORIALIS TÉRFOGLALÓ FOLYAMATOK – RETROCHIASMALIS OPTICUS LAESIO
Szemben a chiasma laesio heteronym hemianopiájával, a retrochiasmalis látópályaszakasz laesiójára a homonym hemianopia
jellemző, azaz mindkét szemen az azonos oldali látótérfél esik ki, a laesióval ellentétes oldalon. A látótérkiesés mindig respektálja
a verticalis középvonalat. Teljes, kongruens, centrumfelező homonym hemianopia a retrochiasmalis pálya bármely szakaszának
teljes laesiója esetén előfordulhat, nincs lokalizációs jelentősége. Viszont inkongruitás a pálya elülső részének laesiójára jellemző
(tractus, corpus geniculatum laterale, radiatio kezdeti szakasza).
A visus áltatában megtartott, kivéve, ha a kompressziós folyamat tractus laesióval együtt chiasma, ill. opticus laesiót is okoz,
vagy ha a kompresszió kétoldali, például kétoldali occipitalis laesio esetén. A látótérkiesés általában a centrumot felező. A centrum megtartottsága az occipitalis pólus sérülésénél fordulhat elő. A pupillareakciók megtartottak, kivéve, a corp. geniculatum
laterale előtti (tractus) szakaszt, ahol a pupillomotoros rostok a látópálya rostjaival még együtt haladnak. Kísérő neurológiai
tünetek elsősorban temporalis és parietalis laesio esetén jellemzőek.Opticus atrophia tractus laesio esetén 3–6 hónap alatt
alakulhat ki.
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Tractus opticus laesio
Inkongruens, inkomplett homonym hemianopia jellemzi. A tractus teljes laesiója esetén a hemianopia komplett. Izolált tractus
opticus laesio ritkán fordul elő. A tumoros térfoglaló folyamatok a struktúrák közelsége miatt általában a tractus laesiójával
együtt a chiasma és nervus opticus sérülését is előidézik, ezért helyesebb tractus opticus tünetegyüttesről beszélni, melyre jellemző
az azonos oldali visuscsökkenés és ellentétes oldali homonym hemianopia.
A leggyakoribb okok: craniopharyngeomák, hypophysis tumorok, supraclinoidalis carotis aneurysmák, gliomák.
Tractus laesióra jellemző pupillatünetek:
– A laesióval azonos oldalon RAPD.
– Wernicke-féle homonym hemianopiás pupillareakció: a vak retinafél megvilágítására nem kapunk pupillareakciót, az ép
retinafél megvilágítására azonban a pupilla szűkül.
– Behr-féle jel: a hemianopia oldalán a pupilla tágabb.
Descendáló opticus atrophia alakulhat ki, melyre jellemző, hogy aszimmetrikus. A hemianopia oldalán (a góccal ellentétes oldal)
kifejezettebb, ugyanis a chiasmában a kereszteződő rostok nagyobb számban vannak, mint a nem kereszteződők, az arány 3:1.
Társuló tünetek: endokrin zavar lehetséges a szomszédos hypothalamus károsodása miatt.
Corpus geniculatum laterale laesio
Izolált CGL laesio igen ritkán fordul elő. Inkongruens homonym hemianopia jellemzi. Pupilláris eltérés nem alakul ki, tekintettel
arra, hogy a pupillomotoros rostok a corpus geniculatum laterale előtt elválnak a tractus opticustól. Opticus atrophia lehetséges,
a tractus laesióhoz hasonlóan. Általában vascularis eredetű, az artéria choroidea anterior és laterale elzáródása idézi elő. Tumor,
AV malformatio, trauma, demyelinisatio szerepelhet még oki tényezőként. Kísérő neurológiai tünetek: a szomszédos thalamus
laesiója hemihypaesthesiát, a pyramis pálya laesiója ellenoldali hemiplegiát okozhat.
Radiatio optica laesio
A corpus geniculatum lateralét elhagyó rostok részben a temporalis, részben a parietalis lebenyen keresztül haladnak az occipitalis
lebeny felé. A felső retinafél rostjai a parietalis lebenyen keresztül az occipitalis kéreg felső, az alsó retinafél rostjai a temporalis
lebenyen keresztül (Meyer-hurok) az occipitalis kéreg alsó részében végződnek. A macularis rostok a látókéreg occipitalis pólus
felé eső részében helyezkednek el.
Temporalis radiatio optica laesio
Az ellenoldali szem nasalis alsó, az azonos oldali szem temporalis alsó kvadránsának rostjai sérülnek, emiatt a jellegzetes
látótérkiesés temporalis laesio esetén az ellenoldali felső kvadráns homonym hemianopia. A kiesés többnyire inkongruens,
a nasalis kiesés általában súlyosabb, mint a temporalis. A vertikális határ mindig a felezővonalon halad, a horizontális határ a felezővonallal párhuzamos, vagy felfelé ívelt (9a–b ábra). Általában súlyos neurológiai tünetek kísérik, hemiplegia,
hemihypaesthesia, aphasia, alexia, agraphia, epilepsia fordulhat elő. Leggyakrabban tumoros folyamat okozza. A neoplasia és
ischaemia aránya 9:1.

A

B

9. ábra
A: Bal oldali temporalis glioblastoma MR-képe
B: Jobb oldali felső kvadráns homonym hemianopia

Parietalis radiatio optica laesio
A retina felső rostjai sérülnek, emiatt ellentétes oldali alsó kvadráns homonym hemianopia a jellemző, de ennél gyakoribb
a centrumfelező komplett homonym hemianopia, mivel általában kiterjedt folyamatokról van szó. Elülső radiatio károsodása inkongruens, a hátsó szakasz laesiója kongruens kiesést okoz. Az okok között a vascularis és neoplasticus folyamatok
(meningeomák, gliomák, metastasisok) közel azonos arányban szerepelnek. Dominálnak a kísérő neurológiai tünetek:
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Nem domináns (jobb) félteke laesiója esetén hemihypaesthesia, apraxia, bal
oldali látótér, illetve a bal oldali testfél neglect jelenségei. Vizuális neglect
esetén a jobb és a bal szem látóterének együttes vizsgálatakor (extinkciós
vizsgálat) a beteg az egyik oldal stimulusait nem érzékeli, ugyanakkor az
egyik vagy másik szem izolált vizsgálatakor nem lehet a hemianopiát kimutatni.
Domináns féltekei laesio esetén aphasia, ujj agnosia, jobb-bal tévesztés,
acalculia, agraphia fordulhat elő.
Occipitalis laesio
Fő panasz a látásromlás, illetve a látótérkiesés. Monoszimptómás homonym
hemianopia jellemzi, egy neurológiai szempontból tünetmentes betegnél.
A látórostok az occipitalis kérget elérve teljesen szabályos rendeződést
mutatnak, emiatt a hemianopia minden esetben kongruens.
A
Lehet:
– teljes homonym hemianopia centrumfelezéssel, (10a–b ábra) vagy a
centrum megkíméltségével,
– quadrantanopia,
– kongruens scotoma.
A centrum megtartottságának egyik magyarázata, hogy az occipitalis pólus kettős vérellátással rendelkezik, a hátsó és középső artéria cerebri felől.
B
Másik feltételezés szerint a macularis rostok kétoldali reprezentációja áll a
háttérben.
10. ábra
Felső kvadráns homonym hemianopia esetén a fissura calcarina alsó, alsó
A: Jobb oldali occipitalis tumor MR-képe
B: Bal oldali centrumfelező homonym hemianopia
kvadráns homonym hemianopia esetén a fissura calcarina felső ajka károsodott.
Occipitalis lebeny laesióra jellemző lehet az ellenoldali látótérben, a
temporalis kiesés területében a legnasalisabb retinaterülethez tartozó 60–90 fok közötti látótérsziget. A fissura calcarina elülső
része, mely az ellenoldali szem nasalis retináját képviseli, megkímélt maradhat egy occipitalis lebeny infarctus során.
Kétoldali occipitalis laesio kérgi vakságot okozhat. Látásvesztés alakul ki ép szemfenéki kép és megtartott pupillareakciók mellett. Mindkét oldali art. cerebri posterior egyidejű kerigészavara okozza, melynek hátterében az arteria basilaris elzáródása állhat
(basilaris csúcs szindróma). Okozhatja trauma, CO-mérgezés, súlyos vérvesztés, toxaemiás terhesség.
Anton-szindróma esetén a beteg nem veszi tudomásul a kérgi vakság állapotát, tagadja, hogy nem lát, konfabulál, vizuális
élményekről számol be.
Kétoldali occipitalis laesio esetén kétoldali homonym hemianopia a macula megtartottságával is előfordul, csőlátóteret okozva.
Macularis látókérgi laesio a látókérgi pólus sérülésekor fordulhat elő. Jellemzője az ellenoldali homonym hemianopiás centrális
scotoma, olvasási, arcfelismerési zavarral.
A Riddoch-jelenség azt jelenti, hogy a beteg a mozgó tárgyat észreveszi látóterének abban a részében, amelyben a statikus ingert
nem észleli (statokinetikus disszociáció). A jelenség a hemianopia visszafejlődését előrejelző kedvező jel. Vizsgálata Goldmannperiméterrel a legegyszerűbb, a beteg az álló jelet nem érzékeli, csak ha az elmozdul.
Palinopsia esetén a látott képet a beteg tovább látja, vagy újra látja, miután az optikai inger már megszűnt. A képzetes kép beépül
az aktuálisan látott optikai környezetbe. Általában a homonym hemianopiás kiesés területében jelentkezik.
Occipitalis lebeny laesiója leggyakrabban vascularis esemény következménye, mely lehet haemorrhagiás stroke vagy ischaemiás
infarctus. Az eseteknek csupán 20%-a tumoros eredetű (meningeoma, metastasis).
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4.2.4. A látóideg TRAUMÁS sérülései
SZEIFERT GYÖRGY, SOMLAI JUDIT

4.2.4.1. A Neuro-Ophthalmologia jelentősége a koponyatraumák
diagnosztikájában és kezelésében
Mi a nehezebb: egy sohasem látott világot elképzelni vagy a látott világ elvesztése,
illetve annak feldolgozása, hogy a látás élménye sohasem tér vissza.
Nem szabad ebben dönteni, csupán empátiánk vezérelhet.
Nagy dilemma mind az érintetteknek, azaz a betegeknek, mind a szemorvosnak.
Az idegsebészeti, ideggyógyászati betegségek – fiatal korban
valamivel gyakrabban – társulnak súlyos és visszafordíthatatlan látásvesztéssel. Akár egy közlekedési baleset vagy egy
sportsérülés okozta koponyatrauma, vagy egy aneurysmaruptura kapcsán kialakuló agyvérzések a pillanatok tört része
alatt eredményeznek eszméletvesztést. A hosszabb-rövidebb
tudatvesztésből visszatérve észlelheti a beteg, hogy elveszítette
a látását, akár mindkét szemére megvakulva. Az igazi tragédia feldolgozása mind a beteg, mind a család számára ekkor
kezdődik, hiszen a látópálya-sérülések többségében csak egy
kis látósziget vagy annyi sem marad. (1. ábra) A szemorvosnak
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ne kelljen egy
ilyen súlyos végállapotot deklarálnia, de ha ez az állapot bekövetkezett, akkor is – a hazai viszonyok ellenére is – a beteg
komplex rehabilitációjában segítőtársnak kell lennünk.

1. ábra
Trauma következtében mindkét szemen teljes vakságot okozó antechiasmalis
opticus sérülés( kétoldali komplett amaurosis) látótér képe (computer perimeter:
85 fokig terjedően LVC-LVP programokkal vizsgálva

Az opticus sérülés leggyakoribb okai – direkt vagy indirekt sérülések
Saját betegkörünkben is a fiatalkori és gyermekkori halálokok vezetője a traumás sérülés. Kialakulhat nemcsak (autó-, motor-,
bicikli-, sport- etc.) baleset, de generalizált epilepsziás roham következtében is. Az eszméletvesztéssel járó balesetek jelentős része
politraumatizáció. Ennek kapcsán jelentkezhet mellkasi vagy hasi belső vérzések okozta ún. sebészi shock, gyors vérnyomáseséssel,
szapora, könnyen elnyomható pulzussal és emelkedő légzésszámmal. Ha társul ehhez vagy ettől elkülönülten a koponya sérülése
következik be, a legnagyobb életfunkciókat veszélyeztető agyödéma, koponyaűri nyomásfokozódás következhet be, amely többnyire vérnyomás emelkedéssel, lassú-periodikus légzéssel és csökkenő pulzusszám révén különíthető el.
A traumás opticus sérülések klinikai formái
Direkt látóideg-sérülések és tompa orbitatraumák
• koponyaalapi töréshez társuló csoport
• orbitatörés és szöveti diszlokáció (ún. „blow-out” törés, valamint orbita- és periorbitalis sérülések)
A fő veszélyt a látóideg disztális szakaszának evulziója,
az opticus hüvelyben hirtelen kialakuló vérzés, a canalis
opticus törése, illetve az intracanalicularis vérzés és/vagy
oedema képezhetik. Azonnali opticus dekompresszió szükséges, mert irreverzibilis látóidegrost-károsodás alakulhat
ki. A koponyabázis- és az orbitasérülések típusos tünete a
szemhéjak duzzanata és a periorbitalis haematoma, amelyek
társulhatnak nasalis liquorrhoeával, illetve otorrhoeával.
Ezen tünetek megjelenése esetén mindig gondolni kell a koponya bázisának sérülésére és a liquorcsorgás forrását, a dura
sérülését meg kell keresnünk. A duzzadt, bevérzett szemhéjak óvatos feltárása után a szemgolyó óvatos vizsgálatával
meg kell állapítanunk, hogy van-e perforáló szemsérülés,

2. ábra
Bal oldali elhanyagolt szemgolyó és periorbitalis sérülés okozta haematoma, majd
a szemrés feltárásakor a régi sérülés okozta cornea homály miatt a bal oldalról a
pupillomotoros funkciók nem ítélhetők meg
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és ha lehetséges, réslámpával a szem elülső és hátsó szegmenseiben is keresnünk kell a sérülés intraocularis jeleit. Egyben
mindkét oldalon a pupillomotoros reflexeket meg kell vizsgálnunk, ami lokális szemsérülések bizonyos formáiban néha nem is
könnyű feladat. (2. ábra)
Indirekt látóideg-laesiók
A traumák következtében kialakuló akut, térfoglaló tömegű epiduralis vagy subduralis haematomák (3/a, 3/b ábrák) jelentik a
legnagyobb veszélyforrást, mivel ezen elváltozások indirekt hatására kialakuló intracranialis térszűkület középvonali diszlokációt
és koponyaűri nyomásfokozódást eredményeznek.

A

B

C

3. ábra
A: epiduralis haematoma; B: acut subduralis haematoma; C: chronicus subduralis haematoma acut bevérzéssel.

Ennek első, alarmírozó szemészeti jele a pupilla differencia, az anisocoria, azaz a pupilla egyre tágabb lesz az érintett oldalon
(ellenoldali megvilágításra az indirekt reflexválasz kiesése). A pupillomotoros pálya sérülése első és legfontosabb figyelmeztető jele a trauma okozta nyomásfokozódás miatti transtentorialis herniációnak és az uncus gyri hippocampi beékelődésének.
Egyidejűleg a nervus oculomotorius is nyomás alá kerül, ami a pupillatünet kialakulásához vezet. Az életfontosságú központok
sérülését okozza egyidejűleg a koponyaűri nyomásfokozódás kapcsán az agytörzs kompressziója.(Részletesebben a 4.3.1. számú
fejezetben a 256. oldaltól.)

A

B

C

4. ábra
A: Az agyalap a kilépő agyidegekkel; B: A transtentorialis uncus gyri hippocampi beékelődése (sémás rajz); C: Anisocoria: A n. oculomotoriusban felszínesen haladnak
a pupillomotoros efferens rostok, amelyek a kompresszióra sérülékenyebbek elhelyezkedésük folytán. Emiatt a gyorsan fokozodó koponyaűri nyomás korai jele a
pupillomotoros műkődészavar azaz a rost kompressió okozta pupilla egyoldali kitágulása, az anisocoria.
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Az azonnali idegsebészeti műtéti beavatkozás szükséges, azaz az epi- vagy subduralis haematomák evacuatiója és ezzel egyidejűleg az uncus gyri hippocampi kiékelésével az agytörzs dekompresszióját segítjük elő. Amennyiben a beteg tudatállapota
GCS8 alatt van, kamradrain bevezetése javasolt és tartós intracranialis nyomásmérést kell biztosítanunk. A konzervatív úton
befolyásolhatatlan nyomásemelkedések esetében (ICP>20 Hgmm), a ventricularis punctióval egy liquor-drainage-t hozunk létre,
ami az intracranialis nyomás tartós csökkentését is lehetővé teszi egyidejűleg.
Ezen betegeinknél a szemfenéki vizsgálat – pangásos papilla megállapítása mellett igen fontosnak tartjuk a pupillomotoros
funkciók folyamatos monitorozását, pontosan, ha kell, óráról órára dokumentálva. Ezért tilos pupillatágítót adni, nemcsak az
idegsebészeti műtétek előtt, hanem a beteg posztoperatív megfigyelése során is.
A krónikus subduralis haematoma elsősorban idős, nemritkán alkoholista, elesett emberek betegsége. Hajlamosító tényezők ezen
betegeknél a társuló agyi atrophia és a feszülő hídvénák, amik szakadásai a gyakori elesések kapcsán, vagy banális fejkoccanások
révén is kiváltódnak és eredményeznek sokáig tünetszegény krónikus subduralis haematomát akut bevérzésekkel. (3/C ábra).
A szemfenéken krónikus látóidegfő-oedemát, későn felismert esetekben a látóideg rostatrophiáját, és irreverzibilis látásvesztést
eredményez. (A krónikus papillaoedemáról majd a 4.3.1. számú fejezetben a 256. oldaltól.)
Az indirekt opticus sérülések konzervatív kezelése megegyezik az agyoedema szisztémás kezelésével, de gyakran késői fázisban kapják az adekvát kezelést. Megadózisú kortikoszteroidokra javulhatnak a látásfunkciók, bár a saját tapasztalataink
és a szakirodalom állásfoglalása szerint is a kései konzervatív kezelés szegényes eredményekkel kecsegtet. Akut subduralis
haematomához társuló malignus, diffúz agyoedema eseteiben ha a haematoma evakuációja és a konzervatív, intenzív terápia nem elég hatékony, és a koponyaűri nyomás befolyásolhatatlanná válik, akkor dekompresszív craniectomia a szükséges
következő lépés.
A koponya bázis törések okozta neuro-ophthalmologiai szövődmények
A chiasma és a parasellaris régió traumás sérülései
24 órán belül a látóideg visszafordíthatatlanul károsodhat. Tompa koponyasérülések kapcsán az antechiasmalis látóidegrostok,
a chiasma laterális részén haladó szemmozgató agyidegek és az alsó agytörzsi agyidegek sérülhetnek meg. A koponyabázis-törések
következtében a látóideg chiasmalis régiója sérülhet, aminek kezeletlen formáiban, 24 órán belül irreverzibilis látóidegrostkárosodás alakulhat ki. A látópálya mellett a koponyabázison haladó mindhárom szemmozgató agyideg, nevezetesen a nervus
oculomotorius, a nervus trochlearis és a nervus abducens idegpályák is sérülhetnek, jellegzetes szemmozgászavart okozva.
A bázissérülések kapcsán jellegzetes neurológiai tünetekkel észlelhetők még a nervus trigeminus, a nervus facialis és a nervus
vestibulocochlearis sérülései is. Nemritkán a durasérülés következtében liquorcsorgás alakulhat ki. (4A ábra)
A traumás fistula carotideo-cavernosa (tFCC) szindróma idősebb, amúgy is atherosclerosis miatt már jelentősen károsodott arteria carotis interna fallal bíró betegeinknél figyelhető meg, amikor a trauma hatására érfalsérülés alakul ki.
A baleset miatt a sinus cavernosus vénás öblében haladó arteria carotis interna artériás vére közvetlenül a sinus
cavernosusba jut. A vénás és az artériás vér keveredése, a vénás visszafolyási zavarát eredményezi és ez okozza a jellegzetes szemtüneteket. (5. ábra)
A beteg súlyos általános állapota miatt általában nem a sérülést követően azonnal derül ki és gyakran a szemtünetek jelzik a
progrediáló állapotot.
Jellegzetes szemtünetei:
• féloldali hyperaemia nélküli alsó és felső szemhéjoedema
• a szemrésben is idővel megjelenő kőtőhártya-oedema – chemosis conjunctivae (6B ábra)

A
5. ábra
A sinus cavernosusban haladó arteria carotis interna,
amelynek falán alakulhat ki repedés trauma következtében.
A szintén itt haladó három szemmozgató agyideg átmetszeti képe is látható, aminek működés zavara okozza a
szemmozgászavart

B

6. ábra
A: CT-kép: Koponya bázistörése kapcsán kialakult fistula carotideo-cavernosa CT-képe.
B: Fistula okozta jellegzetes duzzadt, alig feltárható szemhéjak, és a szemrésbe prolabáló, igen oedemás,
chemoticus kötőhártyarészletek a nagyfokú szem-golyó-protrúzió miatt.
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• a szemgolyó progrediáló protrúziója
»» (a két szem Hertel-érték különbsége akár 6–8 mm is lehet)
»» a szemfenéken papillaoedema, peripapillaris, perivenosus vérzések a vena ophthalmica vénás vérének
visszafolyási zavara, statisa miatt. (7. ábra)
• szemmozgászavar okozta kettőslátás, akár ophthalmoplegia totalis is kialakulhat (8. ábra)
• pulzusszinkron „lokomotív zörej” - a szemgolyón auscultációval hallható
Idegsebészeti kivizsgálás szükséges (koponya-CT, DSA), ezt
követően endovascularis úton a fistula elzárható. A fistula
carotideo-cavernosa okozta szemmozgató agyidegi tünetekről
a 5.5.2. számú fejezetben az 1.2.3. alfejezetben a 326-327. számú
oldalakon olvashatók

7. ábra
A fistula kialakulása okozta artériás
és vénás vér keveredése miatt a véna ophthalmica vénás visszafolyási akadályozása okozta szemfenéki
kép: promineáló, oedemás papilla
és peripapillarisan-perivenosusan
számos per diapedesim vérzés.

8. ábra
A jobb szem felfelé tekintési bénulása
: Egy trauma okozta fistula carotideocavernosa során a sinus cavernosusban
haladó három szemmozgató agyideg
együttes működészavara alakult ki a betegnél.

A szemorvos feladatai trauma okozta idegsebészeti, ideggyógyászati megbetegedések eseteiben
Van-e lokális traumás jel?
Megfigyelendők a legjellegzetesebb lokális tünetek: a haematoma periorbitale, bőrseb, lokális sérülési jel. Gyakran kiterjedt
bőr- és conjunctiva-vérzések alakulnak ki periorbitalisan, ami megnehezíti a szemnyitási képtelenség miatt a látásélesség, pupillareakciók és a szemgolyósérülések megítélését. Óvatos feltárással ezen klinikai jeleket minél hamarabb meg kell határoznunk.
Tudja-e nyitni a szemét?
Ha felszólításra nyitja, akkor meg kell figyelnünk, hogy egyforma mértékű-e a szemnyitás és a szemzárás. Továbbiakban fontos
megnéznünk, hogy van-e facialis paresis okozta szemzárási elégtelenség, mert ennek pozitivitása esetén keratoconjunctivitis e
lagophthalmo veszélye áll fenn, s ekkor megelőzésképpen a gyógyszeres és a szem kiszáradását megelőző burát, szemvédelmet
kell biztosítanunk. Ha az alsó agytörzsi agyidegek sérülésének lehetősége fennáll, gondolnunk kell a nervus trigeminus első
ágának (n. V/1). sérülésére is. Fontosságát az adja, hogy a szaruhártya hypaesthesiája – trophicus zavarok következtében – súlyos
és befolyásolhatatlan szaruhártyafekély, legsúlyosabb esetben cornea-perforáció forrása lehet. A kórképet keratoconjunctivitis
neuroparalytica néven ismerjük. Idegsebészeti műtétek és a koponyabázison elhelyezkedő térfoglaló folyamatok is okozhatják.
A lokális gyógyszeres kezelés mellett gyakran egyetlen, a szövődményeket kivédő megoldás az időleges részleges vagy teljes
blepharorrhaphia.
A szemnyitási elégtelenséget fokozati skálán jelöljük, rendszeresen ellenőrizve a beteg követése kapcsán:
E4: spontán, E3: parancsra, E2: fájdalomingerre E1: nincs szemnyitás
Van-e ptosisa?
Egy- vagy kétoldali lehet. Ha egyoldali, része lehet a nervus oculomotorius bénulásnak. Ha az egyoldali ptosishoz nem társul
szemmozgászavar, de azonos oldali miosis, azaz szűkebb pupilla látható, azt centrális vagy perifériás Horner-szindróma is okozhatja.
Ezen klinikai tünetcsoportokról részletesen az 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól olvashatnak.
Pupillomotoros funkciók
Első megtekintéskor pontosan leírandó, hogy egyenlőek-e, szabályosan kerekek-e a pupillák. Az első vizsgálatkor mindig elvégzendő a direkt és az indirekt pupillareakciók kiváltása, valamint ha tudati állapota engedi, a konvergencia késztetésével
a konszenzuális pupillareakció kiváltásával a kétoldali miosis is megfigyelendő.
Anisocoria: ha nem egyenlő a pupillák nagysága. Egyoldali mydriasis lehet traumás lokális mydriasis, azaz szemsérülés
következménye egyéb szemsérülési jelekkel. Anisocoria egyoldali tágabb, de nem fénymerev pupilla, csökkent indirekt pupillareakcióval, többnyire első jele a nervus oculomotorius laesiónak és ez a koponyaűri nyomásfokozódás miatt észlelhető.
Indirekt pupillomotoros laesio egyik vagy mindkét oldalon, a direkt és indirekt koponyatraumák egyik legfontosabb alarmírozó jele, mivel egy hirtelen kialakult állományi vagy kamrába törő vérzés, agyoedema és következményes középvonali
áttolódás figyelmeztető jele lehet. Lásd részletesen az 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól.
A fixált dilatált pupilla beékelődésre, tentorialis vagy axiális agyi herniatióra utal, azonnali idegsebészeti beavatkozás szükséges.
Célszerű mm-ben mindig leírni a pupillaméret-különbséget minden egyes vizsgálatkor.
A direkt pupillomotoros reflex csökkenése az afferens pupillomotoros pálya sérülésére utal, amit 1+ –4+ erősségű Marcus–Gunntünetként jelöljük. Az egy- vagy kétoldali afferens pupillomotoros pálya markáns sérülése komplett vagy inkomplett amaurosisra,
azaz az antechiasmalis látóideg markáns rostsérülésére és következményes látásfunkció-vesztésre utal. Ezt amaurotikus pupillamerevségnek nevezzük. Ilyen sérülésekben nincs anisocoria, mert az indirekt reakció megtartott. Ennek pontos megítélése,
gyakorlati jelentősége főleg az eszméletlen-politraumatizált betegeinknél van.
A pupillomotoros pályasérülések jellegzetes tüneteit lásd az 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól.
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Milyenek a szemmozgások?
Vannak-e spontán szemmozgásai? A mozdulatlan szemállás, optokinetikus reflex kiesése: az agytörzsi híd-középagyi régió sérülése lehet. Az úszó szemmozgásokat kedvezőtlen jelnek tartjuk, agytörzsi laesióra utal.
Mit látunk primer, azaz egyenes előretekintő szemállásban? Párhuzamos a két szem együttállása? Van-e bénulásos kancsalság
okozta horizontális és/vagy vertikális kóros szemállás, konjugált deviáció? Eszméletlen betegeinknél ezen tünetek megfigyelése
és dokumentálása rendkívül fontos, s folyamatos ellenőrzések javasoltak. Ha szükséges, óvatosan az oculocephalicus reflexet is
megvizsgálhatjuk, szükség szerint otoneurológiai vizsgálat javasolt. Lásd részletesen az 5.3.2. számú fejezetben a 300.oldaltól.
Szemmozgások konjugáltsága, illetve a kóros eltérés okozta úgynevezett diszkonjugált szemmozgások vizsgálata, megfigyelése és
pontos leírása javasolt. Későbbiekben a beteg általános állapotától függően a betegnél kettősképelemzés és a kezelési lehetőségek
bevezetése szükségeltetik. Lásd részletesen az 3.2.4. számú fejezetben a 127. oldaltól.
Miért nem derül ki többnyire akut betegség fázisban a látóideg sérülése?
1. Eszméletlen (akár tartósan) állapot, a többi neurológiai tünet elfedheti
2. Súlyos légzési és keringési elégtelenség
3. Az idegsebészeti beavatkozás halaszthatatlan
Diagnosztikai lehetőségek
Helyszíni vizsgálatok – betegágy mellett
Eszméletlen beteg esetében
Többnyire fundusvizsgálat nem elegendő, ugyanis – kivéve a papillaoedemát – a szemfenéki kép nem informatív. A papilla
dekolorációja, azaz a markáns rostveszteség nem akut fázisban alakul ki. Ezért javasolt politraumatizált betegnél a következő
alapvizsgálatok elvégzése és dokumentálása:
Pupillomotoros funkciók
A direkt, azaz az afferens pupillareakció kiváltása a szemek külön-külön történő megvilágításával vagy fényforrás híján a szem
átmeneti letakarásával: az afferens pupillomotoros pálya laesio első jele, hogy fényre vagy takarásra szűkül, majd visszatágul
(„mintha nem tudná megtartani a pupilla konstrikciós állapotát”), azaz redilatál: ennek fokozatbeli jelölése MG1+4+. A legsúlyosabb esetben nem is szűkül be az érintett oldalon +4 MG jel). Mivel a pupillomotoros pálya együtt halad a látóideg antechiasmalis
rostjaival, együtt sérülhetnek antechiasmalis laesiónál. A legérzékenyebb diagnosztikus jel a látóideg traumás sérülésekor.
Indirekt pupillomotoros reflex vizsgálata: az ellenoldali szemet megvilágítva az érintett oldalon nincs pupillaszűkülés. Ha váltva
világítjuk meg a beteg szemeit, az érintett oldalon tágabb marad, ez az ún. anisocoria. Nagyságát mm-ben (PD-mérő) célszerű az
észlelőlapon rögzíteni. Legsúlyosabb formája a tág, fénymerev pupilla, mely biztos jele a koponyaűri nyomásfokozódásnak.
Soha NE adjunk traumás koponya sérültnek pupillatágítót, diagnosztikai célból, a pupillomotoros reflexválasz leírása viszont
alapvető fontosságú.
Szemmozgások
Eszméletlen betegnél a szemhéjeltérések, pl. ptosis, lagophthalmus, primer szemállás pontos leírása. A spontán szemmozgások
megfigyelése javasolt, mert differenciáldiagnosztikai értékű. (Lásd részletesen a 3.2.4. számú fejezetben a 127. oldalon.)
Fundus vizsgálata
Az oedema papillae: kezdeti formája első jele lehet a koponyaűri nyomásfokozódásnak. A krónikus pangás szemfenéki tünetei
differenciáldiagnosztikai értékű. Az oedema papillae hiánya nem (!) zárja ki a koponyaűri nyomásfokozódás lehetőségét!
Retinán, peripapillarisan látható vérzések, és néha preretinalisan az üvegtest felé előretörő haemorrhagiák nemcsak koponyaűri nyomásfokozódás, hanem a kamrába törő vérzés következménye is lehet subarachnoidealis vérzések részjelenségeként, ezt
Terson-szindróma néven jelzi a neuro-ophthalmologiai szakirodalom.
»» Decoloratio papillae: kései fázisban markáns opticus rostveszteség okozta következmény, főként krónikus koponyaűri
nyomásfokozódás eseteiben észlelhetjük.
Megtartott tudatú betegnél – betegágy mellett
»» vizus: hány méterről olvas ujjakat? (mou)
»» konfrontális látótérvizsgálattal: a durva hemianopiák kiszűrhetők, ugyanez alkalmazható nem kooperáló betegeknél,
illetve kisgyermekeknél
»» pupillareflexek, szemmozgások helyszíni vizsgálatai
»» fundus alapos vizsgálata
»»
Az ambuláns szűrővizsgálatok közül kiemelendő a nagyon pontos első vizsgálat és a kapott adatok dokumentálása, kézbeadása,
még élet végéig szóló gondozás esetén is.
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A lokalizációs diagnosztika jelentősége a látópálya sérülések differenciál diagnosztikájában
Neuroradiológiai vizsgálattal sokszor nehézségekbe ütközik a látóideg-megbetegedések antechiasmalis szakaszának diagnosztikája. Ugyanis az orbitalis zsír, az opticus ideg intracanalicularis szakasza még a legmodernebb MR számára is csak korlátozottan
hozzáférhető. A súlyos koponyasérülések pedig olyan mértékű morfológiai és funkcionális eltéréseket okoznak, hogy a látóidegsérülések nem derülnek ki, vagy csak kései fázisban. Emiatt hatványozott jelentősége van a látásfunkciók legpontosabb objektív
tesztelésének.
Az eszméletvesztés megszűnte után kooperáló betegnél a látótérvizsgálat jelentőségei a következők:
– a károsodás helyére utal (ante-, retrochiasmalis laesio, kérgi vakság, etc.),
– károsodás mértékét jelzi (indulási állapot, változás megítélése),
– a betegségféleség egyben meg is határozza hosszú távon a javulás esélyét,
– a kezelés és a rehabilitáció jellegében döntő szempont.
Az antechiasmalis látóideg laesiója: diagnosztikája a legnehezebb, mert a lehető legkésőbb kerülnek felismerésre. Ezt példázza
azon fiatalember esete, akinél autóbaleset okozta politraumatizáció kapcsán kialakult koponyaalapi törés, kétoldali antechiasmalis
opticus laesio miatt látótér és visusvizsgálattal, valamint VEP vizsgálattal is egyaránt csak egy kis maradék perifériás látósziget,
bal oldali 1 m-ről ujjolvasás, s egyéb pupillomotoros tünetek alakultak ki. (Lásd a 9.számú ábra perimetriás képeit)
A chiasma és a parasellaris régió traumás sérülése ritkább, gyakoribb a tumor kompressziós hatása okozta sérülés.
Az egy- vagy kétoldali látásvesztéshez társuló látótérdefektust, nemritkán féloldali látásvesztés mellett kettőslátást,
szemmozgászavart is lehet észlelni.
A tractus és a radiatio nervi optici traumás sérülése ritkább
fiatalkorban, ezért az így kialakuló látótérkiesések inkább
kompressziós folyamat vagy stroke betegség következményei
elsődlegesen. A hemianopia és ha a kiesés a centrumot felezi,
vagy az ép látótérfelekben is van némi látótérdefektus, az olvasáskor, utcai közlekedésben egyaránt zavaró. Főként, ha az
abszolút scotoma formájában jelentkezik.
Az inkomplett és a komplett kérgi vakság diagnózisának felállítása és a beteg gondozása, rehabilitálása a legnehezebb feladataink közé tartozik. Ép fundus, megtartott
pupillomotoros funkciók mellett az anamnézis segít.
Gyakran látunk újraélesztés, kardiális mikroembolizáció
(pl. markáns ritmuszavarok okozta cardialis schock kardio-

9. ábra
A: Jobb oldalon komplett amaurosis mellett (fényérzés nélküli állapot) a bal szemen;
B: a perimetriás képen látható egy kis maradék perifériás látósziget, ami a betegnek
egy kis perifériás maradék látást eredményezett a teljes vakság helyett

Látóideg-sérülések klinikai megjelenési formái
ANTECHIASMALIS
látóideg sérülések
(egy-kétoldali)

PRECHIASMALIS, CHIASMÁLIS
PARASELLÁRIS
régiók sérülései
+/- szemizomsérülések

TRACTUS-,
RADIATIO OPTICA
sérülése

CORTICALIS vakság
inkomplett-,
teljes amaurosis

OPTIKAI AGNOZIÁK
vizuális neglect
paragráfia, paralexia
+/- látótér defeketus

10. ábra
Jellegzetes látótér defektusok a látó pályarendszer különböző magasságaiban kialakult traumás sérülés következtében. A magasági diagnosztikában nyújt elsősorban
hasznos információt.
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verziója) után neurológiai szövődményként kérgi vakságot. De gyakran találkozunk kiterjedt trauma okozta állományi vérzések
és agy-oedema, tartós comatosus állapot után szövődményes inkomplett vagy komplett kérgi vaksággal. Koponya-MR-en ezen
betegeinknél nem mindig találunk morfológiai eltérést. Ezen betegeink körében hatványozott szerepet kap a neuropszichológiai
segítség, az elemi rehabilitáció és a szemorvos együttes, empatikus segítsége.
Az optikai agnoziák azon kérgi areák sérülései következtében alakulnak ki, amelyek a látott élmény rögzítésében, feldolgozásában, a látott és memorizált jelek összekapcsolását, valamint az egyéb érzékszervi és kognitív funkciók harmonizálását biztosítják.
(Mint például az ún. vizuális neglect szindróma.) Lásd részletesen a 9.2. számú fejezetben a 394. oldaltól. Évtizedek óta egy
nagyon fontos, kooperációs munkával segíthetik a neuropszichológusaink a betegeket a komplex rehabilitáció kapcsán.
A látópályarendszer bármely szakaszon sérül, a legtöbb információt a látótérvizsgálattal kapjuk koponyatraumák eseteiben is.
A legsúlyosabb defektusokat ezen betegek körében észleljük, a 10. számú ábra eligazít a látótérfajták alapján a magassági
lokalizációban.
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4.2.5. A látóideg TOXIKUS léziói
KLEIN VERA

4.2.5.1. A nutricionális és toxikus látópálya-megbetegedések
Ezen betegségek primeren a látópálya opticus szakaszát érintik. A látóideg károsodása az exogén anyagok neurotoxikus hatására
és/vagy nutricionális faktorok következtében alakul ki. Eredet szempontjából alapvetően elkülönítendő a sokkal gyakoribb,
táplálkozási elégtelenségből és a nikotin-alkohol abúzusból eredő látóideg-megbetegedés, valamint a gyógyszerek/vegyszerek
okozta direkt optikus károsodás.
NUTRICIONÁLIS OPTIKUS NEUROPATHIA
(gyakori szinonimák: toxikus optikopathia, toxikus amblyopia, hiány amblyopia, alkohol-nikotin amblyopia)
A klinikai kép karakterisztikus, klasszikus esetekben a diagnózis felállítása nem okoz gondot.
Jellemzői:
• mindig kétoldali, de általában nem azonos szintű, hónapokon át fokozatosan progrediáló fájdalommentes látásromlás,
amely akár egytized alá, ujjolvasásig is csökkenhet;
• mindig kimutatható a szerzett típusú színlátászavar, csökkent kritikus fúzió frekvencia érték (CFF) és a kóros vizuális kiváltott
potenciál regisztrátum (VEP);
• a látótérben a papillomacularis köteg károsodásának megfelelően centrocoecalis scotoma alakul ki (kinetikus perimetriával
jól kimutatható), megtartott perifériás látással;
• a papilla eleinte ép, később megjelenik a temporális decoloratio, igen ritkán előfordul éles papillaszél mellett radiaer
haemorrhagia;
• kezeletlen esetben sem vezet teljes vaksághoz.
Etiológia:
• leggyakoribb a nikotin-alkohol abúzus kombinációja, de előfordul csak nikotin- vagy csak alkoholabúzusban is;
• kizárólag nutritív okok, mint komplex táplálkozási elégtelenség, B-vitaminok csökkentett szintje, felszívódási zavarok,
folsavhiány;
• a fentiek bármilyen kombinációja.
A felsoroltak bármelyike klinikailag azonos képet eredményez. Az alkohol okozta amblyopiában a hypovitaminosis oka kétféle.
Egyrészt az alkoholista a priori kevesebb táplálékot fogyaszt, mert energiaszükségletének egy részét az alkohol fedezi, másrészt
előrehaladottabb állapotban fellépnek a béltraktus felszívódási zavarai is. Tapasztalatból tudjuk, hogy a betegség az exponált
személyek csupán egy töredéke esetében manifesztálódik, továbbá azt is, hogy a toxikus neuropathia ugyanúgy lehet a krónikus
alkoholizmus résztünete, mint az alkoholbetegség egyedüli tünete. Nehéz választ találni arra, miért betegszik meg egy jól táplált,
egyébként egészséges excesszív ivó, és miért csaknem épek a látási funkciók a több alkalommal delirált krónikus alkoholbetegnél. Valószínűsíthető, hogy az ismertetett multifaktoriális eredet mellett a betegség kialakulásához genetikus prediszpozíció is
szükséges.
Patológia:
Winken szerint szimmetrikus, bilateralis demyelinisatio található a nervus opticus centrális rostjaiban, amely az axiális helyzetű
papillomacularis kötegnek felel meg, ék alakú elváltozásként követhető a nervus optikus retrobulbaris szakaszától a chiasmán
és a tractus opticuson keresztül a corpus geniculatum lateraléig. A primer károsodás helye valószínűleg az opticus retrobulbaris
szakaszában keresendő. A macularis ganglionsejtek károsodását másodlagosnak tartja.
Terápia és prognózis
A kezelés sarkalatos pontja az absztinencia betartása, vitamin- és fehérjedús táplálkozás. Kanski (2007) emellett heti 1×
Hydroxycobalamin 1000 MCG inj. adását javasolja, 10 héten át. Együttműködő, absztineáló páciensnél a betegség prognózisa
általában jó, az éleslátás még az ujjolvasás szintjéről is feljavulhat 1,0-ig. A látótérben a centrocoecalis scotoma fokozatosan kisebbedik, kettéválik, majd a centrális kiesés megszűnik, a vakfolt lassan normális méretűvé válik. A regresszió igen lassú, ezért
a beteget biztatni kell, hogy türelmét ne veszítse. A teljes visusjavulás elérése általában több hónapig, sőt egy évig is tarthat. A szerzett
dyschromatopsia végleges. Kezeletlen esetben a súlyos látáscsökkenés állandósul, azonban teljes vaksághoz sosem vezet, mivel a
perifériás látás megmarad. Enyhébb fokú toxikus amblyopiában előfordulhat spontán javulás is, erre a megjavult életkörülmények
adhatnak magyarázatot. Ide kívánkozik az a megfigyelés is, hogy a jellemzően sörivó országokban igen ritka a toxikus opticopathia.
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Tudjuk, hogy az alkoholizmus népbetegség, emellett nehéz felbecsülni, milyen gyakori a toxikus amblyopia az alkoholbetegek
körében. Saját tapasztalatunk szerint a fenyegető látásvesztés együttműködésre készteti a betegek nem lebecsülendő hányadát és
így, paradox módon, segít kiszakadni az alkoholbetegség ördögi köréből.
GYÓGYSZER OKOZTA OPTICUS NEUROPATHIA
Számos gyógyszer/vegyszer okozhat toxikus látóideg-laesiót, a teljesség igénye nélkül az alábbiakat említjük meg: ethambutol,
chloramphenicol, streptomycin, isonicid, amiodaron, vigabatrin, valamint a nehéz fémek közül az ólom, az antimon, az arzén és
a higany. Extrém ritkán heveny alkoholmérgezésben az etil-alkohol direkt opticotoxikus hatása súlyos, akutan fellépő, néhány
napig tartó visusromlást eredményez. (Duke Elder). A metil-alkohol-mérgezés okozta optikus károsodás végleges. A továbbiakban részletesebben tárgyaljuk a mindennapi gyakorlatban előforduló gyógyszerek optikus funkciókat érintő mellékhatásait.
Ethambutol
Gyógyszer-kombinációban használt tuberkulosztatikum.
Dózis- és időtartamfüggő toxikus opticopathiát okozhat. Az opticopathia incidenciája 6% napi 25 mg/kg-nál magasabb dózisban, általában a gyógykezelés 3–6. hónapja között manifesztálódik. Napi 15 mg/kg és ennél alacsonyabb adagolásnál igen ritka.
A betegség szűrhető rendszeres preventív szemészeti vizsgálattal: bevezető tünetként a CFF-érték korai csökkenése hívja fel a
figyelmet az optikus funkciók fenyegető romlására. Jellemző a látótérben a típusos centrocoecalis scotoma vagy látótérszűkület,
súlyos visusromlás és szerzett színlátászavar. A prognózis a gyógyszerelhagyás után jónak mondható, bár a teljes gyógyulás akár
12 hónapig is tarthat. Csupán a betegek kisebb hányadában marad opticus atrophiával kapcsolatos végleges látáscsökkenés.
A szűrés javasolt gyakorisága: 4 hetente 15 mg/kg/nap-nál nagyobb dózisban, 3–6 havonta alacsonyabb dózisban. Szemészeti
tünetek megjelenésekor a gyógyszert azonnal el kell hagyni.
Amiodaron
Gyakran indikált antiarrhythmicum ismert és lényegében ártalmatlan mellékhatása az ún. vortex keratopathia.
Kevésbé ismert, hogy betegek kb. 1-2%-ában optikus laesio lép fel, melynek tünetei: kétoldali enyhe papilla oedema, visusromlás,
variábilis látótérkiesések. Differenciáldiagnosztikailag elkülönítendő a kétoldali, nem artériás eredetű elülső ischaemiás optikus
neuropathiától (NAION), mely hasonlít az amiodarone okozta optikus laesióra. Nem dózisfüggő. Szűrni nem kötelező, mivelhogy
a rizikós betegek csoportja semmilyen módon nem prognosztizálható. Prognózisa kérdéses, a gyógyszerelhagyás nem minden
esetben jelent visusjavulást.
Vigabatrin
Gyakran használt antiepileptikum felnőttkori komplex partialis epilepsziában és gyerekkori, West-szindrómás epilepsziában.
Gyógyszermellékhatásként fokozatosan kialakuló kétoldali koncentrikus látótérszűkület léphet fel, megtartott centrális éleslátás
mellett. A lassú progresszió és az ép éleslátás miatt a beteg tünetmentes. Papillakép ép, esetleg enyhe atrophia észlelhető, színlátás
megtartott, CFF-érték normális. Gyógyszerelhagyás után a látótérszűkület változatlan marad. A betegek tünetmentessége miatt
rendkívül fontos a rendszeres szemészeti ellenőrzés – beleértve a kinetikus perimetriát, nemzetközileg elfogadott javaslat szerint
az első három évben félévente, majd évente.
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4.3.

A koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei
SOMLAI JUDIT

4.3.1.

A koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei

A klinikai gyakorlatban a koponyaűri nyomásfokozódás súlyos és életveszélyes állapot felé sodorhatja a betegeket. Nagyszámú
klinikai megfigyelés szerint a három vezető tünet (fejfájás, hányás, pangásos papilla) NEM korai tünetei a veszélyhelyzetnek,
ugyanis megfigyelések szerint az idegsebészeti műtétre kerülő agydaganatos betegek 50%-ában észlelhetők csupán. A szemorvost
többnyire a szemfenék vizsgálatára kérik, noha a figyelmeztető pupillatünetek és szemmozgászavarok is jelezhetik, vagy időben
megelőzhetik a pangásos papillaképhez vezető koponyaűri nyomásfokozódást. A pangásos papillát okozó szemtünetek kezdetben
szegényesek, mivel az obskuráción (pillanatokra elsötétül a kép a beteg mindkét szemén) kívül egyéb figyelmeztető tünet nincs.
A látóidegfő oedemája eltérő etiológia miatt ugyanazon klinikai jeleket mutatja a nyomásfokozódás és más, szisztémás betegségek
(például gyulladás, keringési zavar) következtében. Ilyen esetekben a differenciáldiagnosztikának hatványozott a jelentősége.
A koponyaűri nyomásfokozódás patomechanizmusa, leggyakoribb okai
A koponyaűri nyomásfokozódás eredményezi többnyire a pangásos papilla kialakulását. Az intracranialis nyomásfokozódás
okai eltérőek, de egymással összefüggő patomechanizmusúak lehetnek, úgymint:
• koponyaűri térfoglalás
• liquortermelődési, keringési és/vagy felszívódási zavarok
• agyoedema (anyagcsere, sérülés, gyulladás, illetve keringési zavar eredetű)
• téraránytalanság a csontos koponya térfogata és tartalma között (fejlődési rendellenesség)
• koponyaűri keringési zavar (agyi vénás keringési zavar: például sinus thrombosis)
A térfoglaló folyamatnak engedve az agy csak olyan irányban tud eltolódni a csontos koponyaüregen belül, amerre:
• a kifeszülő falx,
• a tentorium,
• és az alul nyitott koponya (foramen occipitale magnum) engedi.
A koponyaűri nyomásfokozódás (Higher Intracranial Pressure, HIP) akut neurológiai következményei
A lassan növekvő térfoglalás kezdetben nem jár nyomásfokozódással, mivel úgynevezett kiegyenlítő folyamatok lépnek életbe. Így a
térfoglalás a vér-, a liquor- és az agyállomány térfogatának rovására történik. Azonban a kiegyenlítő folyamatok kimerülése következtében a koponyaűri nyomás hirtelen nőni kezd. A térfoglaló folyamat terjedésével nem egyenes arányban növekszik a koponyaűri
nyomás, s végül már kisfokú szövetszaporulat is nagymértékű és gyors nyomásnövekedést eredményez. (Ennek bizonyítéka, hogy
kevés liquor lecsapolása is elegendő a nyomásviszonyok helyreállásához.) A gyorsan fokozódó koponyaűri nyomásfokozódáshoz
(HIP) társuló kórfolyamatok okozta agytörzsi funkciózavar légzési zavarhoz vezet, ami további nyomásfokozódást gerjeszt circulus
vitiosusként, oly módon, hogy a légzészavar a vér CO2-tartalom növekedésével, majd értágulattal, vérbőséggel társul, és így a zárt
koponyatérben az agy térfogata, azaz összvolumene ismét fokozódik. A keringés progresszív romlását idézi elő az, hogy az artériás
perfúziós nyomás a koponyaűri nyomás növekedésekor azonnal csökken, ami az autoreguláció ellenére 50 Hgmm-nél már nem
működik – s ennek folyományaként a véráramlás passzívan igazodik az agynyomáshoz, azaz a keringés romlik. Ha a koponyaűri
nyomás eléri az artériás középnyomást, a perfúzió zéró lesz, azaz megszűnik az agy vérátáramlása. A koponyaűri nyomás növekedése
következtében a vénás nyomás növekszik, s nő a vénás ellenállás is, amely az agyoedema kialakulásában játszik szerepet.
Lokális, keringési zavar okozta hirtelen kialakuló nyomásfokozódás
A diplopiához és/vagy pangásos papilla kialakulásához vezető kórfolyamatok hátterében nem mindig egy térfoglalás, hanem következményes intracraniális keringési zavar is szerepet játszhat. Mint például a vénás vér arteriolizálódása (fistula carotideo-cavernosa, FCC)
vagy a vénás pangás progressziója (például agyi sinusok thrombosisa), amik lokálisan volumen eltolódáshoz, s így idővel az intracranialis
nyomást meghatározó három komponens egyikének megváltozásához vezet. A látóideg vénás elvezetése igen szoros funkcionális kapcsolatban van a koponya bázison elhelyezkedő és az agy vénás elvezetésében legfontosabb szerepet játszó vénás öblökkel. (1. ábra).
Ily módon ezen vénás öblök keringési zavara, stasisa vagy thrombosisa retrográd módon a szem vénás elvezetési zavarát okozza mint
például praethrombosis papillae papillaoedemával és/vagy szemmozgászavarral társultan. A vénás öblök és a liquor keringés szoros élettani és ebből adódó patofiziológiai kapcsolatát mutatja a 2. ábra. Ennek következtében a központi idegrendszeren belül liquorkeringési
és vénás elvezetési zavarok szemtünetekhez vezethetnek. A koponyaűri nyomásfokozódás eredményeképpen bekövetkező agytörzsi
funkciózavarok okozta szemmozgászavarok kialakulásában a sajátos agytörzsi vérellátás, illetve a speciális agyi vénás hálózat jelentős
szerepet játszik. A látóhártya és a látópálya keringési zavarairól részletesebben a 4.2.2.3. fejezetben a 226. oldaltól olvashatnak)
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1. vena facialis
2. vena angularis
3. vena frontalis
4. vena ophthalmica
superior
5. vena ophthalmica
inferior
6. plexus pterygoideus
1. ábra
A látóideg vénás elvezetése igen szoros funkcionális kapcsolatban van a koponya
bázison elhelyezkedő és az agy és arckoponya vénás elvezetésében legfontosabb
szerepet játszó vénás öblökkel

2. ábra
A vénás öblök és a liquorkeringés szoros élettani és ebből adódó patofiziológiai
kapcsolata miatt mind a liquorkeringési zavar, mind a vénás keringési zavar
szemtüneteket okozhatnak

A koponyaűri nyomásfokozódás okozta
beékelődési formák
Centrális (axialis) beékelődés
Leggyakrabban a középső scalában elhelyezkedő, illetve a középvonalhoz közeli, fokozott oedemaképződéssel
járó térfoglaló folyamat vagy általános agyoedema okozza. Az agytörzset közvetlenül lefelé nyomódásával együtt a
supratentorialis nyomásfokozódás a hátsó koponyagödörbe is
áttevődik és a kisagy tonsilláit az öreglikba nyomhatja. Főbb
okai között hydrocephalus non-communicans, meningitis,
diffúz agyoedema, (főként a diencephalon környékén elhelyezkedő) középvonali tumorok szerepelnek. (1. ábra 1/A)
Lateralis (hemisphaerialis) beékelődések
Féltekei, azaz lateralis térfoglaló folyamatok az agy állományát mediális irányba diszlokálják. A nyomás kezdetben a
diencephalont éri, akárcsak axialis beékelődésnél. További
eltolódások kétféle herniációformát eredményeznek:
• uncus herniatio: (1/B. ábra) A további nyomás fokozódás az egyik oldali halántéklebeny mediális részének
(uncus és gyrus hippocampi beékelődik az incisura
tentoriiba. Ekkor alakulhat ki az egyik jellegzetes
szemtünet, az arra haladó nervus oculomotorius
kompressziója miatt. Anisocoria és szemmozgászavar
okozta ophthalmoparesis.
• cingularis herniatio: (1/C. ábra) Lateralis nyomásfokozódáskor az agy középvonal menti képletei a falx alatt
herniálódhatnak.

1/A: Centralis-axialis
herniatio

1/B: Uncus lateralis
beékelődés

1/C: Cingularis
herniatio
1/D: Infratentoriálisforaminalis
beékelődés

3. ábra
Az agyi beékelődési formák rajzos ábrája

A lateralis beékelődések leggyakoribb okai közé az intracranialis
vérzés, a subduralis, epiduralis vérzések, tumorok és tumor
hirtelen bevérzései tartoznak.
Infratentoriális térfoglalás
Alsó tentorialis beékelődés esetén a hátsó koponyagödör
térfoglaló folyamata következtében a kisagy felső-elülső része

4. ábra
Subduralis vérzés okozta lateralis beékelődés CT-képe
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a tentorium résbe alulról ékelődik be (falx és a tentorium találkozása – sinus rectus), míg foraminalis herniatio alkalmával
a hátsó koponyagödri folyamat herniálódik az öreglikba axialis nyomóhatás következtében.
Foraminalis (a foramen magnumba történő) beékelődés
A cerebellaris tonsillák az egészséges egyének többségében elérik az öreglik síkját. A hátsó scalában növekvő térfoglalások a
tonsillákat az öreglikba nyomják, ami az alsó agytörzsi régió kompressziójához vezet. (1/D. ábra) Főbb okai közé a hátsó scalában
elhelyezkedő tumorok, vérzések a cerebellaris lebenyi és centrális szerkezet felé terjedő térfoglalások, illetve a status epilepticus
– progrediáló agyoedema tartozik. A szemtünetek a vegetatív funkciók gyors romlása következtében nem igazán informatívak.
Egyedül a tarkókötöttség óvatos vizsgálatakor az oculocephalicus reflex kiváltása, illetve annak kiesése lehet tájékoztató jellegű.
Koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei – A PAPILLAOEDEMA
Bár a pangásos papilla kialakulásának patomechanizmusát
nem ismerjük, de a koponyaűri nyomásfokozódás megértéséhez közelíthetünk, ha analógiaként megkíséreljük
végiggondolni a szem nyomását meghatározó tényezőket.
A szem nyomását a keringő csarnokvíz mennyiségi, termelődési, elvezetési és felszívódási viszonyai határozzák meg,
továbbá szerepet játszik az intraocularis térfoglalás és a szem
artériás-vénás keringési viszonyaiban kialakult fiziológiás állapot fennmaradása vagy felborulása. A teljesen zárt
intracraniumban a nyomásfokozódás eltérő tempóban, eredettel és etiopatomechanizmus szerint alakulhat ki.
A papillaoedema leggyakoribb okai
A papillaoedema (angolul „swollen disc”) leggyakoribb okait az alábbi táblázat foglalja össze. A látóidegfő oedemáját a
leggyakrabban a koponyaűri vagy intraorbitalis térfoglaló
folyamatok, valamint a lokális vascularis folyamatok, ritkábban pedig a gyulladásos folyamatok eredményezhetik.
A papillaoedema klinikuma
A látásélesség (visus) és a kritikus fúziós frekvencia (CFF)
értékcsökkenése
A kezdeti, úgynevezett akut fázisban a subarachnoidalis térre
terjedő nyomásfokozódás nem okoz gyors látásfunkció-vesztést, mivel a látóidegfőt tápláló számos kisartéria (például
a pialis végartériák, az arteria ciliaris breves végágai) a fokozódó nyomás és a következményes vénás elfolyási zavar
ellenére kiegyenlítő vérellátást biztosítanak. Idővel azonban
a tartós nyomásfokozódás a vénás visszafolyás zavarát okozva egy praethromboticus retina keringési állapottal analóg
helyzetet eredményez, természetesen eltérő etiológiával.
Amikor a vérellátási zavar másodlagosan, tartósan fennáll,
elsőként a kritikus fúziós frekvencia csökken mindkét szemen, majd az átmeneti homálylátások paracentralis, tartós
látásélesség-csökkenést eredményeznek.
A látótérdefektusok: az úgynevezett „nagyvakfolt szindróma”
A szemfenéki kép megítélése kezdeti papillaoedema eseteiben nehéz. Amennyiben a beteg együttműködése lehetővé
teszi, a látótér vizsgálatával a vakfolt nagyságának eltérése a
legobjektívabb mércéje a látóidegfő kezdeti oedemájának és
a következményes funkciózavarnak. A látóidegfő átmérőjének növekedését a papilla hyperaemiája, majd a keringési
zavar kapcsán kialakuló oedema okozza. A későbbi keringési következmények miatt (kitöltötté váló értölcsér, majd
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• térfoglaló folyamatok
• intracranialis tumor, pseudotumor cerebri,
liquordinamikai zavarok
• veleszületett papillaanomalia
• hyalintestek – drusen papillae
• uveitis, hypotonia, retinalis vénák occlusiói
• látóideg gyulladásos megbetegedései
• papillitis n. optici
• papillophlebitis, neuroretinitis
• nervus opticus daganatai
• haemangioma, glioma, metastasis
• vascularis opticus laesiók
• elülső ischaemiás opticopathia (EION), retina pre-,
ág- vagy törzsthrombosisa, retinopathia diabetica
vagy hypertonica
• infiltratívan terjedő betegségek
• lymphoma, reticuloendotheliosis
• systemás betegségek
• anaemia, hypoxia, hypertonia, uremia
• orbitatumorok
• opticushüvely-meningeoma, opticusglioma,
metastasisok
• endocrin orbitopathia
• vascularis encephalopathia
• hypertonia, zsír- és szénhidrát-anyagcserezavarok
5. ábra
A papillaoedema leggyakoribb okai

6. ábra
A papillaoedema okozta vakfolt-megnagyobbodás Bjerrum-ernyőn és computerperimetriás vizsgálattal
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a papilla előemelkedése, azaz prominentia, idővel pedig a
peripapillaris elváltozások) egyre nagyobbá válik a papilla
átmérője és ennek megfelelően a vakfolt mérete.
A vakfolt megnagyobbodása jól tesztelhető sík felületen, azaz
Bjerrum-ernyő segítségével és/vagy computer perimeterrel
vizsgálva a látótér centrális részét.
A látótérdefektus súlyosbodása érzékeny jelzője a kezeletlen vagy későn felismert eseteknek. A tartós koponyaűri
nyomásfokozódás okozta visszafordíthatatlan rostveszteséget eredményez a látótér halántéki, majd körkörös
beszűkülése formájában. Végül akár „csőlátás” is társulhat a
papilladecoloratióval.

7. ábra
A tartósan fennálló pangásos papilla következtében kialakult látótérdefektus
jobbtúlsúlyú de kétoldali látótér koncentrikus kontrakció, computer-perimeter,
G2 program

A jellegzetes szemfenéki – ophthalmoscopos kép
(Frisén-féle stádiumbeosztás)
A papilla átmérőjének növekedését a látóidegfő oedemája
okozza, amit a szubjektív megítélés mellett a látótérvizsgálat
jelez, a vakfolt megnagyobbodásának mérése révén.
A látóidegfő hyperaemiája korai jel, és a hajszálerek tágulatára, keringési zavarára utalhat. A vénás visszafolyási zavar okozta progrediáló oedema az intrapapillaris rostokat
széttolja, és emiatt kezdetben „felrostozottá”, majd a papilla
kimélyítésével – előemelkedve a lamina cribrosa szintjéből
„kitöltötté” teszi a papillát. A papilla a fokozódó vizenyője
miatt egyre jobban előemelkedik az üvegtest felé. A prominencia mérése szemtükörrel végezhető, a peripapillaris és a
legmagasabb intrapapillaris ér közti dioptriaérték különbsége révén állapítható meg – 1 mm különbség 3 dioptria
prominenciának felel meg.
A vénás keringési zavar jeleit a rohamosan növekvő koponyaűri nyomásfokozódás hozza létre oly módon, hogy
koponyaűri nyomásfokozódás átterjed az intraorbitalis
opticus szakaszt körbevevő subarachnoidalis térre. A vénás vér visszaáramlása a retina felől ezáltal lelassul, ami az
intra-ocularis retina vénák stasisát okozza.
Ezt láthatjuk a pangásos papilla körüli vénák tortuozitása
révén, majd a perivenosus vérzések és az anyagcserezavar
jeleivel. A vénás visszafolyás zavara oly mértéket ölt a
folyamat súlyosbodása során, hogy a papilla határát a károsodott vénafalból kilépő vérzések szinte elfedik.
A retina törzstrombózisánál a vénaág perifériás szakasza
felé is terjednek a vérzések, ami differenciáldiagnosztikai
szempontból fontos jel. A hosszú időn át fennálló, kezeletlen nyomásfokozódás következményeként exszudátumok
és puha, degeneratív gócok jelennek meg a szemfenéken,
amik már rostkárosodással társulnak. A szemfenéken
a retina vérellátási zavarát jelzi az oedema okozta redőzöttség, perimacularisan úgynevezett „Spritz figur” formájában. A krónikus papillaoedema kapcsán a látóidegfő
megközelítőleg éles határúvá válik, szervült oedemával
határoltan.
Ezzel egy időben súlyos rostveszteség miatt a papilla
dekolorálódik, azaz porcelánfehérré válik, és a látásfunkciók
súlyosan megromlanak, amit a látótér koncentrikus kontrakciója követ.

8. ábra
Az intraorbitalis látóidegszakaszt körbevevő suabrachnoidalis tér normál állapotban és koponyaűri nyomásfokozódás okozta szöveti elváltozások, aminek
másodlagos hatása a vénás visszaáramlás zavara
az angol feliratok fordításai:
Normal disc=ép papilla
High CSF pressure (papillaoedema)=Koponyaűri nyomásfokozódás
(papillaoedema)
sclera=sclera
Choroidea=chorioidea
Retina=retina
Lamina cribrosa=lamina cribrosa
CSF space=subarachnoidealis tér
Central retina vein=vena centralis retinae
Central retina artery=arteria centralis retinae
Short posterior ciliary artery=arteriae ciliaris posterior breves
Elevated CSF pressure=Megnövekedett a subarachnoidealis nyás (>20 Hgmm)
Axoplasmic stasis=axoplasma áramlás sztázisa
Fat tortuous veins=kifejezetten kanyargós, tortuóz vénák
Normal intraocular pressure=normál érték övezet belüli szemnyomás (10–20 Hgmm)
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St. 0.: normál papilla
•
•

a nasalis papillahatár elmosódott (esetleg a felső és alsó határ is)
ritkán egy érszakasz elmosódottsága (főként a felső pólusnál)

•

a peripapillaris radialis rostréteg rajzolata megtartott

St. I.: minimális papillaoedema
• a nasalis szél elmosódottsága
• prominentia még nem látható
• a peripapillaris radialis rostréteg helyenként szürkésen
elmosódott

•
•
•

koncentrikus vagy radier irányú chorioretinalis redőzöttség
a temporalis papillahatár még ép
a peripapillaris udvar kezdeti jelei temporalisan (elmosódott
kis szürkés hasadékok)

St. II.: enyhe papillaoedema
• körkörösen elmosódott papillahatár
• peripapillaris udvar teljessé válik

•

a nasalis látóidegfő-határ előemelkedik

•
•

a papilla határa körkörösen előemelkedik
a látóidegfőből kilépő erek egy része elmosódottá válik

•
•

a papillahatár körkörösen elmosódottá válik
a peripapillaris udvar szabálytalanná válik kesztyűujjszerű
kitüremkedésekkel

•

a peripapillaris udvar elkeskenyedik és egyenletesen
körülhatárolódott
a látóidegfő komplett érelzáródása
hyperaemia
vérzések
gyapottépésszerű gócok

St. III.: mérsékelt papillaoedema
•
•
•

a látóidegfő határának körkörös elmosódottsága
a látóidegfő átmérője megnövekszik
a peripapillaris udvar szabálytalanná válik kesztyűujjszerű
kitüremkedésekkel

St. IV.: jelentős papillaoedema
•
•

a papilla teljesen kitöltötté válik és előemelkedik, a prominentia
dioptriában mérhető
a látóidegfőből kilépő erek teljesen elmosódottá válnak

St. V.: súlyos papillaoedema
•
•
•
•
•
•

a látóidegfő dómszerű előemelkedése
a látóidegfő egy érszakasza elmosódottá válik vagy teljesen
kivehetetlen
kiegészítő szemfenéki tünetek:
a vénák tortuositása
exsudatumok
papilladecoloratio

•
•
•
•

9. ábra
A papillaoedema stádiumai (Frisén-beosztás)

A papillaoedema stádiumai (Frisén-beosztás)
A következő két ábrán a Frisén-féle I. stádiumra oly jellegzetes kezdeti papillaoedema fundusfotója látható, a nasalis
papillahatár elmosódottságával, megtartott temporális
papillahatárral. (10. ábra)
A III. stádiumban oly jellegzetes szemfenéki képen pedig a körkörösen elmosódott és előemelkedő-promineáló
papillakép mellett a papillából ki és belépő erek nehezebben
követhetők a peripapillaris udvar szabálytalanná válik kesztyűujjszerű kitüremkedésekkel. (11. ábra)

10. ábra
Frisén 1. stádiumú papillaoedema.
Minimális mértékű látóidegfő ödéma,
a nasalis papillahatár elmosódottsága.

11. ábra
Frisén 3. stádiumú papilla oedema. A
látóidegfőből kilépő erek egy részének,
illetve a látóidegfő határának körkörös
elmosódottsága látszik, a papilla határa
körkörösen előemelkedik, a látóidegfő
átmérője megnövekedett.

A papillaoedema differenciáldiagnosztikája
A koponyaűri nyomásfokozódás okozta pangásos papilla kezdődő, illetve akut fázisában a látásfunkciók sokáig megkíméltek.
Ugyanakkor a keringési zavar okozta antechiasmalis opticopathiák, mint az elülső ischaemiás opticopathiák (AION), valamint a retina törzstrombózisai kezdettől fogva nemcsak hasonló papillaképet mutatnak de számottevő látásromlással indulnak.
(Erről részletesebben a 4.2.2.3 számú fejezetben a 226. oldaltól olvashatnak).
A gyulladásos folyamatoknál (például sclerosis multiplex) – a papillitist kivéve – a romló funkciók mellett a szemfenéki kép nem
mutat semmilyen eltérést. A részletes szemészeti és neurológiai kórelőzmény mellett a gondos és hosszú távú vizsgálati dokumentáció az, ami igazi kapaszkodót jelent a vizsgáló számára.
A koponyaűri nyomásfokozódást okozó kórképek körében speciális helyzetű betegségcsoport az úgynevezett jóindulatú koponyaűri hypertensio, más néven a pseudotumor cerebri, angolszász elnevezéssel: benign intracranial hypertension, BIH. Diagnosztikai kritériumai a kétoldali papillaoedema és a koponyaűri nyomásfokozódás általános tünetei (abducens paresis, fejfájás) mellett a computer tomográfiával vagy koponya MR-rel készült felvételen a térfoglalás nélküli szűk kamrák láthatók. Mindemellett
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LÁTÁSPANASZOK,
SZEMTÜNETEK

PAPILLAOEDEMA

NEURITIS NERVI
OPTICI

ELÜLSŐ ISCHAEMIÁS
OPTICUS LAESIO (AION)

RETINAVÉNÁK
THROMBOSISA

akut fázis: megtartott
látásfunkciók,
obscuratio

rapid centrális
visusvisusvisusvesztés

amaurosis fugaxok
látótér és visus
progresszív akut romlása

„vízfüggöny”/AF/ látása

krónikus fázis:
progresszív látásromlás

szemmozgásra szem- és
periorbitális fájdalom

szemgolyóban ischaemiás
fájdalom

akut fázis:
egyoldali térlátászavar

LÁTÁSÉLESSÉG
TÁVOLRA
ÉS KÖZELRE

akut fázis: megtartott

LÁTÓTÉRDEFEKTUSOK

„nagy vakfolt”
szindróma

centrális abszolút
scotoma

egyoldali nasalis - alsó látótér
quadrantopia

EGY- VAGY
KÉTOLDALI
SZEMÉSZETI
ELVÁLTOZÁS

kétoldali

felnőttkorban kétoldali,
gyermekkorban ritkán,
de kétoldali

egyoldali, ún.
„pseudo-Foster–Kennedyszindróma
(társszemen is AION)

egyoldali, társszem
érintettsége gyakori
(etiológia kezeletlensége
esetén)

NEUROLÓGIAI ÉS
EGYÉB TÜNETEK

szemmozgászavar fejfájás, hányinger,
fokális neurológiai jelek

fejfájás, periorbitalisan
szemgolyóból induló
fájdalom, érzészavar

általában nincs, néha
vascularis encephalopathia
jelei

vascularis encephalopathia
(kezeletlen hypertonia,
ACI atherosclerosis, cardialis
microembolisatio)

PUPILLATÜNETEK

megtartott
pupillomotoros reflexek/
vagy
anisocoria - KNYF

afferens pupillomotoros
laesio:
MarcusGunn+1<+2<+3 tünet

afferens pupillomotoros
laesio: MarcusGunn+1<+2<+3 tünet

afferens pupillomotoros
laesio: MarcusGunn+1<+2<+3 tünet

SZEMFENÉKI KÉP

növekvő mértékű (+56D) papillaoedema,
peripapillaris vérzések,
exsudatumok,
retina redőzöttsége

neuritis: ép fundus
papillitis: oedema
papillae

krónikus fázis:
csökkenő értékű

távolra < közelre
látáscsökkenés

lassúbb, de progresszív
visusvesztés és
a térlátás egyoldali romlása

távolra és közelre is
visuscsökkenés

krónikus szakasz:
centrális látásromlás
(másodlagos maculopathia)

színlátászavar

mérsékelt papillaoedema:
néhány vérzés,
papilladecoloratio

ágthrombosis: quadrantópia
törzsthrombosis:
„nagy vakfolt” szindróma

markáns papillaoedema
csíkolt vérzések,
exsudatum, maculopathia

12. ábra
A papillaoedemát okozó szisztémás és lokális betegségek szemtüneteinek differenciáldiagnosztikája

a liquor nyomása többnyire emelkedett. Az agyi vénás keringési zavarok (sinus thrombosis vagy stasis), illetve elsődleges és
másodlagos liquordinamikai kórfolyamatok kerültek ezen tünetcsoport okkeresésekor a figyelem középpontjába.
Koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei – SZEMMOZGÁSZAVAROK
Eszméletlen betegnél is megítélhető, akárcsak ambulancián vizsgálva a beteget az egyenes előretekintő szemállás (azaz a primer
helyzet). A pupillák méretének, illetve méretbeli eltérésének, valamint a pupillareflexek pontos dokumentálása rendkívül
fontos már a betegágy mellett vizsgálva a beteget. Ugyanis egy kezdődő anisocoria, egy vagy kétoldali afferens, efferens
pupillomotoros pályalézió klinikai jelei a tudatzavar különböző fokozataiban az egyik legfontosabb klinikai jel lehet a kezdődő vagy éppen progrediáló koponyaűri nyomásfokozódása eseteiben. Alarmírozó szerepük lehet a szemmozgászavarok és/
vagy pupilla tüneteknek, főként, ha megelőzik a pangásos papilla kialakulását. Ezért a napi klinikai gyakorlatban a szemész
feladata a fundusvizsgálata mellett a szemmozgató rendszer vizsgálata. A szemmozgató rendszer működészavarának jeleit a
beékelődési formák szerint csoportosítottuk, ami a magassági diagnosztikában segíthet. Az egyes szemmozgás zavarféleségekről részletesen a 5.2.2. és az 5.3.1. számú fejezetekben, a 285. és a 292. oldaltól olvashatnak.
A centrális-axiális beékelődés leggyakrabban a középső skálában, illetve a középvonalhoz közel elhelyezkedő, fokozott
oedemaképződéssel járó térfoglaló folyamatok, illetve az általános agyoedema okozza. Az agytörzset közvetlenül lefelé nyomja.
Főbb okai:
• hydrocephalus non-communicans
• meningitis
• diffúz agyoedema
• középvonali daganatok (főként diencephalon környékén)
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Tünetek:
Az efferens paraszimpatikus (regio pretectalis mesencephali) rostok és a három neuronos szimpatikus pályák sérülhetnek különkülön, illetve együttesen (a diencephalonból induló szimpatikus-centrális rostok a középagyon, majd a hídon és a nyúltvelő
dorsolateralis részén szállnak le a nyaki gerincvelő oldalkötegéhez, ahol szinapszist képeznek; az innen induló praeganglionaris
rost a felső háti gyökben haladva a ganglion cervicale superiusban átkapcsolódik, majd a rostok a carotis fonattal kerülnek
a szemgolyóban lévő szivárványhártyában elhelyezkedő szemizomhoz – m. sphincter pupillae.
Centrális beékelődés okozta szemmozgászavarok
A centrális beékelődésnél az agytörzs kerül direkt vagy indirekt nyomás alá, s így az agytörzsi funkciózavarok dominálnak.
Diencephalis tünetcsoport
• Pupillák (szimpatikus hatás): szűkek, fényre reagálnak
• A diencephalon kompressziója esetén közepesen élénk fényreakciók és kissé szűkebb pupillák láthatók. A patológiai háttér részben
a szimpatikus rostok pupillatágító hatásának elmaradása, emellett viszont épek a pupillaszűkítő paraszimpatikus működések.
• Oculocephalicus reflexek fokozódása: az úgynevezett babafej-tünet (alvó baba – doll’s eye jelenség): a fejet előre, hátra és oldalra
billentjük. Ha az ATÖ ép, a mozgatással ellenkező, ha az ATÖ sérült, akkor azzal egyező irányba mozdulnak a szemgolyók,
fejfordítással passzívan követik a fejmozdítás irányát.
• Szemmozgászavar: felfelé tekintési paresis – lefelé forduló bulbusok.
• A vertikális szemmozgató magvak és az azokat összekötő rostok sérülnek: a diencephalon és a mesencephalon közötti funkcionális összeköttetés is érintetté válik. Bell-jelenség: erőltetett szemzáráskor a bulbusok felfelé és kifelé gördülnek, ekkor ép
a perifériás beidegzés.
• Felfelé tekintési központ sérülése: ép Bell-jel, illetve csak akkor esik ki a Bell-jel, ha a maghoz futó rostok, vagy maga a mag,
vagy a környéke sérül.
Mesencephalicus károsodás:
Pupillatünetek:
• tectum mesencephali: mindkét oldalon tág, nem reagál, hippus
• a felső agytörzsi tectalis és mesencephalicus magvak és rostjaik léziója (főként a paraszimpatikus rostoké, de szimpatikus
rostoké is) fénymerev, tág, reakciót nem adó pupilla kialakulásához vezet
• ha izoláltan sérül a kompresszió kapcsán a mesencephalon, akkor közepesen tágak maradnak a pupillák, reakciót nem
adnak egyik oldalon sem, vélhetően ekkor egyidejűleg sérülnek a szimpatikus és paraszimpatikus rostok
• agyideg (uncus herniatio): egy oldalon tág, nem reagál
• oculocephalicus reflex: renyhe
Nyúltvelő – pons laesio tünetei:
– pupilla: úgynevezett tűhegypupillák
– ha a híd kerül kompresszió alá, azért lesz tűszúrásnyi – miotikus – a pupilla, mert a paraszimpatikus pálya elhagyta az agytörzset és itt már csak szimpatikus rost fut, a szimpatikus rostok kiterjedt sérülése mellett pedig az intakt paraszimpatikus
hatás kerül túlsúlyba.
Alsó pons-medulla oblongata területek sérülése:
– coma, szabálytalan légzés, illetve súlyos vegetatív tünetek mellett:
– szemmozgászavar – a jellegzetes ún. „ocular bobbing”: a szemek gyors lefelé térése, majd visszatérése a középvonalba
– oculocephalikus reflex: kiesett
– pupillatünet: a féloldali centrális Horner-szindróma, azaz féloldali szűk, tűhegynyi pupillát a pontomedullaris-lateralis
agytörzsi kompresszió esetén láthatunk (illetve cardiovascularis betegségek eredetében Wallenberg-szindróma részeként)
Lateralis-hemisphaerialis-uncus beékelődés okozta szemmozgászavar-formák
Többnyire féltekei, azaz hemisphaerialis térfoglaló folyamatoknál észleljük.
Leggyakoribb okai:
• koponyaűri vérzés
• subduralis, epiduralis vérzés
• daganat, a daganat apoplexiája
Szemtünetek:
»» n. oculomotorius paresise: Az agytörzsből kilépő nervus oculomotorius a beékelődő agyrész nyomóhatása következtében
kerül nyomás alá. Lateralis beékelődésnél a leggyakrabban a nervus oculomotorius kerül kompresszió alá, oly módon, hogy
az uncus gyri hippocampi a tentorium széle alá nyomódik. Ez az ún. uncus herniatio – transtentoralis felső beékelődés.
Tünetei a miosis, majd tág, fényre renyhén, illetve a folyamat előrehaladtával az ellenoldali szem megvilágításakor a fényre
nem reagáló pupilla, ez az ún. anisocoria. Az agyidegben felszínesen haladó pupillomotoros rostok a kompressziós hatásra
igen könnyen sérülnek, ezért a n. oculomotoriust érő direkt hatás első jelei a pupilla reakció csökkenése. (13. rajzos ábra)
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13. ábra
A nervus oculomotorius rajzos ábrája: A jobb felső sarokban lévő kiemelt szakasz: az agyidegben felszínesen haladó pupillomotoros rostokat jelzi. Elhelyezkedésük
miatt a kompresszióra vulnerábilisek

»» n. abducens paresise: a tartósan fennálló koponyaűri nyomásfokozódás okozza az egy- vagy kétoldali agyidegi kompressziót –
etiopatomechanizmusa tisztázatlan, lassan növekvő bázisdaganatok esetében láthatjuk a leggyakrabban
»» nystagmus, cerebellaris tüneteket a felső hídkart érő nyomás következtében figyelhetünk meg
Kezdeti neurológiai tünetek: hányinger, fejfájás, hányás, majd apátia. Később hosszúpályatünetek, pyramis jelek, paresisek.
A későbbi tünetek az agytörzsi beékelődés következtében decerebrációs tartás, majd extenziós-addukciós tónusbelövellések
(ezek már a centrális beékelődés jelei)
Foraminalis (foramen magnumba történő) beékelődés
A cerebellaris tonsillák az egészséges emberek többségében elérik az öreglik síkját. A hátsó skálában növekvő térfoglalások
a tonsillákat az öreglikba nyomják, ami az alsó agytörzsi terület nyomásfokozódásához vezet.
Főbb okok:
• hátsó skálában elhelyezkedő daganatok, vérzések
• cerebellaris lebenyi, és centrális szerkezet felé terjedő térfoglalások
• status epilepticus – súlyosbodó agyoedema. A vegetatív funkciók gyors romlása következtében a szemtünetek nem igazán informatívak. Egyedül a tarkókötöttség óvatos vizsgálatakor az oculocephalicus reflex kiváltása, illetve annak kiesése lehet informatív.
A supratentorialis beékelődés folytatásaként a kisagy tonsillái a foramen magnum occipitaléba ékelődnek. Az agytörzs felsőbb
része sérül, majd a medulla oblongata összenyomása következtében a következők észlelhetők: a szabálytalan légzés felületessé
válik, a pulzus szabálytalan, elnyomható. Az infratentorialis folyamat következtében hirtelen légzésbénulás következhet be.
Kezdetben a tudat megtartott, de idővel diffúz, tarkótáji fejfájás mellett kötött tarkó és rendellenes fejtartás alakulhat ki.
Általános kezelési alapelvek koponyaűri nyomásfokozódás esetén
A szóba jövő terápiás eszközök közé az intracranialis nyomás monitorozása (prognosztikai jelentőségű), lélegeztetés, oxigénpótlás, a hypercapnia csökkentése, ozmotikumok alkalmazása, diuretikus kezelések, hiperozmotikus Mannitol-oldat
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használata (a vér ozmolalitását növeli, az agyállományi oedemát és a vér viszkozitását csökkenti), corticosteroidok adása (vasogen
oedemát és liquortermelődést csökkentik), idegsebészeti beavatkozások, dekompressziós műtétek, kamrai vagy lumbalis drain
alkalmazása tartozik. A koponyaűri nyomásfokozódás leggyakoribb okait és azok kezelési lehetőségeit a 14. ábra (táblázat)
foglalja össze.
A koponyaűri nyomásfokozódás leggyakoribb okai és terápiás lehetőségei.
Kórok

Szövetszaporulat

Trauma, súlyos fejsérülés

haematoma
(epi-, subduralis,
intracerebralis)

Hydrocephalus

Intracerebralis haematoma állományi haematoma

obstruktív
(kamrai, cerebellaris vérzés)

Tumor

térfoglaló tumor

obstruktív, kamrai neoplasia,
kommunikáló neoplasma

Vénás thrombosis

másodlagos diffúz
oedema

Subarachnoidealis vérzés

kamrai,
állományi vérzés

Intracranialis fertőzés

abscessus, empyema,
parazitacysta

Artériás/vénás pangás

Specifikus terápia

artériás, korai fázisban

idegsebészeti
(középvonal áttolódik)

másodlagos
vérnyomésemelkedés

idegsebészeti
idegsebészeti,
kamrai drain

másodlagos vérzés,
kezelési szövődmény

antikoagulálás,
kamrai drain

késői, obstruktív

másodlagos vérzés

vazospazmus, magas
vérnyomás kezelése,
kamrai drain

obstruktív, malabsorptio

septicus vénás
thrombosis

oki therapia,
kamrai frain

14. ábra (táblázat)
A koponyaűri nyomásfokozódás leggyakoribb okai és kezelési lehetőségei

A látóidegfő oedemája, illetve a pupillomotoros tünetek (előre)jelezhetik az induló koponyaűri nyomásfokozódást, azaz alarmírozó szerepe lehet. Az időben történő vizsgálatok, illetve a differenciáldiagnosztika segítségével nemcsak az adekvát kezelés,
szükség esetén az idegsebészeti beavatkozás végezhető el, de a létfunkciókat veszélyeztető állapotok is megelőzhetőek. Ezen felül
megmenthetjük betegeinket a kései diagnózis okozta visszafordíthatatlan látásvesztéstől vagy kétoldali vakságtól.
Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
11.
13.

Albright A et al. Occult hydrocephalus in children with cerebral palsy. Neurosurgery 2005; 56(1):93–97.
Brandt Th. Vertigo: its multisensory syndromes. Springer Verlag, London 1991: 233–277.
Brandt Th et al. Neurological disorders (course and treatment). Acad Press 1996; 571–572, 637–638.
Crassare I et al. Cerebral venous thrombosis. J Neuroophthalmol 2004; 24(2):156–163.
Ewerback H. Gyermekkori elkülönítő diagnosztika. Medicina, Budapest, 1989: 181–184.
Glaser JS. Neuroophthalmology. Lippincott Comp, 1990: 115–123.
Gyermekgyógyászat. Maródi L, szerk. Medicina, Budapest, 1998: 666–669.
Korányi K. A pangásos papilla jellemzői és differenciáldiagnosztikája. In: Neuroophthalmologia. Somlai J, szerk. Literatura Medica, 1996: 129–134.
Minns RA et al. Cerebrospinal fluid pressure in pyogenic meningitis. Arch Disin Childh 1989; 64:814–820.
Rabinstein AA. Treatment cerebral edema. Neurology 2006; 12(2):59–73.
Pásztor E. Operálható idegsebészeti betegségek, 60. Medicina 1985)
Rosen ES et al. 21st chapt. Neuroophthalmology. Mosby Ltd., 1998.
Somlai J és mtsai. A koponyaűri nyomásfokozódás figyelmeztető tünetei: jellegzetes szemmozgászavarok és pupillomotoros funkciózavarok.
Magyar Gyermekszemészeti Kongresszus, 2003, Balatonaliga, Magyar Szemorvos Társaság, Bp., 2003.
14. Somlai J, Kollár Gy, Szeifert Gy. Gyermekkori papillaoedema differenciál diagnosztikája. Gyermekorvos Továbbképző Szemle, Vol.IV. 2006.
15. Walsh & Hoyts. /Ed. N.R. Miller & N.J Newman: Papillaoedema In: Clinical Neuro-Ophthalmology. 2005. VI. ed. Vol.I. Chapter V. 237-292.
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SZILVÁSSY ILDIKÓ, GÁCS GYULA

4.3.2.

A nagy vakfolt tünetcsoport

A visuscsökkenés nélküli papilladuzzanat mindig alarmírozó
tünet, különösen, ha az elváltozás kétoldali (1.táblázat).
Féloldali pangásos papilla esetében is fennáll az a lehetőség,
hogy korai, még aszimmetrikus intracranialis nyomásfokozódás okozta papillaoedemáról van szó.Előfordul azonban,
hogy féloldali papilladuzzanat intracranialis nyomásfokozódás nélkül jelentkezik, egyedüli funkcióváltozásként a megnagyobbodott vakfolttal.
Fejezetünkban ez utóbbi tünetcsoportra, annak differencialdiagnosztikai jelentőségére kívánjuk a figyelmet felhívni.

I . Kétoldali
Papillaoedema intracranialis
nyomásfokozódás következtében
II. Egyoldali
1. Kezdődő, még aszimmetrikus papillaoedema
intracranialis nyomásfokozódás miatt
2. Féloldali papilladuzzanat intracranialis
nyomásfokozódás nélkül, funkciózavarként csupán
nagy vakfolttal
1.táblázat
Visuscsökkenés nélküli papilladuzzanatok

Esetismertetés
A 33 éves nőbeteg-szemészeti osztályra való felvételét megelőzően-két alkalommal már kezelték kétoldali iridocyclitis
miatt.Felvétele előtt három héttel jobb szeme előtt bizonytalan, foltlátásos panaszok jelentkeztek.A visus mindkét
oldalon teljes, a látótér jobb oldalon I/4,I/2-tes objektummal teljes, I/2-vel 20°-os vakfolt volt, scotomát nem jelzett,
bal oldalon a látótér I/4,I/2-tes objektummal teljes, vakfolt
normális nagyságú volt, scotomát nem jelzett. CFF:mindkét
oldalon 42 Hz. A szemfenéken jobboldalt elmosódott határú, hyperaemiás, oedemás papilla, telt vénák, a papilla körül
kisebb-nagyobb csíkolt vérzések voltak láthatók (1.a ábra)
Belgyógyászati, neurológiai statusa negatív volt, a laborleletek
kóros eltérés nélküliek.Parabulbaris szteroid kezelés mellett a
jobb oldali papillaoedema fokozatosan csökkent, két hónap
múlva teljesen megszűnt (1.b ábra ) A bal funduson kóros
eltérés sem az első észleléskor, sem a későbbiekben nem volt.
A továbbiakban jelen munka elkészültéig még hét hasonló
megjelenésű és kórlefolyású beteget vizsgáltunk és kezeltünk. A
nyolc eset legfontosabb adatait a 2. táblázatban foglaltuk össze.
A fenti adatok jól demostrálják a „nagy vakfolt tünetcsoport”
jellemzőit (3.táblázat)

A

B

1.ábra
Egy 33 éves nőbeteg jobb oldali szemfenéki képe.
A: Felvételkor a jobb oldali elmosódott határú, hyeperaemiás, oedemás papilla,
telt vénák, a papilla közvetlen közelében néhány kis csíkolt vérzés volt.
B: Két hónappal később lokális szteroid kezelést követően a jobb oldalon éles
határú, normális színű és nívójú papilla, a vérzések felszívódtak, a vénás teltség
megszűnt.

Megbeszélés
A kórképre először 1961-ben Lyle és Wybar (1)) hívta fel a figyelmet 7 eset kapcsán. Az azóta eltelt időben a különböző szerzők
más és más névvel illették: retinalis vasculitis (1),papillophlebitis (2,3)benignus retinalis vasculitis (4), „optic disc vasculitis”(5),
nagy vakfolt szindróma (6).
Magunk Miller(6) után ez utóbbi megjelölést találjuk a leghelyesebbnek. A nagy vakfolt szindróma szemfenéki képe kétségkívül
vénás keringési zavart sugall, mely mögött valamely autoimmun mechanizmus tételezhető fel.
Figyelemre méltók a néhány betegünk anamnézisében előfordult egyéb autoimmun kórképek (recidiváló kétoldali iridocyclitis,
szteroid terápiára gyógyult thrombocytopenia, szénanátha), meg kell viszont jegyezni, hogy -ritkán-hasonló tünetcsoport jól
definiált alapbetegséghez is társulhat.Ilyen az ismert juvenilis diabetesesek visusromlás nélküli papillaoedemája, és súlyos vashiányos anaemiában vagy anaemia perniciosában is leírták visusromlás nélküli egyoldali papillaoedemát.Ilyenkor valószínűleg
nem dirket gyulladásról, hanem lokális vascularis elváltozásról van szó.
E könyvfejezet 1996-os első megjelenése óta további hasonló esetek között munkatársainkkal két olyan beteget észleltünk, akiknél a nagy vakfolt mellett, azt magábafoglaló felső quadrans látótérkiesést is találtunk. Ez a két beteg is maradéktalanul gyógyult,
a látótérkiesés megszűnt, és papilladecoloratio nem maradt vissza. (Rózsa és mtsai (11))
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Kor,
Nem
33,
nő

21,
nő

18,
nő

47,
férfi

42,
nő

46,
férfi

23,
férfi

36,
férfi

Visus

CFF

Látótér

az érintett oldalon

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

Szubjektív
panaszok

Szemfenék

status
Neurol.

42Hz

Normális,
j.o.20°
vakfolt

Foltlátás
a jobb szemmel

j.o.típusos
papilla-oedema
(1.a ábra)
b.o.ép

45Hz

Normális,
j.o.20°
vakfolt

Homályos látás
a jobb szemmel

j.o.
papilla-oedema,
b.o.ép

42Hz

Normális,
b.o.20°
vakfolt

Fejfájás,
foltlátás a bal
szemmel

j.o.ép, b.o.
papilla-oedema
(2.a,b ábra)

42Hz

Normális,
j.o.20°
vakfolt

Jobb oldalon
foltlátás

j.o. oedemás
papilla
(3.a ábra),
b.o.ép

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Neg.

Pár napja
jobb szemmel
foltlátás

42Hz

magába foglaló
felső quadrans
J.o. vakfoltot
kiesés,
(5.a-b ábra)

Jobb oldalon
foltlátás

j.o. oedemás
papilla
(6.a ábra),
b.o.ép

40Hz

Normális, j.o.
megnagyobbodott
vakfolt

Jobb oldalon
foltlátás

j.o. oedemás
papilla,
b.o.ép

Neg.

Neg.

42Hz

J.o.vakfoltot
magába foglaló
felső quadrans
kiesés

Jobb oldalon
foltlátás

j.o. oedemás
papilla,
b.o.ép

Neg.

Neg.

Neg.

-

Lokális
szteroid,
2 hónap után
gyógyult

Immunelfo:
IgA,IgM
emelk.

Normális,
j.o.10-20°
vakfolt

Neg.

Neg.
10 éve
szteroidra
gyógyult
thrombocytopenia

3 hónap
alatt spontán
gyógyult
(2.c ábra)

Lokális
Szénanátha, szteroid,
enyhe
2 hónap után
hypertonia gyógyult
(3.b ábra)

Neg.

Szisztémás
és lokális
szteroid,
6 hét után
gyógyult
(4.b ábra)

Neg.

6 hónap alatt
spontan
gyógyult
(5.c -6.b ábra)

Neg.

Neg.

Lokális
szteroid,
7 hét után
gyógyult

Neg.

Neg.

P.o.szteroid,
6 hónap után
gyógyult

-

Enyhe
hypetonia

Neg.

Kórlefolyás

-

-

38Hz

Anamnesis

Lokális
Kétoldali
szteroid,
recidiváló
2 hónap után
iridocyclitis gyógyult
(1.b ábra)

Neg.

j.o.oedemás
papilla
(4.a ábra),
b.o.ép

Neg.

Laboreltérések

Belgy.

2.táblázat

Betegeink legfontosabb adatai

A

B

C

2.ábra
18 éves nőbeteg. A: Felvételekor baloldalt típusos papilladuzzanat, telt, tortuosus vénákkal, az oedemás papilla területében sok, tág kapillárissal. Egy-egy peripapillaris
intraretinalis vérzés. B: Bal oldali fluoreszcein angiogram.Az oedemás papillaris jellemző hiperfluoreszcencia, peripapillaris festékkilépés, tág vénák. C: A bal papilla
két hónappal később. A papilladuzzanat és a vénák kóros teltsége spontán megszűnt, a vérzések nyomtalanul felszívódtak.
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A

B

3.ábra
47 éves férfi beteg.A: A jobb papilla elmosódott határú, kifejezetten oedemás, előemelkedik, peripapillarisan az erek oedemásan beágyazódtak, több csíkolt vérzés.
B: Hat héttel később, szteroid terápiát követően nyomtalanul gyógyult jobb látóidegfő.

A

B

4.ábra
42 éves nőbeteg. A: Jobb oldalt oedemás papilla, sok peripapillaris vérzéssel, kifejezett oedemával B: Lokális szteroid terápia mellett négy hét múlva a jobb papilla
oedemája jelentősen csökkent, a vérzések felszívódtak, a hyperaemiát még tág kapillárisok eredményezik.

• Fiatal felnőttek, gyakrabban nők érintettek.
• Féloldali papilladuzzanat, kifejezett vénás teltséggel, papilla körüli kisebb-nagyobb csíkolt vérzésekkel.
• Jó n.opticus funkciók, kivéve a nagy vakfoltot.
• Negatív neurológiai, belgyógyászati státusz
• Benignus kórlefolyás:néhány hónap alatt spontán gyógyul, melyet szteroid talán elősegít, s nem hagy vissza papilla
dekolorációt
• Esetenként a nagy vakfoltot meghaladó látótérkiesés kísérheti ugyancsak teljes gyógyulással.
3. táblázat
A nagy vakfolt tünetcsoport jellemzői
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A

B

C

5. ábra
A: 46 éves férfi ,bal szemen normális perifériás határok B:, jobb szemen nagy vakfolt és a nagy vakfolttal összefüggő felső quadráns kiesés C: 6 hónap elteltével jobb
szemen is teljes látótér

Utóbbi esetek felvetik azt a kérdést, hogy a nagy vakfolt szindróma nem a retinalis vénás keringészavarok legenyhébb formáját
képviselik-e, melyet súlyossági sorban a látótérkieséssel járó „nagy vakfolt szindróma”, a partialis véna centrális retinae occlusio,
s végül a súlyos látásromlással járó teljes véna centralis retinae elzáródás követné.
Esetleg további átmeneti esetek észlelése segíthetne ezt tisztázni.
Az a kérdés, hogy létezik-e kétoldali nagy vakfolt szindróma, pillanatnyilag megválaszolhatatlan, de a lehetőséget aligha vethetjük el. A Savir (10) által leírt kétoldali „papillophlebitises” súlyos alvadási zavarokban szenvedő beteg idetartozása legalábbis kétséges. Ugyanakkor igen valószínű, hogy az idiopathias benignus intracranialis hypertensiós tünetcsoportok egy része tulajdonképpen kétoldali nagy vakfolt tünetcsoport. Ez lehet a magyarázata annak, hogy előfordulnak olyan pseudotumoros (benignus
intracranialis hypertensiós) betegek, akiknek nincsenek intracranialis nyomásfokozódásra utaló panaszai és a liquornyomás sem
lényegesen emelkedett. Ha e következtetést sikerülne valamilyen módon objektíven bizonyítani, akkor a visuscsökkenés nélküli
papilladuzzanatok három formáját különböztethetnénk meg:
1. Intracranialis térfoglalások okozta papillaoedema.
2. Egyéb eredetű (sinusthrombosis, A vitamin-túladagolás, ólommérgezés stb.)intracranialis nyomásfokozódás okozta
papilladuzzanat.
3. Intracranialis nyomásfokozódás nélküli, de a papillaoedema minden jellemzőjével rendelkező (szemfenéki kép, nagy vakfolt,
ép visus, normális CFF-, FLAG-lelet) papillaelváltozás (nagy vakfolt tünetcsoport)

A

B

5. ábra
A: 46 éves férfi. Kb.1D-ás papilladuzzanat, csíkolt vérzések a papilla körül. Enyhe vénás teltség. B: Éleshatárú, jó színű és nívójú papilla, normális vénás teltség.
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Összefoglalás
Bár a nagy vakfolt szindróma oka ismeretlen, egyébként egészséges fiatal felnőttek visusromlás nélküli, egyoldali, esetleg
kétoldali (?) papilladuzzanatánál számolni kell a kórkép lehetőségével, amennyiben egyéb ok kizárható.
Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LyleTk,Wybar K.Retinal vasculitis.Br J Ophthalmol 1961;45:778-788
Lonn LI, Hoyt WT.Papillophlebitis.A cause of protracted yet benign optic disc edema.Eye Ear Nose Throat Monthly 1966;45:62-68
Ellenberger C,Messner KH.Papillophlebitis:benign retinopathy resembling papillaedema or papillitis.Ann Neurol 1978;3:438-440
Hart CD,Sanders MD,Miller SIH. Benign retinal vasculitis.Br J Ophthalmol 1971;55:721-733
Hayreh SS.Optic disc vasculitis.Br J Ophthalmol 1972;56:652-670
Miller NR.The big blind spot syndrome:unilateral optic disc edema without visual loss or increased intracranial pressure.In:Smith IL(ed).Neuro
Ophthalmology Update.New York:Masson,1977:163-169.
7. Vandervliet SK.Papillophlebitis associated with systemic thrombophlebitis:a case report.Ann Ophthalmol 1977;9:171-174.
8. Appen RE, de Veneica G,Ferwerda I.Optic disc vascultitis.Am J Ophthalmol 1980;90:352-359.
9. Wochenlader E,Barta G. A case of papillophlebitis.Klin Mbl Augenheilk 1982;1981:387-388
10. Savir H, Wender T,Creter D,DjaldettiM,Stein R.Bilateral retinal vasculitis associated with clotting disorder.Am J Ophthalmol 1977;84:542-547.
11. Rózsa A,Kovács K,Boór K,Vagyóczky Á,Szilvássy I,Gács Gy:Nagy vakfolt szindróma szokatlan látótérkieséssel.Ideggy.Szemle Közlés alatt.
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A SZEMMOZGATÓRENDSZEREK MEGBETEGEDÉSEINEK NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

5.1. A pupillomotoros pályarendszer megbetegedései
SOMLAI JUDIT

5.1.1. A pupillomotoros pályarendszer leggyakoribb megbetegedései a
klinikai gyakorlatban
DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEK A NEUROLÓGIAI BETEGVIZSGÁLAT KAPCSÁN
A pupillomotoros pálya működésének megítélése része az agyidegek vizsgálatának, akárcsak a szemmozgató rendszer vizsgálata.
Szemtükörrel, vagy igen erős, fókuszált fényű indirekt ophthalmoscoppal, vagy egy zsebben hordható pupillalámpával elvégezhetőek a rutin pupillareflex vizsgálatok. Ha van rá lehetőség, gyengén megvilágított, vagy sötét szobában végezzük a vizsgálatot.
A legfontosabb vizsgálatokról részletesen a 3.2.3. számú fejezetben (Salomváry Bernadett: A pupillomotoros pályarendszer
diagnosztikáka címmel), a 122. számú oldalakon olvashatnak.
A klinikai gyakorlat számára felsoroljuk a legfontosabb megfigyelendőket és dokumentálandókat, akár a betegágynál, akár az
ambulancián vizsgáljuk a beteget:
• A pupilla méretének, az oldalkülönbségnek a megítélése (meghatározása milliméterben, és írásos, egyszeri rögzítése)
• szemrések eltérésének, a valódi és látszólagos ptosisnak a mérése, leírása
• direkt és indirekt pupillareakciók kiváltása, eredmények rögzítése
• a konvergencia és az akkomodáció késztetésre a pupillomotoros funkciók megfigyelése: a két szem közeli tárgyakra fixálásakor a
látásélesség növelése céljából a konvergenciát, az akkomodációt, és a pupilla konstrikciót, azaz a fiziológiás háromkomponensű
synkinesist figyelhetjük meg. Az alkalmazkodási triász vizsgálata úgy történik, hogy a közelpontra fixáltatva a beteget megfigyeljük, hogy létrejön-e a befelé kancsalítás mellett a pupillák konszenzuális konstrikciója, és élesen lát-e közelre is
• kiegészítő, lokalizációs diagnosztikai csepptesztekről részletesen a …számú oldalakon olvashatnak.
A PARASZIMPATIKUS PUPILLOMOTOROS PÁLYARENDSZER MEGBETEGEDÉSEI
Tünetcsoportok:
• Anisocoria
• Az amauroticus pupillajellemzői
• A Marcus–Gunn-, illetve a „swinging flashlight” pupillatünet
• Az úgynevezett „light-near dissociation” tünet
• Az Argyll–Robertson-tünetcsoport
• Az egyoldali fixált és dilatált pupilla differenciáldiagnosztikai jelentősége
• Az ún. Adie-féle tónusos pupillatünet
Anisocoria
A neurológiai megbetegedések körében a leggyakrabban a hirtelen kezdetű, egyoldali tágabb, ellenoldali megvilágításra sem reagáló
pupillajel, az ún. anisocoria miatt kezdjük el vizsgálni a pupillomotoros pályarendszert. Érdemes a régi fényképeket, az arc és a
szem aszimmetriáját megfigyelni, a születés óta meglévő pupillaeltérések kizárása céljából. A szemészeti, lokális okot ki kell zárni.
Jellemzői
Egyenes előretekintéskor legalább 2-3 mm-rel tágabb a pupilla az érintett oldalon, direkt és indirekt reakciójának renyhesége,
emellett megtartott a n. oculomotorius által beidegzett szemizmok extraocularis izmainak többi funkciója. Az úgynevezett
abszolút pupillatünet: ezen tünet legsúlyosabb állapota, amikor sem a direkt, sem az indirekt reakció nem váltható ki. Lásd
részletesen az úgynevezett „egyoldali fixált dilatált pupilla tünetcsoport” fejezetben. Lehet anisocoria oka az is, hogy a beteg
oldalon a pupilla szűkebb a három neuronos szimpatikus pályarendszer funkciózavara következtében.
Diagnosztizálás
Hígítatlan Pilocarpin teszt, Kokain teszt, Paredrin cseppteszt, Epinephrin teszt. (Részletesebben a 3.2.3. számú fejezetben, a 122. oldalakon
olvashatnak.) A patológiásan tágabb pupilla – megtartott opticus funkciók mellett – döntően része a nervus oculomotorius paresisének.
A patológiásan szűkebb pupilla főként a pupillatágulatot biztosító, szimpatikus pályarendszer által beidegzett musculus dilatator pupillae
csökkent működésének a következménye, és az esetek döntő többségében Horner-szindróma részjelensége, enyhe ptosissal.

272

neuro-ophthalmologia

A SZEMMOZGATÓRENDSZEREK MEGBETEGEDÉSEINEK NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

1. ábra
A paraszimpatikus pupillomotoros pályarendszer afferens és efferens szakaszai.
Az ábra jobb felső részében: a n. oculomotorius felnagyított részlete, kiemelve az agyidegen belüli, felszínes és ez által sérülékenyebb/efferens pupillomotoros
pályaszakaszt

Az amaurotikus pupilla jellemzői
Az úgynevezett amaurotikus pupilla értelmezésénél abból kell kiindulnunk, hogy az amaurosis, azaz a teljes vakság kifejezése
alatt olyan mértékű látásélesség-csökkenést értünk, amikor a betegnek nincs még fénysejtése sem.
Jellemzői
• a vak szemen nincs direkt pupillareakció: hiszen nem jut be a sérült afferens pupillomotoros rostokon ingerület, gyakorlatilag
az érintett oldali antechiasmalis opticus rostok és az afferens pupilla pálya együttes denervációja például egy koponya bázis
trauma következtében
• az ép oldalon nincs indirekt válasz, mivel az amaurotikus szemen az afferens pályán nem jut be ingerület, ami az ellenoldali
direkt reakciót kiváltaná
• van direkt válasz az ép, és indirekt válasz a vak szemen, hiszen az ép nervus opticus és az afferens pupillomotoros rostok
az ellenoldalról létrehozzák az indirekt reakciót
• az érintett oldalon azért nem alakul ki anisocoria, mert az ép oldalról az indirekt reakció kontrahálja a pupillát.
Az afferens pupillomotoros pálya súlyos laesióját a többnyire fájdalmatlan, a teljes vakságot előidéző látóideg traumája vagy a
retinát és a papillát tápláló arteriák törzsembóliája okozhat.
Marcus–Gunn- és az ún. swinging flashlight pupillatünet
Az úgynevezett Marcus–Gunn- (MG), illetve a swinging flashlight pupillatünet az egyik legfontosabb előjele lehet az
antechiasmalis pupillomotoros pálya érintettségnek, gyakorlatilag egy szemikvantitatív megbecsülése a látópálya ingervezetési
zavarának, főként betegágynál, tudatzavar eseteiben.
Jellemzői
Marcus–Gunn-jel vizsgálatakor a váltott szemeltakarásra jön létre, de a fiziológiásnál megfigyelhető pupillakonstrikció.
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Azonban a gyors egymás utáni váltott takarást egy kóros újratágulás, azaz redilatáció követ, látjuk, hogy a beidegzési zavar miatt
nem tudja megtartani a konstrikcióban a pupillát. Ennek fokozatbeli mértékét a legenyhébb Marcus–Gunn-jel 1+-tól a legsúlyosabb 4+ fokozatig jelöljük. Ezen utóbbi fokozatban a pupilla összeszűkülése már egyáltalán nem jön létre, azaz kiesik a direkt pupillareakció, ami megegyezik az amaurotikus pupillamerevséggel. Ez a legmarkánsabb afferens pupillomotoros pálya laesio.
A swinging flashlight pupillatünet ugyanezen vizsgálat, de váltott oldaliságú megvilágításkor figyeljük a pupillák reakcióit.
Diagnosztizálás
Pupillalámpával direkt és indirekt reakciók kiváltása. (Részletesebben a 3.2.3. számú fejezetben, a 122. oldalakon olvashatnak.)
Az afferens pupillomotoros pálya együtt halad az antechiasmalis látópályaszakasszal a chiasmáig, így egyidejűleg sérülhetnek
a legkülönbözőbb eredetű nervus opticus megbetegedésekben. Következésképpen a pupillomotoros működészavar érzékeny
előjelzője lehet a látóideg bármilyen eredetű megbetegedésének.
A tectalis pupillatünet, azaz a „light-near dissociation” pupillajel
Az úgynevezett „pupillareakciók eltérése távolra és közelre fixáláskor” pupillatünet (ún. „light-near dissociation” jel) esetén
távolra fixáltatva a beteget a fényreakciók eltérnek a konvergencia-késztetéskor észlelt fényreakcióktól. Ezen pupillatünet
a leggyakrabban a szemmozgást és a pupillomotoros funkciókat irányító, felső agytörzsi terület elváltozása vélhetően, amely
az anatómiailag szűkös lokalizáció miatt már néhány milliméteres állományi elváltozás (pl. lacunaris infarctus) következtében
is létrejöhet.
Jellemzői
A direkt és indirekt pupillafunkciók jelentősen csökkentek vagy nem kiválthatóak, míg konvergencia késztetés során a pupilla
beszűkül,azaz a konszenzuális pupillareakció izoláltan megtartott marad. A látásfunkciók megtartottak többségében.
Legfőbb oka a dekompenzálódott diabetes mellitus („tabes diabetica”). Fontos differenciáldiagnosztikai kérdés, hogy ezen pupillajel egyéb szemmozgászavarral társul vagy csak izolált pupillatünet. Ha kombinálódott a szemmozgások zavarával, akkor a
tünetcsoportot „rostrális középagy tünetegyüttesnek” nevezzük, mivel a mesencephalon és környéke működészavara okozza. Háttérbetegségei a klinikai gyakorlatban főként a pinealoma vagy a III. agykamra daganata. A középvonali tumorok progressziója során a tág és fénymerev pupillák kialakulása figyelhető meg, súlyos általános állapotban. A tectalis pupillák a fentiek
mellett vertikális tekintési gyengeséggel majd felfelé tekintési képtelenséggel, szemhéj retrakcióval (ún. Collier-jel), nystagmus
retractoriusszal, esetleg felfelé tekintéskor ritkán előfordul a tónusos vagy klónusos konvergencia is. A leggyakoribb ún. agytörzsi szemmozgászavar, amivel társulhat az úgynevezett skew deviáció, azaz a vertikális aszimmetrikus képelcsúszást okozó
szemmozgászavar. (Részletesebben a 5.3.1. számú fejezetben, a 292. oldalakon olvashatnak)
Argyll–Robertson-pupillatünet
Az úgynevezett Argyll–Robertson-pupillatünet esetén a betegnél viszonylag jó látásélesség mellett kicsi, szabálytalan, szabálytalanul táguló pupillát figyelhetünk meg egyik, vagy mindkét oldalon.
Jellemzői
A direkt és az indirekt pupillareakció kiesett, pupillatágító cseppre nehezen tágul, és a konvergencia késztetéskor jó reakció látható, akárcsak a tectalis pupillajelnél. A tünetet korábban a neurosyphilis egyik jeleként figyelték meg. A laesio helye feltehetően
az aqueductus Sylvii körüli szürkeállományban az Edinger–Westphal-maghoz haladó pálya s annak környezete (maga a mag
és az efferens pálya megkímélt). Atípusos Argyll–Robertson-pupillajelet okozhatnak még a diabetes mellitus, az alkoholizmus,
a sclerosis multiplex, a középagyi daganatok és az agyvelőgyulladás. Az úgynevezett pseudo-Argyll–Robertson-tünet a n. III.
kóros regenerációja következtében nem kontrahál a pupilla az érintett oldalon direkt reakció során, de konvergenciára szűkül.
Az egyoldali fixált, dilatált pupilla (ophthalmoplegia interna, azaz Hutchinson-pupillatünet)
Az úgynevezett egyoldali fixált és dilatált pupilla, azaz az anisocoria az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, alarmírozó tünet,
amit előidézhet:
• koponyaűri nyomásfokozódás (uncus herniatio)
• aneurysma (hirtelen megfeszül, rupturálódni kezd s a n. III. agyideg felszínes rost kompressziója)
• a nervus oculomotorius kóros regenerációjának következménye
• az Adie-féle pupillotonia vagy tónusos pupillareakció
Jellemzője, hogy az érintett oldalon a direkt és indirekt pupillareakció kiesett. Fontos azon anatómiai tény figyelembe vétele, hogy
a nervus oculomotoriusban a pupillomotoros rostok felszínesen haladnak, (1.ábra) tehát a kompresszió – bármely eredettel – kezdetben
a pupillomotoros rostok működészavarát hozzák létre s csak egy kifejezettebb n. III. agyidegi laesio esetén láthatjuk az extraocularis
izmok funkciózavarát. Ebből adódik azon megfigyelés is, hogy ha pupillatünet nélküli oculomotorius paresis jeleit észlejük, ez közel
sem olyan veszélyt jelző állapot, mint az anisocoria (Részletesebben az 5.2.2. számú fejezetben, a 285. oldaltól olvashatnak.)
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Differenciáldiagnózis
2%-os Pilocarpin cseppteszt: részletesen a 3.2.3 számú fejezetben, a 122. oldaltól olvashatnak.
Az egyoldali fixált, dilatált pupillajel a következő kórformákban figyelhetők meg:
• Az úgynevezett ophthalmoplegia internát okozhatja egyrészt a diagnosztikai mydriaticus csepp, másrészt a centrális paraszimpatikus pálya sérülése.
• Az úgynevezett Hutchinson-pupilla jellemzője a dilatált és fixált pupilla, amelyet tentoriális herniatio okoz, például
subduralis haematoma következtében. Patomechanizmusa: a növekvő haematoma okozta diszlokáció, valamint bármilyen
más eredetű koponyaűri nyomásfokozódás vagy supratentorialis térfoglaló folyamat uncus gyri hippocampi herniatiójához
és így a nervus oculomotorius közvetlen kompressziójához vezet. A nervus oculomotorius interna bénulása csak kezdeti
tünete az úgynevezett „clivus-szél tünetegyüttesnek”. Amikor a bénulás plégia lesz, már kardiorespiratorikus és pyramis
tünetek is jelentkeznek, valamint tudatzavar is bekövetkezik, akkor a legnagyobb a koponyaűri nyomásfokozódás végfázisának a lehetősége. Halántéklebeny daganatoknál a féloldali tág pupilla nemcsak a koponyaűri nyomásfokozódás specifikus
tünete, hanem az ideg kompressziójának is oki tényezője.
• A nervus oculomotorius kóros regenerációjának egyik megnyilvánulási formája az egyoldali fixált és dilatált pupilla. Felnőttkorban leggyakrabban az arteria carotis interna vagy az arteria communicans posterior aneurysmája, illetve lassan növekvő
meningeoma idézheti elő. A pupillatünet mellett a további nervus oculomotorius agyideg kóros regenerációs jelek a következők:
az úgynevezett pseudo-Graefe-jel, amelyre az jellemző, hogy a beteget lefelé nézetve Graefe-tünete van. A jelenség magyarázata az,
hogy a kóros regeneráció során a regenerálódó rostok döntően a musculus levator palpebrae-hoz kúsztak a m. sphincter pupillae
helyett. A horizontális tekintéskor fellépő szemhéji diszkinézis oka az, hogy az addukáló szemmozgást biztosító szemizmok
közül nemcsak a belső egyenes szemizom, hanem a szemhéjemelő m. levator palpebrae superior is kap újonnan regenerálódó
rostokat a kóros reinnervációval, s ennek következtében oldalra tekintéskor a kialakuló addukció mellett a szemrés tágabb lesz.
A szemhéjak kóros retrakciója és egyidejűleg a szemgolyó kóros addukciója is a többszörös kóros reinnerváció eredménye.
A kóros regeneráció következtében a m. rectus superior, medialis és inferior együttesen innerválódik felfelé tekintéskor,
ily módon nem csupán a felfelé tekintés, de a szemgolyó egyidejű retrakciója is létrejön a retroorbitalis tér felé (nystagmus
retractoricus).
Az ún. Adie-féle tónusos pupilla tünet
Az Adie-féle tónusos pupilla általában 20-30 év körüli nőknél figyelhető meg egyoldali dilatált és fixált pupillatünettel. Feltételezett okának a ganglion ciliare kifejezett működészavarát vélik, például gyulladásos vagy traumás folyamatok következtében,
de egyik teória sem bizonyított.
Jellemzői
A direkt és az indirekt pupillareakció igen lassan és tónusosan következik be, sőt, az esetek egy részében egyáltalán nem jön létre
reakció. Közelpontra nézetve (pl. a toll hegyére) a beteget enyhe konstrikció., majd a közelpontról távolpontra fixáltatva ismét a
pupilla lassú, tónusos redilatációja látható. Réslámpával felnagyítva, ha ugyanezt megismételve figyeljük a pupilláris szél szabálytalan, finom mozgásai láthatók.
Diagnosztika
Hígított Pilocarpin próba, pozitivitása a kolinergiás túlérzékenységet jelzi, mivel tízszeresére hígított 0,1%-os szemcsepp, azaz 0,l%-os
Pilocarpin cseppentésekor fiziológiás állapotban nincs reakció, míg a kolinergiás túlérzékenységre utaló Adie-pupilla állapotában
kontrahálódik. Differenciáldiagnosztikai értékű, hogy amennyiben a hígítatlan, 1%-os Pilocarpin cseppentésére bekövetkezik a pupilla
konstrikciója, akkor az a n. oculomotorius részleges bénulására utal.
Saját megfigyelésünk a klinikai gyakorlatban, hogy például ha hónapokon át adunk tízszeresére hígitott azaz 0,1%-os Humacarpin
szemcseppet az érintett oldali szembe 2-3 alkalommal/nap, mintegy „gyógyszeres tréning” hatás, a pupilla anomália megszűnik
vagy legalábbis a közeli és a távoli látászavart, akkomodációs zavart megszűnteti. Természetesen ez az Adie-féle pupillomotoros
betegségre vonatkozik, de a politraumatizációk kapcsán a nervus oculomotorius sérülések reziduális pupilla anomáliája esetében
is hatékonynak látszik.
A SZIMPATIKUS PÁLYARENDSZER FUNKCIÓZAVARAI
Amennyiben a szimpatikus pályarendszer bármely szakaszán sérül a pupilla tágulatát biztosító pupillomotoros pályarendszer,
akkor az úgynevezett Horner-szindróma, amikor egy tünethármas alakul ki és emiatt Horner-triásznak is nevezik.
A szimpatikus pályarendszer három neuronszakasza elkülönítésének elsősorban a lokalizációs diagnosztika szempontjából van
gyakorlati jelentősége.
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2. ábra
A belső szemizmok paraszimpatikus és három neuronos szimpatikus pályarendszerének rajzos vázlata (ezen ábra szerepel a pupilla diagnosztikai fejezetében
(3.2.3) és az 1. számú ábra a 123. oldalon)

1. neuron: az úgynevezett centralis vagy preganglionaris
1. szakasza
A centrális neuron a hypothalamus postero-lateralis részéből indul és a középagy formatio reticularisán keresztül jut
lefelé haladva a gerincvelő C8–Th2 szegmentumáig. Itt kapcsolódik át az úgynevezett centrum ciliospinale vagy Budgeféle centrumban.
2. neuron: az úgynevezett centralis vagy preganglionaris
2. szakasza:
A centrum ciliospinale és a paravertebralis ganglion cervicale
superior közti pályát jelenti, oly módon, hogy a gerincvelő
szürkeállományának oldalszarvában elhelyezkedő centrum rostjai az elülső gyökökön át, a gerincvelőt elhagyva,
a rami communicantesen keresztül a szimpatikus dúclánc
nyaki szakaszában haladnak felfelé, és a ganglion cervicale
superiusban kapcsolódnak át.
A szimpatikus dúclánc ezen a területen a tüdőcsúcs
pleurájával szoros érintkezésben van, és az arteria subclaviát
is megkerülik a rostok.
3. neuron: az úgynevezett posztganglionaris vagy perifériás
szakasz:
A ganglion cervicale superior és az intraorbitalis ganglion
ciliare között húzódó rostok, amelyek a ganglion cervicale
superiorban történt átkapcsolódás után az arteria carotis
internát kísérve ismét belépnek a koponyába (második
intracranialis szakasz), és az artéria mentén haladva a sinus
cavernosuson át bejutnak rostjai az orbitába. A szemgödörben a rostok együttesen alkotják a ganglion ciliare radix
ciliarisát. Ezen ganglionban már nincs átkapcsolódás, csak
áthaladva közvetlenül a szemgolyóhoz jutnak ezen periferikus szimpatikus rostok.

A szimpatikus neuronok fő feladatai és ebből adódóan sérüléseinek jelei:
A szemizmok beidegződésének zavara: a Horner-szindróma
• musculus tarsalis superior, feladata a felső szemhéjak emelése
• funkciózavara mérsékelt ptosist okoz
• musculus orbitalis (seu Müller-féle izom), a szemgolyó orbitális tónusának megtartásában játszik szerepet
• működészavara mélyebb szemállást, azaz enophthalmust okoz.
• musculus dilatator pupillae, a pupilla dilatációját biztosítja
• sérülése igen szűk pupillát, azaz miosist okoz.
A vasomotoros funkciók a kötőhártyaerek konstrikciója révén valósulnak meg, működészavar esetén az érintett oldalon
hyperaemia conjunctivae alakul ki.
A sudomotoros funkciók, mint például az arc verítékezése sérülésekor az ipsilateralis arcverítékezés csökkenése észlelhető
Diagnosztika (Részletesebben a 3.2.3. számú fejezetben, a 122. oldaltól olvashatnak).
• 4%-os Kokain cseppteszt
• 0,1%-os, azaz hígított epinephrin, vagyis adrenalin teszt
• 0,1%-os hydroxyamphetamin (Paredrin) cseppteszt
A Horner-szindróma leggyakoribb okai
1. szimpatikus neuronszakasz sérülés:
• kiterjedt hemisphaerialis infarktus szövődménye
• agytörzsben cerebrovascularis zavar, sclerosis multiplex, encephalitis, Wallenberg-szindróma, a híd daganatai, intrapontin vérzés
jellemzői: Az azonos oldali Horner-tünet és az ellenoldali testfélfájdalmak, hőérzet zavara.
• cervicalis gerincvelői folyamatok, nevezetesen syringomyelia, haematomyelia, sclerosis multiplex, gerincvelő daganatok
(ependymoma, glioma)
jellemző tünetek: Mindkét szemen Horner-szindróma és a felső végtagi reflexkiesés, fájdalomérzet kiesése.
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2. szimpatikus neuronszakasz laesio okai:
• Th1 gerincvelői laesiók, leggyakrabban a nyaki borda gyöki sérülése, aorta, arteria subclavia, és az arteria carotis interna
aneurysmája, mediastinalis nyirokcsomók vagy e régióban tumor
• Pancoast-szindróma az ún. tüdőcsúcs carcinoma, a pupillatünet mellett később nyirok- és vérkeringési zavar alakul ki a felső
végtagon, majd kései fázisban az alkarfonat bénulása
• Szimpatikus dúclánc laesiók főbb okai a pajzsmirigy daganata, és annak műtéti reszekciós szövődménye, cervicalis
sympathectomia, jugularis vagy carotis punctio.
3. szimpatikus neuronszakasz-laesio okai:
Extracranialis, nyaki szakaszon: ha trauma- vagy korábbi nyaki régiók műtétje nincs az anamnézisben, akkor malignus folyamat lehet az egyik leggyakoribb oka a Horner-szindrómának. Nevezetesen nyaki nyirokcsomók, illetve nasopharyngealis régiók
carcinomái, oesophagus tumorok, valamint a pajzsmirigy megnagyobbodása, paranasalis – sphenoidális sinusitis, trigeminalis
herpes zoster, purulens otitis media.
Intracranialis-intracavernosus szakaszon a sinus cavernosus különböző megbetegedései, úgymint a fissura orbitalis superior
szindróma, amikor a paraszimpatikus rost érintettséggel társul a szimpatikus rost működészavara és a pupilla mérete közepes
nagyságú lesz. Emellett a koponyaalapi törés, parasellaris folyamatok intraorbitalis terjedéssel, Gasser-dúc idegsebészeti kezelésének szövődménye is lehet s ritkábban a Raeder-féle paratrigeminális szindróma migrénes fejfájáshoz is társultan főként stroke
kapcsán (részletesebben a 8.1. számú fejezetben a 374. oldaltól olvashatnak).
A LEGFONTOSABB PUPILLATÜNETEK COMA ÁLLAPOTÁBAN
A comatosus beteg szemmozgászavarairól az agytörzsi szemmozgászavarok s azon belül is a 5.3.3. számú fejezetben 304. oldaltól
olvashatnak.
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5.2. Perifériás neurogén paresisek
DEÁK ANDREA

5.2.1. A veleszületett szemmozgászavarok
A VELESZÜLETETT SZEMMOZGÁSZAVAROK:
• Congenitalis esotropia
• Congenitalis nervus oculomotorius bénulás
• Dupla elevációs szindróma
• Dupla depressziós szindróma
• Izolált musculus obliquus inferior paresis
• Brown-szindróma
• Veleszületett retrakciós szindróma
• (Stilling–Türk–Duane)
• Nervus trochlearis paresis
• Plagiocephalia
• Congenitalis oculofacialis paresis (Möbius-szindróma)
• Fibrosis szindrómák
• Generalizált fibrosis szindróma
• Congenitalis musculus rectus inferior fibrosis
• A strabismus kvantitatív diagnózisa
A gyermekkorban végzett szemészeti vizsgálatok során a veleszületett szemmozgászavarok korai felismerése, differenciáldiagnosztikája és a megfelelő kezelés időben történő elkezdése igen fontos és felelősségteljes feladat. Ebben a fejezetben a főbb kórképek
áttekintése után a diagnosztikai lehetőségeket ismertetjük.
Congenitalis esotropia
Az egyes szerzők által infantilis esotropiának is nevezett kórkép az esetek 50–70%ában már születéskor észlelhető, míg 30–50%-ában csak az első néhány hónapban
válik nyilvánvalóvá. Jellemzője, hogy a konvergencia szöge nagy, és a korral nem
változik. Agysérült csecsemők nagy százalékának van veleszületett esotropiája,
de a korral a kancsalság szöge változik, el is tűnhet, és átmehet exotropiába.
A congenitalis esotropiát meg kell különböztetni a korai kezdetű, akkomodatív
1. ábra
esotropiától, amelynél nagy szögű esotropiát, változó deviációt, valamint +3,75 és
7,5 D hypermetropiát észlelünk.
Diagnózis: A veleszületett esotropiában szenvedő csecsemők többségénél váltakozó keresztfixálást észlelünk (1. ábra). Kisebb
hányaduk amblyopiás lesz nyilvánvaló excentrikus fixálással. Ezt figyelmes vizsgálónak észlelnie kell, az abdukció hiányával
együtt. A kórképet el kell különíteni a bilateralis abducens paresistől, a Duane-szindrómától és a Möbius-szindrómától.
2–3 éves kor között manifesztálódik a veleszületett esotropiához 67–72%-ban társuló disszociált vertikális deviáció (DVD).
Korai műtét nem csökkenti ennek a cycloverticalis rendellenességnek a lehetőségét. A DVD a nem fixáló szem elevációjával
és extorziójával manifesztálódik. Horizontális műtét előtt nehezen mérhető. A kancsalsági szög fel-, illetve lefelé tekintéskor
megfigyelhető változása (A és V inkommitancia) is 3 éves kor táján figyelhető meg. A refrakció bármilyen lehet, rendszerint
egyenlő a két szemen. A hypermetropia a kor előrehaladtával változatlan. Gyakori az astigmia, amelynek tengelye aszimmetrikusan ferde. A aszimmetria idővel csökken, s a tengelyek TABO 45°, illetve 135° körül rögzülnek. A latens nystagmus az esetek
55–90%-ának jellemzője. Addukciós helyzetben a nystagmus minimális, az addukált helyzet vagy az egyik szem takarása a
megjelenését előidézi. Ritkán észlelhető torticollis, ilyenkor a fejet a gyermek a vezető szem oldala felé dönti, a másik szem
addukált helyzetben van. A differenciáldiagnózist két vizsgálati lehetőség segíti:
1. A gyermek az asszisztens ölében ül, az fogja a fejét, és hirtelen jobbra, majd balra fordul vele. A szemben ülő vizsgáló észleli
a forgás irányával ellentétes oldalon megjelenő, rövid ideig tartó abdukciós mozgást.
2. Occluder használatakor néhány nap múlva a szabadon levő szemen abdukciót észlelünk.
A trakciós teszt negatív. Mély narkózisban a gyermekek szeme divergál.
Kezelés: műtéti. Az amblyopia kifejlődésének megelőzése a műtét előtt azonban szükséges. Tekintettel arra, hogy a foveolaris
fixáció kialakulásának kezdete a 3. hónap idejére tehető, és ez az 5. hónap folyamán stabilizálódik, a facialis occlusiót már ebben
a korban fontos megkezdeni (2. ábra). Arányát és idejét a gyermek kórelőzményének, státuszának, illetve a szülők megbízhatóságának figyelembe vételével állapítjuk meg. Az angol irodalomban egyre gyakrabban olvashatunk a korai, 6–18 hónapos kor
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között elvégzett műtétről. A műtét fajtája a Krimsky-teszttel mért kancsalsági szögtől
függően dozírozott, kétoldali belső egyenes retropozíció. 1986 óta Magyarországon
bevezetett kétoldali laminotomia globalis a belső egyeneseken – az innervációs kör
megtartásával – jobb eredményt ad a retropozíciónál (Molnár). Ritkán oldhatja meg
azonban véglegesen egyetlen beavatkozás a congenitalis esotropiát. Amennyiben
szükséges, 3–4 éves kor között ajánlott a második műtét. Törekednünk kell a horizontális deviáció 5–7°-os alulkorrigálására. Csökken a 10–30 évvel később létrejövő
másodlagos exotropia valószínűsége.
2. ábra
Az A és V szindrómát a horizontális rectusok vertikális áthelyezésével lehet korrigálni
a horizontális deviáció műtéti megoldásával egy időben. Strabismus sursoadductorius
és DVD esetén a musculus obliquus inferiorok túlműködésének megszüntetése szintén a horizontális strabismusellenes műtéttel
egy időben történhet, az izom egy- vagy kétoldali myotomiájával, myectomiájával vagy retropozíciójával. A 3–4 éves kor között
végzett késői műtét a hagyományos elveken alapul. A közeli és távoli kancsalsági szög pontos ismeretében indikált a reszekció a
musculus rectus lateralison, és a retropozíció a musculus rectus medialison. Akár korai, akár késői műtét esetén a szülők figyelmét
külön fel kell hívni két fontos dologra.
1. Valószínűleg sor kerül majd egy második műtétre.
2. Az amblyopiaellenes kezelés még nem fejeződhet be.
Sensorium: E kórforma egyik jellemzője, hogy hibátlan kétszemes funkciót még a legkorábban elkezdett és legkövetkezetesebb
kezeléssel sem tudunk elérni. Az alternáló occlusiós kezelés hasznos az amblyopia kialakulásának megelőzésére, de nem akadályozza meg a szuppressziót és az anomalis retinalis correspondentiát (ARC). Perifériás fúzióval meg kell elégedni, ez már segítheti
a párhuzamos szemállás megmaradását.
Congenitalis oculomotorius paresis
A III. agyideg bénulásának extraocularis megjelenési formái változatosak.
Az intraocularis szemizmok ritkán érintettek veleszületett bénulásnál, bár a kóros
regeneráció néhány esetében megkísérelt addukciónál pupilla-összehúzódás fordulhat
elő. A veleszületett bénulás oka ismeretlen, feltételezhető fejlődési rendellenesség is.
Ebben az esetben a III. agyidegkomplexum nuclearis vagy motoros szövetrészében
fordul elő defektus, amely beidegzi a m. levatort és a négy extraocularis izmot. Nem
ritka a szemmozgászavar, és legtöbbször féloldali az érintettség. A magkomplexumból
az ideg azonos oldalra reprezentált a musculus rectus superior kivételével, amely
3. ábra
az ellenoldali magból is kap rostot. Minthogy a musculus rectus superiorhoz menő
rostok még a magkomplexumon belül kereszteződnek, az egyoldali magbénulás az ellenoldali musculus rectus superiort is érinti.
Mivel a magok egymáshoz nagyon közel vannak, az idegek pedig egymástól távol futnak, a magvidék léziójakor kétoldali az
eltérés, míg ideglézióban egyoldali. Minden esetben gondolnunk kell oculomotoricus paresisre enyhe fokú ptosis esetén is, ha
az egyik szem exotrop és hypotrop helyzetben van (3. ábra). Az addukció hiánya nehézzé teszi, hogy meghatározzuk az azonos
oldali IV. agyideg egyidejű érintetlenségét. Jól bevált módszer: megfigyeljük az iris cryptáit, amíg az érintett szem abdukciós
helyzetben van. Megkérjük a beteget, hogy nézzen felfelé és lefelé. Ha a IV. agyideg érintetlen, úgy az irisjelek intorziót mutatnak
infradukciónál, és extorziót mutatnak, amikor az érintett szem supradukciót végez. A trakciós teszt negatív a III. agyideg bénulásánál, ez kizár bármiféle adhéziós jelenséget.
Kezelés: Teendőinket a paresis foka határozza meg. Enyhe fokú eset műtéti beavatkozást nem igényel. Teljes congenitalis
oculomotorius paresis exotropia, hypotropia és ptosis elleni műtétet tesz szükségessé. A hypotropiát úgy szüntetjük meg,
hogy a musculus obliquus superior tendonját felszabadítjuk a szemgolyóról, mivel az szoros és összehúzódott. A maximális
musculus rectus externus retropozíció és a musculus rectus internus rezekció általában kielégítő primer helyzetbe hozza a
szemet. Addukció természetesen nem várható. Elston maximális musculus rectus laterialis retropozíciót és musculus rectus
internus reszekciót javasol egyidejű insertio áthelyezéssel a musculus rectus superiorhoz. Ezt tartják a legjobb kozmetikai helyzetet eredményező eljárásnak. Nem javasolják a musculus obliquus superior antepozícióját trochleotomia nélkül (Sanders és
Rogers) és trochleotomiával sem. Első esetben hyperdeviatiót és paradox szemmozgásokat, utóbbi esetben adherens szindrómát
észleltek. A ptosis hagyományos műtéti megoldását nem javasolják. A ptoticus szemhéj frontális felhúzása 4-0 Supramid
varrattal szóba jöhet. Ez lehetővé teszi a Bell-jelenség hiányának következtében esetlegesen létrejövő corneaelváltozások
gyógyulását a varrat eltávolításával. A nervus oculomotorius hibás regenerációja főként a felső szemhéj helyzetéből állapítható meg különböző tekintési irányokban. A szemhéjemelő izom lényegében a musculus rectus medialishoz és a
musculus rectus inferiorhoz tartozó neuronon keresztül idegződik be, így a levator
lefelé tekintéskor nem ernyed el, szélesebb marad a szemrés, mint az egészséges
szemen. A szemhéj lecsukódásakor az érintett oldali szemhéjon sulcus jelenik
meg, amelyet a kóros regeneráció okozta bulbus retrakció, valamint a Bell-jelenség
hiánya magyarázhat (4. ábra).
4. ábra
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Dupla elevációs szindróma
A congenitalis oculomotorius paresis enyhe formája. Csak az elevátorizmokat érinti.
A ptosis csak pseudoptosis azon tény miatt, hogy a szemhéj helyzete követi a szemgolyó helyzetét. A hypotrop szemmel való fixálás a pseudoptosis teljes eltűnését
eredményezi. A trakciós teszt negatív.
Kezelés: műtéti. Knapp eljárása negatív dukciós tesztnél a külső és belső egyenes izmok tapadásának transzpozíciója a felső egyenes tapadásához. Ez a műtéti
megoldás átlagosan 19°-os korrekciót eredményez primer szemállásban, és 25°-os
elmozdulást a bénult izomcsoport mozgási irányába. Pozitív trakciós teszt esetén
Scott és Jackson alsó egyenes retropozíciót javasol kezdeti beavatkozásnak. A betegek
egy részénél a torticollissal binocularitást észlelünk. E nélkül bármelyik szem
amblyopiája kialakulhat (5–6. ábra).

5. és 6. ábra

Dupla depressziós szindróma
Igen ritka elváltozás. A depresszió a musculus rectus inferior és a musculus obliquus
superior enyhe fokú paresise miatt akadályozott. A trakciós teszt negatív (7–8. ábra).
Izolált musculus obliquus inferior paresis
Sokkal gyakoribb elváltozás, mint azt feltételeznénk. Tökéletes binocularitás mellett is gyakran előfordul, mint melléklet. Társulhat horizontális deviációval és súlyos
amblyopiával is. Torticollist ritkán okoz. A musculus obliquus inferior alulműködése
megfigyelésünk szerint gyakran együtt jár a hajas fejbőr és a homlok találkozásánál
észlelhető rendellenes forgóval. Feltételezhető a két elváltozás fejlődéstani összefüggése. Az esetlegesen társuló horizontális deviációt, anisometropiát, amblyopiát
kell kezelni (9–10. ábra).

7. és 8. ábra

Brown-szindróma
Veleszületett formájában feltehetően már a magzati fejlődés során kóros kapcsolat alakul ki a trochlea és a musculus obliquus superior ina között. Elkülönítése a musculus
obliquus inferior alulműködésétől csipeszpróbával lehetséges, amely Brown-szindrómában pozitív. Addukcióban mind az emelés, mind a süllyesztés korlátozott. Brown
a musculus obliquus inferior alulműködését tételezte fel, de elektromiográfiával
bizonyította az izom hibátlan működését. A legtöbb betegnél primer pozícióban
párhuzamos szemállást találunk. Tökéletes fúzió az enyhe fokú szemmozgás-korlátozottság ellenére lefelé nézéskor észlelhető, emiatt a beteg az állát emeli (11–12. ábra).
Kezelés: műtéti megoldása ritkán ajánlott. Helveston szerint csak abban az esetben
javasolt, ha kozmetikailag igen zavaró a fejtartás, vagy ha igen nagy az érintett oldal hypotropiája. Sérüléses vagy más szemizomműtétet követő szekunder Brownszindrómák megoldása egyedi. A valódi congenitalis abducens paresis igen ritka.
Könnyen összetéveszthető congenitalis esotropiával, Duane-szindrómával, Möbiusszindrómával. Még kérdéses, hogy szülési trauma lehet-e a rendellenesség fő oka.
Reisner és munkatársai 6360 újszülött között 35 esetben találtak átmeneti abducens
paresist. Spontán gyógyulás 6 hét múlva az esetek 97%-ában történt. Valódi paresist
okoz az abducens mag hypoplasiája, vagy a motoros idegrost anomáliája, de előfordulhat, hogy hypoplasiás, vagy hiányzik maga az izom.
Kezelés:
• konzervatív (hypermetropia korrigálása, torticollis és binocularitas esetén
prizmás szemüveg, amblyopiánál occlusio);
• műtéti (Hummelsheim vagy Jensen módszere szerint, illetve a belső egyenes
izom gyengítésével).

9. és 10. ábra

Veleszületett retrakciós szindróma (Stilling–Türk–Duane)
A nervus abducens veleszületett defektusán alapul. A működésében csökkent
abducens neuront a nervus oculomotorius részlegesen pótolja.

11. és 12. ábra
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Ezt elektromiográfiával bizonyították. A musculus rectus lateralis hibás beidegzése
magyarázza a következő fő tüneteket:
1. Az abdukció és/vagy addukció korlátozott.
2. Addukcióban a bulbus retrahálódik és a szemrés szekunder módon szűkül.
3. A binocularitás enyhe fejfordítással elérhető.
A szemmozgásokat sokféle kóros innervációs lehetőség befolyásolja:
• az abducens innervációs képessége,
• az oculomotorius hibás innervációjának mennyisége,
• az egyáltalán nem beidegzett fibrotikus szövet mennyisége.
Az egyes esetek attól függnek, hogy a musculus rectus lateralis hibás beidegzettsége azokból az oculomotorius rostokból származik, amelyek a musculus rectus
medialist innerválják, vagy pedig azokból, amelyek a vertikális szemmozgásokat
végző izmokhoz futnak. Így keletkeznek az A és V tünetek, amelyek Huber szerinti
beosztása a következő:
I. típus
		
II. típus
		
III. típus
		

abdukció
addukció
abdukció
addukció
abdukció
addukció

13. és 14. ábra

kifejezetten korlátozott
enyhén korlátozott
kifejezetten korlátozott
kifejezetten korlátozott
kifejezetten korlátozott
korlátozott.

A leggyakoribb, 1. típusnál (13–14. ábra) korlátozott az abdukció, enyhén korlátozott az addukció. A musculus rectus medialist
beidegző idegrost fut a musculus rectus lateralishoz. Addukcióban a musculus rectus medialis kontrakciójakor kontrahálódik
a musculus rectus lateralis is, ezért a bulbus retrahálódik, a szemrés szűkül.
Kezelés: a refraktív hiba korrigálása, jelentősen kóros fejtartás esetén műtét. Ez az érintett szem musculus rectus medialisának
retropozíciója, és szimultán retropozíció az abnormálisan beidegzett musculus rectus lateralison. Így csökken a szemgolyó
retrakciója. Esetenként szóba jöhet az ellenoldali szem musculus rectus medialisának gyengítése. Nem ajánlott a kórosan beidegzett
lateralis izom reszekciója és az izomtranszpozíciós műtét.
Nervus trochlearis paresis

15. és 16. ábra

17. és 18. ábra
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A leggyakoribb cycloverticalis izombénulás. A veleszületett vagy a korai gyermekkorban kifejlődött trochlearis paresisnél – annak ellenére,
hogy addukcióban nagyobb az eltérés, mint abdukcióban – emelésnél és süllyesztésnél a magassági eltérés közel azonos. Ezáltal hasonlít a kora gyermekkori trochlearis paresis a nem bénulásos strabismus
sursoadductoriushoz. A két szemmozgászavar azonban elkülöníthető a
Bielschowsky-féle fejhajtási teszttel. Ez csak trochlearis paresisnél pozitív.
A fej azonos oldalra való hajtásánál a szem felfelé és kifelé fordul (15. ábra).
A belső fülre ható gravitációs erő vállhoz hajtott fejnél a beidegzett mechanizmus útján a szem kontrarotációjához vezet. Ez a kontrarotáció
a ferde szemizmok esetében nagyobb arányú. A musculus obliquus
superior intortor és depresszor bénulása excyclotorsiót eredményez.
Ennek ellensúlyozására történik a fej ellentétes oldalra való hajtása, és az áll süllyesztése
(16. ábra). Így a beteg helyes binocularis kapcsolatot észlel. A fenti eltérés hiányozhat,
vagy paradox fejtartás is előfordulhat. Gyakori az ipsilateralis antagonista, a musculus
obliquus inferior túlműködése, ami fokozott beidegzettség következtében jön létre
(17–18. ábra). A paradox fejhajtásnak az a magyarázata, hogy a betegek nehezen tudják tartani a fúziót, inkább feladják azt. A congenitalis nervus trochlearis bénulás az
esetek egy részében 6 hónapos korban már torticollist vagy nyilvánvaló vertikális kancsalságot okoz. Biztos kórisme esetén javallt a korai műtét, hogy csökkentsük a fúzió
akadályait, jó lehetőséget teremtsünk mindkét szem torticollis nélküli használatának
kifejlődésére. Ezáltal megakadályozzuk az arcaszimmetria kifejlődését, ferde torzulását
a dőlés oldalán. Feltételezések szerint ezt az arteria carotis csökkent keringése okozza,
míg az orr deformálódása a dőlés oldalára a gravitáció következménye.
Kezelés: műtéti. Knapp a következő kezelési tervet javasolja: ha a direkt antagonista összehúzódása jelen van, amely látható túlműködésben nyilvánul meg,
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akkor a musculus obliquus inferior gyengítése javasolt. Lehet retropozíció útján, vagy az általunk ajánlott musculus
obliquus inferior myotomia McNeer–Scott–Jampolsky műtétének Dunlap-féle módosítása szerint. Műtét után megszűnik
az izom túlműködése, a torticollis, a Bielschowsky-teszt negatívvá válik. Ha nincs direkt antagonista túlműködés, akkor a
bénult izom redőképzése indikált. Javasolt még a contralateralis szinergista, a musculus rectus inferior retropozíciója.
12° alatti vertikális eltérés esetén a túlműködő ipsilateralis antagonista gyengítése, 12° feletti függőleges irányú eltérés
esetén a bénult musculus obliquus superior redőképzése és/vagy a contralateralis szinergista fokonkénti retropozíciója
is javasolt.
Plagiocephalia
A nervus trochlearis paresist utánzó kórkép oka a coronavarrat idő előtti féloldali
összezáródása. Lényege az azonos oldali homlokcsont laposodása és ellenoldali
kidudorodása (19–21. ábra). Plagiocephaliában az érintett orbitatető megrövidül, a
trochlea hátrább helyeződik a musculus obliquus superior eredésétől, a trochleáig
terjedő része ezáltal rövidebbé válik. Összehúzó ereje kevésbé hatékony, mint
a contralateralis musculus obliquus superioré, míg az ipsilateralis antagonista,
a musculus obliquus inferior megtartja normál működését. Ez klinikailag a
musculus obliquus superior paresis képét utánozza az érintett oldalon. Torticollist
és a Bielschowsky-teszt pozitivitását ezekben az esetekben is észleljük. A musculus
rectus superior működését az orbitatető nem befolyásolja, mert közvetlenül
a sclerában sugárzik. Primer szemállásban a musculus obliquus superiornak a
trochleától a scleralis tapadásig terjedő szakasza, hasonlóan a musculus obliquus
inferiorhoz, a szem optikai tengelyével 51°-os szöget zár be. Ha ezen szögek egyike megváltozik, megváltozik az izomegyensúly a sagittalisatiós elven. Ez történik
plagiocephaliában, ahol a musculus obliquus superiornak a trochleától visszahajtott része 51o-nál nagyobb szöget zár be a szem optikai tengelyével. Ezt az állapotot
nevezzük „desagittalisatiónak” (22. ábra). Ennek eredményeként csökken az izom
vertikális, és nő a torziós hatása. A depressziós hatás csökkenése maga után vonja
az antagonista musculus obliquus inferior túlműködését, tehát nem valódi bénulásról van szó. A binocularitás érdekében gyakran észlelhető ezekben az esetekben
is torticollis, hasonlóan a valódi nervus trochlealis bénuláshoz. Megoldása műtéti, a
szemizomegyensúly-zavar korrigálása a már ismertetett lehetőségekkel (ld. nervus
trochlealis paresis műtéti megoldása). Műtét után ezekben az esetekben is megszűnik az érintett musculus obliquus inferior túlműködése, a Bieschowsky-tünet
pozitivitása és a torticollis.

19. és 20. ábra

21. ábra

22. ábra

Congenitalis oculofacialis paresis (Möbius-szindróma)
Esotropia és abdukciós képtelenség a szemészeti tünete.
A kétoldali arcidegbénulás az orbicularis izmokon
észlelhető leginkább. Az alsó szemhéj ellazul, a könny
összegyűlik. Az arc sima, kifejezéstelen, az ajak kerek,
nehéz a mosolygás. Kapcsolódó defektus a nyelv bénulása,
ami táplálkozási nehézségekben és beszédfejlődési
zavarban mutatkozik meg. Bizonyos fokú szellemi
23. ábra
24. ábra
25. ábra
retardáció és csontdefektus is előfordulhat. A szemmozgás, az arc és a nyelv eltérései az abducens, a facialis és a glossopharyngeus idegmagok hypo- vagy aplasiájára vezethetők vissza. A beidegzési zavar súlyossága különböző fokú lehet. A 23–25. ábrákon enyhe fokú eltéréseket mutatunk be.
Fibrosis szindrómák
Az extraocularis izomszövet abnormális, mert a kontraktilis izomszövetet fibrosus szövet helyettesíti, akadályozva a normális
szemmozgásokat. A mozgászavart részben a húzóerő hiánya, részben a fibrotikus izom ellenállása eredményezi az antagonista
izom abnormális összehúzódásával.
Generalizált fibrosis szindróma
Minden külső szemizom érintett a levatorral együtt. Mindkét oldal érintett, de enyhe oldalkülönbség lehetséges. Az izmok változó
mértékben fibrotikusak. A rectus inferior a legérintettebb. A szemek lefelé tekintenek, a ptosis látható!
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Congenitalis musculus rectus inferior fibrosis
A generalizált fibrosis tünetegyüttes egyik variánsa, csak a musculus rectus inferior érintett. Lehet egy- vagy kétoldali,
rendszerint aszimmetrikus. Vertikális irányú strabismust okoz. Mindkét szem használata csak az áll felemelésével érhető el.
El kell különíteni a dupla elevációs tünetegyüttestől. Fibrosisnál lehetetlen a szem passzív emelése.
Kezelés: műtéti. Az alsó egyenes szemizom (szemizmok) maximális retropozíciója.
Irodalom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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SOMLAI JUDIT

5.2.2. A szerzett perifériás szemmozgászavarok főbb klinikai
tünetcsoportjai, differenciáldiagnosztikája, kezelési lehetőségei
A központi idegrendszerben a két szem koordinált működését a három részből álló, ún. szemmozgató rendszer egységek biztosítják
a szemizmok és a kérgi központok között. A motoros, azaz a szemmozgató és a szenzoros, azaz a látópályarendszer együttműködésének eredménye, hogy a két szem által látott tárgy kérgi feldolgozása megvalósulhat.
A szemmozgató rendszerek:
Perifériás szemmozgató rendszer: szemizom – agytörzs
(szemmozgató agyidegek: n. III., n. IV., n. VI.)
Agytörzsi szemmozgató rendszer: periféria, szemgolyó – agytörzsi központok
(agyidegmagvak, tekintési központok, internuclearis összekötő pályák)
Supranuclearis szemmozgató rendszerek: agytörzsi központok – mozgató kérgi areák
(kérgi szemmozgató központok, FEM, SEM)
A perifériás szemmozgató idegpályák összeköttetést
biztosítanak az intraorbitalisan működő szemizmok és
az agytörzsben elhelyezkedő szemmozgató agyidegi magvak
között. Ezeket szemmozgató agyidegeknek nevezzük:
• nervus oculomotorius (n. III.)
• nervus trochlearis (n. IV.)
• nervus abducens (n. VI.).
Az úgynevezett perifériás szemizomparesisek szemtüneteit a szemmozgató agyidegek izolált laesiója esetén észlelhetjük, annak vagy az intraorbitalis, vagy a koponyaűri
szakaszán külön-külön kialakuló funkciózavarával. A perifériás szemizom paresisek neurogén vagy myogén eredetűek
lehetnek. Neurogén paresis esetén a szemmozgató ideg sérül,
a myogén paresist az izom betegsége okozza, miközben az
idegműködés ép. A szemmozgató agyidegi neuron sérülhet
úgynevezett perifériás szakaszán, azaz izoláltan, amíg el
nem éri a konjugált szemmozgatást szervező agytörzset, és
ekkor a még diszkonjugálatlan szemizmok működési zavara
következtében egyik oldalon, és a szemmozgatás összetett
mechanizmusának egy-egy fázisában alakul ki következményes működészavar. Perifériás neurogén paresis az egyoldali szemmozgató neuron sérülése révén az általa beidegzett
szemizom vagy izmok működészavarát, és az ellenoldali
szinergista szemizmok túlműködését hozza létre, ami jelentős retina kép diszparációt, és szintén a szemmozgászavar
eredményezte látótér beszűkülését, valamint térhatárok eltolódásával a két szem képének fúzióját lehetetlenné teszi.
Oly zavaró a kettőslátás, ami miatt a beteg azonnal becsukja
az egyik szemét, hogy jelentős diplopiáját kiküszöbölje.
A centrális szemmozgások szabályozásának sérülése
a konjugált és egyben összetett mechanizmusok sérülése miatt, a két szem látóterében közel szimmetrikus képeltolódást
eredményezve, enyhe fokú kettőslátást okoz, vagy a beteg
csupán térlátás zavart észlel. (1. táblázat, 1. ábra).

Perifériás paresis

Centrális (ATÖ) paresis

markáns diplopia – egyik
szem kikapcsolódik

enyhe fokú kettőslátás

heterotropia –
monocularis kancsalság

heterophoria –
csak képfúzió zavara

egyik szem érintett

kétszemes együttlátás
megszűnik

izolált szemtünet

társuló neurológiai tünetek

szemorvos

ideggyógyász,
szükség esetén otoneurológus

1. táblázat

1. ábra
A perifériás és a centrális szemizomparesisek okozta képeltolódások Hess-ernyőn
ábrázolva
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Anamnézis – hirtelen kezdetű kettőslátás esetén
➢➢ Szemtünete – kettőslátás?
➢➢ A kezdet – mikor?
A képeltolódás jellege:
Állandósult-e?
Fokozódott-e?
Milyen síkban tolódik el a két kép? (függőleges, vízszintes)
Dőlés van-e?
Napszaki ingadozás?
+/– szemhéjcsüngés, szemlecsukódás, görcsös szemzárás?
➢➢ Kettőslátás – külön-külön szemmel nézve érzékel-e?
➢➢ Kancsalság – gyermekkori, tompalátás, rejtett?
Kiegészítő-szisztémás eltérésre utaló társtünetek
• fejfájás, tudatzavar, szédülés?
• nyelészavar, légvételi nehézség?
• térérzékelési, lépcsőn járási zavar?
• egyéb neurológiai tünet?
• diszkomfortérzés?
• fokozódtak-e a neurológiai tünetek? (fejfájás, kezdődő tudatzavar)
A nervus oculomotorius (n. III.) paresise
A n. oculomotorius beidegzi részben az úgynevezett extraocularis szemizmokat (ezek a bulbuson kívül tapadó szemizmok), a tekintetemelő szemizmokat, úgymint a m. rectus superiort és a m. levator palpebrae superiorist, így ezek sérülése ptosishoz vezet. A tekintet
süllyesztését a m. rectus inferior, míg a tekintet addukcióját a m. rectus internus teszi lehetővé. Az addukált felfelé tekintés a m.
obliquus inferior révén valósul meg. Utóbbiak részleges vagy együttes paresise a lefelé, felfelé, valamint az addukált fel-, és lefelé
tekintés egyoldali paresiséhez vezet. A n. oculomotorius a nervus trochlearis agyideggel együttesen biztosítja a szem befelé és kifelé
tekintését (addukció és abdukció) egy hengerítő azaz rotációs, egyidejű szemmozgással. Rotációs működési zavar úgynevezett rotációs nystagmus formájában figyelhető meg, amit leginkább az ún. Frenzel-szemüveg alatt, illetve a szemfenék vizsgálatakor lehet észlelni. A fundus vizsgálatakor a papillomacularis köteg képzeletbeli tengelyének kóros rotációs mozgásából láthatjuk. Ha szemfenéki
fotósorozatot készítünk, a kóros rotációs szemmozgás szögének változása kimutatható (2. ábra). A szemgolyón belül elhelyezkedő,
úgynevezett intraocularis szemizom a pupilla konstrikciójában játszik szerepet a m. sphincter pupillae révén – a pupilla szűkítésével.
Feladata az akkommodáció és a konvergencia (ún. akkomodációs triász) mechanizmusában van. A III. agyideg valamennyi rostjának
paralysise esetében (a n. VI. és a n. IV. agyidegek által beidegzett szemizmok túlhúzása miatt) az érintett szem ki-, és lefelé helyezett
állapota látható, komplett ptosissal és tág, fénymerev pupillával. A mindennapi klinikai gyakorlatban pupillomotoros tünetekkel
vagy azok nélkül több, a nervus oculomotorius által beidegzett szemizom egyidejű és részleges funkciózavara figyelhető meg.

2. ábra
A kóros ciklorotációs szemmozgászavar megfigyelése a szemfenéken:
A maculát átszelő vizszintes vonal és a papillán áthaladó vonal által bezárt hegyes
szög változása a mérési lehetőség a változás követési lehetősége
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3. ábra
Felül:A baloldali nervus oculomotorius plégia okozta szemmozgászavar okozta
kóros szemállás Hess ábrán kapott képe
Alul : Rajzos ábra:A baloldali nervus III. plégia okozta szemállás rajzos ábrája
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4. ábra
A nervus oculomotorius (n. III.) externa plégiaközeli paresise koponyatrauma következtében
Egyenes előretekintő szemállásban (középen): jobb szem divergens szemállása (n. abducens túlhúzása miatt) és inkomplett ptosis. Vizszintes jobbra és jobbra – felfelé
tekintéskor: tekintetemelési plégia (A n. III. paresis okozta tekintésemelő szemizmok paresise). Balra és balra – felfelé tekintési irányban: A tekintetemelési plégia mellett
az addukciós, azaz az orr felé tekintési szemizom működési zavara. (Paresis r. n-III. – m. rectus internus működési zavarával). Lefelé tekintési részleges gyengeség a tekintet
süllyesztő m. rectus inferior beidegzési zavara miatt

Klinikai megjelenési formák:
Oculomotorius paresis interna: anisocoria, a direkt és indirekt pupillareakciók csökkent működése az érintett oldalon.
A nervus oculomotorius agyidegben a felszínhez legközelebb a pupillomotoros rostok helyezkednek el, így ezen rostok,
s ezáltal a pupilla működési zavarral, a legérzékenyebben előre jelzi a koponyaűri nyomásfokozódás vagy az uncus herniatio
kompressziós hatására bekövetkező agyidegsérülést (részletesebben a 4.3.1. számú fejezetben a 256. oldaltól olvasható).
Oculomotorius paresis externa: korlátolt szemmozgás felfelé, lefelé és/vagy addukcióban, azaz az orr felé nézéskor, az
extraocularis szemizmok beidegzési zavara miatt. Az abdukciós szemmozgást kivéve, valamennyi irányban tekintési zavar
alakul ki az érintett oldalon.
Oculomotorius paresis externa-interna: anisocoria és valamennyi tekintési irányban mozgáskorlátozottság.
Plegia nervi oculomotorii: tág, fénymerev pupilla és a szemgolyó kifelé és lefelé diszlokálódott, rögzült állásban látható.
A n. oculomotorius paresis leggyakoribb okai
Az izolált n. III. paresis okai:
• aneurysma: pupillatágulat – progrediáló anisocoria első s egyben alarmírozó jel, majd a szemizomparesist okozó aneurysma
peridilekciós helyei: arteria carotis interna, arteria communicans posterior.
• koponyaűri nyomásfokozódás: lateralis herniatio– tentorialis kompresszió –, táguló pupilla az egyik, majd mindkét oldalon.
• lateralisan terjedő hypophysis daganat – az anisocoria korai jel
• Koponyasérülés (23%-os arányban)
• Agytörzsi keringési zavar: cerebrovascularis történések részeként, pupilláris megkíméltség, extraocularis szemizmok érintettsége
• Sinus cavernosus megbetegedései (aneurysma, fistula, carcinoma, meningeoma, intracavernosus thrombosis)
• Kóros regeneráció – többnyire térfoglaló folyamat következtében
• Intracranialis gyulladások: herpesz fertőzés, Hodgkin-kór, kiterjedt sinusitis
• Veleszületett nervus III. paresis
A pupillaris megkíméltség a betegek közel 80%-ában fordul elő, főbb okai a szisztémás megbetegedések közül a cukorbetegség,
kezeletlen magas vérnyomás, encephalopathia hypertonica és a generalizált atherosclerosis.
Más neurológiai tünetekkel, alternáló tünetegyüttesekben jelentkező nervus III. paresis okai:
➢➢ Benedikt-szindróma: n. III. paresis + hemitremor
➢➢ Weber-szindróma: n. III. paresis + ellenoldali hemiplégia +/– centrális hypoglossus és facialis paresise
➢➢ Bázisdaganatok: chordoma, carcinoma áttét
➢➢ Koponyaalapi törés
➢➢ Tolosa–Hunt-szindróma
➢➢ Sinus cavernosus megbetegedései
➢➢ Supraclinoidalis ACI aneurysma, tuberculum sellae meningeoma
➢➢ Fissura orbitalis superior tünetegyüttes
➢➢ Orbitacsúcs tünetegyüttes
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5. ábra
Egy baloldali nervus trochlearis okozta kép eltolódás képe Hess-ernyőn.A kék színnel jelölt szemmozgászavar a baloldali n. IV. által beidegzett musculus obliquus
superior izom működési zavarát okozza. Ennek következtében a beteg a bal szemét nem tudja addukálni azaz az orr felé vinni és egyidejűleg a tekintetet süllyeszteni.
Képeltolódás az ellenoldalon kint-lent észlel

A nervus trochlearis (n. IV.) paresise
A klinikai gyakorlat számára lényeges, hogy a nervus trochlearis az egyetlen olyan szemmozgató agyideg, amely dorsalisan hagyja
el az agytörzset, megkerüli az aqueductus cerebrit, keresztezi az ellenoldali nervus trochlearis és előrehaladva, a durát átfúrva lép be
a sinus cavernosusba. Lefutási irányának eredményeként a fejtetőt ért trauma ennek a vulnerábilis szakasznak a sérülését okozza és
trochlearis paresishez vezet. A nervus trochlearis csak egyetlen szemizmot, a musculus obliquus superiorist idegzi be. Ezen szemizom
feladata, hogy a tekintetet addukált, azaz befelé néző helyzetben a nevével ellentétes irányba, tehát lefelé vigye. Ebből következően
egy jobb oldali n. trochlearis a tekintetet balra viszi, és addukált helyzetben süllyeszti. Szintén ennek következménye, hogy neurogen
paresis következtében a képeltolódás maximuma ott alakul ki, ahová a paretikus szemizom a tekintetet vitte volna, azaz egy jobboldali
nervus trochlearis bénulása bal oldalon kint és lent jelez horizonto-vertikális képeltolódást. A szemizom befelé rotáló működésénél
a sérülés miatt rotatorikus nystagmus is észlehető a vezetett szemmozgások során. A kettőslátás kiküszöbölésének és csökkentésének
egy kompenzáló mechanizmusa az, ha a beteg a laesióval ellentétes oldalra és kissé hátrafelé billenti a fejét. A paretikus oldalon a függőleges irányú tekintetsüllyesztési zavar miatt magasabban áll a bulbus, azaz úgynevezett hyperphoria észlelhető.
Egyoldali nervus trochlearis legjellegzetesebb szemtünetei:
• a fejét a laesióval ellentétes oldalra billenti
• az érintett oldalon magasabb a szemgolyó állása – egyenes előretekintéskor (hyperphoria)
• a kép – eltolódás punctum maximuma: a laesióval ellentétes oldalon kint-lent
• a kép – eltolódás jellege: horizonto-vertikális és rotatorikus nystagmus
Jellegzetes szemállásról fotók az 5.2.1.számú fejezetben a 18. és 19. fotóábrák, valamint a 3.2.1.sz. fejezetben a 100. oldatól olvashatnak
A n. torchlearis jellegzetes Hess ernyős eredménye látható az 5.ábrán
Klinikai megjelenési formák:
• egyoldali izolált paresis
• egyoldali paresis társuló neurológiai tünetekkel
• kétoldali izolált n. IV. paresis
A nervus trochlearis paresis leggyakoribb okai:
• koponya-fejtetői sérülés: a dorsalis agytörzsi kilépés után előrehaladó rostok sérülékenyek
• tectum környéki kompressziós folyamat (lásd még a 4.1. számú alfejezetben)
• cerebrovascularis megbetegedések
• arteria basilaris aneurysmája
• veleszületett bénulás kisgyermekkori fényképeken látható, ha nem is a vertikális kancsalságból, de a kóros kompenzáló
fejtartásból felismerhető
• herpes zoster ophthalmicus: bőrkiütések után 2-4 héttel
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A differenciáldiagnózisban segít a kórelőzmény, a bevezető tünet a hirtelen kezdetű, vertikális síkú kettőslátás, segít továbbá
a Camsilon teszt, a koponya-CT és -MR, illetve a neurológiai kivizsgálás.
Diagnosztikai lehetőség: Parks–Bielschowsky-teszt, Hess-ernyős vizsgálat (részletesebben a 3.2.1. számú fejezetben a 100. oldaltól és
az 5.2.1. számú fejezetben a 279. oldaltól olvashatják.)
A IV. agyideg neurogén laesióját utánzó szemtünetek, azaz az úgynevezett a nervus trochlearis pseudoparesis leggyakoribb okai:
• ocularis myasthenia gravis
• endocrin myopathia
• myositis
A nervus abducens (n. VI.) paresise
A nervus abducens a musculus rectus lateralis szemizmot idegzi be, amely a tekintetet abdukálja, azaz kifelé téríti vízszintes
síkban, illetve abdukált fel- és lefelé tekintésben is szerepet játszik a vertikális szemmozgató izmokkal együtt. Az agyideg
magvából kilépő rostok fontos anatómiai és funkcionális kapcsolatban állnak a hídi tekintési központtal (pontin paramedian
formatio reticularis, PPFR) (erről részletesebben az 5.3.1. számú fejezetben a 292. oldaltól olvashatnak). Az agytörzsből kilépve hosszan fut a clivus két oldalán felfelé, majd a processus clinoideus alatt átfúrja a durát. Ezen hosszú, izolált lefutása miatt
sérülékenyebb, főként a koponyabázis traumás sérüléseiben, az itt növekvő, vagy erre terjedő daganat kompressziós hatása
és a koponyaűri nyomásfokozódás eseteiben. A paresis jellegzetes szemtünete, hogy vízszintes irányú oldalra tekintéskor az
abdukció, azaz a szemgolyó oldalirányú mozgása csökkent mértékű. Plégia esetén az érintett szem konvergens kancsalító
állásban van, és nem mozdul a középvonalig sem.
Jellegzetes szemtünetei:
• az érintett oldalon befelé kancsalító szemállásban áll a szemgolyó
• az érintett oldal irányába nézetve kifelé tekintési azaz abdukciós mozgás elmaradás
• az abdukciós gyengeség irányába nézetve jelzi a vízszintes síkban a legnagyobb mértékű képeltolódást
Klinikai megjelenési formák:
• egyoldali izolált paresis
• egyoldali paresis, horizonto-vertikális szemmozgászavarokkal
• kétoldali izolált paresis, horizonto-vertikális szemmozgászavarokkal
A nervus abducens paresis leggyakoribb okai:
• koponyaűri nyomásfokozódásban korai, figyelmeztető jel az axialis herniatio kezdetén, trauma, subduralis haematoma,
sinus thrombosis következtében
• koponyaalapi vagy sphenoid daganatok
• koponyaalapi törés
• konjugált, horizontális tekintési paresis egyik komponense

6. ábra: A nervus abducens kétoldali (jobb>>bal) paresise.
Egyenes – előretekintő szemállásban (középen): A jobb szem convergens kancsal szemállása (a jobb n. VI: innervációs zavara okozta kifelé mozdulási – abdukciós
paresise miatt)
Jobbra – felfelé tekintéskor: A jobb szem abdukált felfelé tekintése – abdukcióban, azaz kifelé húzásban – elmarad a bal szem jobbra felfelé tekintő állásától.
Balra-felfelé tekintéskor: A bal szem abdukált mozgása csökkent a jobb addukált mozgásához képest.
Prizmakorrekcióval (ilyen nagyfokú strabismusnál első lépésben szemizomműtét jön szóba az oki kezelés után) csökkenthető a jobb túlsúlyú, de kétoldali abdukciós
gyengeség.
A betegnél vertikális elmaradás egyik tekintési irányban sem látható
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• sclerosis multiplex (40 életév alatt)
• cerebrovascularis folyamat részeként
• agytörzsi daganatok: főként glioma következtében,
pyramis- és cerebellaris tünetekkel
• úgynevezett nem izolált szemizomparesisek részeként
■■ Millard–Gubler-szindróma: együttes n. VI., n. facialis
paresis és ellenoldali hemiplégia
■■ Foville-szindróma: együttesen a nervus abducens,
a nervus facialis és azonos oldali konjugált tekintési
paresis
■■ Gradenigo-szindróma: együttes nervus trigeminus
és a nervus abducens laesiók (oka: pyramiscsúcs
meningeoma)
■■ acusticus neurinoma: együttes n. VI., n. V., n. VII., n.
VIII. paresis
■■ sinus cavernosus megbetegedései: aneurysma, fistula,
carcinoma, meningeoma
■■ koponyaűri thrombosis
■■ fissura orbitalis superior tünetegyüttes
■■ orbitacsúcs tünetegyüttes

7. ábra
Fent: Hess-ábra.
Bal>>túlsúlyú de kétoldali nervus abducens paresis okozta Hess ábra
képeltolódást jelez a beteg.
Lent:Bal túlsúlyú de két oldali nervus abducetis paresis okozta szemtünet rajzos
ábrája.

A nervus abducens differenciáldiagnosztikájában viszonylag
gyakori egy veleszületett beidegződési zavar,
a Duane-szindróma (Duane-féle retrakciós szindróma):
(lásd részletesen a 3.2.1. számú fejezetben a 100. oldaltól)
• gyermekkorban észlelik, kettőslátást nem okoz,
• az érintett szemen az abdukció nem kivitelezhető,
• abdukciós késztetéskor a bulbus retrahálódik, a szemrés szűkül,
• addukcióban a szemrés tágul.
• Etiopatomechanizmusa: veleszületett paradox innerváció során a külső egyenes szemizmot is a nervus oculomotorius idegzi be.
A neurogen abducens paresist utánzó úgynevezett pseudoabducens paresisek okai:
Endocrin myopathia okozta myositis, következményes kontraktúra (lásd még az 5.5.3. számú fejezetben a 334. oldaltól).
Ocularis myasthenia gravis (lásd még az 5.5.2.3. számú fejezetben a 330. oldaltól).
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5.3. Az agytörzsi funkciózavarok okozta neurogén paresisek
SOMLAI JUDIT

5.3.1. Az agytörzsi funkciózavarokhoz társuló szemmozgászavartípusok, a magassági lokalizáció klinikai jelentősége,
modern kezelési alapelvek
Az agytörzs (ATÖ), mint egy „reléállomás”, átkapcsoló állomást jelent a perifériás szemmozgató agyidegek és magvai, valamint a legmagasabb rendű, azaz kérgi, supranuclearis szemmozgató rendszerek között. Az agytörzs egyik feladata a konjugált
szemmozgások első fokú szervezése. Az agytörzsi és a supranuclearis szemmozgások szabályozásának legfontosabb anatómiai
és fiziológiai ismérveiről részletesen olvashatnak az 5.4. számú fejezetben a 318. oldalakon. Az agytörzsi szemmozgató rendszer
sérülésekor a szemmozgások diszkonjugálttá válnak vízszintes és/vagy függőleges síkban. Ezzel egyidejűleg a rotatorikus funkciók is zavart szenvedhetnek.
Az agytörzs számos élettani feladata között fontos szerepet játszik a test egyensúlyozási, helyzetváltoztatást szabályozó és koordináló tevékenységében. Ez az úgynevezett oculovestibularis pályarendszer, ami a vestibularis, azaz a testhelyzetet érzékelő
rendszerek, illetve a szemmozgatásért és a testtartásért felelő vázizmok szabályozó neuronjai közötti koordináció révén valósul
meg. Ennek következménye, hogy az agytörzsi eredetű szemmozgászavarok okozta látáspanaszok gyakran társulnak szédüléssel,
járásbizonytalansággal, illetve a fej és a testhelyzet változtatása által kiváltott diplopiával.
A perifériás és a centrális szemmozgászavarok elkülönítésének lehetőségei
A perifériás neurogén szemizomparesis okozta kettőslátás oly
zavaró mértékű a beteg térlátásában, hogy többnyire elsőként
a szemorvoshoz fordul. A centrális-diszkonjugált szemmozgások zavara jóval enyhébb képeltolódást okoz, és a neurológiai
tünetekkel együtt, kevert formájában jelentkezik, ebből adódóan az ideggyógyász észleli ezeket a tüneteket. A betegek a
kontúrlátási és mélységérzékelési gondokat, a fejfordítás és a
testhelyzetváltozás okozta tüneteket többnyire nehezen tudják megfogalmazni, annak zavaró, de nem markáns jellege
miatt. Térlátászavart, tekintetváltáskor szédülést és átmeneti
homálylátást, valamint gyakran „lépcsőn járási képtelenséget”
fogalmaznak meg. Utóbbi magyarázatául szolgálhat az, hogy
az agytörzs a konjugált szemmozgások subcorticalis „előszervezője”, és így funkciózavarai még kezdeti, összerendeződő
félben lévő folyamatoknak a sérülésén alapul, ami a konjugált
szemmozgások diszkonjugálttá válását eredményezi. Az esetek zömében több szemizom egyidejű működészavara következtében a két szem látóterében szimmetrikus képeltolódás
alakulhat ki vízszintes és/vagy függőleges síkban, s nemegyszer a rotációzavar okozta fixációs képtelenséggel is társul.
Egy összehasonlító, Hess-ernyős ábrapáron kíséreljük meg
érzékeltetni (lásd az 1. ábrát) egyrészt a perifériás neurogén
paresis okozta következményes látótér-beszűkülést, és az ellenoldali szinergisták túlhúzása okozta térhatár-eltolódást,
amit a központi idegrendszer képtelen fúzióba hozni, s a zavaró diplopiát kiküszöbölni. A centrális szemmozgászavar
okozta, közel szimmetrikus képeltolódás egy kevésbé zavaró képdiszparációt eredményez. Az ebből adódóan enyhébb
fokú a diplopia nem vagy mérsékelt, nehezen meghatározható látászavart okoz a betegeknek.
1. ábra
Hess-ernyős rajzos ábra: A perifériás és a centrális szemizomparesisek okozta képeltolódások-diplopiák Hess-ernyőn. (Fekete vonal a normál szemállás
Hess-ernyős képe, piros vonal a beteg által jelzett képeltolódás)
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A szemmozgások során észlelhető klinikai jelek jellegzetességeit az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Differenciáldiagnózis
Perifériás paresis
Centrális szemizomparesis
nagy képdiszparáció
szimmetrikus a képek eltolódása
gyorsan szemorvoshoz fordul
jól tolerálja, majd neurológushoz jut
legnagyobb PD-val sem korrigálható
PD-val (10 PD alatt)
oki kezelés – szemizomműtét,
o horizontális és/vagy
majd a reziduális deviáció PD-val
o vertikális síkban korrigálhatók
A rotációs zavar nem javítható
*PD=prizma dioptria szemüveg-korrekció

Az agytörzsi funkciózavar okozta úgynevezett centrális szemmozgászavarokat a neurológiai megbetegedések körében főként
a cerebrovascularis, a demyelinisatiós megbetegedés, vagy a traumák okozta kórképek tüneteiként észlelhetjük. A mindennapi
gyakorlatban egy kisebb lacunaris infarctus vagy plakk (amik MR-vizsgálattal sem mindig mutathatók ki) az agytörzsben működészavart hozhatnak létre a többlépcsős szemmozgató mechanizmus egy-egy fázisában (például egy- vagy kétoldali addukcióabdukció paresise). Ezzel ellentétben a kiterjedtebb agytörzsi léziók egy- vagy kétoldali teljes tekintési plégiát okoznak.
AZ AGYTÖRZSI MŰKÖDÉSI ZAVAROK OKOZTA SZEMMOZGÁSZAVAROK LEGGYAKORIBB
KLINIKAI MEGJELENÉSI FORMÁI
Didaktikai célból a szemmozgászavarokat a szerint csoportosítjuk, hogy az agytörzs melyik részén, cranialtól caudalisan haladva, mely magasságban sérülnek meg a pályarendszerek és alakulnak ki a funkciózavarok. Azon élettani ismeretből kiindulva,
hogy a pons és a pontovertikális régiók a horizontális és a horizonto-vertikális konjugált szemmozgások koordinátorai, így ezen
síkokban létrejövő szemmozgászavarok képezik a horizontális szemmozgászavarok csoportját. Ugyanakkor a pontomedulláris
régióból induló és az agytörzs teljes vertikumán áthaladó úgynevezett oculovestibularis pályarendszer anatómiai szubsztrátuma
a vertikális mozgásoknak, így ezen pályák sérülése okozza a vertikális síkú szemmozgászavar-típusokat és ezeket egy másik nagy
csoportba sorolhatjuk (lásd a 2. ábrát).

2. ábra
Az agytörzsi eredetű szemmozgászavarok topográfiai lokalizációs csoportjai táblázatban és rajzos ábrán
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Horizontális síkban kialakuló szemmozgászavar-típusok
• konjugált tekintési paresis
• klasszikus internuclearis ophthalmoparesis (INO)
• WEBINO szindróma
• az úgynevezett „egy és egy fél szindróma”
• kétoldali abdukciós paresis
Horizontális síkban kialakuló agytörzsi funkciózavar okozta szemmozgászavarok
Az agytörzsi eredetű funkciózavar okozta konjugált tekintési paresis (konjugált deviáció) következtében a beteg nem tud a lézió
irányába nézni, többnyire kiterjedtebb agytörzsi régiót érintő folyamat miatt a beteg „elnéz a bénulás gócától”. Ezen tünetcsoport feltehetően azért észlehető ritkábban a klinikai gyakorlatban, mert kialakulásakor a kiterjedt agytörzsi sérülés oly súlyos
általános következményekkel jár, hogy mellettük a szemtünetek eltörpülnek. Leggyakoribb okai az arteria basilaris thrombosisa,
a sclerosis multiplex, a híd gliomája, illetve a Wernicke-féle encephalopathia.
Az úgynevezett internuclearis ophthalmoparesis (INO)
a mindennapi gyakorlatban a 40. életév alatt főként a
demyelinisatiós megbetegedések kapcsán, az annál idősebb korosztályban pedig agytörzsi cerebrovascularis
betegségek részeként figyelhető meg.
Az internuclearis ophthalmoparesis feltételezett
etiopatomechanizmusának elemzésekor abból kell kiindulnunk, hogy a kórfolyamat az agytörzs egyik legősibb pályarendszerének, az úgynevezett fasciculus
longitudinalis medialis (FLM) egy- vagy kétoldali
működészavarának a klinikai jele. Ezen pályarendszer a konjugált oldalra tekintés egyik fő szervezője.
Vízszintes irányú oldalra tekintéskor ugyanis részben
impulzusok jutnak a hídi tekintési központból (Pontin
Paramedian Formatio Reticularis, PPFR) az azonos oldali abducens maghoz, ami ipsilateralis abdukciót, azaz
kifelé tekintést hoz létre, részben pedig a tekintési központ a fasciculus longitudinalis medialis révén az ellenoldali nervus oculomotorius magcsoportját ingerli, és
így egyidejűleg az addukciót, azaz az ellenoldali szem
befelé tekintését hozza létre. (lásd a 3. rajzos ábrát)

3. ábra
Az internuclearis ophthalmoparesis (INO) feltételezett etiopatomechanizmusának rajzos ábrája és a szemállászavar rajza konjugált balra tekintéskor
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4. ábra
Egy bal oldali internuclearis ophthalmoparesis
A: egyenes előretekintéskor a bal szem divergens kancsal szemállása (addukciós paresis) B: felfelé tekintéskor a bal szem divergens kancsal szemállása (addukciós
paresis) C: jobbra felfelé tekintéskor a bal szem addukciós paresise D: balra felfelé tekintéskor konjugált szemállás E: vízszintes jobbra tekintéskor a bal szem addukciós
paresise F: vízszintes balra tekintéskor konjugált szemállás G: jobbra lefelé tekintéskor a bal szem addukciós paresise H: függőleges lefelé tekintéskor a bal szem divergens kancsal szemállása (addukciós paresis) I: balra lefelé tekintéskor konjugált szemállás J: convergentia késztetéskor a bal szem convergentia gyengesége
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Klinikai megjelenési formák:
Egyoldali internuclearis ophthalmoparesis (INO): Egyoldali FLM lézió következtében egyoldali addukciós gyengeség jellemzi,
megtartott abdukciós és konvergenciakészség mellett. Főként cerebrovascularis megbetegedések része, mivel az agytörzs vérellátása a paramedián régiók felé szimmetrikusan egyoldali a középvonalat megkímélve, míg aszimmetriás INO sclerosis multiplexben figyelhető meg gyakran (lásd a 4. ábrát).
Kétoldali INO: Mindkét vízszintes tekintési irányba nézetve a beteget az addukciós szemmozgások paretikusak, zavartalan abdukciós mozgások mellett, s ha a konvergencia működése is érintetté válik, már egyenes előretekintéskor is úgynevezett
divergáló szemállás látható. Ezt az angol nyelvű szakirodalom WEBINO („Wall-Eyed Bilateral Internuclear Ophthalmoparesis”) szindrómának is nevezi, amikor egyenes előretekintéskor mindkét szem kifejezett kifelé tekintő ún. divergens kancsal szemállásban van.
Másfél szindróma: Az úgynevezett „másfél”,
azaz „egy és egy fél”, nemzetközi nevén „one
and a half” tünetegyüttes: Nevét onnan kapta, hogy megtartott vertikális szemmozgások
mellett a lézió felőli oldalon a beteg szeme
nem tud semelyik oldalirányba elmozdulni:
Emellett a társszemen is csak kifelé tekintés
valósul meg, azaz csak abdukálni tud az ép
oldalon. A feltételezett patomechanizmus
szerint kétoldali FLM lézió okozta kétoldali
addukciós paresiséhez az érintett oldalon a
hídi tekintési központ (PPFR) működészavara
is társul (lásd az 5., 6. ábrát).
Egy másik fajta, elsődlegesen a patológiai eltérés lokalizációját alapul vevő csoportosítása az internuclearis paresiseknek:
Anterior internuclearis ophthalmoparesis,
5. ábra
(ant-INO): Kétoldali addukciós gyengeség,
Az úgynevezett „egy és egy fél” tünetegyüttes feltételezett etiopatomechanizmusának rajzos ábrája,
és az oldalra tekintéskor kialakult szemmozgászavarok kóros szemállásainak rajza
konvergencia paresissel vagy teljes bénulással,
s nemritkán vertikális szemmozgászavarral
is társul, ami szintén szimmetrikus, tehát az
6. ábra
„Egy és egy fél” szindróma: Egyenes előretekintéskor: a jobb
egyik szem fel-, a másik pedig lefelé mozdul,
szem abdukált, kifelé rögzült állapotban, mivel befelé nézni,
illetve drámai helyzetben úgynevezett „seeaddukálni nem tud vízszintes balra nézéskor. A bal szem középállásban marad vízszintes oldalra tekintéskor mindkét iránysaw nystagmus” tapasztalható, azaz váltaban. Oka: Kétoldali internuclearis ophthalmoparesis és bal olkozva az egyik szem fel-, a másik pedig lefelé
dali konjugált balra tekintési plégia: jobb oldali INO, azaz a
rándul a fenti jelenségek mellett. Leggyakofél+bal oldali horizontális teljes plégia, azaz egy szindróma, egy
és egy fél tünettani csoport
ribb okai a vérnyomáskiugrás okozta agytörzsi vérzés, illetve a sclerosis multiplex.
Posterior internuclearis ophthalmoparesis, (post-INO): A klasszikus FLM károsodása a hídi nervus abducens magva és a
mesencephalonban elhelyezkedő nucleus oculomotorius közti régióban alakul ki. Ezt a tünetet „ataxiás nystagmussal társuló INOnak” is nevezik. A tünetegyüttes lényege, hogy konjugált oldalra tekintéskor az addukáló mozgás csökkent volta mellett, annak erőltetésekor is csak enyhe fokú nystagmus látható az addukáló, azaz befelé néző szemben. Ugyanakkor a társszem abdukciója létrejön
ugyan, de heves, végállás felé fokozódó amplitúdójú nystagmus látható. Ez főként kétoldali formában, tehát mindkét oldalra tekintéskor látható, és patognosztikusnak tartják sclerosis multiplexben. A gyermekkorban neurofibromatosis kapcsán kialakuló pontin
glioma a leggyakoribb okozója. A neurológiai klinikai gyakorlatban néhány antiepileptikum (diphenylhydantoin, carbamazepin) mellékhatásaként figyelték meg az úgynevezett „tranziens kétoldali internuclearis ophthalmoparesist, abdukáló szem nystagmusával”
Inverz INO: Konjugált oldalra tekintéskor akadálytalan az addukciós mozgás, azaz a befelé tekintés, míg az abdukció
paretikus. Azonban nem kétoldali abdukciós, azaz nervus abducens paresis áll fenn, hiszen külön-külön vizsgálva a két szemet
az abdukció akadálytalan. Feltételezetten a pontomedullaris határvidék funkciózavarának következménye, de nem tisztázott
az etiopatomechanizmusa.
Kétoldali abdukciós szemizomparesis: A horizontális síkban kialakuló szemmozgászavarok körében az úgynevezett kétoldali
abdukciós szemizomparesist egy nem tisztázott etiológiájú, tünetként közel szimmetrikus, kétoldali abdukciós gyengeségként
figyelhetjük meg. Feltehetően azonos a fentebb említett inverz internuclearis ophthalmoparesissel.
Leggyakoribb okai:
• Bármilyen eredetű koponyaűri nyomásfokozódás, ami időben akár meg is előzheti a pangásos papillakép kialakulását.
• Gyermekkorban a nervus abducens vagy a nervus facialis agyideg funkciózavarával társuló paresisek agytörzsi gliomára
utalhatnak, aminek minél koraibb felismerése igen fontos a kezelés minél gyorsabb megkezdése miatt.
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• A hátsó skála daganatai közül a gyermekkorban a gyorsan növekvő cerebellaris daganatok koponyaűri nyomásfokozódást
okozva, míg felnőttkorban a IV. agykamra falában lévő ependymoma – elsősorban hányással és papillaoedemával társultan
– okozhatnak kétoldali abdukciós paresist is. Igen nehéz differenciáldiagnosztikai problémát jelenthetnek a lassan növő,
kevésbé drámai tünetekkel társuló, a hátsó skálában induló vagy áttétből származó daganatok. Az agytörzs elülső felszíne
felé emelkedhetnek, s az agyidegek kompressziójához vezethetnek például a chordomák, cholesteatomák és meningeomák.
• Az agytörzsi cerebrovascularis epizódok gyakori jele lehet a kétoldali abdukciós paresis. Leggyakrabban hídi paramedián
infarktus okozza, amely később konjugált tekintési paresissel is társulhat.
• Átmeneti agytörzsi tüneteket okozhat az arteria basilaris atheroscleroticus ectasiája, aneurysma, illetve az agytörzs elülső
felszínén haladó basilaris tortuóz lefutása, ami térfoglaló hatású is lehet.
Vertikális síkban kialakuló agytörzsi szemmozgászavarok
A vertikális tekintési paresis a felső agytörzsi régió, azaz a fasciculus longitudinalis medialis (FLM) rostralis részének, és a felső
agytörzsben elhelyezkedő nucleus interstitialis Cajal-mag területének, illetve az ezek összeköttetéseit biztosító pályák funkciózavarán alapul. Brandt és Dieterich nagy klinikai és elméleti jelentőségű kutatásaiból derült ki, hogy a mesodiencephalicus és a
paramedian thalamusvidék léziója a konjugált ciklo-vertikális szemmozgásokat integráló mechanizmusok sérüléséhez vezethet.
A vertikális síkban jelentkező agytörzsi szemmozgászavarok etiopatomechanizmusában részben az extrapyramidalis mozgatórendszer megbetegedéseit, másrészt a cerebrovascularis megbetegedéseket és kisebb hányadban a középvonali kompressziós
folyamatokat észlelhetjük.
Klinikai megjelenési formái, leggyakoribb szindrómák:
A fel- és/vagy lefelé tekintés paresise – Parinaud-szindróma
A Parinaud-szindróma, vagy szakirodalomban jegyzett nevén az úgynevezett „dorsal midbrain” szindróma (DMB) feltételezetten a pontomesencephalicus régió működészavarán alapuló szemmozgászavar-forma, amelynek leggyakoribb oka vagy egy
középvonali daganat (pinealoma, periaqueductalis astrocytoma stb.), vagy az okkluzív hydrocephalusok, indirekt hatásuk révén.
Klinikai tünetei:
• kezdeti szakaszban felfelé tekintési gyengeség bevezető tüneteként az úgynevezett „upbeat nystagmus”, amikor még létrejön
a felfelé tekintés, de már végállásban egy, a gyors komponensnél felfelé csapó nystagmus jelzi a paresis kezdetét
• a vezetett szemmozgások során egyik vagy mindkét szem szimmetrikus vagy aszimmetrikus felfelé tekintési gyengesége,
oldalkülönbséggel
• a konvergencia csökkenése, s annak késztetésekor a konvergencia spasmusa váltható ki
• szintén korai jele lehet a tünetegyüttesnek a direkt és az indirekt pupillareakciók csökkenése, majd plégiája
• az anisocoriát többnyire már egy előrehaladott fázisban észlelhetjük, ugyanakkor a konvergencia vizsgálata során még
kontrahálódnak a pupillák (ez az úgynevezett „light-near dissociation”, (részletesebben a 5.1.1. számú fejezetben, a 297.
oldalaktól olvashatnak.)
• már kóros együttes kontrakcióra utal a bulbusok retrahálódása konvergencia késztetésekor
• a felfelé tekintés plégiájával gyakran társul a szemhéjak kóros retrakciója
A neurogen felfelé tekintési paresis differenciáldiagnosztikája:
Felfelé tekintési pseudoparesist okozó izolált myositis (musculus rectus inferior) endocrin myopathiája (pajzsmirigy-működési
zavar, thyreoditis, autoimmun megbetegedés) következtében.
Az ocularis myasthenia gravis – ptosissal vagy a nélkül – tekintetemelési gyengesége okozta pseudoparesis.
Neurogen paresist (leggyakrabban a nervus oculomotorius léziót) követően kóros regeneráció során nem a tekintetet emelő,
hanem egy más funkciót biztosító szemizomban indul meg az kóros reinnerváció.
Az úgynevezett „szimmetrikus vertikális képeltolódás”, azaz „skew deviation”
A vízszintes szemmozgászavarokhoz (főként internuclearis ophthalmoparesis formákhoz) gyakran társuló, mérsékelt panaszokat okozó szemmozgászavar-féleség a vertikális és a ferde síkokban szimmetrikus képeltolódás. A betegeket elsődlegesen utcai
közlekedésben és lépcsőzéskor zavarja, olvasáskor sorváltási látászavart idézhet elő. A neurológiai klinikumban leggyakrabban a
cerebrovascularis folyamatok következményeként figyelhetjük meg. Etiopatomechanizmusát az ocularis tilt kapcsán részletezzük.
Az úgynevezett „ocularis tilt” tünetegyüttese
Az agytörzs egyik fontos funkcióját biztosítja az úgynevezett vestibuloocularis reflex mechanizmus (VOR).
A VOR fiziológiája: Egy szinkronizációs folyamat, nevezetesen a fej és a test helyzetváltoztatása egy kompenzáló szemmozgássorozattal
egészül ki. A pályarendszer működésének alapelve, hogy a fej billentésekor a belső fülben lévő otholithekből kiinduló pályák impulzusai a vestibularis magvakban átkapcsolódnak, s az onnan eredő pályák szoros funkcionális összeköttetést biztosítanak a már
korábban említett FLM pályarendszer révén a szemmozgató agyidegi magvakkal és azok pályáival. Ennek révén a fej mozgatásakor a szemek egy konjugált, a fejmozgás irányával ellentétesen irányuló, vízszintes, függőleges és rotátoros funkcióval egészül ki,
így tudja követni a fej helyzetváltozását.
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B

A

C

7. ábra
A: A fiziológiás vestibulo-ocularis reflex (VOR) egy kompenzatorikus szemmozgásreflex mechanizmusa a fej oldalra billentésekor, ún. billenés-tilt mechanizmus
B: A kóros VOR mechanizmus következményei: egy ocularis tilt mechanizmus zavara okozta kóros fejbillentés C: Ugyanezen beteg egyenes előretekintéskor (fejét
visszabillentve: ferde szem elcsúszás, skew deviation)

A vestibulo-ocularis reflex (VOR) sérülése (lásd a 7. ábrát) ezen összetett funkciósorozat felborulását, a kompenzáló törekvések és
működési deficitek egy jellegzetes tünethármasát hozza létre. Ezeket a kóros (tilt, azaz billentett) fejtartással, és a szemek egyidejű
kóros, kompenzáló szemmozgásával kialakult jeleket a nemzetközi szakirodalom „ocularis tilt reaction (OTR)” elnevezéssel illette.
A vestibulo-ocularis reflex (VOR) jellemzői:
I. A kóros fejbillentés „head tilt”, amely nem azonos etiopatomechanizmusú a kettőslátást kompenzáló, nervus trochlearis
paresis esetén kialakuló kóros fejtartással.
II. A kettőslátást eredményező, horizonto-vertikális szemmozgások zavarán alapuló, szimmetrikus függőleges képeltolódás
(„skew deviation”) és/vagy internuclearis ophthalmoparesis (lásd a 8. ábrát).
III. Horizonto-rotatorikus nystagmus oldalra tekintéskor, ami a fiziológiás-rotációs kiegészítő szemmozgások működészavarának
klinikai megnyilvánulása.

B

C

A
8. ábra
Ferde elcsúszás (skew deviation) és kétoldali internuclearis ophthalmoparesis (INO). A: Egyenes előretekintés: szimmetrikus ferde elcsúszás: jobb szem magasabb, bal
szem mélyebb szemállása. B és C: Jobbra-fel és balra-felfelé nézetéskor: kétoldali internuclearis ophthalmoparesis (INO) okozta addukciós, azaz befelé nézés csökkenése

A nemzetközi szakirodalomban a legnagyobb számú közlemény
a tünettan etiopatomechanizmusára és a vestibuloocularis megbetegedésének diagnosztikai megközelítésére vonatkozóan Dieterich és
Brandt professzorok érdeme.
A szimmetrikus ferde elcsúszás, azaz a skew deviation háromféle eltérő
formáját az agytörzs eltérő magasságában lévő léziók hozhatják létre.
(Th. Brandt-féle beosztás, 9. ábra)
9. ábra
A szimmetrikus ferde szemállás elcsúszása, ún. skew deviation (SD) három típusa
(4.sz. irodalom: Th. Brandt: The different types of skew deviation. J Neurol. Psych. 1991;54:549-550/)
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Az első típus esetén a félkörös ívjáratok megbetegedése (Tullio-jelenség) következtében mindkét szem magasabb állású, de eltérő
mértékben. A második típus, amikor csak az egyik szem magasabb állása látható egyenes előretekintéskor a vestibularis magvak
vagy pályák, illetve az agytörzs nyúltvelői léziójakor. A leggyakoribb, a harmadik típusában a mesodiencephalicus területek
működési zavara miatt az egyik szem magasabb, a másik mélyebb állású.
M. Dieterich és Th. Brandt professzorok nagy betegszámú, cerebrovascularis-agytörzsi stroke betegeknél végzett megfigyeléseik
egyik legfontosabb konklúziója a lokalizációs diagnosztikában nyújtott nagy segítséget.
Ha a VOR léziója ipsilateralisan jelentkezik: a VOR pálya pontomedullarisan sérült
A kontralateralis VOR tünethármas: VOR pálya pontomesencephalicus szakaszon sérült meg.
Az agytörzsi szemmozgászavarok differenciáldiagnosztikája
A következő tünetegyüttes-csoportokban figyelhetők meg azon szemmozgászavarok, amelyek hasonlítanak az agytörzsi eredetűekhez, de eltérő etiopatomechanizmus révén alakulnak ki:
• Az úgynevezett nem izolált szemizomparesisek kialakulhatnak intraxiális agytörzsi lézió következtében, amelyeket más
néven alternáló szindrómáknak is nevezünk, továbbá az extraxiális paresisek (lásd részletesen a 5.5.2.1 számú fejezetben,
a 324. oldalon).
• Az endocrin myopathia során bármelyik szemizom gyulladása, majd hegesedése az ellentétes irányba húzó szemizomban
okoz másodlagosan húzási képtelenséget, ami tehát nem neurogen paresis, de annak klinikai tüneteit mutatja (lásd részletesen
a 5.5.2.2. fejezetben a 328. számú oldaltól).
• Az ocularis myasthenia gravis valamennyi szemizom izolált vagy csoportos működése a neuromuscularis junctio funkciózavara következtében, ami Camsilon-teszttel, ocularis EMG vizsgálattal, valamint kettősképvizsgálattal elég jó megközelítéssel
segít kizárni vagy megerősíteni az alapbetegséget (lásd részletesebben az 5.5.2.3. számú fejezetben, a 330. oldaltól).
Az agytörzsi eredetű szemmozgászavarok kezelési elvei
Az alapbetegség adekvát kezelése mellett, eredettől függetlenül javasoljuk a gyermekszemészetben a valódi kancsalság tüneti
kezelésére jól bevált hasábkorrekciót (lásd a 10. ábrát).
A korrekció felírásához szükséges mérésekről s azok eszközeiről a 3.2.2. számú fejezetben a 115. oldaltól olvashatnak. (Polateszt
vizsgálat, és/vagy hasáblencsesor segítségével.) Ezen vizsgálati módszerekkel vízszintes és függőleges síkban, valamint ferde tengelyben is megállapítható azon prizmakorrekció, ami a képeltolódást korrigálja. Utóbbi akkor javasolt, ha a gyógyszeres
és/vagy műtéti kezelés nem vagy csak részlegesen szünteti
meg a szemmozgászavar okozta kettőslátást, vagy a megmaradó képeltolódás nem elviselhető mértékű a mindennapi
életvezetésben. A prizma dioptriával sem korrigálható, a klinikai gyakorlatban a rögzült perifériás szemizomparesisek
10. ábra
Prizmaszemüveg-korrekció: a korrekció lecsökkenti vagy teljesen megszünteti a
eseteiben a korrekciós szemizomműtét jön szóba. Ha még
jelentős ferde elcsúszást (skew deviation) és megszünteti a kétoldali addukciós
mindig van a betegnek kettőslátása (kb. 10 PD alatti) akkor a
gyengeséget is. A korrekció alatt a beteg kettőslátása megszűnt távolra és közelre
maradék képeltolódást prizmakorrekcióval szüntetjük meg.
egyaránt, olvasni tud és autót vezet
Az agytörzsi funkciózavar okozta szemmozgászavarok tipizálása nem azért fontos, hogy egy újabb lacunaris infarktust
vagy demyelinisatio okozta léziót mutassunk ki, hiszen ezek kezelése megegyezik az alapbetegség terápiájával. A centrális
szemmozgászavarok topográfiai megközelítése és típusuk megállapítása differenciáldiagnosztikai szempontból fontos, mivel
bizonyos szemmozgászavarok jellegzetesek az egyes tünetegyüttesekben. Például az internuclearis ophthalmoparesis főként
sclerosis multiplex szemtünete 40 éves kor alatt, míg a Parinaud-szindrómát leggyakrabban az agytörzset is komprimáló,
középvonali térfoglaló folyamat részeként figyelhetjük meg, tehát etiológiaspecifikusak. Egyidejűleg a szemmozgászavar
számszerű mérésével a kezelés hatékonysága is objektívebben megbecsülhető.
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SZIRMAI ÁGNES

5.3.2. Az otoneurológia klinikai jelentősége az agytörzsi
működészavarok diagnosztikájában
ANATÓMIAI ÉS ÉLETTANI ALAPOK
Az egyensúly- és testtartás-szabályozó rendszer betegségei jellegzetesen határterületi problémaként jelentkeznek a mindennapi orvosi gyakorlatban. Mint a határterületi kérdéseknél általában, az egyes szakmák más szemszögből látják a problémákat.
A beteg gyógyulásához szükséges, hogy a beteget több területen is kezelő szakorvosok jó kapcsolatban legyenek egymással,
"egy nyelvet beszéljenek". Brandt leírása szerint a vertigo egy multiszenzoros és szenzorimotoros tünetegyüttes, percepciós,
autonóm, poszturális és okulomotoros megnyilvánulással. Ez utóbbinak, az okulomotoros manifesztációnak a hangsúlyozásával
tárgyalja a témakört az otoneurológiai fejezet.
Az otoneurológia a fülészet és a neurológia közötti határterületként a vesztibuláris eredetű szédüléssel és nystagmussal foglalkozik.
Az egyensúlyozó szerv összetett érzékszerv, amelynek végkészüléke a belső fülben, a hallószerv mellett helyezkedik el, központja
pedig az agytörzsben, a nyúltvelő-híd átmenetben található.
A VIII. agyideg két teljesen különálló részből áll (nervus vestibularis és nervus cochlearis). Közös szakaszuk az agyból való kilépéstől a meatus acusticus internus közös szakaszáig tart. A félkörös ívjáratok és az otolith-apparátus rostjai, mint n. vestibularis
a ganglion Scarpaehoz jutnak. A IV. kamra oldalsó zugához haladnak, majd felfelé a Schwalbe- (nucleus medialis) magban, lefelé
a Deiters- (nucleus lateralis) és Bechterew- (nucleus superior), illetve a Roller-magban (nucleus descendens spinalis) végződnek.
Innen fontos idegpályák lépnek ki:
• vestibulospinalis és vestibulocervicalis pálya;
• vestibulocerebellaris pálya;
• vestibuloocularis pályák;
• vestibuloreticularis pályák;
• vestibulocorticalis pályák a temporális kéregbe projiciálnak.
PERIFÉRIÁS VESZTIBULÁRIS KÁROSODÁSOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA
Több betegségben az otoneurológiai vizsgálat perifériás vesztibuláris léziót igazol, ezek többsége a fül-orr-gégészet tárgykörébe
tartozik. A perifériás károsodások többségében a nystagmus harmonikus tünetcsoport részeként jelentkezik. Általában a kalorikus ingerléskor ívjáratparézist látunk, azaz az egyik fül mind hideggel, mind meleggel csökkenten ingerelhető. Kivétel ez alól
a BPPV (Benign Paroxysmal Positioning Vertigo), amely típusos pozicionális nystagmust eredményez. A differenciáldiagnózis
a kísérő tünetek, illetve a szédüléses roham időtartama alapján lehetséges (1. ábra).
A perifériás károsodásokban a kalorikus ingerlés lelete változatos képet mutat a teljes kieséstől az enyhe működéscsökkenésig.
Az akut szakaszban a spontán nystagmus miatt a kalorikus reakció kissé nehezen ítélhető meg. A heveny szak elmúltával jól
észlelhető az ívjáratparézis. A meleginger után a beteg oldalon marad a spontán nystagmus, az ép oldalon a spontán nystagmus
kissé felerősödik a normális ingerelhetőség következtében. Az ép oldalon a hideg inger megfordítja vagy megállítja a spontán
nystagmust. A spontán nystagmus miatt az ép oldal kalorikus ingerelhetősége sok esetben nehezen ítélhető meg (2. ábra).
A perifériás károsodások között
neuro-ophthalmologiai szempontSzédüléses
Fej helyzetének
ból is speciális helyet foglal el
Betegség
rohamok
változtatása
Fülfolyás
Hallásromlás
az ívjáratok canalolithiasisa vagy
hossza
befolyásolja
cupulolithiasisa, azaz a BPPV. Attól
Meniére-betegség
órák
nem
nincs
változó
függően, hogy melyik ívjárat betegséNeuronitis vestibularis
napok
nem
nincs
nincs
géről van szó, a kiváltódó nystagmus
Labyrinthitis
percek
nem
van
fokozódó
többféle lehet. Természetesen szabad
szemmel nagyon nehéz elemezni ezeVestib. schwannoma
hetek
nem
nincs
fokozódó
ket a nystagmusformákat, igazán jól
Ictus cochlearis
napok/nincs
nem
nincs
hirtelen
videonisztagmográfiával láthatók.
BPPV
másodpercek
igen
nincs
nincs
A mindennapi gyakorlatban a változatos nystagmusok jelentős differenciál1. ábra
diagnosztikai problémát jelentenek.
Perifériás szédülések differenciáldiagnosztikája
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2. ábra
Vesztibuláris léziók értékelése a kalorikus nistagmus alapján (jobboldali lézió esetén). Magyarázat: a nyilak iránya a beteggel szemben álló helyzetben értelmezhető
(mintha szemben állnánk vele)

A leggyakoribb a hátsó ívjárat BPPV-je (90% feletti előfordulás), a többié jóval 10%
alatt marad. A hátsó félkörös ívjárat canalithiasisa esetén az otolithszemcsék a hátsó
félkörös ívjárat legalsó pontján helyezkednek el. Az ívjáratban Dix–Hallpike-manőver
alatt ampullofugális áramlás jön létre, melyet a gravitáció kissé módosít. Az eredmény: a betegséggel azonos oldali szemen a nystagmus kifelé rotáló, felfelé irányuló
vertikális komponenssel, az ellenoldali szemen a nystagmus felfelé-kifelé irányul.
Ez a leggyakoribb típusú BPPV (3. ábra). A többi ívjárat betegsége esetén más jellegű
nystagmusok láthatók, ez néha jelentős diagnosztikai nehézséget okozhat.
Centrális vesztibuláris károsodások diagnosztikája
Neuro-ophthalmologiai szempontból a centrális vesztibuláris működészavarok a
perifériás károsodásoknál nagyobb jelentőséggel bírnak. A centrális vesztibuláris
pályák az agytörzsi vesztibuláris magvaktól indulnak, azonos és ellenoldali
fasciculus longitudinalis medialisként a brachium conjunctivum, illetve a szemmozgató izmok felé, valamint a rosztrális középagy szupranukleáris integráló központjaihoz és a talamikus magvakhoz. Egy másik aszcendáló pálya a vesztibuláris
magvaktól a cerebellumon, részben a nucleus fastigiin keresztül az agykéregbe
projiciál.
A centrális vesztibuláris tüneteket a legcélszerűbb a vestibuloocularis reflexek iránya
szerint csoportosítani, a tér három irányában (4. ábra). A tüneteket a vestibuloocularis
eltérések, azaz a szemmozgászavarok és különböző nystagmusformák, valamint
poszturális tünetek (különféle tartási és dőlési rendellenességek) jellemzik.
Időnként az egyes tünetcsoportok kombinált formában jelentkeznek, főleg
demielinizációs betegségekben.
Centrális vesztibuláris lézió frontális síkban
Az egyensúlyzavar frontális síkban egyoldali, azonos oldali pontomedulláris léziót
jelez, vagy ellenoldali, pontomesencephalicus szintű károsodásra utal. A fasciculus
longitudinalis medialis általában érintett. A jellemző klinikai kép a fej félrehajtott,
félrebillentett helyzete (ocular tilt), a bulbusok aszimmetrikus helyzete (egyik lefelé,
másik felfelé), torziós spontán nystagmus.

3. ábra
Az ívjáratok és az orbita anatómiája

4. ábra
A jobb oldali hátsó ívjárat síkja párhuzamos a bal
m. rectus superiorral és inferiorral, valamint a
jobb m. obliquus superiorral és inferiorral. Hátsó
ívjárat aktivitáskor vegyes nistagmus látható:
az ellenoldali szemen inkább felfelé csapó, az
azonos oldali szemen inkább torziós nistagmus.
Centrális vesztibuláris károsodások felosztása a
vesztibulookuláris reflexek iránya szerint

Centrális lézió vízszintes síkban
Az úgynevezett horizontális síkú vesztibuláris működészavar ritkábban fordul elő,
kevesebb agytörzsi képlet károsodása esetén látható. Az otoneurológus mégis gyakrabban találkozik ezzel a tünetcsoporttal, mivel viszonylag kevés egyéb neurológiai
góctünettel jár. A neurológus számára ennek a felismerése a legnehezebb, és egyben ez jelenti a legtöbb vitatémát a neurológus és az otoneurológus között. A mediális és felső vesztibuláris magvak, a VIII. agyideg belépése és a pontin paramedian
formatio reticularis (PPFR, a vízszintes szemmozgások integráló központja) károsodása okozhatja ezt a típusú károsodást.
A jellemző tünetek a vízszintes irányú nystagmus, oldalra-hátra dőlés, amely néha elesésig fokozódik. Megjelenésében leginkább
neuronitis vestibularisra hasonlít. Ha a VIII. agyideg belépési zónája károsodott (pl. sclerosis multiplex plakk), akár a kalorikus
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vesztibuláris ingerelhetőség csökkenése is észlelhető lehet. Az elkülönítésben segíthet az ellenoldali tekintésirányú nystagmus,
és az a megfigyelés, hogy az ívjáratparézis inkomplett, azaz mértéke (kalorikus ingerléskor) kevésbé súlyos, mint a perifériás lézió
esetén. Főként a mediális, kisebb mértékben a laterális vesztibuláris mag károsodása okozza.
Mivel a spontán tünetek vizsgálatakor gyakran láthatók harmonikus tünetcsoportra emlékeztető tünetek, ebben a károsodáscsoportban nagy jelentőségűek a részletes vesztibuláris provokációs vizsgálatok.
Centrális lézió szagittális síkban
Az egyensúlyzavar szagittális síkban kétoldali paramedián funkciózavart vagy kétoldali flocculus léziót jelez. Gyakran fordul elő
anyagcsere-eredetű vagy toxikus egyensúlyzavarokban.
Fő tünete:
• a felfelé vagy lefelé csapó nystagmus,
• a hátra-előre döntött fejtartás és az ilyen irányú elesés.
Lefelé csapó nystagmus
A lefelé csapó nystagmus gyakoribb, többnyire tartós jelenség. Általában kétoldali pontomedulláris károsodást vagy kétoldali
flucculus léziót jelez, vagy előfordulhat a paramedián kraniocervikális junkció kóros állapota esetén is. Többnyire nagyfokú
tartási instabilitással jár együtt. Gyakran fordul elő Arnold–Chiari-malformációban.
Felfelé csapó nystagmus
A felfelé csapó nystagmus ritkábban fordul elő, átmeneti jelleggel. Pontomezenkefalikus lézió okozhatja. Jelentős tartási instabilitás kíséri, többnyire oscillopsiával. A kórokok között lehetséges agytörzsi daganat, agytörzsi infarktus, vérzés, szklerózis
multiplex, tályog, Wernicke-enkefalopátia, intoxikációk (ilyenkor még visszafordítható lehet). Gyógyszeresen dimenhidrinat,
szkopolamin, illetve baclofen adása jöhet szóba.
Neuro-Ophthalmologiai szempontból fontos, több síkban jelentkező centrális vesztibuláris károsodások
Változatos centrális károsodásra utaló nystagmusformákat láthatunk demielinizációs kórképekben, illetve cerebrovaszkuláris
betegségekben. A sclerosis multiplexes betegek legalább 5%-ában a szédülés a legelső tünet. Egyaránt előfordul neuronitis
vestibularisra emlékeztető kép, vagy vertikális irányú, felfelé és lefelé csapó nystagmus. Néha nem vesztibuláris eredetű
szemmozgászavarokkal is együtt járhat. A rotatoros spontán nystagmus gyakoribb, mint a vízszintes irányú. Tekintésirányú
nystagmus, internuclearis ophthalmoplegia lehetséges. A kalorikus ingerléskor leggyakrabban kifejezett iránytúlsúly, élénk,
liberált reakció fordul elő. Bizonyos otoneurológiai tünetek esetén az otoneurológiai vizsgálatkor fel kell merülnie a sclerosis
multiplex alapos gyanújának. Ilyen tünetek lehetnek:
• Vertikális, horizontális vagy penduláris irányú nystagmus, amelyek egyike nagy amplitúdójú vagy frekvenciájú, annak
ellenére, hogy a kórelőzményben nem szerepel perifériás betegségre utaló szédüléses roham.
• Centrális jellegű pozicionális nystagmus, spontán nystagmus jelenléte nélkül. Pozicionális nystagmus vizsgálatakor előfordulhat csak egyszemes nystagmus is. Ahhoz, hogy ez a fontos tünet látható legyen, mindig meg kell vizsgálni a beteget
Frenzel-szemüveggel is, és csak ezt követően kerülhet sor az elektronisztagmográfiára.
• A pozicionális nystagmus gyakran hasonlít típusos BPPV-re, azonban a nystagmus nem oltható ki, ismétléskor az intenzitása
nem csökken. Epley-manőver nem szünteti meg.
• Minden irányban jelentkező tekintésirányú nystagmus.
• Patológiás eredmény a lassú vagy gyors követő szemmozgások vizsgálatakor.
• Internukleáris oftalmoplégia.
• Kóros kalorikus reakció, például inverz nystagmus, fokozott ingerelhetőség, iránytúlsúly.
Látászavarok és szédülés
Mit vár az otoneurológus a szemészeti vizsgálattól?
Bizonyos szemészeti betegségekben a vizuális afferentáció zavara miatt szédüléses panaszok jelentkeznek.
Kettős látást okozó szemészeti betegségekben (szemizomparézisek, orbitatraumák, miopátiák, gyulladások) és szemtüneteket
okozó idegrendszeri betegségekben (internukleáris oftalmoplégia, vertikális tekintési bénulás) gyakran panaszol szédülést a
beteg. Nem megfelelő szemüveg esetén, ha a két szem között 4 dioptriánál nagyobb különbség van, a szédülés kifejezett lehet.
A látás nagyon fontos annak elkülönítésében, hogy a beteg önmaga mozog, vagy a környezete mozog. A látássérült beteg
életében a vizuális afferentáció hiánya nagyon jól kompenzálható tanulási folyamattal, azonban egyensúlya lényegesen
bizonytalanabb, akkor is, ha nincs szédüléses panasza. Jól látható ez a mozgó járművön álló vak ember mozgásán. A jármű
rázkódása a proprioceptív érzékelést károsítja, így a nem látó embernek a testhelyzet érzékelésére csak a vesztibuláris
rendszer marad (ráadásul a jármű mozog, így endolimfa mozgást válthat ki). Klinikai tapasztalat, hogy a vak embert sújtó
vesztibuláris betegség sokkal lassabban és nehezebben gyógyul, mint ugyanaz a vesztibuláris betegség a látó ember esetében.
Bizonyos nystagmusformák észlelésekor a szemész küldi a beteget otoneurológiai vizsgálatra, azonban gyakrabban fordul elő a
fordított helyzet, mivel a szédülő beteg kivizsgálási algoritmusában minden esetben szerepel a szemészeti vizsgálat. A vizsgálattól
az otoneurológus az alábbi kérdésekre keres választ:
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• Nincs-e a betegnek olyan szemészeti elváltozása, amely a szédüléses panaszokat, bizonytalanságérzést magyarázza (látásélesség-csökkenés, látótérkiesés)?
• Nincs-e olyan betegsége, amely a nystagmust okozhatja vagy befolyásolja, például rejtett kancsalság?
• Nincs-e pangás a szemfenéken? Esetleges pangásos papilla megfelelő klinikum esetén kisagy-híd szögleti daganatra, vagy egyéb
intracranialis térszűkületre utalhat! Intracranialis térszűkület esetén a vesztibuláris provokációs vizsgálatok ellenjavalltak!
• Milyen állapotban vannak a szemfenéki erek (például kezeletlen magas vérnyomásra, cukorbetegségre derülhet fény).
A szemfenéki erek állapotából következtethetünk az agyi erek állapotára.
• Centrális vesztibuláris működészavar esetén: milyen a szemmozgászavar jellege neuro-ophthalmologiai szempontból?
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GERÉBY GYÖRGY

5.3.3.

A comatosus beteg szemmozgásainak
vizsgálómódszerei

A hypnoid tudatzavarok (somnolentia, sopor, coma) diagnosztikájában a pupillaés a külső szemmozgatóizom-tünetek jelentős lokalizációs segítséget adhatnak. Időbeni változásuk a folyamat alakulásának irányát – a javulást vagy romlást, illetve a stagnálást
– is jelzi. Ennek kiemelkedő jelentősége van minden olyan helyzetben, amelyben a képalkotó eljárások vagy nem vehetők azonnal
igénybe, vagy azoktól az adott kórfolyamatban nem is várható morfológiai információ. A comában lévő beteg tüneteinek észlelése
és helyes értelmezése segít az alkalmazandó eszközös vizsgálatok szakmailag logikus és/vagy gazdaságos megválasztásában, sorrendiségük meghatározásában. A beteg kielégítő együttműködésének hiánya nem teszi indokolttá azt a kényelmes gyakorlatot,
amely a „szemmozgások nem vizsgálhatók” ismert kórrajzi bejegyzésben tükröződik, hanem igenis szükséges, hogy a helyzetnek
megfelelő vizsgálati technikát alkalmazzuk, vagyis az akaratlagos – vezetett és az úgynevezett kommando – szemmozgások
helyett a reflexes szemmozgásokat vizsgáljuk.
A külső szemmozgató és a pupillomotoros innervatio idegi szerkezetei a kérgi területektől a hídig, a központi idegrendszer több
szintjén át húzódnak és az agytörzsben a tudati éberséget fenntartó struktúrák közvetlen közelében helyezkednek el, továbbá
perifériás részük egyes szakaszai is intracranialis lefutásúak. Ez az anatómiai elrendeződés magyarázza, hogy a két rendszer
részéről megnyilvánuló tünetek soporosus-comás betegben is lokalizációs értékűek, legalább is az érintett idegrendszeri szint
meghatározásában.
E rövid fejezet csupán a gyakorlatilag legfontosabb tünetek és értelmezésük leírására szorítkozik, mellőzve az anatómiai és
patofiziológiai részleteket, amelyek egyébként még az előbbi több vonatkozásában nem is teljesen tisztázottak. (Az érdeklődő
további tájékozódását szolgálja az ajánlott irodalom.) A tünetek lokalizációs értéküknél jóval kevésbé megbízhatóan utalnak
az etiológiára, így esetenként csupán zárójelben szerepelnek a 1eggyakoribb kórokok, azok valószínűségi sorrendjében.
PUPILLATÜNETEK COMÁBAN
A pupillomotoros pálya működésének vizsgálatával külön fejezet foglalkozik, így csak a comás betegek vizsgálatában fontos
szempontokra térünk ki, hangsúlyozva a pupillomotoros és a külső szemmozgató tünetek együttes, összefüggésüket elemző
értékelésének fontosságát (1. táblázat).
A pupilla aktuális tágasságát a szimpatikus (tágító) és paraszimpatikus (szűkítő) hatás egymáshoz viszonyított egyensúlya, vagy
túlsúlya határozza meg. Az egyik hatás anatómiai vagy farmakológiai felfüggesztése, a másik irányú tónusos innervatio ellensúlyozatlansága révén, nagymértékű mydriasist, vagy miosist eredményez. Comában a spontán pupillanagyság és alak mellett
a fényrea kció és a ciliospinalis reflex vizsgálható. A renyhe reakciók érzékeléséhez célszerű kellően erős fényforrást és lupét
használni. Erre például szimpatikus laesio következtében nagyon szűk pupilla-, vagy metabolikus (farmakon) hatásra kialakult
miosis vizsgálatakor kell számítani. A felületes vizsgálattal hiányzónak vélt fényreakció hibás lokalizációs következtetésre vezethet.
Az éber személyek ciliospinalis reflexe kevésbé érzékelhető, mint az alvóké és comásoké. Ezen állapotokban jobban látható az átmeneti pupillatágulat, ami az arc vagy a törzs felső részén alkalmazott nociceptiv ingerre következik be. Megléte soporosus, felszínesebb
A laesio vagy a funkciózavar szintje

Pupilla (fényreakció)

Vestibulo-ocularis reflex (kalorizálás)

Nagyagyi féltekék

2–3 mm reaktív

tónusos, konjugált deviáció

Diencephalon

1,5–2 mm reaktív

tónusos, konjugált deviáció

Uncus herniatio

anisocoria, a herniálódás oldalán tág

n. oculomotorius paresis jelei

Mesencephalon

közepes tágasságú, szabálytalan,
fénymerev

nehezen kiváltható vagy internuclearis
ophthalmoplegia

Híd

igen szűk („tűhegynyi”) átmenetileg
fénymerev

nem váltható ki

Nyúltvelő (nincs tudatzavar)

szűk (kb. 2 mm) reaktív

teljes terjedelemben kiváltható

Pszichogén areaktív állapot

2–3 mm reaktív

nystagmus

1. táblázat.
A pupillatünetek és a vestibuloocularis reflex hypo- és areaktív állapotokban
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comában lévő beteg szimpatikus pályáinak funkcióképességét mutatja. Mivel a fájdalmi afferens és a pupillatágító szimpatikus efferens
pálya közti kapcsolat valószínűleg spinalis szinten van, a reflex nem megbízható az alsó agytörzsi működések vizsgálatában.
A pupillatünetek értelmezése a lokalizáció szempontjából
A hypothalamus laesiója (ischaemia, vérzés, tumor), főleg a hátsó és ventrolateralis rész sérülése, azonos oldali pupillaszűkületet
eredményez. A rendszerint társuló hemianhydrosis kiterjed az egész azonos oldali testfélre és rendszerint van azonos oldali ptosis
is. (Differenciáldiagnózis: cervicalis szimpatikus laesióban az anhydrosis csak az arcra, a nyakra és a felső végtagra terjed ki).
Ha a hypothalamicus károsodás mellett, amely centrális Horner-szindrómát okoz, kiterjedtebb laesióban ellenoldali hemiplegia is
van, a szindróma diencephalis keresztezett tünetcsoportnak is tekinthető. (A leszálló centrális szimpatikus pálya nem kereszteződik.)
Mivel a Horner-szindróma néha az arteria carotis interna elzáródásához is társul, keletkezésében egyesek perifériás okot, az ér
perivascularis hüvelyében futó postganglionaris rostok ischaemiás sérülését tételezték fel. Tekintve, hogy tünetmentes carotiselzáródásban nincsen Horner-szindróma sem, ugyanakkor más eredetű hypothalamus laesiókban aránylag gyakran fordul elő,
a hypot halamus közvetlen károsodása a valószínűbb mag yarázat carotis-elzáródás esetében is.
A féloldali Horner-szindróma (vagy csupán a szűkebb pupilla) észlelése mélyülő tudatzavarban azért is fontos, mert első jele lehet
a kezdődő transtentorialis herniatiónak. Supratentorialis térfoglalás hatására bekövetkező, szekunder diencephalis működészavarban általában kétoldali a pupillaszűkület, de a pupilla fényreakciója ekkor is megtartott.
A mesencephalont érintő, dorsalis praetectalis, tectalis laesiókban (transtentorialis herniatio, tumor, vérzés, lágyulás) megszakad a
fényreflex pályája, de az akkomodációé esetenként megmaradhat. A közepes tágasságú vagy alig tágabb pupilla (pupillák) szabályos
alakú, fénymerev, de nagysága kissé váltakozhat és hippust is mutathat, valamint a ciliospinalis reflex is megtartott.
Kis méretű tectalis laesiók is involválhatják a periaqueaductalis formatio reticularist, comát eredményezve. Igy a fenti pupillatünetek a comát okozó laesio lokalizációjában jelentősek.
A mesencephalis laesiók (transtentorialis hern iatio, tumor, vérzés, ischaemia) rendszerint egyszerre okoznak paraszimpatikus
és szimpatikus rostkárosodást. Ilyenkor a pupillák közepes tágasságúak, kissé szabálytalanok, nem egyenlőek és fénymerevek.
A III. agyidegeket magjuk és az agy törzsből való kilépésük közt károsító folyamatok nagyfokú pupillatágulattal és külső
szemizombénulásokkal járnak. A más eredetű, rendszerint féloldali perifériás oculomotorius bénulásoktól eltérően általában
kétoldaliak.
A hídkárosodásokban (vérzés, lágyulás) mindkét leszálló szimpatikus pálya sérülése következtében mindkét pupilla szűk. Egyes vélemények szerint bizonyos esetekben ezt egyidejű, paraszimpatikus izgalom is fokozza (pontinvérzés mint irritatív laesio). Ilyenkor
a fényreflex megtartottsága nehezen észlelhető, illetve a maximális constrictio miatt látszólag hiányozhat is (tűhegynyi pupilla).
A lateralis nyúltvelői és ventrolateralis nyaki gerincvelő károsodások (ischaemiás vascularis laesiók, például Wallenberg-szindróma)
azonos oldali Horner-tünetcsoportot okoznak, amely mellett a fényreflex megtartott marad. (Ezek típusos esetben tudatzavart már
nem okoznak.)
Perifériás károsodások egyaránt érinthetik a
szim
patikus és a paraszimpatikus rendszert.
Uncus herniatióban (lateralis, temporalis térfoglalások) a nervus oculomotorius a tentorium
éléhez vagy az arteria cerebri posteriorhoz nyomódik. A pupillomotoros paraszimpatikus rostok valószinűleg felszínesebb helyzetük következtében érzékenyebbek a kompresszióra, így a
pupillatágulat (mydriasis) gyakran megelőzi a
külső szemmozgató bénulását.
Metabolikus ártalmak, beleértve a gyógyszerhatásokat és egyéb exogén toxikus ártalmakat is a
gyakorlatban előforduló hypnoid tudatzavarok
nagyobb részéért felelősek, és a pupillák állapotát
is befolyásolják. Különbségek észlelhetők azon
ban a metabolikus encephalopathiak és a strukturális laesiók okozta comák pupillatüneti közt.
Mivel a pupillomotoros pályák aránylag kevésbé érzékenyek a metabolikus hatásokkal
szemben, a fényreakció, ha renyhén is, de kiváltható marad szinte a praeterminalis álla1. ábra
1. Metabolikus encephalopathiákban a pupillák általában a közepesnél szűkebbek, fényre reagálók.
potig, miközben a mesencephalon destruktív
(E szabályszerűségtől való eltéréseket lásd a szövegben.)
folyamataiban kialszik a fényreflex. Ezért a
2. Diencephalis laesio vagy funkciócsökkenés: szűkebb pupillák, fényre reagálnak.
3. N. oculomotorius laesio (gyakran féloldali; uncus herniatio): tág, fényre nem reagáló pupilla.
fényreflex megléte vagy hiánya a legfontosabb
4. Mesencephalis laesio: közepes tágasságú, fényre nem reagáló pupillák.
klinikai jele a metabolikus és a strukturális
5. Pontin károsodás: igen szűk („tűhegynyi”) pupillák, amelyek látszólag fényre nem reagálnak.
laesióval kapcsolatos coma elkülönítésének.
6. Mesencephalon tectum laesio: tágabb, fénymerev pupillák, esetleg hippus.
neuro-ophthalmologia
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Vagyis az a beteg, aki súlyos mesencephalicus funkciózavar jeleit mutatja (mély coma, megfelelő motoros tünetek, légzési minta),
de a pupilláinak reakciója megtartott, metabolikus okú comában van.
Néhány differenciáldiagnosztikai nehézség, illetve kivétel persze nem kerülheti el a figyelmünket.
Az antikolinerg szerek, főleg nagyobb adag atropin, scopolamin tudatzavart (delirium vagy sopor), a pupillák kitágulását és a
fényreakció renyheségét vagy hiányát okozhatják. A paraszimpatikus denervatio miatti tág pupilla pilocarpin cseppentésével
szűkíthető, míg az atropin hatására létrejövő nem. Ha a coma glutethimid (Noxyron) intoxikáció következménye, a pupillák
közepesen vagy annál kissé tágabbak és enyhe anisocoria mellett hiányozhat a fényreakció, ami itt nem jelent rossz prognózist.
Opiátok (morphin, heroin) hatására a pupillák tűhegynyire szűkülnek, ami hasonló a ponsvérzésekben található igen szűk pupillákhoz. A fényreakció megtartottsága opiáthatásban is nehezen mutatható ki (erős fény, nagyító!).
Hypothermiában is fénymerevek lehetnek a pupillák. Barbiturátmérgezésben, ha a pupillák fényre már nem reagálnak, a mérgezett
rendszerint jelentősen hypotensiv is, és spontán légzése is leállt.
Anoxiában és ischaemiában (szívmegállás, fulladás) a pupillák kitágulnak és fényre nem reagálnak. Ha ez néhány percnél tovább
tart, úgy súlyos, általában irreverzibilis agykárosodás történt. Az a resuscitatio viszont, amelynek során a pupillareakciók hamar
visszatérnek, rendszerint eredményes.
A pupillatüneteket és azok esetleges változásait elfedhetik a mydriaticumok, ezért, ha csak lehet, tudatzavarban szenvedő beteg
vizsgálata és észlelése során ilyeneket ne alkalmazzunk. Ha mégis elkerülhetetlen a tágítás, azt rövid hatású szerrel végezzük.
A pupillatünetek összefoglalása az 1. táblázatban és az 1. ábrán található.
A PERIFÉRIÁS SZEMMOZGATÓ RENDSZER ELTÉRÉSEI COMÁBAN
A külső szemmozgató rendszer vizsgálata a szemhéj és szemgolyók nyugalmi helyzetének, spontán mozgásainak észleléséből, majd
a reflexes szem- és szemhéjmozgások megfigyeléséből tevődik össze. A comás állapotok legtöbbjében a szemhéjak zártak (ettől
eltérő a viselkedésük krónikus comás és comaszerű állapotokban: apalliumos szindróma, az úgynevezett „locked-in syndrome”).
Passzív szemnyitás során érzékelhető az aktuális tónus. Jelentős ellenállás a nyitási kísérletnél és gyors zárás – a reflexes
blepharospasmust kivéve – akaratlagos innervatióra, az areaktív állapot pszichogén voltára utal. Valódi tudatzavarban a passzív
nyitás után elengedett szemhéjak fokozatosan záródnak, ami gyakorlatilag utánozhatatlan. A tónustalanság és a fokozatos záródás elmaradása facialis paresisre utal. Egy- vagy kétoldali ptosis féltekei laesiók következménye is lehet, és ilyenkor a hemiparesis
oldalán látható, vagy azon a kifejezettebb. Az agytörzsi laesiókban a ptosis Horner-szindróma részeként észlelhető. Ismertettek
olyan eseteket, amelyekben a coma során a szemrés a felső szemhéj tónusos retractiója következtében tartósan nyitott volt.
Ha akár spontán, akár optikai ingerre (erős fény, a szem felé közelítő mozgás) pislogás észlelhető, az a pontin formatio reticularis
funkcióképességét jelzi, optikai ingerlés esetében a szenzoros afferens pályáét is. A pislogás féloldali elmaradása a nervus facialis
paresisét valószínűsíti, míg a kétoldali az agytörzsi reticularis állomány strukturális laesióját vagy metabolikus depresszióját.
Eszméletlen betegben a corneareflex kiváltásához a szokásosnál erősebb stimulus szükséges. Szimmetrikus szemhéjzárás során
a bulbusok felfelé fordulása (Bell-tünet) az oculomotorius és a facialis mag közti pályák működőképességét bizonyítja. Nem váltható
ki a Bell-jelenség a pons középső szintjétől felfelé eső laesiókban. Ilyenkor a cornea izgatására a mandibula az ellenkező oldal felé
mozdulhat el; ez a corneopterygoidalis reflex. Ha csak a szemek felfelé fordulása váltható ki, de a szemhéj zárása elmarad, a facialis
mag, vagy az ideg sérült.
Nyugalmi szemhelyzetek és spontán szemmozgások
Azokban a comákban, amelyekben a külső szemmozgató mechanizmus nem sérült, a beteg szemei konjugáltan előre tekintenek, vagy kissé divergáló állásban vannak, valószínűleg az összes szemizom egyidejű és egyenlő mértékű elernyedésének
következményeként. A 15°-osnál nag yobb divergencia vagy a comától független, már előzőleg fennállt, divergens strabismus
vagy oculomotorius laesio következménye. Az elkülön ítés a reflexes szemmozgások alapján lehetséges (lásd később).
Intakt külső szemmozgató-beidegzés mellett is gyakori a bulbusok úszó mozgása. Ez rendszertelen, változó irányú, általában
horizontális, lassú kitérésekből áll, amelyek során a szemek konjugáltak vagy diszkonjugáltak. (Az úszó szemmozgások észlelése
pszichogén areaktív állapot felismerésében is hasznos, mivel azok akaratlagosan nem utánozhatók.)
Ha úszó szemmozgások vannak, rendszerint élénkek a cephalo-ocularis reflexek is. A coma mélyülésével az úszó szemmozgások megszűnnek. A periodikusan alternáló, úgynevezett pingpongtekintés a horizontális síkban, a két széli helyzet közt néhány másodpercenként változó, konjugált tekintést jelent. Különböző laesiókban észlelték, például bilateralis féltekei infarctus, cerebellaris (vermis) vérzés,
azonban úgy tűnik, hogy megjelenése nem kötődik agytörzsi laesióhoz, így egyesek az úszó szemmozgások egy változatának tekintik.
Nystagmus – szoros értelmében véve – nagyon ritka comában, ugyanis a kompenzációs gyors komponens létrejöttéhez
szükséges vestibuloo cularis-corticalis interakcióból értelemszerűen hiányzanak a kérgi befolyások. Megjelenhet azonban
néhány, nystagmusszerű, spontán szemmozgás, amelyeknek lokáldiagnosztikai jelentőségük is lehet.
A retractoros nystagmus a szemgolyónak hátrafelé, az orbitába irányuló, nem ritmikus rángásait jelenti. Általában mesencephalis
tegmentalis laesióknál fordul elő. Feltételezik, hogy a corticomesencephalis eredetű inhibitoros hatások felf üggesztődése következtében jön létre a hat szemizom egyidejű kontrakciója. Bármelyik magjának stimulálására mind a hat szemizom egyidejűleg
kontrahálódik, s erre elektromiográfiás bizonyíték is van.
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A konvergencianystagmusban a szemek lassú divergenciáját gyors, konvergens rándulás követi. Megfigyelték, hogy váltakozva is
jelentkezhet a retractoros nystagmussal, ez mesencephalis laesióra utal.
A magyarra nehezen fordítható „ocular bobbing” olyan visszatérő, sorozatokban jelentkező, lefelé irányuló, 5-30 sec-ként jelentkező gyors, a kiindulási helyzetbe lassan visszatérő, rendszerint konjugált szemmozgást jelent, amely vestibularis ingerrel
(kalorizálás) nem befolyásolható. Rendszerint alsó pontin destruktív laesio (hypertensio okozta vérzés, aneurysma ruptura,
agyi infarctus, néha encephalitis) tünete, de leírták távoli folyamatok okozta transtentorialis herniatióban, és cerebellaris vérzés
okozta agytörzsi kompresszióban, anoxiában (szívmegállás ), sőt ritkán súlyos metabolikus encephalopathiában is.
Elkülönítendő az ocularis myoclonustól, a lefelé irányuló (downbeat) nystagmustól, a lefelé irányuló konjugált deviatiótól és
a „locked in syndrom”-ban (ventralis pons laesio) esetleg akaratlagosan egyedül lehetséges vertikális szemmozgásoktól.
Nystagmoid rángás az egyik szemen lehet horizontális, vertikális vagy rotatoros, szabálytalan (aritmiás) és rendszerint pontin
károsodás jele. Néha szabálytalan, rotatoros és vertikális lassú mozgások a két szemen váltakozva (alternálva) jelentkeznek:
a lefelé kitérő bulbus kifelé is rotálódik, míg a felfelé elmozduló befelé. A jelenség hasonló, de nem azonos a comában egyébként is ritkán előforduló „see-saw” nystagmussal.
A konjugált tekintés zavarai szinte mindig strukturális laesiók következményeként jönnek létre. A leggyakoribb formájuk
az oldalra tekintés paresise, amely a legtöbb esetben destruktív laesio következménye. Metabolikus zavarok és kompressziók
(supratentorialis tömegeltolódások) ugyanis általában nem féloldali károsodást okoznak a konjugált tekintési mechanizmus
supranuclearis szakaszán. Ez utóbbi hirtelen megszakadása (hemisphaerialis vérzés, lágyulás) az ép oldali innervatio ellensúlyozatlansága következtében – feltéve, hogy az agytörzsi szemmozgató szerkezetek épek – konjugált deviációt eredményez. A leszálló
supranuclearis pálya kereszteződése következtében a deviáció a laesio oldala felé irányul (a beteg „nézi a gócát”) . E tekintési
paretikus konjugált deviatióval ellentétes, a góc oldalától elfelé irányuló konjugált deviáció jöhet létre a frontális tekintésmezőt involváló epilepsziás aktivitás következtében. Ilyenkor a bulbusok deviációja nem tónusos, hanem nystagmoid, illetve clonusszerű
rángásokat mutat. Az akut laesiók közül legink ább vérzések esetében fordul elő, és legfeljebb egy-két óráig tart, majd átmegy
a paretikus – góc felé tekintő – konjugált deviációba. Krónikus epilepsziás betegben csupán a roham idején áll fenn és utána
– a postictalis paresisekkel analóg módon – ugyancsak rövid időre mehet át múló, ipsiversiv, konjugált deviációba.
A supranuclearis rostokat kereszteződésük alatti szintben, az abducens mag régiójában károsító folyamatok szintén tekintésparesist
eredményeznek. A féltekei folyamatok okozta konjugált dev iációval ellentétben ez a góctól elfelé irányul. (Ha van hemiparesis is,
úgy a beteg „a bénult oldalt nézi”). A deviáció általában kisebb, mint féltekei laesióban, de a szemek fejforgatásos és kalorizálásos
vestibularis ingerléssel sem vihetők túl a középvonalon a laesio oldala felé. (Ez a különbség a féltekei károsodás okozta konjugált
deviációval szemben – lásd később is.)
A vertikális tekintés zavarai közül a leggyakoribb a felfelé tekintés paresise, a praetectalis régió és comissura posterior destrukciója
vagy kompressziója következtében. A fasciculus longitudinalis medialis károsodása a környező reticularis állománnyal együtt
szintén eredményezhet felfelé tekintési nehézséget vagy képtelenséget.
A felfelé tekintés vizsgálható a szemhéj passzív emelése után alkalmazott mechanikus corneaingerléssel, ami – ha a reflexív ép
– szemzárást és a bulbusok felfelé fordulását erdményezi (Bell-jelenség) Mélyebb comában szükségessé válhat a fejforgatással és/
vagy kalorizálassal kiváltott vestibularis ingerlés.
A szemeknek a horizontális sík alatti helyzete, azaz a lefelé irányuló deviáció mindig agytörzsi müködészavart jelez. Leggyakrabban a mesencephalon tegmentumának kompressziója okozza, de hasonló szemállást eredményez a kiterjedt agytörzsi destrukció
is. Néha észlelték súlyos metabolikus encephalopathiákban is, elsősorban hepaticus comában. Konjugált vagy diszkonjugált, tónusos lefelé irányuló deviációt – mint atípusos reakciót – féloldali hideg kalorizálásra altató-, vagy nyugtatószerekkel intoxikált
comás betegen is megfigyeltek.
A magyarra ugyancsak nehezen átültethető és valószínűleg ezért is, angol eredeti megjelöléssel szereplő skew-deviation esetében
az egyik szem lefelé a másik felfelé tér el a konjugált, horizontális helyzettől. A kooperációra képes betegben csekély vertikális,
vagy see-saw nystagmus is lehet.
A skew-deviation agytörzsi laesiót jelez. A neuropatológiailag feldolgozott esetekben a laesiót a brachium pontisban, vagy
a nyúltvelő dorsalis részében találták meg a mélyebben álló szem oldalán, vagy a fasciculus longitudinalis medialisban a magasabban álló szem oldalán. (A patomechanizmusra vonatkozó további részleteket lásd a 5.3.1 fejezetben a 292. oldaltól). A skewdeviatont a vertikális strabismustól és az orbitafolyamatok okozta patológiás szemállástól kell elkülöníteni (például blowout törés).
A reflexes szemmozgások
A testnek vagy a fejnek a térben változó helyzete ellenére a folyamatos, konjugált, kétszemes fixációt a vestibularis rendszer,
valamint a nyaki képletekből származó proprioceptív afferentációnak és a szemmozgató szerkezeteknek a kapcsolata biztosítja.
Ezek a szerkezetek a caudalis pons szintjétől (vestibularis magvak) a mesencephalon oculomotorius magjáig, a tudati éberség
fenntartásában szereplő neuronhálózat közvetlen közelében, részben azzal összefonódva helyezkednek el.
A vestibularis ingerrel kiváltott szemmozgások elemzése gyakran lehetővé teszi a metabolikus okú és a strukturális laesio következtében előállt coma elkülönítését, valamint az utóbbi csoportban az agytörzsi és a féltekei károsodás differenciálását.
Élettani körülmények közt – éber állapotban – hemispheralis hatások gátolják a vestibularis reflexeket. Ha azonban a féltekék
károsodnak vagy funkcionális depressziójuk következik be, a vestibulo-ocularis reflexek élénkké válnak és mindaddig könnyen
kiválthatók, amíg az agytörzs ép. A vizsgálat eszközigénye csekély, és jó technikával igen megbízható.
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A vestibularis szemref lexeket különféle megjelölésekkel illetik, azonban a ref lexek általánosan elfogadott nómenklatúrájához igazodó megjelölések a helyesek, azaz „vestibuloocularis” és „cephaloocularis” reflex. (A szakirodalomban használatos,
részben szinonim nevek: oculovestibularis reflex, oculocephalicus reflex, babafejtünet, proprioceptív fejforgatásos szemreflex.)
A vestibuloocularis reflex kiváltása comában lévő, azaz fekvő testhelyzetű betegben a félkörös ívjáratokban a fej passzív oldalirányú forgatásával, valamint előre-hátra hajtásával vagy hővel kiváltott endolymphaáramoltatással lehetséges. Az előbbi esetében
a tehetetlenség, az utóbbiban a külső hallójáratba juttatott, a testhőmérséklettől eltérő hőfokú víz hatására létrejövő sűrűségváltozás indítja meg az endolympha áramlását. A fejforgatással kiváltható reflexek létrejöttében valószínűleg szerepel a nyaki
képletekből származó proprioceptív afferentáció is.
A vestibuloocularis reflexek kiváltásának technikája
Cephaloocularis reflex
A hátán fekvő beteg fejét két kézben tartva hüvelykujjainkkal felemeljük a szemhéjait, és gyors mozdulatokkal előbb az egyik,
majd a másik irányba forgatjuk a fejét. A széli helyzetben minden elfordítás után 1-2 másodpercet kivárunk. Ha az agytörzsi
szemmozgató és vestibularis szerkezetek épek, a forgatással ellenkező irányú, konjugált deviáció látható. Azaz jobbra fordításkor
a szemek balra térnek, balra forgatáskor jobbra. A verticalis mozgások a fej előre- és hátradöntésével vizsgálhatók. A pozitív
válasz ekkor előrehajtáskor a szemek felfelé, hátrahajtáskor lefelé irányuló konjugált kitérése.
A nyak hajlításakor a szemhéjak átmenetileg reflexesen is nyílhatnak, ami a mm. levator palpebrae funkciójának megítélését is
lehetővé teszi. A szemek teljes terjedelmű kitérés után néhány másodpercen belül még akkor is visszatérnek a kiindulási helyzetbe,
ha a fej elfordítva marad. Nem végezhető fejforgatás nyaksérülés, vagy annak gyanúja esetén!
Vestibuloocularis reflexek kiváltása kalorizálással
A vizsgálat kezdetén a fekvő beteg fejét 30 fokkal kell megemelni a vízszintes fölé, s így a lateralis félkörös ívjárat függőleges helyzetbe kerül. A külső hallójáratba vezetett vékony katéteren át a válasz megjelenésétől (a coma mélységétől) függően legfeljebb 150
ml jeges vizet fecskendezünk. Az éber vagy ébreszthető beteg 30°-os, vagy 1 ml jeges vízzel vizsgálható. Ha az agytörzs intakt és a
beteg éber, a hideg vizes ingerlés, körülbelül 2-3 percig tartó, kis amplitúdójú, ritmikus, horizontális nystagmust vált ki, amelynek
lassú komponense az ingerelt oldal felé, gyors komponense attól elfelé irányul. Ha metabolikus encephalopathiában, vagy féltekei
laesio következtében alakul ki tudatvesztés, a nystagmus gyors komponense is megszűnik, és ekkor tónusos, konjugált deviáció
következik be az ingerelt oldal felé, ami 1-3 percig is fennmarad.
Felszínes comákban, soporban a tónusos ipsiversiv deviációt egy-egy ellenirányú rángás szakíthatja meg, ami visszaviszi a bulbusokat
a középvonalig. Az egyik oldal ingerlése után körülbelül 5 perc szünetre van szükség. A vertikális szemmozgások vizsgálatához
mindkét oldal egyidejű ingerlésére van szükség. A kétoldali hidegingerlés lefelé, a meleg felfelé irányuló vertikális kitérést okoz.
A tudatzavart eredményező laesiókban, ha azok a vestibuloocularis reflexívet is károsítják, a reflexes szemmozgások diszkonjugálttá
vagy kiválthatatlanokká válnak (a részleteket lásd később), míg a metabolikus encephalopathiákban ez csak igen mély comában
következik be. A kalorizálásra adott atípusos vagy paradox válaszok a comában tartósan túlélőkben (poszttraumás, posztanoxiás
állapotokban) és egyes metabolikus ártalmak következtében fordulhatnak elő. (Az ilyen, inkább csak kivételnek tekintendő
észlelések részletezése meghaladja e fejezet kereteit).
A vestibuloocularis reflexek rendellenességei
A passzív fejforgatással és a kalorizálással kiváltott szemmozgató válaszok igen hasonlóak, és néhány kivételtől eltekintve úgy
viselkednek, mintha a két stimulus között csak intenzitásbeli különbség lenne: a kalorizálás erősebb inger, mint a fejforgatás. Erre
utal az a körülmény is, hogy mély metabolikus comában a fejforgatással kiváltható reflexes szemmozgások rendszerint előbb
alszanak ki. Kalorizálással még kiválthatók szemmozgások olyankor is, amikor fejforgatással már nem.
Fiziológiás körülmények között, éber állapotban és pszichogén areaktív állapotban a fejforgatással kiváltható szemmozgások
következetlenek, és hőingerlésre nystagmus jelentkezik.
Bifrontális vagy diffúz, kétoldali hemisphaerialis folyamatokban, diencephalis laesióban, ha a beteg éber állapotban van is, a fej
forgatásával élénk reflexes szemmozgásválaszok válthatók ki, kalorizálásra pedig tónusos deviáció jelentkezik és nem nystagmus.
Felszínes comában, ha az ok supratentorialis folyamat, a babafejjelenség rendszerint jól kiváltható, és kalorizálásra inkább tónusos konjugált deviáció jelenik meg, mint nystagmus. Különösen úszó szemmozgások fennállásakor csak erőteljes fejforgatás
váltja ki a reflexes konjugált deviációt.
A tudatzavar mélyülésével – ha az agytörzsi szemmozgató szerkezetek épek maradnak – a vestibuloocularis reflexek kiválthatósága fokozódik, akár egyetlen fejfordítással is elérhetők. A tónusos deviáció (a laesio oldala felé) kellően erős stimulussal
supranuclearis (féltekei) károsodásokban leküzdhető, és a bulbusok kitéríthetők az ellenkező szélső helyzetbe is.
Masszív féltekei laesiók korai szakában azonban kombinált ingerlés, azaz kalorizálás és erőteljes fejforgatás egyidejű alkalmazása
is szükséges lehet az értékelhető ellenirányú szemkitérés létrehozásához.
Metabolikus eredetű comákban a reflexes szemmozgások rendszerint még akkor is kiválthatók, amikor az egyéb agytörzsi működések súlyos depressziójának tünetei, például decerebratiós tónus és neurogén hyperventilatio már fellépnek. Ha a funkciócsökkenés tovább fokozódik a reflexes szemmozgások is renyhébbé válnak, majd kialszanak: először általában a babafejjelenség
később a kalorizálással nyerhető reflexes válasz szűnik meg.
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Azok a folyamatok, amelyek közvetlenül roncsolják vagy a tömegeltolódások révén komprimálják az agy törzset (a szemmozgató
szerkezeteket), a reflexes szemmozgások rendellenességeit okozzák. Általánosságban az mondható, hogy a válaszok ilyenkor
a károsodás helyétől és kiterjedésétől függően diszkonjugálttá vagy kiválthatatlanokká válnak.
A praetectalis és mesencephalicus tectalis laesiók a reflexes felfelé tekintés bénulását okozzák. A nervus oculomotorius mag vagy ideg
kompressziója vagy destrukciója következtében az összes azonos oldali reflexes szemmozgás megszűnik, kivéve az abducens által innervált musculus rectus externus hatását. A pons és a mesencephalon azon károsodásai, amelyek a fasciculus longitudinalis
medialist is érintik, internuclearis ophtalmoplegiát okoznak. Ekkor a fej forgatására vagy a kalorizálásra bekövetkező reflexes, horizontális szemmozgások sajátsága az, hogy a károsodás oldalán lévő szem nem addukálódik az ellenoldali abdukciójával egyidejűleg.
Az internuclearis ophthalmoplegia megállapításához természetesen szükséges volna a normális convergentia megléte, ami a megkülönböztetést biztosítja a perifériás m. rectus internus plegiával szemben. Ez a funkció azonban comában nem vizsgálható, de a m.
rectus intemus izolált bénulása olyannyira ritka, hogy comában egyik, vagy mindkét szem adductiójának hiánya gyakorlatilag biztosan
egy-, vagy kétoldali internuclearis ophthalmoplegiát jelez. (Az internuclearis ophthalmoparesist lásd részletesebben a 241. oldalon.)
Az internuclearis ophthalmoplegia felismerése azért fontos, mert ez a tünet általában strukturális agytörzsi laesiót jelez.A metabolikus
encephalopathiákban, narkózisban az internuclearis ophtalmoplegia ritka, és leginkább barbiturat intoxikációban fordul elő átmeneti
jelenségként, esetleg más eredetű metabolikus
comákban (hepatogén encephalopathia), ha az
alkalmazott inger nem elég erős.
Az abducens mag régióját involváló akut
vagy szubakut lateralis pons sérülések a konjugált tekintés bénulását okozzák, amelyben a
bulbusok nem ingerelt állapotban a laesióval
ellentétes oldalra irányulnak, szemben az ennél magasabb szinten bekövetkezett (féltekei)
károsodásokkal, ahol a konjugált deviáció a
laesio oldala felé irányul. A lateralis pons laesio
okozta konjugált deviáció abban is különbözik a féltekeitől, hogy ebben a szemek sem fejforgatással, sem kalorizálással nem vihetők
a középvonalon túl, a károsodás oldala felé.
Az olyan kétoldali lateralis pons károsolyek a vestibularis magvakat
dások, ame
érintik, a kalorizálással kiváltható szemválaszokat kioltják, de a fejforgatással kapcsolatos reflexek megmaradhatnak, mert a nyaki
proprioceptív afferensek megkímél
tek maradhatnak.
A vestibuloocularis reflexválaszok értékelése
kor tekintettel kell lenni arra, hogy amíg az
ép reflex az agytörzsi szemmozgató rendszer
épségére utal, addig hiányzó reflexválasz esetén az is lehetséges, hogy a vestibuloocularis
reflex hiánya nem ugyanarra az okra vezethető vissza, mint amire az aktuálisan fennálló tudatzavar. A vestibuloocularis reflexműködés kiesése észlelhető korábbi vestibularis
betegség miatt, ototoxikus gyógyszerek (egyes
antibiotikumok) alkalmazása után, neuro
muscularis blokkban (szukcinil-kolin hatása
2. ábra
alatt) a vestibularis funkciót deprimáló szeReflexes szemmozgások eszméletlenségben
rekkel történt intoxikációban (barbiturátok,
A három alapvető patológiai helyzetet bemutató ábracsoportokban a felső sor a cephaloocularis reflexválaszokat, az alsó sor a termikus ingerléssel kiváltottakat mutatja.
diphenilhydantoin, triciklikus antidepres�A forgatás irányát nyilak jelzik, sorrendje: fordítás jobbra, balra, extensio, flexio. Az egyik oldali, vagy
szánsok).
Hypnoid tudatzavarban észlelhető külső
szemmozgató tünetek áttekintése
Az éber beteg vestibuloocularis rejlexei teljes
terjedelmükben nem válthatók ki; a kalorizálás nem konjugált tónusos deviációt, hanem
nystagmust okoz.

egyidejű, kétoldali kalorizálást az ingerelt fülre mutató nyíl jelzi.
a) Ép agytörzs mellett a vestibuloocularis reflexek fejforgatással és kalorizálással egyaránt teljes mértékben, minden irányban kiválthatók.
b) Kétoldali fasciculus longitudinalis medialis laesio: a megfelelő oldali szem adductiója elmarad. Az
erősebb ingert jelentő kalorizálás is azonos eredményű. A vertikális mozgások általában megtartottak.
c) Alsó agytörzsi károsodáskor sem fejforgatással, sem kalorizálással nem hozható létre a szemek elmozdulása, mivel a vestibularis magok, az abducens mag és a pontin tekintésközpont, valamint ezek
összeköttetései sérültek. Ilyen helyzetben a vertikális kitérések sem válthatók ki. Ritkán előfordulhat,
hogy a vestibuloocularis reflexek hiánya mellett fejforgatással reflexes szemmozgás váltható ki (kivételes helyzet alsó agytörzsi, lateralis laesióban).
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Eszméletlen állapotban, amelyet diffúz ártalom vagy bilateralis hemisphaerialis ártalom okoz, a szemek középállásúak, előretekintenek vagy enyhén divergálnak, esetleg úszó mozgást végeznek. A vestibuloocularis reflexek élénkek és kalorizálással tónusos,
konjugált deviáció hozható létre.
A frontális tekintésmező akut károsodása után a szemek a laesio oldala felé tekintenek. A vestibuloocularis reflexek kiválthatók,
bár a károsodás utáni néhány órában csak nehezen.
ocularis reflexek mind fejforgatásra, mind kalori
zálásra élénkek, és csak
A metabolikus encephalopathiákban a vestibulo
mély comában renyhülnek, illetve alszanak ki. (A vestibularis funkciót aránytalanul deprimáló szerekkel – barbiturátokkal,
hidantoinnal – okozott mérgezésekben ez hamarabb is bekövetkezik).
Az egyenesen előre tekintő szemeknek nincs lokalizációs diagnosztikai értékük. A horizontális síkban konjugáltan deviáló szemek vagy azonos oldali hemisphaerialis, vagy ellenoldali lateralis pontin károsodást jeleznek. Ha a konjugált deviáció a széli
helyzetig terjed, de fejforgatással vagy kalorizálással az ellenoldal felé a középvonalon túlra vihető, úgy a laesio nagy valószínűséggel féltekei.
Ha a deviáció részleges, de a szemek nem téríthetők ki ellenirányban a középvonalon túl, úgy a károsodás a ponsban van. Mesencephalis
laesio okozta comában a szemek előre tekintenek és reflexes mozgásaik is hiányoznak (a vestibuloocularis reflex nem váltható ki).
A fasciculus longitudinalis medialist megszakító, kis laesio esetén a szemek előre tekintenek, de vestibularis stimulációra a laesio
oldali szem nem addukál (egy- vagy kétoldali internuclearis ophthalmoplegia).
A lateralis pons laesio attól elfelé irányuló, a hemisphaerialisnál kisebb terjedelmű konjugált deviációt okoz (lásd előbb) . A lefelé
irányuló konjugált deviáció a mesencephalon metabolikus funkciócsökkenését, vagy másodlagos kompresszióját jelzi (a direkt
destrukció ritka). Ha a szemek reflexesen a horizontális sík fölé emelhetők, úgy az ok valószínűleg metabolikus, míg ha ez nem
lehetséges, úgy inkább kompressziós. A gyakori, enyhe (legfeljebb 15 fokos) divergenciát leszámítva a diszkonjugált szemállás
comában strukturális agytörzsi laesióra utal. (A comától független, krónikus strabismus kizárandó!)
Ha a reflexesen kiváltott szemmozgások során az egyik, vagy mindkét szem addukciója elmarad, a laesio a fasciculus longitudinalis
medialist érinti, feltéve – a pupillatünet hiánya alapján –, hogy perifériás oculomotorius károsodás nem valószínű.
Az egyik oldali abdukció hiánya vagy gyengesége a nervus abducens perifériás károsodását jelenti. A reflexesen kiváltott szemmozgásokban ritkán tapasztalható, hogy a vertikális tekintés diszkonjugálttá válik. Ha mégis észlelhető, úgy az agytörzsi
károsodás következménye.
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5.4. A supranuclearis szemmozgató rendszerek, és klinikai jelentőségük
GULYÁS SZILVIA

5.4.1. A szemmozgások supranuclearis szabályozása és zavarainak
jelentősége
Ezen fejezet a szemmozgások osztályozását tárgyalja, majd az egyes szemmozgástípusok centrális szabályozását tekinti át
a rostralis agytörzsi struktúrák szintjéig az angolszász szakirodalomban elterjedt nómenklatúra és rövidítések használatával.
A megérthetőség és a terjedelmi korlátok miatt az egyes szabályozó körök egyszerűsítve jelennek meg a fejezetben, a mindennapi neurológiai gyakorlatban jelentősebb tekintészavarok érintésével.
A SZEMMOZGÁSOK TÍPUSAI
A szemmozgások két alaptípusát különböztetjük meg. Az egyik azért szükséges, hogy képesek legyünk tekintetünket átvinni
az addig érdekesnek tartott tárgyról egy újra, a másik típus pedig biztosítja, hogy az új, számunkra aktuálisan érdekes tárgy
képét rögzítsük. Az első típusba a gyors szemmozgások, az ún. saccadok, míg a második csoportba a fixálás és a követő szemmozgás sorolható. A követő szemmozgásnak több típusát különböztetjük meg, a fovealis lassú követést (smooth pursuit eye
movement – SPEM) és a teljes látóteret érintő típusát, melybe az optokinetikus nystagmus (OKN), a vestibulo-ocularis reflex
(VOR) és az oculocephalicus reflex lassú fázisa tartozik.
A saccadok segítségével a foveára eső képet változtathatjuk, azaz az érdeklődésünk tárgyát a foveára, az éleslátás helyére visszük.
A saccadok maximális sebessége akár 700°/s is lehet, átlagos sebességük 300-360°/s körüli. A saccadok latenciáját, irányát és amplitúdóját akaratlagosan szabályozni tudjuk, de sebességét nem. Az utóbbit átmenetileg módosíthatják különböző gyógyszerek,
drogok, élvezeti szerek és a kifáradás. Tartós változását az idegrendszer károsodása okozza. A saccad latencia, mely a retinalis
képfeldolgozás, a cortex, a colliculus superior és a cerebellum információ feldolgozásának idejéből adódik össze, fiatal korban
200±50 ms, és az életkor előrehaladtával nő. Az eltérő szabályozó mechanizmus alapján különböző saccadtípusokat különítünk
el, melyeket az 1. táblázat mutat. A reflexes saccadok külső inger, pl. hirtelen hang, tactilis inger stb. hatására alakulnak ki.
Az akaratlagos saccadokat belső indíték vezérli, pl. egy hosszabb ideje hallott hang forrásának megtekintése, egy tárgy keresése
a környező térben. Az akaratlagos saccadokat a motiváció és a memóriafolyamatok mellett a kognitív működések is befolyásolják. A spontán saccadok cél nélkül kivitelezett gyors szemmozgások, melyeket beszéd közben vagy sötétben hajtunk végre.
A nystagmusok gyors fázisa, mely a bulbust eredeti helyzetébe állítja vissza, szintén saccad.
Fő típusok
1. Reflexes

2. Akaratlagos (v. intenciós)

Altípusok

Jellemzője

1. Vizuálisan vezérelt (prosaccad)
2. Auditorosan vezérelt
3. Szenzorosan vezérelt

Külső inger által triggerelt gyors szemmozgás
A retina perifériáján hirtelen megjelenő tárgy felé
Hirtelen hang irányába (pl. a vizsgáló ujjainak csettintése)
Hirtelen megjelenő szenzoros inger irányába

1. Tárgykereső
2. Akaratlagos, vizuálisan vezérelt
3. Akaratlagos, auditorosan vezérelt
4. Prediktív
5. Memória által vezérelt
6. Parancsolt
7. Antisaccad

3. Spontán

Belső triggerre kialakuló, célra irányuló gyors szemmozgás
A környezet (látótér) pásztázása
Hosszabb ideje a retina perifériás részén lévő tárgy irányába
Régebb óta hallott hang irányába
Hirtelen eltűnő tárgy irányába
Vizuális típus: korábban látott tárgy irányába, mely a memóriából
kerül előhívásra; Vestibularis típus: emlékbeli pozíció irányába,
mely felé a test forgása előtt irányult a tekintet
Utasításra végrehajtott saccad (pl. „nézzen jobbra!” stb.)
A hirtelen megjelenő tárgy irányával ellentétes irányba („nézzen a
megjelenő tárgy megjelenésének irányával ellentétes irányba!”)
Belső triggerre kialakuló, de cél nélküli, ún. fürkésző szemmozgás
(pl. mozgás, beszéd közben, ill. sötétben pihenéskor stb.)

4. Nystagmus gyors fázisa
1. táblázat
A saccadok típusai. A neurológiai, szemészeti gyakorlatban leggyakrabban vizsgált saccadok vastag, dőlt betűvel jelölve

A lassú követés az érdeklődés tárgyának képét rögzíti a foveán, és a kép retinán történő elmozdulását követően 80–120 ms múlva
alakul ki. Sebessége általában 15–30°/s, de elérheti a 100°/s–ot is. Fovealis típusa (azaz a lassú követés, SPEM) akkor működik,
ha egy kis tárgy lassan, pl. a préda a ragadozótól távol mozog. Amikor a vadászó közelebb kerül zsákmányához, más típusú lassú
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szemmozgás szükséges a préda képének stabilizálásához; az OKN és a VOR. Az OKN lassú fázisa stabil fejhelyzetben, a környezet mozgásának követésekor alakul ki, míg a VOR lassú fázisa akkor, ha a fej vagy a test mozog. A természetben a két rendszer
egymást kiegészítve segít a kép stabilizálásában.
A konvergencia a mélységélesség beállításához szükséges konvergens-divergens szemmozgás. A mélységélességet a konvergencia-,
a divergencia- és az accommodatiós reakció együttesen állítja be. Működésük nélkül kettőslátás jelentkezne a közeli tárgy fixálásakor.
A SUPRANUCLEARIS SZEMMOZGÁS - SZABÁLYOZÓ TERÜLETEK
Az oculomotor agyidegmagoktól (nucl. III., IV., VI.) rostralisan elhelyezkedő struktúrákat soroljuk e csoportba. A klasszikus
ismeretek szerint a corticalis tekintésközpont a Br 8-ban található, mely a horizontális és vertikális szemmozgásokat is irányítja,
míg a subcorticalisan elhelyezkedő hídi paramedialis formatio reticularis (PPFR) a konjugált horizontális, a mesodiencephalis
átmenetben lévő riFLM-mag (fasciculus longitudinalis medialis rostralis interstitialis magja) a konjugált vertikális tekintésért
felelős. A szabályozás a mai ismereteink alapján ennél bonyolultabb. Corticalis és subcorticalis szinten is kiterjedtebb a szabályozó rendszer. Az elülső corticalis szabályozó területek a frontalis tekintésközpont
(FEF), a szupplementer tekintésközpont
(SEF) és a dorsolateralis praefrontalis kéreg (DLPFC), míg a hátsó corticalis területek a parietalis tekintésközpont (PEF),
illetve a temporalis tekintésközpontok
[középső temporalis tekervény (MT) és a
felső temporalis tekervény medialis része
(MST)] (1. ábra). Subcorticalisan a thalamus
egyes magjai (lamina medullaris interna,
dorsomedialis mag, pulvinar), a basalis
ganglionok, az agytörzs szinte teljes egészében (saccadgenerátor sejtek, középagyi
riFLM, commissura posterior, colliculus
superior, nucl. interstitialis Cajal és nucl.
Darkschewitsch, pons FR, vestibularis és
oculomotor magok) és a cerebellum (elsősorban a flocculonodularis terület és a vermis)
1. ábra
tölt be szerepet a szemmozgások irányításáA tekintés corticalis szabályozó területeinek elhelyezkedése
ban.
A FEF (Br 8) a praemotor kéregben, a SEF (Br 6aβ) a gyrus frontalis superiorban, a szupplementer motoros area elülső részében
található, míg a DLPFC a Br 46-ot foglalja el a (1. ábra). A FEF a primer szemmozgató mező, mely a horizontális szemmozgások
mellett feltehetően a vertikális mozgásokért is felelős. A SEF a mozgástanulásban fontos a motoros program raktározása révén,
míg a DLPFC a térbeli memória- és kognitív folyamatokban vesz részt. Ezen kérgi területek között reciprok kapcsolat van és
mindhárom terület a colliculus superior felé projiciál. A PEF a Br 39, illetve a Br 40 (1. ábra), a saccadok szabályozását a vizuális
figyelmi folyamatok koordinálásán keresztül végzi. A temporalis tekintésközpontok (MT=V5 és MST=V5A mező) a temporoparieto-occipitalis junkció területén helyezkednek el (1. ábra), a Br 19, 37 és 39-es mező határán. Utóbbiak a mozgásérzékelésért
felelősek, így elsősorban a lassú követés szabályozásában játszanak szerepet.
A basalis ganglionok és a thalamus a saccadok szabályozásában alapvető leszálló pályák struktúrái. A vestibulocerebellum az
adaptációs mechanizmusok szolgálatában áll és a motoros program tanulásában is szerepet játszik. Az agytörzsi saccadgenerátor
sejtek a pontomedullaris és a mesencephalicus FR-ban találhatóak, feladatuk a szemmozgások végrehajtását kiváltó praemotoros
parancs generálása. Az riFLM-mag korábbi ismereteinkkel ellentétben nemcsak a vertikális, hanem a horizontális mozgásokban is
szerepet játszik. Az aktuális szemmozgást végül a n. III., IV. és VI. közvetíti az extraocularis izmok felé. Közöttük az összeköttetést
a fasciculus longitudinalis medialis (FLM) biztosítja, melynek épsége alapvető fontosságú a konjugált szemmozgások létrejöttéhez.
A SZEMMOZGÁSOK SZABÁLYOZÁSA
A saccadok szabályozása
A saccadok kialakulását az elülső és hátulsó kéregterületekből a thalamus és basalis ganglionok érintésével, vagy anélkül a
colliculus superiorba, majd a híd és a középagy saccadgenerátor sejtjeihez, végül az oculomotor agyidegmagokhoz leszálló pályák
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irányítják. A rendszerre a cerebellumból és a
vestibularis magokból származó információk is hatással vannak.
A szabályozást a mozgás irányához képest
contralateralis kéregterületek, a FEF, PEF,
SEF és a DLPFC végzik. A FEF főként az akaratlagos saccadokat vezérli, míg a reflexes
saccadokat elsősorban a PEF irányítja, de a
FEF-fel reciprok kapcsolata van. A DLPFC a
SEF és PEF mezőkkel is kapcsolatban áll, így
a már korábban említett kognitív-, és memóriafolyamatok révén a téves irányú reflexes
saccadok gátlását (ez a feladat az akaratlagosan vezérelt antisaccadok – ld. 1. táblázat –
létrehozásakor), és a térbeli memóriát igénylő saccadfeladatok irányítását (pl. prediktív
saccad) végzi (2. ábra). A memóriavezérelt
folyamatok a DLPFC mellett a hippocampust
is aktiválják. A vestibularis információk a
vestibularis cortex felől érkeznek a FEF felé,
ezáltal irányítják a memória-vezérelt saccadok
vestibularis típusát, míg a hallókéreggel fenntartott kapcsolat a reflexes, auditorosan vezérelt saccadok szabályozásáért felelős (2. ábra).

2. ábra
A saccadszabályozó területek, feladatuk és kapcsolataik sematikus ábrázolása

Több, egymással párhuzamos leszálló útvonalon keresztül érik el a corticalis területek a
colliculus superiort, majd az alsóbb struktúrákat. A direkt útvonal a PEF és a FEF területekről közvetlenül a colliculus superiorokhoz
projiciál, ez a pedunculo-pontin pálya (3. ábra),
mely a capsula interna hátsó szárában száll le,
majd a pedunculus cerebri medialis részében,
és a híd paramedialis FR-ban végződik, innen
projiciál az abducens magba. Az indirekt útvonal a transthalamicus pályán és a basalis
ganglionok érintésével egy másik paralel leszálló útvonalon keresztül jut az agytörzsi
struktúrákhoz (3. ábra). A transthalamicus pálya a thalamus lamina medullaris internáján
(LMI) és a dorsomedialis magon (DM) halad
keresztül és a colliculus superiorban, ill. a
periaquaeductalis szürkeállományban végződik (3. ábra). Projekciói a nucl. III.-ba, az
ipsilateralis riFLM-magba, illetve a Cajal-féle
interstitialis magba futnak. A paralel leszálló
pálya a basalis ganglionokban kapcsol át, a
3. ábra
A saccadok szabályozásának folyamatábrája. A piros útvonal a direkt leszálló, pedunculoFEF serkenti a nucl. caudatus középső sejtcsopontin pálya. Az indirekt útvonalak a thalamuson (transthalamicus kék színnel jelölve) és a
portját, amely fázisos gátlást fejt ki a substantia
basalis ganglionokon (paralel pálya zölddel) keresztül érik el a colliculus superiort. (LMI: lamina
nigra zona reticularisára, ezáltal feloldja a
medullaris interna; DM: dorsomedialis mag) (készült Gulyás Sz, Nagy F, Szirmai I: Összetett
szemmozgászavar thalamus és mesencephaloninfarktusban, esetismertetés Clin Neurosci/Ideggy
colliculus superior burst neuronjait a tónusos
Szle 59(5–6):193–200, 2006 alapján)
gátlás alól (3. ábra), ami a saccad megfelelő
kialakulásához szükséges. A thalamus LMI
elektromos ingerlése ellenoldalra irányuló saccadokat hoz létre. A pulvinar is részt vesz a szabályozó mechanizmusban, a colliculus
superior mellett a hátsó parietalis kéregterülettel áll összeköttetésben, így a figyelmi folyamatokban és a vizuálisan vezérelt reflexes
saccadok létrehozásában vesz részt. Egy része a vizuális figyelem terelésében, míg más része a mozgásérzékelésben játszik közre.
A colliculus superior a céltárgy (amely felé a saccad elindul majd) kiválasztásában, a saccadok elindításában, és a saccadok irányának és
nagyságának beállításában játszik szerepet rostralis összeköttetései révén. Legfőbb projekciója az agytörzsi saccadgenerátor sejtcsoport, mely
végül beindítja a saccadot. A colliculus superior visszacsatolást is ad a saccadszabályozó rendszerbe, rostjai a FEF-be és a thalamushoz is futnak.
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Az agytörzsi saccadgenerátor sejtek a corticalis területek irányítása alatt állnak, és a praemotor parancsot adják ki a nucl. III., IV.
és VI.-nak. Fontos kiemelni, hogy az akaratlagos, reflexes és spontán saccadokkal ellentétben a nystagmusok (ide értendő a VOR
és az OKN is) gyors fázisát az agytörzsi saccadgenerátor sejtek a felsőbb tekintésközpontok irányítása nélkül, közvetlenül hozzák
létre, triggerük pedig az orbita elasztikus és kollagén elemeinek feszülése, azaz a bulbus végpozícióba érkezése. Míg a horizontális
saccadgenerátor sejtek a pons caudalis részében – a PPFR-ben és a nyúltvelő FR-ban –, addig a vertikális és torziós saccadoké a
mesencephalon rostralis részében, az riFLM-ben és a Cajal-magban találhatóak. A saccadgenerátor sejteknek két alapvető típusuk
van, a burst neuronok és a szünetsejtek, ezek együttműködése hozza létre a praemotor saccadparancsot, melyet a szemmozgató
agyidegmagok felé közvetítenek. A burst neuronok több típusa ismert, az excitatoros és long-lead burst neuronok, melyek a szükséges irányú és nagyságú saccad létrehozásáért, fenntartásáért, illetve megszüntetéséért felelősek. Az inhibitoros burst neuronok az
ipsilateralis saccadok alatt a contralateralis nucl. abducenset gátolják, ennek eredményeképpen gátolják a contralateralis szemmozgást. A vertikális és torziós saccadok praemotor szabályozója az riFLM-magban található, ez a mag a félkörös ívjáratokból is kap
bemenetet, így szerepet játszik az ocularis tilt reakció kialakításában is. Mivel a vertikális saccadok szabályozása kétoldali, az riFLM
féloldali károsodása kevéssé okoz működészavart. A vertikális inhibitoros burst neuronok a Cajal-magban csoportosulnak. A szünetsejtek folyamatosan tüzelnek, kivéve a saccadok előtt közvetlenül és a saccadok alatt, valamint pislogáskor. A szünetsejtek a burst
neuronok tüzelését gátolják, ezáltal megakadályozzák a nem kívánt saccadok létrejöttét (pl. fixálás alatt). A saccadgenerátor sejtek
motoros parancsa a nucl. oculomotoriushoz, trochlearishoz és abducenshez fut, amelyek beidegzik az extraocularis szemizmokat.
A lassú követő szemmozgások (SPEM) szabályozása
A SPEM esetében a mozgás irányához képest ipsilateralis kéregterületek
irányítják a szemmozgást. Kialakulásának ingere a mozgó tárgy képének elcsúszása a foveáról. A mozgó tárgy képe a primer látókéregbe (Br 17, V1) vetül,
majd a striatalis corticalis neuronok a „három lebeny vidék”-re projiciálnak
közvetlenül, illetve a peristriatalis cortex (Br 18) érintésével (4. ábra).
A temporalis tekintésközpontok (MT és MST) érzékelik a mozgást, azaz a
mozgó vizuális stimulus sebességének és a mozgás irányának háromdimenziós meghatározását végzik és összehangolják a követő szemmozgást a vizuális kép mozgásával a fej és a szem mozgásához viszonyítva. A temporalis
tekintésközpontok a hátsó parietalis cortex, a PEF felé projiciálnak, melynek
a követés során sokkal inkább a vizuális figyelmi folyamatokban (pl. figyelem
a kisméretű tárgyra) van szerepe, kevésbé a motoros működés kialakításában. A FEF részt vesz a lassú követésben is (4. ábra), elektromos stimulálása
contralateralis irányú lassú bulbus deviációt hoz létre. A stimulálás helye kissé
hátrébb található, mint a saccadok esetén. A SPEM létrehozásához szükséges
információ a corticalis területekről a leszálló pályákon keresztül éri el az agytörzsi struktúrákat (4. ábra). A pálya az oldalkamrák mellett a capsula interna
hátsó szárában fut le, majd a pedunculus cerebriben halad tovább, és a pons
dorsolateralis és lateralis magjához fut.
A contralateralis spino- és vestibulocerebellum egyes területei, mint az uvula,
vermis, flocculus, nodulus és a dorsalis vermis (4. ábra) nemcsak a SPEM-ben,
de a VOR és OKN lassú fázisának létrejöttében is szerepet játszanak. A flocculus
a nucl. dentatus érintésével az azonos oldali nucl. vestibularis medialishoz
4. ábra
(Schwalbe-mag) küld rostokat a pedunculus cerebellaris inferioron keresztül.
A SPEM szabályozó rendszerének sematikus összefoglalása
A Schwalbe-mag és a mellette lévő nucl. prepositus hypoglossi, azaz a neurális
integrátor egyesíti a sebesség és pozíció jellegű információkat, majd a „végeredményt” a szemmozgató agyidegmagokhoz viszi.
A vermis a nucl. fastigiin keresztül éri el a nucl. vestibularis inferiort (Roller-mag) és lateralist (Deiters), valamint a nucl. VI. közeli
PPFR-t és a pons nucl. dorsomedialis lateralis magját. A vermis neuronjai kódolják és összehangolják a szemmozgás sebességét a
retinalis kép mozgásával és a közben kialakuló fejmozgások sebességével. Végül a supranuclearis rendszerből származó summázott
információ alapján az oculomotor agyidegmagok (nucl. III., IV., VI.) végrehajtják a megfelelő irányú és sebességű SPEM-et.
A VOR és az OKN szabályozása
Egy tárgy képének a tárgy vagy a fej mozgásának következtében kialakuló oscillopsiát követően kb. 70 ms múlva alakul ki a kép stabilizálása céljából a kompenzatorikus szemmozgás, ez SPEM, VOR vagy OKN. A 70 ms-os időtartam a képfeldolgozáshoz szükséges.
A vestibulo-ocularis egy ősi rendszer, mely az alacsonyabb rendű fajoknál is megtalálható. Ez a rendszer a félkörös ívjáratokat
az agytörzsi centrumaik közvetítésével a szemmozgató agyidegmagokkal köti össze, működésének eredménye a fejmozgással
ellentétes irányú szemmozgás, amely segíti az elcsúszó kép fixálását a foveán. Így pl. a fej jobbra fordítása során balra irányuló horizontális lassú szemmozgást látunk, majd ezt követően gyors visszaállító mozgást (saccadot) az ellenkező irányba,
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ez a vestibulo-ocularis reflex (VOR). Működése nélkül a fej mozgása során oscillopsia jelentkezik. A vestibularis és az oculomotor
rendszer közötti összeköttetést a nucl. vestibularisok biztosítják az FLM-en keresztül. Az FLM nemcsak a nucl. VI. és az ellenoldali
nucl. III. között létesít kapcsolatot, hanem a vestibularis magok felöl, valamint a cervicalis izmokat szenzorosan ellátó szelvények
felől érkező információkat is továbbítja a hídban lévő FR felé. Utóbbi kapcsolat a felelős az oculocephalicus reflex kialakulásáért.
Nagy kitéréssel járó fejmozgások során egymás után többször alakul ki a VOR, a fej rövid ideig tartó mozgásánál, pl. forgatásnál
ritmusos, nystagmusszerű szemmozgás jön létre, a gyors fázis generálását az agytörzsi saccadgenerátor sejtek végzik. A VOR kb.
40-45 s-ig képes fennmaradni, ezután megszűnik, és az OKN átveszi a VOR szerepét, a tárgy képét rögzíti a foveán. Tartós forgatás során kb. 40 s után a kezdetben magas követési sebességű VOR habituálódik, egyre lassabb lesz, frekvenciája csökken, majd
kioltódik és ellentétes irányú OKN jelentkezik. Az OKN fiziológiásan nemcsak vestibularis információ hatására alakul ki, hanem
ha a nyugalomban lévő fej előtt a látott kép gyorsan mozdul el. Fiziológiás körülmények között a VOR és az OKN együttműködve hangolják össze a fej- és szemmozgásokat, az éleslátás érdekében. A VOR nemcsak tartós, hanem rendszeresen visszatérő
mozgásnál, pl. gyakorlásnál is csökken. Ez az adaptációs mechanizmus pl. a török kerengő derviseknél is megfigyelhető, és ez
okozza, hogy a tengeri betegség előbb-utóbb megszűnik. A látótér egy pontjának fixálása szintén csökkenti a VOR-t, a szédülést és
az ezzel párhuzamosan megjelenő vegetatív tüneteket, pl. hányingert. A vestibulo-ocularis adaptációs mechanizmusok ismerete
még mindig hiányos. A korai adaptáció főként a vizuális adaptációval (azaz a fixálással) valósul meg. A cerebellum az adaptáció
során a vestibularis rendszer „újrakalibrálását” végzi, ebben a vizuális rendszer is segítségére van. Kognitív kontroll is érvényesül
az adaptációban. Már a test forgatásának elképzelése is „kompenzatorikus” lassú szemmozgás (VOR lassú fázisa) kialakulásához
vezethet. A motiváció, vizuális figyelem és orientáció szintén meghatározó, néhány másodperces forgás után a vizuális figyelem
a látótér egy pontjára irányítása képes csökkenteni a vestibulo-ocularis választ és így a szédülést.
Az OKN vagy vonatnystagmus a látótér egészének (a VOR habituálódását követően) vagy egy elemének (pl. egy tárgy) mozgási
ingerére alakul ki, hatására a mozgó tárgy képe stabilizálódik a retinán. Latenciája kb. 80–100 ms, amely a lassú követés latenciájával
azonos. Kiváltásához ép retinára és látópályára van szükség. A mozgó kép hatására a tárgy mozgásának irányával azonos irányú, lassú,
követő szemmozgás alakul ki, mely egészséges egyéneken a mozgás sebességével közel azonos sebességű, maximálisan kb. 100°/s.
Ezután a szemek visszaállnak a kiindulási állapotba gyors, saccadmozgással, ez alkotja az OKN második fázisát, majd a szemek új
célt keresnek és ismét követik azt. Az OKN-t a lassú követés iránya alapján nevezzük el, és hasonlóan a lassú követéshez (SPEM),
jellemző tulajdonsága a gain vagy a követés foka, mely az OKN lassú fázis sebességének és az objektum mozgási sebességének hányadosa, egészségeseknél „1” körüli. Az OKN működésekor a mozgó kép retinális feldolgozásában nincs törés, azaz a képet folyamatosan élesen látjuk, a mozgást lassabbnak érezzük, míg az OKN működése nélkül oscillopsia jelentkezik, emiatt gyorsabb mozgást
észlelünk. Az OKN lassú fázisát a SPEM pályája hozza létre és részt vesz benne az azonos oldali oliva inferior. A gyors saccadfázist az
orbitában lévő elasztikus és kollagén elemek feszültségének növekedése indukálja, és az agytörzsi saccadgenerátor sejtek irányítják.
Mind a VOR-nál, mind az OKN-nél megfigyelhető egy ún. sebességraktározó mechanizmus, melynek következtében a VOR/OKN-t
kiváltó körülmények megszűnése után néhány másodpercig fennmarad a nystagmus. Ennek hátterében az áll, hogy az agytörzsben
lévő vestibularis magok nem hagyják abba a környezet vagy a fej mozgásának megszűnése pillanatában a tüzelést.
A konvergens szemmozgások szabályozása
A konvergens-divergens szemmozgások, a pupilla tágasságának és a lencse domborúságának változása együttesen járul hozzá az éleslátáshoz, így a konvergencia szabályozása az accommodatiós folyamatok része.
A saccadok generálásához hasonlóan a konvergens-divergens szemmozgások praemotor generátor sejtjei a mesencephalon és
a pons FR-ában találhatóak. A konvergens mozgások szabályozása részleteiben még nem ismert. Elterjedt megközelítés, hogy
a mesencephalonban a nucl. III. magcsoportja mellett fekvő Perlia-mag a konvergencia-központ. A frontalis tekintésközpont
a corticobulbaris rostokon keresztül éri el a Perlia-magot, mely végül mindkét oldali m. rectus medialist beidegzi és létrehozza
a konvergens szemmozgást. Ez lehet gyors konvergens mozgás (saccaddal párosul), illetve lassú konvergens mozgás (SPEM-mel
társul). A saccad-, SPEM- és konvergenciaszabályozó rendszer több ponton találkozik. A FEF, SEF, temporalis tekintésközpontok,
a hátsó parietalis kéreg (benne a parietalis tekintésközponttal), a cerebellum flocculonodularis lebenye és a vermis is részt vesz a konvergencia supranuclearis szabályozásában, illetve a colliculus superiorok szintjén és a középagyi és hídi FR-ban, pl. a saccadgenerátor
sejteken keresztül is kapcsolódik egymáshoz a három rendszer. A szabályozás pontos mechanizmusa nem ismert, de feltételezik,
hogy a gyors konvergens szemmozgások motoros parancsa együttesen generálódik a frontalis tekintésközpontban (FEF), majd párhuzamos pályákon haladva jut el a Perlia-maghoz és a hídi szünetsejtekhez (saccadgenerátor sejtek egy típusa), melyek összehangolják
a gyors és a konvergens szemmozgás végrehajtását. A lassú, követő mozgások rendszere feltehetően a nucl. reticularis tegmenti
pontis-on keresztül kapcsolódik a konvergencia szabályozásához. A rendszerben részt vevő többi szerkezet a FEF-ből származó
motoros parancsot befolyásolja, hogy megfelelő mértékű és sebességű legyen a saccaddal együtt végrehajtott konvergens mozgás.
A SZEMMOZGÁSOK VIZSGÁLATA A BETEGÁGY MELLETT
A vizsgálat során megfigyeljük a spontán, fürkésző szemmozgásokat, majd a bulbusok helyzetét nyugalomban, kóros szemállást,
nystagmust keresünk. Ezután a beteget rögzített fej mellett arra kérjük, nézze ujjunkat vagy pl. a tollunk hegyét, kóros esetben
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a fixálás alatt szemmozgások láthatók, pl. opsoclonus, ocularis flutter. A lassú követő vagy vezetett szemmozgások vizsgálata
során a beteget arra kérjük, hogy szemeivel kövesse a kb. 50 cm távolságban horizontálisan majd vertikálisan lassan mozgó ujjunkat, melyeket szélső helyzetben rövid időre megállítunk. Megfigyeljük, hogy látható-e gyors, saccadszerű mozgás, nystagmus,
a mozgás kitérése minden irányban teljes-e, konjugált-e, illetve megkérdezzük a beteget, hogy van-e kettőslátása. A parancsolt
szemmozgások (ezek akaratlagos saccadok) megítéléséhez arra kérjük a beteget, „nézzen jobbra, balra, fel, le!”. Egészséges
személynél teljes amplitúdóval végzett konjugált mozgást láthatunk, nystagmus nem jelenik meg. A reflexes saccadokat is megvizsgálhatjuk, bár erre ritkán van lehetőség a mindennapi gyakorlatban, pl. ha az asszisztens hirtelen belép a vizsgálóhelyiségbe.
A konvergencia vizsgálata során ujjunkat kb. 60 cm távolságból a beteg orra felé közelítjük, és arra kérjük, „nézzen az ujjunk hegyére!”. A vestibulo-ocularis reflexet (VOR) a beteg fejének lassú oldalra fordításával válthatjuk ki, ép rendszer mellett a bulbusok
konjugáltan a fejfordítás irányával ellentétesen térnek ki, majd gyors konjugált mozgást végeznek a fejfordítás irányába. Az utóbbi
reflex nem kooperáló, eszméletlen beteg esetén is vizsgálható. A vestibulo-ocularis rendszer kalorikusan is ingerelhető, a félkörös
ívjáratokat hideg és meleg levegővel vagy vízzel ingereljük. A hideg levegővel történő ingerlés során ép összeköttetések mellett
a szemek konjugáltan, lassan deviálnak az ingerlés oldala felé, míg meleg ingerlésnél az ellenkező irányba. Az optokinetikus
nystagmus (OKN) vizsgálatára alkalmas a sávozott forgódob, esetleg váltakozó mintás papírlap. Az alternáló mintázat (pl. feketefehér sávok) mozgásának hatására kialakul az OKN. Mind a négy fő irányban forgó sávozott dobbal vizsgálhatunk.
A NEUROLÓGIAI GYAKORLAT SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐSEBB TEKINTÉSZAVAROK
Az agytörzstől rostralisan elhelyezkedő struktúrák károsodása esetén a szemmozgások konjugáltak maradnak, nystagmus
nem alakul ki. Mivel a saccadok szabályozása contralateralis, ezért féloldali frontalis lebeny (benne a FEF) akut léziója esetén
(pl. az a. cerebri media elzáródása miatt) az ép oldal túlműködése miatt a beteg a károsodás irányába tekint („a gócát nézi”).
A frontalis tekintésközpontot érintő izgalmi állapot (pl. epilepsiás roham) pedig a góc túlműködése miatt az ép oldal felé okoz
konjugált deviációt. A frontalis és a parietalis tekintésközpont működészavara (pl. vascularis vagy degeneratív betegségben)
egyaránt megnövelheti a contralateralis saccadok latenciáját és dysmetriát okozhat, de érinti az ipsilateralis lassú követést is, ami
saccadikussá válhat. A saccad dysmetria azt jelenti, hogy a saccadok nagysága (=amplitúdója) nem megfelelő mértékű, a céltárgy
elé (hypometriás), vagy a céltárgyon túl (hypermetriás) ugranak a szemek. Ezek az eltérések szabad szemmel nehezen megítélhetők, objektivizálásuk műszeres vizsgálattal, electrooculographiával (EOG) lehetséges. A féloldali parietalis károsodás okozhat
contralateralis ocularis apraxiát is, pl. corticobasalis degenerációban. Azt tapasztaljuk, hogy a beteg az ellenoldali parancsolt
szemmozgásokat (saccadokat) nem tudja kivitelezni, azonban ha a vezetett szemmozgások (SPEM) vizsgálatánál ujjunkat egyre
nagyobb amplitúdóval mozgatjuk, a beteg képes ujjunkat követni.
A basalis ganglionok károsodása a frontalis és parietalis működészavarhoz hasonlóan hypometriás saccadokat és saccadikus
SPEM-et eredményez, pl. Parkinson-kórban is ezt észlelhetjük, a rutin vizsgálattal ezek az eltérések azonban nehezen megítélhetőek.
A thalamus léziója mind horizontális, mind vertikális tekintészavart okozhat. Medialis thalamusvérzés esetén a szemek konjugáltan deviálnak az ép oldal felé. Egyesek azt feltételezik, hogy ennek hátterében az áll, hogy a vérzés irritatív tényezőként szerepel, és a szemek ezért deviálnak az ép oldal és nem a lézió felé, holott a leszálló pálya ebben a magasságban nem kereszteződik.
Ha a thalamusvérzés komprimálja a lejjebb elhelyezkedő középagyat, s benne az riFLM-magot, akkor a szemek lefelé deviálnak,
konvergálnak és miosist észlelhetünk (“a beteg az orrát nézi”). Hasonlót láthatunk a diencephalo-mesencephalicus átmenetet
érintő elváltozások, pl. pinealis tumorok, thalamusvérzés, középagyi infarctus esetén, ezek konvergencia spasmust is okozhatnak. Leírták cerebellaris és alsó agytörzset érintő betegségekben, ill. Wernicke-Korsakoff-kórban is. A caudalis thalamus károsodás a lefelé tekintés bénulását okozza a szomszédos riFLM-mag és bemeneteinek léziója következtében. A thalamus középső
részének működészavara betegágy mellett nehezen észlelhető saccad dysmetriát hoz létre.
A mesencephalonban fekvő riFLM-mag károsodásának egyik következménye lehet a pseudoabducens paresis, amely supranuclearis
eredetű abdukciós gyengeség. Ritkán fordul elő, azonban a beteg bizonyos helyzetekben megjelenő kettőslátást panaszol, és rutin
neurológiai vizsgálattal nem találunk a diplopiát magyarázó eltérést, csak az EOG teszi mérhetővé az eltérést. A pseudoabducens
paresis lényege, hogy a horizontális saccadok alatt az abdukáló szem teljesen kitér temporal felé, de az addukálóhoz képest egyre
lassabban mozog, a szemek egyre inkább divergálnak, emiatt a betegek gyakran azt panaszolják, hogy olvasáskor nehéz a sorváltás. Kétoldali pseudoabducens paresist észleltek bilateralis paramedialis thalamus infarctusban is a középagy léziója nélkül.
A konvergens-retrakciós nystagmus szintén supranuclearis abdukciós, ill. konvergencia gyengeség, a felfelé irányuló saccadok
alatt a vertikális mozgás mellett gyors, aszinkron konvergens mozgás jelenik meg, illetve a bulbusok ritmikus retrakciója. Kétoldali riFLM-károsodás esetén teljes vertikális és torziós tekintésbénulás jön létre. A Cajal-mag az riFLM-mag mellett a vertikális
tekintésért felel, léziója a vertikális gyors szemmozgások sebességét és kitérését csökkentheti. Ha a Cajal-mag mellett a fasciculus
longitudinalis medialis (FLM) is károsodik, ún. vertikális „one-and-a-half”-szindróma alakulhat ki. A szindróma lényege, hogy
mindkét szemen károsodik a lefelé tekintés, míg a lézió oldalán a felfelé tekintés is, de előfordulhat ennek fordítottja is.
A híd paramedialis FR (PPFR) léziója esetén elvész az ipsilateralis saccadok létrehozásának képessége, mérsékeltebb funkciózavara a saccadok sebességének csökkenését eredményezi pl. a neurodegeneratív progresszív supranuclearis paresis (PSP) kezdeti
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stádiumában. PSP előrehaladott állapotában a Parkinson-szindróma tünetei mellett vertikális tekintésbénulás alakul ki, később
akár horizontális is. Az FLM léziója internuclearis ophthalmoplegiát (INO) okoz, ha mellette a nucl. VI. is károsodik, “oneand-a-half ”-szindróma jön létre. Ezekről részletesen az 5.3.1. fejezetben, a 292. oldalon. A PPFR-ben fekvő saccadgenerátor
sejtek közé tartozó szünetsejtek károsodása a saccadgenerátor sejtek összehangolt működésének zavarát okozzák, a szünetsejtek nem képesek gátolni az akaratlan saccadokat, ill. lassú horizontális és vertikális saccadok alakulnak ki. Előbbi esetben
egy tárgy fixálása alatt kóros oszcillációkat láthatunk az EOG-n, melyek amplitúdójuktól és irányuktól függően okozhatnak
ún. square-wave jerks-et (1-5°-os amplitúdó), macrosquare-wave jerks-et (5° és 15° közötti kitérés), ocularis fluttert és durva
esetben opsoclonust (horizontális, vertikális, torziós összetevőt is tartalmazó oszcilláció). A macrosquare-wave jerks és az
opsoclonus szabad szemmel is látható eltérés. Ezen jelenségek megfigyelhetők a neurodegeneratív betegségekben is, pl. PSP-ben,
multiszisztémás atrophiában (MSA) ill. a PPFR-t érintő cerebrovascularis léziókban. Az agytörzsi léziónál az ipsilateralis
OKN is kóros, a szemek mindig lemaradnak a mozgó sávokról, súlyos esetben az ipsilateralis OKN nem váltható ki.
Az agytörzsi vestibulo-ocularis kapcsolat kétoldali megszakadásakor ún. babafejtünet alakul ki, ilyenkor a fej horizontális irányú mozgatása közben a szemek középállásban maradnak, mint a baba fejére festett szemek, ezt figyelhetjük meg pl. az a. basilaris
elzáródása esetén. A PPFR egyoldali károsodása esetén a lézió oldala felé irányuló, vestibularisan kiváltott szemmozgások sem
alakulnak ki.
A cerebellaris károsodások mind a SPEM-et, mind a saccadokat megváltoztathatják és nystagmust okoznak. A bulbusok 10-30°-kal
konjugáltan deviálhatnak az ép oldal felé, és egy középvonalban elhelyezkedő tárgy fixálásakor a szemek lassan kiúsznak ebbe
a pozícióba, majd gyors mozgással ismét a fixálandó tárgyra ugranak. A flocculonodularis terület egyoldali léziója esetén a
szem mindig lemarad a mozgó tárgytól, a lassú követés (SPEM) saccadikus lesz, míg cerebellectomia esetén teljesen megszűnik
a lassú követés. A vermis károsodása esetén elsősorban saccad dysmetria alakul ki. A pedunculus cerebelli inferior és/vagy a
vestibulocerebellum léziója a lézióval ellentétes irányú OKN eltérését okozza.
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5.5. Az ún. pseudoparesisek és kevert típusú szemmozgászavarok
FORNÁDI LÁSZLÓ SÁNDOR

5.5.1. A Neuromuscularis Junctio megbetegedései és
differeciáldiagnosztikájuk
Bevezetés
A neuromuscularis junctio (NMJ) különösen kedvelt helyszíne az autoantitest közvetítette attakoknak, valószínűleg részben azért,
mert ott hiányzik a vér-agy gát védelme, továbbá a NMJ gazdag olyan ioncsatornákban, melyeknek jelentős az extracellularis terük
és melyek így a keringő antitestek immunattakja által könnyen elérhetők. A NMJ alapeseményei a következők: az ideg akciós potenciálja a fokozatosan megnyíló feszültségfüggő nátriumcsatornák által generálódik. A csatornák inaktiválódása és a feszültségfüggő
káliumcsatornák megnyílása repolarizálják a membránt. Amikor az akciós potenciál eléri a véglemezt, ez a P/Q típusú feszültségfüggő kalciumcsatornák megnyílásához és a kalciumionok helyi beáramlásához vezet. Ez triggereli kb. 30 acetil-kolin-tartalmú
hólyagocska (quanta) exocytosisát. Minden vesicula kb. 10 000 acetil-kolin-molekulát tartalmaz. Az acetil-kolin aztán átdiffundál
a keskeny synapticus résen és egy acetil-kolin-molekula kötődése az acetil-kolin-receptor α2 alegysége szabadon levő oldalaihoz a
központi ion pórus rövid megnyílásához és a kis kationok (főként nátriumionok) beáramlásához vezet. Ezáltal generálódik a véglemez-potenciál, mely az izom akciós potenciál propagációját triggereli. Így aktiválódik a kontrakció. A neuromuscularis junctio (NMJ)
blokádja természetesen a vázizmok és a bulbaris motorium működészavara mellett a szemmozgató izmok gyengülését, kimerülését is
okozhatja. Ez indokolja a Neuro-Ophthalmologia kiadványunkban a kérdés részletesebb tárgyalását. E téma a Neuro-Ophthalmologián
belül azért is érdeklődésre számot tartó fejezet, mert differenciáldiagnosztikai jelentősége igen nagy. Számos, igaz, nem túl gyakori, de
sokszor nehezen felismerhető és főleg súlyos, életveszélyes betegség elkülönítésében segíthet a klinikusnak. Exo- és endotoxicosisok,
autoimmun és paraneoplasticus folyamatok egyaránt kiválthatják a neuromuscularis junctio kóros vagy elégtelen működését.
Az ophthalmoparesiseket ugyanakkor géndefektusok is okozhatják, e kórképek (az ún. mitochondrium betegségek) azonban számos,
néha az élettel nehezen összeegyeztethető egyéb súlyos tünettel is járnak. A congenitalis myastheniák tünetei közt is jellemzőek lehetnek
a szemtünetek (ptosis, diplopia). A congenitalis mystheniáknak számos fajtája ismert, más és más génhiba vezethet azonos vagy nagyon
hasonló tünetekhez, de az alapzavar – azaz a neuromuscularis junctio elégtelen vagy hibás működése – azonos. A szintén génhiba
okozta oculopharyngealis myopathiában a szemtünetek mellett nyelészavar, típusos nasalis dysphonia is fellép.
MYASTHENIA GRAVIS, MYASTHENIA SYNDROMA, MYASTHENIÁS REAKCIÓ
A myasthenia gravis (MG) az összes autoimmun kórkép közül a legegzaktabban igazolt, mind az antigén, illetve antitest, mind a
célszerv bizonyítottnak tekinthető. Fő jellegzetességei: gyógyítható betegség, de terápia nélkül halálos kimenetelű lehet
(az immunmoduláns kezelések bevezetése előtt kb. az esetek 1/3-a fatális volt). Gyógyíthatatlan betegséget is utánozhat,
mint a mozgató idegsejt betegség (motoneuron betegség, amyotrophiás lateralsclerosis, bulbaris paresis), ezért fontos korai
elkülönítésük. A diagnózisig eltelt idő átlagosan 5-6 év, sokszor 3-4 orvos látja a beteget, míg eljutnak a helyes diagnózisig.
Myasthenia-típusok (ugyanakkor önálló betegségentitások):
1. Autoimmun myasthenia gravis, mely lehet spontán kezdetű, neonatalis (myastheniás anya placentáján átjutó ellenanyagok
okozta transitorius myasthenia) és penicillamin „indukálta” MG.
2. Hereditaer (congenitalis) myasthenia
3. Lambert–Eaton-féle paraneoplasiás myasthenia syndroma (LEMS)
Az autoimmun myasthenia gravis jellegzetességei:
a) A praedilectiós izomterületek (ocularis, facialis, masticatoros, bulbaris motorium, vázizmok) időben és lokalizációban
váltakozóan fellépő, néha izoláltan jelentkező fokozódó fáradékonysága, gyengülése (pl. csak ocularis, csak bulbaris,
illetve generalizált tünetek). A tisztán ocularis esetek a myastheniások 20%-át teszik ki, ezeknek kevesebb mint 15%-a
generalizálódik az első 2 év után. A primaer vagy másodlagosan generalizálódó esetek a beteganyag 80%-a, ezeknek 67%-ában
van jelen ptosis vagy ophthalmoparesis, 80% panaszol nyelési-rágási nehézséget, 70%-uk nyak-, törzs-, végtaggyengeséget,
5%-ban érintettek a légzőizmok.
b) A harántcsíkolt izmok a nap folyamán normál igénybevétel mellett bekövetkező progresszív kimerülése jellemző.
c) Pihenésre átmeneti restitúció következhet be.
d) A betegség lefolyása szakaszos, remissziókkal-relapszusokkal tarkított.
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e) Kolinészterázgátló szer hatására gyors és kifejezett tüneti javulás következik be a legtöbb esetben (edrophonium
chlorid = Tensilon-teszt).
f) Electromyographiás vizsgálattal kimutatható az ún. myastheniás reakció, azaz 3 Hz-es repetitív ingerlés hatására bekövetkező
típusos amplitúdócsökkenés (decrement).
g) A myastheniás alapzavart, a működőképes acetil-kolin-receptorok számának csökkenése révén kialakuló neuromuscularis
blokádot a postsynapticus membrán destructiójához vezető, az acetil-kolin-receptorokhoz kötődő, döntően IgG típusú antitestek okozzák, melyeknek termelődése intrathymicusan indul meg az ősi myoid sejtek constituensei ellen. Ezen ellenanyagok
az esetek 85–90%-ában a neuromuscularis junctio acetil-kolin-receptorai (AChR) ellenes ellenanyagok, a fennmaradó esetek
40%-ában az izomspecifikus tirozin-kináz-enzim (MuSK) ellenes ellenanyagok. Tisztán ocularis myastheniás esetekben
kb. 50%-ban találunk anti-AChR antitesteket.
h) A spontán remisszió az esetek kevesebb mint 10%-ában várható, gyógykezelés nélkül 1/3-uk hal meg, adekvát immunmoduláns
kezeléssel 95%-uk kerülhet remisszióba.40
Egyéb betegségekkel kombinálódó mg12
Leggyakrabban pajzsmirigybetegségekkel13,14,15 (hyper- és hypothyreosis), rheumatoid arthritisszel társul, de ismerünk nem
egy poly-, dermatomyositisszel, systemas lupus erythematosusszal, progressiv systemás sclerosisszal, Sjögren-szindrómával,
psoriasissal, non-Hodgkin-granulomával, anaemia perniciosával való betegségasszociációt. E betegségtársulások messzemenően
átalakítják a tüneti képet (nehezítve ezzel a diagnózist), befolyásolják a kórlefolyást, a betegség kimenetelét és terápiás válaszait.
Gyakori az antikolinészteráz gyógyszer (Mestinon) rezisztencia vagy intolerancia, azonban az immunmoduláns terápiák mindegyik betegségasszociációban jó effektusúak, sokszor önmagukban is, de terápiás kombinációkban (pl. azathioprin és metilprednizolon) mindenképpen. Természetesen ezt a terápiát a társuló autoimmun betegség kezelésének szempontjai felülírhatják.
A thymectomia a társbetegség tüneti javulását is kedvezően befolyásolhatja (pl. psoriasis).17
Thymectomia az acetil-kolin-receptor ellenes antitest pozitív, fiatal (45 év alatti), generalizált myastheniások esetében hozhat lényeges javulást, a műtéti esetek kb. 20%-ában teljes remissziót (B szintű ajánlás). Korán elvégzett műtét és fiatal nők esetében a tapasztalatok alapján az
esély nagyobb a teljes remisszióra. Az anti-AChR antitest negatív esetekben a thymectomia indikációja ellentmondásos, jelen összirodalmi
adatok nem tesznek lehetővé semmilyen ajánlást ezen esetekben, a MUSK-ellenes antitest pozitív esetekben pedig nem javasolt a thymectomia
annak hatástalansága miatt (C szintű ajánlás). Thymomával társuló myasthenia esetében a thymoma exstirpatio függetlenül a myasthenia
típusától vagy enyhébb eseteitől mihamarabb elvégzendő (a cél itt nem a myasthenia befolyásolása, hanem a tumor eltávolítása).39
Gyógyszerek által „kiváltott” myasthenia
Számos gyógyszerről ismert neuromuscularis ingerületátvitelt rontó hatása, mely myastheniás tüneteket okozhat, latens
myastheniát manifesztálhat. Ezen gyógyszerek természetesen myastheniában ellenjavalltak!39
Abszolút ellenjavallatot képeznek myastheniában az izomrelaxáns hatású szerek, a relaxáns hatású sedato-hypnoticumok
(elsősorban meprobamat és benzodiazepinszármazékok), antibiotikumok közül a depolarizáló hatásúak (tetracyclinek,
streptomycin18, kanamycin, neomycin, bacitracin, colistin, telitromycin stb.), illetve a fluorokinolonszármazékok (ciprofloxacin,
ofloxacin, norfloxacin stb.) Relatív ellenjavallata számos gyógyszernek van, pl. a béta-blokkolók, kalciumcsatorna-gátlók alkalmazása is csak körültekintően, redukált dózisokkal ajánlható. Fentiekben felsorolt gyógyszerek valódi myastheniát nem okoznak,
csak a latens myasthenia manifesztációját vagy a már fennálló betegség rosszabbodását. Elhúzódó, dózisfüggő myastheniás reakciót a rheumatoid arthritisben kiterjedten alkalmazott D-penicillamin19 okozhat. Azon rheumatoid arthritises esetek, melyek
D-penicillamin-kezelés után antitesttermelés, elektrofiziológia és HLA-susceptibilitás szempontjából myastheniára jellegzetesek, feltételezhetően latens MG esetei, melyek a penicillamin provokáló hatására manifesztálódtak, hasonlóan a thymoma műtéti
eltávolítása után azonnal kezdődő, illetve sokszor egyéb műtét után a respirátorról leválasztás során észlelt esetekhez.
A myasthenia gravis differenciáldiagnózisa
A MG rendkívül változatos, gyakran féloldali, fluktuáló, sokszor évekre remittáló okuláris (és persze egyéb predilekciós izomterületeket is érintő) tüneteket okozhat, ezért számos okuláris szimptómával járó kórképtől különítendő el.
1. Toxinok okozta neuromuscularis blokáddal járó kórképek
A növényi és állati eredetű mérgek, illetve baktériumtoxinok által okozott kórképek közül a klinikai gyakorlatban a curaremérgezés,
a botulismus és a diphteria bírnak gyakorlati jelentőséggel. A curaremérgezés antidotuma, a physostigmin – 1934-ben egy fiatal angol
orvosnő, Mary Walker1 jóvoltából – egy addig befolyásolhatatlan, gyakran halálos kimenetelű izombetegség, a myasthenia gravis azóta is legfontosabb tüneti gyógyszerévé vált.2 A felismeréshez a két kórkép feltűnő tüneti hasonlósága vezetett. Csak később igazolódott, hogy mindkét esetben a neuromuscularis blokád felelős a szimptómákért. A Clostridium botulinum nevű baktérium toxinjával
fertőzött élelmiszerek, illetve anaerob fertőzött lágyrészsérülések útján bekövetkező mérgezés a neuromuscularis junctio acetil-kolinfelszabadulásának gátlása révén jön létre. A toxin károsítja a kp.-i idegrendszert és a környéki idegeket is. A botulismus3 klinikai képét
szemizombénulások (pl. myastheniára jellemző gravis, legtöbbször bilateralis ptosis), a cholinergiás autonóm beidegzés zavarai (csökkent könny- és nyáltermelés, accomodatiós bénulás, tág, abszolút merev pupillák), bulbaris tünetek (nyelés-, beszédzavar), érzészavarok
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jellemzik. A harántcsíkolt izomrostok gyengesége, bénulása először a fej és nyak izmain lép fel. Szimptomatológiailag utóbb említett tulajdonság jól elkülöníti a szintén akutan fellépő, de ascendáló (Landry típusú) polyradiculoneuritises bénulástól, azaz a Guillain–Barrészindrómától). A folyamat végül rekesz-, illetve légzésbénuláshoz vezethet, a fatális kimenetel időben alkalmazott intenzív terápiával
előzhető meg (hasonlóan a Guillain–Barré-szindróma vagy a myasthenia gravis kritikus eseteihez). A fudroyans kezdetű oculobulbaris
motoriumot gyorsan involváló myastheniától a pupillomotoros rostok korai bénulása, a jellegzetes kétoldali tág, abszolút merev pupillák
különböztetik meg. A beteg alapos vizsgálata ez esetben is meghálálja az igyekezetet, mert a totális bilaterális ptosis az egyébként szembetűnő pupillazavart elfedheti és az egyéb, e két kórképben azonos tünetek, mint a nazálissá váló hangszín, a nyelési és légzési nehezítettség,
a diffúz vázizomzati gyengeség myasthenia vagy Guillain–Barré-szindróma irányába terelheti a klinikus gyanúját. Természetesen e
három kórkép EMG-ENG vizsgálattal korán elkülöníthető. Intenzív osztályos ápolás, szükség esetén asszisztált gépi lélegeztetés mellett
a botulismus a legtöbb esetben meggyógyul (axonal resprouting). Polyvalens antitoxin alkalmazásának hatékonyságával kapcsolatban
a szakértők véleménye megoszlik. A Corynebacterium diphteriae toxinja hasonló tüneteket okoz, a szemmozgászavar elsősorban az
oculomotorius beidegzési területén jelentkezik, accomodatiós bénulás, lágyszájpad-bénulás és sensomotoros polyneuropathia társulhat
hozzá. Kígyó-, skorpió- és pókméreg is okozhat neuromuscularis transzmissziós zavart. Darázscsípés után kialakult myastheniás jellegű
neuromuscularis transzmissziós zavar és dermatomyositis együttes előfordulásának halálos kimenetelű esetéről a hazai irodalomban
1979-ben számoltak be4. Magyarországi nagy myastheniás beteganyagunkban több darázs-, illetve kullancscsípést rövid időn belül követő igazoltan autoimmun myastheniás eset ismert. Nem világos az összefüggés, azonban feltételezhető, hogy az autoimmun folyamat
beindulása a toxin elleni immunválasz tévútjaként értékelhető (a felületi antigének hasonlósága valószínű).
2. A paraneopláziás szindrómák egyik legismertebbike, a leggyakrabban kissejtes tüdőcarcinomához társuló myastheniás szindróma (Lambert–Eaton–Rooke) 20 néha cryptogen formában jelentkezik, tünettanilag a myasthenia gravistól megkülönbözteti az, hogy a
craniomotorium (és így a szemizmok) nem érintett, csupán a medence és az alsó végtag proximalis izmai. A Lambert–Eaton paraneopláziás
myasthenia szindrómában (LEMS) az antikolinészteráz-terápia hatástalan. A típusos, kissejtes tüdőcarcinomához (SCLC) társuló Lambert–Eaton-szindróma is immuntermészetű, a keringő antitestek praesynapticusan a feszültségfüggő kalciumcsatornákat (VGCC) blokkolják, megakadályozva az acetil-kolin-felszabadulást. Immunmoduláns terápia, plasmapheresis és guanidin-hidroklorid-terápia ajánlható.
3. Szerzett neuromyotonia (Isaacs’ syndroma, ANMT)
Az ANMT klinikai tünetei izomrángásokkal (myokymia) és izomgörcsökkel (cramps), néha izomgyengeséggel és csökkent verejtékezéssel jellemezhetők. Paraesthesiák szintén felléphetnek és néha központi idegrendszeri manifesztációi is vannak (alvászavar,
hangulatzavar, hallucinációk). ANMT társulhat thymomával (az esetek kb. 15%-ában), myasthenia gravisszal és SCLC-vel. Akár
a myasthenia gravis provokálható penicillaminnal. Az EMG irregulárisan fellépő kettős, hármas vagy többszörös motorosegységkisüléseket mutat, melyekben az intraburst motoros egység frekvencia magas (40–300 Hz). Ez a motoros idegek axon terminalisaiban
alakul ki. Az aktivitás az alvás alatt és általános érzéstelenítésben is folytatódik, és e tulajdonságaiban különbözik a Stiff–Personszindróma kisüléseitől. Sok betegnél az alapzavart a feszültségfüggő káliumcsatornák (VGKC) elleni antitestek okozzák.
4. A pajzsmirigy betegségeihez (hyper- és hypothyreosis) myopathia és myasthenia egyaránt társulhat. Az endokrin
ophthalmopathia (exophthalmus) klinikai megítélése sokszor igen nehéz, mert az oedemás bulbus elváltozások sokszor mechanikai
mozgáskorlátozottságot okoznak, ettől nehéz elkülöníteni a valódi ophthalmoplegiát, mely leggyakrabban a m. rectus superiort érinti.
5. Az ocularis myopathiák 21,22,23 MG-tól való elkülönítése igen fontos. Az izolált, családi halmozódású szemizom-dystrophia nagyon lassan progrediálva vezet a szemizmok mozgáskorlátozottságához és ptosishoz. Az ilyen öröklött forma a szerzett ptosisok
közel harmada. A nyelés és beszédzavarral járó formát, mely ritkán myastheniás családban is előfordulhat, oculopharyngealis
dystrophia 24,25 (OPMD) néven ismerjük. Korábban a lassan progrediáló szemizom-dystrophiákat, melyek a belső szemizmokat
nem érintették, Graefe-féle ophthalmoplegia externa progressiva betegségcsoportba sorolták, neurogén károsodást feltételezve.
Nagy biopsziás anyag ismeretében azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ezen esetek jelentős része myogen, szövettanilag szabálytalan szerkezetű vörös színű töredezett rostok észlelhetők („ragged red fibers”) a metszeteken.
A mitochondrium-betegségek között felfedezhetünk olyan klinikai szindrómákat, melyek ophthalmoplegiával és a fentiekben jellemzett szövettani elváltozásokkal járnak. A mitochondrialis betegségek a mitochondrialis DNS molekuláris defektusaival jellemzett
multiszisztémás kórképek. A Kearns–Sayre-szindróma és a progresszív ophthalmoplegia externa (PEO) maternális öröklődésű kórképek.
Jellegzetességeik:
• progresszív ophthalmoplegia externa,
• retinitis pigmentosa,
• tarkó-vállizomzati gyengeség,
• liquor barrier zavar,
• demencia,
• cerebellaris ataxia,
• halláskárosodás,
• a szív ingerületvezetési zavarai, mely utóbbi miatt pace-maker híján sokszor életveszélyes állapot alakul ki.
Molekuláris biológiai vizsgálattal a mitochondrialis DNS deléciói mutathatók ki.
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6. A 20. életév táján manifesztálódik a második leggyakoribb hereditaer izom-dystrophia, az eredetileg Steinert–Curschmann
által leírt dystrophia myotonica (DM)27,28. Ennek 2 formáját különítették el genetika és tünettan alapján. Az I. típusú DM-ben
(mely trinucleotid repeat betegség), a típusos myotoniás reakció mellett kétoldali ptosis, myopathias facies, distalis indulású
izom-atrophia és gyengeség mellett plusztünetként cataracta, kopaszodás, hypothyreosis, hypogonadismus, hallászavar
jelentkezhet. A szív ingerületvezetési zavarai hirtelen szívhalált okozhatnak, légzési elégtelenség is lehet kezdeti tünet. Ritka
pillacsapás, convergentia-görcsök és pseudo-Graefe-tünet színesíti a szemtüneteket. Genetikai vizsgálat hazánkban is hozzáférhető: a DMPK (DM protein-kináz) génben a CTG-ismétlődés méretének meghatározása történik PCR analízissel. Az öröklődés
autoszomális domináns. A II. típusú DM tetranucleotid repeat betegség, ebben szemtünetek nincsenek, kevésbé kifejezett
az atrophia és izomgyengeség; myalgia, izomgörcsök dominálnak.
7. Polymyositis, dermatomyositis önmagukban is okozhatnak MG-ra emlékeztető tüneteket, igen ritkán társulhat is egymással
e két betegség. Elsősorban a súlyos, nyelészavarral járó formák elkülönítése nehéz, az EMG-ENG és szövettani vizsgálat azonban
egyértelművé teszi a diagnózist. Szerencsére mindkét betegségben azonos immunterápiák jönnek szóba (szteroid, plasmapheresis,
azathioprin) és egyformán jó effektussal mindkét betegségben, de azok társulásában is. Ritka tünetegyüttes az idiopathiás óriássejtes polymyositis, mely thymomával, myocarditissel jár, ezenkívül MG-ra jellemző tünetek és néha pajzsmirigybántalom kíséri.
8. A congenitalis ptosisok, melyeknek oka leggyakrabban agyidegmag-hypoplasia, egy vagy kétoldaliak lehetnek, az esetek többségében familiaris halmozódással. A Moebius- szindróma szintén congenitalis agyideg-hypo- vagy -aplasia, a ptosis mellett egyéb
ophthalmoplegiás jelenségekkel, illetve nuclearis facialis paresissel, ritkán egyéb agyidegmag-károsodással.
9. A motoneuronbetegségekben is felléphet MG-hoz hasonlító izomgyengeség, sőt az amyotrophiás lateralsclerosis (ALS) és MG társulása előfordult a hazai irodalomban is29. Azonban lényeges megemlíteni, hogy ALS-ben az ocularis motorium soha nem érintett!
Ez fontos differenciáldiagnosztikai kritérium. Érdekesség, hogy a myastheniás tesztként alkalmazott cholinerg szer, az edrofoniumklorid (és a többi kolinergikum is), az ALS szindrómára oly jellemző fasciculatiókat facilitálhatja, rejtett tünetet felszínre hozva.
Ez is segíthet az elkülönítésben. A szemhéjakon jelentkező, kolinergikum-túladagolásra jellemző apró rángásokat „twitching”nek nevezi az angol irodalom. A perifériás mozgató neuron betegségei közül a Kugelberg–Welander-féle pseudomyopathiás típusú
juvenilis spinalis izom-atrophia30 tünetei közt ugyanúgy előfordulhat ophthalmoplegia, mint a szintén juvenilis Fazio–Londe-féle
spinalis izom-atrophiában31, mely utóbbinál a kétoldali ptosis és a myopathias facies kifejezetten MG-ra emlékeztető. E formában a
mozgató agyidegek mellett a nervus phrenicus is érintett, a gyermekek élete respirátorban némileg meghosszabbítható. MG-tól való
elkülönítésére a Tensilon-test, illetve EMG vizsgálat, esetleg biopszia alkalmas (neurogén lézió).
10. Nuclearis, internuclearis és supranuclearis ophthalmoplegiák. A MG változatos szemtünetei imitálhatják csaknem valamennyi neurogén eredetű ophthalmoplegia megjelenési formáit. A supranuclearis beidegzési zavar következtében fellépő
Duane-féle retractiós szindrómában, a m. rectus externus bénulását az érintett szem adductiójakor fellépő bulbus retractio és
szemrésszűkület kíséri. EMG-vel a külső és belső egyenes szemizom szimultán beidegzése mutatható ki. A myastheniában előforduló retractiós szindrómát, mely a Duane-szindrómához hasonló tünetekkel jár, elsőként Szobor észlelte és írta le MG-ban szenvedő betegen32. Hasonlónak látszó tüneteket foglal magába a Horner-szindróma, mely leggyakrabban retroolivaris emollitióban,
a PICA ellátási területében kialakuló keringési zavar következtében fellépő Wallenberg-szindrómában fordul elő. A Hornerszindrómában a szemrésszűkület és enophthalmus mellett pupillaszűkület is észlelhető, és éppen utóbbi tünet farmakológiai
teszttel történő vizsgálata alkalmas annak eldöntésére, hogy praeganglionaris (centralis) vagy postganglionaris sympathicus
rostok károsodásáról van-e szó (Paredrin-test). A congenitalis ptosis egyik féloldali típusában az állkapocs nyitása és enyhe
oldalirányú mozgatása az érintett szemhéj kinyílásához és a szemrés tágulásához vezet, mely normál beidegzés útján nem
valósítható meg. Ez a Marcus–Gunn-phenomen (más néven winking jaw reflex), melynek oka a craniomotorium internuclearis
kapcsolatainak congenitalis hibája folytán jön létre.
Az internuclearis ophthalmoplegia33, melyet leggyakrabban féloldali lézió okoz (pl. sclerosis multiplexben, agytörzsi vascularis
lézióban vagy Wernicke-féle encephalopathia haemorrhagica superiorban), az érintett oldali szem adductiós képtelenségében
nyilvánul meg oldalra tekintéskor, míg a másik szem oldalra jól kitér, az érintett szem a középvonalban marad. Az abducalt
szemen monocularis nystagmus észlelhető. A háttérben a fasciculus longitudinalis medialis (FLM) féloldali léziója áll.
Az „ophthalmoplegia one and a half ”, azaz másfeles ophthalmoplegia a pontin tekintési központnak és az FLM-nek együttes
károsodása esetén jön létre (leginkább sclerosis multiplexben), a horizontális tekintés bénulásához internuclearis ophthalmoplegia
társul. Ez szintén utánozhatja a myastheniás szemmozgászavart.
11. Demyelinisatiós kórképek. A leggyakoribb és legismertebb demyelinisatiós kórkép a sclerosis multiplex (SM), melynek
szemtüneteiért a szemmozgató agyidegmagvakat a tekintési központokkal és egymással összekötő pályák elvelőtlenedése a felelős, supra- és internuclearis ophthalmoplegiák fluktuáló, remittáló, változatos megjelenése folytán hasonlíthat a myasthenias
ocularis manifesztációkra (pl. az anamnézisben szereplő rövid ideig tartó, kiderítetlen hátterű diplopiák előzménye után sok
évvel később MG, illetve SM, mint kórok, egyforma valószínűséggel manifesztálódhat). E két betegség asszociációja ritkán fordul elő, elkülönítésük (mivel a Tensilon-teszt néha álpozitív eredményt ad) típusos anamnézis és klinikum hiányában vizuális
kiváltott válasz (VEP) és koponya-MR-vizsgálat alapján akár ambulanter is lehetséges. A (Landry)–Guillain–Barré–(Strohl)-
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szindróma34,35 (polyganglio-radiculo-neuritis) nemcsak néhány jellegzetes tünetében, hanem terápiájában is közel áll a MG-éhoz.
Sokszor vírusinfekcióhoz csatlakozó hirtelen kezdete, a gyorsan progrediáló ascendáló perifériás bénulás, mely ráterjed néha a
rekeszizmot (azaz a C-4 gyököt) átugorva az agyidegekre, gyakran kétoldali ptosist, nyelés- és beszédzavart, facialis bénulást
is okozhat, fenomenológiailag hasonlíthat a MG fudroyans bulbaris formájára. Ha pedig rekeszbénulás is fellép, a myastheniás
krízistől a Tensilon-próba és természetesen az EMG-ENG különítheti el. Szerencsére mindkét betegségben életmentő, gyors
tüneti remissziót okozó kezelés áll rendelkezésre hazánkban is a plasmapheresis révén. Néha csak a retrospektív anamnesztikus
és tüneti elemzés vezet korrekt diagnózishoz az olyan esetekben, amikor heteroanamnézis nem áll rendelkezésre és a beteg
légzési krízis állapotában érkezik az intenzív osztályra a rohammentővel. A Miller–Fisher- szindróma36,37,38 a demyelinisatiós
polyneuropathiák egyik formája, elsősorban fiatalokon fordul elő, az ophthalmoplegia-ataxia-areflexia triászhoz pupillatünetek
és facialis bénulás is társulhatnak, a liquor összfehérje-tartalma magas. A Bell-jelenség megtartott az akaratlagos felfelé tekintés
bénulása ellenére. E jelenség és az Adie-pupilla jelenléte agytörzsi érintettség szerepét támasztja alá. A prognózis általában jó, de
egyes esetekben légzésbénulás is felléphet.
Összefoglalás
A szemizom-paresisekkel és egyéb szemtünetekkel járó neurológiai kórképek tárgyalása a Neuro-Ophthalmologia tárgykörében kiemelt fontossággal bír annak fényében, hogy ezen kórképek elkülönítése különösen a sürgősségi esetekben, anamnézis
hiányában igen nehéz. Sokszor életveszélyes kórképekről van szó, akár a curaremérgezésre, botulismusra, akár a myasthenia
gravis (MG) vagy Guillain–Barré-szindróma (GBS) krízisállapotára gondolunk. Ilyen esetekben „jól jöhet”, ha egy-egy tüneti
jellegzetességet (utalok itt a botulismus okozta abszolút merev pupillákra), vizsgálati lehetőséget megőrzünk az emlékezetünkben
(kiemelem az EMG-ENG vizsgálatot). Ezeket adott esetben segítségül hívhatjuk annak érdekében, hogy az adekvát, sokszor életmentő terápiát (például MG vagy GBS esetében a plasmapheresis kezelést) időben elkezdhessük. Más megközelítésben sokszor
a szemész vagy a fül-orr-gégész „szem-fülessége” (elnézést a szójátékért) révén sikerül egyes neurológiai kórképek kellő időben
történő felismerése és kezelése, például a myasthenia gavis vagy sclerosis multiplex eseteiben, hiszen sokszor a betegek náluk
jelentkeznek első panaszaik alapján.
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SOMLAI JUDIT

5.5.2. Az úgynevezett kevert típusú szemmozgászavarok
és a pseudoparesisek főbb jellemzői, differenciáldiagnosztikájuk
5.5.2.1 1. AZ ÚGYNEVEZETT NEM IZOLÁLT
		SZEMIZOMPARESISEK
Ebbe a csoportba azokat a szemmozgászavar formákat
soroljuk, amelyeknél egyidejűleg kettő, vagy mindhárom
szemmozgató agyideg paresis okoz szemmozgató és/vagy
pupillomotoros tüneteket. A sérülés létrejöhet az agyideg
agytörzsi szakaszán, vagy abból kilépve az úgynevezett
fascicularis szakaszon. Intraaxialis nem izolált paresisnek
nevezzük a léziót, ha a szemizmokat beidegző agyideg
magva és/vagy az abból kilépő axon sérül, egyidejűleg az
agytörzs valamelyik hosszúpályájával. Extraaxialis nem
izolált szemizomparesisekről akkor beszélünk, ha a három
szemmozgató agyideg sérülése a koponyaalapon, a sinus
cavernosusban, az orbitacsúcson, vagy a szemgödörben
eredményez együttesen neurogen parézist.Az intraaxialis
agytörzsi tünetegyüttes leggyakrabban az agytörzsi vérellátási zavar következtében alakul ki, de sclerosis multiplex, a
híd gliomája és az agytörzset kivülről komprimáló térfoglaló folyamatok is okozhatják. Mivel a lézió oldalán szemizom
bénulás, a kereszteződő hosszúpálya érintettség miatt pedig
ellenoldali hosszúpálya tünet figyelhető meg, ezért alternáló tünetegyüttesnek is nevezzük. Az axonkárosodás típusa
egyben jelzi a károsodás magasságát.
1.1. Intraaxialis nem izolált szemizomparesisek
1.2. Extraaxialis nem izolált szemizomparesisek

Az ún. kevert típusú szemmozgászavarok összefoglaló táblázata
1. AZ ÚGYNEVEZETT NEM-IZOLÁLT SZEMIZOMPARESISEK
1.1. Intraaxialis agytörzsi tünetegyüttesek
1.2. Extraaxialis – nem izolált szemizomparesisek
1.2.1. A koponyaalapi léziók okozta extraaxialis
szemizomparesisek
1.2.2. A pyramiscsúcs és környékének megbetegedései okozta
extraaxialis paresisek
1.2.3. Szemizomparesissel is társuló sinus cavernosus
tünetegyüttesek
1.2.4. Vascularis megbetegedések
1.2.5. Az orbitacsúcs és a fissura orbitalis superior régiók
megbetegedései okozta szemizomparesisek
1.2.6. Az intraorbitalis folyamatok okozta szemizommegbetegedések
2. A MYOGEN PARESISEK
2.1. Myopathiák
2.1.1. Veleszületett vagy primer myopathiák
2.1.2. Másodlagos, anyagcsere-eredetű myopathiák
2.1.3. Másodlagos, endokrin megbetegedések okozta
myopathiák
2.2. Ocularis myositis
3. AZ OCULARIS MYASTHENIA GRAVIS
1. ábra: 1. táblázat
Az ún. kevert típusú szemmozgászavarok összefoglaló táblázata

INTRAAXIALIS AGYTÖRZSI TÜNETEGYÜTTESEK

OKAI

SZEMTÜNETEI

Dorsolateralis nyúltvelő tünetegyüttes
(Wallenberg-szindróma)

Oka: arteria vertebralis (AV), arteria
cerebelli inferior posterior (PICA)
keringési zavara

Horner-szindróma – centrális
szimpatikus rostsérülés,
ipsilateralis ocularis tilt reakció, OTR

Ventrocaudalis híd tünetegyüttes
(Millard–Gubler- vagy Foville-szindróma)

Oka: arteria basilaris (AB) circumferens
ágainak (AICA) elzáródása

Azonos oldali abducens paresis és/vagy
perifériás részleges arcidegbénulás,
ipsilateralis Horner-szindróma

Nucleus ruber szindróma
(Benedict-szindróma)

Oka: az arteria basilaris (AB)
interpeduncularis ágai és az arteria
cerebri posterior (ACP) elzáródása

Ipsilateralis nervus oculomotorius
paresis

Pedunculus cerebri szindróma
(Weber-szindróma)

Oka: arteria cerebri posterior (ACP)
interpeduncularis ágainak és/vagy az
arteria chorioidea posteriosnak (AchP)
az elzáródása

Azonos oldali nervus oculomotorius
paresis

Nothnagel-szindróma

Oka: arteria posterior cerebri (APC)

Egy vagy kétoldali nervus
oculomotorius paresis

Parinaud-szindróma

Oka: arteria cerebri posterior (APC)
– P1, hosszú circumferens ágak

Fel és/vagy lefelé tekintés bénulása

2. ábra: 2. táblázat
Az intraaxialis agytörzsi tünetegyüttesek összefoglaló táblázata
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Extraaxialis nem izolált szemizomparesisekről akkor beszélünk, ha a három szemmozgató agyidegek
• a koponyaalapon,
• a sinus cavernosusban,
• az orbitacsúcsban, vagy
• a szemgödörben
sérülnek meg, és okozhatja a két vagy három szemmozgató agyideg egyidejű működészavarát. A nervus oculomotorius
fasciculusai az agyállományt elhagyva a koponyaalapon az arteria cerebri posterior és az arteria cerebelli superior között haladnak át, és az arteria communicans posterior mentén, majd a bázison előrefelé haladnak a nervus trochlearis, a nervus trigeminus
és a nervus abducens agyidegekkel, és így lépnek együttesen a sinus cavenosusba. A nervus trigeminus 1. ágával együtt a három
szemmozgató agyideg a fissura orbitalis superioron keresztül jut az orbitába. A klinikum számára fontos anatómiai tény, hogy a
nervus abducens a processus clinoideus és a pyramis csúcsa között lépi át a durát, és jut a sinus cavernosusba. Ezen anatómiai
adottságok alapján a szemmozgató agyidegek extraaxialis lézióit a következő módon csoportosíthatjuk:
1.2.1. A koponyaalapi léziók okozta extraaxialis szemizomparesisek
A koponyabázison haladó rostok sérülései létrejöhetnek monoszimptómásan:
1.1. Az extraaxialis nem izolált szemizomparesisek
1.2.1. A koponyaalapi léziók okozta extraaxialis szemizomparesisek
1.2.2. A pyramiscsúcs és a környéki megbetegedések okozta extraaxialis paresisek
1.2.2.1.Gradenigo-szindróma
1.2.2.2. Sinus lateralis thrombosisa
1.2.2.3.Orrmelléküregek és/vagy nasopharynx carcinomája
1.2.3. Szemizomparesissel is társuló sinus cavernosus tünetegyüttesek
1.2.4. Vascularis megbetegedések
1.2.5. Az orbitacsúcs és a fissura orbitalis superior területeinek megbetegedései okozta szemizomparesisek
1.2.6. Az intraorbitalis folyamatok okozta szemizom megbetegedések

• Az arteria communicans posterior aneurysma közvetlen kompressziója: heves fájdalom, fénymerev pupillatünet.
• Ritkábban okozhat csupán egyetlen agyideg tünetet az arteria cerebri posterior aneurysmája.
• Transtentorialis herniatio: növekvő féltekei térfoglaló folyamatoknál, uncus gyri hippocampi a tentorium széle alá türemkedve,
nervus oculomotorius a tentorium szélhez nyomódik, anisocoria (figyelmeztető tünet!), fénymerev pupillák (lásd részletesebben a 4.2.1. számú fejezetben a 247. oldaltól és a 4.3.1. számú fejezetben a 256. oldaltól).
• A centrális herniatio koponyaűri nyomásfokozódása során többnyire gyermekkorban jön létre a hátsó skála daganat, vagy
agykamradaganat: hydrocephalus, szimmetrikus oldalkamra tágulat, majd az agytörzs lefelé herniálódása, egy- vagy kétoldali
nervus abducens sérülés, súlyos neurológiai tünetek mellett.
Mindhárom agyideg funkciózavarát – multiszimptómás formáját – figyelhetjük meg a következő bázisfolyamatokban:
• meningitisek (bakteriális, TBC, gombafertőzés okozta, vagy carcinomatosus folyamat)
• közvetlen terjedésű carcinomaáttét (melléküregekből, orrgaratból)
• szisztémás megbetegedések: sarcoidosis, herpes zoster, Guillain–Barre-szindróma
• arteria basilaris aneurysma dilatációja, ectasiája
• koponyaalapi daganatok: pl. chordoma, carcinoma
• koponyaalapi törés
1.2.2. A pyramiscsúcs és a környéki megbetegedések okozta extraaxialis paresisek
A pyramiscsúcs és a processus clinoideus közt fúrja át a durát a nervus abducens. Egyoldali sérülésének legygakoribb okai:
1.2.2.1.Gradenigo-szindróma
A sziklacsont felé terjedő középfülgyulladás vagy mastoiditis nem csupán a csont állományában okozhat gyulladást, hanem
a környéki sinus petrosus thrombosisához is vezethet. Tünetek: nagy fájdalom, a n. abducens paresise mellett a nervus facialis,
nervus vestibulocochlearis és a nervus trigeminus érintettsége is kialakul.
Differenciál diagnosztika: Ramsay–Hunt-szindróma, geniculatum herpes zoster fertőzés – fülerupciók, nervus facialis paresise.
Egyéb okok: úgynevezett cerebellopontin tünetegyüttes – acusticus neurinoma, pyramiscsúcs meningeoma, cholesteatoma,
chordoma, neurinoma, sarcoma.
1.2.2.2. Sinus lateralis thrombosisa
Mastoiditis következtében. Gyorsan súlyosbodó koponyaűri nyomásfokozódás alakulhat ki a vénás sinus keringési zavara következtében. Nehéz elkülöníteni a hátsó skála abscessusa okozta folyamattól.
1.2.2.3.Orrmelléküregek és/vagy nasopharynx carcinomája
Szövetbe terjedve okozhat pyramiscsúcs környéki megbetegdést, főként hirtelen kezdetű fájdalommal és n. abducens paresissel.
Gyermekkori jóindulatú, tranziens abducens paresis, enyhe fertőzések szövődményeként. A modern képalkotó eljárások
és a gyors, jóindulatú kórlefolyás segít a differenciáldiagnosztikában.
1.2.3. Szemizomparesissel is társuló sinus cavernosus tünetegyüttesek
A sinus cavernosus (SC) vénás öbölben együtt halad a három szemmozgató agyideg, amelyek sérülései topográfiai szempontból
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a következőképpen csoportosíthatók:
SINUS CAVERNOSUS
Elülső, anterior sinus cavernosus laesio

LOKALIZÁCIÓ
Az SC és a fissura orbitalis superior
közti régió megbetegedése

Középső sinus cavernosus terület
megbetegedése

SC középső és hátsó harmadának
a megbetegedése

Retrocavernosus régió megbetegedései

Sinus cavernosus terület mellett a chiasma,
illetve a retrochiasmalis terület érintettsége

AGYIDEGI LÉZIÓK
n. III., n. IV., n. VI.
és n. V/1. ág érintettsége.
n. III., n. IV., n. VI.,
n. V/1., n. V/2. ágak sérülései.
n. III., n. IV., n. VI., látópálya és a n.
trigeminus mindhárom ágának együttes
érintettsége

A sinus cavernosus szindrómák okozta szemmozgászavar
értelmezéséhez lásd a a csatolt anatómiai ábrát (3. ábra)
A szemizomparesissel is társuló sinus cavernosus
tünetegyüttesek leggyakoribb okai
Daganatok:
• lateralisan terjedő vagy bevérzett hypophysis daganat:
főként nervus oculomotorius paresis jeleivel indul
• tuberculum sellae meningeomája
• intracavernosus menigeoma
• intracavernosus aneurysma: hirtelen vérnyomás-megugrással
társultan jelentkeznek a heveny tünetek – szemhéj ödéma,
exophthalmus, hirtelen látásvesztés, n. oculomotorius
paresise. Ha a folyamat a retrocavernosus rész felé terjed,
heves fájdalom és a nervus abducens paresise társul hozzá.
• trigeminus neurinoma
• bázisról felfelé terjedő craniopharyngeoma, chordoma,
carcinoma áttét

3.ábra
A sinus cavernosus sagittalis metszete: az arteria carotis interna és a szemmozgató agyidegek elhelyezkedése a vénás öbölben.

Gyulladás:
Tolosa–Hunt-szindróma: Granulomatosus gyulladás a sinus cavernosusban, amely súlyos esetben az orbiták retroocularis
szöveteiben is megfigyelhető. Nemritkán autoimmun betegség egyik (előre)jelzője lehet. Szemtünetei retrobulbaris fájdalom,
kettőslátás, emelkedett süllyedés, exophthalmus, szemmozgászavar, recidíva, a szteroidkezelés többnyire remissziót okoz.
Az intracavernosus a sinus cavernosuson belüli és nem a koponyán belüli, a remisszió nem javulás, hanem a tünetek mérséklődése csupán.
1.2.4. Extraaxialis nem izolált szemizomparesiseket okozó vascularis megbetegedések
(sinus cavernosus thrombosisa, az arteria carotis interna aneursmája, a fistula carotideo-cavernosa szindróma)
A sinus cavernosus thrombosisa súlyos, többnyire fertőzéses állapot következménye, az arcbőr vagy a paranasalis üregek gennyes
folyamatának koponyaűrbe terjedése során alakulhat ki.
SC thrombosis szemtünetei:Exophthalmus, szemhéj ödéma, a nervus abducens paresis, nagy fájdalom, súlyos esetben kétoldali
sinus cavernosus érintettség is kialakulhat.
A fistula carotideo-cavernosa (FCC): egy patológiás shunt alakul ki a vénás öböl (sinus cavernosus) és a sinus cavernosusban
áthaladó arteria carotis interna között (3.ábra). Ez az artéria-véna shunt kialakulhat spontán is, de az esetek 80%-ában koponya
sérülés után alakul ki az arteria carotis interna vagy valamelyik ágának falában. Progresszív fej- és szemgödri fájdalom, homálylátás, kettőslátás tünetei mellett a betegek nemritkán maguk is hallják – jelzik a fonendoszkóppal – a bulbus felett is jól hallható
pulzus-szinkron, úgynevezett „lokomotív zörejt”. A modern neuroradiológiai eljárások segítenek a nem típusos, de gyors látásvesztéssel társuló alapbetegség felismerésében.
FCC szemtünetei: (többnyire kétoldaliak)
• látásfunkciók: fokozatos látásromlás a vénás stasis okozta retinopathia és magas szemnyomás miatt
• látótér: oedema papillae eredményezte ún. „nagyvakfolt” tünetegyüttes
• magas szemnyomás: gyógyszeresen nem, vagy csak alig befolyásolható
• szemmozgató agyidegeke: nervus oculomotororius, a nervus trochlearis és a nervus abducens egyidejű progrediáló paresise,
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•
•
•
•
•
•

súlyos esetben kialakul az ophthalmoplegia totalis
externa
duzzadt, ödémás szemhéjak, a bőr felszínes vénái
kanyargósak, tapinthatóak
súlyos fokú kötőhártya oedema (chemosis), amely oly
mértékűvé válhat, hogy a beteg alig vagy nem képes
a szemét becsukni (lásd a 4. ábrát)
kötőhártya pangásos vérbősége (gyulladáshoz hasonló,
„red eye”), oka a kötőhártya vénás elvezetési zavara,
úgynevezett arterializált kötőhártya erek
egy-, vagy kétoldali súlyos exophthalmus, ami akár a
8-10 mm-t is elérheti
pulzusszinkron lokomotív zörej
szemfenék: retina vénák visszafolyási zavara – vénás
pangás, papilla oedema, perivenosus csíkolt vérzések,
tortuózus, kanyargós lefutású retina vénák, később
maculopathia (lásd az 5.számú ábrát)

Kezelés: helyi, tüneti kezelés, illetve idegsebészi-endovascularis műtét, a sérült érfal zárásával. (lásd a 2.7 számú
fejezetben a 38. oldaltól)
Differenciáldiagnosztikai értékűek a durális arteriovenosus
malformációk, vagy az arterio-venosus shunt.Utóbbi esetben
a feltételezés szerint egy olyan patológiás shunt alakul ki, ami
miatt arteriás vér jut a durális vénás sinusokba. Fejfájást,
homályos látást, kettőslátást okoz.

4. ábra:
Fistula carotideo – cavernosa okozta kétoldali súlyos szemhéji és kőtőhártya
oedema, ami miatt nyitni sem képes (néha alig feltárhatóak a szemhéjak)

A

B

5. ábra
szemfenéki fotók:Fistula carotideo-cavernosa okozta szemfenéki képek:
A: egyoldali súlyos papilla oedema a vénás stasis miatt
B: egyoldali prethrombosis retinae a progrediáló vénás visszafolyási zavar miatt

1.2.5. Az orbitacsúcs és a fissura orbitalis superior területeinek megbetegedései okozta szemizomparesisek
• Az orbita csúcsa, illetve a fissura orbitalis superior felé terjedő folyamatok (gyulladás, sérülés vagy daganat)
• mindhárom szemmozgató agyideg funkciózavarát,
• a n. V/1-es ág lézióját (cornea ref lex) okozzák, és
• az orbitacsúcs megbetegedése esetén a látóideg funkciózavara is társul hozzájuk.
Okok és társuló szemtünetek:
- közvetlenül az orbita felé terjedő carcinoma áttét – proptosis, gyorsan kialakuló szemizomparesisek
- jóindulatú orbita daganat – lassan progrediáló proptosis, enyhe látásfunkció-zavar, ritkán diplopia
- az orbita pszeudotumora – Tolosa–Hunt-szindróma, endocrin myo- és/vagy orbitopathia
- fissura orbita superior tünetegyüttes – nincs opticus érintettség, exophthalmus, csak szemizomparesis
- orbita érdaganata, arteriovenosus malformáció (lásd a 6.1. számú fejezetben a 340. oldaltól)
1.2.6. Az intraorbitalis folyamatok okozta szemizom megbetegedések
Az intraorbitalis-retroocularis szövet zárt közegében a patológiás térfogatnövekedés exophthalmust okoz. A leggyakoribb betegségcsoportok:
• orbita daganatok;
• gyulladások;
• keringési zavarok;
• sérülés;
• endocrin myo- és orbitopathia.
Az orbita daganatai lehetnek jóindulatúak, szemimalignus, és rosszindulatú tumorok, de terjedhetnek rosszindulatú folyamatok
az orbitába a környező régiókból is. A folyamatok a látóideg érintettséget megelőzve vagy követve exophthalmust, egy vagy több
szemizom funkciózavarát tükröző kettőslátást eredményeznek. A működésbeli érintettség tisztázása mellett a folyamat okának
tisztázására, majd oki kezelésére az orbitasebészet és az onkológiai kezelés széles lehetőségeket nyújt. (Ezen betegségekkel a 6.1.
számú fejezet foglalkozik a 340. oldaltól.)
Az orbita gyulladásos megbetegedései leggyakrabban szemhéjduzzanat, chemosis és exophthalmus mellett szemizomműködési
zavarral társulnak, s ezek az oki kezelésre többnyire regrediálnak. Legfőbb formái a sinusitisekhez társuló cellulitis, abscessus,
mucokele vagy pyokele, és lokális vagy szisztémás megbetegedés részeként az orbita szövetének granulomatosus gyulladása,
azaz a pseudotumor orbitae.
Az orbita vascularis folyamatai közül a leggyakrabban az orbitális vénák vagy a sinus cavernosus thrombosisa, orbita varixa,
illetve a fistula carotideo-cavernosa tünetei között az exophthalmus mellett markáns diplopiával társuló szemizomparesis
figyelhető meg. Utóbbival részletesen az 5. fejezet foglalkozik.
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Az orbita sérüléses folyamatai a koponyabázis és az arccsontok összetett sérülései kapcsán gyakori szövődményként észlehetők
az idegsebészeti betegek körében. A modern neuroradiológiai eszközök mellett – elsősorban CT-vel – gyorsan tisztázható az
orbita lágyrészeinek és a szemizmok sérülésének, becsípődésének, illetve a környező szövetek érintettségének lehetősége a látásfunkciók vizsgálata mellett.
5.5.2.2

2. MYOGEN PARESISEK

A szemizmokat izoláltan érintő, vagy szisztémás megbetegedés részeként kialakuló myogen paresisek – a neurogén eredetű
szemizomparesisekhez hasonlóan – látászavarral és súlyosbodó kettőslátással jelentkeznek a mindennapi klinikumban.
A szemizom működési zavara elsődlegesen az izom megbetegedése, aminek következménye az ingerületvezetési zavar, és amit
pseudoparesisnek is nevezünk, mivel a neurogen paresishez hasonló tekintési zavart, s így diplopiát eredményez. A myogen
paresis lehet egy egész szervezetet érintő gyulladásos megbetegedés, vagy egy lokális gyulladásos folyamat részjelensége.
A KETTŐSLÁTÁS NEM NEUROGÉN OKAI
Betegségcsoportok

Etiológia pathomechanizmus

Szem- és jellegzetes tünetek

EMG kiegészítő leletek

MYOTONIA
– dystrophia myotonica

– izomsejtek diffúz pusztulása
– autoszomális
– recesszív, domináns öröklésmenet

– ptosis
– facies myotonica
– hattyúnyak
– cataracta, DPR
– vázizmokban megnyúlt
a relaxáció

– akaratlagos kontrakció
– nagyfrekvenciájú
potenciálok
– „zuhanóbombázó” hang

MYOPATHIA-1
endocrin eredet:
– thyreotoxikus,
– myxoedemás,
– acromegaliás

– lassan kialakuló
izomatrophia

– proximalis vázizmok
gyengesége
– izomgörcsök
– izomgyengeség

– csökkent innerváció
– alacsony amplitúdó,
– rövid potenciálok

MYOPATHIA-2
– mitokondriális encephalomyopathiák
– Kearns–Sayre-szindróma

– mtDNS sérülés
– kóros fehérjék,
– mitokondrium működési zavar
– izom, idegszövet oxidatív sérülései
„vörös rostok”

– Ophthalmoplegia Externa
Progressiva (OEP)
– Degeneratio pigmentosa
retinae (DPR)
– szívritmuszavar

– csökkent innerváció
– alacsony amplitúdó,
– rövid potenciálok

MYOSITIS
– dermato- és polymyositis,
– rheumatoid arthritis

capillaris necrosis izomban, gyulladásos
jelek, zárványtest

– súlyos dysphagia
– myastheniform tünetek

– akaratlagos
kontrakcióra
frekvencianövekedés

mtDNS: mitokondriális DNS RA: rheumatoid arthritis DPR: Degeneratio pigmentosa retinae EMG: Elektromyográfia OEP: Ophthalmoplégia extena progresszíva
6.ábra: 3.számú táblázat
A kettőslátás nem neurogén okai

2.1. Myopathiák
2.1.1. Veleszületett vagy primer myopathiák
Veleszületett izomdystrophiák, amelyek ptosissal és/vagy extraocularis szemizomérintettséggel társulhatnak.
• Duchanne-féle dystrophia muscularis – az arcizmok mellett az extraocularis izmok is érintettek
• Facioscapulohumeralis dystrophia (Landouzy–Dejerine) – ptosis kifejezett arcizomparesissel
• Thomsen-féle myotonia congenita – ptosis arcizomparesissel társultan
• Progresszív ocularis myopathia – oculopharyngealis izom dystrophia részeként: domináns vagy sporadikus öröklésmenet,
mindkét nem érintett, fokozódó mértékű ptosis, kompenzáló fejtartás, extraocularis szemizom-érintettség, főként a felfelé
tekintés pseudoparesise. Egyéb tünetek – degeneratio pigmentosa retinae, látásvesztés, endokrin zavarok, szívműködési
eltérések és cerebellaris funkciózavar
• Kearns–Sayre-szindróma – ritka, de fontos öröklődő mitokondriális DNS megbetegedés, 20 éves kor előtt kezdődik, progresszív extraocularis szemizomparesisekkel társul, degeneratio pigmentosa retinae, cerbellaris ataxia, mentális retardáció
2.1.3. Másodlagos, endokrin megbetegedések okozta myopathiák (lásd részletesen az 5.5.3 számú fejezetekben a 334. oldaltól)
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2.1.2. MÁSODLAGOS, ANYAGCSERE-EREDETŰ MYOPATHIÁK:
Hipercalcaemia
Hipocalcaemia

extrém, ritkán az extraocularis szemizmok érintettségével társulhat
tetaniás izomgörcsök mellett papilla oedema is kialakulhat

2.1.3. MÁSODLAGOS, ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSEK OKOZTA MYOPATHIÁK:
Pajzsmirigy megbetegedése

a pajzsmirigy túl-, vagy alulműkődése és/vagy
Hashimoto- féle thyreoiditis megelőzheti, követheti a szemtüneteket

Pajzsmirigy megbetegedések kapcsán
kialakuló szemizom elváltozások:

myasthenia gravis társulása thyreotoxicosissal
hypocalcaemiás eredetű paresisek, thyreotoxicossal
endocrin myo- és/vagy orbitopathia
autoimmun folyamat szemészeti szövődményei
etiopathomechanizmus:szemizmok lymphocytás-, plazmasejtes beszűrődése

Szemtünetek:

tágabb szemrés
belövellt kötőhártya, chemosis
szemmozgászavar, diplopia
egy-, vagy kétoldali exophthalmus

Súlyosbodó szemtünetek szövődményei

szemizmok hegesedése – rögzült diplopia
felfelé és kifelé tekintési pseudoparesis:
m. rectus inferior és/vagy m. rectus interna gyulladása, hegesedése
szaruhártya befolyásolhatatlan fekélye
progrediáló exophthalmus miatt szemzárási elégtelenség

Opticus lézió

fokozodó kompresszió, intraorbitalis gyulladás a szemizmokban és az orbitaszövetben

Kezelési javaslatok

pajzsmirigybetegség gyógyszeres, sz. e. műtéti és izotóp kezelése
szemizomműtét: hegesedés okozta befolyásolhatatlan diplopia esetén
orbita dekompressziója, befolyásolhatatlan exophthalmus, opticus laesio veszélyek eseteiben
(lásd részletesen a 5.5.3. számú fejezetben a 334. oldaltól)

7.ábra: 3.számú táblázat
A másodlagos, anyagcsere eredetű illetve endokrin megbetegedések okozta myopathiák összefoglaló táblázata

D

C

E

B

A

F
8. ábra. Endocrin myopathia – myositis m. rectus inferior következményei:
A: egyenes előretekintéskor bal szem mélyebb állása B: felfelé tekintéskor a bal szem felfelé tekintési pseudoparesise
C: erőltetett felfelé nézetéskor a bal szem tekintetemelési gyengesége, kifejezett Graefe tünet D: jobbra felfelé nézéskor a bal szem addukált-felfelé nézési
pseudoparesise E: balra felfelé nézéskor a bal szem addukált-felfelé nézési pseudoparesise kifejezettebb F: lefelé tekintéskor a bal szem mélyebb szemállása a gyulladt
szemizom túlhúzása miatt
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2.2. Ocularis myositis
Heveny formájában fájdalom, hyperaemia mellett zavaró kettőslátás, majd rögzült mértékű diplopia alakul ki a krónikus
fázisban, hegesedés következtében. A granulomás eredetű szemizomgyulladás az izom tapadásától végig, annak egészét érinti,
társulva szemhéjpírral, chemosissal. Általában autoimmun megbetegedés része, szteroidkezelésre gyorsan javul. Az endocrin
myopathiánál a lymphocitás, plazmasejtes szemizom infiltrációja az izom hasát érinti, s az ínrész megkímélt marad.
Szemizom-érintettség (lásd a 8. ábrát – fotósorozatot)
• Szisztémás myositis tünetegyüttesek közt: a polymyositis egyik ritka szövődménye, vagy a polymyalgia rheumatica izom
érintettsége és az arteriitis temporalis együttesen fordulhat elő.
• Lokális: orbitalis gyulladás részeként: myositis periscleritis és perineuritis mellett pseudotumor vagy granuloma néven
autoimmun megbetegedés lehet a háttérben. Szteroidra jól reagál.
5.5.2.3

3. AZ ÚN. OCULARIS MYASTHENIA GRAVIS

Klinikai megnyilvánulási formákról és a neurológiai differenciál diagnosztikáról, valamint a kezelésről a 5.5.1 számú fejezetben
a 318. oldaltól olvashatnak.
A myasthenia gravis (MG) egy autoimmun megbetegedés, melynek etiopathomechanizmusa az acetil-kolin receptorok számának
csökkenése következtében a neuromuscularis synapsis blokkolódása, oly módon, hogy a thymus őssejtjei ellen termelődő IgG
antitestek az acetil-kolin receptorokhoz kötődnek. A neuromuscularis junkció kóros működését más pathomechanizmus révén
endo- és exotoxinok, valamint papraneoplasia okozta folyamatok is létrehozhatják. A myasthenia gravisban szenvedő betegek
mintegy 90%-ának vannak szemtünetei, a betegek fele legelső tünetként szemmozgászavarra utaló tünetekkel jelentkezik.
A myasthenia gravis (MG) főbb jellemzői
➢➢ a predilekciós izomterületek (ocularis-, facialis-, masticatoros-, bulbaris izmok, valamint törzsközeli izomcsoportok) fokozódó
fáradékonysága, kimerülése
➢➢ a tünetek napszaki ingadozása
➢➢ a betegség szakaszos, remissziókkal és relapszusokkal tarkított lefolyása
➢➢ a kolineszteráz gátló, diagnosztikus szer adása (edrophonium chlorid = Tensilon, Camsilon) gyors javulást eredményez
az izmok működésében
➢➢ EMG vizsgálattal kimutatható, típusos myastheniás reakció, ami az ismétlődő ingerre bekövetkező amplitúdó csökkenésként
figyelhető meg
➢➢ acetil-kolin-ellenes antitestek jelenléte, szeronegativitás azonban nem kizáró ok
Szemtünetei
Ptosis:
• musculus levator palpebrae superioris működészavara, önállóan, vagy az extraocularis szemizmok működészavarával társultan
• leggyakrabban a tekintetemelő izmok érintettek
• a reggeli órákban kevésbé kifejezett, az esti órákra válik jelentősebbé
vizsgálati módszerei:
➢➢ Terheléses felfelé nézetési próba: a beteget 4-5 percig felfelé nézetve fixáltatjuk, ekkor a musculus levator palpebrae fáradása
miatt a ptosis fokozódhat, és a tekintetet emelő szemizmok működési zavara miatt a tekintet függőleges irányú süllyedése
is megfigyelhető.
➢➢ Ptosist fokozó próba: annak megállapítására, hogy a beteg érintett oldali szemhéját kissé megemelve az ellenoldali szemhéj
csüngése kifejezettebbé válhat.
➢➢ Cogan-jel (szemhéjrángási tünet): a beteget 10-20 másodpercig lefelé nézetjük, majd felszólítjuk, hogy irányítsa szemét
hirtelen egyenes előretekintő helyzetbe. Myasthenia esetén a fixáció átváltását sajátos rángási jel kísérheti: először megemelkedik a szemhéj, majd visszazuhan, és néhány rángással stabil helyzetbe kerül.
➢➢ Szemhéjretrakció (lid retraction): a szemhéj retrakciója féloldali ptosis esetén az ellenoldali szemen mutatkozhat, ha
a ptotikus szemhéjat megemeljük. A ptosis oldalán a Cogan-jel kiváltásakor provokálható. Utóbbinak egyik súlyosabb
formája az, ha a Cogan-próba során a szemhéj retrakciója időben később jelentkezik.
Az extraocularis szemizmok, és a szemmozgató rendszerek pseudoparesise
Az MG ocularis formájában bármelyik szemizom működészavara létrejöhet egyetlen, vagy valamennyi izom működészavarával,
ptosissal, vagy a nélkül. Okozhat intermittáló kettőslátást is.
• Az izomgyengeség nem típusos egyik szemmozgató agyideg neurogen paresisére sem, ugyanakkor agytörzsi, centrális szemmozgásra sem. A perifériás szemizomparesis klinikai tüneteinek myastheniás eredetére elsősorban akkor kell gondolnunk, ha egyidejűleg
több agyideg által beidegzett szemizom működési zavarát észleljük. Ha a nervus oculomotorius által beidegzett szemizmok paresisét
észleljük, segíthet az, hogy a pupilla MG-ban megkímélt. Az izmok pseudoparesise egy-, vagy kétoldali lehet. (lásd a 9. számú ábrát)
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9. ábra: Ocularis myasthenia gravis:
A: egyenes előretekintéskor baloldali komplett ptosis, B: egyenes előretekintéskor a bal szem mélyebb állása, C: felfelé tekintéskor bal oldali vertikális pseudoparesis,
D: convergentia pseudoparesis,

• Tekintési paresiseket utánzó tekintési gyengeségek: vízszintes és/vagy függőleges irányú tekintési paresiseket utánozhatnak, amelyek a valódi tekintési gyengeségekkel szemben Camsilon – azaz Tensilon injekció – adására, mint minden
myastheniás eredetű pseudoparesis, átmenetileg és gyorsan megszűnik.
• Pseudo-internuclearis paresis (pseudo-INO): Glaser 1966-ban javasolta az ocularis myasthenia gravisban nemritkán észlelhető addukciós gyengeség meghatározására a pseudo-internuclearis ophthalmoparesis elnevezést. A klasszikus INO
egy-, vagy kétoldali addukciós gyengeség formájában nyilvánul meg a fasciculus longitudinalis működési zavara következtében, amit myastheniában a neuromuscularis junkció megbetegedése okoz. Társulhat függőleges irányú elváltozással
is, ekkor az addukcióra, azaz az orr felé nézetésnél pontatlan a beteg, s egyben lefelé és befelé is süllyed a tekintete, tehát
vertikálisan „lecsúszik” a tekintet, ezt a szakirodalom „downshoot jelenségnek” nevezi, és Camsilon adására megszűnik.
• Pszeudo-egy és egy fél szindróma: A neurogén paresis okozta kórformához hasonlóan vízszintes síkban csak egyoldali
abdukció jön létre, egyéb oldalirányú mozgások nem kivitelezhetők. Camsilon adására megszűnik (neurogen tünettanát
lásd a 4.3. számú alfejezetben)
• A saccadikus szemmozgások zavarai: A legkoraibb és legérzékenyebb jele az extraocularis szemizmok működési gyengeségének a saccadikus, gyors szemmozgások kórossá válása, és így a nystagmusok gyors szakaszainak megváltozása.
Myasthenia esetén a gyors, saccadicus szemmozgás megkezdődik, de a saccad során a mozgás lelassul, gyakran meg is áll.
Ennek következtében a beteg a tekintetét nem tudja a megfelelő pontra vinni, tehát a saccadikus mozgás időtartama megnyúlik. Alvás idején emiatt a REM-fázis megnyúlik. A klinikai gyakorlatban az optokinetikus nystagmus vizsgálata során
a gyors komponens fázisidejének megnövekedése észlelhető. Camsilon adására rendeződnek ismét a saccadok, megfelelő
sebességűvé (hypermetrikussá) válnak, sőt oscillációt is kiválthatnak. (Lásd részletesebben az 5.4.1. számú fejezetben a 311.
oldaltól.)
Nystagmus
A pseudo-internuclearis ophthalmoparesisben is észlelhető disszociált pseudo-nystagmus az abdukáló, azaz a kifelé tekintő szemen.
Myastheniában a szemizmok gyors fáradékonysága miatt a beteget oldalirányban, majd felfelé nézetve az úgynevezett tekintés
irányú pszeudo-nystagmus váltható ki.
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A musculus orbicularis oculi működészavara
A musculus orbicularis oculi működészavarát kétféle módon mutathatjuk ki. Egyrészt erőltetett szemzáráskor megkíséreljük a
szemet erő ellenében kinyitni. MG esetén az érintett oldalon az ellenoldalihoz képest hiányzik a megfelelő mértékű erő ellenében végzett szemzárás. Ennek az izomgyengeség-féleségnek egy másik jellegzetes tünete, hogy laza szemzáráskor a musculus
orbicularis oculi – az esti órákra fokozódó – fáradékonysága miatt a szemrés a szemhéjak zárásakor résnyire tágabb marad. Első
megtekintésre úgy tűnik, mintha a szemhéj heges kifordulása, azaz ectropiuma lenne, és emiatt a sclera sávnyi területen szabadon marad. A szakirodalom ezt „peek”, azaz kandikáló jelenségnek nevezte el.
A pupilláris funkciók és az akkomodáció
A myasthenia gravis nem okoz zavart a pupilláris funkciót biztosító szemizmok működésében. Azonban az akkomodációs triász
(miosis, konvergencia, szemlencse akkomodációja) egyik fázisának, a konvergenciának a működési zavara bekövetkezhet alulműködés, azaz exophoria-, vagy túlműködés, azaz spasmus formájában. Ez a betegeknek olvasási nehézséget, hirtelen kialakuló
diplopiát, homálylátást okozhat. Camsilon-Tensilon adására megszűnik az akkomodációs tünetekkel együtt.
Diagnosztikai lehetőségek az ocularis myasthenia kimutatására vagy kizárására
Camsilon (Tensilon) teszt:
Ha a ptosis és/vagy az extraocularis izmok működési zavara Camsilon (régebbi használatban az azonos hatóanyagú Tensilon)
adására megváltozik, úgy a myasthenia gravis lehetőségére gondolhatunk. Ezt az úgynevezett kancsalsági, vagy paralyticus szög
számszerű méréséből állapíthatjuk meg, hiszen a szemmozgások változása nem mindig szembetűnő. Egy enyhébb fokú addukció
vagy konvergencia gyengeség változását például Hess-ernyő, illetve Maddox-szárny segítségével erősíthetjük meg vagy zárhatjuk
ki (a módszertant lásd részletesen a 2.3.2. alfejezetben). Hasonló módon a nuclearis vagy supranuclearis szemmozgászavart utánzó
ocularis myasthenia gravis csak pontos méréssel mutatható ki, amit Camsilon-Tensilon adása előtt és után is meg kell mérnünk. Ezen utóbbinak a gyakorlati jelentősége főként a ptosis nélkül kialakuló extraocularis szemizom-pseudoparesiseknél van.
A saccadikus szemmozgások zavarát az optokinetikus nystagmus vizsgálat különféle eszközeivel mérhetjük, míg a nystagmusok
érzékeny regisztráló eszköze a photoelectronystagmographia, természetesen Camsilon-Tensilon adásával egybekötve. Fals pozitív
lehet a teszt ocularis myositis, botulinum mérgezések esetén, orbitacsúcs tünetegyüttesben, vagy polymyositis esetén.
Az ocularis EMG-ról és a laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatokról valamint a neurológiai differenciál diagnosztikáról részletesebben a 5.5.1. számú fejezetben a 318. oldaltól olvashatnak.
Az ocularis myasthenia gravis differenciáldiagnosztikai lehetőségei
Az ocularis myasthenia gravis kezelése
A OMG kezelése megegyezik a myasthenia gravisban használt szteroid kezelés fenntartó, lökés-, vagy pulzusterápiája alkalmazásával. A Mestinon és/vagy szteroid alkalmazása esetén ocularis tünetekkel is társuló myastheniás krízis esetén természetesen
plazmaferesis, és később immunszuppressziós kezelés kiegészítése javasolt. A thymoma keresése és műtétje az ocularis szemizom-érintettséggel társuló generalizált formáknál indokolt. A kezelést a myastheniás megbetegedések neurológiai centrumában
célszerű elkezdeni a szemizmok melletti egyéb izomtünetek kezelése, szövődmények, komplikációk kivédése céljából, s a későbbi
NEUROGÉN PARESISEK
A klinikum általános
jellemzői
Pupillomotoros funkciók

paresis súlyosbodik,
plégia lokalizációnak
megfelelő tünet
többnyire: +

NEUROMUSCULARIS
PARESISEK
napszaki ingadozás – fáradás
bármely paresisformát utánozhat
–

MYOPATHIÁK
PSEUDOPARESISEK
+/– orbitopathia
pseudoabducens
pseudoparinaud paresis
szimpatikus rost lézió
betegség
–: ha endocrin eredetű
+: ha szisztémás autoimmun

Neurológiai
társtünetek

többnyire: +

bulbaris, pharyngealis
paresisek – életveszély!

Szisztémás
betegségek

–

autoimmun kórképek (RA, SLE,
Sjögren-) Paraneoplasia (tüdő, máj
vastagbél cc.)

etiológia specifikusan: +
–

–
thymoma: +

orbito-, myopathia:+
–

–
–

+
+

–: kivéve, ha OMG-vel
+/–

Koponya-, orbita-CT
mellkas-CT, MR
Tensilon teszt
EMG

Hashimoto-thyreoiditis autoimmun
betegség
+/– neurológiai szindrómák

Rövidítések: RA rheumatoid arthritis SLE szisztémás lupus erythematosus EMG Elektromyographia OMG ocularis myasthenia gravis cc carcinoma
10. ábra: 5. táblázat
A neurogen paresisek és az úgynevezett myopathiák okozta pseudoparesisek differenciáldiagnosztikája
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együttes gondozás a neurológusnak, a szemésznek és a neuro-ophthalmológusnak, valamint az elektrofiziológusnak a csapatmunkáját követeli meg, akárcsak a demyelinisatiós vagy a cerebrovascularis megbetegedések eseteiben.
A myasthenia gravis ocularis tünetei jelentkezhetnek izoláltan, és a betegség első jeleként rendkívül tarka klinikummal, az alapbetegségre jellemző hullámzó intenzitással. Az esetek egy részében csak a szemizom tünetei maradnak meg. Azonban gyorsan
követhetik az arc-, a bulbaris és törzsközeli izomcsoportok működésének zavarai, amelyek sokkal súlyosabb szövődményeket
idézhetnek elő.
Az ocularis myasthenia gravis utánozhat bármely típusú – legyen az perifériás vagy centrális forma – neurogen paresist.
De nemcsak ezen esetekben, hanem bármely agyidegparesisre nem típusos, vagy több agyideg egyidejű működészavarát markírozó szemmozgászavar esetén gondolnunk kell az ocularis myasthenia izolált vagy generalizált részjelenségként fellépő
lehetőségére. Az időben felismert és megfelelő módon kezelt betegeinknél a súlyos szövődmények megelőzhetők. Ezért igen
fontosnak tartjuk a szemtünetek és az alapbetegség korai felismerését, és a betegség kezdeti fázisában történő kezelését.
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BALÁZS CSABA

5.5.3. Az endokrin myopathia és orbitopathia
A Basedow–Graves-kór (BG-kór) autoimmun
patogenezisű endocrinopathia, amelynek színes
klinikai tüneteit az alábbi entitások eltérő társulásai
hozzák létre: struma, hyperthyreosis, orbitopathia,
pretibialis myxoedema. Jóllehet az orbitopathia önálló kórképet alkot, mégis leggyakrabban a pajzsmirigy autoimmun betegségeihez társul, ezért
napjainkban a nemzetközi irodalomban az „endokrin ophthalmopathia” helyett a pajzsmirigybetegséghez társult orbitopathia (Thyroid Associated
Orbitopathy, TAO), illetve Graves-orbitopathia (GO)
elnevezés terjedt el (1–4). Korábban az orbitopathiát
a BG-kór rettegett, nem ismert patomechanizmusú,
nehezen gyógyítható extrathyreoidealis manifesztációjának tartották. Az elmúlt évtized kutatásainak köszönhetően lényegesen többet tudunk
a betegség kialakulásának mechanizmusáról,
jobbak a betegek gyógyulási esélyei, és előtérbe kerülhetett a megelőzés kérdése is (1, 5–7).

Rövidítések:
CTL4
FT3
FT4
GAG
Gy
IL-1
IL-1RA
IL-6
IFN-γ
PPAR-α
PPAR-γ
GO
Th-1
Th-2
Tg elleni antitestek
TNF-α (?)
TPO elleni antitestek
TSH
TSH-R elleni antitestek

Cytotoxic T lymphocyte-associated molecule-4
szabad trijódtironin
szabad tiroxin
glükózaminoglikán
Gray
interleukin-1
IL-1 receptor receptor antagonista
interleukin-6
interferon γ (?)
peroxiszóma proliferátor aktiváló receptor- α
peroxiszóma proliferátor aktiváló receptor-γ
Graves Orbitopathia
T helper 1 lymphocyta
T helper 2 lymphocyta
thyreoglobulin elleni antitestek
tumor necrosis factor α(?)
Thyreoidea peroxidáz enzim elleni antitestek
Thyreotrop hormon
Thyreotrop hormon receptor elleni antitestek

EPIDEMIOLÓGIA, KLINIKAI TÜNETEK
A GO a BG-kóros betegek közel 50%-ában szubklinikus formában mutatható ki. A betegség incidenciája 13,9/100 000/év (nőkben
16/100 000/év, férfiakban 2,8/100 000/év). A klinikai tünetek (conjunctivitis, periorbitalis oedema, proptosis, látászavar, kettőslátás)
az esetek 20%-ában a hyperthyreosis előtt, 30%-ában pedig a kezelést követően euthyreosisos állapotban lépnek fel. A betegség
megjelenése két eltérő életkorban gyakoribb (nőkben 40–44 és 60–64, férfiakban 45–49 és 65–69 év között). A betegek 3–5%-ában
súlyos infiltratív orbitopathia alakul ki, amely látászavarhoz, vaksághoz vezethet. Az esetek jelentős részében nemcsak kozmetikai
problémát okoz, hanem az életminőség romlását eredményezheti, ha a beteg nem kap időben szakellátást. A GO társulhat más
autoimmun betegséghez is (pl. myasthenia gravis, autoimmun thyreoiditis, diabetes mellitus) (5–6, 8). A klinikai tünetek egyes
betegekben és a betegség különböző stádiumaiban eltérőek lehetnek. Kezdetben a gyulladásos jelek dominálnak: fényérzékenység,
fokozott könnyezés, fejfájás, idegentestérzés; később pedig egyre több objektív tünet lép fel: periorbitalis oedema, conjunctivitis, látászavar, homályos, majd kettős látás-kettőslátás. Feltűnő lehet a proptosis, a következményes palpebra retrakció („lagophthalmus”),
a szemkonvergencia hiánya, a cornea károsodása. Ebben az első szakaszban
dominálóak a gyulladásos tünetek (ún. „nedves szem”) (l/a. ábra), később
a gyulladásos tüneteket degeneratív, fibrotikus tünetek váltják fel (1/b.
ábra). A betegségre jellemző klinikai tüneteket csoportosították, és súlyosságuk szerint osztályozták. Ezek az úgynevezett ATA- (American Thyroid
Association) kritériumok lehetővé tették, hogy az adott időpontban a szem
státuszát meghatározzuk (1. táblázat) (6, 9). A beosztás a gyakorlatban nehézkesnek bizonyult, ezért az aktivitás megítélésére más értékelési skálát
A
is javasoltak („clinical activity score”, CAS) (2. táblázat) (6–7, 9–10). A
stádiumbeosztásoknak előnye az, hogy alkalmasak az adott állapot rögzítése mellett az alkalmazott kezelések hatékonyságának megítélésére is.
A jellegzetes tünetek ellenére a betegség felismerése nem történik meg
idejében, gyakran ismeretlen eredetű conjunctivitis, allergiás szembetegség miatt kezelik a pácienst. A minél korábbi diagnózis azonban alapvető
B
fontosságú a betegség kimenetele szempontjából, ugyanis a betegség aktivitása és súlyossága eltérő. A gyógyulási esélyek akkor jók, ha még az aktív
1. ábra
stádiumban kezdjük el a kezelést, mert később már csak súlyos hegesedést
A: Gyulladásos („nedves”) stádiumban lévő orbitopathia
B: Hegesedést, látásromlást és kettőslátást mutató orbitopathia
figyelhetünk meg, amely konzervatív kezeléssel nem gyógyítható (7).
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PATOMECHANIZMUS

SÚLYOSSÁGI
FOKOZATOK

ELVÁLTOZÁSOK

Az autoimmun folyamat célpontja napjainkban sem teljesen tisztázott.
0
Tünetmentes
Több autoantigénről mutatták ki, hogy szerepük lehet a betegség kiala1
Csak jelek
kulásában. Korábban feltételezték, hogy a thyreoglobulin elleni antites2
Periorbitalis lágyrész érintettsége
tek felelősek a betegségért, ezt azonban nem tudták bizonyítani. Néhány
0
hiányzik
évvel ezelőtt sikerült a betegek szérumában külső szemizmok elleni antia
minimális fokú
testeket szövettani módszerekkel kimutatni. Kezdetben úgy gondolták,
hogy ezek az antitestek csak IgG típusúak lehetnek, később detektáltak
b
közepes fokú
az IgA osztályba tartozó antitesteket is a szemizmok felületén (2/a. és
c
jelentős fokú
2/b. ábra) (8, 11–12). A szemizmok elleni antitestek közvetlen citotoxikus
3
Proptosis
hatása nem igazolt, valószínűleg a celluláris faktorokkal (sejtközvetített
0
< 23 mm
celluláris citotoxikus hatás) együtt váltják ki a gyulladásos folyamatot.
a
23-24 mm
Az autoantitestek egy része a retrobulbaris fibroblastokhoz, illetve az
b
25-27 mm
azok felületén expresszálódó TSH receptorhoz kötődnek, majd glükózaminoglikán (GAG) termelődést váltanak ki (1, 13–14). A GAG képzőc
> 28 mm
désében meghatározó szerepük van a Th-1 citokineknek (TNF-α, IL-1,
4
Retrobulbáris izmok érintettsége
interferon-γ), amelyek a szemizmok felszínén MHC II. és GAG mole0
hiányzik
kulákat expresszálnak. A GAG jelentős hidrofil tulajdonsága révén a
a
szemmozgások akadályozottak
retrobulbaris szövetek duzzanatát váltja ki, a bulbusokat a gyulladásos
b
egyértelmű mozgáskorlátozottság
szövetmassza előrenyomja (proptosis) exophthalmust, homályos látást,
c
bulbusok fixáltak
kettőslátást, corneafekélyt, súlyos esetben pedig a látóideg károsodása
5
Corneális érintettség érintettség
miatt vakságot okozhat. A gyulladásos folyamat progrediálása esetén a Th-2 citokinek jelennek meg, és ez magyarázza, hogy fokozato0
hiányzik
san hegesedés alakul ki (4, 7). A retrobulbaris fibroblastok egy része a
a
minimális (a cornea „pontozott”)
citokinek hatására adipocytává differenciálódik. Az adipogenesist és a
b
fekély
TSH-R fokozott expresszióját váltják ki a PPAR-α és PPAR aktivátorok,
c
perforáció
illetve a fenofibrátkészítmények. Ezzel a klinikai megfigyeléssel és
6
Látásvesztés
kísérleti adattal hozható összefüggésbe, hogy tiazolidindion típusú
0
hiányzik
antidiabetikumok (pl. pioglitazon) rontják a betegek szemtüneteit, ezért
alkalmazásuk ellenjavallt (15–17). Mivel a TSH-R-ról bebizonyosodott,
a
minimális (homályos látás, 20/20-tól 20/60-ig)
hogy jelentékeny mennyiségben expresszálódik a külső szemizmok és
b
középsúlyos látásromlás (20/70-től 20/200-ig)
a fibroblastok felületén, ezért mai ismereteink szerint kulcsszerepe van
c
súlyos látásromlás 20/200, ill. vakság
a GO-ban (3. ábra). A betegség kialakulásában genetikai és környezeti
tényezők egyaránt jelentősek. Az egypetéjű ikrekben tett megfigyelések
1. táblázat
azt mutatták, hogy a BG-kór előfordulása monozigótákban 40–50%-os
Szemtünetek beosztása az American Thyroid Association (ATA)
kritériumai alapján
(6). A genetikai háttér szerepére utal, hogy a HLA A1, B8, DR3 pozitív
egyének jelentékeny mértékben érzékenyek a betegségre, továbbá az ezt
a haplotípust hordozókban a betegség lefolyása súlyosabb (11, 18–20). A
Elváltozások
Érték
CTLA4 molekula genetikai polimorfizmusának vizsgálata azt mutatta,
Fájdalom a szem mozgatásakor
1 pont
hogy egyes izoformok gyakoribbak BG-kórban, illetve GO-ban szenveRetrobulbaris feszítő érzés fel és lefelé tekintéskor
1 pont
dőkben. A CTLA4 1. exon A/G és az l. intron C/T alléljei gyakran tárSzemhéjak
ödémája
1 pont
sulnak súlyos GO-val (21). Miután a hisztokompatibilitási génekben és a
Hyperaemia a szemhéjakon
1 pont
TSH-R génszekvenciákban megfigyelt változások csak részben magyaHyperaemia a conjunctiván
1 pont
rázták a betegség iránti fogékonyság növekedését, ezért elkezdték kuConjunctiva ödémája
1 pont
tatni az úgynevezett epigenetikai faktorokat és környezeti tényezőket.
Caruncula és/vagy a plica gyulladása
1 pont
Epigenetikai faktoroknak nevezzük azon mechanizmusok összességét,
amelyek nem kódoltak a DNS szekvenciáiban. A DNS-t és a hisztonokat
2. táblázat
magukba záró nukleoszómák a kromatinállományban koncentrálódAz orbitopathia súlyosságát jelző aktivitási index. Az összeg a klinikai
aktivitási index (clinical activity score, CAS), legföljebb 7 pont.
nak, ezek a kromatinstruktúrák lehetnek aktív („felkapcsolt”) és inaktív („lekapcsolt”) állapotban. A DNS-t metiláló és a hisztonproteineket
módosító enzimek felelősek azért, hogy a betegségre fogékony gének expresszálódnak-e, az epigenetikai kontroll megváltozása (kóros
DNS-metiláció) pedig az autoimmun folyamatok kialakulásáért felelős (22). Mi a jelentősége a klinikus számára a genetikai kutatásoknak? Mivel napjainkig sem sikerült a GO génjét megtalálni, a genetikai háttér azonban egyértelmű, a betegség klinikai tünetei a genetikai hajlammal rendelkezőkben nemcsak gyakoribbak, de súlyosabb lefolyásúak is, ezért a családi kórelőzmény alapvető fontosságú.
Az örökletes tényezők mellett egyre több környezeti faktorról bizonyosodik be, hogy szerepe lehet a GO kialakulásában. A dohányzók
között lényegesen gyakoribb a GO manifesztációja, főleg azokban a betegekben, akiknek a családjában valamelyik autoimmun
betegség előfordult (6, 23–24). Jóllehet a dohányfüst hatását az immunrendszerre és a pajzsmirigyműködésre számos kutató vizsgálta,
napjainkig nem sikerült a betegség kialakulásáért felelős ágenst azonosítani. Az egyik lehetséges magyarázat az, hogy a dohányfüst
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kifejezett hipoxiát eredményez, amelyről tudott,
hogy a szabad gyökök képződésében és ennek révén
a GO kialakulásában is szerepe lehet. Lényegesnek
látszik az a tény, hogy azokban a dohányzókban
alakul ki a betegség, akiknek a keringésében az IL-1
receptor antagonista (IL-1RA) szintje alacsonyabb
(14). A pajzsmirigy radiojód-kezelése után gyakrabban figyelték meg a GO kialakulását. Ezt a jelenséget
elsődlegesen az izotópkezelés után kiáramló nagy
mennyiségű autoantigén immunogén hatásával magyarázzák (5, 25–26). Az autoimmun folyamatok
fellángolását figyelték meg biológiai kezelések (interferon) és jódtartalmú készítmények (amiodaron)
alkalmazása után is (7).

A

B

2. ábra
A: IgG típusú autoantitestek kötődése a szemizomszövethez (perimíziumhoz és
endomíziumhoz). Indirekt jelölés; szekunder antitest anti-humán IgG peroxidáz-jelzett;
kromogén: aminoetil-karbomazol; magfestés: hematoxilin-eozin (nagyítás 1250x).
B: IgA típusú autoantitestek kötődése a szemizomrostokhoz (kereszt- és hosszmetszet).
Streptavidin-immunogold indirekt jelölés, a szekunder antitest anti-humán IgAF(ab)2;
kromogén: ezüst (I )-ion; magfestés: haemtoxilin-eozin (nagyítás 1250x)

Diagnózis
A betegség felismerésében alapvető fontosságú a részletes anamnézis. Amennyiben a kórelőzményben
pajzsmirigy autoimmun betegség szerepel (BG-kór),
akkor lényegesen könnyebben juthatunk el a betegség
időbeni felismeréséhez. A laboratóriumi vizsgálatok
közül a TSH, FT3, FT4 meghatározása szükséges, de
nem elegendő. Ezek ugyanis a beteg aktuális hormonális állapotáról adnak információt, de a kórisméről
nem. A TSH-R elleni, a Tg-TPO elleni antitestek a
pajzsmirigy autoimmun betegségéről árulkodnak.
A TSH-R elleni stimuláló antitestek mellett az úgynevezett blokkoló antitesteknek is diagnosztikus jelentőségük van (1, 3, 4, 27). A szemizom elleni IgG és IgA
típusú antitestek kimutatása segít a kórismézésben.
A GAG, a TNF-α , a keringésben lévő TNF-α -receptor, az IL-6 és a sIL-6R szintek emelkedése a szérumban az autoimmun mechanizmus aktivitását jelzi.
3. ábra
Ezt bizonyítják azok a közlemények, amelyekben a
GO patomechanizmusa
sikeres kezelés hatására a citokinek és receptoraik
szintjének csökkenését mutatták ki (28–29). A képalkotó eljárások egész tárháza áll már rendelkezésünkre, amelyek további segítséget nyújtanak az elkülönítő kórismében. Főként egyoldali GO esetében a retrobulbaris daganat kizárása lehetséges ezekkel az
eljárásokkal, de az esetek egy részében a gyulladásos tünetek aktivitásáról is értékes információt kaphatunk. Az ultrahangvizsgálat
ezen a területen is teret hódított. A színkódolt ultrahangvizsgálattal a megnagyobbodott külső szemizmokról, a fokozott véráramlás mértékéről kaphatunk adatokat. Kiderült, hogy a véráramlás mértéke és a gyulladásos folyamat intenzitása között szoros kölcsönhatás van (30–32). A CT és az MR gyakran nélkülözhetetlen vizsgálati eljárás, mert pontos képet ad a külső szemizmokról,
a retrobulbaris tér méretéről és az esetek egy részében a gyulladásos folyamatról is (4. ábra) (25). Az utóbbi években az octreotidés a galliumszcintigráfia van elterjedőben. Jelentőségük az, hogy nemcsak a gyulladásos folyamat mértékéről adnak információt,
hanem a kezelés eredményességéről is. Szélesebb körű elterjedésüket a módszer viszonylagos magas költsége akadályozza (33).
Kezelés
A súlyos GO kezelése napjainkban is nehéz feladat. Erre a kórképre különösen vonatkozik az, hogy csak a korai („aktív”, „nedves
szem”) stádiumban lehet sikeres a konzervatív kezelés. A gyógyszeres kezelés célja az autoimmun folyamat gátlása, a citokinek képződésének csökkentése. Ezt többféle kezelési móddal érhetjük el. A legtöbb tapasztalatot a szteroidkezelésről szereztünk (28, 34).
A korábban alkalmazott helyi szteroidkezelés (subconjunctivalis és periocularis triamcinolon) kevésbé volt eredményes, mint a szisztémás forma. Kezdetben a nagy dózisú, per os gyógyszeres kezelés terjedt el, amely 100 mg/nap prednizolont jelentett 5–6 hónapon
át, fokozatos dóziscsökkentéssel. A kezelés sok mellékhatással járt: Cushing-szindróma (85%), glükózintolerancia (20%), gastritis
(10%), hipertónia (5%), depresszió (5%), ráadásul a szteroid elhagyása után a betegség az esetek 35–50%-ában kiújult (7, 28). Ezért
az utóbbi években a nagy dózisú intravénás metilprednizolon-kezelés terjedt el. Ezt az úgynevezett pulzatív kezelést haso nlították
össze az orális kezeléssel. A közel 800 betegben tett megfigyelés azt mutatta, hogy a metilprednizolon ciklikus adásával (15 mg/kg
3–4 alkalommal, majd 7,5 mg/kg 4–6 alkalommal megismétlése, két-három hetes periódusokban) az eredmények lényegesen jobbak
és a mellékhatások ritkábbak (pl. a Cushing-szindróma 12%, hepatitis 1%). A megfelelő időben elkezdett kezelés eredményessége
megközelítette a 90%-ot. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kezelés nagy körültekintést, óvatosságot, gyakran a tapasztalaton és
a laboratóriumi adatokon alapuló egyéni dózismeghatározást igényel (28–29). A szteroidkezelés eredménytelensége és mellékhatásai
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indították a kutatókat a retrobulbaris besugárzási módszer kidolgozására. Ennek elve az, hogy az alkalmazott besugárzással a radioszenzitív
autoreaktív lymphocyták elpusztulnak. A korszerű lineáris akcelerátorral
végzett kezelések több tanulmány szerint eredményesnek bizonyultak (28–29). A kezelések során másodnaponta 2 Gy-t alkalmaznak, a
teljes sugármennyiség nem lépi túl a 20 Gy-t, ugyanis a nagyobb dózis
nem adott jobb eredményt (7). Az utóbbi időben vetődött fel, hogy ennek a gyógyítási formának több szövődménye lehet, ezért csak bizonyos
esetekben alkalmazható. A legfőbb gondot a GO-val társult cukorbetegségben előforduló retinopathia képezi, amely esetben ez a kezelési
eljárás ellenjavallt. Több szerző jobb eredményt ért el a gyógyszeres kezelés és a besugárzás kombinálásával (29). Korábban a somatostatin(SS) analógokkal történő kezeléshez fűztek nagy reményeket, amelynek
elve az volt, hogy az SS receptorok (SSR) mind a szemizmok felületén,
mind az aktivált lymphocytákban kimutathatók (ún. „Octreoscan” se4. ábra
gítségével), és a kapott eredmény arányos a klinikai tünetek aktiviOrbita CT vizsgálata (a nyilak a jelentősen megvastagodott
tásával. Eddig közel 100 GO-ban szenvedő beteget kezeltek SS anaszemizmokat mutatják.)
lóg LAR-ral („long acting release”). A kezelési módok eltérőek voltak,
a leggyakrabban 4 hetente 30 mg SS-LAR-t adtak 16 héten át. A kezdeti eredményekről szóló közlések után több olyan tanulmány is megjelent, amely megkérdőjelezte a kezelés hatékonyságát (28–29, 33). A nagy dózisú immunglobulin (400 mg/kg/nap)
alkalmazásáról is jó eredményeket közöltek. Az immunglobulin hatása abban lehet, hogy megköti az autoantitesteket (a TSH-R
elleni antitesteket is), azonban alkalmazását egyelőre anyagi okok késleltetik (12). A TNF-α patogenetikai jelentősége miatt vetődött fel olyan, viszonylag olcsó készítmények alkalmazásának lehetősége, amelyek gátolják ennek a citokinnek a képződését.
A pentoxifillinről (Ptx-ről) kimutatták, hogy a TNF-α αmennyiségét és a GAG képződését egyaránt csökkenti, és hatására mind a
gyulladásos tünetek, mind a proptosis javult (13, 28, 35–37). A jövő gyógyszere egyfelől a biológiai kezelésben, a TNF-α megkötését
eredményező szolubilis receptorban (etanercept) kereshető, amellyel már az első próbálkozások is kecsegtetőek voltak (18, 29, 38).
A PPAR-γ agonisták (glitazonszármazékok) fokozzák az adipociták képződését, a PPAR-γ antagonisták viszont gátolják a szemtünetek kialakulását, ennek bizonyítása azonban még további, széleskörű klinikai kutatást igényel (15, 17, 27). Az eddigi tanulmányok
azt mutatták, hogy a GO immunmoduláns kezelése során mindig törekedjünk a lehetőség szerinti euthyreosis elérésére, lehetőleg
thyreostaticus kezeléssel (1, 29). Korábban a GO-ban műtétet, a pajzsmirigyszövet közel teljes eltávolítását végezték el abból a meggondolásból kiindulva, hogy a thyreoidea állományának jelentős megkisebbítésével kevesebb lesz a TSH-R-ok száma és csökken a
TSH-R elleni antitestek titere. A kezdeti biztató eredmények után azonban a strumectomia kedvező hatását több tanulmány is megkérdőjelezte. A vita napjainkig sem dőlt el, mert a nagy struma műtéti eltávolítása továbbra is indokolt és hatásos lehet GO-ban (1, 8).
A súlyos és progresszív GO-ban napjainkban is alkalmazzák az orbita dekompressziós műtéteit (egy vagy két orbitafal eltávolításával). A műtét az alapfolyamatokra nem hat, elsődlegesen a szemizmok és a látóideg tartós vagy végleges károsodását hivatott
megakadályozni. Az orbita dekompressziója csak abban az esetben lehet az első kezelési mód, ha a konzervatív terápia hatására az
opticus neuropathia nem javul (2, 29, 39). A gyulladásos folyamatok „kiégése” után a szemsebészet sokat segíthet a kettős látás megszüntetésében, a kozmetikai sebészet pedig a betegek életminőségének javításában (39).
Megelőzés
Mára egyértelműnek látszik, hogy a legkorszerűbb kezelés sem helyettesítheti a betegség kialakulásának megelőzésére vonatkozó erőfeszítéseket. A GO kialakulásában az eddig ismert és nem befolyásolható hajlamosító
tényezők (nem, genetikai háttér, életkor) mellett más,
elkerülhető faktorok közül a radiojód-kezelés ma már
csak relatív ellenjavallatot jelent (1, 6, 18). Más a helyzet
a dohányzással, hiszen egyértelműen bebizonyosodott,
hogy a BG-kóros betegeknek a kórkép felismerése után
azonnal fel kell hagyniuk káros szenvedélyükkel, ráadásul nemcsak az aktív, de a passzív dohányzás is káros lehet (6). Korábbi tanulmányok bizonyították, hogy
a dohányzás önmagában, genetikai háttér nélkül is jelentősen növelte az orbitopathia kialakulásának kockázatát. A Ptx kezelés kedvező megelőző hatását figyelték
meg prospektív vizsgálatban, mivel a kezelt betegekben
a GO kialakulásának kockázata jelentősen csökkent (5.
ábra). Ezért előnyösnek tartják a gyógyszer alkalmazását preventív céllal a BG-kóros betegek thyreosztatikus

5. ábra
A GO manifesztációja a placebóval és pentoxifillinnel kezelt csoportban
kék négyszögek = betegek középsúlyos GO-val a kontroll csoportban
zöld csillagok = betegek súlyos GO-val a kontroll csoportban
piros pontok = betegek középsúlyos GO-val a pentoxifillinnel kezelt csoportban
lila háromszögek = betegek súlyos GO-val a pentoxifillinnel kezelt csoportban
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kezelésével egy időben, főként azoknál a betegeknél, akik nem hajlandók lemondani a dohányzásról. A megelőző és gondozó munkában
sokat segítettek azok az Európa-szerte működő, úgynevezett TED klubok (TED: Thyroid Eye Disease), amelyekben a betegek nemcsak
a gyógyulási folyamatot és a lehetséges kezeléseket ismerik meg, hanem életminőségük javításának módjait is (6).
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6.1.

Az orbita betegségeinek diagnosztikája és terápiája

Az orbita anatómiailag olyan egyedülálló egységet képez, mely önállósága mellett szoros kapcsolatban van a szomszédos területekkel is. Ez azt jelenti, hogy betegségeinek egy része a szemüreg határait respektálja és nem lépi túl, más részük viszont részben
az anatómiai nyílásokon (fissura orbitalis superior és inferior, canalis opticus), részben a csontokat destruálva a környezetbe
(melléküregek, retromaxillaris tér, intracranium) terjed, vagy ellenkezőleg, a környezetből halad az orbitába.
Betegségek széles skálája jelentkezik a szemüregben. Exophthalmust okozó betegségek közül messze leggyakoribb az endocrin
orbitopathia. Primer, szekunder és metasztatikus tumorok diagnózisa, műtéti indikációja és műtéti megoldása komoly kihívást
jelent az orbitasebésznek, illetve a fül-orr-gégésszel és idegsebésszel alkotott műtéti teamnek. A vascularis laesiók skálája a veleszületett és műtéti megoldást nem igénylő kapilláris haemangiomától a különböző behatolású orbitotomiából elegánsan megoperálható cavernosus haemangiomán keresztül az endovascularis beavatkozást igénylő fistula carotideo-cavernosáig terjed.
A lokalizált és diffúz orbitagyulladások (pseudotumor orbitae) diagnózisa és kezelése nem mindig könnyű feladat. Különböző
rendszerbetegségek elsődleges megjelenési helye lehet a szemüreg. A sérülés okozta fractura, haematoma megoldása, penetráló
idegentest eltávolítása lehet az orbitasebész feladata, de gyakran igényli a társszakmák együttműködését.
AZ ORBITA BETEGSÉGEINEK KLINIKAI TÜNETEI
A szemüreg határait mind a négy oldalon és hátul csontok képezik, emiatt
• exophthalmus
az orbitatartalom növekedése, illetve az intraorbitalis nyomás fokozódá• bulbusdiszlokáció
sa az orbitatartalmat csak előrefelé mozdíthatja ki. Ennek a folyamatnak
• szemhéjduzzanat, hyperaemia
• tapintási lelet
klinikai megnyilvánulási tünete az exophthalmus, az orbitabetegségek
• szemmozgás-korlátozottság, kettőslátás
leggyakoribb tünete. Az exophthalmus tényét egyben patognomikus jel• reponálási nehezítettség
ként is kell tekintenünk: ahol exophthalmus van, ott orbitabetegség is van.
• a látásélesség romlása
Az izomkónuszon belül elhelyezkedő betegségek axiális exophthalmust
• retinaredők, a szemgolyó benyomottsága
• gyulladásos tünetek
okoznak. Az extrakonális és extraperiorbitalis betegségek diszlokálják
• episcleralis erezettség, lokomotív zörej
a szemgolyót. A bulbusdiszlokáció iránya a kóros terime lokalizációjával ellentétes. Szemhéjduzzanat gyulladások és malignus tumorok tünete.
1. táblázat
Az orbita betegségeinek klinikai tünetei
Hyperaemia inkább gyulladásra utal. A felső szemhéj temporális harmadának duzzanatát, a szemhéjszél S alakú deformitását könnymirigy eredetű
folyamat szokta okozni. A szemüreg elülső részében elhelyezkedő extraperiorbitalis és extrakonális terimék – a könnymirigybetegségek, a dermoid, a muco- és pyokelék – tapinthatóak. Az orbitában megjelenő betegségek többféle módon okozhatnak szemmozgáskorlátozottságot: mechanikusan, vagy a szemizmok infiltrációja és hegesedése (myogen paresis), vagy a szemmozgató idegek perifériás
paresise (neurogén paresis) révén. Egy nagyméretű térfoglaló folyamat a szemmozgató izmokat kifeszíti vagy diszlokálja. A gyorsan
progrediáló malignus folyamatok (tumorok vagy gyulladások) diplopiát okoznak, míg a lassan növekvő daganat, mint például a könnymirigy benignus pleomorph adenomája esetében jelentős méretű bulbus diszlokáció mellett sem panaszkodik a beteg kettőslátásról.
Trauma az izom sérülése, bevérzése vagy becsípődése (blow out fracture) révén okozhat kettőslátással járó szemmozgászavart.
A szemizmokat infiltráló folyamat lehet gyulladásos eredetű (akut és krónikus myositis, endocrin orbitopathia infiltratív és heges
stádiuma), vagy okozhatja tumoros infiltráció (mamma carcinoma metasztázis, rhabdomyosarcoma).
Perifériás neurogén paresist okoznak az orbitacsúcsban, a fissura orbitalis superiorban és a bázison (sinus cavernosusban) elhelyezkedő folyamatok. Ezek lehetnek primer, szekunder és metasztatikus tumorok, gyulladások vagy carotideo-cavernosus fistula.
A reponálási nehezítettség minden orbitalis térszűkítő folyamat esetén észlelhető. Mivel általában csak az egyik szemüreg érintett, mindkét kezünk hüvelykujját egyidejűleg a két bulbusra helyezve és próbálva a szemgolyót üregébe visszanyomni, jól észlelhető a két oldal
közti különbség. Enophthalmusszal együtt észlelve mamma carcinoma metasztázis típusos klinikai tünete. Endocrin orbitopathiában
a jelentős reponálási nehezítettség kisfokú exophthalmus mellett rossz prognosztikai jel, kompressziós opticus laesio jósló tünete lehet.
Visusromlást gyorsan progrediáló malignus tumorok vagy gyulladások, traumás eredetű vagy spontán orbitahaematomák okoznak. Ugyanezen folyamatok a látóideg kompressziója révén papillaoedemát is létrehozhatnak. A nervus opticust diszlokáló,
komprimáló jóindulatú daganatok – mint a haemangioma, neurinoma, meningeoma – is ronthatják a látásélességet hosszas
fennállás esetén, elsősorban akkor, ha az orbitacsúcsban foglalnak helyet. Tartós kompresszió során a látóideg atrophiája, a papilla dekolorációja is bekövetkezhet.
Benignus és malignus tumorok akkor okoznak retinaredőket, ha közvetlenül a szemgolyó mögött a sclerával összefekszenek,
a bulbus hátsó pólusán benyomatot képeznek. Gyulladásos folyamatok, pyokele, endocrin orbitopathia az intraorbitalis nyomás
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jelentős megemelése révén okozhatnak redőket a hátsó póluson. Ha a redők a maculán húzódnak keresztül, és ha a retrobulbáris
nyomás tartósan fennmarad, a látás súlyosan károsodhat. Ez a helyzet endocrin orbitopathia azon eseteiben, amelyekben
az autoimmun gyulladásos folyamat által létrehozott intraorbitalis nyomásfokozódás terápiarezisztens, azaz sem konzervatív,
sem műtéti kezeléssel nem csökkenthető.
Gyulladásos tünetek, szemhéji, conjunctiva hyperaemia, chemosis, fájdalom esetén gyulladásos, granulomás folyamatra kell gondolnunk. A Graefe-tünet endocrin orbitopathia jele.
Episcleralis erezettség mellett a bulbus felett észlelhető pulzusszinkron lokomotív zörej fistula carotideo-cavernosa jelenlétére utal.
Az orbita betegségeinek diagnosztikája és differenciáldiagnosztikája
Az anamnézis gondos felvétele eligazíthat abban, hogy daganatos vagy gyulladásos folyamatról van-e szó, illetve hogy a
daganat inkább jó- vagy rosszindulatú-e. Jóindulatú daganatra
utal a hosszú anamnézis és a jó funkciók jelenléte. Fokozatosan
progrediáló exophthalmus, bulbusdiszlokáció gyakran sokáig
nem tűnik fel a környezetnek. Régi fényképek megtekintése
segíthet eldönteni, hogy mikor kezdődhetett az exophthalmus.
A rövid anamnézis, látásromlás, kettőslátás gyorsan progrediáló, klinikailag malignus lefolyású folyamatra utal, legyen
az daganat, haematoma, vascularis folyamat vagy endocrin
orbitopathia.
A klinikai tünetek értékeléséről az előző fejezetben volt szó.

•
•

•
•
•
•
•
•

anamnézis
klinikai tünetek (gyulladásos jelek, bulbusdiszlokáció,
tapintási lelet, reponálhatóság, pulzáció, auskultáció,
szemfenék: pangásos papilla, retinaredők, hátsó pólus
bedomborodása)
exophthalmometria (Kestenbaum szerint, Hertel)
csipeszteszt
laboratóriumi vizsgálatok, társszakmák
Rtg, UH, izotópszcintigráfia
CT, MRI, MR angio- és venográfia
biopszia

2. táblázat
Az orbita betegségeinek diagnosztikája

A csipeszteszt nagyon egyszerű és gyors módszer a neurogén és myogen paresis elkülönítésére. Neurogén paresisben a csipeszteszt negatív, myogen paresisben pozitív, a szemgolyó nem emelhető az antagonista izom hegesedése, megrövidülése miatt.
Granulomás folyamatban, endocrin orbitopathiás izomérintettségben és blow-out törés esetében a csipeszteszt pozitív.
Laboratóriumi vizsgálatok rendszerbetegségekben, gyulladásos és autoimmun folyamatok diagnózisában lehetnek segítségünkre. Melléküregeket érintő folyamatok, intracranialis terjedés esetén a társzakmák együttműködését kérjük a betegség természetének és kiterjedésének pontosításához.
Röntgenfelvételeket a képalkotó vizsgálatok korszaka óta ritkán kérünk. Utóbbiak hiányában azonban hasznos lehet tájékozódó vizsgálat céljából. Melléküregek légtartó volta vagy fedettsége megállapítható segítségükkel. Malignus folyamat okozta csontdestructio, -törés jól ábrázolódik. A canalis opticus tágulatát a látóideg daganata okozza. Kimélyült sella turcica
hypophysistumor jelenlétére utal. Exophthalmus miatt készített felvételen észlelhető megnagyobbodott csontos orbita veleszületett, jóindulatú szemüregi daganatot valószínűsít.
Ultrahangos vizsgálat a szemüreg elülső harmadában elhelyezkedő ép és kóros képleteket megjelenítésében hasznos. Ultrahangos vizsgálattal ugyancsak mérhető és nyomon követhető endocrin orbitopathiás betegek izommegvastagodottságának mértéke és változása is.
Csontszcintigráfiás vizsgálat igazolja vagy kizárja a multiplex lokalizációjú betegségek csontmanifesztációját (carcinoma,
melanoma malignum, myeloma multiplex).
A szemüreg betegségeinek diagnosztikája és terápiája minőségileg változott a képalkotó vizsgálatok megjelenésével. A közvetlen
képi megjelenítés lehetővé tette a kóros folyamat helyének pontosabb behatárolását, és a környező képletekhez, a szemizmokhoz
és a látóideghez való viszonyát. A kóros képlet kontúrjának minősége, kontrasztanyagot halmozó tulajdonsága – különösen
többféle MR-szekvenciákkal is vizsgálva – differenciáldiagnosztikai kérdéseket is megválaszol, esetleg minőségi diagnózist is ad.
Általában elmondható, hogy a jóindulatú daganatok éles határúak, homogén halmozásúak, a környező képleteket diszlokálhatják,
de azoktól elkülöníthetőek. Ezzel
szemben a rosszindulatú elváltozáJóindulatú daganatok
• Az anamnézis hosszú
sok határa egyenetlen, a környező
• Lassan progrediáló, féloldali exophthalmus
képletekkel összekapaszkodnak, azo• A szem funkciói sokáig épek maradnak
kat infiltrálják vagy körbeveszik őket.
• Pangásos vagy dekolorált papilla, retinaredők csak hosszú anamnézis esetén
• Fájdalom nincs
Kontrasztanyag-halmozásuk hetero• Képalkotó: körülírt terime, az orbita képletei differenciálhatók
gén, bennük necrosisra utaló hypodenz
Rosszindulatú daganatok
vagy hypointenz területek ábrázolód• Az anamnézis rövid
• Gyorsan progrediáló exophthalmus
nak. A bő vérellátású daganatok a kont• Duzzadt, hyperaemiás szemhéj, chemosis
rasztanyagot intenzíven halmozzák.
• Szemmozgászavar, látásromlás
Ilyen a cavernosus haemangioma, de
• Pangásos papilla, retinaredők, retinabedomborodás rövid anamnézis esetén is van
• Fájdalom lehet
különösen a hemangiopericytoma.
• Képalkotó: elmosódott határú, diffúz terime, az orbita képletei nem mindig differenciálhatók
Jól felismerhetőek a cisztás elváltozások, a muco- és pyokelék, a
3. táblázat
A szemüreg daganatainak differenciáldiagnosztikája
lymphangiomák és haematomák.
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A lymphomák, a granulomák és a metasztatikus tumorok viszont nehezen különíthetőek el egymástól. Ezekben az esetekben
az anamnesztikus adatok és a klinikai tünetek pontos értékelése segíthet. Hangsúlyozni kell, hogy bármennyire is megkönnyíti
a diagnózis felállítását és a műtét megtervezését a képalkotó diagnosztika, nem szabad azokat önmagukban értékelni, csak a
klinikai tünetekkel együtt.
Biopsziát akkor kell végeznünk, ha a tumor teljes egészében nem távolítható el, és a szövettani vizsgálatnak terápiás konzekvenciája van. Diagnosztikus céllal leggyakrabban lymphoma gyanúja esetén végzünk biopsziát, de szükséges lehet a lymphoma
és a granuloma differenciáldiagnosztikájához. A könnymirigy pleomorph adenomája esetében ellenjavallt. Embrionális
rhabdomyosarcomában a gyakorlat különböző, lehet biopsziát és teljes tumoreltávolítást is végezni, amelyet kemoterápia követ.
A szemüreg betegségei
Szemüregi betegségek közé soroljuk az orbita primer, szekun• Orbitatumorok (primer, szekunder és metasztatikus)
der és metasztatikus daganatait, a vascularis laesiókat, gyulla• Gyulladások, endocrin ophthalmopathia
dásokat, az endocrin orbitopathiát és egyéb rendszerbetegsé• Vaszkuláris léziók
• Rendszerbetegségek
geket, a bázisdaganatokat és a trauma okozta elváltozásokat.
• Trauma
A szemüregi daganatokat több szempont szerint oszthatjuk
csoportokba: lokalizációjuk és terjedésük, hisztológiai eredetük,
4. táblázat
A szemüreg betegségei
biológiai viselkedésük szerint. A szövettani felosztás didaktikus szempontból hasznos, a biológiai viselkedés szerinti
csoportosítás kórjóslati értékű, míg az anatómiai elhelyezkedés a műtét megtervezése szempontjából fontos. Ezen szempontok
figyelembe vételével soroljuk fel a klinikai gyakorlat szempontjából fontos, és gyakrabban előforduló szemüregi betegségeket.
Az orbita rétegei
Az orbita különböző betegségei többnyire jellemzően annak meghatározott rétegeiben helyezkednek el.
1. A csontos fal és a periorbita közötti réteg a melléküregekből az orbitába terjedő gyulladások és daganatok típusos helye.
Súlyos állapottal járó betegség, amely többnyire gyermekkorban fordul elő, az ethmoiditis következményeként kialakuló cellulitis orbitae, subperiostealis tályog. Sürgős ethmoidectomiát, antibiotikus kezelést igényel, ha nem javul, az orbita
műtétjére is szükség lehet. Ugyancsak sürgős, fül-orr-gégészekkel közös műtétet igényel a begyulladt pyo- és mucokele. Itt
helyezkednek el a melléküregekből az orbitába törő daganatok, primer és szekunder csontfolyamatok. A rendszerbetegségek
közül itt jelenik meg a plasmocytoma, és az eozinofil granuloma is.
2. A periorbita és a szemizmok közötti (extrakonális) rétegben helyezkedik el a könnymirigy, és betegségei is itt jelentkeznek.
A cavernosus haeamangiomák lehetnek extra- vagy intrakonálisak, a capilláris haeangiomák és a lymphangiomák többnyire
extra- és intrakonálisak. Haemangiopericytoma, lymphomák, sarcomák, a plasmocytoma, a plexiformis neurofibroma is
ebben, valamint a következő rétegben találhatóak. Az első és második rétegben elhelyezkedő daganatok a szemhéj alatt
általában jól tapinthatóak, és a szemgolyót diszlokálják.
3. Az izomkónuszon belüli (intrakonális) rétegben lévő betegségek axiális exophthalmust okoznak. Típusos helye a cavernosus
haemangiomának, lymphangiomának, neurinomának. Egyéb betegségei a varix, és a már említett haemangiopericytoma,
valamint a pseudotumor és a lymphoma.
4. A látóideghüvely és látóideg betegségei külön csoportot képeznek. Ide tartoznak a látóideg és az opticus hüvely gyulladásos
és daganatos betegségei. Jellemző daganat a látóideg gliomája és az opticus hüvely meningeoma.
5. A Tenon-tok és a bulbus közötti résben gyulladásos betegségek (scleritis, tenonitis) jelentkezhetnek, és itt van a bulbust áttörő
rosszindulatú daganatok (retinoblastoma, chorioidea melanoma) predilectiós helye is.
AZ ORBITA DAGANATAI
A primer orbitadaganatok
A primer orbitadaganatok a szemüregben keletkeznek, veleszületettek vagy szerzettek, növekedésük során – biológiai sajátosságaik szerint – a szemüreg határán belül maradnak, vagy azt meghaladják. A primer orbitadaganatok nagyobbik része jóindulatú,
és orbitaműtéttel általában jól meggyógyítható.
A szekunder orbitadaganatoknak nevezzük a környezetből: melléküregekből, koponyából, szemhéjakból, conjunctivából, könnytömlőből és a szemgolyóból az orbitába terjedő tumorokat. Ezeknek nagy része rosszindulatú. Shields 1264 orbita daganat között
11%-ban talált szekunder típusú tumort. A daganat kiterjedését és határait, a környező képletekhez való viszonyát a lehető legpontosabban kell megállapítani képalkotó vizsgálatokkal. Amennyiben műthető, úgy a műtét a betegség kiterjedésétől függően
orbitasebész, fül-orr-gégész és idegsebész együttműködésével történik
Metasztatikus orbitatumor ugyanebben a statisztikában 7%-ban fordult elő. Messze leggyakoribb a mamma carcinoma metasztázisa,
ezt követi a prostata carcinoma, a melanoma malignum áttéte. Gyermekkorban a neuroblastoma ad metasztázist a szemüreg csontjaiba.
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Primer, jóindulatú szemüregi daganatok
A capillaris haemangioma veleszületett elváltozás, a szem régiójában a szemhéjak bőrében, kötőhártyában jelenik meg a felszínből kissé kiemelkedő kisebb-nagyobb kerek vagy szabálytalan alakú folt formájában. Az orbitában, extra- és intrakonálisan
helyezkedik el, jelentős exophthalmust okozhat. A bőrben megjelenő forma gyakran többszörös, más testtájékon is megtalálható.
Természetes lefolyása szerint az első élethónapokban növekedik, majd 6-12 hónap után fokozatos regressziót követően csaknem
nyomtalanul gyógyul. Sebészi beavatkozást ritkán igényel, lokális szteroidkezelés a javulást siettetheti.
A cavernosus haemangioma a felnőttkor leggyakoribb jóindulatú daganata, főleg középkorú nőkben fordul elő. Típusosan
intrakonális elhelyezkedésű, axiális exophthalmust okoz, de az orbita bármely rétegében előfordulhat. Veleszületetten már meglévő szövetelemekből növekszik, rendszerint igen lassan. Az exophthalmus mérete a tumor méretéhez viszonyítva gyakran aránytalanul kicsi. Hosszas fennállás esetén a nervus opticust komprimálhatja, diszlokálhatja, a visust ronthatja, a papilla oedemáját
vagy dekolorációját okozhatja. Ha a daganat a bulbus hátsó felszínéhez közel helyezkedik el, a szemgolyó hátsó pólusát benyomja.
A hátsó pólus prominenciája és a retinaredők szemfenéki tükrözéssel jól láthatók. A szemgolyó benyomottsága hypermetropiát
okozhat, melyet el kell különíteni a visus romlásától. A féloldali, szerzett hypermetropia intraorbitalis, bulbust komprimáló
folyamat gyanúját keltheti. Kisméretű, tünetet nem okozó, akcidentálisan felfedezett haemangiomát nem kell eltávolítani. Nagyméretű, látást veszélyeztető vagy torzító exophthalmust okozó tumor eltávolítása indokolt. Lefűződött haemangioma eltávolítása
általában nem ütközik nehézségekbe. Amennyiben a daganat nem lefűződött, környezetéhez erősen köt és tompán nem távolítható el, úgy mérlegelni kell a részleges eltávolítás előnyeit a funkciósérülés elkerülésére. Az orbitacsúcsból keletkező vérzés
csillapítása általában komoly kockázatot jelent.
A lymphangioma nyirokeredetű, veleszületett hamartoma, általában a bőrt és a bőr alatti kötőszövetet érinti. A szemüregen belüli
megjelenése ritka, tünetei gyermekkorban lépnek fel. Leggyakrabban akut bevérzés derít fényt jelenlétére. Kitölti, jellemzően
kitágítja a csontos szemüreget. Extra- és intrakonálisan helyezkedik el, körbeveheti a látóideget. Beterjed a szemhéjakba, beszűri
a kötőhártyát, a csontos szájpadon is látható lehet, az arc szövetei között infiltrál, megvastagítva azt. CT- és MR-képeken az
orbita képleteit elfedi, szabálytalan határú és szerkezetű. MR-vizsgálattal, T1 szekvenciával jól ábrázolódnak a jellegzetes ciszták. A daganat jellemzően bevérzésre hajlamos, akut, különböző súlyosságú exophthalmust, szemmozgászavart, esetleg látásromlást okozva. A klinikai kép ilyenkor rosszindulatú daganat jelenlétére emlékeztet. Differenciáldiagnózist a klinikai tünetek
gondos értékelése és a képalkotó vizsgálatokkal nyert képeken azonosítható, friss vérrel telt ciszták, valamint a szintén képileg
ábrázolódott megnagyobbodott méretű szemüreg jelenléte biztosítják. A műtétnek komoly kockázata van a műtét során fellépő
vérzés veszélye és a koagulációval okozható maradandó funkciósérülések miatt. Műtéti megoldás a látást veszélyeztető, súlyos
exophthalmust, subconjunctivalis suffusiót okozó bevérzés esetében indokolt, ezek hiányában azonban – éppen a súlyos műtéti
kockázat miatt – csak a beteg követése javasolt.
A dermoid cysta a gyermekkor leggyakoribb jóindulatú, veleszületett daganata. A felső szemhéj alatt mediálisan vagy a könnymirigy régiójában tapintható rugalmas, alapjával nem összekapaszkodott terime. Évek során lassú, progresszív exophthalmust
okoz, a bulbust lefelé diszlokálja. Csontos öblöt képez, a CT-képen jellegzetes, hypodenz bennékű cysta ábrázolódik. Hosszú
fennállás esetén kesztyűujjszerűen terjedhet a csontokban, ilyenkor eltávolítása már nehezebb. Ha steril gyulladás alakul ki körülötte, a tünetek kifejezettebbé, az érintett bőrterület hyperaemiássá válik. Műtét során intrakapszulárisan faggyús bennék,
esetleg szőrszálak találhatók. A tok teljes eltávolítása fontos, egyébként kiújulhat.
A neurinoma a Schwann-sejtekből kiinduló, jól körülírt, kontrasztanyagot közepesen halmozó tumor. Tokos, tömött konzisztenciájú, a környezetével hajlamos összekapaszkodni, teljes eltávolítása – a funkciók épségének kockáztatása nélkül – nehezebb,
mint a haemangiomáé. Intrakapszuláris megkisebbítés és a tok óvatos eltávolítása az ajánlott műtéti technika.
Neurofibromák az orbitában szoliter vagy plexiformis formában fordulnak elő. A plexiformis forma a perifériás idegek mentén
növekszik, többszörös, hurkaszerű, rugalmas képletekből áll, extra- és intrakonális elhelyezkedésű. Beterjedhet az orbitacsúcsba,
a koponyabázisra, parasellarisan és retromaxillarisan is kúszhat. Biológiailag jóindulatú, radikális eltávolítása nem mindig lehetséges.
A fibromák ritka tumorok, eltávolításukat követően kiújulhatnak, potenciálisan malignusnak tekintendők.
Az osteomák a szemüregben elsősorban kozmetikai problémát jelentenek, de ha az orrmelléküregeket is lezárják, el kell távolítani őket.
Az opticus hüvely meningeoma a középkorú nők ritka előfordulású betegsége. Az opticus hüvely arachnoidealis rétegének sejtjeiből indul ki, és a subarachnoidealis térben terjed. Kezdetben mérsékelt exophthalmust, a szemhéjak duzzanatát okozza.
A látás sokáig jó marad, de később fokozatosan romlik. CT- és MR-képére jellemző az ideghüvely tubularis vagy orsószerű megvastagodása, de a durát áttörve excentrikus növekedésű is lehet. A tumorosan infiltrált opticus hüvely a kontrasztanyagot halmozza, benne általában jól látható a látóideg hypodenz vonala, ez az ún. keréknyom – („tram-track”) jel, mely az opticus hüvely
meningeomájának jellemző radiológiai jele. Recklinghausen-betegségben előfordulhat multiplex meningeomatosis részeként.
Érdemi műtéti beavatkozás a nervus opticus működésének megkímélése mellett csak excentrikus növekedés esetében lehetséges.
Az opticus glioma a nervus opticus saját daganata. Asztrocita elemekből épül fel, növekedése a látóideg koncentrikus megvastagodását eredményezi. Kétfajta, alapvetően különböző megjelenési formája van: vagy szoliter módon érinti az egyik oldali látóideget, vagy az I. típusú Recklinghausen-betegség részeként jelentkezik. Az utóbbi esetben kétoldali, és a látópálya intracranialis
részeit is infiltrálja. A kétfajta típus nemcsak klinikai és radiológiai megjelenésében, hanem prognózisában is különbözik.
A szoliter típus a korai életévekben okoz progrediáló, jelentős méretű féloldali exophthalmust, az érintett oldalon a felfelé tekintés általában akadályozott. A látás gyorsan megromlik vagy egészen elvész. A funduson mérsékelt fokú pangásos papilla,
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vagy a látóidegfő dekolorációja észlelhető. CT- és MR-képe orsó alakú tumort ábrázol a nervus opticus helyének megfelelően,
melyben az eredeti látóideg nem ismerhető fel. A tumor az orbitacsúcsban elvékonyodhat, vagy beterjed a canalis opticusba és azt
kiszélesíti. Továbbhaladhat az intracranialis szakaszban, a chiasmát is infiltrálva. Ha a daganat az orbitacsúcs előtt végződik, a
torzító exophthalmus megszüntetésére és a progresszió megelőzése céljából – amennyiben a visus már elveszett – szemüregi feltárásból eltávolítjuk a daganatot, a bulbus mögött és az orbita csúcsában átvágva a tumorosan infiltrált opticust. Ilyenkor a beteg
saját bulbusát viseli „protézis”-ként. A canalis opticusba vagy a chiasmába való terjedés esetén transfrontalis feltárás szükséges.
A cél a tumorosan infiltrált látóideg eltávolítása az ép és kóros rész határánál történő átmetszéssel.
Az autoszomálisan, dominánsan öröklődő I. típusú Recklinghausen-betegség részeként jelentkező opticus glioma általában
kétoldali, későbbi életkorban veszik észre. Nem minden esetben okoz nagyfokú exophthalmust, bár erre is van példa. A látás
tartósan ép marad, vagy a mérsékelt fokú látásromlás, látótérkiesés stagnál. Jellemző a centrális scotoma vagy a chiasma laesiós
látótér. Lehet jelentős különbség a két oldal között mind az exophthalmus, mind a funkcióromlás súlyosságát illetően. Képalkotó
eljárásokkal készült képeken a megvastagodott látóideg tubularis alakzatot mutat, nemcsak szélességében, de hosszában is megnövekedve. A látóideg eredeti, „S” alakú kanyarja többszörössé válik. Nem ritka a chiasma infiltrációja, de a tractus és a radiatio
nervi optici is érintett lehet. A stagnáló folyamat mellett létezik progrediáló, rosszindulatúbb forma is. Radikális műtéti megoldás
lehetetlen, ha viszont intracranialis nyomásfokozódás lép fel, tehermentesítő shuntműtét elvégzésére kerülhet sor.
Primer, rosszindulatú szemüregi daganatok
A rosszindulatú szemüregi daganatok – embrionális rhabdomyosarcoma kivételével – az időskor betegségei. A lymphomák,
szekunder és metasztatikus daganatok csaknem fele az élet utolsó harmadában jelentkezik.
Az rhabdomyosarcoma a gyermekkor leggyakoribb roszindulatú lágyrésztumora. Bárhol megjelenhet a szervezetben, ahol harántcsíkolt izom van, bár nem feltétlenül az izomból, hanem feltehetően embrionális mesenchyma maradványból származik.
Több szövettani típusa van, leggyakoribb az embrionális típusú. Az összes primer rhabdomyosarcomának nagyjából 10%-a
a szemüregben keletkezik. Jellemzően 6 év alatti kisfiúkban jelenik meg. Klinikai tüneteire az igen gyorsan (napok, 1–3 hét
alatt) progrediáló, nagyfokú exophthalmus, szemhéjduzzanat és szemmozgászavar jellemző. Leggyakrabban az orbita felső
részében helyezkedik el, ezért a bulbust lefelé diszlokálja, de a szemüreg bármely más részéből és a szemhéjból is kiindulhat.
Extrakonális elhelyezkedésű, CT-képen szabálytalan alakú, csontdestrukciót nem okoz, intenzíven halmoz. Az MR-képen
T1 súlyozásnál a zsírszövethez képest hipointenzív, T2 súlyozásnál hiperintenzív, a kontrasztanyagot intenzíven halmozza.
Jobbak a kilátásaik azoknak a rhabdomyosarcomában szenvedő gyermekeknek, akiknél a tumor az orbitából indult ki, mint
akiknél más területekről. Ez valószínűleg abból adódik, hogy az orbitából kiinduló sarcoma által okozott klinikai tünetek
(exophthalmus, szemhéjduzzanat) azonnal észrevehetők, így ezeket a betegeket hamarabb diagnosztizálják, és juttatják a
megfelelő kezeléshez. Másrészt az orbitában gyakoribb a jobb prognózisú embrionális típus, szemben a rosszabb prognózisú
alveolaris típussal. A korszerű kezelés a daganat teljes eltávolítása (vagy csak biopszia) orbitotomiából, amelyet protokoll szerinti citosztatikus kezelés és besugárzás követ. Az 5 éves túlélési arány igen jó, különböző statisztikák szerint 80-90% körül
mozog. Esetleges recidíva esetén újabb tumorreszekció és utókezelés javasolt. Második recidíva esetében radikális műtét,
exenteráció javasolt. Minden recidíva a túlélési esélyt rontja.
A lymphomák az utóbbi években egyre gyakoribbak. Az idősebb felnőttkor betegsége – amerikai statisztika szerint a hatvanadik
életév felett jelentkező szemüregi daganatok közel egynegyede lymphoma. Lehet primer, de előfordulhat szisztémás betegség
részeként is. Széles spektrumú betegségcsoport, az orbitában a non-Hodgkin, B sejtes lymphomák a leggyakoribbak. Malignitási
fokuk különböző. Nyirokszövet csak a conjunctivában és a könnymirigyben van, ezért a lymphoma ebben a két régióban
a leggyakoribb, de megjelenhet a szemüreg bármely rétegében. A kötőhártya alatt jellegzetes, „lazacszínű” infiltrációt képez,
a szemhéjban rugalmas, hurkaszerű tapintatú. Progressziója a malignitás fokától függ. Intraorbitalis formája exophthalmust,
szemhéjduzzanatot, esetleg szemhéji és conjunctiva hyperaemiát, chemosist, szemmozgás-korlátozottságot okoz. Képalkotó
vizsgálattal változatos megjelenésű, csontdestrukciót nem okoz. Az orbita képleteit nem diszlokálja, inkább körbeveszi. A szemüreg szeptumai mentén terjed, ezért jellemző az egyenes vonalú caudalis határ. Kétoldali megjelenés szisztémás betegségre utal.
A diagnózist biopszia segítségével állítjuk fel. Ennek ismeretében staging vizsgálat, eredményétől függően lokális irradiáció vagy
cytostaticus kezelés történik.
A hemangiopericytoma ritka előfordulású, szemimalignus, kiújulásra hajlamos, a postcapillaris vénákat fedő pericytákból kiinduló daganat. Mivel erősen vaszkularizált, CT- és MR-képen a kontrasztanyagot feltűnően intenzíven halmozza, ez differenciáldiagnosztikai jel lehet. A tumor környezetével összekapaszkodik, ezért teljes eltávolítása nem könnyű. A műtétet követően
besugárzás végzése javasolt.
Primer orbita melanomák ritkák. Az eseteknek nagyjából fele Ota naevus talaján alakul ki. Gyorsan progrediáló exophthalmus,
chemosis, szemmozgászavar jellemzi a klinikai megjelenést. Az Ota naevus vagy blue naevus a nervus trigeminus egyik vagy több
ága mentén congenitalisan kialakuló pigmentáció. A szemhéj bőre kékes elszíneződésű, és jellemzőek az episcleralisan, elsősorban a szemhéji áthajlásokban több gócban megjelenő feketés foltok. Pigmentált lehet a chorioidea, valamint a szemüregi szövetek,
a szemmozgató izmok, az orbita csontjai és a koponyabázis arachnoideája. Különös hangsúlyt az ad ennek az állapotnak, hogy bármely területen, de általában csak körülírtan malignus transzformáció léphet fel. Az így kialakult melanoma malignum biológiailag
kevésbé rosszindulatú, mint az orsósejtes melanoma. Sebészi eltávolítása – exenteráció ugyanis a kiterjedt pigmentáció miatt nem
jön szóba – többéves túlélést biztosíthat. A nem Ota naevus talaján kialakult melanomák esetében exenteráció elvégzése javasolt.
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A könnymirigy betegségei
A könnymirigy betegségeinek diagnózisa és kezelése igen nagy figyelmet és gondosságot igényel. Pontosan ismerni kell a klinikai
és radiológiai tüneteket annak eldöntésére, hogy többféle lehetőség közül melyikről van szó az adott helyzetben és mi a tennivaló.
A diagnózis felállítása sokszor gyakorlott orbitasebész számára sem könnyű és egyértelmű.
A könnymirigy pleomorph adenomája (benignus, kevertsejtes tumora) jóindulatú daganat, amely azonban hosszas fennállást
követően rosszindulatúvá fajulhat. Jellemző az exophthalmus, a lefelé diszlokált bulbus, és a könnymirigy régiójában tapintható
tumor. Előfordul, hogy csak többéves fennállás után ismerik fel: a lassú progresszió a környezetnek nem tűnik fel. CT- és MRképeken a szemüreg laterális felső részében, a könnymirigynek megfelelő területen kerek vagy ovális, éles kontúrú, T1 súlyozásnál hipo-, T2 súlyozásnál hiperintenzív terime ábrázolódik. A fossa lacrimalis lehet kimélyült, de csontdestrukció nincs. Kezelése
az azonnali műtét, a teljes, tokos tumor eltávolítása, a csontos tumorággyal együtt. Biopszia végzése tilos, a prognózis jó, esetleges
recidíva ritkán és későn fordul elő.
A malignus kevertsejtes tumor a benignus tumor transzformációja. Az eljárás hasonló, posztoperatív irradiáció javasolt.
Az adenoid cysticus carcinoma (cylindroma) a könnymirigy rosszindulatú daganata. Az anamnézis rövid, jellemző a lokális fájdalom. Klinikai megjelenésében kevésbé békés, a szemhéjduzzanat kifejezettebb lehet, a tapintható tumor nagyobb, keményebb,
kötöttebb, nyomásra érzékeny. CT- és MR-képe lehet az előzőhöz hasonló, de a daganat alakja kevésbé szabályos. Halmozása
heterogén, meszes és hypodenz területeket is tartalmazhat. A szemüregben a külső egyenes szemizom mentén hátrafelé terjedhet.
Az ajánlott műtéti megoldások az előzetes biopsziát követő radikális tumoreltávolítás, exenteráció, vagy a környező csonttal együtt
történő „en-bloc” reszekció. A műtétet követően besugárzás, ha kiújul, citosztatikus kezelés javasolt. Sajnos jó megoldás nincs, a
közölt anyagokban a túlélési esély nem függ a műtéti technikáktól. A prognózis rossz, a tumor általában 2-3 éven belül recidivál.
Előfordulhat disszemináció helyi kiújulás nélkül, lokális recidíva pedig a koponyaüregbe is terjedhet. A ritka hosszabb túlélés
valószínűleg nem a műtéti technikával, hanem a tumor és a gazdaszervezet egyéni immunológiai viszonyával hozható kapcsolatba.
A könnymirigy adenocarcinomája esetén az előzetes szövettani igazolást követően primer exenteráció a követendő megoldás.
A prognózis nem jó.
A könnymirigy egyéb betegségei közé tartoznak a granuloma, lymphoma, leukaemia, Hodgkin-kór, lymphosarcoma és a
plasmocytoma. Ha generalizált, már ismert rendszerbetegség része, műtét nem szükséges, ha diagnózis még nincs, biopszia
biztosítja a kórismét.
Szekunder szemüregi daganatok
A környezetből az orbitába terjedő daganatokat nevezzük így. A szemhéjakból basalioma, a szemgolyóból retinoblastoma,
chorioidea melanoma törhet az orbitába. A melléküregekből carcinoma, sarcoma, papilloma, invertált papilloma, angiofibroma,
esthesioneuroblastoma terjedhet az orbitába; könnytömlőből carcinoma, koponyából meningeoma vagy glioma. Ezen daganatok nagy része rosszindulatú, nemritkán inoperábilis állapotban kerül felismerésre. A műtéti megoldás – operabilitás esetén –
teammunkát igényel.
Metasztatikus szemüregi daganatok
Leggyakoribb a mamma carcinoma szemüregi áttéte. Ahogyan arról már korábban szó volt, enophthalmust okoz, az
orbitatartalom tömött, scirrhus jellegű infiltrációja miatt a bulbus reponálásakor kifejezett ellenállás érezhető. A szemizmokat
involválja, szemmozgászavart, kettőslátást okozva. Pozitív anamnézis esetén a tünetegyüttes szinte biztosan mamma carcinoma
metasztázisnak felel meg, de pozitív anamnézis nélkül is kórjelző. Áttétet adhat a prostata carcinoma, a melanoma, tüdő- és
vesecarcinoma. Gyermekkorban a neuroblastoma rendszerint kétoldali orbita csontmetasztázist okoz, megjelenhet a primer
tumor felismerése előtt, típusosan szemhéji haematomákkal jár. Szemüregi áttét gyanúja esetén legfontosabb feladat a primer
tumor keresése, amennyiben az nem ismert. Szükséges ezenkívül az áttéti daganat okozta tünetek palliatív kezelése, enyhítése. Ez történhet irradiációval, részleges vagy teljes blepharorrhaphia végzésével, illetve a szemgolyó lokális kezelésével az
exophthalmus és lagophthalmus okozta cornea- veszélyeztetettség miatt.
A SZEMÜREG GYULLADÁSOS BETEGSÉGEI
Granuloma vagy pseudotumor orbitae a szemüreg nem specifikus, lokalizált vagy diffúz, akut, szubakut vagy krónikus gyulladásos folyamata. Kiváltásában szerepet játszhatnak a környező melléküregek gyulladásos folyamatai, de kiváltó ok rendszerint nem található.
A lokalizált forma egy- vagy több szemizmot, a könnymirigyet, az opticus hüvelyt vagy a Tenon-tokot érinti. Az érintett terület
fájdalmával, hyperaemiájával jár. Acut myositis felett a conjunctiva hyperaemiás, a szem mozgatása a beteg szemizom működési
irányába tekintéskor fájdalmas és korlátozott. Dacryoadenitisben a könnymirigy megnagyobbodik, fájdalmas, nyomásra érzékeny, a felső szemhéj duzzadt, hyperaemiás. Az opticus hüvely granulomás folyamata pangásos papillát okoz, a látást súlyosan
megronthatja. Képalkotó vizsgálattal myositis esetén a szemizom megvastagodottságát látjuk, mely az izom inas részét is érinti.
Perineuritis az opticus hüvely egyenetlen határú kiszélesedését okozza.
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A diffúz forma a szemüregi daganat képét utánozza, ezt fejezi ki a pseudotumor orbitae elnevezés. Exophthalmust okoz, a szemhéjak és a conjunctivák hyperaemiája jelentkezik, szemmozgás-korlátozottsággal, kifejezett reponálási nehezítettséggel jár.
Típusos eset nem okoz diagnosztikai problémát. Ha azonban a gyulladásos tünetek nem kifejezettek, a beteg fájdalomról nem
panaszkodik, a diffúz vagy a könnymirigyre lokalizálódó granulomát a lymphomás infiltrációtól vagy egyéb rendszerbetegségtől
(myeloma multiplex, Mikulicz-féle betegség) nehéz elkülöníteni. Sokszor a képalkotó vizsgálatok eredménye sem egyértelmű.
Rendszerbetegség esetén a könnymirigyfolyamat annak részjelensége lehet. Ha alapbetegség nem ismert, akkor biopszia végzése
mellett döntünk, vagy szteroidkezelést adunk, amelynek eredményessége a granuloma mellett diagnosztikus értékű. A betegség
lefolyása kiszámíthatatlan. A hosszasan adott szteroidkezelésre recidíva nélkül megnyugodhat, azonban gyakoribb, hogy rövidebb-hosszabb tünetmentes szakaszokat követően a betegség ismét fellángol.
A gyulladásokhoz sorolható Tolosa–Hunt-szindróma a sinus cavernosusban keletkező inflammációs folyamat. Kisfokú exophthalmus, mérsékelt szemmozgás-korlátozottság, kettőslátás, fájdalom, és a képalkotó vizsgálatokkal látható sinus
cavernosus kiszélesedettsége alapján ismerhető fel.
Valamennyi nem specifikus gyulladásos folyamat gyógyítása szteroiddal történik. Előzőleg, ha szükséges, a melléküreg-folyamatokat szanálni kell. Nagy kezdő dózisú, elhúzódó szteroidkúrát kell adni. A betegség kiújulása esetén a szteroid dózisát vissza kell
emelni, majd fenntartó szinten hosszasan adni. A szemüreg besugárzása is segíthet.
Az endocrin orbitopathia is a gyulladásos folyamatok közé sorolható, a Graves–Basedow-kór részjelensége. Autoimmun gyulladásos folyamat hozza létre, mely a retrobulbáris kötőszövetes elemekben és a szemizmokban zajlik. A gyulladás progressziójában
és fenntartásában szerepet játszó cytokinek és a hidrofil tulajdonságú glükózaminoglikánok szaporodnak fel a retrobulbáris
térben. Ezek váltják ki a retrobulbaris kötőszövet, elsősorban a zsírszövet megszaporodását, és a szemizmok jelentős megvastagodottságával járó gyulladásos folyamatot.
Klinikai lefolyására az infiltratív, gyulladásos tünetekkel járó aktív, és a hegesedő, inaktív fázis jellemző. A korai, aktív fázisban periorbitalis oedema, szemhéji és conjunctiva hyperaemia, chemosis tapasztalható. Első jel a Graefe-tünet, a felső szemhéji
retrakció lehet. Exophthalmus, szemmozgás-korlátozottság jelentkezik. A beteg nyomásérzésről panaszkodik, a szemmozgáskorlátozottság irányába – jellemzően felfelé – tekintéskor húzó érzést, fájdalmat panaszol. Fontos tudni, hogy a beteg szemizmok
működése nem az akció irányába, hanem azzal ellentétes irányba tekintéskor korlátozott. Leggyakoribb az alsó egyenes, ezt
követi gyakoriságban a belső egyenes szemizom érintettsége. Az izmok az aktív, gyulladásos fázist követően hegesedő stádiumba
kerülnek, a szemgolyó lefelé vagy befelé tekintő rögzült állapotba kerül. Jellemző a szemgolyók helyzetével ellentétes kényszerfejtartás. Képalkotó vizsgálattal a szemizmok jellegzetes orsó alakú megvastagodottsága látszik, mely az izmok inas részét nem
érinti. Az inaktív fázisban a gyulladásos tünetek megszűnnek, euthyreosisban az exophthalmus csökkenhet. A definitív megoldást követő, szubsztituált esetekben szemhéji mixoedema keletkezhet, az exophthalmus gyakran fokozódik.
Az endocrin orbitopathia legsúlyosabb szövődménye a látóideg kompressziója, melyet a megvastagodott szemizmok okoznak az orbitacsúcsban (crowded apex syndroma). Kezelése nagy dózisú szteroiddal történik, ennek eredménytelensége esetén
orbitadekompressziós műtétet kell végezni.
Az endocrin orbitopathiás esetek hazánkban az utóbbi években megszaporodtak. Emiatt is különösen fontos a betegség korai felismerése és kezelése. Ezek a betegek szemtüneteik miatt családjukban és a társadalomban hátrányos helyzetbe kerülnek.
A családi kapcsolat felbomlása, a munkahely elvesztése lehet következménye a kozmetikailag előnytelen megjelenésnek. Ez fordítva is igaz, a maradvány szemtünetekkel definitív állapotba került, de már gyógyult embereket megjelenésük miatt nem szívesen
alkalmazzák a munkaadók. A súlyos állapot kialakulásának lehetőség szerinti megelőzése, és a sebészi rehabilitáció a betegek
szociális helyzetét is rendezheti.
Megelőzésben fontos szerephez jut a dohányzás elhagyása, és a pentoxyphyllin kezelés bevezetése. Aktív fázisban a különböző
sémák szerinti szteroidkezelésnek, a retrobulbaris besugárzásnak és a lokális kezelésnek van létjogosultsága. A sebészi rehabilitáció az inaktív fázisban történik. A heges szemizmok korrekciós műtétjét (retropozíció) végezzük a rendkívül zavaró kettőslátás
megszüntetésére. A kozmetikailag elfogadhatatlan exophthalmus csökkentése az orbita dekompressziós műtétjével történik.
Gyakorlatunkban két-fal (laterális és mediális) dekompressziót végzünk a retrobulbáris zsír szükség szerinti mennyiségének
eltávolításával a felső szemhéji redőben történő és transzkarunkuláris behatolás segítségével („hidden scar”).
AZ ORBITA VASCULÁRIS BETEGSÉGEI
Varix, arterio-venosus malformáció exophthalmus intermittenst okoz. Az exophthalmus mérete Trendelenburg-helyzetben és
egyéb vénás nyomást emelő állapotokban jelentősen fokozódik, egyébként nincs vagy akár enophthalmus is lehet. A bulbus
könnyen reponálható. A szemüreg röntgen- és CT-felvételein jól láthatók a lassú keringés miatt képződött phlebolitok. Közvetlen
műtéti megoldás általában nem lehetséges, endovascularis szklerotizáló anyaggal való elzárás jöhet szóba.
A fistula carotideo-cavernosa spontán módon vagy trauma következtében keletkező nyílás kialakulását jelenti az artéria carotis
interna intracavernosus szakaszán. A sinus cavernosus nyomása emiatt megemelkedik, a beléje ömlő véna ophthalmicában a
keringés iránya megfordul, artériás nyomású vér áramlik az szemüreg felé. Pangásos tünetek jelennek meg a szemgolyón: feltűnő
a jellegzetes episcleralis erezettség. Exophthalmus, szemhéji oedema, hosszas fennállás esetén a szemmozgató idegek paresise
jelenik meg. Szekunder intraocularis nyomásfokozódás, a szemfenéken pangásos vénák, pangásos papilla alakulhat ki. A bulbus
fölött fonendoszkóppal hallgatózva pulzusszinkron lokomotív zörej hallható. A véna ophthalmica spontán trombotizálódása
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esetén szemfenéki vérzések keletkeznek, a visus romlik. A típusos tünetegyüttes kifejlődött állapotban nem okoz diagnosztikus nehézséget. Enyhe esetekben, hosszasan fennálló piros szem, enyhe, esetleg átmeneti kettős látás esetén fontos elkülöníteni az episcleralis erezettséget a conjunctiva diffúz hyperaemiájától. Az előbbi az arteriovenosus fisztulára jellemző, az utóbbi
conjunctivitisben látható. A fistulát endovaszkuláris úton történő elzárásával kezeljük.
Az orbita haematomák spontán módon vagy trauma következtében alakulnak ki. A traumás haematomák létrejöttéhez nem
szükséges túlságosan nagy erőbehatás. Keletkezésük hátterében valamilyen preformált érmalformációt tételezhetünk fel, bár ez
szövettanilag ritkán igazolható. Általában az orbita felső részében, extraperiorbitalisan jelenik meg, nagy méretű exophthalmust,
bulbusdiszlokációt, később chemosist, szemmozgászavart, látásromlást okozva. A funkciókárosodással fenyegető állapot megszüntetése azonnali műtét elvégzésével történik.
RENDSZERBETEGSÉGEK AZ ORBITÁBAN
Rendszerbetegségek részjelenségeként ritkán észlelünk szemüregi daganatot. Előfordulhat azonban, hogy szisztémás betegség
első megnyilvánulása a szemüregben történik. Ilyenkor az orbitában található szemüregi térfoglaló folyamatból vett biopszia és
a szövettani vizsgálat segíthet a helyes diagnózishoz. Rendszerbetegség jelenlétére hívja fel a figyelmet, ha a folyamat kétoldali,
gyors progressziójú, és egyéb, általános tünetek is jelentkeznek (láz, elesettség, megnagyobbodott nyirokcsomók, magas süllyedés, a vérképben talált eltérések, pozitív immunológiai tesztek).
A teljesség igénye nélkül soroljuk fel az idetartozó betegségek közül a viszonylag gyakrabban előfordulókat.
A Langerhans-sejtes histiocytosisok közé sorolt eosinophyl granulomában a Langerhans-sejtek proliferációja következik be a
csontvelőben, a folyamat a csontot destruálja. Elsősorban gyermekekben, fiatal felnőttekben fordul elő, leggyakoribb a koponya
területén, nem ritka az orbitát alkotó csontokban. Már röntgenképen is jellegzetes a CT-vizsgálattal tovább pontosítható szabálytalan kontúrú és alakú vagy kerekded csonthiány. Szemhéjduzzanat, szemhéji hyperaemia jelenik meg. E három tünet együttesen
diagnosztikus értékű, szövettani megerősítés azonban szükséges. Kezelése a radikális eltávolítás, utókezelést ritkán igényel.
Szoliter plasmocytoma ritkán jelenik meg a csontokban, gyakoribb myeloma multiplex részeként. A myeloma multiplex
malignus hematológiai betegség, melyre a plazmasejtek klonális csontvelői proliferációja jellemző. Gyakorisága az életkor
előrehaladtával nő. Csontdestrukciót okoz, de szolid része is van. Röntgen- és CT-képen a koponya kálváriáján látható kerek,
osteolyticus csonthiányok jellemzőek. Szövettani megerősítést követően kemoterápiás kezelés, esetleg csontvelő-transzplantáció a terápiás lehetőség. A prognózis nem jó.
A Boeck-sarcoidosis ismeretlen eredetű, több szervrendszert is érintő granulomatosis, amely általában fiatal felnőtteknél jelentkezik. A tüdőparenchymában és hilusban megnagyobbodott nyirokcsomók jelennek meg. Szövettanilag jellemző, hogy
a granuloma nem sajtosodik el. Az orbitában a könnymirigyet infiltrálhatja, biopszia a diagnózist tisztázza.
A Hodgkin-kór a nyirokszervek ismeretlen eredetű, daganatos jellegű, idült betegsége. A daganatos burjánzás vegyes szerkezetű
(nyiroksejt, histocyta, monocyta, plazmasejt, fehérvérsejt). Jellegzetes sejtjei a nagy, többmagvú, ún. Sternberg–Reed-féle óriássejtek. A diagnózist ezek kimutatása alapján állítják fel. A kórjóslat a szövettani típus függvénye. A betegség gyógyszeres kezeléssel (citosztatikumok) többnyire egyensúlyban tartható. Az orbitában a könnymirigy a predilekciós helye.
Wegener-granulomatosis az immunvasculitisek közé sorolt, ismeretlen eredetű megbetegedés. Patológiailag nekrotizáló,
granulomatosus kisérgyulladás. Klinikailag leggyakrabban a légutakat érinti, generalizált formában a veséket is. Az orbitában
diffúz granulomatosisnak megfelelő képet adhat. Immunszuppresszív szerekkel kezelendő, a prognózis nem jó.
Immunológiai megbetegedés a nekrotizáló vasculitis is. Cornea ulcerációt, nekrózist, perforációt okozhat, a könnymirigyet
megtámadja. Ugyancsak immunszuppresszív szerekkel kell kezelni.
AZ ORBITA SÉRÜLÉSEI
Az orbitát alkotó csontok törése ritkán izolált, gyakoribb a környező csontokkal és lágyrészekkel (szemüregi tartalom, melléküregek, koponyabázis) együtt történő sérülés. A lágyrész sérülése történhet közvetlen módon vagy az orbitafalak törése, orbitába törő
traumás haematoma vagy penetráló idegentest révén. Tünetei a szemhéjakon oedema, haematoma, ptosis, emphysema, laceratio
vagy tapintható idegentest. A sérülések okozhatnak exophthalmust (haematoma, idegentest), enophthalmust (orbitafaltörés)
vagy bulbusdiszlokációt (extraperiorbitalis helyzetű térszűkület).
Sérülések következtében súlyos látásromlás is felléphet a látóideg közvetlen laesiója vagy a szemgolyó sérülése folytán. Perforáló
sérülés esetében első teendő a sérült szemgolyó ellátása. Traumás opticus laesióban a funkció általában nem javítható. Megadózis
szteroid adható, a canalis opticus műtéti dekompressziója nem szokott segíteni.
Az orbitafal törései közül az alsó fali blow-out törés a leggyakoribb. A szemgolyót vagy az alsó peremet érő tompa ütés következtében a
vékony alsó csontos fal törik, ép alsó perem mellett, az alsó egyenes szemizom becsípődésével, vagy a nélkül. Létrejöttét alsó szemhéji
duzzanat (oedema, haematoma, emphysema), enophthalmus, felfelé- (esetleg lefelé-) tekintés korlátozottsága, V/2 laesio jelzi. „Trapdoor-like” fraktura esetén a csapóajtószerűen szétnyíló, majd összezáródó törvégek közé csípődött alsó egyenes szemizom rögzült állapota miatt a szemgolyó nem tud felfelé elmozdulni. Ha az alsó fal szélesen törik ki, izombecsípődés nem következik be, és kettős látás
sincs, de enophthalmus lehet. Ha a betegnek kettőslátása van, műtétet kell végezni, ha viszont kettőslátás nincs, de enophthalmus van,
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a műtét indikációja relatív. A műtét célja a becsípődött izom kiszabadítása, valamint rögzítése a csonthiány pótlására beépített mini-lemezekkel. A mediális fal törése emphysemát okozhat, a laterális fal törése funkciósérülést általában nem eredményez. Felső fali törésnél
a sinus frontális alsó fala törik, mediálisan a trochlea is sérülhet, kettőslátást okozva, ami rekonstrukciót igényel. A sérülés okozta esetleges szemüregi haematomát a már tárgyalt elvek szerint, azonnal ki kell üríteni. Penetráló idegentest esetében a szerves anyagokat – mint
például a fa – el kell távolítani, szervetlen anyagokat – mint az üveg vagy a projektil – csak funkciósérülés esetén kell eltávolítani.
AZ ORBITA SEBÉSZETE
A szemüregi daganatok műtéti eltávolításának indikációja lehet kozmetikai célú, valamint a sérült a funkció megőrzése vagy javítása.
Történhet a műtét diagnosztikai céllal és vitális indikációval. Kozmetikai okból történik a műtét, ha az a cél, hogy a torzító féloldali
exophthalmust vagy bulbus diszlokációt megszüntessük funkciósérülést nem okozó jóindulatú daganatok esetében. El kell távolítanunk a daganatot, ha az funkciósérülést: visuscsökkenést, látótérkiesést vagy kettőslátást okoz. Diagnosztikai célú műtét esetében
biopsziát végzünk szövettani vizsgálat céljából, a további teendők eldöntéséhez. Vitális indikációról akkor beszélünk, ha malignus
tumorról van szó. Ilyenkor annak teljes eltávolítását kell végezni tekintet nélkül a funkciókra és a kozmetikai eredményre.
Műtéti feltárás abból az irányból történik, ahonnan a tumor a legrövidebb úton elérhető a közbeeső képletek sérülése nélkül.
A behatolás iránya lehet extraperiorbitalis, pre- és transseptalis, transconjunctivalis és transcaruncularis. Extraperiorbitalis
behatolás esetén a műtéti metszés iránya az orbitaperem, a csonthártya tompa lefejtését követően nyitjuk meg a periorbitát.
A bőrmetszés történhet a tumor elhelyezkedésétől függően mediálisan vagy laterálisan. Preseptalis behatolás esetében a felsővagy alsó szemhéji sulcusban vezetett metszésből jutunk a csontos peremre. Transseptalis feltárás az orbita septumán keresztül
történik. Transconjunctivalisan juthatunk az orbitába az alsó vagy felső áthajlásból. Transcaruncularis behatolás a caruncula
felezésével történik, epibulbarisan haladva kell a crista lacrimalis mögött a mediális orbitafal felszínére jutni.
Az orbita csúcsában, a látóideg síkja fölött és a canalis opticusban elhelyezkedő daganatok csak transfrontalis (frontotemporalis
vagy szuperciliáris) feltárásból távolíthatók el.
Sürgős orbitaműtétet indikál a látást veszélyeztető, akut vagy gyorsan progrediáló exophthalmust okozó folyamat, mint a spontán
vagy traumás orbitahaematoma, gyorsan progrediáló malignus tumorok (lymphoma, melanoma).
Az orbita exenterációját végezzük a csontos határokat meg nem haladó primer malignus tumorok, az orbitába tört intraocularis
malignus tumor, szemhéjból orbitába terjedő tumor, enucleatiót követő lokális recidíva és az embrionális rhabdomyosarcoma
recidíva eseteiben, továbbá palliatív kezelésként tűrhetetlen fájdalom, vérzés, infekció eseteiben, vagy társas kapcsolatot kizáró
kozmetikai állapotban. Exenteráció végzése kontraindikált, ha képalkotó vizsgálatokkal bizonyítottan az orbitát alkotó csont
tumorosan infiltrált, és ha a malignus tumor a melléküregekbe vagy a koponyaalapra terjed.
Transzfrontális műtét végzése kontraindikált az orbita határait meg nem haladó malignus tumor, a nem steril folyamatok
esetében, valamint biopszia végzése céljából.

A
1. ábra
Extra- és intrakonálisan elhelyezkedő kapilláris
haemangioma MR képe a bal orbitában

B

2. ábra
A: CT kép: jobb oldali axialis exophthalmust okozó, meszet is tartalmazó cavernosus haemangioma; B: arcfotó

C

A
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3. ábra
Bevérzett lymphangioma a bal orbitában
A: MR képek B: műtéti fotó C: Arcfotó
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A

B

4. ábra
M. Recklinghausen. Kétoldali opticus
és chiasma glioma MR képe T1 (A) és
T2 (B)súlyozással

B

5. ábra
Malignus lymphoma
a jobb könnymirigy területén
A: CT képek
B: Arcfotó
C: duzzadt szemhéji lebeny

A

C

B

A

6. ábra
A könnymirigy adenoid cysticus carcinomája a bal orbitában. A: Arcfotó B: koronális MR kép. Feltűnő a tumor heterogén halmozása

A

B

C

7. a,b,c, ábra
Akut, diffuz gyulladás a jobb orbitában szteroid kezelés előtt és után
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A

B

8. ábra
Endokrin orbitopathia dekompressziós műtét előtt (A)és után (B)

A

A

B
B

C
9. a,b,c ábra
Trauma okozta haematoma a bal orbitában. Arcfotó műtét előtt, CT kép, arcfotó
műtét után

C
10. a,b,c ábra
Myeloma multiplex. A: Arcfotó, B: CT képeken csontdestrukciót okozó, intrakraniálisan is terjedő tumor C: koponyacsont multiplex laesioja
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PULAY GYÖRGY

6.2.

Az orbita traumás sérülései

A szemüreget ért baleset során rendkívül gyakran nem a bulbus károsodása okozza a beteg azonnali, vagy késői látászavarát,
hanem a csontállomány sérülése. Felismerésének és korai diagnózisának hiánya később súlyos, akár megfordíthatatlan látási,
szemmozgási panaszok okozója lehet. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a beteg szemészeti szakvizsgálata mellett a csontos orbita
diagnosztikájában és ellátásában jártas szakember a primaer (klinikai, Rtg. és CT.) vizsgálatokban részt vegyen, és a kezelési terv
egyeztetése után szükség esetén mielőbbi beavatkozást tegyen lehetővé. Fejezetünk célja az időfaktor fontosságának demonstrálása az egyes orbita-táji csontsérülések bemutatásával.
PRIMAER RECONSTRUCTIO
Osztályunkon a friss sérültek funkcionális (látás, rágóképesség) és esztétikai primaer definitiv reconstructiojára törekszünk,
a csontsérülések (esetleg hiányok) ellátásával és a lágyrészek plasztikai elvek szerinti kezelésével. Az azonnali vagy korai halasztott műtét szakmailag a törtvégek pontos repositioját, a funkció és esztétika szempontjából hegmentes közegben történő jóval
könnyebb és eredményesebb lágyrészellátást, az életképes csontfragmentumok megmentését és a beteg gyors és torzulásmentes
gyógyulását jelentheti (sérülésének, defectusának tartós, kényszerű elviselése helyett). Mindez különösen érvényes a bulbust
dislocalo, illetve szemmozgást akadályozó csontsérülések esetében.
Járomcsonttörés
A corpus zygomaticum az orbitakeret jelentős részét képezi. Törése, az elmozdulás iránya és mértéke függvényében látászavarokkal (szemmozgás, diplopia) és arc-aszimmetriával járhat (1. 2. 3. 4. ábra). Rendkívül fontos a korai diagnózis,
mert az ellátás módja és a végeredmény gyakran az időfaktortól függ. Friss esetben (3-6 napon belül) fedetten, a járomcsont bázisa alá percután bevezetett sebészi horoggal reponálható (impressio kiemelése és zöldgally-szerű beékelése).

1. ábra
A járomcsont szerepe a bulbus nívó megtartásában és viszonya az alsó egyenes
és ferde szemizmokhoz

2. ábra
A corpus zygomaticum-törés
dislocatios irányai
3. ábra
Törési séma:
Caudalisan elmozdult
járomcsont-törés
a szemgolyó
lesüllyedésével jár

4. ábra
Ugyanez in vivo : jobb arcfél
imprimált, bulbus-nivo
különbség = diplopia
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5. ábra
Percutan fedett repozíció módszere
sebészi horoggal

6. ábra
A járomcsont fedett kiemelése a margo infraorbitalis fragmentumának kézi repozíciójával a szemmozgás akadálytalanná
válik

E minimál invasiv módszerrel sok esetben a diplopia, az izombecsípődés okozta
szemmozgási akadály és arc-aszimmetria
is megszűntethető (5. 6. 7. ábra).
Késői (1-2 hetes) törés esetén a repositio
mellett orbitaszéli lemezes rögzítés is
szükséges lehet, mert a törvégek legömbölyödése és a kezdödő hegesedés miatt
repozició után instabil helyzet maradhat vissza.

7. ábra
Caudalisan dislocalt
os zygomaticum
fractura.
Horoggal reponálva
és a darabosan tört
alsó orbitaszél helyére
illesztésével.
A diplopia megszűnt

Blow-out törés
A szemgolyót ért direkt tompa erőművi behatás a szemüregkeret erősebb csontozatát épen hagyva okozhat sérülést,
leggyakrabban az orbitaalap papírvékony csontlemezén (8. ábrák). Sokszor komoly diagnosztikai kihívást jelent a negatív nativ Rtg. mellett a beteg kettőslátása és szemmozgási panasza. Coronalis CT-vel igazolható az orbitaalap sérülése

8. ábra
A:Ép orbita keret, defectus az orbita alapon B: Tipikus sérülési mechanizmus

9. ábra
A: natív röntgen negatív eredménnyel.
B: Az elkészült jobb oldali CT kép: ajtószárnyszerű orbitaalap-törés. (diplopia)
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(akár peribulbáris zsír, izom-herniatioval a sinus max. felé) (9. 10. ábra). Ideális, friss esetben (3-6 nap) az ajtószárnyszerűen beroppant csontlemezt a sinus max. felől sikeresen helyreállíthatjuk az esetleges herniatio megszűntetése után
a bulbus repositiojával (11. 12. ábra).

11. ábra
A műtét során intraoralis sinus maxillaris ablakkészítés után a bulbus
és a csontlemez repozíciója következik rögzülésig, ballonkatéteres
alátámsztással

12. ábra
A behelyezett ballon helybentartásához a sinus fenestratiot titánháló és csavarok segítségével zárjuk, mely az orbitaalap, arcközép, homlokcsont stb. defectusainak ellátásához is
nélkülözhetetlen, három dimenzióban formálható, különböző anyagvastagságban készül

Ha az orbita-alaptörés darabos-szilánkos, direkt feltárás szükséges. Így megkísérelhető a fragmentumok visszaemelése, de
sokszor azok teherbíró beékelhetőségének hiányában, illetve a defectus kiterjedése miatt titánhálós reconstructio indokolt.
(Lásd még Romtörések)

13. ábra

Rendkívül nagy orbita-alap hiány és a modellált titánháló

14. ábra

Subciliaris behatolás és az implantátum in situ

A beültetett háló 3 dimenziós kialakításához az orbitaalap ép részleteinek íve és görbülete nyújt segítséget.
A hiányra simitás után az orbitakeretre modellált
L-alakú külső szélét csavarokkal rögzítjük.

15. ábra
Bulbus-nivo helyreállt
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Romtörések
A szemüregkeret, orbitaalap, illetve a környező csontok egyidejű
sérülései esetén a súlyosan dislocalt, esetleg darabos, functionalis
és esztétikai szempontból egyaránt ellátást igénylő esetekben is az
azonnali, illetve korai halasztott beavatkozás szükséges (6-10 nap)
a sérülés típusától függő, de az esztétikai szempontokat respektáló
direkt műtéti feltárással. A margo infraorbitalis illetve orbitaalap
helyreállításához subciliaris, az alsó szemhéj keringését és funkcióját nem károsító behatolást, az orbitatető és sinus frontalis
reconstructiojához a szemöldökívben vezetett metszést alkalmazzuk. A feltárás és repositio után előbb az orbitakeret (akár darabos)
törését rögzítjük mini titánlemez és csavarok segítségével, majd
szükség esetén az orbitaalap csonthiányt (az esetleges lágyrész-herniatio megszüntetését követően) modellált, a csontkontúrt
követő és a helyreállított orbitaszélre fektetett és ott csavarokkal rögzített 3D titánhálóval pótoljuk ellenőrizve a bulbus
korrekt pozicíóját (16.-18. ábra).
A percután bevezetett sebészi
horog a járomcsont-test és fragmentum visszaemeléséhez itt is
szükséges. Az instabil reponált
helyzetet direkt feltárásból fixáljuk osteosynthesissel.

16.ábra
A: Imprimált arccsont, bulbus nivódifferencia
B: Rtg.: Darabos járomcsont-, orbita keret-,
és alap-törés (diplopia)

17. ábra
A: Műtéti feltárás. B: Fragmentum és lépcső az alsó orbita-szélen. C: Járomcsont repositio horoggal

18. ábra
A: A kiemelt os zyg. mini titán lemezes rögzítése a fragmentummal együtt. B: Orbitaalap hiánypótlás titánhálóval. C: Postop. Rtg. (diplopia, arc-aszimmetria megszűnt)
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Mindez polytraumát szenvedett, eszméletlen betegnél korrekt képalkotó vizsgálatok birtokában primaeren is elvégezhető úgy,
hogy a sérült gyógyulása során meg sem élje a felvételkor nyilvánvalóan meglévő bulbus-dislocatio okozta látászavarát (19. 20. ábra)

19. ábra
Nagy dislocatiojú járomcsonttest fractura, orbitaalap hiánnyal. Fedett zyg. kiemelés, lemezes orbitakeret rögzítés, titánháló az orbitaalap pótlására

20. ábra
Axiális CT felvétel a behelyezett implantátumokkal. Postop. fotó: szimmetrikus
arc, diplopia nincs

A homlokcsont, sinus frontalis, laterális és felső orbitakeret műtéti ellátása során a szemmozgás funkciójának megtartására
illetve helyreállítására is törekednünk kell. Kizárólag az életképtelen fragmentumok eltávolítása után a megfelelően reponálható
csontrészletek rögzítésével az orbita kontúrja működési és esztétikai szempontból biztonságosabban reconstruálható egyidejűleg
a fennmaradt csonthiány pótlásával (21.-25. ábra).

21. ábra
A laterális és felső orbitafal esetleges sérülése a
külső és felső egyenes szemizmok működését
akadályozhatják

22. ábra
A sinus frontalis facialis falának impressiós törése az orbita-tető caudalis dislocatiojával. Szemmozgási akadály
(musculus rectus superior?)

23. ábra
A betegről készült axiális CT a sinus
frontalis külső fala fragmentumait
mutatja

24. ábra
Szemöldökívben vezetett feltárás,
csontszilánkok eltávolítása.
Titánhálós homlok-rekonstrukció,
az orbitatető repozíciója és
lemezes rögzítése
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25. ábra
Szemmozgás zavartalan, homlok szimmetrikus

Az orbita és maxilla együttes hiánytörésénél a bulbus alátámasztása a sinus maxillaris facialis falának helyreállításával
együtt primaeren elvégezhető.
Autóbaleset következtében jelentős csonthiánnyal járó panfacialis sérülés miattaz arcközép stabilizálása mellett a bal szemüreg és az arcüreg-defectus ellátása is szükségessé vált. A korai helyreállítás nélkül a rendkivüli mértékben dislocalt bal szem
a kialakuló hegesedések miatt súlyos, maradandó károsodás áldozata lehetett volna (26. ábra). (Az első generációs CT felvétel
3D rekonstrukciós képe a homloküreg területén is hiányt ábrázol, ami a durva szeletvastagság műterméke (27. ábra)).

26. ábra
Súlyos maxilla- és orbita-defectus, a bal bulbus a sinus maxillarisba süllyedt. Reconstructio a nasolabialis lágyrész-sérülésből feltárva L-alakban modellált titánhálóval

27. ábra
Szemmozgások szabadok, diplopia nincs
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A felületes primaer klinikai vizsgálat és a rendelkezésre álló képalkotó eljárások elmaradásának következménye (28.-34. ábra):

28. ábra
Más intézetben három szemhéjvarrattal ellátott és emittált beteg kettőslátást
panaszolva érkezett

29. ábra
Axiális CT-n: a bal sinus frontalis mindkét falának fragmentált törését;
Coronalis CT-n: az alsó orbitafal és járomcsont dislocalt fracturáját észleltük

30. ábra
A frontalis sinus cranialis fala fragmentumai a durát nem sértették, a csontrészletek
eltávolítása után a homlokot és orbitatető-hiányt titánhálóval rekonstruáltuk

31. ábra
A dislocalt járomcsont fedett repositioja után azt a sut. zyg. front. vonalában és a margo
infraorbitalén lemezzel rögzítettük, az orbita alap defectust titánhálóval fedtük

32. ábra
Prae- és postop. Rtg. felvételek

33. ábra
Prae- és postop. fotó: diplopia megszűnt, szemmozgás szabad, arc szimmetrikus

A Járomcsont és orbita-keret korrekt helyreállításának elmaradása így a behelyezett titánháló hibás pozíciója súlyos bulbusnivo differenciát, diplopiát okoz, amin az utólag beültetett autológ csont-graft sem segített. (konzultált beteg, 34. ábra)

34. ábra
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KÉSŐI HELYREÁLLÍTÁS
A korrekt primaer definitiv ellátás műtéttechnikai előnyeit, a beteg gyors és sokszor jóval kevesebb szövődménnyel,
funkciózavarral (hegesedés stb.) járó gyógyulását, mielőbbi visszatérését megelőző életviteléhez korábban ismertettük.
Mindez különösen érvényes az orbitát és környező csontokat ért sérülésekre, mert mint bemutattuk, az elégtelen vagy
helytelen első ellátás miatt inveterálódott törés és következményes functiokiesés később csak jóval nehezebben kezelhető és sokszor végleges károsodás visszamaradásával járhat. A korábban alkalmazott utólagos reconstructiós eljárások
részletezése nélkül megállapíthatjuk, hogy azok az esetek túlnyomó többségében sem az esztétikai feltételeknek, sem a
látóképesség helyreállításának illetve javításának nem, vagy alig feleltek meg. Megjegyezzük, hogy az e területre ajánlott
saját-csontpótlás módszere, annak biológiai szempontból, pozitív volta ellenére a tapasztalatok szerint formálhatósági
problémák, valamint felszívódási, illetve kilökődési veszélyek miatt, úgy funkciónális, mint esztétikai szempontból is
kifogásolható.
CAD-CAM módszer
A számítástechnika fejlődésével és a modern CT elterjedése
nyomán lehetőség nyílt a számos egyéb célra is (építészet, autóipar stb.) alkalmazott CAD-CAM (COMPUTER AIDED
DESIGN-COMPUTER AIDED MANUFACTURING) eljárás felhasználására koponyahiányok pótlásának tervezéséhez és kivitelezéséhez. Segítségével rendkívül pontos
formájú és méretű implantátum alakítható ki. 1995 óta
saját fejlesztésű szoftver segítségével a CT adatállományát
felhasználva és szűrve számítógépen előbb rétegenként,
majd 3D képen tervezzük meg az implantátumot.

35. ábra
A kész pótlást marási terv alapján speciális precíziós program-marógéppel alakítjuk ki

Anyaga polyethylen (ORKI eng. pl.: csípőproth. vápa). Előnye olcsósága mellett a jó megmunkálhatóság és mechanikus
védelem. Hőhatásnak ellenáll, anyagvastagsága igény szerint változtatható (holttér elkerülése). Esetleges intraop. (minimális) korrekciója pl.: szélein a defectusnak megfelelő elvékonyítás vagy beékelés ill. a rögzítési pontok szükség szerinti
módosítása könnyen elvégezhető. Szövetsemleges, a környező lágyrészek befogadják, kötőszövetesen rögzül. Rtg. árnyékot
nem ad. A műtéteket 1995-től 1999-ig egyéni elbírálás alapján, azóta éves finanszírozási keret formájában OEP támogatással végezzük. Eddig több mint 100 sérültet kezeltünk megnyugtató funkcionális és esztétikai eredménnyel. Szövődményt
nem észleltünk.
Az arckoponya és főleg az orbita területén jól hasznosítható a módszer által adott lehetőség; a szükséges anyagvastagság
kialakítása. Így mód nyílik a bulbus megfelelő pozicíónálására és a szimmetria helyreállítására. Az előzetes csontvastagság-mérés alapján tervezett rögzítés a pótlás stabilizálása és a küllemi összhatás szempontjából rendkivül fontos. A késői
orbita-rekonstrukció legsúlyosabb problémáját a primaer ellátás esetleges hiányosságai jelentik. Amennyiben bármekkora
csontdefectus visszamaradása mellett nem történik meg a lehetőségekhez képest korrekt bulbus-repositio azt a mozgató izmok és lágyrészek késői hegesedése csaknem meghiúsíthatják.
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36. ábra
Homlok, orrgyök és jobb szemöldökív csonthiány

Évtizedeken át hajtincs segítségével palástolt
defectus ez esetben nem látási, hanem életviteli-személyiségi problémákkal járt.

37. ábra
Műtéti terv és a kész implantátum

38. ábra
Feltárás a szemöldökön, a pótlás behelyezése

Az esztétikusan vezetett metszésvonal, a rögzitési
pontok gondos megválasztása és a pótlás széi
részének kiképzése a behatolás elrejtését és az
implantátum kitapinthatatlanságát eredményezte

39. ábra
Az arc harmóniája helyreállt
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Az orrgyök, és a bal orbita defectus a homlokcsont területén a sinus fronatalis mindkét falát érinti. A dura épségének megőrzése a heges lágyrészek miatt a feltárás során nagy türelmet igényel. A pótlás megfelelő vastagsága biztosítja a domborulat és
a szemöldökív szimmetriájának helyreállítását. A csaknem teljesen hiányzó felső orbitaszél az ellenoldali ép szemüreg átvetítésével került kialakításra.

40. ábra
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41. ábra
Féloldali homlok és orbitatető defectus
42. ábra
Műtéti tervezés, a kész implantátum és rögzítése a csonthiányba
43. ábra
Prae- és postop. kép a homlok domborulatáról
44. ábra
A helyreállított arcszimmetria
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45. ábra
Primaer járomcsont és orbita-reconstructio

46. ábra
Subduralis haematoma egyidejűleg történt evacuálása után a visszamaradt bal temporalis koponyacsont-hiányt CAD-CAM módszerrel állítottuk helyre

Kombinált ellátás
Nagyerejű ütközés által okozott bal orbita-keret és os
zygomaticum dislocalt darabos törését azonnali műtéttel
rekonstruáltuk. A halántéktáji defectus később már ép
látás- funkciók mellett került pótlásra.
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Az orbita-és járomcsont-test törés primaer ellátásának hiányában a sérülés után fél évvel jelentkező beteg korrekt homlok-és
orbitatető pótlásának esztétikai eredménye csak fél siker, a visszamaradt jelentős bulbus-nivo különbség maradandő látászavara
miatt. A beteg a diplopiával való együttélést választotta!?

47. ábra
Jelentős homlok-defectussal járó orbita- és corpus zyg. sérülés. A bulbus alapját képező csontok repositioja elmaradt (vö: elöző beteg)!

48. ábra
A frontalis hiány CAD-CAM reconstructiója után az orbita-alap késői (az azonnalinál jóval nehezebb) helyreállítását a beteg nem vállalta.
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Más intézetben történt elégtelen primaer rekonstrukció után coronalis és 3D CT-vel igazolt, diplopiát és arc-asszimetriát okozó
defectust CAD-CAM módszerrel, az orbita-alap és járomcsont-test implantátumával korrigáltuk.

49 ábra
Bal járomcsont és alsó orbita keret korábbi hibás műtéti ellátása

50. ábra
Coronalis CT: súlyos orbitaalap-hiány és os. zyg. dislocatio

51. ábra
Terv és implantátum bulbus repositiohoz a bal arcfél kiemelésére és az orbitaalap-hiány pótlására

52. ábra
A dislocalt helyzetet rögzítő és a lágyrészeken áttűnő orbita lemez és csavarok eltávolítása Implantátum beültetése
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53. ábra
Prae- és postop. fotó: arc szimmetrikus, diplopia megszűnt

54. ábra
Lőtt sérülés kiterjedt orbita-alap és maxilla defectussal. A bulbus alátámasztása nélkül behelyezett „áthidaló” lemez a lágyrészeken áttört. Fémeltávolítás, sipolyplasztika
és bucca-lágyrész reconstructio után CAD-CAM implantátum behelyezése. A diplopia megszűnt, az arckontúr helyreállt.
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A NERVUS FACIALIS NEURO-OPHTHALMOLOGIAI VONATKOZÁSAI

GÁDOR ILDIKÓ

7.1.

A nervus facialis tumoros laesiói

Az emberi kapcsolatokban a nonverbális kommunikáció értékes eszköze az arc mimikai izomzata és annak motoros idege,
a nervus facialis. Ezen ideg funkciózavara – túl az organikus és esztétikai hátrányokon – rendkívüli módon hat a beteg pszichéjére
is. Így az ideg működésének megőrzése, illetve annak lehetőség szerinti helyreállítása felelősségteljes orvosi feladat. Az arcideg
működészavara a szem elülső szegmensének sajátos elváltozását, az ún. „keratoconjunctivitis e lagophthalmo”-t eredményezi.
A szemorvosnak nem elegendő lokális kezeléssel védeni és kezelni a szemzáródási zavar okozta szemészeti elváltozásokat,
de konzíliumra kell küldenie a beteget fül-orr-gégészhez a következményes tünettan eredetének felderítése érdekében.
Az okok keresése, kezelése interdiszciplináris együttműködés révén valósulhat meg.
Anatómia:

1. ábra
Kisgyermekkori, facialis plegiát okozó nagy pcb. daganat
késői posztoperatív állapota, következményes keratoconjunctivitissel

Az arcideg kevert ideg. Fő funkciója a mimikai izomzat, a musculus
digastricus hátsó hasa, a musculus stylohyoideus és a musculus stapedius
motoros innervációja. A nervus intermedius révén a nyelv elülső kétharmadának ízérző, a könnymirigy, az orr és a szájpad apróbb nyálmirigyei, az
állkapocs alatti és a nyelv alatti mirigyek szekretoros, és a külső hallójárat
bőre kis területének érzőidege (Hitselberger-jel).
A motoros rostok a pontin motoros magból származnak, megkerülik
az abducens magot (n. facialis „belső térde”), és a híd alsó részén kilépve a
nervus intermedius rostjaival együtt alkotják a nervus intermediofacialist,
amely a belső hallójáratba belépve (meatalis szakasz) a crista transversa
felett lateral felé halad a canalis semicircularis anterior és a cochlea között
a hiatus canalis nervi petrosi majorisig, ahol a nervus petrosus superior
major leválik a főágról (labyrinthaer szakasz).
A nervus facialis a ganglion geniculi magasságában élesen hátrafelé fordul
(n. facialis „külső térde), elhalad a fenestra vestibuli felett (tympanalis szakasz), majd a vízszintes ívjárat alatt elhagyva a dobüreget verticalisan lefelé
fut, és a foramen stylomastoideumon lép ki (mastoidealis szakasz) a sziklacsontból a processus styloideus mögött és attól lateralisan. Itt a lágyrészek
között előre és ív alakban felfelé változatos oszlásokat képez a parotis felszínes és nagyobb mély lebenye között.
A rostralis facialis magvat mindkét oldali, a caudalist csak a contralateralis
gyrus praecentralis innerválja, ebből adódik, hogy centralis bénulásnál a
homlokág működése intakt marad, míg nuclearis és perifériás bénulásnál
mindhárom ág funkciója károsodik.
Diagnosztika:
A nervus facialis működészavarának diagnózisában legelőször a bénulás
típusát kell meghatározni:
–
–
–

2. ábra
3 évvel a n. VII-XI-s anastomosis után az arc akaratlagos mozgása beindult, a neuro-ophthalmologiai status irreverzibilis
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supranuclearis
nuclearis
infranuclearis

A supranuclearis és nuclearis típusú laesiók diagnózisában a neurológiai vizsgálatok mellett a CT és az MRI áll rendelkezésünkre. Az infranuclearis tipusú
bénulások topodiagnosztikájában a fizikális vizsgálaton kívül gustometriát,
audiológiai vizsgálatot, tympanometriát – különös tekintettel a stapediusreflex
vizsgálatára –, a könnyelválasztás vizsgálatát Schirmer-teszttel, meatalis laesiók
gyanúja esetén elektronystagmographiát, illetve fotoelektronystagmographiát,
Stenvers-felvételt és szükség esetén koponya-CT-t, illetve MR-t végzünk.
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A facialis bénulás minden típusánál nagy segítségünk az elektrofiziológia. A perifériás ideg sérülésének három fokozatát
különböztetjük meg.
• neurapraxia: az axon folytonosságának megszakadása nélkül kialakult vezetési zavar (reverzíbilis).
• axonotmesis: az axon sérülése az endo-, epi-, és perineurium folytonosságának megtartása mellett (nem teljesen reverzíbilis).
• neurotmesis: az ideg teljes szakadása, műtéti egyesítés nélkül az ideg károsodása irreverzíbilis.
Az elektrodiagnosztikai vizsgálatokkal meghatározható a sérülés helye, kiterjedése, a várható prognózis és a regeneráció.
A leggyakrabban alkalmazott vizsgálat az elektromyographia (EMG). Tűelektródás módszerével részletes betekintést ad az
ideg-izom egység működésébe. Kvantitatívan meghatározza a myogen és neurogen károsodást, a degenerációt és a regenerációt.
Nerve Excitability Test (NET) során millisecundumos négyszögimpulzussal ingerelve az ideget, az ép és bénult oldal ingerküszöbe közötti különbséget értékeljük. Ha utóbbi 3,5 mA alatti érték, akkor a bénulás jó prognózisú, amennyiben 3,5 mA-nél
nagyobb, illetve emelkedő – progresszív axonotmesisre utal –, a prognózis kedvezőtlen. Jelenleg ez a legelterjedtebb elektroteszt.
Prognosztikai értékét tekintve az előbbinél megbízhatóbb vizsgálómódszer a Maximal Stimulation Test (MST) és az
elektroneuronographia (ENoG, EEMG). Utóbbi a nervus facialis által innervált izmok kiváltott válasz vizsgálata – felületi
elektródákkal.
Blink-reflex: értékes segítség a trigeminofacialis reflexív működésében bekövetkezett változások detektálására.
A lassan kialakuló, illetve rekurráló facialis paresisek esetén gondolnunk kell tumor lehetőségére. Facialis tick, illetve spasmus
hátterében is állhat daganat. Ritkán tumoros eredetű facialis bénulás is indulhat hirtelen kezdettel.
Nervus facialis érintettséget okozó tumorok leggyakoribb típusai:
Benignus tumorok:
neurinoma, meningeoma, haemangioma, paraganglioma, congenitalis cholesteatoma, lipoma, hamartoma, arachnoidalis
cysta stb.
Malignus tumorok:
lymphoma, leukaemia, neuroblastoma, rhabdomyosarcoma, chordoma,
metastasis az intratemporalis szakaszon, a parotisban leggyakrabban adenocysticus carcinoma, mucoepidermoid carcinoma, differenciálatlan sejtes
carcinoma, anaplasticus carcinoma, Hodgkin-kór stb.
A malignus tumorok radikális sebészi eltávolítása általában magában foglalja az arcideg eltávolítását is. Újabban ilyenkor is
törekszünk funkciómegtartásra, illetve rekonstrukciós műtét feltételeinek biztosítására – amennyiben ez nem veszélyezteti az
ablaszticitást! A benignus tumorok közül leggyakoribb a nervus statoacusticus neurinomája, amely legtöbbször a vestibularis,
ritkábban az acusticus rostokból származik. Tinnitust, halláscsökkenést, szédülést, facialis bénulást, trigeminalis vagy alsó
agyidegtüneteket, pangást, látászavart okozhat. A facialis paresis inkább késői tünet, de kis, intrameatalis tumor is okozhat korai
facialis funkciózavart a belső hallójárat ereire gyakorolt kompresszió által.
Kisméretű tumor esetén, az ún. otologiai szakban operálva nagyobb az esély az arcideg működésének megtartására.

3. ábra
A nervus facialis bénulást okozó jobb oldali acusticus neurinoma CT-képe

4. ábra
Egy intracanalicularis acusticus neurinoma MR-képe
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Jóval ritkább előfordulású a nervus facialis neurinomája. A nervus facialis intratemporalis neurinomájáról Miehlke 58, Pulec
98 irodalmi közlést gyűjtött össze. A hazai irodalomban Rejtő egy, Székely négy és Piffkó három esetet írt le. Intézetünkben az
utóbbi húsz évben hét betegnél igazolódott facialis neurinoma. Első tünete az általában lassan, néha évek alatt progrediáló perifériás facialis paresis. Növekedésével destruálhatja a belső fület, süketséget, vestibularis zavarokat okozva, belenőhet a dobüregbe,
áttűnhet a dobhártyán, sőt megjelenhet a külső hallójáratban is polypus képét imitálva. Az extratemporalis facialis neurinomák
még ritkábbak, bár leírtak már a parotisban 4–6 cm nagyságút is.

5. ábra
Egy bal oldali facialis neurinomás beteg MR-felvétele

6. ábra
Pyramis destructiót okozó n. facialis neurinoma
CT-képe

7. ábra
A facialis neurinoma intraoperatív mikroszkópos
felvétele

A neurinoma prognózisa jó. Közvetlen életveszélyt nem jelent, terápiája általában mikrosebészi.
Újabb megoldási lehetőség az ún. radio-surgery (gamma kés [GK] és a linearis gyorsítóra adaptált sztereotaxiás irradiatio
[LINAC]). A radiosebészet lényege, hogy CT- illetve MR-vezérelt sztereotaktikus egyszeri irradiatióval megállítják a tumor
propagatióját. Irodalmi összehasonlító adatok szerint 13 Gy alatti marginalis sugárdózis alkalmazásával sikerül legjobban megőrizni az arcideg-, illetve hallóideg-funkciót.
A pyramiscsúcs meningeomája is okozhat növekedése során facialis laesiót. Hasonlóan az előzőkhöz lassan kialakuló halláscsökkenést, tinnitust, illetve esetenként facialis paresist is okozhat. Terápiája is hasonló az acusticus neurinomáéhoz.

8. ábra
Egy pyramiscsúcs-meningeoma CT-képe

9. ábra
Pyramisdestrukciót-következményes n. facialis lézióval-okozó chemodectoma CT-képe

Benignus tumorok sebészi eltávolítása esetén – főleg, ha az ideg működése műtét előtt intakt volt – a tumoreltávolítás mellett az
ideg anatómiai és funkcionális megőrzése a cél. Ilyenkor a beteg számára kisebb veszély a tumor subtotalis eltávolítása, mint az
arcideg működésének károsodása. Ugyanakkor az erősen vascularizált chemodectomák, az epidermoid tumorok vagy a parotis
recidiv pleomorf adenomáinak sebészetében a nervus facialis épségének megőrzése nehéz, esetenként lehetetlen.
Ilyenkor idegrekonstrukciós műtétet alkalmazunk:
1. Idegvarrat: Az előkészített idegvégek end to end mikrosebészeti egyesítése 2-3 epineuralis varrattal (10/0, monofil).
2. Re-routing eljárás: Amennyiben az egyesítendő idegvégek között néhány mm hiány van, az ideget kiemelve csontos
csatornájából, pl. a dobüregen áthidalva, könnyebben egyesíthetőek a végek.
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3. Szabad transzplantáció: Az egymástól távol lévő idegvégek közé graftot transzplantálunk (pl. n. auricularis magnus, n.
suralis, n. cutaneus femoris lateralisból).
4. Dott-műtét: Intra-extracranialis műtét. A n. facialis centralis csonkjának felkeresése a kisagy-híd szögletben, majd a centrális csonk nervus suralisból vett grafttal való egyesítése, kivezetése a koponyaalapon, és a foramen stylomastoideumnál
felszabadított, átvágott n. facialis törzzsel való egyesítése.
5. Facio-facialis cross-face graft: Scaramella által javasolt, majd Fisch, Conley, Anderl és mások által modifikált technika,
melynek lényege, hogy a bénult oldali facialis törzset vagy ágat az ajak és/vagy a szemek fölött átvezetett – nervus suralisból
képzett – transzplantátummal az ép oldali ágakkal egyesítjük.
Ha a hátsó scalában – pl. acusticus neurinoma eltávolítása során – a károsodott ideg varrattal történő egyesítésére nincs mód,
akkor anastomosis műtétet végzünk:
6. Anastomosis műtétek:
n. facialis–n. hypoglossus anastomosis
n. facialis–n. accessorius anastomosis
Intézetünkben utóbbit alkalmazzuk, mert így elkerüljük a beteg nyelvfél-atrophiáját, és mivel az idegvarrathoz a nervus
accessorius m. sternocleidomastoideushoz futó ágát használjuk fel, a beteg m. trapezius-funkciója sem károsodik.

10., 11. ábra
N. facialis–n. accessorius anastomosis utáni megmaradt vállövi mozgás

Az idegtranszplantációk, illetve anastomosisok regenerációja már 3–6 hónap után várható, de a végleges eredmény néha csak 2–3
év múlva alakul ki. Jó eredményhez a beteg maradványtüneteinek gondos kezelése (pl. lagophthalmus), rendszeres fizikoterápia,
kitartó gyakorlás, és jó pszichés kondíció elengedhetetlen.

12. ábra
Bal o. acusticus neurinomás beteg postop. n.
facialis plegiája

13. ábra
Az anastomosis-műtét utáni állapot

A nervus facialis sebészete nehéz és felelősségteljes feladat, de eredményessége a betegnek jobb életminőséget, az orvosnak pedig
elégedettségérzetet ad.
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ERTSEY CSABA

8.1.

A fejfájások Neuro-Ophthalmologiai vonatkozásai
a neurológus szemszögéből

A Neuroophthalmologia c. könyv első, 1996-os kiadása óta eltelt időben a fejfájások neuro-ophthalmologiai vonatkozásaival
kapcsolatos ismeretanyagunk jelentősen bővült, új diagnosztikus kategóriák jelentek meg, gyarapodtak a kivizsgálás és kezelés
lehetőségei. Ugyanakkor ma is érvényes az első kiadás szerzője, a fájdalmasan korán elhunyt Jelencsik Ilona gondolata:
„A mindennapi klinikai gyakorlaton túl a fejfájáskutatásban
a neurológus és neuro-ophthalmologus egymásra utaltsága,
szoros együttműködése nyilvánvaló.”
A fejfájás az orvos felkeresésének egyik leggyakoribb oka: az Egyesült Államokban a leggyakoribb panaszok között a 7. helyen áll.
A fejfájások kialakulásában szerepet játszó struktúrák és a látórendszer szoros kapcsolata miatt a szemészeti vizsgálatra küldött
betegek között nagy számban vannak azok, akik fejfájás, szemkörnyéki fájdalom, vagy fejfájáshoz társuló látászavarok miatt
fordulnak orvoshoz. Valószínűleg a fejfájás a szemész és neurológus együttműködésének leggyakoribb oka: több fejfájástípus
jár látászavarral vagy szemtünetekkel, ugyanakkor a szembetegségek egy része fájdalommal jár, mely a bulbus mellett frontalis,
retrobulbaris, esetleg temporalis lokalizációjú is lehet.
A fejfájások kivizsgálásának egyik fő nehézsége abban áll, hogy igen sok kórkép jár fejfájással. A Nemzetközi Fejfájás Társaság
(IHS) diagnosztikus kritérium-rendszere 176 fejfájástípust különít el (1). A fejfájást panaszoló betegek többsége ún. elsődleges
(önálló) fejfájásban szenved: ide tartoznak a migrén, a tenziós fejfájás, az ún. trigemino-autonóm cephalalgiák és több ritka fejfájás-variáns. Ezek közös jellemzője, hogy a fájdalom és az azt kísérő tünetek a szerkezetileg ép idegrendszer működészavarának
következtében alakulnak ki. Visszatérő, sztereotip módon zajló rohamokkal járnak, melyek az adott kórképre jellemző idő után
spontán is megszűnnek. A rohamokat az adott fejfájástípusra jellegzetes tünetek kísérik. A másodlagos (egyéb betegségek tüneteként jelentkező) fejfájások ritkábbak; a betegek számára aggodalmat jelentő, súlyos kórállapotok (pl. agydaganat, agyvérzés)
a fejfájások hátterében igen ritkán fordulnak elő. A másodlagos fejfájások közé tartoznak a szemek, fülek, fogak, melléküregek,
illetve a fej és nyak egyéb képleteinek bántalmaiból származó fejfájások, de ide sorolják a fej/nyak traumáihoz, a cranialis és
cervicalis erek betegségeihez, illetve egyéb intracranialis betegségekhez (térszűkítő folyamatok, a liquornyomás változásai, stb.)
kapcsolódó fejfájásokat, a fertőzésekhez, a homeosztázis zavaraihoz, egyes kémiai anyagok fogyasztásához vagy elvonásához,
illetve a pszichiátriai betegségekhez társuló fejfájásokat is.
ANATÓMIAI MEGFONTOLÁSOK
Az agyszövet nem tartalmaz fájdalomérző idegvégződéseket,
az agyburkok és az agyi erek azonban bőségesen el vannak látva
ilyen rostokkal. Az intracranialis fájdalomérzékeny strukturák túlnyomó részét a n. trigeminus első (ophthalmicus) ága (n. V/1) idegzi
be, míg az infratentorialisan elhelyezkedő képletek beidegzését a n.
glossopharyngeus, n. vagus és a felső 3 cervicalis gyök látja el (2).
Az agyi ereket, illetve az őket innerváló trigeminus neuronok összességét trigeminovascularis rendszernek nevezték el (3); az elnevezés
az innervatio és az erek állapota közti szoros, kétirányú kapcsolatot
hivatott kifejezni. Az elsődleges érzőneuronok a trigeminus lehágó
magvában (nucl. descendens n. trigemini), illetve tőle caudalisan, a
C.I–II. szegmentumban, a gerincvelő hátsó szarvában kapcsolnak
át. Figyelmet érdemel, hogy az occiputról és a felső nyaki szegmentumokból érkező fájdalomérző rostok ugyanide konvergálnak; a
jelenség magyarázni képes a fájdalom occipito-cervicalis megjelenését egyes önálló fejfájásokban (4,5). A nucl. descendensben elhelyezkedő secundaer érzőneuronok axonjai a thalamus ventralis
posteromedialis (VPM) magvába haladnak. A thalamocorticalis
kapcsolatokat teljes egészükben még nem ismerjük.
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Periocularis fájdalommal járó kórképek és tünetegyüttesek
(6) után, módosítva
neuritis n. optici
Optic Disc Edema with Macular Star (ODEMS)
óriássejtes arteritis
nem arteritises eredetű AION
pseudotumor cerebri
transiens látásvesztés
pseudotumor orbitae
orbitalis myositis
orbita-trauma (blowout)
sinus cavernosus pathologia
n.III. schwannoma (fájdalmas n.III. bénulás)
proptosis
ethmoiditis
Tolosa–Hunt-szindróma
benignus episodicus unilateralis mydriasis
ophthalmoplegiás „migrén”
migrén (aurával, illetve aura nélkül)
cluster fejfájás és más trigemino-autonóm cephalalgiák
tenziós típusú fejfájás (legtöbbször kétoldali fájdalom)
AION: elülső ischaemiás opticus neuropathia;
n. III.: nervus oculomotorius
1. táblázat
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A szem (bulbus) és az orbita érző beidegzését szintén a n. ophthalmicus (n. V/1) adja, a nasociliaris ágakon keresztül. Így mind
az orbitából, mind az intracranium supratentorialis részéről származó fájdalomimpulzusok a n. ophthalmicusban haladnak,
megmagyarázva egyes önálló fejfájások periorbitalis lokalizációját, illetve egyes szembetegségek során az orbita területét meghaladó fájdalmakat. A periocularis fájdalommal járó kórképeket az 1. táblázat foglalja össze.
Mind egyes szembetegségek, mind az önálló fejfájások szempontjából lényeges a szem és periorbitalis régió autonóm beidegzése.
A parasympathicus beidegzés első neuronjai a nucl. salivatorius superiorban találhatók (7). Efferens rostjaik a n. facialissal lépnek
ki, a ggl. geniculin áthaladva a ggl. sphenopalatinumban, illetve a carotis mellett elhelyezkedő „miniganglionokban” kapcsolnak
át. A postganglionaris rostok innen haladnak az agyi erekhez, a könny-, illetve orrnyálkahártya-mirigyekhez. A parasympathicus
neuronok számos neurotranszmittert tartalmaznak [acetil-kolin, vasoactiv intestinalis peptid (VIP), helodermin, helospectin
I–II, hisztidin-isoleucin peptid (PHI), pituitaer adenilát-cikláz aktiváló polipeptid (PACAP)]. A parasympathicus rendszer
vasodilatator hatású. Állatkísérletek tanúsága szerint a n. trigeminus ingerlése parasympathicus aktiválódáshoz vezet; a jelenséget
trigemino-parasympathicus, illetve trigemino-autonóm reflexnek nevezték el. Afferens szára a n. ophthalmicus, az efferens a n.
petrosus superficialis maior; az átkapcsolást az agytörzsben a nucleus caudalis n. trigemini-ből a thalamusban haladó másodlagos
trigeminalis axonok kollaterálisai biztosítják.
Az agyi és meningealis erek, illetve a szem és a homlok bőre sympathicus beidegzésüket a ggl. cervicale superiusból kapják.
A postganglionaris rostok a carotis interna felszínén futva a canalis caroticuson keresztül jutnak be a koponyába. A sympathicus
rostok a sinus cavernosusban elágaznak. A szemhez és a homlok bőréhez futó rostok a n. ophthalmicussal futnak, a levator
palpebrae-t ellátó rostok a n. oculomotoriussal, a sinusokat, illetve venákat ellátó rostok a n. tentoriussal. Az a. carotis interna
és fő ágainak sympathicus beidegzését a plexus caroticus adja. A sympathicus rostok markerei a noradrenalin és a neuropeptid
Y (NPY) (8).
ÖNÁLLÓ FEJFÁJÁSOK
A visszatérő fejfájásokat panaszoló betegek többsége esetén a részletes belszervi, neurológiai és szemészeti vizsgálat, illetve az
esetlegesen elvégzett képalkotó vizsgálatok nem találnak eltérést. Ilyen esetben nagy valószínűséggel valamely önálló fejfájástípus magyarázza a panaszokat. Az önálló fejfájások kórisméje akkor állítható fel, ha a fejfájások klinikai jellemzőik alapján
egyértelműen besorolhatók valamely önálló fejfájástípusba, és a részletes neurológiai vizsgálat negatív leletet ad. A diagnózis
felállításához nélkülözhetetlen a részletes, a fejfájások lokalizációját, erősségét, jellegét, időbeli viszonyait, kísérő tüneteit, illetve
az eddigi terápiás próbálkozások eredményeit is tartalmazó anamnesis felvétele. Ez mind a beteg, mind a vizsgáló részéről nagy
pontosságot és jó kooperációt igényel.
Az önálló fejfájások közé tartozik a migrén, a tenziós fejfájás, a trigemino-autonóm cephalalgiák csoportja, és több ritka kórkép.
Migrén
A migrén rohamokban jelentkező fejfájástípus; élettartam-prevalenciája a fejlett országokban 10–17% között van (9). Kevéssé ismert adat, hogy – bár a migrénesek többségének havonta maximum 2-3 rohama van – a lakosság kb. 3%-a él át krónikus migrént
(több mint 3 hónapja havi 15 napot meghaladó gyakoriságú migrén). A migrén elsősorban az aktív korúakat érinti; prevalenciája
a 20–60 év közötti korcsoportban a legnagyobb.
Nőkben 3-szor gyakoribb, mint férfiakban. A migA migrén diagnosztikus kritériumai (1)
rénroham kezelés nélkül 4–72 óráig tart. Általában
A.
Legalább 5 roham, mely a B–D kritériumokat teljesíti
féloldali, lüktető vagy görcsös jellegű, a napi tevéB.
Fejfájásrohamok, melyek 4–72 órán át tartanak
kenységet zavaró vagy gátló erősségű fejfájás, mely
(kezeletlen vagy sikertelenül kezelt esetben)
fokozatosan erősödik fel. A rohamot hányinger/háC.
A fejfájásra az alábbiakból legalább kettő igaz:
1. féloldali
nyás, illetve az erősebb fények, hangok vagy illatok
2. lüktető jellegű
iránti túlérzékenység kíséri. Mozgás, lehajlás a fáj3. intenzitása közepesen erős vagy erős1
dalmat fokozza, gyakorta lüktetővé teszi. A migrén
4. a fájdalmat a rutinszerű aktivitás (séta, lépcsőn járás) fokozza,
diagnosztikus kritériumait a 2. táblázat tartalmazza.
illetve a fájdalom miatt ezeket a beteg kerüli
D.
A fejfájás alatt az alábbiakból legalább egy észlelhető:
A migrénroham teljes tartama jóval hosszabb, mint
1. hányinger és/vagy hányás
a fejfájásé. A betegek egy részében (különböző
2. photophobia és phonophobia 2
vizsgálatok szerint 20–80%-ukban) már a roham
E.
A panaszokat más betegség nem magyarázza
kezdete előtt fél-egy nappal a migrént „megjósoló”
Megjegyzések:
változások (migrénprodroma) lépnek fel: hangulati
1. A fájdalom intenzitása: Közepesen erős fájdalom: a munkát vagy más
tevékenységet megnehezíti; Erős fájdalom: a munkát vagy más tevékenyeltolódás, irritabilitás, hipo- vagy hiperaktivitás,
séget gátolja.
egyes ételek megkívánása stb. A migrénesek kb.
2. Önmagában csak a photo- vagy phonophobia a migrén kórismézésé20-25%-ában a roham kialakulását 5-20 perc alatt
hez (ha nausea/vomitus sincs) nem elegendő.
kifejlődő, maximum 60 perc alatt megszűnő, egy2. táblázat.
egy agykérgi terület működészavarának megfelelő
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neurológiai tünetek előzik meg. Ez a migrénaura, mely leggyakrabban vizuális (szikralátás, látótérkiesés), ritkábban szenzoros
vagy motoros tünetekkel (paresthesia, paresis) jár. Típusos esetben fejfájás az aurát 60 percen belül követi. A migrénroham
utolsó szakasza a restitutio; ilyenkor a fájdalom már megszűnt, de a betegek még nem nyerték vissza munkaképességüket:
fáradtság, általános gyengeség, figyelem- és memóriazavar jellemző.
A migrénroham gyakorisága változó, általában 1–6 roham/hónap; egyénenként változó mértékben függ a provokáló tényezőktől
is. Amennyiben a rohamszám csekély, a kezelés a fejfájás és kísérő tünetei minél gyorsabb megszüntetését célozza (rohamkezelés).
A betegek egy részének rohamait az egyszerű vagy adjuvánsokkal (pl. koffein) kombinált NSAID készítmények is hatékonyan
szüntetik, mások azonban csak specifikus rohamoldó szerekre (triptánok, ergotszármazékok) reagálnak. Mind a hagyományos,
mind a specifikus rohamgyógyszerek esetén fontos tudni, hogy gyakori alkalmazásuk krónikus migrén kialakulásához vezethet,
ezért havonta maximum 10 napon alkalmazhatók. A gyakori vagy elhúzódó migrénrohamok esetén ezért a rohamkezelés mellett
mindig szükséges megfelelő profilaktikus kezelés beállítása is (10).
Migrénes photophobia
A migrénroham jellemző kísérő tünete (és diagnosztikus kritériumainak egyike) a környezeti ingerek iránti túlérzékenység.
Az IHS jelenleg érvényes klasszifikációja a migrén diagnózisát a fények, illetve hangok iránti túlérzékenységhez köti. Nem
szerepel a kritériumok között, ám igen gyakori a különböző szagok, illatok iránti túlérzékenység (osmophobia) is. Nagyobb
beteganyagon végzett vizsgálatok szerint a photophobia gyakorisága a 80%-ot is meghaladja (11).
A photophobia létrejöttének mechanizmusáról nemrég Noseda és munkatársai közöltek meggyőző adatokat (12). Retrográd
jelöléses technikákkal feltárták, hogy a retina ganglionsejtjeinek egy csoportja a thalamus fájdalomérzésben szerepet játszó VP
(ventralis posterior) magjaiba projiciál. A szóban forgó ganglionsejtek a pálcikák és csapok rendszerétől független, ún. intrinsic
photosensitiv (ip) ganglionsejtek közé tartoznak – ez a sejtcsoport játszik szerepet a hypothalamus nucleus suprachasmaticusának
(„belső óra”) a megvilágítási ritmushoz való hangolásában (entrainment) is. Noseda munkacsoportjának megfigyelései szerint
a ganglionsejtek fényingerlésével a thalamus VP sejtjeinek tüzelési mintázata megváltoztatható volt.
Az anatómiai vizsgálatokat súlyosan látássérült migréneseken végzett humán megfigyelések egészítették ki. Azon migrénesekben, akiknek szembetegségük miatt fénylátásuk sem volt (pl. enucleáltak), a roham alatt végzett fényingerlés nem váltott ki
állapotromlást. Ezzel szemben a súlyosan látássérült (pl retinitis pigmentosa, pálcika/csap degeneráció stb. miatt), de fénylátásra
képes migrénes betegek fájdalmát a fényingerlés fokozta. Ezek alapján feltehető, hogy a migrénroham során észlelhető fényérzékenység az ip („non-image-forming”) ganglionsejtek működéséhez kötött.
A migrénaura
Bár köztudomású, hogy a migrénes fejfájást múló, leggyakrabban a látás zavarával járó corticalis működészavar vezetheti be, az aura megléte nem tartozik a migrén diagnosztikus
kritériumai közé. A migrénesek kb. 75-80%-ában ugyanis
a fejfájást nem előzi meg a beteg számára érzékelhető mértékű (corticalis) működészavar. Emellett az aurát átélő betegek
többségének is vannak olyan migrénjei, melyek előtt hiányzik
az aura. Ritkán előfordul az is, hogy a típusos aurát nem követi
fejfájás (aura sine hemicrania), ilyen esetben kizárandóak a
múló látászavar egyéb szemészeti és neurológiai okai.
A migrénaura tipikus esetben 5–20 perc alatt kialakuló, és
60 percen belül megszűnő neurológiai góctünetekből áll.
Az auratünetek között vizuális, szenzoros és motoros tünetek, illetve ritkábban beszédzavar egyaránt lehetnek; ritkán
agytörzsi tünetek is kialakulnak.
A látászavar a leggyakoribb auratünet. A betegek többsége
pozitív („plusz”) jelenségeket figyel meg: fényfelvillanásokat,
fényes vagy színes cikcakk vonalakat; utóbbiak néha a közép1. ábra.
kori erődök alaprajzára emlékeztetnek, ezeket fortifikációs
Lashley megfigyelései saját migrénes aurájáról (16). Az ábrán a fixáció helyét
spektrumnak nevezik. A látászavar általában a látótéren
x jelöli. Jól megfigyelhető az idő előrehaladtával (percek) a fixáció helyétől
perifériás irányban elmozduló és növekvő scotoma scintillans.
belül mozog és/vagy növekszik; a pozitív jelenségeket a látótérrész átmeneti kiesése (scotoma) kísérheti (1. ábra).
Az aura során homályos látás, látótérkiesés, ritkán a látótér koncentrikus beszűkülése is előfordulhat. Ritkábban komplex,
az area para-, illetve peristriata működészavarára utaló látászavart is észlelnek (a látott kép elfordulása, körvonalainak hullámzása, palinopsia). Komplex (több agyi terület érintettségére utaló) aura típusos esetben látászavarral kezdődik, ezt érzészavar
(általában paresthesia) követi, majd motoros tünetek (paresis, motoros aphasia) jelennek meg – az egyes tünetek kérgi reprezentációjának az occipitalis lebenytől való távolságával fordítottan arányos gyakorisággal. A komplex aura differenciáldiagnosztikai
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jelentőséggel bír: míg egy-egy kisebb corticalis területre jellemző tünet megjelenése esetén (különösen, ha első auráról van szó)
felmerülhet transiens ischaemiás attack lehetősége, addig a fenti tüneti zajlás arra utal, hogy a működészavar érterületet lép át,
így a vascularis kóreredet esélye kicsiny (13).
Igen ritkán előfordul, hogy a migrénes látászavar heteken, hónapokon át fennáll, anélkül, hogy EEG-, illetve MRI-eltéréssel járna
(14). A perzisztáló migrénes látászavarok (migrén aura status) SPECT vizsgálata az esetek egy részében occipitalis hypoperfusiót
mutathat ki (15).
A migrénaura differenciáldiagnosztikájában a már említett keringészavarok mellett az occipitalis térszűkítő folyamatok, illetve
arteriovenosus malformatiók okozta látászavar jöhet szóba. Ilyen esetben a látászavar legtöbbször hirtelen kezdődik, és mindig
a látótér ugyanazon részletében (a térszűkítő folyamat helyének megfelelően) észlelhető, míg a típusos migrénaura ugyan eltérő
gyakorisággal, de mindkét látótérfélben megjelenhet.
A migrénaura vizsgálata döntően befolyásolta a migrén patomechanizmusáról alkotott elképzeléseinket. Lashley 1. ábrán látható
megfigyelései (16) alapján arra a következtetésre jutott, hogy az aurát az occipitalis lebenyben kb. 3 mm/perc sebességgel haladó
működészavar idézi elő. Leão állatkísérletben észlelte, hogy a cortex ingerlése tovaterjedő aktivációt, majd átmeneti kérgi gátlást
okoz, melynek terjedési sebessége ezzel megegyezik (17). Később regionális agyi vérátáramlás-vizsgálatokkal az érterületet nem
respektáló, tovaterjedő hypoperfusiót észleltek. Legújabban funkcionális MRI vizsgálatok igazolták a cortex occiputról előre
terjedő működészavarát; a jelenség az aura nélküli migrén kezdetén is megfigyelhető volt (18).
A migrén patomechanizmusa
A hagyományos, hazánkban is elterjedt nézet szerint a migrén éreredetű fejfájás, ennek alapján a mai napig gyakori jelenség,
hogy „értágító”, illetve „keringésjavító” szerekkel próbálják meg kezelni. Az elképzelést a migrénes fejfájás lüktető jellegére,
a roham során a betegek egy részében észlelt fokozott arteria temporalis pulzációra, az auratünetek megfigyelésére, illetve egyes
vasoactiv szerek (pl. ergotamin) hatékonyságára alapozták, de megerősítették azt egyes transcranialis dopplervizsgálatok, illetve
a migrénesek thrombocytáinak egyes, a nem migrénesekétől eltérő tulajdonságai is. Az elmúlt 30 év vizsgálatai ugyanakkor
egyértelműen igazolták, hogy a migrénes roham már a fájdalom és az érjelenségek megjelenése előtt elkezdődik, és számos olyan
részlete van, mely nem vezethető le a vérkeringés vélelmezett zavarából.
Számos vizsgálat igazolta, hogy a migrénesek agyműködése a rohammentes időszakban is eltér a nem fejfájós kontrollokétól. Míg
egészségesekben a repetitív fény- vagy hangingerek egyre kisebb választ váltanak ki (habituáció), migrénesekben a habituáció
zavara észlelhető. Emellett a migrénesekre rohammentes állapotban is jellemző enyhe fény- és hangérzékenység. A migrénesek
agyi energiatartalékai (ATP és más nagy energiájú foszfátok) kisebbek a kontrollokénál. Mindezek alapján a migrént olyan
krónikus betegségnek tartják, mely epizodikus (rohamszerű) tünetekkel jár (19).
A mai elképzelés szerint a migrén az ún. neurovascularis fejfájások közé tartozik. E fejfájások közös vonása, hogy a fájdalmat a n.
trigeminus aktiválódása okozza, és az erek kaliberváltozásai az ún. trigemino-autonóm reflexen keresztül kiváltódó másodlagos
jelenségek. Az egyes neurovascularis fejfájásokban a folyamat elindítása más és más. Migrénben mai ismereteink szerint a cortex
működészavara az elsődleges. Megfelelő külső és/vagy belső ingerek hatására az occipitalis cortex működészavara alakul ki, mely
az esetek egy részében auratünetekhez vezet (lásd az 1. ábrát). A trigeminalis aktiválódást valószínűleg az occipitalis lebenyt
borító pia materben található trigeminalis idegvégződések következményes depolarizációja váltja ki.
Retinalis migrén
A retinalis migrén (RM) egyike azon szakkifejezéseknek, melyek alatt más és más orvosok mást és mást értenek. Első ízben
Galezowski, Charcot munkatársa írta le, hogy a migrénhez monocularis látászavar társulhat; a jelenséget ophthalmic megrim néven
írta le (20). A retinalis migrén fogalmát 1970-ben Carroll vezette be: közleményében 15 olyan betegről számolt be, akiknél
A retinalis migrén diagnosztikus kritériumai (1)
monocularis, átmeneti vagy tartós látászavar alakult ki. Az
A. Legalább 2 roham, mely a B és C kritériumokat teljesíti
elnevezés talányos, mert fejfájásról egyik beteg sem számolt
B. Teljes mértékben reverzibilis, monocularis, pozitív és/vagy
be (21). A későbbiekben retinalis migrénként közöltek olyan
negatív vizuális jelenségek (scintillatiók, scotomák vagy
eseteket, melyekben a monocularis látászavar volt közös, de az
vakság), melyeket a roham során végzett szakorvosi vizsgálat vagy a beteg által (megfelelő instrukciók alapján) a
esetek egy részében átmeneti, más részében tartós problémároham során készített, monocularis látótérdefektust igazoló
ról volt szó, egy részükben társult fejfájás, más részükben nem.
rajz bizonyít
A helyzetet az IHS 1988-as első fejfájás-klasszifikációja rendezC. Az Aura nélküli migrén (1.1) B–D diagnosztikus kritériumait
te, mely definiálta a retinalis migrén diagnosztikus kritériumait.
teljesítő fejfájás, mely a látászavar alatt vagy lezajlása után
60 percen belül kezdődik
A jelenleg érvényes kritériumokat a 3. táblázat tartalmazza.
D. Negatív szemészeti vizsgálati lelet rohammentes állapotban
A retinalis migrén igen ritka. Hill és munkatársai 2007-ben
E. A panaszokat más betegség nem magyarázza1
az IHS kritériumait alapul véve az addig RM-ként közölt 142
Megjegyzés:
beteget tekintették át (22). Összesen 16 esetben volt a tüneti
A transiens monocularis vakság egyéb okai (TIA, dissectio, ION
kép az IHS definíciója alapján RM-nek tartható, és mindössze
stb.) megfelelő vizsgálómódszerekkel kizárhatóak.
5 eset volt definitív RM. A szerzők ugyanakkor megjegyezték,
3. táblázat.
hogy saját beteganyagukban több RM-es esetet is láttak.
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A retinalis migrén egyes esetekben vizuális aurával járó migrént követően alakul ki. Ilyen esetekben a retina keringészavarának
gyanúja merülhet fel. Figyelmet érdemel egy, a Mayo klinikán dolgozó szemészorvos esete, akit egyik monocularis látászavara
alatt vizsgálva retinalis embolia vagy vasospasmus nem volt észlelhető (23). A RM kialakulását a retina tovaterjedő gátlásával
magyarázzák; a jelenséget a migrén patomechanizmusával kapcsolatban tárgyaltuk.
A retinalis migrén diagnózisa akkor állítható fel, ha a beteg ismételten észlel a migrénes rohamhoz társuló monocularis látászavart. A látászavar egyaránt lehet scintillatiók (fényfelvillanások) észlelése, scotomák megjelenése vagy múló vakság is. A RM
kórismézését nehezíti, hogy a migrénauraként monocularis látászavart panaszoló betegek jelentős része voltaképpen mindkét
szem azonos látótérrészére vonatkozó (homonym) látászavart él át. Ezt azonban az első vizsgálat során adott részletes instrukciók alapján végzett gondosabb önmegfigyeléssel maguk is felismerhetik. További diagnosztikus nehézséget jelent, hogy nincs a
retinalis migrénre specifikus diagnosztikus lehetőség, a diagnózis a többi kórkép kizárásán alapul. Gondos kivizsgálás szükséges,
elsősorban cerebrovascularis betegségek (amaurosis fugax) kizárására, különösen akkor, ha hirtelen kezdetű, függönyszerűen
leereszkedő átmeneti monocularis látászavart észlel a beteg. A látászavarhoz társuló, nem migrénes jellegű fejfájás nem zárja ki
keringészavar, illetve egyéb organikus eltérés lehetőségét.
Ophthalmoplegiás „migrén”
A korábban migrénvariánsnak tekintett, igen ritka kórkép a fejfájások 2004-es klasszifikációjában új helyen, a 13. fejezetben szerepel, és a migrén idézőjelbe került. A változtatás azt jelzi, hogy a kórképet jelenleg nem migrénnek tartják.
Az ophthalmoplegiás „migrén” visszatérő, migrénre emlékeztető fejfájásokkal jár, melyeket a szemmozgató agyidegek egyikének
(legtöbbször a n. oculomotoriusnak) a múló paresise kísér. A fejfájás a migrénrohamnál jóval hosszabb, akár egyhetes is lehet.
Az ophthalmoplegia kezdődhet a roham alatt, vagy bármikor a fejfájás kezdetétől számított 4 napon belül. A diagnosztikus
kritériumok közé tartozik, hogy megfelelő vizsgálómódszerekkel kizárhatóak a parasellaris, fissura orbitalis környéki és hátsó
scalát érintő léziók. Mivel egyes esetekben az érintett ideg cisternalis része a gadolíniumot halmozza, felmerül a lehetőség,
hogy a kórkép voltaképpen demyelinisatiós neuropathia következménye (1).
Trigeminalis és autonóm aktiválódással járó fejfájások
Bár már Nicolas Tulp és Gerhard van Swieten is beszámolt heves, a migrénnél rövidebb, szigorúan féloldali, periorbitalis fejfájásban szenvedő férfibetegekről, az utóbbi 30 évben több olyan fejfájásszindrómát írtak le, melyekben féloldali, trigeminusterületre lokalizált fájdalom és ipsilateralis autonóm tünetek együttesen jelentkeznek. Az új ismeretanyag fontosságát jelzi,
hogy a fejfájás-osztályozás 2004-es revíziója e kórképeket trigemino-autonóm cephalalgiák (TAC-k) néven új csoportba sorolta.
A trigemino-autonóm cephalalgiák kialakulásában döntő szerepe van a nervus trigeminus duralis ereket ellátó C-rostjainak
(trigeminovascularis rendszer). Az autonóm tünetek részben az agytörzsi trigemino-parasympathicus kapcsolatok aktiválódása,
részben a cranialis sympathicus pályák átmeneti működészavara következtében alakulnak ki. Az érintett rendszerekre, elsősorban
a n. trigeminus receptoraira ható szerekkel a fájdalom és kísérő tünetek megszüntethetők. A trigemino-autonóm cephalalgiák
patomechanizmusa így szép példája annak, hogy az idegrendszeri szerkezetek működészavara az anatómiai szabályokat követő,
jól meghatározott tüneteket hoz létre, melyek az adott szerkezetek működését helyreállítva megszüntethetők.
A trigemino-autonóm cephalalgiák leggyakoribb képviselője a cluster fejfájás (CF). A CF az egyik leghevesebb humán
fájdalomszindróma: rohamokban jelentkező féloldali, lokális autonóm tünetekkel kísért fájdalom jellemzi. A kórkép neve a fejfájásrohamok időbeli halmozódására utal (cluster = halmaz). A cluster-epizód során néhány héten vagy hónapon át rendszeresen,
akár naponta több alkalommal is jelentkeznek a fejfájásrohamok, majd az epizód véget értével hónapokra, szerencsés esetben
évekre panaszmentes lesz a beteg.
A CF roham szigorúan féloldali; leggyakrabban a szemkörnyékre, halánték-, vagy homloktájra lokalizált, de érintheti a felső fogsort, arcot, állkapcsot, illetve ritkán egyéb régiókat is. A fájdalom igen erős, általában hasító, ritkábban görcsös, égő vagy lüktető.
A rohamok az adott cluster periódus során szinte kivétel nélkül ugyanazon oldalon jelentkeznek. A fejfájást jellegzetes
A cluster fejfájás diagnosztikus kritériumai
ipsilateralis tünetek kísérik. Ezek részben a parasympathicus
A.
Legalább 5 roham, mely megfelel a B–D pontoknak
struktúrák aktiválódására utalnak (könnyezés, orrfolyás,
B.
Erős vagy igen erős, féloldali, orbitalis, supraorbitalis és/
orrdugulás, a conjunctivalis és extracranialis erek tágulavagy temporalis fájdalom, mely kezelés nélkül 15–180
ta), részben lokális sympathicus működészavarra (miosis,
percig tart
Horner-triász). Az autonóm tünetek és a fejfájás hirtelen alaC.
A fejfájást az alábbiak közül legalább egy kíséri:
1. ipsilateralis conjunctiva-belövelltség és/vagy könnyezés
kulnak ki; az esetek egy részében a fájdalom előtt már észlel2. ipsilateralis orrdugulás és/vagy orrfolyás
hetők a parasympathicus tünetek. A cluster fejfájást emellett
3. ipsilateralis szemhéjödéma
a betegek 50–60%-ában a migrén kísérő tüneteiként ismert
4. ipsilateralis homlok- és arcizzadás
5. ipsilateralis miosis és/vagy ptosis
panaszok (hányinger, hányás, fény-, hangérzékenység) is
6. nyugtalanság érzése vagy agitatio
kísérik (24). Újabb megfigyelés, hogy a CF-t is megelőzheD.
A rohamok frekvenciája 0,5–8 roham/nap
ti aura, ez azonban ritkán vizuális: a betegek legtöbbször
E.
Más betegség oki szerepe kizárható
szomatoszenzoros panaszokat észlelnek a rohamok előtt (25).
4. táblázat.
A CF diagnosztikus kritériumait a 4. táblázat foglalja össze.
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Jelen ismereteink szerint a CF (a migrénhez hasonlóan) az ún. neurovascularis fejfájások közé tartozik. Az elképzelést alátámasztja,
hogy spontán, illetve nitroglicerinnel provokált CF-rohamok során a trigeminalis és parasympathicus aktiválódás markereiként
számon tartott CGRP, illetve VIP plazmakoncentrációja megnő az ipsilateralis vena jugularis externában (26). A rohamok időbeli
halmozódásáért valószínűleg a hypothalamus működészavara felelős, melyet funkcionális képalkotó vizsgálatokkal igazoltak (27).
Egyéb trigemino-autonóm cephalalgiák
Bár a cluster fejfájás tüneteit már több száz évvel ezelőtt leírták,
A trigemino-autonóm cephalalgiák a Nemzetközi Fejfájás Társaság
diagnosztikus kritériumait először 1962-ben fogalmazták meg.
felosztása alapján (1)
Ezt követően több olyan fejfájásszindrómát írtak le, melyek haCluster fejfájás és más trigemino-autonóm cephalalgiák
sonló klinikai tünetekkel járnak, de időtartamuk, gyakoriságuk
3.1
Cluster fejfájás
vagy terápiájuk eltér a CF-étól. A hasonló klinikai kép alapján
3.1.1 Epizodikus cluster fejfájás
3.1.2 Krónikus cluster fejfájás
hasonló patomechanizmust tételezve fel a Nemzetközi Fejfájás
3.2
Paroxysmalis hemicrania
Társaság jelenlegi klasszifikációja a CF-t és a hasonló fejfájáso3.2.1 Epizodikus paroxysmalis hemicrania
kat „Trigemino-autonóm cephalalgiák” néven külön csoportba
3.2.2 Krónikus paroxysmalis hemicrania
sorolja (5. táblázat).
3.3
SUNCT szindróma (rövid időtartamú féloldali neuralgiform
A paroxysmalis hemicrania leírása Sjaastad és Dale nevéhez
fejfájás conjunctiva-belövelltséggel és könnyezéssel)
fűződik (28). A rohamok időtartama 2–30 perc között van.
3.4
Valószínű trigemino-autonóm cephalalgia
3.4.1 Valószínű cluster fejfájás
A napi rohamgyakoriság általában 5-nél több, de megfigyel3.4.2 Valószínű paroxysmalis hemicrania
tek akár napi 40 rohamot is. A kísérő tünetek megegyeznek
3.4.3 Valószínű SUNCT szindróma
a cluster fejfájásban észleltekkel. A paroxysmalis hemicrania
5. táblázat
a nőket és férfiakat kb. egyforma gyakorisággal érinti. Jellegzetessége (és a diagnózis felállításának feltétele), hogy a rohamok indomethacin rendszeres adása mellett megszűnnek. A paroxysmalis hemicrania kezelés nélkül általában krónikus lefolyású (egy évnél hosszabb ideig 2 hétnél nagyobb szünet nélkül fennálló rohamok), de igen ritkán epizodikus formáját is észlelik.
A SUNCT szindróma („Short-lasting Unilateral Neuralgiform headache with Conjunctival injection, Tearing, sweating and
rhinorrhea”) nevét a rövid, féloldali, neuralgiform, ipsilateralis autonóm tünetekkel járó rohamokról kapta (29). A jelenleg ismert trigemino-autonóm cephalalgiák közül itt a legrövidebb a paroxysmus: definíció szerint 5–240 másodperces, de általában
15–120 másodperc alatt lezajlik. A fájdalom féloldali, az V/1, illetve V/2 ágak területére kisugározhat. Hirtelen kezdődik, a roham
alatt intenzitása nem változik; általában közepes vagy erős, de legtöbbször (szemben pl. a cluster fejfájással) nem elviselhetetlen.
A rohamot kísérő ipsilateralis autonóm tünetek megegyeznek a cluster fejfájás során észleltekkel. Gyakori, hogy a rohamok
néhány naptól több hónapig tartó epizódusokba rendeződnek, ez a terápia hatásának megítélésében okozhat tévedést. A kórkép férfiakban jóval gyakoribb. A paroxysmalis hemicraniáktól elkülöníti, hogy az arc bőrének érintése, rágás, nyelés, orrfújás,
fejmozgások, sőt erős fény, illetve kemény talajon járás is rohamot provokálhatnak. Trigeminus neuralgiától való elkülönítését
segíti, hogy a fájdalom kevésbé heves, a rohamok hosszabbak, illetve hogy az autonóm tünetek már kezdettől és enyhébb rohamok mellett is észlelhetők. A SUNCT kezelésében az indomethacin, illetve a cluster fejfájás és trigeminus neuralgia kezelésére
alkalmazott szerek általában hatástalanok; lamotrigin, illetve topiramát adása néhány esetben eredményes volt .
SUNCT szindrómához hasonló tüneteket írtak le ipsilateralis kisagy-hídszögleti AVM, a hídban elhelyezkedő angioma
cavernosum, osteogenesis imperfecta okozta trigeminus- és pons-compressio, illetve az orbitában észlelt venás vasculitis esetében is. Magunk a Neurológiai Klinikán vizsgált öt, klinikailag SUNCT szindrómának tartható esetből kettőnél tudtuk
MR-angiographiával az ipsilateralis n. trigeminus neurovascularis compressióját kimutatni. A SUNCT-ot utánzó symptomás
fejfájások gyakori előfordulása miatt koponya-MRI végzése minden esetben indokolt.
A valószínű trigemino-autonóm cephalalgia azon fejfájások megjelölésére szolgál, melyek egy kivételével teljesítik a diagnosztikus kritériumokat.
A trigemino-autonóm cephalalgiák jellegzetességei
Fejfájástípus

Tartam
(min.)

Rohamgyakoriság
(naponta)

Provokál

Terápia
(hatékony)

CF
EPH
CPH
SUNCT

15–180
2–30
2–30
0,25–2

0,5–8
3–30
1–40
3–100

alkohol, histamin
alkohol
alkohol
alkohol, érintés,
egyéb szenzoros

sumatriptan, 100% O2 belégzés
indomethacin
indomethacin
nem megoldott

Közös jellemzőik:
1. Féloldali, általában periorbitalis, illetve frontalis, erős fájdalom.
2. Kísérő tünetek: conjunctiva-belövelltség, könnyezés, orrdugulás, orrfolyás, ptosis, szemhéjödéma
CF: Cluster fejfájás; EPH: Episodicus paroxysmalis hemicrania; CPH: chronicus paroxysmalis hemicrania; SUNCT: Short-lasting unilateral
neuralgiform headache with nasal congestion and tearing (rövid ideig tartó féloldali neuralgiform fejfájás orrdugulással és könnyezéssel)
6. táblázat.
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Szembetegségekhez társuló fejfájások
A Nemzetközi Fejfájás Társaság felosztása a szembetegségekkel a 11. fejezetben („A koponya, nyak, szemek, fülek, orr, sinusok,
fogak, száj, illetve az arc és a fej egyéb képleteinek bántalmához társuló fej- vagy arcfájás”) foglalkozik. Míg az első kiadás az akut
glaucomához, a szem töréshibáihoz és a heterophoriához társuló fájdalmakat tárgyalta, a felosztás második, 2004. évi kiadásában
helyet kaptak a szem gyulladásos betegségeihez társuló fejfájások is. A 11. fejezetben szereplő valamennyi struktúrára – így a
szemekre is – igaz, hogy a topográfiai közelség miatt bármely bántalmuk esetén a laikus könnyen kapcsolatot keres fejfájása és az
adott betegség között, még akkor is, ha a két probléma kialakulása között jelentős időbeli különbség állt fenn. Ezért minden ilyen
esetben szükséges a gondos anamnézisfelvétel és az adott szembetegség megfelelő kivizsgálása, illetve gondos mérlegelés a tekintetben, hogy a szembetegség és a panaszolt fájdalom között valóban oki összefüggés áll-e fenn. Bár nem az oki kapcsolat sine qua
non-ja, (hiszen az önálló fejfájások rohamkezelésekor a placeboválasz a 30%-ot is elérheti), a „Szembetegséghez társuló fejfájás”
definitív diagnózishoz szükséges kritérium, hogy a szembetegség hatásos kezelését követően a fejfájás enyhül v. megszűnik.
Az akut glaucomás roham féloldali, rohamszerű látásromlással és vele egy időben kezdődő, orbitalis, peri- vagy retroorbitalis, de
akár az egész fejre terjedő, heves fájdalommal jár. A beteg a fényforrások körül szivárványszínű karikákból álló udvart láthat, ezt
a szaruhártya megváltozott fénytörése okozza. A roham alatt a szem kivörösödik a conjunctivalis erek tágulata miatt, könnyezés léphet
fel, a szaruhártya homályossá, a pupilla szabálytalan alakúvá válhat. A szemgolyó kemény, nyomásra fájdalmas. A fájdalmat hányás
kísérheti. Az akut glaucomás roham sürgősségi ellátást igénylő kórkép; elsődleges a szemnyomás csökkentése, majd az oki kezelés.
A szem fénytörési hibáinak tulajdonított fejfájás általában enyhe, kétoldali; legtöbbször frontalis vagy szemkörnyéki, de esetenként
occipitalis is lehet. A fájdalom a szem tartós használata esetén jelenik meg, ébredéskor hiányzik, a nap előrehaladtával fokozódik; kísérő tünettel általában nem jár, de a szemek enyhe égő érzése előfordulhat. A kórisme felállításához a korrigálatlan vagy nem megfelelően korrigált
töréshibát bizonyítani kell. Gyakrabban fordul elő ilyen fejfájás akkor, ha a két szem fénytörési hibája számottevően eltér egymástól, illetve
astigmia áll fenn. A fejfájás 40–50 éves kor között, a presbyopia megjelenésének időszakában gyakori. Amennyiben a megfelelő korrekció
viselése nem szünteti meg, úgy felmerül, hogy az önálló fejfájások leggyakoribb képviselője, a tenziós fejfájás felelős a panaszokért.
A heterophoria, illetve heterotropia (látens vagy manifeszt kancsalság) okozta fejfájás visszatérő, folyamatos (nem lüktető), enyhe
vagy közepesen erős, frontalis lokalizációjú fájdalommal jár. Diagnosztikus kritérium a heterophoria vagy heterotropia bizonyítása
(intermittáló homályos látás vagy kettőslátás, a fókusz megváltoztatásának nehézsége, pl. közeliről távoli tárgyra nézés esetén), és az,
hogy a fájdalom fárasztó látási feladat során alakul ki, illetve romlik. Szintén kritérium, hogy az egyik szem lehunyása a fájdalmat
általában csökkenti. A fájdalom forrása a retinalis képfúzió (a fixált tárgy képpontjainak a retina identikus pontjaira vetítése), mely
heterophoria esetén a szemizmokra fokozott terhelést ró. Ennek megfelelően a fájdalom a szem fokozott igénybevétele esetén jelenik
meg; kísérheti homályos látás, kettőslátás, és fényérzékenység is. A heterophoria a szemek váltott eltakarásával (cover test) felismerhető.
A heterotropia nem feltétlenül jár fejfájással; gyermekkortól meglévő eseteiben a fejfájás ritka, a későbbi korban, pl.
szemizombénulás következtében kialakuló heterotropia azonban igen. A szem kifáradása (tartós használat, rossz megvilágítási
körülmények stb.) a fejfájást ronthatják.
A szem gyulladásos betegségeihez társuló fejfájás orbitalis, retro- vagy periorbitalis lokalizációjú. A fájdalom a gyulladás ideje
alatt alakul ki; a szem különböző struktúráinak gyulladása (iritis, iridodyclitis, choroiditis stb.) egyaránt okozhatja. A diagnózis
alapja a gyulladásos szembetegség felismerése; oki kezelésére a fejfájás megszűnik.
Fájdalmas ophthalmoplegia
A napok vagy hetek alatt kialakuló fájdalmas ophthalmoplegia tünetegyüttesét a sinus cavernosus elülső részét vagy a fissura orbitalis superiort érintő folyamatok
idézik elő. Daganatok (primaer intracranialis tumorok,
metastasisok), vascularis kórképek (aneurysmák, carotisdissectio, carotido-cavernosus fistula) gyulladásos betegségek (orbitalis pseudotumor, óriássejtes arteritis, sarcoidosis,
Tolosa–Hunt-szindróma), és infectiók (mycobacterium,
gombás fertőzések) egyaránt okozhatják, de létrejöhet
ophthalmoplegiás „migrén”, illetve diabetes talaján kialakuló microvascularis infarctusok következtében is. A fájdalmas ophthalmoplegia gondos kivizsgálásával gyorsan
felismerhetők olyan kórállapotok, melyek megfelelő kezelés
nélkül súlyos károsodáshoz vagy halálhoz vezethetnek. A
fájdalmas ophthalmoplegia okait a 7. táblázat foglalja össze.
Tolosa–Hunt-szindróma
A Tolosa–Hunt-szindróma (THS) fő jellegzetessége a visszatérő, féloldali szemkörnyéki, illetve retroorbitalis fájdalom
és ipsilateralis szemizombénulás, melyek szteroidadásra jól
reagálnak. Szövettani vizsgálatok szerint a THS oka a sinus
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A fájdalmas ophthalmoplegia okai [(2) alapján, módosítva]
Vascularis kórképek
A. cerebri posterior aneurysma
A. communicans posterior aneurysma
Intracavernosus carotis-aneurysma
Sinus cavernosus thrombosis (septicus/asepticus)
Carotido-cavernosus fistula
Arteritis temporalis
Diabeteses n. oculomotorius mononeuropathia
Hypophysis-apoplexia
Neoplasiás
Hypophysis-adenoma
Pericavernosus meningeoma
Az orbita tumorai
Nasopharyngealis tumorok orbitalis vagy intracavernosus terjedéssel
Gyulladásos és fertőzéses kórképek
Tolosa–Hunt-szindróma
Orbitalis pseudotumor
Sinusitis
Mucokele
Herpes zoster
Mucormycosis
Sarcoidosis
Idiopathiás hypertrophiás cranialis pachymeningitis
Egyéb
Ophthalmoplegiás „migrén”
7. táblázat.
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cavernosust vagy a fissura orbitalis superiort érintő aspecifikus granulomatosus gyulladás (30). Intracavernosusan elhelyezkedő
gyulladásra utal, ha a tünetekhez a trigeminus periorbitalis ágainak érzészavara társul; orbitalis lokalizáció esetén látásvesztés (n.
opticus compressio) társulhat. A gyulladásos eltérések MR-vizsgálattal igazolhatók, ez része a diagnosztikus kritériumoknak (1).
A Tolosa–Hunt-szindróma diagnosztikus kritériumai (1)
A. Egy vagy több féloldali szemfájdalommal járó epizód, mely kezelés nélkül több hétig tart
B. A III., IV., és/vagy VI. agyideg paresise és/vagy MRI-vel vagy biopsziával igazolt granuloma
C. A paresis a fájdalom kezdetével egybeesik, vagy két héten belül követi
D. A fájdalom és paresis adekvát szteroidkezelés mellett 72 órán belül megszűnik
E. Az egyéb okokat megfelelő vizsgálatokkal kizárták
Megjegyzés: Egyes esetekben a THS tüneteit a n. trigeminus (elsősorban az 1. ág), a n. opticus, n. facialis vagy n. vestibulocochlearis
érintettségének tünetei kísérik. Ritkán a pupilla sympathicus beidegzésének zavara is észlelhető. A biopsziára került esetek egy részében
a THS-t a sinus cavernosus, fissura orbitalis superior, illetve orbita granulomatosos folyamata okozta. A betegek gondos követése szükséges
a fájdalmas ophthalmoplegia egyéb okainak kizárásához.
8. táblázat.

Ugyanakkor nagyobb beteganyag elemzése során a típusos tüneteket mutató betegeknek csak 35%-ában volt THS-ra utaló MRIlelet, 31%-ban más eltérést mutatott, míg 33%-ban negatív volt (31). A süllyedés általában kissé gyorsult, a tünetek kezdetén a
fehérvérsejtszám emelkedett lehet. A THS kezelésének alapja a kortikoszteroidok alkalmazása (125–500 mg methylprednisolon
per os 4–5 napon át, majd fokozatosan csökkenő adag); az 1–2 napon belül bekövetkező javulás a THS diagnózisa mellett szól,
de önmagában nem zárja ki más kórok lehetőségét.
Orbitalis pseudotumor
Az idiopathiás granulomatosus gyulladás kiterjedtebb változata, melyet a külső szemizmok gyulladásos megnagyobbodása okoz;
a folyamat gyakran a bulbusra vagy az orbita egyéb képleteire is kiterjed. Az orbitalis pseudotumort a conjunctiva és szemhéj belövelltsége, illetve proptosis kísérheti, ezek az eltérések Tolosa–Hunt-szindrómában hiányoznak. Ritkán előfordulhat ipsilateralis
látásvesztés is (opticus compressio). Az orbita ultrahang- vagy CT-vizsgálata a szemizmok, illetve az orbita egyéb képleteinek
megnagyobbodását mutatja. A kezelés alapja szintén a kortikoszteroid adás.
Arteritis temporalis (Óriássejtes arteritis)
Az óriássejtes arteritis immunmediált kórkép, melyet a közepes és nagy artériák falának granulomatosus gyulladása jellemez.
A leggyakoribb szisztémás vasculitis, mely legtöbbször az ötven év felettieket érinti. Incidenciája 3–9/100 000 fő/év, de ötven
év felett 17, nyolcvan év felett 156 ugyanennyi lakosra vonatkoztatva. Bár szisztémás kórkép, egyes érszakaszokat különösen
gyakran érint: cranialis típusa az arteria temporalist, nagyereket érintő formája az aortát, az a. axillarist vagy a. subclaviát érinti.
Az érfal gyulladása mellett gyakorta jár szisztémás gyulladás tüneteivel, illetve gyakori a polymyalgia rheumatica is. Ehelyütt
– neuro-ophthalmologiai vonatkozásai miatt – az arteritis temporalist tárgyaljuk.
Az arteritis temporalis vezető tünete, a folyamatos vagy időszakos, fél-, vagy kétoldali halántéki fejfájás a betegek 70–90%-ában
fordul elő. További tünetei közé tartoznak a duzzadt, nyomásérzékeny, csökkent pulzációjú skalp artériák (60%), polymyalgia
rheumatica (25%), a rágóizmok ischaemiás fájdalma (claudicatio, 25–40%), láz, anorexia, fogyás (50%). Előfordulhat a külső szemizmok ischaemiája miatt kettőslátás (15%), egy vagy kétoldali amaurosis fugax (36%), vakságot okozó elülső ischaemiás opticus
neuropathia (15%). A kezeletlen szisztémás vasculitis emellett vezethet stroke, hirtelen hallásromlás, myelopathia, neuropathia,
myocardialis infarctus, aorta aneurysma kialakulásához is. A süllyedés egyéb okkal nem magyarázhatóan gyorsult (>50 mm/h
a betegek kb. 90%-ában). A C-reaktív protein szinte mindig emelkedett. Gyakori az anaemia és az emelkedett thrombocytaszám.
A temporalis arteria biopsziás lelete megerősítheti a kórismét, de a vizsgálat szenzitivitása 58%, és ebből következően a negatív
lelet sem zárja ki a betegséget. A találati pontosság nagyobb érszakasz kivételével és annak több pontján vett mintavétellel növelhető.
A temporalis erek ultrahangos vagy MRI vizsgálata a megvastagodott érfal kimutatásával segítséget nyújthat.
Az arteritis temporalis kezelését már megalapozott gyanú esetén is meg kell kezdeni. A jelenleg elfogadott kezelési mód a nagy kezdeti dózisú (15 mg/testsúly-kg) methylprednisolon adása 3 napon át, melyet fenntartó adag adása követ (40 mg/nap per os) akár hónapokon át is, a gyulladásos paraméterektől függően fokozatosan csökkentve. Antiaggregatiós szer kiegészítő adása csökkentheti az
ischaemiás szövődmény rizikóját. A methothrexat nem hatásos, de egyes esetekben a szteroidadag csökkentésére alkalmazzák. (32)
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9.1.

Felülről lefelé tekintve
Corticalis sérülés következtében megjelenő vizuális zavarok

TEKINTETBE VÉTEL PROBLÉMÁI: FIGYELEM–SZEMMOZGÁS
Vajon ugyanazokra a környezeti tárgyakra tekintve ugyanazt látjuk-e, mikor hegyre felfelé megyünk (a csúcsra), illetve mikor
a hegytetőről lejövünk? Ugyanaz a látvány tárul elénk, mikor reggel otthonról mondjuk, elmegyünk munkába, mint mikor
hazafelé megyünk? Ha ugyanaz, az nagyon különös, mivel más-más látószögből látjuk környezetünket, ha viszont mást látunk,
az meg nagyon érdekes, mert többnyire ugyanazokról a dolgokról van szó, amelyek kinek-kinek az útját övezik. Csak a térben
éppen elfoglalt helyzetünkből adódik, hogy ugyanazt a tárgyat, személyt milyennek látjuk? Csupán aktuális látószögünk,
a tárgyaktól lévő távolságunk, mozgásunk sebessége, a fényviszonyok, az időjárás változása, az úton lévő társaink, állatok
és mozgó objektumok változásai határozzák meg azt, hogy éppen mit látunk egy adott időben?
Szükségleteinktől, tapasztalatainktól, értelmünktől, céljainktól vezérelve és érzelmeinkkel átitatva haladunk életünkben különböző
életkorunknak megfelelően változva. Mindig képesnek kell lennünk kiemelni a körülöttünk lévő információ-forgatagból azokat
az elemeket, amelyek céljainkhoz közelebb visznek (pl. 6-os villamos), illetve, használni ezeket rendeltetésüknek megfelelően
(pl. felszállni, kapaszkodni – utazni). Majd pedig ha pedig észleljük, hogy elértük, amit szerettünk volna (pl. a megfelelő megálló),
akkor el kell tudnunk távolodni a korábban oly fontos eszköztől (leszállni róla). Ezt követően képesnek kell lennünk kiválasztani
– pl. tekintetünk irányításával – a következő célpontot. Ebben a folyamatban, miközben ugyanazzal a tárggyal van dolgunk, ugyanúgy nevezzük meg, mégis pillanatnyi célunktól függően más és más jelentése, jelentősége lesz számunkra. Nem egy jelentésnélküli
értelmetlen világban élünk. Megpróbáljuk értelmessé tenni.
Olvassuk csak el az alábbi szöveget!
A
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tőlfü ggjek.
Fodor Ákos egyik versét daraboltuk szét. (Reméljük, nem haragszik meg a költő ezért.) A kaotikusnak tűnő vizuális mintázattal némi erőfeszítés után meg tudunk birkózni. Az az erőfeszítés, amit a kedves olvasó tapasztalt önmagában, mutatja,
hogy milyen ereje van az értelem keresésének, hogy érthető világot, jelentéssel rendelkező „egészeket” un. „Gestalt”-okat
(„Alakzat”-okat) formáljunk a töredékekből. A vizuális észlelés tehát egy olyan aktív folyamat, amelyben egyszerre vannak
jelen alulról felfelé ható (észlelési) és fentről lefelé ható (észlelést szervező irányított figyelmi1 és értelmező) folyamatok (1).
Az extraperszonális térre irányított figyelem Mesulam (3, 4) által leírt, komplex szabályozó rendszeréről részletesen olvashatnak a neglectről szóló fejezetben. A jelen téma szempontjából azt emelnénk ki, hogy a vizuális észlelés aktív, célirányos, sőt
akár tudatosan kontrollált szervezése – többek között – a frontális, ezen belül kiemelt hangsúllyal a prefrontális kérgi területek finoman összehangolt működése révén valósul meg. Ebből következik, hogy a prefrontális struktúrák károsodásának
következményeként akkor is megjelenhet súlyos percepciós probléma, ha az elemi észlelési (alulról felfelé ható) folyamatok
épek, vagyis valódi vizuális agnosiáról (a vizuális észlelés, felismerés speciális zavara) nem beszélhetünk. A prefrontális lebeny működészavara következtében akkor mutatkozik nehézség egy tárgy helyes felismerésében, ha a látvány összetett, ezért
feldolgozása előzetes elemzést, szervezést kíván meg. Ezt a speciális neuropszichológiai zavart pseudoagnosianak nevezzük
(5). A pseudoagnosia tüneteit mutató beteg felszínes benyomás alapján, kritikai elemzés nélkül mond véleményt arról, amit lát.
Az 1. ábrára például mondhatja azt, hogy „liba edzővel” – edzőnek vélve a szemből fotózott szárnyas állatot a „sildes sapkájáról”;
sapkának beazonosítva a nyitott csőr felső részét és a fejtetőt, amit utólag magyarázatként adott arra a kérdésre, kérésre, hogy
mutassa meg, hol látja az edzőt!?
Pseudoagnosia esetén azt tapasztalhatjuk, hogy az észlelés impulzív jellegű. Az agysérült betegnél lecsökkennek az aktív kereső szemmozgások, s a látvány megragadásakor, értelmezésekor a korrektív, önellenőrző elemek is hiányoznak a működéséből.
1 Természetesen az észlelést nemcsak a tudatos, irányított figyelem szervezheti és módosíthatja. Például az észlelés első lépése, az észrevétel (felfigyelés)
automatikus, nem tudatos figyelmi folyamat (orientációs reakció) függvénye is, amelyet a szakkádikus szemmozgások tesznek lehetővé (2).
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1. ábra
Szokatlan perspektívában megjelenített szárnyasok

2. ábra
Poppelreuter ábra a vizuális zavarok vizsgálatához

Tehát zavart szenved a tárgyak önindította, akaratlagos vizsgálatának képessége, az ezzel összefüggő szelektív, aktív figyelem, és ez
a probléma a beteg szemmozgásaiban is jól láthatóan kifejeződik (6, 7). Minél összetettebb egy vizuális látvány vagy jelenet, annál
nagyobb valószínűséggel fog a beteg, a vizuális organizáció hiányában, a valóságnak nem megfelelően, részletvezérelten, felszínesen,
impulzívan, töredékesen észlelni. Előfordulhat azonban az is, hogy az agysérült személy eredetileg össze nem tartozó részeket
összesűrít, azaz kontaminál: különálló egységek határait átlépi, vagy nem veszi figyelembe, és egy észleletbe vonja össze azokat.
Például egy Poppelreuter ábrára (lásd 2. ábra), amikor a vizsgált személynek az a feladata, hogy nevezze meg, miket lát a képen,
nem meglepő az olyan válasz, hogy „üstben fől a hal, s itt folyik a vére”. Az ilyen válasz természetesen nem minden esetben kóros, lehet az originalitás jele, ami adaptív és konstruktív formában a kreativitás alapja, s ami magas fokú képzelőerőt feltételez.
A képzelet, a fantázia, a vizuális gondolkodás bizonyos folyamatai, a vizualizációs előrevetítő, tervező működés szintén sérülhet
a prefrontális területek károsodásakor. A tervezés folyamatában mindkét agyfélteke frontális (prefrontális) területeinek hangsúlyos a szerepe, de a jobb félteke dominánsabb a vizuális, és vizuális-téri működések területén.
A vizuális információk organizációjának problémája nemcsak tárgyak, képek esetén jelenik meg, hanem az „interperszonális
tér” észlelése során is. Prefrontális diszfunkció esetén előfordulhat, hogy az agysérült beteg nem képes személyek arckifejezését,
metakommunikációját megfelelően „leolvasni”, s gyakran tévesen ítéli meg mások szándékát. Ekkor sérül más emberek mentális
állapotainak megítélése (8), és annak ellenére, hogy az agysérült személynek nincs arcfelismerési zavara, könnyen eltéved a társas
környezetben, mivel félre érti a többi embert és így váratlan, nem megfelelő, impulzív reakcióival könnyen konfliktusba kerülhet
a probléma háttér mechanizmusáról mit sem sejtő környezetével.
A vizuális észlelés nemcsak a magasan szervezett, aktív figyelmi organizáció zavara következtében károsodhat, hanem
a figyelmi folyamat más aspektusainak diszfunkciója miatt is. Az aktív észlelés során a folyamatosan változó, komplex vizuális környezetben tekintetünket célunknak megfelelően kell a számunkra létfontosságú objektumokra irányítani. Ez többek
között a szakkádikus letapogató szemmozgások különböző szintű szabályozásán keresztül valósul meg (2). A szakkádikus
szemmozgások követése az oculomotoros tevékenység mérésén belül jól bevált módszere a vizuális figyelemi működés vizsgálatának, és hatékony a különböző, például frontális illetve parieto-occipitális sérülésből fakadó zavarok elkülönítésében (9).
A vizuális figyelem egyik pontról a másikra történő átirányításának, tehát a folyamatos pásztázásnak egy jellegzetes zavara
a szimultán agnosia (5, 10-15).
A szimultán agnosia olyan vizuális figyelmi zavar, amely esetén a személy képtelen arra, hogy a látott kép vagy az őt körülvevő vizuális világ részleteit szimultán észlelje. Megtartott elemi vizuális funkciók mellett a beteg csak a komplex kép egy
elemét észleli, függetlenül annak méretétől, mintha csőlátása lenne. Például zajos helyiségbe lépve hallja, hogy ott sokan
vannak, mégis egyszerre csak egy embert lát, noha nincs látótérdefektusa. A szimultán agnosia különböző súlyossági fokban
jelentkezhet, és bár ritkán fordul elő, általában komoly problémaként jelenik meg a személyek mindennapi életében. Például
előfordulhat, hogy a beteg azért képtelen a rajzolásra, mert hol a papírt, hol a ceruzát látja, és képtelen a kettőt összehozni.
Neuro-ophthalmológiai vizsgálatban a szakkádikus szemmozgás vizsgálatán kívül (EOG) az Ishihara táblák is jól használhatók a szimultán agnosia kimutatásában. Az agysérült személynek ugyanis nehézséget jelent a számokat megnevezni annak
ellenére, hogy a színeket jól felismeri (16). (Természetesen a számmegnevezés más, például afázia miatt is problémát jelenthet.
Vigyázzunk ne keverjük össze a különböző típusú, de megjelenésében nagyon hasonló tüneteket!)
A betegségnek két formáját különíthetjük el (10): a dorsalis szimultán agnosia bilateralis parietooccipitalis károsodáskor jön
létre, a ventralis forma, pedig a bal inferior occipitotemporalis terület sérülésekor. A dorsalis szimultán agnosia, bár lehet önálló
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kórkép, gyakran társul két jellegzetes tünettel, az oculáris apraxiával (pszichikus tekintésbénulás), és az optikus ataxiával
(l. később). A három tünet együttes megjelenését Bálint-szindrómának (17-19) nevezzük, amely a parietooccipitális terület kétoldali károsodása következtében jön létre. Ezzel a szindrómával a klinikumban ritkán találkozunk, de azért a szakirodalomban
olvashatók ilyen tünetekkel küzdő betegek rehabilitációjával kapcsolatos esetismertetések is (22). A szindrómát Bálint Rezső írta
le 1907-ben, akiről nevezetessé is vált a tünetcsoport (20). A szindróma két fő tünetét a szimultánagnóziát és az opticus ataxiát
részletesebben tárgyaljuk fejezetünkben. A harmadik tünetről az oculáris apraxiáról vagy más néven a tekintés pszichikus
paralíziséről röviden annyit jegyeznénk meg, hogy a probléma lényege az, hogy az agysérült beteg a foveális rendszerén keresztül
nézett tárgyról nem tudja átváltani a tekintetét a periférián megjelenő új tárgyra (21). A periférián megjelenő tárgyra annak
ellenére nem történik meg a figyelmi váltás, hogy a szemmozgások épek.
VALÓDI VIZUÁLIS AGNOSIÁK
A vizuális analízis és zavarai
Előbbiekben részletesen bemutattuk azokat a vizuális zavarokat, amik a látás magasabb szintű figyelmi folyamatainak károsodásához köthetők. Az alábbiakban a vizuális észlelési rendszer diszfunkcióit tárgyaljuk, ezek tekinthetők valódi vizuális
agnosiának, tehát a „bemeneti vizuális minta” feldolgozási zavarának. A vizuális észlelés önmagában, a szorosan kapcsolódó
figyelmi hálózat nélkül is többszintű folyamat. A szemből egy összetett kép érkezik az agyhoz, amelyet előbb elemeire kell bontani,
analizálni kell ahhoz, hogy fel tudjuk dolgozni. Ez az analizálás néhány jellegzetes vizuális jellemző (pl. fényesség, szín, irány,
mélység, mozgás) mentén történik a vizuális kéregben (2, 23, 24). A vizuális analízis károsodásának leggyakoribb következménye
a színészlelés zavara (dischromatopsia, achromatopsia), az irányészlelés zavara, a mélységészlelés zavara (astereopsia), illetve
a mozgásészlelés zavara (akinetopsia).
A dischromatopsia és az achromatopsia (10, 23, 25, 26) az occipitotemporalis, a lingualis és a fusiform gyrus károsodása következtében alakulhat ki. Ekkor annak ellenére, hogy a retinában lévő csapokhoz kötődő elemi színlátás nem szenved zavart,
a személyek egyes színek észlelésére képtelenné válnak (dischromatopsia) vagy súlyosabb esetben egyáltalán nem észlelnek
színeket, fekete-fehérnek vagy a szürke árnyalataiban látják a színes világot (achromatopsia). Az agy egyoldali agysérülésnél
a színészlelés zavara csak az egyik (a károsodással ellenoldali) térfelet érinti (hemidischromatopsia, hemiachromatopsia).
A zavar neuropszichológiai vizsgálata során kártyák, fonalak, tárgyak színének megnevezésére, ill. színek szerinti csoportosítására kérik a beteget. A két vizsgálat együttes alkalmazása lehetővé teszi a színagnosia és a színanómia elkülönítését.
A színagnosia a szín észlelését érinti, így a beteg mind a megnevezésben, mind a csoportosításban rosszul teljesít.
Színanómia esetén a beteg a színeket észleli, csak a megfelelő szót nem tudja hozzá társítani, így ugyan színmegnevezésre képtelen, de a csoportosításban jól teljesít. A kérgi színvakság mindennapi életre gyakorolt hatását érzékletesen mutatja be Oliver
Sachs (27) egy színvakká vált festő esetének ismertetésével.
Az irányok megítélésének zavarában (28, 29) a személy
képtelen arra, hogy egy képen az ott látható vonalak térbeli irányát pontosan meghatározza. A jelenség vizsgálatára
kiváló eszköz a „párhuzamos vonalak keresése” feladat (30).
A 3. ábrán a vizsgált személynek a középen bekarikázott
vonallal párhuzamos egyeneseket kell keresnie és megjelölnie (a vonalakat mi számoztatni szoktuk). Az ábrán egy
olyan feladatmegoldást mutatunk be, amelyben a vizsgált
személynek nemcsak az iránytévesztése mutatkozik meg,
hanem a bal oldalt kihagyott vonalakból feltételezhetjük,
hogy neglect tünete is van.
A hétköznapi életben az irányok megítélésének zavara következtében az agysérült személynek nehézséget okozhat pl. az óramutató állásának leolvasása. A különböző vonalak irányának
3. ábra
megfelelő észlelése, azonban a kontúrdetekció (képek, tárgyak
Párhuzamos vonalak keresése feladat – kicsinyített méretben
- beszámozott párhuzamosok
- beszámozatlan párhuzamosok
határvonalának észlelése) alapjául is szolgál, így diszfunkciója a
magasabb szintű tárgyfelismerésben is problémát okozhat (23).
Az astereopsia (17, 23, 28) során a személy mélységészlelése szenved kárt. Bár a kétszemes együttlátás képessége ép, mégis sérül a tárgyak mélységének, távolságának észlelése és becslése, ami problémát okozhat a látáshoz kapcsolódó magasabb szintű folyamatokban
is. Például a hétköznapi életben azt vehetjük észre, hogy a betegek mellényúlnak a tárgyaknak (elé vagy mögé), vagy az asztalon a levest addig próbálják közelebb húzni, míg végül magukra borítják. Ezek a jelenségek nagyon hasonlítanak az optikus ataxia tüneteire
(l. később). A mélységészlelés zavaránál azonban, a vizuálisan vezetett cselekvésekben csak a mélység dimenziójában (közel-távol)
jelentkeznek problémák, síkban, oldalirányban nem. A betegséget többnyire a jobb hemisphaerium sérülése okozza.
Az akinetopsia (23, 25) olyan speciális vizuális deficit, amikor a személy nem látja, és nem tudja értelmezni a látott mozgásokat.
A statikus tárgyakat jól észleli, a mozgóak viszont láthatatlanná válnak számára, ugyanakkor a mozgás auditív és taktilis
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percepciója ép marad. Az akinetopsiával küzdő betegeket kifejezetten zavarják azok a helyzetek, amelyben egyszerre több
tárgy is mozog. Például a nagy társaságban való lét és közlekedés nagyon nagy nehézséget jelent számukra, mert ott sok ember egyszerre mozog, ezért a társas helyzetek gyakran szorongató érzést keltenek bennük. Az akinetopsiát a V5-nek nevezett
praestriatalis terület sérülése okozza, ugyanis a V5 agyterület sejtjei a mozgásra reagálnak, nagy részük a mozgás irányára is
érzékeny. A mozgás vizuális észlelése a tárgyak és a tér vizuális perceptuális károsodásától függetlenül önmagában is sérülhet.
Fontosnak tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az irány-, a mélység-, vagy a mozgásészlelés zavara nem mindig nyilvánvaló.
Ezek a vizuális corticalis diszfunkciók a személyben olyan bizonytalanság érzetet kelthetnek, amitől a fizikális térben való
közlekedés, illetve a társas közegben való lét félelmetessé válhat. Mindez lassíthatja a mozgások újratanulását a rehabilitációs
folyamatban, és az önellátás vizuálisan vezérelt folyamatainál „érthetetlen” megtorpanások jelentkezhetnek. A gyakorlatban
felmerülő problémák gyakran téves értelmezést kapnak, különösen akkor, ha a vizuális diszfunkciók diagnosztikai vakfoltra
esnek, s emiatt rejtve, valamint kezeletlenül maradnak. Előfordulhat, hogy az agysérült személy érzelmi és viselkedési megnyilvánulásai, panaszai miatt fóbiára gyanakodnak. Javasoljuk, hogy pl. agorafóbiával kezelt személyeknél is vessük fel annak
lehetőségét (vizsgálattal ellenőrizzük le), hogy esetleg a félelmek, a visszahúzódás mögött valódi vizuális zavar bújik meg.
A vizuális integráció és zavarai
A vizuális analízist követően az egyes elemeket az agy újra integrálja. Ez az integrációs folyamat egymással párhuzamosan
két pályarendszeren történik, ugyanis a vizuális észlelés specifikus jellegzetessége, hogy (legalább) két idegi alrendszere van:
1. ventralis (occipitotemporalis) pálya, 2. dorsalis (occipitoparietalis) pálya2. Bár a vizuális észlelés két kérgi útvonala régóta ismeretes, a pályák fő funkcióit tekintve egyes szerzők különböző helyekre teszik a hangsúlyt (24). A jelen fejezet célja nem kívánja
meg, terjedelme pedig nem teszi lehetővé, hogy ezt részletezzük. A vizuális zavarok jobb megértésének elősegítése érdekében
az alábbiakban Goodale és Milner akció-percepció hipotézisét (31, 32) mutatjuk be röviden3. Ha jól meggondoljuk, egy élőlény
számára a vizuális észlelésnek két létfontosságú funkciója lehet: 1. tudni mi az, amit lát, 2. tudni hol van, amit lát, amihez hozzátartozik, hogy miként közelítheti, ragadhatja meg, vagy kerülheti el azt. Az előbbihez a tárgy vizuális perceptuális jellemzőit
(méret, forma, szín stb.) kell feldolgozni, az utóbbihoz a tárgy térbeli helyét és helyzetét, a hozzá kapcsolódó mozgási információkkal. Az előbbi funkció a ventralis pályarendszerhez köthető, aminek működése lehetővé teszi a tárgy képi reprezentációjának
kialakulását, ezáltal a tárgyfelismerést. Az utóbbi funkció a dorsalis pályához kapcsolható, ami a vizuálisan vezetett mozgások
szabályozásának alapját képezi. Ebből következik, hogy a ventralis látópálya károsodása a tárgyfelismerésben, a dorsalis látópálya sérülése viszont a vizuomotoros tevékenység szabályozásában okoz problémát. A neglect szindróma (l. részletesen a
következő fejezetben) olyan összetett zavar, amely érintheti a térészlelést, a téri figyelmet és a térbeli mozgás szabályozását, tehát
a dorsalis látórendszert, de a tárgyfelismerést, vagyis a ventralis pályát is. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a tárgyfelismerés problémája mögött állhat több jelenség, pl. pseudoagnosia, neglect, apperceptív vagy asszociatív agnosia (l. később)
amelyek megkülönböztetése kvalitatív neuropszichológiai analízis segítségével lehetséges.
A látás fejlődésében feltételezik, hogy a ventralis pálya egyrészt filogenetikusan fiatalabb, másrészt az egyedfejlődés során is késleltetve érik a dorsalis pályához viszonyítva (24). Alkalmazkodva ehhez a fejlődési sorrendhez a következőkben először dorsalis,
majd a ventralis látópálya károsodásához köthető vizuális integrációs zavarokat mutatjuk be.
A dorsalis rendszer integrációs zavarai
Az opticus ataxia (34, 35) a vizuálisan vezetett tárgyelérő
kézmozgás (vagy bármilyen célmozgás) zavara, megtartott
elemi vizuális szenzomotoros és szomatoszenzoros funkciók
mellett. A betegek, bár pontosan lokalizálják a tárgy helyzetét, ha meg akarják fogni, mégis mellényúlnak. Nem sérülnek
viszont azok a célmozgások, amelyek nem vizuálisan irányítottak. Például a hagyományos neurológiai vizsgálatban az
orr-ujjhegy próbát ezek a betegek jól végzik el. Feltételezhető,
hogy e kórképben a vizuális ingerek és a proprioceptív mozgási információk integrálása károsodik. Az opticus ataxia a
parietooccipitális és a premotoros területek összeköttetésének diszfunkciója. Bilaterális sérülés esetén az elváltozások
markánsak, mindkét kézen észlelhetőek.
A hétköznapokban azt vehetjük észre, hogy például a személyek folyamatos írása kissé rendezetlen, viszont ha nyomtatott betűkkel írnak, akkor az szinte felismerhetetlenné válik,
mert ahogy felemelik az íróeszközt, nem tudják pont ugyanott

4. ábra
Opticus ataxiában szenvedő beteg teljesítménye a számok összekötésében és
bekarikázásában

2 A látórendszer paralel információ-feldolgozási mechanizmusairól l. részletesen Benedek György által írt fejezetet a jelen könyvben.
3 Az akció-percepció hipotézis közvetlen előzménye Mishkin és Ungerleider (33) elmélete, amely szerint a két alapvető vizuális rendszer a Mi
rendszer (ventralis) és a Hol rendszer (dorsalis).
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folytatni, ahol abbahagyták, s ezen okokból a rajzolásuk is nagyon kaotikus.
A betegek látják sikertelenségüket és próbálják önmagukat javítani. A mellényúlás, a szenzomotoros koordinációs probléma csökken, vagy akár el is tűnik, ha az optikus ataxiás beteg folyamatosan, a toll felemelése nélkül ír(hat),
vagy rajzol(hat). Ha az opticus ataxia vizsgálata során az agysérült személytől
azt kérjük, hogy egy lapon elszórtan felírt számokat karikázzon be, és sorrendben kösse össze őket, akkor csak többszöri nekirugaszkodással tudja ezt a
feladatot elvégezni. Erre látunk példát a 4. ábrán.
Ugyanez a beteg agyagszobrot készített, s folyamatos mozgásának eredményeként azon felismerhető a fejforma (5. ábra). Az egy-egy mozdulattal kialakítható részletek – például a szemek – viszonylag sikeresek. Ahol a részlet
kidolgozásához meg kellett szakítani a mozdulatot, és újra kellett kezdeni
a munkát (például a száj kialakításakor), a beteg mellényúlt és a sok próbálkozás ellenére, a szobornak ez a része szinte felismerhetetlenné vált.
A térbeli orientáció zavara (17) fedezhető fel a „kóborló” betegek egy ré5. ábra
szénél. Például a személy képtelen elmondani vagy térképen megmutatni a
Opticus ataxiában szenvedő beteg által készített szobor
haza vezető utat, illetve új környezetben tájékozódni. Ez a tünet része lehet
egy vizuális-téri emlékezet zavarnak, poszttraumás amnéziának, általános dezorientáltságnak vagy dementiának. Önálló jelenségként is felléphet, továbbá állhat mögötte, vagy kapcsolódhat hozzá az irány-, a mélység, és/vagy a mozgásészlelés zavara is.
A ventralis rendszer integrációs zavarai
A tárgyfelismerés folyamatában a vizuális analízist követő integráció első lépése a vizuális modalitású elemi információk összerendezése,
amely során az éppen aktuális észlelet kiegészül, a kapcsolódó emlékezetben tárolt vizuális információkkal is. Például egy asztal képe
kiegészülhet az éppen nem látott, takarásban lévő részek emlékezetben tárolt vizuális képével, s így kialakul az agyunkban az asztal
egészleges térbeli vizuális reprezentációja. Az integráció következő szintjén az aktuális vizuális reprezentáció összehasonlításra kerül az emlékezetben tárolt tárgyi reprezentációkkal, ezáltal jelentéssel töltődik meg, így lehetővé válik az adott tárgy beazonosítása.
Az integráció utolsó lépéseként az adott kép jelentéséhez hozzákapcsolódik a nyelvi reprezentáció, így lehetővé válik a megnevezés (23).
A tárgyfelismerési zavar a tárgyak azonosításának képtelensége, amely nem tulajdonítható lényeges látási problémának (látásélesség csökkenése, vakság) vagy más kognitív sérülésnek (szótalálási nehézség, figyelmi probléma, általános szellemi leépülés).
A tárgyfelismerés zavarának két alapvető formáját különböztetjük meg4 (9, 36, 37), amelyek a fentebb vázolt integrációs folyamat
más-más szintjének károsodásához köthetők (23).
1. A vizuális apperceptív agnosia az integráció első szintjén jelentkező károsodás következménye, ekkor az észlelés során nem
tud kialakulni stabil vizuális reprezentáció.
2. Vizuális asszociatív agnosia esetén a vizuális percepció ép, de a beteg
nem ismeri fel az adott tárgy jelentését, ebben az esetben tehát a szemantikai tudáshoz való hozzáférés károsodik.
Hogyan különböztethető meg a vizuális apperceptiv és vizuális asszociatív agnosia? A differenciáldiagnózishoz kvalitatív neuropszichológiai
analízis szükséges, mert az eltérések nem a hibázások mennyiségében, hanem a hibák minőségében mutatkozik meg. A következőkben
bemutatjuk a két vizuális agnosia eltérő neuropszichológiai jellegzetességeit.
A vizuális apperceptív agnosia (9, 36, 38) esetén tehát a vizuálisan bemutatott tárgyak, illetve tárgyképek felismerése károsodik, annak ellenére, hogy
az elemi szenzoros folyamatok épek. Az apperceptív agnosia jellegzetessége,
hogy nemcsak a felismerés szenvedhet zavart, hanem az agysérült személy
másolóképessége (kép, szöveg), írása, olvasása, akárcsak az azonos jelentésű
tárgyak illesztése (matching) is, például két fésűt nem tud azonos kategóriába sorolni. Az apperceptív agnosia súlyos tüneteit mutató beteg például az
órát karikának, a benne lévő számokat pedig, fekete foltoknak vélte.
Az almáról azt mondta: „Ez piros, mintha alma lenne.” Az ollót két sapkaformának és hosszúkás formának mondta. Ugyanennek a betegnek írási
és rajzolási nehézségei is voltak (6. ábra).

6. ábra
Egy apperceptív agnosiában szenvedő beteg rajza és diktálás
utáni írása

4 Humphreys és Riddoch úgy véli, hogy több tárgyfelismerési problémával küszködő beteg nehezen illeszthető bele a Lissauer féle kettős
(apperceptív és asszociatív agnosia) felosztásba, ezért részletesebb osztályozást javasolnak. Megkülönböztetnek az apperceptív agnosián belül
alak-, integratív-, transzformációs-; az asszociatív agnosián belül szemantikai- és szemantikai hozzáférési agnosiát (37,39).
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Az apperceptív agnosia bizonyos eseteiben a személy a megszokott módon megjelenített tárgyakat, képeket pontosan észleli. Ha ellenben a tárgyat szokatlan perspektívában mutatjuk be (1. ábra) vagy csak a sziluettjét
ábrázoljuk (7. ábra), a beteg téveszt (36). Egy egészséges embernek nem okoz
nehézséget, hogy ugyanazt a tárgyat különböző vagy szokatlan térbeli helyzetekben azonosnak ismerje fel, a tárgy nagyságát nem befolyásolja az eltérő
tárgytávolság, és a tárgy színét sem az eltérő megvilágítás. Ez a tárgykonstancia
jelensége, amely apperceptív agnosia esetén sérülhet, és ezért teljesítenek ros�szul a betegek a szokatlan perspektívájú képek felismerésében (39).
Az apperceptív agnosiás személy a Poppelreuter ábra (l. 2 ábra) áthúzásánál is
jellegzetes hibákat vét, ugyanis annyira megzavarják az egymásra rajzolt vonalak, hogy gyakran nem képes az egyes tárgyak kontúrján végighaladni (vö. az
alábbi asszociatív agnosiás beteg teljesítményét Poppelreuter ábra áthúzásában).

7. ábra
Vizsgálati feladat a sziluettkép felismerésére

Vizuális asszociativ agnosiáról (10, 40, 41) akkor beszélünk, ha a felismerés perceptuális szinten létrejöhetne, de a látott tárgy jelentéstartalmához a személy nem fér hozzá. Vizuális asszociatív agnosia esetén (szemben a vizuális apperceptív
agnosiával) a betegek a felismerésnél felhasználják a tárgyak formai jegyeit, tudnak illeszteni, képesek lerajzolni azokat a
tárgyakat is, amelyekről nem tudják, hogy mi az, sőt alakzatokat, komplex ábrákat is jól lemásolnak, anélkül, hogy a jelentésükkel tisztában lennének. Főként a hasonló alakú és formájú tárgyakat tévesztik. Az asszociatív agnosiás beteg jól kiveszi
az egymásra rajzolt tárgyakat (a halat, a tányért és a fenyőfát – lásd 2. ábra), de mivel nem aktiválódik a tárgyak jelentése,
ezért nem tudja megnevezni őket. „Látni látom, de nem tudom mi az”, fogalmazta meg nagyon érzékletesen az ilyen jellegű
problémáját az egyik asszociatív agnosia nehézségeivel küzdő beteg. A kompenzáció jele lehet, ha a beteg a formai hasonlóság alapján próbál értelmet adni annak, amit lát, és például a tányért kalapnak véli. Ez a tévesztés nem keverendő össze az
optikus aphasiaval, amelyben a jelentésadás megtörténik, csak a vizuálisan megjelenített tárgy megnevezése károsodott (42).
Szemléltetés kedvéért, de az esetismertetés igénye nélkül, alább bemutatjuk T. M. asszociatív agnosia tüneteit mutató, 15 éves, jobb
kezes, agysérült leány néhány feladatban nyújtott teljesítményét, amelyet a neuropszichológiai vizsgálat során készített 4-5 hónappal a traumás agysérülését követően. A sérülés elsősorban a bal oldali féltekét temporálisan és occipitálisan érintette (CT, MR
alapján). A neuro-ophthalmológiai vizsgálat kiterjedt bal oldali radiatio optica lézió okozta jobb oldali homonym hemianopiát,
továbbá bal alsó quadráns quadrantopiát véleményezett. A beteg tisztában volt nehézségeivel. Panaszai között elsőként az szerepelt, hogy „nem tudom, mi micsoda”, „nem tudom, hogy melyik étel milyen, csak ha elmondják”. Összehasonlításképpen,
a korábban bemutatott 1. ábrára (szokatlan perspektívájú fotó) a következő választ adta: „tuti, hogy ember, vagy legalábbis arra
hasonlít” – mondta a szemben lévő állatra – „ez meg lóhoz hasonlít” – mutatott a hátrébb látható libára. A válaszai megfogalmazásánál („hasonlít”) észrevehetjük a bizonytalanságot, s panaszát meg tudjuk feleltetni a megnyilvánuló nehézségének.
A pszeudoagnoziás tüneteket mutató személyeknél ez a bizonytalanság nem kíséri a feladatvégzést, ők a problémájukat
nem fogalmazzák meg, és gyakran panaszuk sincs.
A 8. ábrán láthatjuk, hogy a Poppelreuter ábrákkal végzett
vizsgálatban (az alapot lásd 2. ábrán) T. M. színes tollal körülrajzolta azokat a formákat, amelyeket egy alakzatnak
gondolt – alakzatonként egy szín használatát kértük. Ennek alapján láthatjuk, hogy perceptuálisan „jó egészeket”
formált. Lényegileg jól elkülönítette a rajzban megjelenített
valódi alakokat, ugyanakkor látható az is, hogy perceptu8. ábra
ális hasonlóság mentén egy egységbe szervezett olyan forT. M. megoldásai a Poppelreuter ábrák áthúzásának feladatából
mákat, amelyek eltérő figurák alkotórészeit képezték – lásd
a narancssárgával megrajzoltakat. A beteg a feladat végzése
során nem tudta megmondani, hogy mik azok, amiket körbe rajzolt. T. M. a színeket lényegében jól azonosította, bár
nem tudta megnevezni. Továbbá a szenzomotoros koordinációt megkövetelő másolási feladatokban is jól teljesített.
A 9. ábrán kicsinyítve bemutatott vonalkövetési feladatban
a vizsgált személynek meg kell mondania, hogy a baloldalon
megszámozott vonalakat egyenként követve, egy adott számból kiinduló vonal melyik betűhöz érkezik. Ezt T. M. hibátlanul
oldotta meg, ami szintén mutatja, hogy T. M-nél jól működnek
azok az elemi perceptuális szerveződési folyamatok, amelyek
nélkül ez a feladat sikeresen nem megoldható, nevezetesen
9. ábra
Rey-féle vonalkövetés (kicsinyítve)
képes vonalak „kusza együttesét” diszkriminálni, követni.
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A 10. ábrán T. M. azon rajzai láthatók, amelyeket a vizsgálatvezető kérésére rajzolt. Balról jobbra haladva 1. sorban:
kör, háromszög, négyzet, kocka, pohár, asztal, 2. sorban
lakótelepi ház, fa, ember. Megfigyelhetjük, hogy a beteg
képes egyenes és ívelt vonalak megformálására, és azokat össze is tudja kötni, azaz a rajzoláshoz az alapvető
vizuomotoros képességei megvannak. Viszont háromdimenziós tárgyakat nem tud helyesen megjeleníteni rajzban. A lakótelepi ház, a fa és emberrajzának összhatása
különös élményt kelt azzal, hogy a „dolgok” jellegzetessé10. ábra
geinek van olyan részlete, amely megfelelő, de olyan rajzT. M. rajzai
részletekkel kombinálódik, amelyek nem, vagy nem pont
úgy tartoznak a dolog valódi sajátosságaihoz (mentális reprezentációjához), mint ahogy itt meg van jelenítve. Például az ember
fején középen van egy szem, a fejtetőn pedig nem tudjuk, hogy két szarvacskát látunk-e, vagy a két fület jelentő vonalacskát.
T.M. az olyan egyszerű hétköznapi tárgyat, mint például a telefon nem tudta megnevezni akkor, ha csupán látta, vagy például a
kezébe vette azt. Amikor viszont a vizsgálatvezető rávezette, hogy hallgasson bele az „elemelt” részbe – telefonkagyló – akkor,
amint a búgó hangot meghallotta, azonnal felismerte és megnevezte a telefont a hangjáról. T. M-nek általános nehézsége volt
a tárgyak megnevezésével, és még ennél is nagyobb problémát jelentett az állatok, autók és emberek arcának beazonosítása.
Mondhatnánk azt is, hogy az élő (tőle függetlenül közeledő és távolodó) valamint mozgó, éppen ezért alakjukat látszólag
állandóan változtató objektumok jelentésének felismerése szinte lehetetlen volt számára. Képtelen volt memorizálni az őt
körülvevő háziállatok neveit. Ugyancsak problémát jelentett számára az olvasás. Emlékezetét nézve nehézséget okozott neki
akár szavakat, akár képeket verbálisan felidézni, viszont a vizuálisan látott tárgyakat könnyedén felismerte, amikor képek
közül kellett kiválasztani azokat.
T. M. neuropszichológiai vizsgálata igen részletes volt, és több évig kísérte állapotváltozásait (javulását), azonban jelenleg, a terjedelmi korlátok miatt, egyelőre meg kell elégednünk a kiragadott szemléltető példákkal. Rehabilitációját tekintve a lánynak újra
kellett tanulnia az őt körülvevő világ „jelentésmezejét”, kicsit úgy, mint, amikor egy kisgyermek ismerkedik a világgal, de egy kicsit másképp is, mert már világos fogalmak voltak a fejében, jól használta a nyelvet, képes volt beszélni, és absztrakt fogalmakban
gondolkodni. Az ő egyéni problémájához egy egyéni kikísérletező, fejlődési útra volt szükség, amelyet a család, a barátok és az
iskola valamint terapeuták „teamje” kísért. Nem létezett számára sem előre gyártott „terápiás egyen csomag”, amelyet a balesete
után megkaphatott volna.
A prosopagnosia (2, 10, 36, 43-46) nehézségeivel küzdő betegek vizuális felismerési zavara speciálisan arcokra vonatkozik. Arcfelismerési zavart mutató agysérült személyek ismerőseiket gyakran csak a hangjukról ill. egyéb egyéni jellegzetesség alapján (pl. tetoválás) ismerik meg, és/vagy új személyeket pedig nem tudnak megjegyezni az arcuk alapján.
Vizsgálatuk során gyakran az tapasztalható, hogy párhuzamosan bemutatott arcok azonosságát vagy különbözőségét
képtelenek pontosan megítélni. A probléma okozója a temporooccipitalis terület kétoldali, vagy ugyanezen területek
jobb oldali sérülése. A szakirodalomban alapkérdésként merül fel, hogy a prosopagnosia vajon önmagában speciális
zavar, vagy a vizuális felismerés általánosabb diszfunkciójának egyik megnyilvánulása. Számos olyan beszámolóval,
vizsgálattal találkozhatunk, amely módszertanilag egyre differenciáltabban elemzi a különböző típusú arcfelismerési
problémákat, ezek kapcsolatát, illetve disszociációinak formáit (47, 48). A prosopagnosia megjelenési módjaiban differenciálhatunk aszerint, hogy az arc vizuális mintázatának feldolgozásával (hasonlóan az apperceptív agnosiához),
vagy az archoz kapcsolódó jelentés (kinek az arca) aktiválásával van-e probléma (hasonló módon, mint az asszociatív
agnosiánál, amikor a tárgyak jelentése nem mobilizálható). Előbbi esetben a beteg diszkriminációs, transzformációs illetve integrációs nehézségek miatt nem veszi észre a különbséget és a hasonlóságot vagy az azonosságot az arcok között.
Utóbbi esetben a személy az ismerős illetve híres emberek arcait nem ismeri fel. A klinikai gyakorlatban előfordulhat,
hogy a hozzátartozók panaszai alapján, miszerint családtagjuk elzárkózik tőlük, és nem ismeri meg őket, felmerül a
prosopagnosia hipotézise. Az ilyen jellegű probléma mögött azonban nem biztos, hogy prosopagnosia áll, lehetséges,
hogy Capgras szindrómáról van szó. A Capgras szindróma tüneteit mutató beteg ismerős arcokat idegennek vél, miközben arcokat jól felismer. A beteg például közvetlen hozzátartozóit elutasítja, mivel úgy véli, hogy azokat kicserélték
helyettesítőkkel, akik utánzatok, dublőrök (49). Esetenként veszélyes földönkívülieknek tartja őket. Annyira retteghet a
beteg a támadás veszélyétől, hogy akár sérülést, esetleg halált is okozhat a tévesen idegennek észlelt személynek. Fontos
elkülöníteni, hogy a zavar hátterében neurológiai probléma (neurodegeneratív – Lewy-testes demencia) vagy más jellegű, például az un. paranoid pszichotikus állapot húzódik-e meg (50). A Capgras szindrómával együtt, de önállóan is
megjelenhet, az un Frégoli-tünet (51, 52), amikor a beteg ismerősnek tekint ismeretlen személyeket, például a kórteremben a szobatársban rokont, vagy barátot vél felismerni. A Frégoli-doxazma leggyakrabban szkizofrénia, szkizoaffektív
zavarok esetén jelenik meg, de előfordulhat organikus sérülést (pl. contusio cerebri) követően is, dezorientáltság állapotában. A Capgras és Frégoli jelenségek érzelmileg színezett körülmények között jelennek meg, általában elmondhatjuk,
hogy akár elidegenítésről, akár ismerőssé tételről van szó, az arcfelismerési probléma összekapcsolódik személyekhez
fűződő emocionális tartalommal.
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TUDATOSSÁG, BELÁTÁS ÉS VIZUÁLIS ÉSZLELÉS
„Látja? Nem látja? Na látja!”
Az előbb tárgyalt Capgras szindróma és Frégoli tünet, valamint a korábban említett neglect szindróma esetén a betegek legtöbbször nincsenek tudatában problémáiknak. Hasonló, bár talán még hihetetlenebb jelenség az Anton szindróma (54, 55), amikor
egy beteg tagadja corticalis vakságát. A corticalis vakságot az occipitalis lebeny kiterjedt kétoldali (Brodmann 17-, 18-, 19-es area
részleges vagy teljes) károsodása okozhatja. Ekkor az agysérült személy híján van minden vizuális élménynek, annak ellenére,
hogy az elülső (anterior) vizuális pályák épek 5 (53). Anton szindrómában szenvedő személyek gyakran kifogásokat keresnek,
hogy aktuálisan miért nem látnak (pl. nincs elég fény), vagy annyira bizonygatják, hogy látnak, hogy a saját testi épségüket veszélyeztetik (pl. nekimennek a falnak). Az Anton szindróma a betegségbelátás hiányának (anosognosia) egy fajtája, amely általában
demenciával társul, de előfordulhat az agy lokális károsodásánál is, a frontális lebeny kétoldali súlyos zavaránál (55). Az Anton
szindróma még különösebbnek tűnik, ha figyelembe vesszük a látás és a tudatosság (belátás) szoros kapcsolatát, amelyet nyelvünk oly sokszínűen fejez ki (pl. ’átlát’, ’belát’, ’betekintést nyer’, ’hiszem, ha látom’, ’nem hisz a szemének’ stb.).
A corticalis vaksághoz köthető egy másik különös jelenség, a vaklátás (2, 57). Előfordul, hogy kérgi vaksággal küzdő személyeknek bizonyos látáshoz köthető készségei megmaradnak. Képesek lehetnek a véletlennél nagyobb valószínűséggel egy inger
helyét helyesen eltalálni, mozgást észlelni, vagy vonalak irányát illetve egyszerű formákat (pl. X és O) megkülönböztetni, annak
ellenére, hogy e betegeknek nincs a vizuális információkról élménye. Feltételezhető, hogy az agy – vélhetően a colliculus superior
révén – kéreg alatt is feldolgozza a látásból származó információkat, így lehetséges ez a nem tudatos, de mégis látásra emlékeztető
teljesítmény. A vaklátás során az érzékelés nem válik észlelési élménnyé, de az idegrendszer hasznosítja az információt. A nem
tudatos, de mégis hasznosított információkra történő reflex szintű reagálások (pl. inger felé fordulás) miatt a környezetben kétség
támadhat a személy vakságának súlyosságát tekintve. Ekkor különösen nagy a felelőssége a szakembereknek abban, hogy a jelenség hátterét részletesen elmagyarázza, ugyanis a „vaklátás reménysugarába” kapaszkodva a hozzátartozók irreális elvárásokat
fogalmazhatnak meg a jövőre és a személy gyógyulására vonatkozóan.
Anton szindróma esetén a betegben, vaklátás esetén első sorban a társas környezetben merülnek fel betegségbelátási problémák.
Ha a vizuális zavarok a betegségbelátás hiányával társulnak, a rehabilitáció bonyolultabbá válik. A rehabilitáció a változást,
a változtatást szolgája, így alapja a változtatásra való hajlandóság, képesség. Szándékoltan változtatni azonban csak azon a problémán lehet, aminek tudatában vagyunk, így mondhatjuk, hogy a rehabilitáció egyik alapvető mozgatórugója a tudatosság. Ezért
anosognosiával társuló képességzavarok esetén, nem elegendő a kiesett készség terápiás fejlesztése, hanem mindenekelőtt a tudatosítást kell elősegíteni (56). Ezt a tudatosítási folyamatot jó, ha neuropszichológus, vagy ezen a területen képzett pszichológus
segíti, mert az organikus eredetű tudatosságzavarok felszíni szinten könnyen összetéveszthetőek a pszichés önvédelem által mozgósított elhárítási módokkal. A két féle probléma eltérő terápiás megközelítést igényel.
KITEKINTÉS
Fejezetünkben agysérülést szenvedett felnőtt személyek neuropszichológiai vizsgálata és rehabilitációja folyamán szerzett ismereteinket, és a témához kapcsolódó szakirodalmat tekintettük át. Hangsúlyoznánk, hogy agysérülést szenvedett gyerekek vizuális észlelési folyamatainak károsodása másfajta jellegzetességgel bír. Az életkorral megváltozik a megismerő folyamat pszichés
felépítése, a nyelv elsajátításával a nyelvben rögzített fogalmak új lehetőséget adnak a megismerés számára (6). Mondhatnánk
azt, hogy a kisgyermek sokkal inkább úgy gondolkodik, emlékezik, ahogy észlel, a felnőtt, pedig úgy észlel, ahogy gondolkodik,
emlékezik. A frontális lebeny (prefrontális területek) érésével leszünk képesek egyre inkább tudatosan, felülről lefelé szervezni
tapasztalataink által a bennünket ért benyomásokat, változni és változtatni, újra és újra megújulni, empátiával gyógyítani (56).
A fenti alcímet is ezen magasabb, absztraktabb elvontabb szintről tekintve értjük meg csak igazán.
Körültekintően nézzük meg, hogy átlátjuk-e, amit fentebb láttunk!? Betekintést kaptunk a vizuális rendszer magasan szervezett folyamatairól felülről lefelé, s most az utolsó sorok áttekintése közben kiderülhet, hogy tudunk-e olvasni a sorok között is,
így átlátható volt-e a szemléletmód, amit megmutattunk, és ezáltal tágul-e látóterünk?
Viszont LÁTÁSRA!
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9.2.

Figyelmen kívül hagyott világ hiányérzet nélkül
A Neglect

A Neglect jelensége: „Felemás”
Amikor azt látjuk, hogy egy személy tekintete beszélgetés közben nem ránk irányul, hanem folyamatosan elnéz mellettünk jobbra; jobban megfigyelve esetleg feltűnik, hogy a haja jobb oldalon
meg van fésülve, de a bal felén kócos, vagy – ha férfiról van szó – arcának jobb fele viszonylag
szépen borotvált, de a bal oldala borostás, esetleg kis szőrcsomószigetek maradtak ezen az arcfelén,
vagy a szemüvege féloldalasan csak a jobb fülére van illesztve, akkor feltétlenül eszünkbe kell, hogy
jusson, lehet, hogy akivel éppen találkoztunk, valamilyen módon agysérülést szenvedett, mégpedig a jobb oldali agyféltekéjében és éppen a neglect tüneteit látjuk. Ekkor további megfigyelést
végezve esetleg észlelhetjük, hogy ruhája aszimmetrikus, olyan, mintha a bal testfelén nem fejezte
volna be az öltözködést (pl. nincs teljesen megigazítva a derekán a nadrág, a szoknya, vagy a bal
karján megcsavarodott a ruhája ujja), és úgy tűnik, hogy őt ez egyáltalán nem zavarja. Mindennapi
tevékenységei közben azt is láthatjuk például, hogy az ételét tányérjának bal felén meghagyja,
vagy fekvéskor az ágyán aszimmetrikusan (pl. az ágy jobb szélén, vagy éppen a bal szélen szinte
lógva) helyezkedik el, járás közben a bal keze, bal lába fennakad a bal térfélen látható különböző
tereptárgyakban, amiket láthatóan nem kerül ki. Vajon ennyi szerteágazó, furcsa jelenséget vissza
tudunk-e vezetni egy alapproblémára? Heilman (1) már klasszikusnak számító definíciója szerint
a neglect szindróma az agysérüléssel ellentétes oldalon megjelenő ingerek elhanyagolását jelenti,
amikor is a betegek nem veszik észre, nem reagálnak és nem orientálódnak az ebből az irányból
érkező információkra. Mindezt annak ellenére teszik, hogy az elemi észlelési folyamataik épek.
Ezek a tünetek leggyakrabban a jobb félteke károsodásánál jelennek meg, és a bal oldali tér,
valamint testfél figyelmen kívül hagyását jelentik. A szindróma jellegzetessége, hogy ha a betegek
figyelmét az elhanyagolásra felhívjuk, akkor képesek az ingereket aktuálisan észrevenni.
Fenti – egyszerűnek tűnő – definíció nem adja vissza ennek a magatartási szindrómának a változatosságát. A bevezető leírásból
viszont érezhetjük, hogy milyen sokféle formában jelenhetnek meg a neglectre utaló tünetek. Az elhanyagolás érintheti a perszonális teret (saját test), illetve az extraperszonális teret (látás, hallás során befogott környezet) (2). A neglect megjelenhet egy-egy
modalitást érintve, de egyszerre több modalitásban is különféle kombinációkban – vizuális-téri, auditoros, szomatoszenzoros,
olfactoros –, de akár globálisan is jelentkezhet (3). Ha a neglect globális és a perszonális teret (a saját testet) érinti, akkor láthatjuk azt, hogy a betegek egyáltalán nem vesznek tudomást a bal testfelükről, például – ahogy korábban említettük – nem
ápolják, nem öltöztetik fel az érintett végtagjaikat, vagy ráülnek, ráfekszenek bal kezükre, esetleg megsértik testük bal oldalát
anélkül, hogy ezt észrevennék. Olykor határozottan állítják, hogy valaki fekszik mellettük az ágyban, és hozzájuk ér, pedig
csak saját végtagjaikból származó eltérő proprioceptív-kinesztetikus visszajelzéseik keltik ezt az illúziót (4). A proprioceptívkinesztetikus visszacsatolási információk figyelmen kívül esése is egyik oka lehet annak, hogy pl. járásnál, a járás újratanulásánál gyakoribb az egyensúlyozási probléma, amelyet általánosan nem tudnak a betegek korrigálni. A függőleges testhelyzet
számukra gyakran a dőlés élményét adja, amit megpróbálnak korrigálni, elvesztve így egyensúlyukat. Általános tapasztalat,
hogy a hemiplég, a hemiparetikus betegek mozgás rehabilitációja hosszadalmasabb, ha a betegeknek neglectes problémája is
van (5). Laplane és Degos (6) külön kiemeli és motoros neglectnek nevezi a perszonális neglect azon formáját, amikor a betegek
az érintett végtagjaikat nem használják annak mértékében, ahogy izomerejük vagy érzékenységük azt megengedné.
Az utóbbi évek kutatásai arra utalnak, hogy érdemes megkülönböztetni az extraperszonális neglect egocentrikus és allocentrikus
formáját (7). Ezen felfogás alapja az az elterjedt gondolkodási keret, ami szerint az extraperszonális teret kétféleképpen képezzük le: egocentrikusan, önmagunkhoz viszonyítva és allocentrikusan, valamilyen külső tárgyhoz viszonyítva (8). Egocentrikus
neglectről akkor beszélünk, ha a személy a térben az agysérülésével ellentétes oldalról érkező (általában a tőle balra lévő) ingereket hanyagolja el. Allocentrikus neglect esetében függetlenül attól, hogy egy inger az agysérült személyhez képest jobbra vagy
balra helyezkedik el, a beteg az inger azon oldalát nem veszi figyelembe, amely agysérülésével ellentétes. Így lesz jobb oldali
agysérülés esetén például a 88-ból 33. Marsch és Hillis (9) úgy vélik, hogy a neglect ezen két fajtája – modalitástól függetlenül –
gyakran disszociál, és egy agyféltekén belül különböző agyterületek sérüléséhez köthető. A későbbiekben ezen megnyilvánulási
módokat szemléltetjük is a bemutatott ábrák egy részén.
A rehabilitáció szempontjából (l. később) nem hagyható figyelmen kívül, hogy egy személynél milyen modalitást, ill. a saját
testet, és/vagy az extraperszonális teret érinti-e az elhanyagolás, valamint az sem, hogy a neglect egocentrikus, allocentrikus
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vagy esetleg mindkettő formája tapasztalható-e az agysérült személynél. Hiszen, felhívhatjuk a beteg figyelmét arra, hogy
nézzen balra, de ez az instrukció kevéssé segít, ha a neglect allocentrikus jellegű.
A NEGLECT NEUROLÓGIAI HÁTTERE
Bár a neglect igen széles körben vizsgált jelensége a
neuropszichológiának (10–20), és publikációk özöne jelent
meg a témában a 70-es évek második felétől, a jelenség előtt
mégis még ma is szinte csodálkozva állunk.
Heilman és munkatársainak a téma széles körű, szinte minden
részletére kiterjedő áttekintése alapján nyilvánvaló, hogy
a jobb félteke – bár a bal hemisphaerium károsodásakor is
megjelenhet ritkán, átmenetileg és kevésbé súlyosan a jobb
oldali tér elhanyagolása – több különböző agyi régiójának együttes vagy izolált diszfunkciója okozhatja a neglect
szindrómát (3). Különösen vonzó Mesulam (21, 22) hipotézise,
mivel gyakorlati tapasztalatainknak is megfelel. Mesulam
az extraperszonális térre vonatkozó neglectet a téri információ feldolgozás zavarára vezeti vissza. Az 1. ábrán látható
modelljében meggyőzően kapcsolja össze a különböző agyi
régiókat az extraperszonális térre irányított figyelem szabályozásának alapvető összetevőivel:
Ahhoz, hogy környezetünkben észrevegyünk egy tárgyat alapvető, hogy képesek legyünk észlelni azt (a térben
meglássuk, meghalljuk, megérezzük az illatát stb.) Tehát
szükséges, hogy az agy észlelésben érintett területei épek
legyenek, amelyek közül a téri figyelmi folyamatok kapcsán kiemelendő a térlátásban kulcsfontosságú poszterior
1. ábra
parietális régió. Azonban a minket körülvevő töménytelen
A figyelem irányulásában szerepet játszó (neurális) hálózat összetevői Mesulam
alapján
mennyiségű semleges inger közül ki kell emelni a jelentőseket. A szenzoros területekről az információ – többek között
– a thalamuszba érkezik, ahol ez a szűrés megtörténik (23). Az ingerszűrés folyamatát frontális kérgi területek szabályozzák.
Szintén a homloklebenyhez köthető a figyelem irányának, illetve az exploráció motoros programozásának (keresés, irányítás,
fixálás) hatékony szabályozása. Egy inger észrevételében jelentős szerepet játszik az is, hogy mennyire vagyunk erre motiváltak. Talán mindenki átélt már ahhoz hasonlót, hogy ha például sokszorosítani szeretne valamit, hirtelen egyetlen közeli fénymásoló sem jut eszébe, de amikor megy hazafelé minden sarkon észrevesz egyet. A téri figyelem motivációs komponensének
neurális hátterét a cinguláris kéreg képezi. Végül figyelmünket alapvetően befolyásolja az is, hogy mennyire vagyunk éberek
vagy fáradtak. Az aktiváció-éberség szintjének szabályozása az agytörzsben elhelyezkedő hálózatos állományhoz (formatio
retikularis) köthető. Mesulam azt feltételezi, hogy ezeknek az agyterületeknek az integratív működése játszik szerepet az
extraperszonális térre irányított figyelem szabályozásában.
Ez a hipotetikus hálózat azt feltételezi, hogy az extraperszonális térnek legalább három, egymással komplementer és interaktív
leképeződése lenne: a szenzoros reprezentáció a poszterior parietális kéregben, a figyelmi-exploratív mozgások sémája a frontális
kéregben, és a motivációs térkép a cinguláris kéregben. Attól függően, hogy a rendszer mely része károsodik a neglect más-más
tünetekben fejeződik ki. A következőkben a neglectes problémával küzdő személyekre jellemző eltérő, de tipikus viselkedéseket,
illetve feladatmegoldási módokat mutatjuk be néhány jól használható vizsgálóeljárás segítségével.
A NEGLECT SZINDRÓMA VIZSGÁLATA
A neglect vizsgálata – ugyanúgy, ahogy minden neuropszichológiai vizsgálat – nemcsak arra koncentrál, hogy a személy egy
adott feladatban mennyire eredményes, hanem arra is, hogy az adott eredményt hogyan érte el, tehát a kvantitatív elemzés kiegészül kvalitatív analízissel. Rehabilitációs szempontból minden egyes betegnél nélkülözhetetlen a neglect szindróma személyre
jellemző háttérmechanizmusainak tisztázása, hiszen az egyéni, problémaorientált fejlesztő stratégiák kialakításához fontos tudni, hogy az adott esetben az érintett személynél az információ feldolgozás mely láncszemei és milyen módon sérültek. Ezenkívül egy adott betegnél hasznos, ha a neuropszichológiai vizsgálat kiterjed a neglect tüneteinek beazonosításán kívül az együtt
jelentkező társtünetek felderítésére is (pl. öltözködési apraxia, konstrukciós apraxia, alloesztézia, vizuális aperceptív agnosia,
pseudoagnosia, figyelem- és emlékezetzavar, dezorientáltság és a betegségbelátás hiánya). Igencsak értékes támpontokat adhatnak az egyénre szabott gyakorlati rehabilitációs segítségnyújtáshoz, valamint elméleti szempontból a kognitív folyamatok
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szerkezetének pontosabb megértéséhez az egyéni kognitív mintázatok szindróma analitikus megközelítéssel végzett jellemzése.
A félreértést elkerülendően megjegyeznénk, hogy a szindróma analízis nem egyszerűen egy tünetlista készítését és beazonosítását jelenti, hanem mint ahogy az előbb említettük, a legkülönbözőbb tünetek minőségi hibaelemzését, annak kimutatását, hogy
hogyan kapcsolódnak egymáshoz a maguk sajátos módján a sérült funkciók (szindróma analízisről bővebben lásd Verseghi, 24)
Jelen fejezetben elsősorban a neglect vizuális formájának diagnosztizálására helyezzük a hangsúlyt, amit különösen fontosnak
tartunk, mivel a neglecttel küzdő beteg gyakran egyáltalán nincs tudatában (anozognózia) deficitjének (szemben egy komplett hemianopsiával), és ez mozgása közben életveszélybe sodorhatja őt. A kórképet nem mindig könnyű elkülöníteni a valódi
hemianopsiától, hiszen együtt is előfordulhatnak. A differenciál diagnózisban a periméterrel végzett extinkciós vizsgálaton túl
segítenek az alább említendő neuropszichológiai eljárások.
Szemészeti vizsgálómódszerek (25–28)
A szemorvos feladata neglect szindróma gyanújakor, hogy a figyelmi (attention) hemianopsia =hemianopia tünetét állapítsa meg, amelyet el kell különítenünk a bármilyen más eredetű (vérzés, tumor, trauma) látópályasérülés miatt kialakult valódi
hemianopsiától=hemianopiától
A rutin szemészeti vizsgálatok (visus, szemfenék, szemmozgások) után végezzük el az úgynevezett extinkciós látótérvizsgálatot, amelynek lényege, hogy a két szem látóterét egyidejűen és konfrontálisan vizsgáljuk, ami akár a betegágy mellett is elvégezhető, bármilyen eszköz nélkül is. Ekkor a beteggel szemben ülünk és a vizsgáló az arcának egy pontjára, például az orra
hegyére fixáltatja a vizsgáltat, majd a látótér két homológ pontján egyidejűleg mutatunk be ingert (például az ujjunk mozgását) a vizsgált személynek. Neglect szindrómában a szinkron alkalmazott ingerek közül a sérüléssel ellentétes oldalit (rendszerint a bal oldali látótérben lévőt) nem észleli a beteg, csak a lézióval azonos oldalit jelzi (13). A téri figyelemzavar következtében az ép oldali inger „kioltja” az érintett oldalon alkalmazott inger hatását, ezért nevezzük ezt az eljárást extinkciósnak.
Az extinkciós látótérvizsgálatot követően bármilyen, a rendelkezésünkre álló látótér vizsgálóeszközzel, periméterrel a két
szemet külön-külön vizsgálva meghatározzuk a látótér határokat. Ha a monocularis, vagyis a külön-külön szemen végzett
perimetriás látótér vizsgálatnál teljesek a látótér határok, viszont a konfrontális, kétszemes, extinkciós vizsgálat a bal oldal
kiesését jelzi, akkor neglect szindrómát valószínűsíthetünk. Ekkor tehát a beteg elméletileg képes lenne észlelni, mégis hanyagolja, azaz negligálja a bal látóterét. Természetesen a tractus opticus sérülésénél vagy a radiatio optica léziójánál a periméterrel
detektálható homonym hemianopsia elfedi az extinkció jelenségét. Tehát ebben az esetben nincs értelme az extinkciós vizsgálatnak, és ez differenciáldiagnosztikai nehézségekhez vezethet.
A 90-es évektől (29-31) a neglect szindrómával kapcsolatos kutatásokban egyre gyakrabban találkozhatunk a szemmozgások
ill. a vizuális keresés szisztematikusabb analízisével. Ezek a módszerek, annak ellenére, hogy hatékony eszközei lehetnének
a betegvizsgálatoknak – pl. autóvezetési alkalmasság mérése, a balesetveszély bejóslása – mégsem igazán váltak rutinná
a gyakorlati diagnosztikai munkában.
A neglect szindróma differenciáldiagnózisában a neuro-ophthalmologiai vizsgálaton túl további segítséget a neuropszichológus
nyújthat neuropszichológiai vizsgáló eljárások alkalmazásával. Extinkciós vizsgálatot nem csak vizuális modalitásban végezhetünk.
A taktilis extinkciós vizsgálat során a beteg jobb és/vagy bal testfelét különböző pontokon érintjük meg egymás után, illetve szimultán. Az egyidejű ingerlés – hasonlóan a vizuális vizsgálathoz – kiválthatja a bal oldali inger kioltódását. Azonban az agysérült személyek egy részénél előfordulhat az ún. alloesztézia jelensége. Ha a beteg két testfelét szimultán, de aszimmetrikusan ingereljük (pl. jobb
könyökét és a bal vállát érintjük meg egyszerre), akkor megtörténhet, hogy mindkét oldalon jelzi azokat, de a bal oldali ingert áthelyezi
többnyire afelé a magasság felé, ahol a jobb oldalit érezte (az előbb említett példához visszatérve mindkét könyökén jelez érintést).
A következőkben bemutatunk néhány, a klinikumban általánosan használt, specifikus vizuális feladatot, amely „hívja” a neglect
tüneteit, de megjegyezzük, hogy bármilyen téri-vizuális feladatban és életszerű helyzetben megjelenhetnek neglectre utaló jelek.
Neuropszichológiai eljárások
A klasszikus elhanyagolás jelensége
A tér egyik felére vonatkozó elhanyagolás vizsgálatában klasszikusnak számít a vonalfelezéses feladat – amelynek számtalan
variációja terjedt el a gyakorlatban – (pl. Bisiach, 32). Az általunk kialakított és használt változatban 2, 4, 6 és 8 cm hosszúságú
vonalak (3x4-es elrendezésben) megfelezését kérjük a vizsgált személytől. Ezen feladat alkalmazásával lehetőség nyílhat az
extraperszonális tér egocentrikus és allocentrikus elhanyagolásának elkülönítésére is. A 2., 3. és későbbiekben a 6., 7. ábrán M.
K. 55 éves jobb kezes férfi feladatmegoldásait látjuk. M. K. jobb oldali agyféltekéjében nagy kiterjedésű ischaemiás vascularis
laesio (CT) történt, amelynek következtében bal oldali bénulás és bal oldalra vonatkozó neglect szindróma jelentkezett vezető
problémaként. Az akut ellátás után rehabilitációban vett részt. Az alábbi rajzokat 5 hónappal a betegség kezdetét követően a
neuropszichológiai vizsgálatban készítette.
Egy gyakran előforduló hibára látunk példát a 2. ábrán, amelyen felfedezhető mind a két fajta neglect. A személy a bal oldalon
lévő ingerekkel egyáltalán nem foglalkozott, ami az elhanyagolás egocentrikus formájára utal. Ugyanakkor az is jól látszik, hogy
a vizsgált személy a vonalakat aránytalanul felezte el (a bal oldali szakaszok lényegesen hosszabbak), ami az allocentrikus neglect
jele. Érdekes módon az utolsónak felezett 2 cm-es vonalnál a jobbra eső rész lett hosszabb, ami a személy – öntudatlan vagy akár
tudatos – kompenzációs törekvésnek egyik jele lehet. (Nagy segítséget jelenthet, ha észrevesszük a beteg kompenzációs törekvéseit,
stratégiáit, hiszen ezek képezhetik az egyénre szabott rehabilitáció kiindulópontját.)
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A tér egyik felének elhanyagolása legegyszerűbben „keresési” feladatokkal vizsgálható, amelyek során egy lapon
különböző ingereket kell a személynek megtalálnia. Az
előbb említett vonalfelezéses feladatnál is nagyon informatív lehet, ha a felezések sorrendjét rögzítjük. Így a felezések sorszámozása a folyamatkövetésen túl „keresési”
helyzetként is felfogható. A klinikumban és a kutatásokban is sokféle „kereséses” feladat használatos, pl.: Bells
(33), Albert-féle vonaláthúzás (34) Csillagáthúzások (35).
A Verseghi-féle (36) vonalak számozása feladatban azt kérjük
személytől, hogy számozza meg a lapon látható vonalakat
(a vonalak eredeti méretben 3 cm hosszúak).
A 3. ábrán M. K. vonalszámozási feladatban nyújtott teljesítményét látjuk, aki a lap bal szélén lévő ingereket nem
vette észre. A „keresési” feladatokban érdemes sorszámo2. ábra.
zásra is kérni a beteget, mert ugyan módosul kissé a felVonalfelezési feladat
adat, de a számoztatás lehetőséget ad a vizuális „letapogatás” irányának rögzítésére is. Ez a módszer a „neglectes
téri információ feldolgozásnak”, mint működési módnak
a megjelenítésére ad módot. Jobb kezes egészséges személyek
az olvasási iránynak megfelelően balról jobbra fedezik
fel a lapon lévő ingereket, függetlenül attól, hogy keresési stratégiájuk vertikális vagy horizontális. A neglecttel
küzdő személyek kezességüktől függetlenül a körülöttük
lévő teret gyakran jobbról balra explorálják. Tehát, ha azt
látjuk, hogy egy agysérült személy az egész lapot átnézi
– vagyis kvantitatíve elhanyagolásról nem beszélhetünk –
de ezt jobbról balra teszi, akkor gyanakodhatunk arra,
hogy lehet, hogy a betegnél a neglect tünetének egyik
megnyilvánulásával találkoztunk, csak ilyen egyszerű feladatban sikeres kompenzációs stratégiát használ. Megemlítjük, hogy ez a feladat igen hasznos a vizuális agnosiák
diagnosztizálásának szempontjából is. A jobbról balra
3. ábra.
Vonalak számozása
haladó vertikális irányú vagy a kaotikus számozás vizuális aperceptív agnosiát vagy pseudoagnosiát valószínűsít,
amelyeknek hipotézisét más célzott feladattal kell megerősíteni vagy kizárni.
A „keresési” feladatokban is megmutatkozhat az allocentrikus
neglect, például, ha azt látjuk, hogy a személy kétszer is megszámoz egy adott ingert. Ennek oka lehet, hogy a feladat megoldásának folyamatában a beteg az ingertől balra már odaírt
számot később nem veszi észre, és új számot ír mellé (l. 3. ábrán
az 1-gyel sorszámozott vonalra került a 12-es sorszám is).
Az egyik legérzékenyebb „keresési” feladat a párhuzamos
vonalak keresése (Vilkki, 37). A 4. ábrán a középen bekarikázott vonallal – eredeti méretben a vonalak 2 cm hosszúak –
párhuzamos egyeneseket kell keresnie a vizsgált személynek.
A feladat gyakran akkor is kimutatja a vizuális neglectet,
ha az előzőekben említett kettőben a bal oldali negligálás
4. ábra.
nem látszik. Az elhanyagoláson túl (figyelmi komponens)
Párhuzamos vonalak keresése
ebben a feladatban megmutatkozhat, hogy érintett-e a téri
információfeldolgozó rendszer egyéb perceptuális komponense pl. az irányészlelés. Így az 4. ábrán az is látható, hogy annál
a személynél, aki ezt a megoldást adta kis mértékben az irányészlelés is károsodott. Láthatjuk, hogy az általa megszámozott nyolc
vonalból kettő nem párhuzamos a célingerrel.
A tér aszimmetrikussá válása
A neglect szindrómában az egyszerű elhanyagoláson túl, gyakran tapasztalható, hogy felborul a tér szimmetrikus észlelése,
amelyre kifejezetten érzékeny a szimmetrikus ábrakiegészítés feladat (Verseghi), amiben az elkezdett, de be nem fejezett rajz
másik felét kell a vizsgált betegnek megrajzolni.
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5. ábra.
Szimmetrikus ábrakiegészítés

6. ábra
Szimmetrikus rajzok
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Az 5. ábrán a tér aszimmetrikussá válására utaló jellegzetes hibák láthatók: az ábrák jobb és bal felének méretkülönbségei, a
tükrözési nehézségek, valamint egy specifikus tünet, az allokíria
jelensége (38). A rajzolást a személy a jobb oldali ábrákkal kezdte, és a nadrág kiegészítése során a jobb oldali – tudatosan még
nem észlelt – szoknya ráncait és virágait belerajzolta a nadrág
szárába. Ennek magyarázata lehet, hogy neglect szindróma
esetén az agysérült beteg elemi észlelési folyamatai épek, ezek
szerint „képes lenne észrevenni” az ingert az érintett oldalon is,
de ezt mégsem teszi. Az azonban előfordulhat, hogy a bal oldali
ingerek tudattalanul mégis feldolgozásra kerülnek. Ennek egyik
legismertebb példáját Marshall és Halligan (39) mutatta be.
A szerzők bal oldali neglecttel küzdő betegüknek vonallal rajzolt
házak ábráit mutatták, amelyek közül az egyik a bal felén füstölt.
A beteg úgy vélte, hogy a két ház között – vizuálisan – semmi
különbség nem látható, viszont amikor azt kérdezték, melyikbe költözne be, akkor azt választotta, amelyik nem füstölt.
A neglect valamennyi előbbiekben tárgyalt viselkedéses jellegzetességét érzékenyen mutathatja az is, ha a betegekkel egyszerű
szimmetrikus tárgyakat, formákat (margaréta, nap a sugaraival,
óra, ember szemből – ahogy illusztrációként a fejezet elején látható
is) rajzoltatunk vagy másoltatunk, vagy egyszerűen írásra kérjük.
Az ilyen feladatokban nyújtott teljesítmények jól mutatják, hogy a
neglect nem egyszerűen csak a „bal” figyelmen kívül hagyását jelenti, hanem általános, hogy a tér és a benne lévő tárgyak aránytalanná, aszimmetrikussá is válnak és nem ritkán ez csak fokozódik a bal
oldal „túlfuttatásával” a kompenzatív törekvések eredményeként.

7. ábra
Neglectes feladatmegoldásra jellemző jellegzetes perszeveráció
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A 6. és 7. ábra rajzait ugyanaz a beteg készítette, akinek a vonalfelezéses és a vonalszámozásos feladat megoldási módja a 2. és
3. ábrán látható. A 6. ábrán lévő rajzokon és íráson felismerhető az elhanyagolás elsősorban egocentrikus formája, a tér és a
szimmetrikus alakzatok aszimmetrikussá válása, valamint a neglectes feladatmegoldásban gyakran előforduló perszeveráció
(40), aminek igen különös megnyilvánulási módja jelenik meg forma áthúzás során a 7. ábrán. Ebben a feladatban a vizsgálatvezető egyszerű alakzatait (lásd narancssárgával) kellett a betegnek átrajzolnia (zöld színnel). Amikor az egyik rajz elkészült
utána rajzolta meg a vizsgálatvezető a következő alakzatot. Nagyon különös, hogy míg az ábrák jobb oldalán a beteg jól vis�szaadja a formát, addig a bal oldalon vagy az előző forma bal oldalát perszeverálja, vagy befejezetlen lesz az ábra. Mintha
a figyelmi gátlási és kontrollfolyamatok problematikájának iskolapéldái jelennének meg a szemünk előtt.
Értelmezés, értelemadás
A előbbiekben vázolt specifikus térészlelési zavarnak
további súlyos következményei is lehetnek. A neglect
tüneteit mutató személy természetesen az általa észlelt
eseményekre reagál. Mivel azonban az észlelésből származó információ hiányos, az ebből levont következtetések is tévesek lesznek. A hiányos észlelés „kipótlását”,
a részleges információk alapján történő értelemadás
jelenségét tapasztalhatjuk meg, ha az agysérült betegnek szokatlan komplex, vagy nem egyértelmű képeket
(Verseghi) mutatunk (8. ábra), és arra kérjük, hogy
mondja el részletesen, mit lát.
A betegek ekkor gyakran a kép jobb oldalán lévő ábrarészletnek megfelelő önálló jelentést adnak anélkül, hogy
a kép többi részletével egybe integrálnák azt. Így fordulhat
elő, hogy egy agysérült személy a 8. ábrát látva egy tornagyakorlatot végző nőről számol be, aki előrehajolva a lábai
közé hajtja a fejét (a karokat lábaknak nézve).

8. ábra
Szokatlan fénykép

Természetesen az értelemadás folyamatának elcsúszása azon is múlik, hogy a beteg ellenőrzi-e, hogy a valóságnak megfelelő-e az,
amit észlel és gondol. Ehhez azonban szükséges lenne a gyanú, hogy valami nincs rendben. A neglect jelenségének azonban egyik
legsúlyosabb jellemzője, hogy az agysérült beteg nem veszi észre, hogy amit lát, az nem felel meg a valóságnak. Ezért nevezhetjük
a neglect szindrómát a hiányérzet hiányának (Verseghi, 41). A neglect rehabilitációjának így első lépésben arra kell irányulnia,
hogy a beteg elfogadja mostantól nem hihet a saját szemének. Ez az egyik legnehezebb dolog, hiszen életünk során azt tanuljuk,
hogy higgyünk a szemünknek. A helyes cselekvés egyik kiinduló pontja az azt megelőző helyes, pontos észlelés. Nehezen belátható így a neglect tüneteivel élő agysérült személynek az is, ami a figyelmes környezetének nyilvánvaló, hogy mit és mennyi
mindent nem vesz észre maga körül. Éppen ezért nagy a szakember felelőssége abban, hogy képviselje a neglect tüneteivel élő
személy és családja felé, hogy amíg a tünetek fennállnak a beteg egyedül forgalmas utcán ne közlekedjen és egyáltalán ne vezessen
autót, mert balesetveszélyes. A következőkben röviden bemutatjuk a legfontosabb szempontokat a neglect rehabilitációjában.
REHABILITÁCIÓ
A neglect szindróma kezelése alapvető területe a kognitív rehabilitációnak, mivel alapjaiban érinti a mindennapi élettevékenységet. A jelenség sokkal elterjedtebb, mint ahogy azt általában gondolják, Diller és Weinberg (42) szerint a jobb oldali agysérültek
közel 40%-ánál megjelenik valamilyen formája.
A terápia első lépcsője – ahogy említettük – az, hogy a betegben tudatosítsuk problémáját és annak következményét.
Az anosognosia (betegségbelátás hiánya) kvantitatív megállapítására Azouvi és mtsai (43) dolgoztak ki egyszerű eljárást a
Catherine Bergego Skála (CBS) felhasználásával. A CBS a mindennapi élet során szembeszökő – a bevezetőben tárgyalt – neglectre
utaló tünetekre kérdez rá. Ha a skálát a terapeuta és a beteg is kitölti, a kettő közötti eltérés megjeleníti az anosognosia mértékét.
Azouvi és mtsai vizsgálata azt mutatja, hogy minél súlyosabb a neglect annál súlyosabb a betegség belátásának hiánya is.
A neglect és a tudatosítás terápiája tehát nem választható szét egymástól. A két probléma együttes kezelésére az egyik legalkalmasabb eszköz az olvastatás, hiszen akár a szavak bal fele, akár a szöveg bal oldali része esik ki beteg figyelméből, nem fogja azt
megérteni, és ez egyértelmű jelzése annak, hogy valami baj van. Ugyanakkor éppen a szöveg megértésének vágya lehet alapja a
kompenzációnak, mert rákényszeríti a személyt, hogy megkeresse a szavak és a sorok elejét. Ha nem súlyos a neglect, akkor ez
automatikusan is megtörténhet, épp ezért az olvasási feladat, bár nagyon jó terápiás eszköz, a diagnosztikában kevésbé érzékeny.
Sajnos az, hogy a neglectes beteg tudja, miben áll a betegsége, nem jelenti, hogy kompenzálni is tudja azt. Erre legtöbbször
csak hosszadalmas tréning eredményeként lesz képes. Ez ideális esetben a szemész, a neuropszichológus, a mozgásterapeuta és
a beteg környezetében élők együttműködésén alapul, mert a terápia általános elve – a tudatosítást elősegítendő – az elhanyagolás
bármelyik tünetének azonnali visszajelzése, és nem csak a terápia, hanem a mindennapi lét egésze során (44). A tréning akkor
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a leghatékonyabb, ha a neglecttel küzdő betegnek a lehető legkülönfélébb helyzetekben kell a figyelmét az elhanyagolt oldalra irányítania. Ez megvalósulhat mozgásos gyakorlatokban (pl. szlalom, labdagyakorlatok) vizuális keresési, esetleg auditoros,
hanglokalizációs feladatokban, valamint olyan hobbitevékenységekben mint a rajzolás, festés, gyurmázás, hímzés, kirakózás stb.
A nemzetközi klinikai gyakorlatban nagyon sokféle törekvés létezik a neglect csökkentésésre, pl. vesztibuláris, illetve végtag
ingerlés, prizma használata (17, 18, 19). Ezen rehabilitációs kísérletek illetve eljárások bemutatása, és kifejtése azonban messze
túlhaladja a jelen fejezet kereteit.
Minél többet megértünk a neglect szindróma jelenségéből, háttérmechanizmusaiból, annál inkább képessé válunk meglátni a különböző tünetek hasonlóságát, így azt, hogy miért is nevezhetjük szindrómának a neglectet neurológiai (tágabb) és
neuropszichológiai (szűkebb) értelemben is. A fő kérdés viszont, amelyet egy neglecttel küszködő beteg tett fel lényegében megválaszolatlan marad.
Hogyan vegyem észre, amit nem látok?
Lehetnek általános trükkök, rehabilitációs vezérelvek, de csak a teljes erőbedobással végzett hosszú munka vezet eredményre.
Mindig aktuálisan csak egyéni válaszok léteznek konkrét személyekre, helyzetekre, teamekre és családokra vonatkoztatva, aminek kidolgozása nagy odafigyelést követel. A javuláshoz nélkülözhetetlen a figyelem. A figyelem a tudat, a tudatosság kapuja,
a tudatosság pedig, annak az aktív erőfeszítésnek alapja, hogy a személy tegyen a gyógyulásáért.
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9.3.

Látássérült emberek életvitelét segítő eszközök és szolgáltatások
bemutatása

A XXI. század a számítástechnika térhódításának kora, életünk ma már el sem képzelhető a számítógép használata nélkül.
Az elmúlt évtizedben, ahogy az egész világon, Magyarországon is elérhetővé vált a számítástechnika a látássérült emberek
számára is. A speciális szoftverekkel felszerelt számítógép a vak és gyengénlátó emberek rehabilitációjának is eszközévé vált.
Nagyban segíti a tanulást, a szórakozást, az információk megszerzését, és a munkavégzést is. Kommunikációs gátakat tüntet
el, és óriási mértékben megnöveli a látássérült ember önállóságát. Amikor egy számítógép segítségével önállóan képes egy vak
ember elolvasni egy újságcikket, egy levelet vagy könyvet, legyen az papír alapú vagy elektronikus, azzal mintha visszanyerné
elveszített látása és önállósága egy részét.
Az informatika – a közlekedés és tájékozódás mellett – az elemi rehabilitációs központok legnépszerűbb szolgáltatása. Már csak
ezért is érdemes megismerkedni a látássérült emberek speciális informatikai eszközeivel. Tudni kell azonban, hogy a speciális
hardver és szoftver eszközök magas ára rendkívül megnehezíti az eszközök széleskörű elterjedését. A folyamatosan szélesedő
eszközkínálat ellenére például az Országos Egészségügyi Pénztár (OEP) gyógyászati segédeszköz-listájára csak néhány fehér bot
kerülhetett fel a vak emberek számára támogatott eszközként. A látássérült emberek ezért elsősorban pályázatokon, illetve egyedi
támogatási akciók segítségével tudnak hozzájutni a számukra szükséges informatikai kiegészítő eszközökhöz.
A SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA
A képernyőolvasó szoftverek a hangkártyán és a hangszórón vagy fejhallgatón keresztül felolvassák a leütött billentyűket
és a képernyőn látható információkat.
A képernyőolvasó programok általános szolgáltatásai:
• szövegfelolvasás (karakterek, szavak, bekezdések és az egész szöveg felolvasása),
• weboldalak, e-mailek, menük, almenük, ikonok, párbeszédablakok felolvasása,
• folyamatos felolvasás vagy csak a kijelölt részek felolvasása,
• beszédtulajdonságok (hangmagasság, sebesség, hangerő) megváltoztatása.
A vak felhasználóknak a számítógép kezeléséhez képernyőolvasó szoftverre van szükségük. Magyarországon leginkább az
„Informatika a látássérültekért” Alapítvány által honosított JAWS for Windows képernyőolvasó program terjedt el, amely
magyar nyelvű beépített beszédszintetizátorral rendelkezik.
A vak emberek a számítógép használata során egyáltalán nem használnak egeret, hiszen nem látnák, mire kattintanak rá. Kizárólag a billentyűzet használatára támaszkodnak, és érdemes tudni, hogy az összes elterjedt operációs rendszer (például a Windows
XP és a Windows 7) valóban jól használható kizárólag a billentyűzettel is. Ehhez természetesen rengeteg billentyűparancs ismerete szükséges – a vak emberek informatika oktatása nagyrészt billentyűparancsok megismertetését és gyakoroltatását jelenti.
Természetesen vannak olyan, elsősorban internetes oldalak vagy speciális programok, amelyek használatához mindenképpen
egér szükséges. Ezeket a vak felhasználók nem tudják elérni, ezeket akadálymentesíteni kell.
Informatikai szempontból a gyengénlátó emberek azok, akik ha nehezen is, de el tudják olvasni a számítógép monitorán látható
szövegeket. Mivel azonban a gyengénlátás mindig valamilyen egyéni szemészeti problémát jelent, így az informatikai segítség
sem uniformizálható: óriási különbséget jelent, hogy az illető közelre vagy távolra nem lát jól, hogy zavarja az erős fény vagy
éppen azt igényli, hiszen az egyes esetekben más és más típusú segítségre (esetünkben: beállításokra) van szükség.
Hardvereszközök
Monitor
A jó áttekinthetőség érdekében a monitor mérete legalább 19”-os legyen, kivéve, ha a látássérült személynek beszűkült látótere
van (pl. csőlátás), ebben az esetben a nagyobb monitorméret még nehezítheti is az információ megtalálását a képernyőn. A fényerő és a kontraszt beállítási lehetőségek a lehető legszélesebb határok között legyenek.
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Billentyűzet
A vak felhasználóknál kiemelten fontos a billentyűzet alapos megismerése, a szabályos tízujjas gépírás elsajátítása. A szokásos QWERTY
billentyűzet Braille-billentyűzettel való helyettesítése technikailag megoldható, azonban az előbbi is tökéletesen használható a látássérült emberek számára, illetve a Braille-billentyűzetek rendkívül drágák és nem is terjedtek el. Léteznek a gyengénlátó felhasználók
számára kifejlesztett, nagyobb gombokkal és címkékkel ellátott, különböző színösszeállításban (pl.: fekete alapon sárga jelzésekkel vagy
fordítva) kapható billentyűzetek. A normál méretű billentyűk feliratait is módosíthatjuk nagyobb jelzésű matricákkal.
Hangszóró és fejhallgató
A vak felhasználók számára, elsősorban azért, hogy a körülöttük levőket ne zavarják, rendkívül fontos a hangszórón kívül a jó
minőségű fejhallgató biztosítása. A kiválasztás során érdemes a call-centeres munkavállalók számára kidolgozott, azaz a hosszas,
folyamatos használatra is alkalmas típusok közül választani. Otthoni használathoz érdemes vezeték nélküli eszközt vásárolni,
mert azok esetében az esetleges hordozásnál, pakolásnál sem fordulhat elő, hogy az illető beleakad, megrántja a vezetéket.
Fontos még a kényelmes hangerő-szabályozási lehetőség, illetve hogy a fejhallgató-csatlakozási lehetőség a hangszórón legyen
(ne a számítógép hátsó részén, eldugott helyen). Így a hangszóró és a fejhallgató használata között kényelmesen lehet váltani.
Braille-kijelzők
A különböző akusztikus megoldások mellett hasznos alternatívát jelentenek
a számítógéphez kapcsolható Braille-kijelzők. Előnyük, hogy mások zavarása
nélkül használhatóak. Ezek a tapintható kijelzők ún. piezo-elektronikus elven működnek, és sorban egymás után jelzik ki a Braille-írásjeleket a képernyőn megjelenő szöveg alapján. Jellemzően húsz, negyven és nyolcvan cellás
változatban léteznek, de számos európai cégnél találunk ezektől eltérő (8, 24,
32, 64 cellás) változatokat is. A Braille-kijelzők a legtöbb esetben USB porton
keresztül csatlakoztathatóak a számítógéphez, a vezérlésüket pedig a felolvasást is végző szoftverek végzik (a felolvasás azonban ilyenkor kikapcsolható).
PAC Mate
A Freedom Scientific cég által fejlesztett és az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány által honosított PAC Mate készülék egy
kifejezetten vak emberek számára készült kézi számítógép. Teljes értékű QWERTY billentyűzete van, képernyőolvasó program
fut rajta, és 20 vagy 40 cellás Braille-kijelző csatlakoztatható hozzá.
A PAC Mate Braille-kijelzővel együtt is kisebb, mint egy notebook,
ugyanis egyáltalán nincs kijelzője. Az alapgép súlya mindössze 0,9 kg.
A PAC Mate egyetlen feltöltéssel 30–40 óráig képes működni
(a Braille-kijelző csatlakoztatásától függően), ami lényegesen felülmúlja a legdrágább, kereskedelmi forgalomban kapható notebook-ok
kapacitását is. Az akkumulátor állapota (töltöttségi szintje) bármikor
lekérdezhető, s ha a töltöttségi szint egy bizonyos százalék alá esik,
a készülék figyelmeztetést ad. A felhasználó olvashat, jegyzetelhet,
levelezhet, sőt ha van vezeték nélküli kapcsolódási lehetőség, még
böngészhet is az interneten a segítségével.
Szoftvereszközök
Képernyőolvasó szoftverek
JAWS for Windows
Az amerikai Freedom Scientific által fejlesztett JAWS (Job Access With
Speech) for Windows világszerte elismerten az egyik legjobb és legtöbb
szolgáltatás nyújtó képernyőolvasó program, melynek első magyar nyelvű
verziója 2003 márciusában jelent meg. A honosítási munka eredményeként
magyar nyelven érhetőek el a program üzenetei, súgója és kézikönyve is.
A szoftver CD-ről telepíthető fel, és már a telepítést is hanginformációk is
segítik. A program a rendszer elindítását követően automatikus elindul, tehát már kezdettől fogva beszédtámogatást nyújt. A JAWS program szinte az
összes népszerű számítógépes szoftverrel együttműködik, de nem helyettesíti azokat. A legismertebb Windows alatti alkalmazások használatára a
JAWS közvetlenül is fel van készítve, így például a Word, Excel, Internet
Explorer, Firefox, Outlook használatát nem csak lehetővé, hanem speciális szolgáltatások segítségével kifejezetten kényelmessé is teszi. A rendszer
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működtetéséhez a Windows és az egyes programok billentyűparancsokkal történő vezérlésének ismerete nélkülözhetetlen
– a vak felhasználók egyáltalán nem használnak egeret, továbbá a JAWS program Braille-kijelzővel együtt is jól használható.
Képernyőnagyító szoftverek
Minden operációs rendszer felhasználói felülete részletesen beállítható az egyéni igényeknek megfelelően. Beállíthatóak az egyéni
színek, a betűk nagysága, sőt, az operációs rendszerek speciális kisegítő lehetőségeket is nyújtanak. Ilyen például a Windows 7
Nagyító szolgáltatása, amely akár 16-szoros nagyítást tesz lehetővé. Miért van szükségük további speciális szoftverekre a
gyengénlátó embereknek? A még különlegesebb szolgáltatások miatt. A MAGic 11 képernyőnagyító szoftver például 32-szeres
nagyításra képes. Az egyszeres és a kétszeres nagyítási szint között a Windows Nagyítóban három köztes szint létezik, a MAGic-ben
kilenc. A Nagyító nem simítja el a kinagyított betűket, ezért pixelesek maradnak, a MAGic kisimítja őket. A Nagyító minden
szoftverrel ugyanúgy működik, a MAGic működése minden szoftverhez külön-külön testre szabható. Más beállítások alkalmazhatóak szövegszerkesztéshez, táblázatkezeléshez, levélíráshoz vagy böngészéshez.
További fontos különbség, hogy a képernyőnagyító szoftverek beszédszolgáltatásokat is nyújtanak a beépített beszédszintetizátorok
segítségével. A MAGic és a ZoomText képernyőnagyító például tartalmazza ugyanazt a magyar nyelvű beszédszintetizátort, amelyet
a vak felhasználók JAWS for Windows képernyőolvasója is. Ez rendkívül fontos ahhoz, hogy a felhasználó egy-egy hosszabb levél
vagy újságcikk elolvasásával ne a látását terhelje, hanem egyszerűen végig tudja azt hallgatni. Továbbá a látás elvesztése sok esetben
fokozatosan történik, így a beszédszintetizátor megismerése és használatba vétele átmenetet biztosít a képernyőolvasó programok
megismeréséhez, amire az illetőnek a látása teljes elvesztése után lehet szüksége. Magyarországon a legelterjedtebb képernyőnagyító
szoftverek a MAGic és a ZoomText programok.
A MAGic képernyőnagyító program
A MAGic képernyőnagyító program ötféle nagyítási típus (teljes képernyős, lencse alakú, stabil sarokablak, dinamikus változó
nagyító és osztott képernyős nagyítási terület) közül a kiválasztott szerint nagyítja fel a képernyőt. A MAGic képernyőnagyító programmal a felhasználó megváltoztathatja a kurzor és az egérkurzor kiemelését
(színét), nagyságát, átlátszóságát, láthatósági idejét. Mindkét esetben a fókuszálást
elősegíthetik a különböző keretek és célkeresztek beállítása. Ezek a módosítások megkönnyítik a kurzor követését a szöveg írása vagy módosítása közben. Természetesen
ennek formája, színe is egyénileg megválasztható. Külön beállítható a keretek, célkeresztek átlátszósága, vastagsága. Vannak olyan gyengénlátó felhasználók, akiknek a
színkontrasztok megkönnyítik az olvasást, ezért a program inverz-mód beállítást is
lehetővé tesz, ami azt jelenti, hogy a képernyőn megjelenő szöveg fekete alapon fehér
betűkkel olvasható. A beállított kurzor és egérkurzor kiemelések az inverz beállításra
is megtartják tulajdonságaikat. A felhasználók igényeinek figyelembe vétele miatt a
nagyítóprogramok többsége felolvasási funkcióval is rendelkezik. A hanginformációk ki- és bekapcsolhatók, akár csak az egérkurzor vagy a billentyűkurzor követésével
kapcsolatosan. A MAGic programmal is felolvastathatjuk a képernyőn megjelenő ikonokat, menüket stb., ha az egérkurzort a felolvasandó terület fölé visszük.
Az optikai karakterfelismerés
A látássérült emberek számára nagy problémát jelent, hogy a rendelkezésre álló digitális információk mellett még mindig nagy
a papír alapú dokumentumok jelentősége, amelyet ők nem tudnak elolvasni. Erre kínál megoldást az optikai karakterfelismerés
technológiája. Az OCR (Optical Character Recognition) szoftverek a szkennerrel beolvasott nyomtatott dokumentumokat (a kézírást ma még nem tudják felismerni) konvertálják szöveges formátumba. A felismerés a szöveg beolvasásával indítható el, illetve
a felismerés tárgya egy PDF dokumentum vagy képfájl (JPG) is lehet. Ilyenkor a képet alkotó sok-sok apró pont elrendezése áll
össze betűkké, számokká és írásjelekké. A szövegfelismerés során a szoftver egyenként megvizsgálja a képpontok elrendeződését,
és megállapítja, hogy azok milyen betűt, számot vagy írásjelet alkothatnak. Az eredmény számítógépen szerkeszthető szöveg,
amely már feldolgozható bármilyen szövegszerkesztő programmal. Az optikai karakterfelismerő szoftverekkel könyvek, újságok, szerződések, faxok, levelek és reklám kiadványok stb. alakíthatók át gyorsan és felhasználóbarát módon digitális formába.
A nyomtatott dokumentumok így tehát már más eszközökkel is elérhetőek, szerkeszthetőek, a képernyőolvasó programok segítségével a vak felhasználók számára is felolvastathatóak, megismerhetőek.
Érdemes megismerni a Plustek OpticBook 3600 könyvszkennert is, amelyet kifejezetten könyvek szkenneléséhez fejlesztettek ki,
így különösen előnyös látássérült emberek számára is. Az eszköz SEE (Shadow Elimination Element – Árnyék Eltávolító Egység)
technológiájával bármilyen könyv teljesen simán fekszik a szkenner üveglapján. Az eredmény olyan kép, amely mellőzi a könyvoldalak közepén megjelenő árnyékolódást és a sorok torzulását. A használatával elkerülhető a könyvek gerincének roncsolása,
és hatékonyabb az optikai karakterfelismerés is.
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Magyarországon a két legelterjedtebb optikai karakterfelismerő program az ABBYY FineReader és a Nuance Omnipage.
Mindkét szoftver jó minőségű, alapos felismerésre képes, és megőrzik az eredeti szoftver formáját, felépítését is. Az alábbiakban
az egyedi műszaki jellemzők közül mutatunk be néhányat.
ABBYY FineReader optikai karakterfelismerő szoftver
Főbb jellemzők:
• 186 felismerési nyelv (magyar is)
• 39 nyelven helyesírás-ellenőrzés (magyarul is)
• 19 nyelven használható menü interfész (magyar is)
• Magyar nyelvű kézikönyv
• Többnyelvű szövegek kezelése
• Könyvnél az oldalak automatikus szétválasztása
• Gyors feldolgozási mód
• Közvetlenül indítható a Word szövegszerkesztőből
• Beépített orvosi és jogi szótár
Nuance OmniPage
Jellemzők:
• 123 támogatott nyelv (magyar is)
• Munkafolyamatok, amelyek elmentésével elkerülhető, hogy az ismétlődő feladatok
minden egyes végrehajtásakor meg kelljen adni az egyedi beállításokat.
• Állítható felismerési sebesség: felismeréskor a teljesítmény nagyobb sebességre
vagy nagyobb pontosságra optimalizálható. Jó minőségű dokumentumok esetében
nagyobb sebességgel is jó eredmény érhető el.
• Exportálás Office programokba
• Nyomtatás PDF-fájlba: kereshető, szerkeszthető PDF-fájlok készíthetők szövegfájlokból, például Word dokumentumokból. Az OmniPage Pro szoftverrel együtt
a program telepít egy PDF-nyomtatóillesztőt, amely elérhető a nyomtatási képességgel rendelkező alkalmazásokból.
Látássérült magánszemélyek két évtizede folyamatosan pályázhatnak az Omnipage
program ingyenes beszerzésére az „Informatika a látássérültekért” Alapítványnál.
A pályázati lehetőségekről részletesen olvashat az alapítvány honlapján: www.infoalap.hu.
Poet Compact felolvasógép
A Poet Compact egy számítógéppel egybeépített szkenner készülék, amelyen
a nyomtatott szöveget gombnyomásra lehet beolvastatni és felolvastatni
anélkül, hogy a használati utasítást tanulmányozni kellene. A használatához
nincs szükség semmiféle számítógépes ismeretre. Minden komponens egy
formatervezett házban helyezkedik el, néhány kezelőgombbal integrálva.
A készülék automatikusan felismeri a behelyezett olvasandó anyag irányát,
lefordítja a szöveget, majd tisztán és érthetően felolvassa az információt.
A beszédsebességet lehet lassítani vagy gyorsítani, a felolvasás nyelve lehet
angol, német, olasz, orosz vagy magyar. A készülék rendkívül nagy memóriával rendelkezik, a beépített memóriára nagy mennyiségű szöveget lehet
elmenteni, amit gyorsan vissza is lehet keresni és újból felolvastatni.
Hétköznapi segédeszközök
Mobiltelefonok
Manapság a mobiltelefonok már sokkal többre használhatók, mint csupán beszélgetésre vagy SMS-ezésre. Lehetővé teszik
weboldalak megtekintését, e-mailezést, zenelejátszást, képek és videók készítését és megtekintését. A látássérült emberek korábban az olyan alapvető funkciókat sem tudták használni, mint a telefonkönyv vagy az SMS. A hívásokat a számok begépelésével kezdeményezték vagy az előre beállított gyorsbillentyűkre hagyatkoztak. Idővel azonban megjelentek olyan készülékek,
amelyek külső programok futtatását is lehetővé tették, így azokra is telepíthető volt képernyőolvasó vagy képernyőnagyító
program. A telefonos képernyőolvasó szoftverek a számítógépes társaikhoz hasonlóan felolvassák a lenyomott billentyűket
és a képernyőn látható üzeneteket. Mivel ezek csak a modern okostelefonokra telepíthetőek, a látássérült emberek általában
ezeket a drágább készülékeket választják, és ezzel a korábbi funkciók (telefonkönyv, SMS-ek felolvasása) mellett, egyszerre az
új, különlegesebb funkciókat (internet, e-mail, zenehallgatás) is tudják már használni. A nemzetközi színtéren szinte minden
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okostelefonra elérhetőek különböző képernyőolvasó és képernyőnagyító programok. A Nokia Symbian, a Google Android,
a BlackBerry, az iPhone, bármelyik választható és használható a látássérült emberek számára is. Magyarországon a nyelvtudás
hiánya miatt ennél rosszabb a helyzet: magyar nyelvű képernyőolvasó program a Nokia Symbian operációs rendszerű készülékeire, illetve a 4. generációs iPhone-ban érhető el. Az iPhone azonban érintőképernyős készülék, és bár az érintőképernyős
eszközök használata megoldható vakon, sokan kifejezetten kényelmetlennek tartják. Magyarországon a látássérült emberek
körében 2010-ben a legelterjedtebb telefonos kiegészítő szoftver a Nokia Symbian operációs rendszerein futó, a Nuance cég
által fejlesztett Talks&Zooms, amely egyszerre képernyőolvasó és képernyőnagyító is.
Nuance Talks&Zooms
A Talks&Zooms a telefon kijelzőjén megjelenő információkat magyar nyelvű beszéddel közli a látássérült felhasználóval. Ez a megoldás
a Symbian (S60 és S80) rendszerrel működő telefonokon lehetővé teszi a telefon funkcióinak használatát, mint például a névjegyzék
elérését, SMS-ek kezelését, de akár a webböngészést is. A beszéd paraméterei, például a hangerő, beszédtempó szabadon beállíthatók
a felhasználók igényei szerint. Az ábramegnevező funkcióval szöveges feliratok rendelhetők az ikonokhoz, biztosítva az alkalmazások
könnyebb elérését. A telefonon bekapcsolható a hívó nevének a felolvastatása, tehát a hívó már a telefon felvétele előtt azonosítható,
és a program természetesen felolvassa a beérkezett SMS-eket is. A Zooms képernyőnagyító program lehetővé teszi, hogy a felolvasás
mellett a képernyő tartalma akár 16-szoros nagyításban jelenjen meg az idős vagy gyengénlátó felhasználók számára. A szoftver lehetőséget nyújt a nagyított kép automatikus görgetésére, valamint a színbeállítások testre szabására és invertálására is.
DIGITÁLIS KÉZI NAGYÍTÓ ESZKÖZÖK
A digitális kézi nagyítók hordozható eszközök, és hétköznapi helyzetek sokaságában segítik a látássérült embereket abban, hogy
feliratokat, rövidebb szövegeket, számlákat, térképeket, menetrendeket vagy a TV-műsort el tudják olvasni, illetve iratokat alá
tudjanak írni. A készülékek kis méretűek, egy kézben kényelmesen elférnek, akkumulátorról működnek, és többféle színséma
alkalmazása lehetséges. Könnyen használhatóak azok számára is, akik a számítástechnika világában járatlanok.
RUBY hordozható digitális nagyító
A RUBY a világ egyik legkisebb, legtöbb egyedi beállítási lehetőséggel bíró hordozható nagyítója. A talpára is állítható, így nagyobb biztonsággal használható
aláíráshoz vagy rövid feljegyzések készítéséhez. A csúszásmentes borítás biztonságot nyújt a kézben, a pulton, az asztalon és a sima felületen. Az állókép-készítés funkció segíti egy távoli, például magasban levő felirat „lefényképezését”,
majd kényelmes megtekintését.
Nagyítási tartomány: 2-14-szeres
Kamera: Teljesen színes mód és 4 hangsúlyozott kontraszt az olvasáshoz: fekete szöveg fehér háttérrel, fehér szöveg fekete háttérrel,
sárga szöveg kék háttérrel vagy sárga szöveg fekete háttérrel.
Kijelző: 10,2 cm, 4:3 képarány
Súly: 280 gramm
AUKEY digitális kézi nagyító
A nagyító készülék LCD kijelzővel lehetővé teszi látássérültek számára az apróbb feliratok problémamentes olvasását, csekkek
kitöltését vagy iratok aláírását.
Jellemzői: 3,5”-os kijelző, színes, fekete fehér és kontrasztos üzemmód, 2-17-szeres nagyítás, állókép-készítés, anti-blur technológia
az éles képmegjelenítéshez, 2,5 óra üzemidő, súlya: 205 gramm.
Olvasótévék
Az asztali olvasótévék könnyebben olvashatóvá teszik a gépelt betűket, kézírást és kis részleteket. A kamera alatti lap kön�nyedén mozgatható, majd az egyéni igényeknek megfelelően beállítható a nagyítás mértéke, a kontraszt, a színösszeállítás
stb. A felhasználás tipikus területei:
• apróbetűs rész a szerződésekben
• telefonszámok a telefonkönyvben
• gyógyszerismertetők
• termékek címkéje,
• keresztrejtvény
• telefonok és távirányítók kezelése,
• újságok és füzetek elolvasása
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ONYX Flex-arm
Az ONYX Flex-arm olvasókészülék egyszerűen csatlakoztatható bármilyen típusú TV-hez, átalakítva ezzel egy flexibilis videó
nagyítóvá. A távirányítónak köszönhetően a megfelelő beállítást követően nincs szükség a kamera megérintésére. A készülék hordozható, az állítható zár kapocs az asztalhoz vagy pad széléhez rögzíti, és ehhez csak kevés üres felületre van szükség. Egyszerűen
mozgatható egyik munkahelyről, tanteremből vagy szobából a másikba. A kamera számtalan beállítható pozícióban konfigurálható az egyéni látási szükségletek szerint, akár még háromdimenziós objektumokkal történő munkához is. A kamera az eredeti
méret akár százszoros nagyítását is lehetővé teszi egy nagy képernyős televízión. Három eltérő nézet beállítására van mód: távoli,
dokumentum és saját nézet valódi tükörképpel. Számos opcionális állvány létezik, amelyekkel az ONYX Flex-arm falra vagy térköz
választóra szerelhető. A zár lehetővé teszi, hogy a felhasználó szabadon dolgozzon a kamera alatt egy nagy részletességű objektum
közel hozott képén anélkül, hogy a fókusz kéretlenül a kezére vagy az eszközre váltana.
Prisma
A Prisma olvasókészülék súlya a hozzá adott kofferral együtt 1,5 kg, és a mérete sem nagyobb, mint egy aktatáska. A Prisma minden modern TV készülékhez és monitorhoz
csatlakoztatható. A kezelése egyszerű, a képbeállítás, képerősség állítása a készülék elején
található gombokkal történik. A nagyítás nagyságát a kamerakar változtatásával lehet elérni. Íráshoz és olvasáshoz egyaránt használható.
Topaz olvasótévé
17, 19 vagy 21”-os monitorral, vagy anélkül is kapható TOPAZ asztali olvasótévé. A készülékbe épített kamera 21,5 cm magasan van az olvasóasztal fölött, így rengeteg hely marad a
munkához, íráshoz és olyan tevékenységekhez, mint a kis csavarok megszorítása a szemüvegkeretben, cérna befűzése a tűbe és varrás.
Fontosabb jellemzők: 16 nagyítási szint, egyéni színkontrasztok beállításának lehetősége,
automata fókusz, extra nagyméretű olvasólap, nyomógombos irányítás, helyzet meghatározó
a dokumentum helyének pontosításához.
Egérszem
A különböző Egérszem-készülékek közös vonása, hogy egy egérszerű készüléket kell a kiválasztott lap felett mozgatni, és a készülékben elhelyezett kamera által látott kép monitoron
vagy tévén kinagyítva megtekinthető. Az eszköz tulajdonságai az egyes Egérszem-készülékeknél némileg eltérőek lehetnek, de általában a következők:
- színes vagy fekete-fehér kép,
- egyszerű mozgatási lehetőség a kivetíteni kívánt kép felett,
- szabványos csatlakozási lehetőség tévéhez vagy monitorhoz,
- a nagyítás mértéke 4-től 15-szörösig terjedhet,
- szabályozható a kontraszt és a fényerő,
- alacsony fogyasztás, kis méret, könnyű hordozhatóság.
Sasszem és Bagolyszem
A hazai gyártású készülékek a külföldi gyártmányú olvasótévékhez hasonló paraméterekkel rendelkeznek, ezek:
• egyszerű kezelhetőség,
• olvasásra, írásra használható, mozgatható tárgyasztal
• automatikus élességállítás
• a nagyítás mértéke 3-tól 30-szorosig változhat
• LCD monitor csatlakoztatható
• szabályozható kontraszt és fényerő,
• pozitív és inverz színek használhatóak
• a két kamerás változat iskolások számára is jól használható az asztal és a tábla megtekintéséhez.
További hasznos segédeszközök
Természetesen a felsoroltakon kívül is sokféle elektronikus eszköz áll a látássérült emberek rendelkezésére, ezekből sorolunk
fel néhányat:
SE7000 Beszélő vérnyomásmérő
Egy felkaron mérő, elektronikus vérnyomásmérőt egészítettek ki egy olyan beszélő egységgel, ami a kijelzőn megjelenő adatokat
magyarul beszélő, női hangon mondja el (mért értékek, elem kimerülés, a memóriában tárolt eredmény stb.). A beszélő egységet
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az eredeti készülékben helyezték el úgy, hogy a vérnyomásmérő eredeti paramétereit, mérési pontosságát és szolgáltatásait teljes
egészében megtartotta.
SPW-1002 magyarul beszélő zsebóra
A készülék egyetlen gombnyomásra tiszta, érthető, magyar nyelven bemondja a pontos időt. Jellemző tulajdonságok: egygombos beállítás és kezelés, az információk elmondása tiszta, élő emberi hangon, idő- és dátumbemondás, ébresztési funkció, négy
időponthoz beállítható figyelmeztetés, pl. gyógyszerszedéshez, inzulinadagoláshoz, téli–nyári időszámítás automatikus kezelése,
kicsi, kézbefekvő méret, táskára, övre, nyakba akasztási lehetőség.
DPS-100 magyarul beszélő digitális személymérleg
A készülék egy digitális személymérleg kiegészítése egy olyan beszélő egységgel, ami a kijelzőn megjelenő adatokat kellemes női
hangon mondja el (mért értékek, elem kimerülés, túlterhelés stb.). A beszélő egységet az eredeti készülékben úgy helyezték el,
hogy a mérleg eredeti paramétereit, mérési pontosságát és szolgáltatásait teljes egészében megtartotta.
A forgalmazók elérhetőségei:
Forgalmazók

Forgalmazott termékek

Elérhetőség

„Informatika a látássérültekért” Alapítvány

JAWS for Windows képernyőolvasó szoftver

1143 Budapest, Ida u. 7.

MAGic képernyőnagyító szoftver

Tel.: (1) 273-3180

ZoomText képernyőnagyító szoftver

Fax: (1) 273-3189

Focus 40 és 80 Braille-kijelző

E-mail: ertekesites@infoalap.hu

PAC Mate hordozható kéziszámítógép

Honlap: http://www.infoalap.hu

Plustek OpticBook 3600 könyvszkenner
ABBYY FineReader optikai karakterfelismerő szoftver
Nuance Omnipage optikai karakterfelismerő szoftver
RUBY digitális kézinagyító
TOPAZ olvasótévé
ONYX Flex-Arm digitális kamera

Labrador Bt.

Poet Compact felolvasókészülék

1115. Budapest, Etele u. 42/b. fszt.

AUKEY digitális kézinagyító

Telefon: 30/248-6641

Prisma olvasótévé

E-mail: labrador.bt@gmail.com
Honlap: http://www.labrador-bt.hu

3V Fejlesztő, Gyártó és Szolgáltató Kft.

Egérszem nagyítókészülék

7622 Pécs, Nagy Lajos király u. 6/a.

Sasszem és bagolyszem nagyítókészülék

Telefon: 06-72-511-575
E-mail: a3vkft@gmail.com
Honlap: www.latasjavitok.hu

Hangvilág Kft.

SE-7000 Beszélő vérnyomásmérő

1192 Budapest Mészáros Lőrinc utca 49/2.

SPW-1002 magyarul beszélő zsebóra

Telefon: 06-30-237-0796

DPS-100 magyarul beszélő digitális személymérleg

E-mail: ugyfel@hangvilag.hu
Honlap: www.hangvilag.hu
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Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
Az MVGYOSZ az egyik legrégebbi magyar érdekvédelmi szervezet. 1901-ben alakult meg a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, amely azonban nem a vak emberek kezdeményezésére szerveződött, a korabeli társadalom felelősségérzete hívta életre.
Létrejöttek a foglalkoztató műhelyek, ahol elsősorban önmaguk ellátásáért dolgoztak a vak emberek.
Az I. világháború után a társadalom minden köréből a látássérült emberek tömegei jelentek meg. A képzett és öntudattal
rendelkező vak emberek kezdeményezésére alakult meg a Vakok Szövetsége 1918 októberében. A két világháború között a
vakokért két szervezet működött: az állam , illetve a társadalom támogatását élvező Vakokat Gyámolító Országos Egyesület és a vak
emberek által életre hívott Vakok Szövetsége. A korabeli szociálpolitika karitatív alapokon állott, így ami az államilag támogatott
Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnek kedvezett.
1941-ben a két szervezet között együttműködés jött létre, melynek fő oka nem a tevékenység azonossága volt, hanem személyhez
kötődött, mivel a szövetség elnöke egyben a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület igazgatóhelyettesi funkcióját is betöltötte.
1945-ben a két szervezet összeolvadt a Vakok Szövetségében. Az 1976-ban jóváhagyott alapszabály már a Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége elnevezést rögzíti. 1938-ban a szövetség kiadta első rendszeres folyóiratát, a Vakok Világát, amely fórumot
biztosított a vak emberek problémáinak megvitatására.
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 1989-től független társadalmi szervezetként működik. Gazdálkodását alapvetően költségvetési támogatásból, pályázati forrásokból és részben adományokból fedezi. Az MVGYOSZ utoljára 2005
szeptemberében alakult át jelentősen, amikortól a szövetség immár nem a látássérült magánszemélyeket, hanem az őket képviselő
egyesületeket tömöríti elsősorban. MVGYOSZ tagegyesület 2010-ben minden megyében működik, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében kettő is. Az MVGYOSZ legfőbb döntéshozó szerve a küldöttközgyűlés, az operatív irányítást pedig az elnök és a hét
tagú elnökség látja el. Az MVGYOSZ alapvetően érdekvédelmi szervezet, de különböző szolgáltatásokat is ellát, elsősorban Budapesten, de a tagegyesületek révén sokféle szolgáltatás érhető el vidéken is. Az alábbiakban az MVGYOSZ magánszemélyek
számára nyújtott legfontosabb szolgáltatásait foglaljuk össze.
Segédeszközbolt
Az MVGYOSZ segédeszközboltjában megtalálhatóak azok a speciális használati tárgyak, gyógyászati segédeszközök, kiadványok
és szoftverek, amelyek a látássérült emberek mindennapi életét könnyebbé teszik.
A Segédeszközbolt feladatai:
– tagság igényeinek felmérése
– áruk bel- és külföldi beszerzése
– segédeszköz-árusítás.
A szövetség a tagsági igazolvánnyal rendelkező magánszemélyek számára segédeszköz-kölcsönzési lehetőséget is biztosít.
Braille-nyomda
A pontírás Magyarországon 1893-tól terjedt el. A pontírás terjedésével a Braille-könyvtár alapjai is megszülettek. Az egyre jobban felszerelt Braille-nyomda nagyon sok feladatkört
foglalt magába, mely folyamatos fejlesztéssel jutott el odáig,
hogy 10–14 embernek biztosított összehangolt munkát. A számítógép megjelenésével és bevonásával a nehéz fizikai munka
egyszerűsödött. Korszerűsítésével a nyomtatási folyamatok is
megváltoztak. A Braille-nyomda feladata sajtótermékeinek,
folyóiratok, valamint könyvek, és egyéb dokumentumok kinyomtatása és kiszállítása. Jelentősége a látássérült emberek
írásbeliségének és információhoz jutásának támogatása,
oktatási intézmények ellátása Braille-tankönyvekkel, valamint
egyéni és külsős megrendelések teljesítése.
Braille-könyvtár
1896-ban Budapesten nyílt meg a Braille-könyvtár, amely a
mai napig is működik és várja olvasóit. A könyvtár jelenlegi
gyűjteménye 900 műből áll, ami 8500 kötetet jelent. A könyvtárnak 198 nyilvántartott olvasója van. Egy olvasó egy év alatt
átlagosan 6–12 művet olvas el.
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Braille könyvtár feladatai:
- A látássérült emberek speciális pontírású (Braille-írás) könyvekkel történő ellátása.
- A vak gyermekek olvasási képességének javítása. A vak emberek ismereteinek bővítése. Speciális művelődési lehetőség
a rászorulóknak.
- A nyomdából érkező új könyvek katalogizálása, speciális megjelölése.
- Az olvasóktól visszakerült könyvek ellenőrzése, a hibák javítása, lapok pótlása.
- A használhatatlan művek selejtezése.
Hangoskönyvtár
Az MVGYOSZ Hangoskönyvtára 1961-ben kezdte meg működését. A 70-es évek közepéig csak orsós magnón lehallgatható
könyveket lehetett kölcsönözni, ezután jelent meg a kazettás magnó. Közel 10 éven keresztül párhuzamosan lehetett orsós és
kazettás műveket kölcsönözni, majd 1989-ben az orsós művek végleg nyugdíjba kerültek. A 2000-es év folyamán került be az
első CD-n hallgatható könyv a könyvtári állományba. A könyvtárban egyaránt megtalálhatóak a hazai és külföldi klasszikus
regények, a mai modern írók művei, útleírások, ismeretterjesztő művek és gyermekeknek szóló könyvek is.
Tankönyvellátás
A 2004. évi XVII. törvény értelmében a látássérült tanulókkal foglalkozó általános- és középiskolák igazgatói az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége közreműködésével is megszervezheti.
A szövetség tankönyvállományában évről évre egyre több, a látássérült diákok által akadálymentesen használható, átdolgozott
kiadvány található.
A tankönyvek típusai:
- elektronikus tankönyv,
- mp3 tankönyv,
- Braille-tankönyv.
Lehetőség van továbbá tankönyvek és egyéb kiadványok nagyított, fekete-fehér fénymásolására. A szolgáltatást az MVGYOSZ
megyei tagegyesületeinek tagjai vehetik igénybe.
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TOLNAYNÉ CSATTOS MÁRTA ÉS JOSZT LÁSZLÓ

9.4.

Látássérült személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjáról

A rehabilitációhoz való jog minden magyar állampolgár alkotmányos joga. Mind az elemi, mind a foglalkozási rehabilitáció
együttesen adja azt a rehabilitációs folyamatot, mely a klasszikus értelemben vett Rehabilitációs Óramű modellel szinkronban
adja meg a kívánt eredményt, melyet leginkább az érintett személy motiváltsága, egyéni elhatározottsága befolyásolhat csupán.
Az érintett fél, azaz a látássérültté vált személy „megrendeli” a rehabilitációs szolgáltatást és „szerződést köt” a számára megajánlott szolgáltatásokra. A „Megrendelő” birtokában van minden fontos és naprakész információnak, mely információk alapján
maximális önrendelkezés mentén igénybe veszi a rehabilitációs szolgáltatásokat. Szerződést kötni a látássérült személy a számára
megajánlott és általa elsajátítani kívánt készségeket fejlesztő és támogató szolgáltatási elemekre, rehabilitációs komponensekre
fog a szolgáltatóval, azaz az elemi rehabilitációt nyújtó intézmény képviselőjével. Ezen szerződés mindkét fél számára írásban is
rögzíti a vállalt jogokat és kötelezettségeket, ezzel is mintegy a közös munka súlyát megalapozza.
Az elmúlt évtizedekben kevesek birtokolták azon információt, miszerint az országban működik egy elemi rehabilitációt biztosító szakmai munkacsoport 1980 óta, mely a felnőttkorban látássérültté vált személyek részére kíván „újrakezdést” biztosítani
a megváltozott élethelyzetben.
Hosszú időkön keresztül nehezen és szűkös keretek közt tudott a sokakat érintő és sokak számára létfontosságú információ
terjedni Magyarországon. A szakemberek több irányból is igyekeztek minél szélesebb körben terjeszteni az információkat a
szolgáltatásról. Így például személyesen kerestek fel szemész szakorvosokat országszerte, prioritást helyeztek az országban működő klinikákra és személyes kapcsolataikra a szemészet területén; rendezvényeken és médiamegkeresések esetén igyekeztek
minden lehetőséget megragadni, hogy meghívjanak döntéshozókat, egészségügyben prominens szaktekintélyeket. A legerősebb
és leghitelesebb csatorna az érintett személyek irányába a már önállóvá vált látássérült személyek szava és életgyakorlata volt.
Az elemi rehabilitáció különböző komponensei komplexen kívánják nyújtani a motivációs rendszer újraépülését, újabb célok
kitűzése és elérése terén. Ezen túl jelentős erőfeszítéseket tettek az egészségügy és a szociális szféra szakemberei annak érdekében, hogy ez megváltozhasson. Közös célként elsősorban az érintettek, valamint hozzátartozóik, másodsorban a terepen dolgozó
szakemberek tájékoztatása jelent meg. A fenti cél elérésében jelentős áttörést jelentett, amikor a Semmelweis Egyetem Szemészeti
Klinikája igazgatója és a Siket-Vakok Országos Egyesületének gyógypedagógus kollégái egy angliai tanulmányi utazást követően
tárgyalásokat kezdtek meg egy tanácsadói iroda kialakításáról, mely az országban egyedülállónak számított. Az iroda működését 2005 szeptemberében meg is kezdte egy félállású gyógypedagógussal és egy fő önkéntes szociális munkással. (Joszt, 2006.)
Az interprofesszionalizmus jegyében zajlott szakmai munka eredményei közé sorolható, hogy lassú, de kitartó munkával mára
elérhetővé vált Magyarországon egy regionális központokként működtetett elemi és foglalkozási rehabilitációs szolgáltatói hálózat. A Magyarországon működő, látássérült emberek számára létrehozott elemi rehabilitációs központok aktuális elérhetőségei a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) honlapján (www.fszk.hu) a Rehabilitáció/Látássérült emberek
komplex rehabilitációja menüpont alatt érhető el. A szolgáltatást mind a magyar állam, mind a civil szféra együttesen biztosítja.
Az elemi rehabilitáció híd az orvosi és a foglalkozási rehabilitáció között. A látássérültté vált ember a szolgáltatás révén elsajátított ismeretek segítségével ismét önrendelkező, önálló életvitelt folytató személlyé válhat, aki társkapcsolatokat épít, aki új célok
felé halad. Az alábbi esetismertetés az Egészségügy (Orvosi Rehabilitáció) és a komplex rehabilitáció további komponenseinek
hatékony együttműködését tükrözi, mely során betekintést kívánunk nyújtani az elemi és foglalkozási rehabilitáció komponenseire és eszköztárának széles spektrumára, a teljesség igénye nélkül.
M. Péter (32. éves) férfi az ország nyugati térségéből származik és az építőiparban helyezkedett el édesapja vállalkozásában.
Nehéz fizikai munkát végzett mindig is, pedig már évek óta érzékelte a látási problémáit, melyet elhanyagolt. Élettársi kapcsolatban élt a fővárosban. Jogosítvánnyal rendelkezett, de jó ideje nem ült már a volánhoz. Péter szemészeti problémái miatt
2007-ben felkereste a Szemészeti Klinika szakrendelését, majd különböző vizsgálatokra járt. Kezelő szemész szakorvosa látóidegsorvadást diagnosztizált. 2007 júniusában a szemész szakorvos felkereste a klinika tanácsadó irodáját rehabilitációs lehetőségek
után érdeklődve, melyet Péter számára kívánt megajánlani. Fél év elteltével a soron következő szemészeti kontrollvizsgálat után
Péter felkereste telefonon a tanácsadó szociális munkást és kérte, hogy adjon számára tájékoztatást a lehetőségeiről, mert úgy
érezte, állapota valóban folyamatosan romlik. Élettársi kapcsolatában egyre elhatalmasodtak a nézeteltérések, mert korábbi
életszínvonalukat nem tudta biztosítani, továbbá a hivatalos eljárások során (Országos Orvos Szakértői Intézet szakvéleménye
alapján) megállapításra került a látássérülés (fogyatékosság, mely egyben egy státusz Magyarországon) és korábbi munkáját
nem folytathatta. Péter számára megfogalmazódott, hogy továbbfejlődéséhez tanulnia szükséges és vissza szeretne térni
a munka világába, melyhez segítségre van szüksége. Péter az Elemi Rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét 2008 januárjában
kezdte meg a Vakok Állami Intézetében a Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjánál (VERCS).
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Az igénybe vehető elemi rehabilitációs szolgáltatási formák
1. bentlakásos rendszerben
• teljes képzést, vagy
• részképzést nyújtva
2. bejárórendszerben
• teljes képzést, vagy
• részképzést nyújtva, illetve
3. ambuláns kliensellátás során, valamint
4. otthon tanításos rendszerben
Bentlakásos rendszer
A bentlakásos rendszert igénybevevők többnyire az elemi rehabilitációs központtól távol lakó kliensek. Szociális körülményeik
vagy egyéni szempontok alapján is indokolt lehet ezt a formát választani. A bentlakásos képzés tanfolyami rendszerben valósul
meg, kiscsoportos, valamint egyéni foglalkozások révén. Az órarendszerűen szervezett képzésen túl egészségügyi ellátást nyújt,
de csapatépítő programokat, szabadidős foglalkozást is biztosíthat. Az érintettek egyéni adottságaiknak megfelelően rész-, vagy
teljes képzést vehetnek igénybe. A részképzés során a kliens a teljes képzést nyújtó tanfolyamon elsajátítható ismereteknek csak
egy részét tudja vagy szeretné elsajátítani. Teljes képzésben azt a klienst részesítjük, aki felmért adottságai, és szükségletei alapján
vélhetően az elsajátítható ismeretek mindegyikét el fogja tudni, vagy el szeretné sajátítani.
A bentlakásos szolgáltatási forma előnyei:
• szakszerűen kialakított terápiás és lakókörnyezet
• szakirányú képzettséggel rendelkező munkatársak tervszerű pedagógiai munkája révén valósul meg
• kiscsoportos foglalkozásokon a kliensek tevékenysége egymást motiválja, ezáltal a pedagógiai munka hatékonysága emelkedik
• a foglalkozásokat követően a szabadidős tevékenységek során alkalom nyílik a közös gyakorlásra, a szerzett ismeretek
elmélyítésére
Hátrányai:
• a kliens kiszakad eredeti családi környezetéből
• az intézményes körülmények a kliens számára idealizáltak
Bejáró rendszerű szolgáltatás
A képzési típus elsősorban az egyénileg vagy intézményesen (támogató szolgálat) segítségével naponként bejáró látássérültek
számára igénybe vehető, akiknek ily módon nincs szükségük szállásra. A teljes képzésben részesülő kliensek nagyon motiváltak,
és az elsajátítható tevékenységek mindegyikét szeretnék, illetve képesek megismerni, elsajátítani. A részképzésben ellátott látássérültek az elsajátítható ismeretek bizonyos részét tudják vagy kívánják csak elsajátítani.
A bejáró rendszerű képzés előnyei:
• naponként találkozik családja tagjaival
• nem szakad ki megszokott otthoni környezetből
• a megváltozott helyzetből adódó konfliktusok kezelésében részt vesz az intézmény szakembergárdája
Hátrányai:
• fizikailag megterhelő naponkénti utazás csökkenti a hatékonyságot
• a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik
• a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget, a csoportdinamika serkentő hatásait
Az ambulanter kliensellátás
Az ambuláns ellátást igénybe vevők az elemi rehabilitációs kínálatból csak bizonyos szolgáltatásokat vesznek igénybe, vagy
néhány kiválasztott tevékenységet kívánnak elsajátítani. A képzési terv szerint, meghatározott napokon látogatják az intézményt és veszik igénybe annak szolgáltatásait. A foglalkozás képzés irányától függetlenül mindig egyedi terv alapján történik.
E képzési forma többször is igénybe vehető és újabb ismeretek megszerzése céljából ismételhető. Lehetőséget nyújt párhuzamosan
több szolgáltatás igénybe vételére is.
Az ambulanter ellátás előnyei:
• nincs szállásigény
• a dolgozók munkaviszonya folyamatos
• néhány órás szolgáltatásként is igénybe vehető
• szükség esetén a szolgáltatás ismételhető
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Hátrányai:
• a fizikailag megterhelő naponkénti utazás csökkenti a hatékonyságot
• a gyakorlás nem védett, biztonságos környezetben történik
• a kliens nélkülözi a csoportban megélhető elrejtettséget
• az egyéni képzések során a szakemberek leterheltsége nő, ezért költséges
Az otthon tanítás
Az otthon tanítás a legrégebbi elemi rehabilitációs szolgáltatási forma. (Ponchillia 1994) A szakember az otthonában keresi fel
az érintett személyt, és ott tanítja meg az általa igényelt ismeretekre. Ez a képzési forma leggyakrabban idős, vagy halmozottan
sérült kliensekre irányuló elemi rehabilitációs tevékenység. Otthon tanítás során valósul meg az adaptációs foglalkozás is, ami
nem más, mint a tanfolyamot végzett kliensek otthonában nyújtott adaptációs szolgáltatás. Az adaptáció révén, a képzés során
tanult, jól begyakorolt ismeretek helyi viszonyokra való átültetése, alkalmazása történik. Amennyiben lehetőség nyílik rá,
a lakókörnyezet és az eszközök akadálymentesítésére is sor kerülhet.
Előnyei:
• a képzés saját környezetében történik
• idős vagy kevésbé jó fizikai állapotú személyek is igénybe vehetik
Hátrányai:
• elszigeteltség
• ismeretlen marad számos rehabilitációs irány
• nem ismeri meg a kliens a további eszközöket
• nincs csoporthatás, ami a hatékonyság alacsonyabb fokát jelenti
(Tolnayné Csattos Márta 2007)
AZ ELEMI REHABILITÁCIÓ KOMPONENSEI
Pszichológiai rehabilitáció
A pszichológiai rehabilitációs tevékenység megvalósításának formái
A rehabilitációs pszichológia feladata, hogy elősegítse a személyiség újraintegrálódását és az ezzel járó feszültségeket enyhítse,
valamint a negatív társas hatások kezelésében hatékony támogatást nyújtson. A tevékenység alapvetően két formában zajlik:
• egyéni tanácsadó, támogató, esetenként pszichoterápiás beszélgetések és
• csoportterápiás foglalkozások formájában.
A traumafeldolgozás egyéni nehézségeit az egyéni beszélgetések elfogadó, empátiás helyzetei, és a csoportterápiában megélt csoportdinamikai folyamatok jelentős mértékben enyhítik. Elősegítik a személyiség integrációját, harmonizációját, mind a belső
pszichés élményfolyamatok, a pozitív énvédő mechanizmusaiknak (elaboráció, szublimáció, identifikáció) megerősítése révén,
mind pedig a külső szükségletekhez és követelményekhez való alkalmazkodás szempontjából. A csoportfoglalkozások végén
értékelő kérdőívet használunk.
Gyógypedagógiai rehabilitáció
A funkcionális látásvizsgálat során gyakorlati szempontból mérjük fel a kliensek meglévő látásának felhasználási mértékét és
minőségét. A vizsgálatok egy része egyszerű, kézi eszközökkel végezhető, más része számítógépes programokkal. A vizsgálat
elemei megegyeznek a szemorvosi vizsgálat elemeivel.
Az elemi rehabilitáció keretében zajló funkcionális látástréning célja, hogy a kliensek optimális körülmények között gyakorolhassák a „látást” és segítségével hatékonyabban tudják a látottakat értelmezni, feldolgozni. A rászorulók számára
igyekszünk a legmegfelelőbb optikai segédeszközt és módszert megtalálni ahhoz, hogy minél több vizuális ingert minél
teljesebb mértékben tudjon felhasználni és értelmezni. A funkcionális látásvizsgálatot végző szakember gyakran találkozik
azzal a jelenséggel, hogy az illető rosszabb teljesítményt mutat, mint ami a szemészeti adatok és vélemények alapján elvárható lenne. Az életminőségben jelentős változást eredményez a tanult technikák alkalmazása viszonylag jó funkcionális
látás esetén is. A látástréning feladata ezekben az esetekben a lokalizáció, a tekintetváltás, az álló és mozgó inger szemmel
követésének és a pásztázás készségének fejlesztése, a látásprobléma természetének megfelelően (pl. a látótér szűkületének
vagy látótérben levő foltszerű kiesések kompenzálását segíti nagymértékben a jó pásztázási készség, a lecsökkent visust
a fixációs és lokalizációs gyakorlatok, a közlekedési készségeket az álló és mozgó inger követésének készsége). Fejleszthető a színés formaészlelés, a vizuális figyelem, emlékezet, valamint a szem-test, szem-kéz koordináció a látástechnikák alkalmazása során.
A funkcionális látástréning legújabb, még csak kibontakozóban levő ága a neurorehabilitáció, mely a corticalis látássérültek
számára biztosít új rehabilitációs lehetőséget.
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Tájékozódás- és közlekedéstanítás
A tájékozódás-közlekedés tanítás célja, hogy az adott személy képessé váljon az önálló közlekedésre a megváltozott helyzetben.
A tanítás révén speciális segédeszközök és technikák alkalmazásával képes eljutni önállóan egy másik helyre. További célok,
a biztonságos és önálló tájékozódáshoz és közlekedéshez szükséges technikák és készségek kialakítása zárt és nyitott térben,
ismert és ismeretlen környezetben, különböző napszakokban és időjárási viszonyok között az egyén adottságainak figyelembevételével. A gyengénlátók, aliglátók és teljesen vakok számára is adottak, kiforrottak azok a speciális technikák, segédeszközök,
amelyek az önálló tájékozódást-közlekedést támogatják.
A tevékenység várható eredménye, hogy a biztonságos és önálló tájékozódáshoz és közlekedéshez szükséges ismeretek és készségek
elsajátítása, adaptálása a megváltozott percepciós helyzethez. Tájékozódás és közlekedés hosszú fehér bottal és/vagy látástámogató
eszközökkel különböző látási viszonyok, különböző nehézségű közlekedési terepek és szituációk között. A tevékenységet tájékozódásés közlekedéstanári szakirányú végzettséggel rendelkező tiflopedagógusok végzik.
Az elemi rehabilitáció szolgáltatásainak nem része a vezetőkutyával való közlekedés tanítása. Számosan az élethelyzetük,
lakókörnyezetük vagy éppen személyiségük miatt, inkább a kutyával való közlekedésben szereznek jártasságot.

1. ábra
Tájékozódás- és közlekedéstanítás segédeszközökkel

2. ábra
Tájékozódástanítás látástámogató eszközökkel különböző látási viszonyok, különböző nehézségű közlekedési terepek és szituációk között

A mindennapos tevékenységek tanítása, újratanítása
A mindennapos tevékenységek témakörében azokat a speciális technikákat ismertetjük meg és gyakoroltatjuk be a felnőttkorban látását vesztett személlyel, melyeket évekig, talán évtizedekig rutinszerűen végzett
vizuális kontrollal. Egy-egy feladatsor elvégzése során visszaadjuk azt
a hitet, hogy a kliens képes megoldani egyszerűbb vagy bonyolultabb
feladatokat az új élethelyzetben is. A tevékenységet a tervezéstől a tanításon át a gyakorlásig és a tevékenységek önálló kivitelezéséig a kliens személyisége, szükségletei és igényei határozzák meg. Célja, hogy minden
látássérült személy saját adottságainak és lehetőségének függvényében
minél önállóbbá, biztosabbá váljon a hétköznapi élet dolgainak ellátása terén. Igény szerint új technikák sajátíthatók el a személyi higiéné
(manikűr, smink, borotválkozás, szakáll) ápolás terén; a ruhadarabok,
iratok, konyhai segédanyagok rendszerezése és jelölése terén; a házi és
ház körüli munka, valamint a szabadidő tartalmas eltöltése terén.

3. ábra
Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása

Életvitelt segítő eszközök használatának tanítása
A megváltozott élethelyzetben, a minél teljesebb önállóság elérésében különböző adaptált és speciális eszközök használata
könnyítheti meg a személy életvitelét. A rendelkezésre álló eszközlistából a kiválasztásnál figyelembe kell venni a személy
látássérülésének mértékét, percepciós képességeit, érdeklődését, szükségleteit, anyagi helyzetét és az eszközök fontossági sorrendjét.
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Szabadidős tevékenységek újratanítása
A mindennapos tevékenységek között nézeteink szerint nagyon
fontos helyen áll a szabadidő tartalmas és kulturált eltöltése. A látássérült személyek jelentős része naphosszat a fotelban ül és rádiót
hallgat. Ha rákérdezünk, nem is tudja pontosan, hogy ez milyen tevékenység, mert cél nélkül, csak az időt múlatja a megváltozott helyzetben. A szolgáltatásban részt vevők megismerhetnek még számos,
a látássérültek számára is elérhető és örömöt nyújtó, feszültségeket
oldó szabadidős tevékenységet, mint például a ma divatos és igen
kedvelt patch-work, gyöngyszövés vagy az ékszerkészítés technikáit,
kertészkedés vagy a barkácsolás módszereit.
A rehabilitációs folyamat egyénre szabott: a kliens érdeklődését, életkorát a látássérülés mértékét és minőségét figyelembe véve választ
eszközöket és technikát a szolgáltatást nyújtó szakember.

4. ábra
A szabadidős tevékenységek újratanítása

A tapintható írás és olvasás tanítása
Célja a felnőttkorban látásukat vesztett, illetve látássérülést szenvedett emberek számára újra megadni az olvasás és írás lehetőségét,
a tapintható írás és olvasás technikájának megismertetésével. Munkánk során gyakran találkozunk olyan személyekkel, akik számára
a Braille-írás-olvasás készségszintű elsajátítása nehézségekbe ütközik. Ennek hátterében életkori sajátosságokra visszavezethető okok,
illetve egészségügyi problémák húzódnak meg. A taktilis diszkrimináció (tapintás révén végzett felismerés, megkülönböztetés),
az absztraháló készség nehezítettsége, emlékezeti problémák, illetve
a cukorbetegségben szenvedő személyek taktilis érzéketlensége, az
ujjbegyek által közvetített információ felvételének korlátozottsága,
a szenzoros neuropathia miatt, sokak számára lehetetlen a kifinomult tapintási készséget igénylő Braille-rendszerű írás-olvasás
elsajátítása.

5. ábra
A tapintható írás és olvasás tanítása

A vonalrendszerű kommunikációs technikák megtanításával,
idősebb, halmozottan sérült, illetve csatlakozó szomatikus betegségekkel élő látássérült emberek számára is lehetővé tesszük a
könnyebben elsajátítható írás-olvasás készségének megszerzését.
Célunk a kliensek képességeinek figyelembevételével bővíteni az
elsajátítható szolgáltatások körét, az egyedi igényekhez igazodó
képzési terv biztosítása a kultúrtechnikák (az a kapcsolat és mód,
ahogyan az egyén és környezete között a kölcsönhatások, illetve
az információáramlás létrejönnek) tanítása terén.
Kommunikációs és számítástechnikai eszközök
használatának tanítása

6. ábra
A halmozottan sérültek számára elsajátítható írás-olvasás készségének
oktatási eszköze

Informatikai eszközök világában élünk, ezek használata ma már a mindennapjaink része. Ugyanakkor ezen eszközök használata
egy új típusú gondolkodást is igényel, amely a mai fiataloknak már nem jelent problémát, viszont a középkorúak egy részének és
az idős emberek többségének gondot okozhat. Mivel az Információs Technológia (IT) alapú eszközök egy látássérültté vált ember
számára több területen is jelentős mértékben adhatják vissza az elveszettnek hitt önállóságot, ezért használatuk, működési logikájuk alapjaival mindenképp meg kell ismertetni az elemi rehabilitációs tanfolyam résztvevőit. A kiszolgáltatottság, a látó embertársak segítségére való ráutaltság érzésének csökkenése nagymértékben javíthatja a látássérültté vált személy mentális állapotát.
Egyéni esetkezelésen alapuló szociális munka
Az elemi rehabilitációs folyamatban részt vevő látássérült személyeket a szolgáltatás iránti igény jelzésétől kezdve, a foglalkozási
rehabilitációval bezárólag szociális munkás esetmenedzserként kíséri, támogatja. Ezáltal lehetőség nyílik a kliensek igényeinek,
szükségleteinek, élethelyzetének, családi és baráti kapcsolatainak pontosabb megismerésére, a számukra biztosított fejlesztő
tevékenységek összehangolására. A szociális munkás emellett segítséget nyújt a rehabilitációs folyamat során felmerülő problémák,
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konfliktusok megoldásában, az önálló életvitelt segítő feltételek kialakításában, az elérhető szociális támogatások és szolgáltatások
igénybevételében.
Péter a funkcionális látásvizsgálatot követően folyamatos látástréningben részesült, mely eredményeire építve történtek a további szolgáltatási elemek tervezései. Péter számára a tájékozódás és közlekedés tanulása során a funkcionális látás jelentősen
befolyásolta a tervezést és a tanulási folyamat lezajlását. Egyrészről a funkcionális látás a rehabilitációs időszakban is tovább
romlott, másrészt megfogalmazta, hogy szíve mélyén folyamatosan erősödik benne egy remény, hogy az orvostudomány fejlődése mihamarabb eljut odáig, hogy megoldják az ő problémáját és újra láthat, mint korábban. Az informatikai ismeretek bővítése is elengedhetetlennek bizonyult Péter számára, mivel korábbi ismeretekkel rendelkezett és lehetséges munkaterületként
is megnevezte a későbbiekre vonatkozóan az informatika világát, eleinte főként műszaki érdeklődéséből kifolyólag. A számítógép használatában a képernyő nagyító és a képernyőolvasó programokat is megtanulta használni. Az informatikai ismeretek
bővülésével egyre konkrétabban fogalmazódott meg Péterben, hogy nem kívánja megismerni és elsajátítani a tapintható írás
és olvasási rendszereket, konkrétan a Braille-írást.
A mindennapos tevékenységek tekintetében jelentős tapasztalatokkal rendelkezett, bár a biztonságos technikák elsajátításának
szükségét érezte. Gondolkodásmódja és motiváltsága, hogy minél önállóbbá váljon az élet minden területén, gyors tanulási
folyamatot tett lehetővé. Péter a mentálhigiénés szolgáltatásokat eleinte kétkedéssel fogadta, majd határozottan elzárkózott
a lehetőségektől. Spirituális élmények területén érdeklődése ezzel fordított arányban nőtt, valamint az alternatív gyógyászat is
bekerült érdeklődési körébe, mint lehetséges megoldás a látásromlás-folyamat megállítására, visszafordítására. Péter az elemi
rehabilitációs szolgáltatásokat bentlakóként vette igénybe és a 10–14 fős csoportokban hamar megtalálta a helyét és azokat
a sorstársakat, akikkel közel hasonló az érdeklődési körük és segíteni tudják egymást napról napra. Megtanult segítséget kérni
és elfogadni is. Péter a VERCS intenzív (bentlakásos) tréningjét két alkalommal is igénybe vette egymást követően, és fél év
elteltével jelentkezett a Vakok Állami Intézetének rehabilitációs részlegére, ahol határozott idejű szerződés mentén bentlakást
és további rehabilitációs fejlesztő szolgáltatásokat biztosít számára az intézmény. Péter számára kezdetektől fogva kiemelt
hangsúlyt jelentett a tanulás és a munkavállalás, ezért a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás keretein belül a szakemberek
felkészítették ezen céljainak elérésére. A közelmúltban beiratkozott egy fővárosi gimnázium esti tagozatára, ahol sikeresen folytatja tanulmányait. A reáltárgyak okoznak némi nehézséget számára, melyek elhárításában az intézmény fejlesztőpedagógusai
segítik őt az előrehaladásban. Felsőoktatásbeli továbbtanulással is kacérkodik, de a szakirányválasztásban még bizonytalan.
Péter egy éve értékesítő munkakört tölt be egy olyan cégnél, ahol látássérült személyeket foglalkoztatnak call-center munkakörben.
Munkájával elégedett, hiszen közelebb került ahhoz az elképzeléséhez, hogy aktív tagja lehessen a nyílt munkaerőpiacnak. Az intézmény rehabilitációs részlegén már két éve lakik, ahol viszonylag gyorsan beilleszkedett, hiszen a VERCS-en töltött hónapok ideje alatt
már megismerkedett több bentlakó sorstársával. Együttélési konfliktusai nincsenek. Csendes, de nem visszahúzódó személyiségével
jó viszonyt épített ki mind a látássérült lakókkal, mind az intézményben dolgozó szakemberekkel. Az intézmény szakmai csoportjait
egyre ritkábban keresi fel segítségkérés céljából, mely arra enged következtetni, hogy mind önállóbban szervezi életét. Előtakarékossági
programban vesz részt, az önálló lakhatás megoldása érdekében. Péter saját bevallása szerint alkoholfogyasztási szokásai megváltoztak, mivel korábban rendszeresen fogyasztott alkoholt, de ez mára ritkaságszámba megy és inkább ünnepi alkalmakra korlátozódik.
Baráti köre különösen figyelemreméltó módon állt az élethelyzetének változásaihoz, hiszen aktívan támogatják azóta is, hogy kiderült számukra, Péternek látássérültként kell élnie az életét. Mivel korábban sokat segített barátainak, most viszonozzák a segítséget
és támogatják a hétköznapokban. Ez kiemelendő jelentőségű, mivel tapasztalataink szerint ezeket a fontos emberi kapcsolatokat
többnyire elveszítik klienseink. Párkapcsolata megromlott, ezért lezárta és új perspektíváknak adott teret. Péter a látássérülése
vonatkozásában jelenleg nem érzékel romlást, azonban több (egészségügyi) irányból is azt az óvó jelzést kapja, hogy állapota a teljes
vaksághoz vezet. Ez a pszichés feldolgozása során nehézségi tényező, mivel Péter jelenleg is a „megváltó” operációra vár. Egészében
tekintve Péter jelentős utat tett meg saját elhatározásából, onnan kezdve, hogy szemész szakorvosa tájékoztatta a látássérültség fennállásáról. A rehabilitációs folyamat sikerességének hátterében Péter személyiségi jegyein és személyes készségeinek serkenthetősége
mellett rendkívül fontos volt, hogy a szemész szakorvosa már kezdetben tájékoztatta látásromlása várható előrehaladásáról és arra
biztatta, hogy vegye fel a kapcsolatot a rehabilitációs szakemberekkel és igényelje a rehabilitációs szolgáltatásokat.
Mindezek együttesen Pétert hozzásegítették ahhoz, hogy jelenlegi élethelyzete folyamatosan épül a „saját keze munkája” révén,
az önrendelkezés jegyében.
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9.5.

A rehabilitáció jelentősége és lehetőségei
a neuro-ophthalmológus részéről

Mi a nehezebb: egy sohasem látott világot elképzelni, vagy a látott világot elveszíteni, illetve azt feldolgozni, hogy a látás élménye sohasem tér vissza?
Nem szabad ebben dönteni, csupán empátiánk vezérelhet. Nagy dilemma mind az érintetteknek, azaz a betegeknek, mind a
szemorvosnak.
Az idegsebészeti és ideggyógyászati betegségek – fiatal korban talán gyakrabban – társulnak súlyos és visszafordíthatatlan látásvesztéssel. Egy baleset okozta koponyasérülés, egy aneurysma ruptúrája vagy stroke okozta agyvérzés a pillanatok
tört része alatt zajlik le és okoz többnyire eszméletvesztést, amelyből a beteg visszatérve nemritkán észleli, hogy elveszítette
a látását. Az igazi tragédia mind a beteg, mind a szemorvos számára akkor kezdődik, ha már olyan súlyos a látópályarendszer
sérülése is, hogy csak egy kis látósziget, vagy annyi sem marad, illetve tér vissza. A szemorvosnak első lépésben mindent meg
kell tennie annak érdekében, hogy ne kelljen egy mindkét szemet érintő részleges vagy teljes vakságot megállapítania, s azt a
beteggel tudatnia. De ha már így alakult, akkor a beteg komplex rehabilitációjában éppúgy segítőtársnak kell lennünk, mint
a baj megállapításában.
A szemorvos feladata:
• az akut fázisban észlelhető státusz pontos rögzítése
• szükség szerint a kiegészítő vizsgálatok elvégzése (neurológia, idegsebészet, neuroradiológia)
• a beteg hosszú távú – ha szükséges, akár élete végéig tartó – gondozása során a folyamat progressziójának megítélése
A neuropszichológus feladata:
• az alapvizsgálatokkal a kognitív deficit, a szenzoros érintettség vagy például a vizuális neglect megítélése után:
• a személyre és betegségére szabottan kezdődik meg a hosszú távú pszichoterápiás kezelés
A SZÁMÍTÁSTECHNIKA SZEREPE A LÁTÁSSÉRÜLTEK ÉLETVEZETÉSÉNEK ÚJRAALAKÍTÁSÁBAN
Alapképzés:
Az általános iskolai képzés a csökkentlátók számára – tudomásom szerint – kiváló, viszont annál elszomorítóbb a későbbi
tanulási és továbbtanulási lehetőségek szűk palettája.
Látótérdefektus kezelése számítógép segítségével:
Az egyik európai neuro-ophthalmologiai kongresszuson (International Neuroophthalmological Society, INOS) német kollégák mutattak be, és azóta több publikációban is leközöltek egy általuk évek óta alkalmazott eljárást. A lényege, hogy a
centrumfelező homonym hemianopia esetén a beteg egy refixációs tréningben vesz részt. Ez a centrális látóteret 5–10 fokig
szabadítja fel, azzal, hogy egy új, centrumközeli fixációra készteti a beteget. Így kiküszöbölődik a látótérkiesés okozta centrális
látótérdefektus.
Beszédszintetizátor és -felolvasó számítógépes programok:
A szkennelt szöveget egy speciális program beszéddé alakítja, amely „ablakot nyit a világra” a látássérültek számára is. Példaértékű módon hazánkban is több ilyen, ún. beszélő program készült, ami több száz, szerzett látássérült számára ingyenesen, egy
alapítvány s a program feltalálója, nevezetesen Szuhaj Mihály révén ténylegesen „ablakot nyitott a világra”. Az „Év Embere 2003.”,
Szuhaj Mihály informatikus, informatikatanár a mai napig a veleszületett és szerzett látássérültek élet- és munkalehetőségeit
fordítja meg azáltal, hogy az informatika a nem látható információt hallhatóvá teszi s ezzel nemcsak tanulni, újabb ismeretekre
szert tenni nyílik lehetőségük, hanem munkavégzésre, pályamódosításra, emberi kapcsolatok kialakítására adódik alkalom. Egy
olyan eszköztárat ad a feloldhatatlannak látszó helyzetben a látásvesztett embereknek, ami átfordítja a lehetetlent és az életnek új
értelmet, az újrakezdéshez egy hatalmas lendületi erőt ad.
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Szuhaj Mihálynak (34 éves, informatikus) 10 éves korában, egy kései fázisban
felismert agydaganat következtében mindkét szeme gyakorlatilag vakká, azaz
amaurotikussá vált. Áldozatkész családi segítséggel középiskoláit is kitűnően végezte, majd az ELTE informatikai és informatikatanári szakát elvégezve a Recognita
RT segítségével olyan szoftvert készített, ami 1993-ban az EU brüsszeli világversenyén 3. helyezett lett. Ő maga pedig egy országos informatikai hálózatot működtető
alapítvány segítségével eddig több mint 400 látássérültnek nemcsak a rendelkezésére
bocsátotta a programot, de útjára is indította sorstársait. Példaértékű emberről van
szó. Nem véletlen, hogy a Magyar Hírlap 2003-ban az Év Emberének választotta.
A fiatal nemzedék e példás alakja még sokat tehet hatékonyan azon látássérültjeink
megsegítésére, akiken mi, orvosok már nem tudunk sokat segíteni.
A 9.3. számú fejezetben a 402. oldaltól részletesen leírta munkatársaival a metodikai
lehetőségeket, valamint a látássérültek által alkalmazható segítő és egyben nélkülözhetetlen eszköztárat.
Az orvoskollégák feladata a lehetőségek, az ismeretek továbbvitele, és az ország
egész területén a látássérültek teljes körű rehabilitációja, valamint „a látók társadalmába” való visszailleszkedésük elősegítése – méghozzá sokkal hatékonyabban,
mint ahogy eddig tettük.
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