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Az OCULARIS  STROKE  
klinikai jelentősége

a STROKE betegségek 
megelőzésében, kezelésében .

Miért szükséges a szemkeringési zavarok komplex 
kezelésének konszenzusa?

Mit és miért előzhetünk meg? 



URGENT 
INTERVENTION

!!!



o ”ocularis stroke”

o pseudoFoster-Kennedy szindróma

o anatómiai és patofiziológiai predisponáló tényezők
a szemtünetek hátterében:

o a retina hyperperfúziója
o az ún. végarteriák, venulák
o a shunt mechanizmusok hiánya
o az art. ophthalmica anatómiai szitúációja
o az ún. „kisér betegség” fogalma

o a szemtünetek jelentősége a cardio- , cerebrovascularis
megbetegedésekben

Fogalmak és pathomechanizmus



Az ocularis stroke felismerésének 
klinikai jelentősége

o a társszem érintettség megelőzésében
o a teljes látásvesztés, amaurosis

megelőzésében 
o a cerebrovascularis folyamat további   

progressziójában
o a szisztémás  belgyógyászati betegség, 

fokozott thrombosis készség időbeni 
kezelésében

• a cardiovascularis-
• a cerebrovascularis-

• a haematológiai-
• az autoimmun megbetegedések

szűrésében-, recidíva megelőzésében

Szemtüneteket okozó
MIKROEMBOLIZÁCIÓ 

időbeli felismerése,
adekvát kezelése 

segít:



Ocularis stroke 
előjelző szerep - látásvesztés

OCULARIS
STROKE

látásvesztés

Kardiológia betegséget
o anatómiai közelség 

pumpa funkció: art.Ophth
o ritmuszavar, billentyű elégtelenség

THROMBOEMBÓLIA
(mikroembólia forrás)

Angiológiai eltéréseket
ACI atheromatosis

o atheroscleroticus plakk –koleszterin embólus
o inkomplett ACI stenosis,
o áramlási zavar

Thrombophyliákat:
oveleszületett 
oszerzett           formái 

fokozott thrombosis készség

előre jelezheti 



A TEAM  munka jelentősége az
OCULARIS STROKE 

diagnosztikájában és  kezelésében

OCULARIS
STROKE

KARDIOLÓGUS 
feladatai:

o a OS-mikroembólia forrás dg. – kezelése
o belgyógyászati kiegészítő vizsgálatok   
o kezelés-gondozás során kooperáció

a  szemész kollégával

SZEMÉSZ feladata:
o funkcionális állapot mérése
o dg - diff dg.
o TOVÁBBKÜLDENI  a megfelelő

stroke ellátási centrumba
o kezelés során szoros kontrollok,

majd gondozás, követés 

STROKOLÓGUS –
NEURORADIOLÓGUS feladata:

o osztályos felvétel !? 
o a cerebrovascularis status 
o a stroke veszély –

ocularis stroke akut kezelése
(állapot függvénye)

mp-percek 
alatt

amaurosis 



OCULARIS
STROKE
konszenzus
(amaurosis
prevenció)

Magyar Szemorvos Társaság   
Magyar Szemorvos Társaság
Neuro-Ophthalmologiai szekció

Magyar Stroke Társaság
MST Neuro-szonológiai szekció

Magyar Neuroradiológiai
Társaság

Magyar Neurológusok Társasága

Magyar Kardiológusok Társasága

Magyar Thrombosis -,  Haemostasis 
Társaság

Magyar Atherosclerosis Társaság

TEAM – OCULARIS STROKE
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