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Örök dilemmánk, hogy 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.



a látópályarendszer és a

szemmozgatórendszerek sérülésekor

• fordított a gondolkodás: szem - rendszerbetegség

• magassági diagnosztika, károsodás mértéke

• funkció vesztés – morfológiai eltérés nélkül

• a kezelés-, rehabilitáció hatékonyságának követése

• minél koraibb a diagnózis - hatékonyság növelés
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a neuroophthalmológia feladata



 Megfigyelendő és dokumentálandó szemtünetek:
o Van- lokális traumás jel?
o Tudja-e nyitni a szemét? (E 4-1)
o Van-e ptosisa?
o Pupillomotoros funkciók: 

o Direkt pupillomotoros funkciók
o Indirekt pupillomotoros léziók
o Anisocoria

o Szemmozgások rögzítése

 Miért nem derül ki akut fázisban az opticus laesio?
 a többi neurológiai tünetek elfedhetik
 súlyos légzési-, keringési elégtelenség 
 idegsebészeti és/vagy traumatológiai beavatkozások halaszthatatlanok



Helyszíni vizsgálatok
- betegágy mellett -

ESZMÉLETLEN állapotú betegnél:
 pupillomotoros rfl.:

direkt-, indirekt reakciók

 fundus:(pupilla tágítót NE)
oedema papillae kizárása

MEGTARTOTT TUDATÚ betegnél:
 vizus vizsg.: ? mou
 CFF, konfrontális látótér
 pupilla rfl., szemmozgások
 fundus 

Ambuláns vizsgálatok
- szűrő-, kontroll vizsgálatok –

 Visus /számok, ammon jelek, ábrák/
 Közeli – 20-30 cm -vizus

 Csapody XIII – V., betű nagyság 
 Távoli  látásélesség – 5 méter

 Kritikus Fúziós Frekvencia (CFF)
 Színlátás
 Fundus /sz.e. fotó - HRT/

 Szemmozgások, pupilla reflexek
 Látótér

 Konfrontálisan – ujj mozgás
 Bjerrum ernyő
 Goldmann látótér vizsgáló eljárás
 Computer perimetria

 Elektrofiziológiai dg.:
 Elektroretinográfia (ERG)
 Vizuálisan kiváltott válaszvizsg. (VEP)



DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEK

ofundus vizsgálata – Ophthalmoscopia

omacula vizsgálata –Optikai Coherens Tomográfia (OCT)
(retinális idegrostréteg vastagságának változását méri)

opapilla rostveszteségének  vizsgálata – Heidelberg Retina Tomográfia (HRT)

Morfológiai diagnosztikai módszerek
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Optic 
Disk
Optic 
DiskFoveaFovea

RNFLRNFL

ChoroidChoroid

VitreousVitreous

ScleraSclera

250 
µm
250 
µm

250 µm



7



8



Ez a kép most nem jeleníthető meg.

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

ANTECHIASMALIS
látóideg sérülések

(egy-, kétoldali)

PRECHIASMALIS, CHIASMÁLIS,
 PARASELLÁRIS

régiók sérülései
+/- szemizomsérülések

TRACTUS-, RADIATIO OPTICA
sérülések

CORTICALIS vakság
inkomplett-, teljes amaurosis

OPTIKAI AGNOZIÁK
vizuális neglect

paragráfia, paralexia
+/- látótér defektus

 LÁTÓIDEG SÉRÜLÉSEK
klinikai megjelenési formái
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primer szemállás

pupillomotoros reflexek (cseppteszt)

vezetett: 9 tekintési irányba

kettőskép elemzés: közelre-, távolra

video, fundus fotók, BAEP, EOG

diff. dg.: EMG +/- Camsilon teszt

DIAGNOSZTIKAI LEHETŐSÉGEK
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A kettőskép elemzés eszköztára:

o közeli kettőskép mérése: Maddox szárny, szsz.prizma

o távoli kettőskép tesztje: Hess ernyő
o kettőskép kezelése prizma szemüveggel : Polateszt

Kiegészítő eszköztár:

video-, BAEP-, fundusfotó sorozat



o Neuroradiológiai – ax-FLAIR ax-DWI axiális T2
o Kardiológiai -
o Laboratóriumi -
o Doppler –
o Neuropsychológiai vizsgálat            

coronális FLAIR
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etiológia
patho-

mechanizmus

agyoedema
középvonal 
eltolódása

haematoma
vérzés

ischemia
vénás pangás

SZEM
TÜNETEK

specifikus
terápia

TRAUMA
súlyos 

fejsérülések

DIREKT ON lézió
koponyabázis törés

INDIREKT ON lézió 
(subduralis vérzés)

ORBITA CONTUSIO 

CHIASMA sérülés

+/-
+

evulsio n.II.
haematoma

intracanaliculare
haematoma
periorbitale

Akut vizusvesztés
Afferens pupillomot

lézió: MG tünet 
Oedema papillae
Akut vizusvesztés

MG tünet
Diplopia, látótérkiesés

gyógyszeres,
idegsebészeti 
dekompresszió

intracerebralis
VÉRZÉS

- STROKE -
lac. infarctus

-trauma,
aneurysma ruptúra, 

RR kiugrás 
- trauma, stroke

+
-

vérzés
ischaemia

látótér defektus
HIP–anisocoria
látótér kiesés

oki kezelés
konzervatív
oki -konzervatív

SAH

subarachnoidális
vérzés

aneurysma
ruptúra

+
vérzés

/kamrai-, 
állományi/

anisocoria
n.III. plégia

Ideg-
sebészeti műtét

TUMOR

térfoglaló
szövetszaporulat

középvonal
eltolódás _ vizus romlás

látótér kiesés
szemmozgás zavar

Ideg-
sebészeti műtét

INFEKCIÓ
(intracranialis)

szeptikus
thrombosis +

vénás pangás
HIP

oedema papillae
abducens paresis
„nagy vakfolt sy.”

konzervatív
kamra drain

Opticus sérülés leggyakoribb okai - direkt és indirekt sérülések
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Jobb oldali  homonym 
hemianopia, 

– Octopus 101 computer  
perimetria

.

Kezdődő chiasma lézió okozta látótér 
defektus

Bjerrum ernyő és Octopus periméter

Baloldali teljes látásvesztés
látóideg daganat következtében, 

antechiasmalisan.

Okai:
I. Daganatos megbetegedések
II. Trauma következményei
III. Keringési megbetegedések
IV. Szisztémás megbetegedések következményei

(autoimmun-, haematológiai-, thrombophyliák, etc.)
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.

Okai:
I. Daganatos megbetegedések

II. Trauma következményei
III. Keringési megbetegedések
IV. Szisztémás megbetegedések következményei

(autoimmun-, haematológiai-, thrombophyliák)

ANTECHIASMALIS
látóideg sérülések

(egy-, kétoldali)

PRECHIASMALIS, CHIASMÁLIS,
 PARASELLÁRIS

régiók sérülései
+/- szemizomsérülések

TRACTUS-, RADIATIO OPTICA
sérülések

CORTICALIS vakság
inkomplett-, teljes amaurosis

OPTIKAI AGNOZIÁK
vizuális neglect

paragráfia, paralexia
+/- látótér defektus

 LÁTÓIDEG SÉRÜLÉSEK
klinikai megjelenési formái
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.

Okai:
I. Daganatos megbetegedések                
II. Trauma következményei Egyoldali retina törzsembólia

III. Keringési megbetegedések
IV. Szisztémás megbetegedések

következményei

Egy  majd kétoldali látóidegfő keringési  zavar                               Szisztémás megbetegedések következményei
(autoimmun-, haematológiai-, thrombophyliák,)
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SUPRANUCLEARIS szemmozgató rendszerek(FEM, SEM)

AGYTÖRZSI szemmozgató központok, pályák

PERIFÉRIÁS szemmozgató agyidegek
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o A supranuclearis  konjugált 
deviációk 

o Agytörzsi funkciózavarok okozta 
szemmozgászavarok

o A perifériás szemizom paresisek

o A nem-izolált szemizom paresis 
(intra- és az extraaxiálisak)

o A myopathiák és a   
neuromuscularis kórképek
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Perifériás paresis
onagy kép diszparáció

olegnagyobb PD-val sem  korrigálható

oTh.: oki kezelés

Prizmával csak a reziduális  elmaradás korrigálható 

Centrális paresis
szimmetrikus képeltolódás

PD-val (10PD alatt) 

o horizontális

o vertikális  síkban korrigálhatók

rotációs zavar nem javítható

Differenciál diagnózis



A szemorvos feladatai

o Status, szöveg eltolás+sorvezető , 

prizma korrekció

o progresszió-regresszió mérése

o kiegészítő vizsgálatok:

neuroradiológiai, idegsebészeti,  neurológiai stb.

A neuropsychológus teendői
alapvizsgálatok

kognitív deficit, szenzoros érintettség-.,

vizuális neglect dg.

egyéni terápia
(+ szemészeti kontroll)



o Alapképzés 
 életvezetés oktatása

 általános-, középiskola

o Beszélő programok
e-mail, 

internet kapcsolat - információk

Tanulás:”újrakezdés”

o Látótér defektus kezelése 
computerrel
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 Dear Dr. Somlai


 With reference to your patient Mr. Barnabás Gauzer we would like to
introduce ourself.

 Mr. Gauzer performed the initial examination at our center at the beginning of
May. He already started the vision restoration therapy at home to improve his
vision and to treat the visual field defect.

 Please find attached our treatment concept to learn more about our products,
the specific therapy method and what indication / patients it is for.

 Please do not hesitate to contact us for further questions, we would be
pleased to assist you if required.

 Faithfully yours


 Kathrin Gland
 Client Services



 NovaVision AG
 Zentrum für Sehtherapie

 Klausener Straße 12
 39112 Magdeburg

 Germany
 Fon: +49 (391) 63 600 50
 Fax: +49 (391) 63 600 70
 gland@novavision.de
 www.novavision.de



 AR Arno Waschkau (Vorsitzender)
 Amtsgericht Magdeburg HRB 12294
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Alaptézisek

o a beteget élete végéig egy TEAM gondozza

o a beteg látáskárosodásának megfelelően 
kell kialakítani az életvitelt, munkaterápia 
jelentősége

o Megtanítani látótér kiesés, maradandó 
kettőslátás mellett is közlekedni, 
hétköznapi     tevékenykedésre, önellátásra

o Visszailleszkedés a „látók társadalmába”!
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o MSZT neuroophthalmológiai szekciója

o 3+6  szakambulancia – háttér a szerzett 
látássérültek rehabilitációjában

szakambulancia+rehabilitációs egység

funkcionális kapcsolata

o neuropsychologussal , rehabilitációs 
szakemberekkel együttes gondozás

o a gondozás során folyamatos kapcsolat a 

• szociális gondozó hálózat-,

• informatikus-,munkavégzés-,

• (tovább)tanulás háttér biztosítása

• (TEAM)

o egységes finanszírozási háttér kialakítása

32

BETEG

ideggyógyász 
idegsebész

kardiológus           
angiológus

neuro
psychologus

szemész -
neuro-ophthalmológus

informatikusok

REHABILITÁTOR

neuroradiológus

szociális 
munkás

ELEKTRONIKUS KAPCSOLAT:
Dr. Somlai Judit

e-mail:dr@somlaijudit.hu
honlap:www.SomlaiJudit.hu



Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


