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A neuro-ophthalmológia feladata
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 szemtünetek jelentősége
a NEURO-IMMUNOLÓGIAI kórképekben
o szemtünetek (elő) jelezhetik az induló vagy zajló szisztémás
autoimmun betegséget a központi idegrendszerben
o differenciál diagnosztikai lehetőséget nyújthatnak
o a nem-autoimmun eredetű neurológiai betegségek elkülönítésében
o a lokális illetve a szisztémás állapot tesztelésében

o a látásfunkciók követése segít
o a betegség prognózisának – remissziójának megítélésében
o a kezelés effektivitásának tesztelésében

Szemtünetek
LÁTÁSVESZTÉS
retina+/- látóideg
o egy /két oldali - hirtelen kezdettel
(pre-, retrochiasmális)
o átmeneti vagy tartós
o centrális a látásvesztés
o perifériás látótér defektus
(centrális látás-megkíméltséggel)
o társuló neurológiai tünetek,
urgens beavatkozás
o átmeneti vagy végleges
látásvesztéssel járhat

KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató rendszer
 diplopia - hirtelen kezdettel
 átmeneti vagy tartós
 kevésbé zavaró diplopia - centrális
 nem tolerálható
- perifériás

 társuló neurológiai tünetek,
urgens beavatkozás

LÁTÁSZAVAR – SCLEROSIS MULTIPLEX
szenzoros – látópálya rendszer betegségei
(klinikum, differenciál diagnosztika)

Látásvesztés kezdete az idő függvényében :

A neuro-ophthalmológiai szindrómák a sürgősségi beteg ellátásban
Schiefer, Wilhelm, Hart (Eds.)
Clinical Neuro-Ophthalmology - A practical Guide
Springer, Berlin, Heidelberg, New York, 2007.

A látóideg vizsgálat *a funkciók mérése*
anamnaesis (auto-, hetero-)
1. alapvető metodikák:
- visus: távolra & közelre
- színlátás – szerzett
- pupillomotoros afferens reflex
2. ingervezető képesség mérése :
- kritikus fúziós frekvencia (CFF)
- ERG-, VEP elektrofiziológia

mfVEP

3. látótér vizsgálata:
- konfrontális – betegágy mellett
- Bjerrum ernyő – centrum, vakfolt
- projekciós perimetria (statikus,
kinetikus ) - centrális -,perifériás
látótér

4. keringési vizsgálatok
Heidelberg Retina Flowmeter (HRF)
Fluorescein angiográfia (FLAG)

A látóideg vizsgálat
* morfológiai vizsgálatok *
5. szemfenék vizsgálata - indirekt-, indirekt tükrözés

6. papilla rostveszteségének mérése
- Heidelberg Retina Tomográfia (HRT)
- Scanning Laser Polarimeter (GDx, ZEISS)

7. macula, papillomacularis régiók: ganglionsejt komplexum (GCC) vizsgálata
( GCC: RNFL+ GCL+IPL vastagság- , /változás mérése)
- Optikai Coherens Tomográfia (OCT)

Somfai GM, Tátrai E., Simó M

.

A papilla és a macula optikai koherencia
tomográfiás vizsgálata neurodegeneratív
betegségekben.

Kiegészítő diagnosztika

 radiológiai vizsgálatok
 koponya CT – MR+/- orbitára, sella régókra centráltan
 mellkas CT
 ultrahang: pajzsmirigy-, hasi-,
 belgyógyászati kivizsgálás
 endocrinológiai
 immunológiai

szemész,
neuro-ophthalmológus

belgyógyász:
endocrinológus
immunológus
haematológus

 TEAM

beteg
neurológus
neuro-immunológus
neuro-radiológus
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EGYOLDALI LÁTÁSVESZTÉS -

kivizsgálás folyamata - 3

kiegészítő vizsgálatok
PRAE – ÉS
PERICHIASMALIS
LÉZIÓ
CHIASMA
LÉZIÓ
RETRO
CHIASMALIS
LÉZIÓ

KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok
+/-bizonytalan az etiológia
HRT, OCT, Scanning Laser
polarimeter - Gdx

Szemfenéki morfológiai dg.
pattern-, FLASH VEP

Elektrofiziológia

Ganzfeld ERG
Multifokális ERG

Fluorescein Angiográfia, FLAG
Belgyógyász
(cardiológus, haematológus, etc)

Szakkonzilium - társszakmák

Laboratóriumi konzulens
Neurológus
Neuro-immunológus

CT, CT - AG

Neuroradiológia

MRI
MR - AG
DSA

Betegségcsoportok
akut antechiasmalis opticopathiák
- aetiopatomechanizmus szerint I.

A KIR demyelinisatiós betegségei
SM variánsok:

o

o
NEURITIS n. II. – SM
Devic féle optico-spinalis demyelinisatio
o
NMO spektrum betegség

o

ADEM, CIS, Schilder kór, Marburg betegség

III. Genetikai betegségek





Behr sy., juvenilis OA-ák
LHON és egyéb mitochondrialis
betegségek
Cadasil
leukodystrophiák

IV. Fertőző betegségek
virus-, bakterialis-, gombás
fertőzés

II.





Autoimmun betegségek –
vasculitis:
AntiPhospholipid sy.(APS)
SLE, Sjögren sy.
GCA, sarcoidosis
Wegener granulomatosis

V.

Daganatos betegségek
primer-,
szekunder-,

VI. Paraneoplasia
retinopathia (CAR)
opticopathia (MAR)

BETEGSÉG CSOPORTOK
retina+/-opticus érintettséggel

etiopathomechanizmus
szem
tünetek
neurológiai
tünetek

Devic - féle
Neuro Myelitis Optica

demyelinisatio – axonkárosodás

axonkárosodás

látásvesztés : egyoldali centrális – perifériás
decoloratio (kései-temporalis)
szemfájdalom

látásvesztés << fén , egy<kétoldali papillitis,
nehezen javul, recidivál

érzészavarok, vizelettartási zavarok

Myelitis transversa, para-, tetraparesis,

LHON, AION, kompressziós-, endokrin okok

diff. dg.

OCT

demyelinisatio- latencia növekedés
amplitudó csökkenés sec. rostveszteség

LHON, SM, autoimmun betegség keresendő
Se-anti-Aquaporin 4. pozitív
(deffinitív NMO: 70%:+, RION és BON:20%:+)

OGP pozitív

labor
és
liquor dg.
VEP

SM okozta
Neuritis Retrobulbaris

szektoriális –
RNLF
csökkenés

POZITÍV
Barkhoff kritériumok

primer rostkárosodás
amplitudó redukciókioltott görbe

diffúz
RNLF
csökkenés

NEGATÍV
gerinc MR pozitív

MR

Terápia

STEROID lökésterápia
IMMUNMODULANS kezelés

STEROID lökésterápia
ST+IMMUNSUPRESSIO

Betaferon,Avonex

Azathioprin / Rituximab,NMO + SLE: Cycl., MTX

Forrás:
1./ Illés Zs.
Neuromyelitis optica.
(Devic betegség).
Egy régi betegség
új koncepciója.
2./ Csépány T-Illés Zs.
Neuro-immunológia

SCLEROSIS MULTIPLEX
o aktiválódó T-sejtek keresztreakciója
a KIR myelinhüvely sejtjeivel
o
nem ismert a (primer) antigén
o
lehet Ea-mediált lézió de nem
ismert az antigén
o
immunválasz heterogén (T- és B-)
(demyelinisatio
axonkárosodás)

NEUROMYELITIS OPTICA
Ok: anti-Aquaporin4 EA nevű IgG
EA célpontja: Aquaporin4 molekula:
o KIR fő víz csatornája
o parenchyma + vér/liquor
o erek körül, kéreg-fehérállomány határán
( axonkárosodás)
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BETEGSÉG CSOPORTOK
retina+/-opticus érintettséggel

AntiPhospholipid Syndroma (APS)
autoimmun megbetegedés,
testszerte (retina-, n.II., agy, placenta) thrombosist okoz
1./ Érelzáródás – thromboembolisatio: arteria-, véna-, végarteriákban (SVD)
2./ Laboratórium: anticadiolipin IgG és IgM +, lupus +
Primer APS:
autoimmun betegség hiánya
Szekunder APS: SLE +/-egyéb autoimmun betegség ( dermato-, polymyositis, RA,
Sjögren sy., temporalis artritis, NHL )
Nagyvakfolt sy.retina
prethrombosis

11%
16%
12%

4%
40%

17%

Inkomplett
amaurosis-retina
thrombosis
Egyoldali
látásvesztés-retina
embólia
Irreverzibilis
látásvesztés-AION

BETEGSÉG CSOPORTOK
retina+/-opticus érintettséggel

Paraneoplasia
Opticus neuritis
CA-ON Cancer Associated Optic Neuropathy

Retinopathia
CAR
MAR

Cancer Associated Retinopathy
(tüdőrák által expresszált antigén - fotoreceptor réteg degenerációja)
Melanoma Associated Retinopathy
(antigén - a retina bipolaris sejtjei)

Szemészeti tünetek
o vibráló látás, látásvesztés, SZÍNlátás zavara
o gyűrű alakú scotomák, koncentrikus látótér szűkület
o fényérzékenység
o retina arteriák kaliber ingadozása

Papilla
betegsége

Vizus
érték
CFF
érték

neuritis
retrobulbaris

papilla oedema

kétoldali
NA – AION
(pseudoFosterKennedy
szindr.)
thrombosis
VCR

kétoldali
papilla
atrophia

N

Papilla
képe

Látótér

OCT, FLAG, MR

LÁTÁSZAVAR – SCLEROSIS MULTIPLEX
motoros – szemmozgató rendszer betegségei
(klinikum, differenciál diagnosztika)

Szemtünetek
LÁTÁSVESZTÉS
retina+/- látóideg
o egy /két oldali - hirtelen kezdettel
(pre-, retrochiasmális)
o átmeneti vagy tartós
o centrális látásvesztés ( macula) +/o perifériás látótér defektus
(centrális látás-megkíméltséggel)
o társuló neurológiai tünetek,
urgens beavatkozás
o átmeneti vagy végleges
látásvesztéssel járhat

KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató rendszer
 diplopia - hirtelen kezdettel
 átmeneti vagy tartós
 kevésbé zavaró diplopia - centrális
 nem tolerálható
- perifériás
 társuló neurológiai tünetek,
urgens beavatkozás

Anamnaesis
- hirtelen kezdetű kettőslátás esetén -

Neurológiai társtünetek
- megtartott tudatú betegeknél 1) Fejfájás, tudatzavar, szédülés?
2) Nyelészavar, légvételi nehézség?
3) Térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?
4) Egyéb neurológiai tünet?
5) Diszkomfort érzés?
6) Fokozódtak- e a neurológiai tünetek?
(fejfájás, kezdődő tudatzavar)
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Anamnaesis
- hirtelen kezdetű kettőslátás esetén -

Szemtünetek - kettőslátás?
1./ A kezdet - mikor?
2./ A kép-eltolódás jellege:
• Állandósult-e
• Fokozódott-e?
• Milyen síkban tolódik el a két kép?
(függőleges, vizszintes)
• Dőlés van-e?
• Napszaki ingadozás?
• +/- Ptosis?
3./ Kettőslátás - külön-külön szemmel nézve érzékel-e?
4./ Kancsalság - gyermekkori-, tompalátás-, rejtett- ?
27

Diagnosztikai lehetőségek
- centrális szemmozgászavarok esetén -

Tudatzavar, eszméletlen beteg
oprimer szemállás, nystagmus
oszemrések: ptosis, exo-, enophthalmus
opupillomotoros reflexek, iso -, anisocoria

Megtartott tudatállapot betegágy mellett

+

obeigazító szemmozgások (távoli-, közelpontra)
ovezetett szemmozgások 9 tekintési irányba
osaccadikus szemmozgások
Dokumentálni !!!
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Szemmozgás zavarok
diagnosztikai lehetőségei – megtartott tudatú betegnél
* kettőskép elemzés *

közeli kettőskép mérése
Maddox szárny, prizma sorozat
távoli kettőskép tesztje
Hess ernyő
Polateszt
kettőskép kezelése: prizma szemüveggel,
sz.e. műtét
kiegészítő eszköztár
video-, BAEP-, fundusfotó sorozat
- diff. dg.: EMG +/- Camsilon teszt
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Szemmozgás zavarok diagnosztikai lehetőségei
Otoneurológia & Neurológia
& Neuro-ophthalmológia

Elektro-oculográfia

(EOG)

IRD, scler-SC-EOG, video-EOG

Vestibuloocularis reflex

(VOR)

vizsg.:félkörösívjáratok, otholithok
és utricularis funkciók (SVV)

Optokinetikus nystagmus
folyamatos követő-, saccadicus szm.
vizsgálat, kezelés

(OKN)
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Szemmozgató rendszerek
szemmozgászavar típusok
SUPRANUCLEARIS
szemmozgató rendszerek
(FEM, SEM)

AGYTÖRZSI
szemmozgató központok,pályák
- SCLEROSIS MULTIPLEX

PERIFÉRIÁS mmozgató agyidegek
(infranuclearis rendszer)
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Differenciál diagnózis

Perifériás paresis
o nagy kép diszparáció
o legnagyobb PD-val sem

korrigálható
Th.: oki kezelés
PD:
csak a reziduális
elmaradás korrigálható

Centrális paresis
o szimmetrikus képeltolódás
o PD-val korrigálhatók
(10 PD alatt)
o horizontális
o vertikális síkba

orotációs zavar nem javítható

Az agytörzs (ATÖ) szerepe
a szemmozgások szabályozásában

AGYTÖRZS
„relé állomás”
periféria – ATÖ – supranuclearis
ATÖ feladata:
- konjugált szemmozgások
- test egyensúlyi-, helyzetváltoztatási
koordináció

Diszkonjugált ATÖ szm zavar formái
- horizontális síkban
- vertikális síkban
- Oculovestibularis pálya lézió – OTR
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Agytörzsi ADDUKCIÓS tekintési paresis
INTERNUCLEARIS OPHTHALMOPARESIS
(INO)
eo. FLM laesio

o
o

ko. FLM laesio + eo PPFR laesio

- addukciós paresis

a befelé néző-, addukáló szemben
elmaradás
diplopia:olvasáskor, oldalra nézve
Okok:

EGY ÉS EGY FÉL (MÁSFÉL) SZINDRÓMA

40 < éév : SM,

45 >éév : stroke

o
+
o

egyoldali oldalra tekintési plégia
(INO+PPFR)
Eo-on: INO és ép abdukció (csak INO)
Okok:

40 < éév : SM,

45 >éév : stroke

Agytörzsi ABDUKCIÓS tekintési paresis
Horizontális ABdukciós paresis
nucl. abducentis - PPFR
+PPFR, nucl.VM,med., nucl.PH

o
o
o
o

strabismus convergens szemállás+/váltott takarás – esophoria<esotropia
vezetett szm:oldalra tekintés paresise
kombinálódhat vertikális elcsúszással

Klinikai formák:
- horizontális oldalra tekintési paresis
(egy-, kétoldalra)
- egy és egy fél szindróma
Okok:
40 <éév : SM
45 >éév : stroke
(vascularis
encephalopathia)
koponyaűri nyomásfokozódás (HIP)

Fel és/vagy lefelé tekintési paresis
ún. Parinaud szindróma
Vertikális tekintési paresisek
Felső-ATÖ:
riFLM, nucl.,int.Cajal,nucl.III.-IV.)
Tünetek
o kezdet: ún. upbeat nystagmus
o egy-, majd kétoldali felfelé tekintési paresis
o convergentia csökkenése (spazmusa)
o kóros ko-kontrakció:
bulbusok retrahálódása + szemhéjak kóros
retrakciója (felfelé tekintéskor)
o pupilla reakciók:
indirekt pr. paresise, anisocoria, „light –near
dissoctiation”
Okok
o hydrocephalus
o pinealoma, periaqueduct. astrocytoma
o extrapyramidalis -, cerebrovascularis megbetegedés
o középvonali kompresszió
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Az agytörzsi HORIZONTO – (cyclo)VERTIKÁLIS szemmozgászavar
ún. OCULARIS TILT szindróma (OTR)

Vestibulo-Ocularis reflexpálya
(VOR)
FIV, vestibularis magvak,
oculomotorius szm.magvak,
riFLM, nucl. int.Cajal, THAL

Ocularis tilt reakció(OTR)
1. ferde, nem kompenzáló fejtartás
2. horizonto-vertikális
szemmozgászavar
ferde kép eltolódás (skew
deviation=SD)
3.a cyclorotációs szemmozgások
zavara

VOR lézió:
VOR lézió:

pontomedullarisan ipsilateralis OT
pontomesencephalicusan ellenoldali OTR

A szimmetrikus ferde szemállás
elcsúszása, ún. skew deviation (SD)
három típusa.
Th Brandt et al. Different types of skew
deviation J Neurol. Psych.
1991;54:549-550 /)

PUPILLA TÜNETEK
- magassági differenciál diagnosztika -

PARASYMPATICUS pályalézió

Afferens száron :
•
amauroticus pupilla
•
Marcus – Gunn jel
•
„swinging flashlight”
Efferens pályán:
o
anisocoria
o
az ún. “light – near dissociation”
o
Argyll –Robertson szimptóma
o
az egyoldali fixált és dilatált pupilla
Dg. 1./ pupilla: méret, oldalkülönbség, szemrések , ptosis
2./ direkt és indirekt pupilla reakció kiváltása
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3./ convergentia –, és az accommodatio késztetésre
4./ lokalizációs diagnosztikai csepptesztek

A
kettőslátás leggyakoribb okai

Neurogén paresis
•
•
•
•

cerebrovascularis esemény
gyulladás (SM, herpes zoster)
koponya traumák
intracaniális térfoglalás:
•
intraxialisan
•
extraaxialisan
•
orbitában terjedő ún. nem-izolált
paresisek

Neuromuscularis diszfunkciók
Myasthenia gravis csoportok
generalizált -, akut, malignus, bulbaris-,
agytörzsi folyamatot utánzó-,csecsemő
gyermekkori forma, időskori forma

Autoimmun betegségekkel társuló MG
klinikai szindrómák:
pajzsmirigy betegségek, RA, SLE, SM, Sjögren
psoriasis, polymyositis, dermatomyositis

Paraneoplasia a KIR-ben
malignus MG: Lambert –Eaton syndroma
kemoterápia
lymphoma
leukémia

Myastheniás reakciók
toxinok (Clostridium, Diphtheria)
gyógyszerek: relaxánsok, antibiotikumok,
béta blokkolók
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A neurogen paresisek és az ún. myopathiák okozta
pseudoparesisek
differenciál diagnosztikája
NEUROGÉN
paresisek

NEUROMUSCULARIS
paresisek - OMG

MYOPATHIÁK
okozta
pseudoparesisek

paresis súlyosbodik - plégia
Magassági lokalizáció

napszaki ingadozás – fáradás
bármely paresis form utánoz

+/- orbitopathia
pseudoabducens
pseudoparinaud paresis

-

szimpatikus rost lézió

többnyire:+

bulbaris, pharyngealis
paresisek – életveszély!

–: ha endocrin eredetű
+: ha szisztémás autoimmun

-

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

Hashimoto-thyreoiditis
autoimmun betegség
+/– neurológiai szindrómák

etiológia specifikusan:+/-

thymoma:+

orbito-, myopathia: +/-

Tensilon teszt

-

+

-, kivéve, ha OMG-vel

EMG

-

+

+/-

Általános jellemzők

Pupillomotoros funkciók
Neurológiai tünetek

többnyire:

+

Szisztémás betegségek

Koponya, orbita CT,
mellkas CT, MR

Rövidítések: RA Rheumatoid Arthritis / SLE Szisztémás Lupus Erythematosus /
EMG ElektroMyoGraphia / OMG Ocularis Myasthenia Gravis / cc carcinoma

Myasthenia gravis –
Ocularis Myasthenia gravis (OMG)
OMG - szemmozgászavar
•

NEM típusos semelyik perifériás és/vagy
centrális szemmozgászavarra

•

Egyidejűleg több agyideg által innervált
szemizom mozgászavara áll fenn

•

Időbeli felismerésével megelőzhető:
NYELÉS-, LÉGZÉSBÉNULÁS

•

Pupilla funkciók rendben

Paraneoplasia
nem a tumor vagy metastasis direkt hatása, autoimmun kórkép

Lambert – Eaton szindróma: NM junkció PREszinaptikuszavar
Szemtünetei: enyhe ptosis, kettőslátás, de ritka
orthosztatikus hypotonia, avt-i proximalis gyengeség

Myasthenia gravis: NM junkció POSTszinaptikus zavara
Szemtünetei: megegyeznek az OMG tüneteivel
+/- opsoclonus, myoclonus, nincs vegetatív tünet
+/- paraneoplasticus polyneuropathia

Kezelési és gondozási alapelvek

o
o
o
o

az etiológia pontosítása, az alapbetegség etiológia –specifikus és szimptomatikus
kezelése
kezelés hatékonyságának követése szemtünetek tesztelésével is
szövődmények megelőzése
csak TEAM munka – szoros kooperáció révén kezelhető betegcsoport

szemész,
neuro-ophthalmológus

belgyógyász:
endocrinológus
immunológus
haematológus

beteg
neurológus
(neuro)radiológus

ΣΣΣ

A neurorehabilitáció jelentősége:
visszailleszkedés a „látók társadalmába”!

• a beteget élete végéig egy team gondozza
rehabilitálja
• az életvitel kialakítása:
beteget megtanítani közlekedni,
hétköznapi tevékenykedésre, önellátásra
(a látáskárosodásnak megfelelően,
látótér kiesés, maradandó kettőslátás mellett is)
• a munkaterápia jelentősége
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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.

NEURO-OPHTHALMOLOGIA
kézikönyv
427 oldal
9 témakör
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52 szerző
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