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A neuro-ophthalmológia feladata 
a látópályarendszer   sérülésekor

• fordított a gondolkodás: szem – rendszerbetegség
• magassági diagnosztika, károsodás mértéke
• funkció vesztés – morfológiai eltérés nélkül
• a kezelés-, rehabilitáció hatékonyságának követése
• minél koraibb a diagnózis – hatékonyabb a terápia
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Látászavar - tünetek

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
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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
- Amsler rács teszt
- színlátás – szerzett 
- pupillomotoros afferens reflex

2.  látótér vizsgálata:
KONFRONTÁLIS betegágy mellett
KINETIKUS PERIMETRIA

Bjerrum ernyő  (centrum, vakfolt)
Goldman pm.  (periféria is)

PROJEKCIÓS PERIMETRIA
statikus és kinetikus
(centrális és perifériás látótér)

3.  ingervezető képesség mérése :
- kritikus fúziós frekvencia (CFF)
- ERG-, VEP elektrofiziológia

mfVEP

4.  keringési vizsgálatok 
Heidelberg Retina Flowmeter (HRF) 
Fluorescein angiográfia (FLAG)
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A látóideg vizsgálat -
*morfológiai vizsgálatok*

5.  szemfenék vizsgálata - direkt-, 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.
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A perimetriáról

KINETIKUS

• azonos fényintenzitású 
mozgó jelekkel vizsgáltunk

• ember által vezérelt
(egyes készülékeken ismét megjelent
a kézi kinetikus opció)

STATIKUS

• vizsgálópontok nem mozognak,
csak megjelennek és eltűnnek
különböző fényintenzitással

• számítógép vezérli
különböző algoritmusok alapján



RÖVIDEN A DEFINÍCIÓKRÓL:

A fénysűrűség (L) az a mérték, mely az emberi szemben a világító vagy a megvilágított
felületek által keltett fényérzetet határozza meg, azaz a felületegységre jutó fényerősség.

Fénysűrűség < Luminance > mértékegysége: cd/m2 vagy Apostilb (asb)

Az éppen érzékelhető megvilágítási küszöb a vetített tesztpont és a környezete között pedig
∆L = Ltesztpont min – Lkörnyezet

A decibel (dB) két mennyiség arányának logaritmikus mértéke, amit széles
körben használnak a fizika területén.

kifejezett arány(dB) = 10 x log (mért érték / referencia érték)

Eredetileg az intenzitás arányaként is használták, de mára általánosan elterjedt a mérnöki
gyakorlatban. A decibelt széles körben használják a hang erősségének mérésére. A decibel
mértékegysége és dimenziója egy, hasonlóan a százalékhoz. Alkalmazásának
több előnye van: szélsőségesen nagy és kicsi értékek összehasonlítását teszi
lehetővé, egyszerű összeadásra és kivonásra egyszerűsíti le az arányokkal való
műveleteket, valamint a decibel logaritmikus skálája megfelel az emberi halló-
és látószerv működésének.

Mindennapi használatra a bel, mint egység, túl nagynak bizonyult, ezért helyette a
decibel (dB), ami 0,1 bel (B), terjedt el.

A +10dB tízszeres illetve a +20dB százszoros viszonyt jelent a
referenciajelhez képest.



A vizsgálóeljárás 

– leegyszerűsítve



A vizsgáló programokról

Stratégia Vizsgálandó terület (raszter)



A vizsgáló programokról



Szabadon programozható terület



Kiegészítő  diagnosztika

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

 belgyógyászati kivizsgálás
 endocrinológiai
 immunológiai

 TEAM                                           

szemész,
neuro-ophthalmológus

belgyógyász:
endocrinológus
immunológus
haematológus

neurológus 
neuro-immunológus
neuro-radiológus 

beteg

Σ Σ Σ



Betegség-csoport

Tünet,  lelet

Döntés

Afferens
pupillomotoros

funkció

Látásélesség 
(Távolra,  Közelre)

Anamnaesis

FUNDUS
Kóros eltérés?

A vizsgálati algoritmus

Funkciók vizsgálata

Morfológiai eltérés 
mérése

Kiegészítő vizsgálat

LÁTÓTÉR
(Scotoma)

Stenop lyuk 
(Fixációs zavar ?)

L
KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok

(+/- bizonytalan az etiológia)
tünet

N

N

N

N

I

I

I

I

I1
papilla - macula

2 chiasma –
retrochiasmalis látóideg

3
kiegészítő vizsgálatok
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EGYOLDALI  LÁTÁSVESZTÉS 
- kivizsgálási stratégia -

Afferens
pupillomotoros

funkció

Vizus (T, K)=

korr=

anamnaesis

STLY=V?

Szemtükri 
vizsgálat
kóros eltérés?

Látás
vesztés

?

A vizsgálati algoritmus
macula – papilla-papillomacularis köteg 

nem

Látóidegfő

ép papilla/
decoloratio

atrophia

papilla oedema

nincs

Opticus léziók:
GYULLADÁS

ischaemia
kompresszió

VAN 

kétoldali: 
papilla oedema

egyoldali:
praethrombosis

NINCS

Macula igen

Amsler, 
OCT

kétoldali: 
Heredodegeneratív

egyoldali:
vascularis, gyulladás, 
traumás

NINCS

van



Betegség-csoport

Tünet,  lelet

Döntés

Afferens
pupillomotoros

funkció

Látásélesség 
(Távolra,  Közelre)

Anamnaesis

FUNDUS
Kóros eltérés?

Funkciók vizsgálata

Morfológiai eltérés 
mérése

Kiegészítő vizsgálat

LÁTÓTÉR
(Scotoma)

Stenop lyuk 
(Fixációs zavar ?)

L
KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok

(+/- bizonytalan az etiológia)
tünet

N

N

N

N

I

I

I

I

I1
papilla - macula

prechiasmalis  
chiasmalis –

retrochiasmalis látóideg szakaszok

3
kiegészítő vizsgálatok

A vizsgálati algoritmus



EGYOLDALI  LÁTÁSVESZTÉS 
- kivizsgálási stratégia -

RAPD

Látásélesség (T, K)=

FUNDUS

A vizsgálati algoritmus
Prechiasmalis - chiasma – retrochiasmalis látóideg szakasz

NINCS

LÁTÓTÉR
SCOTOMA

átmeneti-, relatív-, 
abszolút

STLY
=V?

VAN

L
KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok
(+/-bizonytalan az etiológia)

tünet

MONOCULARIS BINOCULARIS

PRAE-, 
PERI-

CHIASMA
lézió

Prethromb.
Incip. AION

Eo. AION
OACR

Inc, papilla 
oedema

NEURITIS
macula

betegség

Centro -
coecalis
scotoma

rrost 
típusú 
kiesés 

nagy
vakfolt
szindróma

koncentrrikus
kontrakció
kvadrantópia
hemianopia

tünet

ko. papilla 
oedema

pseudoFoster
Kennedy sy

Ko. AION
glaucoma

papilla 
oedema

ko. AION
toxikus-

nutricion-
herediter-

Homonym
RETRO

CHIASMALIS
LÉZIÓ

Heteronym CHIASMA
LÉZIÓ

Binasalis

intracranialis
kompressziós 

folyamat

Bitemporális
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A vizsgálati algoritmus
kiegészítő vizsgálatok

KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok
+/-bizonytalan az etiológia

RETRO
CHIASMALIS

LÉZIÓ

CHIASMA
LÉZIÓ

Fluorescein Angiográfia, FLAG

Szakkonzilium - társszakmák

Neuroradiológia

Szemfenéki morfológiai  dg.

Multifokális ERG

Belgyógyász
(cardiológus, haematológus, etc)

Laboratóriumi konzulens

Neurológus 
Neuro-immunológus

Ganzfeld ERG

pattern-, FLASH VEP

HRT,  OCT, Scanning Laser
polarimeter - Gdx

CT, CT - AG

DSA

MR - AG

MRI

Elektrofiziológia

PRAE – ÉS 
PERICHIASMALIS

LÉZIÓ



A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika



A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika

papillomacularis  köteg-, 
látóidegfő léziók 



A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
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A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika

chiasma léziók 
(prae-, klasszikus-, retro-, 

parachiasmalis chiasma léziók)



A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika

chiasma léziók 
(prae-, klasszikus-, retro-, 

parachiasmalis chiasma léziók)



CHIASMA lézió okozta
bitemporális (inkomplett) heteronym hemianopia

Az alábbi videó a chiasma n. optici kompressziója okozta látótér kiesést mutatja be:
• kétszemes együttlátáskor
• csupán egy centrális középső sáv a maradék látósziget
• amit egy fotósorozat érzékeltet autóvezetés közben

(A videó elindításához kattintson a képre.  Ha a videó nem indul el, akkor a teljes előadást mentse le a saját gépére, majd a pdf file-t 
nyissa meg az Adobe Reader vagy Adobe Acrobat programmal.   Ekkor az előadás részeként a videót is el tudja majd indítani.)

Schiefer - Wilhelm - Hart (Editors): Clinical Neuro-Ophthalmology - A Practical Guide
Springer Berlin Heidelberg, 2007
ISBN: 978-3-540-32706-6




A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika

Tractus nervi optici 
és/vagy 

radiatio nervi optici
léziók 



A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
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A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika

temporo-occipitalis-,
parieto-occipitalis 

radiatio nervi optici sérülések 



A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika

Látókérgi  
(corticalis) 

léziók



A látótér defektusok
topográfiai jelentősége és értelmezése

a látópályarendszeren belül
Az alábbi videó a chiasma és a chiasma környéki léziók okozta látótér defektusok formáit, 
valamint a rostsérülések okozta látótér formákat mutatja be: 

1./  Prechiasmalis - orbita csúcs közeli chiasma lézió
2./  Prechiasmalis opticus lézió ("anterior junction syndrome", Wilbrand könyök)
3./  Klasszikus chiasma lézió
4./  Retrochiasmalis chiasma lézió

(A videó elindításához kattintson a képre.  Ha a videó nem indul el, akkor a teljes előadást mentse le a saját gépére, majd a pdf file-t 
nyissa meg az Adobe Reader vagy Adobe Acrobat programmal. Ekkor az előadás részeként a videót is el tudja majd indítani.)

Schiefer - Wilhelm - Hart (Editors): Clinical Neuro-Ophthalmology - A Practical Guide
Springer Berlin Heidelberg, 2007
ISBN: 978-3-540-32706-6




Betegségcsoportok
akut  antechiasmalis  opticopathiák 
- aetiopatomechanizmus szerint -

I. A KIR demyelinisatiós betegségei   
SM variánsok:

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

o NMO spektrum betegség         

o ADEM, CIS, Schilder kór, Marburg betegség

II. Autoimmun betegségek –
vasculitis:

 AntiPhospholipid  sy.(APS)
 SLE,  Sjögren sy.
 GCA,  sarcoidosis
 Wegener granulomatosis

III. Genetikai betegségek
 Behr sy., juvenilis  OA-ák
 LHON és egyéb mitochondrialis 

betegségek
 Cadasil
 leukodystrophiák

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

V.    Daganatos betegségek
primer-, 
szekunder-, 

VI.   Paraneoplasia
retinopathia  (CAR)
opticopathia  (MAR)



A perimetria 
topográfiai  jelentősége

lokalizációs szerepe

a kompressziós opticus 
folyamatok kivizsgálása 

során

– MR vizsgálat előtt -



Papilla  
betegsége

Vizus
érték
CFF

érték

Papilla 
képe

Látótér OCT,  FLAG,  MR

neuritis
retro-

bulbaris

papilla oedema N
kétoldali

NA – AION
(pseudoFoster-

Kennedy
szindr.)

thrombosis
VCR

kétoldali 
papilla 

atrophia



Konklúziók és dilemmák…

1. Perimetria
funkcionális vizsgálat
korábban jelez >> morfológiai tesztek

2. Retina – látópályarendszer – lézió tesztje:
károsodás mértékét
remisszió-, relapszust detektálja
topográfiai  - magassági diagnosztikában

3. Computer perimetria 
térkép – látótér egészéről

kiesés helyét
kiesés mértékét (relatív-, abszolút scotoma)

4. Bizonyos látótér defektusok
– lokalizáció – és etiológia specifikusak.
– hosszmetszeti követés

Dilemmák:
1.  Mely teszt – programok  a legmegfelelőbbek?

2.  Mely készülékek a legszenzitívebbek, a leginformatívabbak 
adott  klinikai betegcsoportokban??!!!



Somlai Judit dr.
www. SomlaiJudit.hu        www.nosza.eu                                               

Máté  István
www.argusoptik.hu

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.



Neurológiai  kongresszusok – szemészek számára 
érdekes előadások- kapcsolódási linkek

Magyar Neuroimmonológiai 
Társaság 

– MANIT -2013 
I.Magyar Neuroimmunológiai

Társasági kongresszus
(MANIT), Esztergom
www.neuroimmun.hu

(SM, Devic féle neuromyelitis, 
meningoencephalitisek)

Az előadások letölthetőek lesznek 
rövidesen  a MANIT honlapjáról:

http://neuroimmun.hu/

Magyar Stroke Társaság 
kongresszusa 

NEUROOPHTHALMOLÓGIAI 
szekció

– 2013, Nyíregháza

Magyar Stroke Társaság (MST)honlapja:
http://stroketars.hu
http://stroketars.hu/dokumentumok.aspx

MST 2013. kongresszusának

NEUROOPHTHALMOLÓGIAI 
szekciójának

előadásai letölthetőek:
http://www.nosza.eu/eloadasok.php
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