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a látópálya- és a szemmozgatórendszer

sérülésekor

fordított a gondolkodás: szem         rendszerbetegség

magassági lokalizáció:            etiológia megközelítés    

károsodás mértékének egzakt  mérésével a cél:

- funkció vesztés dg. még morfológiai eltérés nélkül

- minél koraibb a diagnózis, annál kisebb a funkcióvesztés 

annál kevesebb lesz a reziduális lézió

- a kezelés-, rehabilitáció hatékonyság követése

Mi a feladat?
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Szemtünetek - megfigyelendő és dokumentálandó!
o Lokális traumás jel – van-e?
o Szem nyitása - tudja-e? (szemrés mérés)
o Elülső  szegmens rétegek (vérzés, perforáció)
o Pupillomotoros funkciók? 

o direkt pupillomotoros funkciók
o indirekt pupillomotoros léziók
o anisocoria

o Szemmozgások - elsődleges szemállás, 
rögzítése

o Ptosisa – van-e?

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



Helyszíni vizsgálatok

Tudatzavar, eszméletlen beteg
o primer szemállás,  nystagmus

o szemrések:  ptosis, exo-, enophthalmus

o elülső segmens  sérülés leírása

o pupillomotoros reflexek, iso, anisocoria
o fundus:  (pupilla tágítót NE !)

oedema papillae kizárása

Megtartott tudatú beteg
o vizus vizsg.: ? mou
o CFF, konfrontális látótér
o pupilla rfl., szemmozgások
o fundus

Ambuláns vizsgálatok
- szűrő-, kontroll vizsgálatok –

 ANAMNAESIS  (auto-, hetero-)

 visus (számok, ammon jelek)
 közeli
 távoli

 CFF, színlátás
 fundus
 réslámpa (gonioscopia)
 szemmozgások, pupilla reflex
 látótér
 elektrofiziológiai dg.   (ERG, VEP)
 neuropsychológia 



Ingervezetőképesség (retina, n.II.) mérése:
-kritikus fúziós frekvencia (CFF)

-ERG-, VEP elektrofiziológia

Pupillomotoros  afferens  reflex

Látótér:

-konfrontális – betegágy mellett

-Bjerrum ernyő (kampimetria)– centrum, vakfolt

-projekciós perimetria (statikus, kinetikus ) -

- centrális és/vagy  perifériás látótér    teszt

Keringési vizsgálatok (retina és a papilla):
Heidelberg Retina Flowmeter (HRF)

- kapilláris keringés - perfúziós térkép

Fluorescein angiográfia (FLAG)

- nagyerek angiográfiája
5

anamnaesis:   auto-, hetero-
visus:   a látásélesség távolra & közelre
színlátás



szemfenék vizsgálata:
direkt-, indirekt tükrözés

papilla morfológiai (rostveszteség) mérése:
- Heidelberg Retina Tomográfia (HRT)
- Octopus  perimetria

macula,  papillomacularis régiók vizsgálata:
(a retinális idegrostréteg vastagság/változás mérése)

- Optikai Coherens Tomográfia (OCT)
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Szemészeti  - szemsebészeti konzilium

MIKOR javasolt a betegágynál?

- orbita sérülés (enophthalmus, diszlokáció bulbi)

- haematoma, chemosis, exophthalmus

- perforáló szemsérülés gyanúja (puha, szabálytalan felszín)

- szem elülső segmensén sérülés gyanúja

(csarnok vérzés, szabálytalan- deformált pupilla)  

- koponyaűri nyomásfokozódás neurológiai jelei mellett

(anisocoria, oedema papillae, nem párhuzamos szemállás)

- látóideg  antechiasmalis szakaszának sérülés veszélye

(afferens pupillomotoros lézió : MG jel – amaurotikus pupilla)

- hirtelen kezdetű kancsal szemállás (heteroanamnaesis, fénykép)



Elülső segmensen:
• szemhéjak-, conjunctiva vérzés

• cornea perforáció, csarnokvérzés 

• iris sérülések, lencse luxáció

Hátsó segmentekben:
 üvegtesti vérzés 

 ablatio retinae

Látóidegfő- intraorbitalis opticus sérülések:
 opticushüvely vérzés - opticus tamponád

 látóidegfőn betörő vérzések

 másodlagos vérellátási zavar- art. Ophth., ACRet. 

 oedema papillae

 papilla atrophia



 Elülső segmensen:

• szemhéjak-, conjunctiva vérzés

• cornea perforáció, csarnokvérzés 

• iris sérülések, lencse luxáció



Hátsó szem rétegekben :

 üvegtesti vérzés 

 ablatio retinae, 

 érhártya sérülések

Látóidegfő- intraorbitalis opticus sérülések:

 opticushüvely vérzés - opticus tamponád

 látóidegfőn betörő vérzések 

 másodlagos vérellátási zavar
 - art. Ophth., ACRet. 

 oedema papillae

 papilla  atrophia



PAPILLA

OEDEMA

NEURITIS 

n.II .

AION RETINA

THOMBOSIS 

látáspanasz, 

vizus

akut: megtartott

chr. látásromlás

rapid 
látásvesztés

amaurosis fugax, 
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etiopatho-
mechanizmus

CT-, MR kép:
agyoedema

+/-középvonal
áttolással 

haematoma
vérzés
- ischaemia
- vénás pangás

szemtünetek specifikus
terápia

TRAUMA

Direkt TON: 
arc-középvonal
orbita contusio

Indirekt  TON:
subduralis vérzés
HIP

+/-
+

D:avulsio n.II.
D:n.II hüvely 
bevérzés -
intracanaliculare
- periorbitale

akut látás 
vesztés

MG pupilla tünet 
oedema papillae
diplopia
látótérkiesés

intra
cerebralis

VÉRZÉS

trauma
aneurysma rupt.
RR kiugrás 
stroke

+
-

vérzés
ischaemia

látótér 
defektus

HIP–
anisocoria

látótér kiesés

oki kezelés
konzervatív

oki -
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SAH aneurysma
ruptúra +

vérzés
/kamrai-, 
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anisocoria
n.III.  plegia

TUMOR térfoglaló
szövet-

szaporulat

_
vizus romlás
látótér kiesés
szemmozgászavar

INFEKCIÓ szeptikus
thrombosis +

vénás pangás
HIP

oedema papillae
abducens paresis
nagy vakfolt synd.

konzervatív
kamra drain

Intracranialis opticus sérülések

gyógyszeres,

Idegsebészeti
dekompresszió

ideg-
sebészeti 

műtét

ideg-
sebészeti 

műtét



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



1. Gyógyszeres kezelés:
1.1. Steroid

megadózis ( 30mg /tskg ill. 5,3 mg/tskg/h 24 órán át, 3-8 órán belül)

1.2. oedema csökkentés (intracanalicularis opticus lézió)

1.3. mikrocirkuláció javítás (szekunder ischaemia)

2. Idegsebészeti kezelés: (fén?)
2.1. intracranilis feltárás– idegsebészeti konz.- egyedi elbírálás

2.2. intracanalicularis dekompresszió?

2.3. transethmoidalisan

3. Kombinált – műtét+/- gyógyszeres, egyedi elbírálás

Nincs nemzetközileg elfogadott, randomizált protokoll! 
Irodalom:

N.Sarkies : Traumatic optic neuropathy

Eye (2004) 18, 1122–1125

JA Muriello et el. Management of traumatic optic neuropathy – a study of 23 pts. 

Br J Ophthalmology 1992, 76, 349

I



Eszméletlen beteg

primer szemállás

pupillomotoros reflexek

Szemmozgás zavarok 
diagnosztikai lehetőségek

Megtartott tudati állapot

primer szemállás, beigazító szm.

pupillomotoros reflexek

vezetett: 9 tekintési irányba

kettőskép elemzés: közelre-, távolra

video, fundus fotók, BAEP, EOG
diff. dg.: EMG +/- Camsilon teszt
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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

a szemmozgászavarok vizsgálati lehetőségei
(eszméletlen - megtartott tudatú betegeknél
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metodikák
közeli kettőskép mérése

Maddox szárny, szsz.prizma sorozat

távoli kettőskép tesztje
Hess ernyő

Polateszt

kettőskép kezelése: prizma szemüveggel, sz.e. műtét

kiegészítő eszköztár
video-, BAEP-, fundusfotó sorozat

Otoneurológia – Neurológia - Neuroophthalmológia
Elektrooculográfia (EOG, IRD, scler-SC-EOG, video-EOG)

Vestibuloocularis reflex /VOR/ vizsg.: félkörösívjáratok, otholithok és utricularis funkciók (SVV) , EMG

Optokinetikus nystagmus OKN, folyamatos követő-, saccadicus szm. vizsgálata, kezelés

(A Straube, U Büttner: Neuronal Control of Eye  Movements, Neuroophthalmology,

Karger. 2007) 



SUPRANUCLEARIS szemmozgató rendszerek (FEM, SEM)

AGYTÖRZSI szemmozgató központok, pályák

PERIFÉRIÁS szemmozgató agyidegek

Presenter
Presentation Notes
Nosza09-nosza10



Differenciál diagnózis
és kezelési lehetőség

Centrális paresis

szimmetrikus képeltolódás

PD-val (10PD alatt) 

o horizontális

o vertikális  síkban korrigálhatók

Rotációs zavar nem javítható

Perifériás paresis

•nagy kép diszparáció
•legnagyobb PD-val sem  korrigálható
•Th.: oki kezelés

•PD: csak a reziduális 
•elmaradás korrigálható 





Agytörzsi – pons – horizontális, abdukciós tekintési 
paresis

Egyenes előretekintési állapot:

- convergens strabizmus 

Vezetett szemmozgások:

- egy   vagy   kétoldali abdukciós paresis

- kombinálódhat vertikális elcsúszással

Okok: 

koponyaűri nyomásfokozódás 

vascularis encephalopathia

ún. kisér betegség

Klinikai formák: 
o horizontális „egy és egy fél syndroma”
o horizontális tekintési paresis






Az ún. extraaxialis – nem izolált szemizom paresisek:

• koponya alapi léziók

• pyramis csúcs és környékének sérülése

• szemizom paresissel is társuló ún. sinus carvernosus szindrómák

• orbita csúcs és fissura orbitalis superior  környéki sérülések.



Jellemzői:
o kettőslátás: ellenoldalra - lefelé nézve
o diplopia kiküszöbölésének: - hátra billenti a fejét

Okai: 
• a koponya fejtető  traumái (23%)

a dorsalis agytörzsi kilépés után
előrehaladó rostok vulnerábilisak

Egyéb okok:
• tectum környéki tumor, art. basilaris aneurysma
• herpes zoster ophthalmicus: bőr eruptiók után 2-4 héttel



Okok

o koponya basis törés, sclerosis multiplex /40 életév alatt/

o koponyaűri nyomásfokozódás 
o (axialis herniatio, trauma-subduralis haematoma, sinus 

thrombosis)            

o sinus cavernosus megbetegedései

o fissura orbitalis superior szindróma, orbitacsúcs 
szindróma

Tünet
 DIPLOPIA - szimmetrikusan, oldalra tekintéskor

24



Okok
o intracraniális vérzés
o sub-, epidurális vérzés
o koponyaűri nyomásfokozódás, 

hydrocephalus int.
transtentoriális herniatio

Tünetek:

efferens pupillomotoros  rost sérülés urgens jel!
ANISOCORIA

Extraocularis  izomparesis: 
- markáns DIPLOPIA

- (in)komplett ptosis

- abdukcióban vagy kifelé+lefelé rögzült

minden irányban kettőslátás



Szemorvos feladatai

 status

 progresszió-regresszió

 kiegészítő vizsgálatok
(neuroradiológiai, idegsebészeti, neurológiai stb.)

Neuropsychológus teendői

• alapvizsgálatok
(kognitív deficit, szenzoros érintettség-,
vizuális neglect dg.)

• egyéni terápia
(+ szemészeti kontroll)



Alapképzés
o életvezetés oktatása
o általános-, középiskola

Beszélő programok
o Látótér defektus 

kezelése computerrel



Alaptézisek
 a beteget élete végéig

egy TEAM gondozza
 a beteg látáskárosodásának 

megfelelően kell kialakítani az
életvitelt,

 munkaterápia jelentősége
 megtanítani látótér kiesés, 

maradandó kettőslátás mellett is 
közlekedni,
hétköznapi tevékenykedésre, 
önellátásra

 visszailleszkedés 
a „látók társadalmába”



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.
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Köszönöm a figyelmet!

Somlai Judit dr.

www.SomlaiJudit.hu
dr@somlaijudit.hu
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