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o fordított a gondolkodás --látászavar/kettőslátás: KIR betegsége
o jellegzetes NO klinikum --

magassági (differenciál) diagnosztika
o a látászavar- funkciózavar mérése-dg –

funkcionális/morfológia károsodás korai dg
o szenzoros-motoros funkció vesztés –

morfológiai ( MR) eltérés nélkül
o relapszus jelzés (neuroradiológiai dg +/-) –

NO metodikákkal  
o a szisztémás kezelés hatékonyságának, rehabilitáció követése –

NO metodikákkal 
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Mi a  neuro-ophthalmológia  (NO)
feladata

a látópályarendszer és a szemmozgatórendszerek
sérülésekor?
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A vezető halálozási okok (mortalitás) megoszlása
OECD 40 ország adatai alapján

Health at a Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris.
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Professzor Dr. Csiba László előadása
Milyen legyen a 21.századi egészségügy?
‐ a Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlésén –

(a szerző engedélyével idézve)

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/13128,A_morbiditas_mortalitas_sulyponti_valtozasai

az iparosodott országokban a következő évtizedekben a vezető halálokok: 

• szív- és agyérbetegségek
• bizonyos ráktípusok
• a felnőtt cukorbetegség megduplázódik 

- kb. 300 millió beteg  lesz 2025-ben                   

2015-ben : a 129 ezer magyarországi halálozás 
49%-át érbetegségek okozták



Ocularis stroke 
előjelző szerep – egyoldali (in)komplett amaurosis

Kardiológia betegséget 
• anatómiai  szituáció - közelség 

a szív pumpa funkciója
• ritmuszavar (főként PF),  billentyű elégtelenség

potenciális fibrin mikro-thromboembólia forrás/
perfúziós zavar  hypoperfúzió

Angiológiai eltéréseket

o lágy atheroscleroticus plakk –
koleszterin embólus

o áramlási perfúziószavar – hypertónia
o inkomplett ACI stenosis,

Thrombophylia
fokozott thrombus képződési prediszpozíció

o veleszületett 
o szerzett

KORÁN 
ELŐJELZI

Ocularis stroke  előjelző szerepe
Milyen megbetegedések szűrhetők ki?



STROKE   - OCULAR STROKE –
– LÁTÁSVESZTÉS 

retina – nervus opticus - látókéreg
fogalmak - etiopathomechanizmus

OS az agyi ischemiás stroke része
(közvetett bizonyítékok)

Anatómiai és patofiziológiai perdiszponáló tényezők

1./ Retinális hyperperfúzió >>:
az OS legérzékenyebb
klinikai jelzője, indikátora: a retina

2./ Végarteriák: 
(SVD –retina papilla, n.II.)
„shunt” mechanismusok hiánya

3./ Artéria ophthalmica
(ACI 1.ága intracraniálisan) 

4./ Art. Carotis Interna (ACI):
ACI cholesterin lágy plakk

- mikroembólizáció

5./ Szív : fibrin-embólus forrás / perfúziós zavar
pitvar fibrilláció, ritmuszavarok

szívbillentyű megbetegedése,
pumpa funkció

6./ Intrakraniális kisér betegség-Binswanger EP
Ocularis stroke – MR: 54,6% (saját betegkör, 

514 beteg)

Fogalmak, pathofiziológia

Vascularis elváltozás:
az agyban :

ISCHEMIÁS STROKE
+/- a látórendszerben :

OCULARIS STROKE
• retinában <

• papillában (NA-AION) >>>
• chiasmában <<

• radiatio opticában >>
• látókéregben (kérgi vakság) <<



STROKE   - OCULAR STROKE – KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató központok –agytörzs 

fogalmak - etiopathomechanizmus

Anatómiai és patofiziológiai
prediszponáló tényezők

Végarteriák:
(SVD –ATÖ): shunt mechanismusok hiánya 

2./Art. Carotis Interna - art .VertebroBasilaris:
atheroscleroticus plakk–perfúziós zavar

3./ Szív (mint fibrin mikroembólia forrás)
+/- perfúziós zavar:                                    

pitvar fibrilláció,  kamrai ritmuszavarok
szívbillentyű megbetegedése

4./ Intrakraniális kisér betegség - SVD – MRI jel
Ocularis stroke – MR: 54,6%

(saját beteganyagból, 514 beteg)

Fogalmak, pathofiziológia

Vascularis elváltozás:
az agyban :

ISCHEMIÁS STROKE
+/- az agytörzsben :

OCULARIS STROKE:
• Szemmozgató agyidegi magvak<

• Internuclearis pályák >>>
• Vestibulo – Ocularis Reflex pályák<<

• VOR – THAL magvak >>



Szemmozgató rendszerek

SUPRANUCLEARIS szemmozgató rendszerek    (FEM, SEM)

AGYTÖRZSI –THALAMIKUS szemmozgató  központok, pályák

PERIFÉRIÁS  szemmozgató agyidegek  (infranuclearis rendszer) 
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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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A 
kettőslátás leggyakoribb okai 

PARANEOPLASIA
a KIR-ben

Lambert –Eaton syndroma
(malignus MG)

kemoterápia
lymphoma
leukémia 
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NEUROGÉN PARESIS

cerebrovascularis esemény
gyulladás (SM, herpes zoster)

koponya traumák
intracraniális térfoglalás:

intraxialisan
extraaxialisan

orbitában terjedő ún. nem-izolált paresisek



LÁTÁSVESZTÉS
retina+/- látóideg

amaurosis fugax: egy- /kétoldali
- hirtelen kezdettel 

- (pre-, retrochiasmális)
*

átmeneti vagy tartós
*

centrális  látásvesztés (macula) +/-
perifériás látótér defektus

(centrális látás-megkíméltséggel)
*

átmeneti vagy végleges látásvesztéssel  
járhat

Szemtünetek:
az

ANAMNAESIS jelentősége

KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató rendszer

diplopia - hirtelen kezdettel
átmeneti / tartós

kevésbé zavaró diplopia : centrális 
nem tolerálható diplopia : perifériás

Társuló neurológiai tünetek:
• Térérzékelési-, lépcsőn járászavar?
• Olvasáskor sorváltási zavar, sorok 

eltolódása?
Egyéb neurológiai tünet? Diszkomfort érzés?

• Fokozódtak- e a neurológiai tünetek?
fejfájás, kezdődő tudatzavar 

• Nyelészavar, légvételi nehézség?
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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
oculo - vestibularis pályalézió (OTR)
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Szemtünet – kettőslátás
Agytörzsi funkció zavar
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Horizontális oldalra tekintési zavar 
Ab- +/-addukciós paresis
• convergent strabismus :

esophoria > esotropia
• horizontális oldalra tekintési  paresis

• vertikális ferde kép elcsúszás 
(skew deviation)

**
Klinikai szindrómák

1./ Horizontális kifelé tekintési paresis: 
egy/kétoldali ABdukciós paresis

2./ Internuclearis ophthalmoparesis: 
egy/kétoldali ADdukciós paresis

3./ Egy és egy fél szindróma
(‘One and a half’ szindróma)








Vertikális tekintési paresis
ún. PARINAUD szindróma

(felső-ATÖ: riFLM, nucl.,int.Cajal,nucl.III.-
IV.) 

Fel és/vagy lefelé tekintési paresis
kezdet: ún. upbeat nystagmus

convergentia csökkenése,  spasmusa
kóros ko-kontrakció: bulbusok retrahálódása

+ szemhéjak kóros retrakciója
(felfelé tekintéskor)

pupilla reakciók: 
anisocoria, 

„light –near dissociation”
Okai:

o cerebrovascularis megbetegedés 
o okkluzív hydrocephalus

o középvonali kompresszió
o extrapyramidalis kórképek



SZEMTÜNETEK  - KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató központok –agytörzs

Vestibulo-Ocularis reflexpálya 
(VOR)

FIV, vestibularis magvak, oculomotorius 
szm.magvak,  

riFLM,  nucl. int.Cajal, THAL

OCULARIS TILT REAKCIÓ (OTR) 
VOR lézió

1.   ferde, nem kompenzáló fejtartás
2.   horizonto-vertikális szemmozgászavar

ferde kép eltolódás 
(skew deviation=SD)

3. a cyclorotációs szemmozgások
zavara

Az agytörzsi horizonto –
(cyclo)vertikális szemmozgászavar

OCULARIS STROKE  
következtében

kiváltó okok:
• VertebroBasilaris Insuffitientia (VBI)

• ATÖ éranomáliák bevérzése

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 /)



Háttér betegség: Hypertóniás krizis:  
agykamrába törő vérzés + subarachnoidalis vérzés+ cerebellaris haematoma

agyoedema – KNyF - beékelődés veszélye 
Terápia: IC thrombectomia+kamra drain

Reziduális szemtünet:VBI- ATÖ stroke – diplopia- ATÖ szemmozgás zavar)

kóros
fejbillentés

egyenes előre 
tekintéskor

convergentia 
késztetés



Dg.: A látóideg funkciók 

Alapvető metodikák
• visus: távolra & közelre
• színlátás, Amsler rács teszt, (újság-könyv)
• pupillomotoros afferens reflex

Ingervezető képesség mérése
• kritikus fúziós frekvencia (CFF)
• Elektrofiziológia : ERG-, VEP

Látótér vizsgálata
• konfrontális – betegágy mellett
• Bjerrum ernyő – centrum, vakfolt
• projekciós perimetria

(statikus, kinetikus ) 

Keringési vizsgálatok (retina, papilla
• Heidelberg Retina Flowmeter (HRF)
• Fluorescein angiográfia (FLAG)

Dg.: A látóideg 
morfológiai állapota

A szemfenék vizsgálata
• direkt-,
• indirekt tükrözés

A papilla rostveszteségének mérése
Heidelberg Retina Tomográfia
(HRT)

A macula,  papillomacularis régiók 
vizsgálata

(a retinális idegrostréteg vastagság/változás 
mérése)

Optikai Coherens Tomográfia (OCT)

Log ReflectionLog Reflection

Optic 
Disk
Optic 
DiskFoveaFovea

RNFLRNFL

ChoroidChoroid

VitreousVitreous

ScleraSclera

250 
µm
250 
µm

250 µm

Diagnosztika : LÁTÁSVESZTÉS  esetén
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Diagnosztika : KETTŐSLÁTÁS esetén
szemmozgató rendszer vizsgálatai

Kettőskép analízis
• Maddox szárny, 
• prizma sorozat

• távoli kettőskép tesztje
• Hess ernyő
• Polateszt

Kettőskép kezelése 
• prizma szemüveggel, 
• szemizom műtét 

Otoneurology – Neurology –
Neuro - Ophthalmology

Elektrooculography (EOG)
Vestibuloocular reflex dg. 

Optokinetic nystagmus

Thomas Eggert Eye Movement Recording : Methods
( From: A Straube, U Büttner: Neuronal Control of Eye

Movements, Neuroophthalmology,  15-34.
Karger. 2007)

Tudatzavar, eszméletlen beteg
vizsgálati lehetőségei:

• primer szemállás
• szemrések: ptosis, exo-, enophthalmus

• pupillomotoros reflexek:
isocoria - anisocoria

pontin pupillák (ATÖ stroke!)

Megtartott tudatállapot: 
betegágy mellett

beigazító szemmozgások
(távoli-, közelpontra)

vezetett szemmozgások 
9 tekintési irányban

saccadikus szemmozgások
Dokumentálni !!!



Diagnosztika – neuroradiológia
MR , MR AG

Ocularis stroke  - agytörzsi végartériák  lacunaris infarctusa
(Small Vessels Disease – SVD; lacunar infarcts) 

Binswanger encephalopathia

22

SVD jellegzetes MR jelei:
o multiplex lacunaris infarctusok (<1,0 cm )
o a mély fehérállományi penetráló artériák infarctusa
o „watershed zone infarct disease”)

Predilekciós régiók:  (a penetráló végartériák  infarktusai)
• putamen, thalamus, 

• subcorticalis mély fehérállomány,    
• periventricularisan - leukoaraiosis

Okok
• hypertónia,

• atherosclerosis
• kardiogén mikroembólizáció

Ocularis stroke – MR: 54,6% - (514 beteg adatai)
•Evidence-based guideline: The role of diffusion and perfusion MRI for the diagnosis of acute 
ischemic stroke. Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American 

Academy of Neurology; Neurology® 2010;75:177–185
•Neurology® Web site at www.neurology.org



Diagnosztika – neuroradiológia - MR , MR AG
Prof. Dr. Barsi Péter: 

A stroke képalkotó diagnosztikája. 
Vascularis myelopathia. Vascularis malformatiók.

(Prof. Dr. Barsi Péter engedélyével)
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Professzor Dr. Csiba László előadása
Milyen legyen a 21.századi egészségügy?

‐ a Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlésén –
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/13128,A_morbiditas_mortalitas_sulyponti_valtozasai

(a szerző engedélyével idézve)

A legsúlyosabb probléma  30 év múlva: 
o a 2,7 millió szív- és érrendszeri beteg
o és a 3,2 millió magas vérnyomásos beteg jelenti majd



Results
Prevalance of vascular risk factors

(Dr. Óváry Csaba szerző  engedélyével)

Women (%) Men(%)
Reg. Alcohol
consumption*

1,1 24,9

Smoking* 21,2% 37,6
No physical
activity*

29 20,6

Hypertension 51,7 54,2
Diabetes
mellitus I. (II)

11,2 17,1

Women(%) Men(%)

Obesity 31 35,2

Prev. Stroke, TIA 6,3 8,4

Prev. MI 5,7 8,1

AF 6 4,9

Hypertriglycerid.* 28,2 35

Hypercholesterol. 34,8 33,9



Rizikó faktorok  (RF) & háttér betegségek 

Stroke Ocularis  Stroke

1./ KS Wong et al. Risk Factors for early death in acute ischemic stroke and intracerebral hemorrhage.

(A prospective hospital-based study in  Asia) Stroke 1999,30: 2326.

2./ KG Heinze: Molecular risk factor for thrombosis & risk factors in venous thrombotic diseases.  Clin. Lab. 2000, 46:191
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Etiológia - specifikus  - oki kezelési formák – Ocularis stroke
Az akut ischaemiás stroke dg és kezeléséről. 

Az akut ischaemiás stroke/TIA szekunder prevenciájáról.
STROKE irányelv gyűjtemény. 

MST és Eg. Sz.Koll Neurológiai Tagozata. Ideggyógy Sz Proceedings 2017(2) 82-94.; 151-176.; 137-138.

ETIOLÓGIA -
THROMBO-EMBÓLIZÁCIÓ

Cholesterol (mikro)embólizáció
(nem kardiogén embólizáció eseteiben) 

• ACI atherosclerosis
• atherogén, ruptúrált/lágy plaque

Fibrin thrombus (mikro)embólizáció , 
(kardiális eredetű)

- pitvar fibrilláció, kamrai itmuszavarok
- szívbillentyű elégtelenség, 

- akut coronaria sy., stent műtét után
*

Fokozott thrombocyta aggregáció
primer-, szekunder thrombophylia

A  RF és a háttér betegségek korai szűrése megelőzése 
a cardiovascularis,      cerebrovascularis

háttérbetegségeknek
• a többes RF –ok mielőbbi adekvát –

szisztémás kezelése
• perfúzió és mikrocirkuláció javítása
• thromboembólizáció adekvát kezelése

SZISZTÉMÁS KEZELÉSI 
LEHETŐSÉGEK – AJÁNLÁSOK

THROMBOCYTA AGGREGÁCIÓ
GÁTLÓ  kezelési formák

ANTIKOAGULÁNS terápiák

RF –ok és háttérbetegségek 
kezelési lehetőségei

szénhidrát és lipid metabolikus zavarok
antihypertenzív -

haemodilúciós -
neuroprotektív -

vasodilatációs szisztémás kezelések



Ocularis Stroke  - AKUT fázisában
Terápiás protokoll javaslat

SBO -, CARDIO-, / CEREBROVASCULARIS INTENZÍV 
EGYSÉGEKBEN

Beavatkozási jellege Therapiás protokoll

1./ THROMBOLYSIS

2./NEURO – INTERVENCIÓ
Microangiopathiák esetében 

nem jön szóba 
3./ANTICOAGULÁNS terápia

korai AC th.: kardiológiai -, 
thrombophylia, 
nagyér dissectio

4./ANTIAGGREGÁCIÓT
eredményező kezelések

atherosclerosis, stenosis ACI

5./  KIEGÉSZÍTŐ szisztémás 
kezelési formák

• mikrocirkulációt javító
• diuretikus, oedéma csökkentése
• antidiabetikus, etc.

1./Thrombolysis: a JÖVŐ! ? az  Ocularis Stroke kezelésében
rtPA inj (Rekombináns szöveti plazminogén aktivátorral)
(az újbóli rögképződés: iart. thrombolysis < iv. lysis)

3./Antikoaguláns kezelés:
1. Alacsony molekulasúlyú : Heparin inj. (LMWH) 

dózis: iv.bólusban: 80 IU/tskg (~5 000 IU),   
majd 18 IU/tskg/óra (~1 000 IU/óra)

2. Orális  Anticoagulánsok (OAC) 
Tradicionális OAC:   
Acenocoumarin tbl.,Marfarin tbl. 

Új orális AC (NOAC) (orális anti-Xa, anti-IIa)
• Rivaroxaban – XARELTO tbl.
• Dabigatran – PRADAXA tbl.
• Apixaban – ELIQUIS tbl.
• Enoxabán LIXIANA tbl.

4./  TAG kezelések : 1-300 mg/nap, 48 órán belül
5./  Agyoedéma:   Mannitol,   Glycerin
6./  KNyF :    Furosemid, Acetazolamid tbl.
7./  Terhesség esetén:     inj. LMWH – terápiás dózisban



A KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
a tromboembóliás megbetegedésekben 

(Nemzetközi és hazai ajánlások)

• Antikoaguláns terépiák : monoterápia +/- antiaggregciós kezelés

• Thrombocyta aggregációt gátló terápia

• Thrombolízis

• Kiegészítő- adjuváns kezelések

: .: : 

Magyar Stroke Társaság
honlapjáról

Magyar Kardiológiai Társaság
honlapjáról

Magyar Hypertónia Társaság
honlapjáról

American Heart Association
American Stroke Association

AHA&ASA Guideline
(Magyar Kardiológiai Társaság

Honlapjáról)

• STROKE irányelv gyűjtemény. MST és Neurológiai  
Szakmai Kollégium;  Ideggyógy Sz Proceedings

2017(2) 82-94.; 151-176.; 137-138.
• 2018 Guidelines for the Early Management of Patients With

Acute Ischemic Stroke Guideline for Healthcare Professionals
From the American Heart Association/American Stroke 

Associationhttps://www.doki.net/tarsasag/stroke/upload/strok
e/document/aha_thrombectomia_2018.pdf?web_id=

2019 - Guidelines on Supraventricular Tachycardia (for
the management of patients with) ESC Clinical Practice

Guidelines. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-
Practice-Guidelines/Supraventricular-Tachycardia

2018 - Magyar Hypertónia Társaság szakmai irányelvei. 
A hypertóniabetegség ellátásának irányelvei. 

Hypertonia és Nephrologia.2018.;22 (Suppl 5):S1-S36
http://www.hypertension.hu/upload/hypertension/document/mht

_szakmai_iranyelv_2018_20190312.pdf?web_id=

2014 -Guidelines for the Primary Prevention of StrokeA
Statement for Healthcare Professionals From the American 

Heart Association/American Stroke Association. Stroke. 
2014;45:00-00. 

https://www.doki.net/tarsasag/stroke/upload/stroke/docu
ment/primary_prevention_stroke_2014_meschia.pdf?web

_id=
*



TEAM jelentősége
az ocularis stroke 

szisztémás - adekvát kezelésben

KARDIOLÓGUS- cardiovascularis szakember 
feladata, szerepe:

o kardiológén mikroembólia forrás keresése
( fibrin - thrombus, atherosclerotikus

lágy plakk)
o ritmus zavarok (PF, kamrai arythmia) dg. 
o thrombogén RF-ok és háttérbetegségek

korai diagnosztikája, kezelése
o szoros kooperáció a TEAM munkatársaival

SZEMORVOS feladata, szerepe:

o a szem funkcionális állapotának megállapítása
o differenciál diagnosztika

o TOVÁBBKÜLDENI  a területileg leghamarabb
elérhető stroke ellátási centrumba

o a szisztémás kezelés során szoros kontrollok,
a látásfunkciókra vonatkozóan, majd gondozás

a beteg élete végéig 

NEUROLÓGUS- STROKOLÓGUS
feladata, szerepe:

o osztályos felvétel : 
cerebrovascularis-, és/vagy  

cardiovascularis részleg

o a cerebrovascularis status megállapítása
o neuroradiológiai szakkonzilium

o az ocularis stroke akut kezelése 
a stroke potenciális veszélye miatt is

amaurosis
másodpercek, percek 

alatt

OCULARIS
STROKE OMSZ

oxyológia



Magyar Szemorvos Társaság   
Neuro-Ophthalmológiai szekció

Magyar Stroke Társaság
MST & Neuro-szonológiai szekció

Magyar Neuroradiológiai
Társaság

Magyar Kardiológusok Társasága

Magyar Thrombosis
Haemostasis Társaság

Magyar Hypertónia Társaság

TEAM 
OCULARIS  STROKE - STROKE

OCULARIS
STROKE

konszenzus

OMSZ



Dilemmák : 
Hypertónia - ATÖ - OS ?

Pathomechanizmus?
Szisztémás kezelés? 

1./ Agytörzsi szemmozgás zavar –diplopia okkeresésekor::
• A hypertónia okozta ATÖ keringési zavar:

• perfúziós zavar ?
+/-multiplex végartéria mikroembólizáció?

2./ Neuroradiológia : 
Binswanger vascularis encephalopathia?
Lacunaris infarctusok- mikroembólia forrás?
Megelőzés, szekunder prevenció?

3./ Terápiás opciók: Mi a leghatékonyabb SVD –ATÖ keringézavar oki terápiája?
Mi a jővő?

• Szisztémás –etiológiaspecifikus és kombibált kezelések!?
• Többes rizikó faktorok megelőző kezelése? 
• Hogy lehetünk hosszútávra hatékonyak?
• A neuroophthalmológiai megelőző szerepe a stroke prevencióban?

*
Közös tudományos fórumok, kerekasztal megbeszélések 

kazuisztikai megbeszélések , hitek és tévhitek megvitatására…



Neuro-Ophhtalmológia könyv, hálózat

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-Ophhtalmology
2016. – Springer Int. Publ. 
http://www.springer.com/gp/book/9783319289540

Readers No.:27
Downloads No.: 105 156 (2019-11-19)
Reviews:3
• Prof. L. Csiba (HUN), 
• Prof. N.R.Miller (USA), 
• Prof. J.Flammer (Schwitzerland)

Köszönet az 
52!  MAGYAR társszerzőnknek és az Ő segítőiknek!
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