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KARDIOGÉN STROKE  - KARDIOGÉN OCULARIS STROKE
A kardiológiai és cardiovascularis háttér betegségek 

szerepe
a retina és a papilla  

artériás keringési zavarának kialakulásában

*Somlai Judit,      **Nieszner Éva 
MH EK  Honvéd Kórház, 

*Neurológia Stroke – Neuroophthalmológia - ** Cardiológiai - Diabetológia
Budapest 
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Professzor Dr. Csiba László előadásaMilyen 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
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A legsúlyosabb problémák  30 év múlva: 
• a 2,7 millió szív- és érrendszeri beteg

• és  3,2 millió magasvérnyomásos beteg számot jelenti majd



URGENT 
INTERVENTION!!!!

Mi a jelentősége 
az OCULARIS STROKE - NA–AION

korai felismerésének?



Fogalmak, pathophysiologia
Vascularis elváltozás : az agyban - ischemiás stroke

a látórendszerben - ocularis stroke
OCULARIS STROKE : retina + papilla n.II. (szenzoros rendszer) stroke-ja
NA-AION : a leggyakoribb OS klinikai tünetcsoport
OS az agyi ischemias stroke része - közvetett bizonyítékok:
1. Anatómiai és patofiziológiai perdiszponáló tényezők:

• Retinális hyperperfúzió >> - OS legérzékenyebb klinikai jelzője, indikátora
• Végartériák : a retina és a papilla vérellátása : „shunt” mechanismusok hiánya 
• Artéria ophthalmica - ACI 1.ága intracraniálisan: 

Cholesterin plakk - mikroembólizáció :ACI lágy plakkokból
• Szív közelsége - a  szív : mikroembólia forrás

Fibrin mikroembólusok:
kardiális megbetegedések:pitvar fibrilláció, szívbillentyű elégtelenség

2. PseudoFoster-Kennedy szindróma – kétoldali NA-AION
eltérő időperiódusban indul
5 éven belül :ugyanazon szemen: 3 - 5 %,

társszemen: 15 - 25%

3. Intrakraniális kisér betegség - Small Vessels Disease – MRI jel
Ocularis stroke – MR: 54,6% - (saját beteganyagból, 514 beteg)

STROKE   - OCULAR  STROKE (NA-AION)  
( fogalmak – közös etiopathomechanizmus)



Ocularis stroke 
előjelző szerep – egyoldali (in)komplett amaurosis

OCULARIS
STROKE

amaurosis
egy-, kétoldali

Kardiológia betegséget
• anatómiai  szituáció - közelség 

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

potenciális fibrin mikro-thromboembólia forrás

Angiológiai eltéréseket - ACI atheromatosis
o atheroscleroticus plakk –koleszterin embólus
o inkomplett ACI stenosis,
o áramlási zavar

Thrombophylia
fokozott thrombus képződési prediszpozíció

o veleszületett 
o szerzett

KORAI 
ELŐJELZÉS
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Pathofiziológia –
szűkületet okozó, lágy morfológiát mutató plakk () 
az artéria carotis interna (ACI ) kezdeti szakaszán

ACE

ACI ACC

Az  instabil, vulnerábilis plakk
jellemzői

• vékony fibrózus sapka 
• gyulladásos sejtes infiltrátum:

proteolitikus aktivitás 
• lipid-gazdag struktúra
• ruptúrára hajlamos  
• a legtöbb akut eseményért felelős

M.A. Sloan, MD et al.
Assessment: Transcranial Doppler ultrasonography
Report of the Therapeutics and Technology Assessment
Subcommittee of the American Academy of Neurology*
NEUROLOGY 2004;62:1468–1481



Az ocularis stroke felismerésének 
klinikai jelentősége

Milyen szövődmények előzhetők meg?

Szemtüneteket okozó
MIKROEMBOLIZÁCIÓ

időbeli felismerése 
és adekvát kezelése 

SEGÍT

• a társszem OS kialakulásának megelőzésében
• a komplett egy-,  majd kétoldali amaurosis

megelőzésében
• cerebrovascularis folyamat 

progresszióját megelőzheti, 
remisszióba jutást segíti

• thrombophyliák, szisztémás háttér betegségek
időben történő és adekvát kezelésében

•cardiovascularis
• cerebrovascularis

• hematológiai – thrombogén kórfolyamatok
korai szűrésében 

és  a recidívák megelőzésében





A cardiovascularis  
és a 

metabolikus kórfolyamatok szerepe az 
Ocularis Stroke 

etiopathomechanizmusában 
Dr. Nieszner Éva

(cardiológus- diabetológus belgyógyász)
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A nitrogénmonoxid (NO)  szerepe a keringéslokális szabályozásában

Acetylcholin NO

„Shear stress”
bradykinin

Substance P
Thr.aggregátum

Thrombin
Serotonin

Simaizomsejt Proliferáció 

FVS adhézió  vasodilatáció

Thr.aggregáció 

Fischer T:  Noxa, Vascular risk factors, Endothelial dxysfunction and consecutive vasculopathy.
www.JPSI online.com  JPSI 2(1) Jan-febr-, 2013, 6-13.

Mozaffarieh M, Flammer J. Pocket Reference to Ocular Blood Flow and Glaucomatous Optic Neuropathy.  
45-79 .Current Medicine Group, 2005.



Patofiziológia – endothel diszfunkció

ENDOTHEL   DISZFUNKCIÓ
o csökkent endothelialis NO synthase (eNOS)

aktivitás
o endothelium csökkent reakciókészsége  

NO-ra
o fokozott adhaesios molekula expresszió

(ICAM-1, VCAM-1)
o fokozott Thr és monocyta adhaesio
o fokozott procoagulans aktivitás  

o csökkent fibrinolitikus aktivitás 
o károsodott plasmin degradáció
o csökkent prostacyclin release
o fokozott endothelin-1 szintézis, expresszió

Véráramlás - Flow

endothel

O2         O2
Ach, Serotonin, Thrombin, Bradykinin

Ca2+
L-Citrullin

NO- NO-L-Arg L-Arg

CGMPGTP

eNOSeNOS
Calmodulin

NADPH
BH4

Calmodulin
NADPHBH4

simaizom relaxatio

P selectin

VCAM, ICAM
Gyulladás
Thr aggregáció
Thrombolysis/
Thrombosis

Érfal tónus
Vasomotor functió
Simaizom 
proliferatio

iNOS

Ca2+

GC(guanil ciklase)

L-Citrullin

2.ábra
Az endothel élettani szerepei



A nitrogénmonoxid (NO)szerepe a keringés lokális szabályozásában

Acetylcholin NO

„Shear stress” bradykinin
Substance P

Thr.aggregátum

Thrombin
Serotonin

Simaizomsejt Proliferáció 

FVS adhézió  vasodilatáció

Thr.aggregáció 







Dzau VJ. Hypertension,2001 37.1047-52.-alapján

VCAM/ICAM , cytokinekinflammatio

Growth factors, cytokinek, matrixvascularis károsod ás, remodeling
Proteolysis, inflammatioplakk ruptura

PAI -1.Thr aggregáció szöveti faktorokthrombosis

Endothelin és catecholaminszaporulatvasoconstrictio

NO ,    lok ális mediatorok : sz öveti ACE és  Ang II. 

Endothelium dysfunctio és simaizomsejt aktiv áció

Risk factorokRisk factorok
LDLLDL BPBP VC VC DohDoháányznyz áássOxidatOxidat íívvstressstress

Az atherosclerosis 
patofiziológiája



Aorta: rigiditás
Rugalmas arteriák: rigiditás
Rezisztencia erek: csökkent endothelfüggő vasodilatatio
Arteriolák: hyalinosis 

autoregulatio elvesztése 
csökkent endothelfüggő vasodilatatio

Kapillárisok: nyugalmi hyperaemia 
csökkent csúcsáramlás 
nyomás dysregulatio 
fokozott premeabilitás

Vénás rendszer: fokozott tónus és vazokonstriktor válasz 
csökkent compliance 

Patofiziológiai elváltozások
a diabeteses ereken





inzulin medialt glu felvétel , hepatikus glu leadás ,
Gyulladáscsökkentő (állatmodellben)

Adiponectin

AgII prekurzor, vasocontrictor, 
proimflamm.,prooxidans mediatorAngiotensinogen
CRP produkció a májban , gyulladásos reakciók IL-6
károsodott fibrinolysis, szöveti fibrózisPAI-1
inzulin sensititasobesitasban gyulladás és 
RR Leptin
inzulin jelátvitel gátlása IRTNF

Libby P.Circulation 2005.

A zsírsejtekből származó 
cytokinek



epidemilógia
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STROKE  EPIDEMILÓGIA - USA STROKE EPIDEMILÓGIA - UK
MORBIDITÁS

25 beteg/
10 000 lakós/ év

(700 000 beteg/270 millió lakos)
(2005)

MORBIDITÁS
30,4 beteg/

10 000 lakos/ év
Megközelítőleg  1.2 millió stroke betegszám (2015) 

MORTALITÁS
A  mortalitási statisztikában

a stroke az  5. helyen van
A stroke betegek száma megduplázódhat 

2020-ra

MORTALITÁS
A mortalitási okok között a stroke 

a 4. helyen van 
http://www.stroke.org.uk/resource-sheet/state-nation-stroke-

statistics
State of the Nation Stroke statistics - January 2015.

STROKE EPIDEMILÓGIA - MAGYARORSZÁG
MORBIDITÁS
40 - 60 beteg/

10 000 lakos / év (40 000 beteg/10 millió állampolgár)
MORTALITÁS

A mortalitási okok között a stroke 3. helyen van
MORBIDITÁS (HUN)

42 000 ember/év STROKE: betegszik meg, ebből: 
• 14 000† : első esemény során
• 720† (24 %) első esztendőben 
• 365† (5%) azt követő években

ROKKANTSÁGI adatok
200-250 000 ember stroke miatt

(járásképtelen,aphasiás, súlyos demencia)
Óváry Cs. Epidemiological consideration.  National Center of Stroke Diseases (OPNI)  2001.,   2005



•.

USA MAGYARORSZÁG
NA-AION:   

3 – 10 beteg/ 100 000 lakos 
(312 millió összlakos-2011.)

NA-AION:   
3 – 10   beteg / 100 000 lakos

(10 millió összlakosra)
(extrapolált adatok)

9 000 – 31 000  beteg/év 300 – 1 000 beteg/év
NA-AION a vakság 2.  

leggyakoribb oka (a glaucoma után)
NA-AION a vakság 2.-3. leggyakoribb oka

(a macula degeneráció és a glaucoma után)
Rekkuráló NA-AION:

ugyanazon szemen:                 3 - 5 %
társszemen:                               15 -25%      

(5 éven belül)

egyoldali  OS – kétoldali OS
26,3% – 73,7%
MR eltérés 54,6%-ban 

a szemtünetek jelentkezésekor
átlag életkor >  55 életév átlag életkor 57,8% életév 

(saját betegkör)
N.R. Miller: J Neuro-Ophthalmol 2011; 31: e1-e3

Current Concepts in the Diagnosis,Pathogenesis, and 
management of Nonarteritic Anterior Ischemic Optic

Neuropathy

1./ Nagy Z, Óváry Cs. Epidemiológiai vizsgálatok
Az egészségügyi miniszterium irányelve
az akut ischaemiás stroke ellátása, 2001

2./ Óváry Csaba: Epidemológiai vizsgálatok-
OPNI Agyérbetegségek Országos Központja,  2001.,   2005



tünettan –klinikum
differenciál diagnosztika

arteritiszes–AION   és  nem-arteritiszes-AION 



ARTERIÁS keringési zavarok
(athero-thrombosis, mikroembolizáció)
A retina  ág- /törzs EMBÓLIÁJA

inkomplett/komplett
AMAUROSIS

SZEMTÜNETEK – OCULARIS STROKE

ARTERIÁS keringési zavarok
(athero-thrombosis, mikroembolizáció)
A papilla multiplex mikroembolizációja

NA-AION >>> A-AION
LÁTÁSVESZTÉS : centrális > paracentrális régiók

PAPILLA OEDEMA – HALVÁNY  PAPILLA 
(dekoloráció papillae nélkül)

AMAUROSIS FUGAX,  TMB (ocularis TIA)

VÉNÁS KERINGÉSI ZAVAROK    
(vasc.encephalopathia, ic. sinus thrombosis)

RETINA  - PAPILLA (pre)thrombosisa
• papilla oedema,  
• retina vérzések, 
• maculopathia



Elülső Ischémiás Opticus Neuropátia (AION)  
Arteritiszes–AION < <Nem arteritiszes-AION

Pathofiziológia nagy-/közepes artériák  vég – artériák
Small Vessel Disease (SVD)

Bevezető 
tünetek

fejfájás + látásvesztés
kétszemes érintettség

látásvesztés  - fájdalmatlanul 
egy -/ kétszemes érintettség

Fundus 
– akut  fázisban

Papilla   - mérsékelt (+1,-+2) papilla oedema
+/- peripapillaris csíkolt vérzések

Fundus
– krónikus fázis

Papilla   
- sápadt, nem excavált (pale) papilla

Látótér
– akut  fázisban

Nagy vakfolt jel   -
- a papilla ödéma következménye

Látótér
– krónikus fázis

Nazális-inferior quadrantopia
- a hosszú-temporális retina rostok léziója

MRI Multiplex    lacunáris infarctusok
mély fehér állományban

FLAG Peripapillaris és a papillaris
régiókban

késik az erek festék telődése
A papillaris régióban a korai 

festék „leakage” 
Háttér –
szisztémás 
betegségek

Szisztémás nekrotizáló
vasculitis,  

GCA
hypertónia, atherosclerosis, 
DM,  anaemia, polycythemia

Therápiás
javaslatok

Nagydózisú - steroid „lökés 
terápia,

Szisztémás  antithrombotikus ther. 
&



Anatómia és pathophysiológia

Centrális látóidegfő - papilla terület vérellátása: 
- Zinn – Haller gyűrű  végartériái táplálják

Non-arteritises AION: sAPC ágrendszer
DISTÁLIS végágainak multiplex mikroembólizációja

FLAG: diff.dg.
NA-AION: szimultán áramlás látható:

- a peripapillaris  choroidea felől
- a retina ereiben a festékáramlás  (mint egészségesekben)    
- a peripapillaris choroideában NINCS megkésett áramlás  

A papilla vérellátási verziók  – AION  pathomechanizmusok 

„intracerebralis SVD”
(54,6%)  

Laminaris – sclerális papilla régiók
-- vérellátása: artéria ciliaris posterior rövid ága (sAPC)

Arteritises - AION vasculitis ezen vascular szegmentben
FLAG: diff. dg.

arteritises-AION: a festék jelentősen  késve áramlik:
- a látóidegfő területében
- és a peripapillaris choroide (30 - 70 sec)

Zs.Récsán, Zs. Szepessy:The role of fluorescein angiography (FLAG) and optical coherence tomography (OCT) in the examination of 
circulatory disorders of the optic nerve head. In Neuroophthalmology, 2011.

Laminaris – sclerális papilla régiók
-- vérellátása: artéria ciliaris posterior rövid ága (sAPC)

Arteritises - AION vasculitis ezen vascular szegmentben
FLAG: diff. dg.

arteritises-AION: a festék jelentősen  késve áramlik:
- a látóidegfő területében
- és a peripapillaris choroide (30 - 70 sec)



Szemtünetek – a retina és a papilla keringési zavara következtében
– beteg csoportok a szemészeti klinikum formák szerint 

(514 beteg adatainak feldolgozása alapján)



rizikó faktorok 
és 

háttér betegségek
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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



Diagnózis – látóideg
A látásvesztés előjelzője lehet a szisztémás megbetegedésnek!

A látóideg FUNKCIONÁLIS vizsgálatai:
Alap vizsgálatok:

o anamnaesis, látásélesség (távolra/közelre)
o színlátás,CFF, elektrofiziológia : VEP
o afferens pupillomotoros pályarendszer reflex vizsgálatai

Látótér vizsgálat:
o Konfrontálisan - betegágynál
o Campimetria tangens skálán:Bjerrum ernyővel
o Computer perimetria (projekciós periméter)Blood flow at

A szemkeringés keringésének  vizsgálatai:
o Heidelberg Retina Flowmeter (HRF) 
o Fluorescein angiographia (FLAG)

A látóideg MORFOLÓGIAI (látóideg rostveszteség) vizsgálatai:-
(szemfenék : macula – papillomacularis - papilla)  régiók)
o Heidelberg Retina Tomográfia (HRT)
o Optikai Coherens Tomográfia (OCT)
o Scanning Laser Polarimeter (GDx,  ZEISS)

) Log ReflectionLog Reflection

Optic DiskOptic DiskFoveaFovea RNFLRNFL

ChoroidChoroid

VitreousVitreous

ScleraSclera

250 µm250 µm

250 µm



Kiegészítő vizsgáló eljárások 

Neuroradiológiai-
Cardiológiai-
Laboratóriumi-
Doppler- vizsgálatok               
Neuropsychológia
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ax-FLAIR     ax-DWI

axiális T2

coronális FLAIR

Szűkület -
lágy plakk - ACI 



Az Ocularis stroke eseteiben
MR  jelek 

Small Vessels Disease  (SVD) 
- lacunaris infarctus, Binswanger encephalopathia -

39

axialis T2

coronalis FLAIR

SVD esetén jellegzetes MR tünetek:
• multiplex lacunaris infarctusok (<1,0 cm )
• a mély fehérállományi penetráló artériák infarctusa

hypertónia, kardiogén mikroembólizációPenetráló végartériák  infarktusai találhatók:    
• putamen, thalamus,  subcorticalis mély fehér állomány,    
• periventricularisan - leukoaraiosis

( J. Bogousslavsky and L. Caplan: Stroke syndromes, 2001,)
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® Web site at www.neurology.org
Neurology® 2010;75:177–185



szisztémás kezelési lehetőségek



Professzor Dr. Csiba László előadásaMilyen 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)



Etiológia - specifikus  - oki kezelési formák
NA-AION szisztémás kezelési formái

- nemzetközi és hazai  ajánlások
ETIOLÓGIA -

THROMBO-EMBÓLIZÁCIÓ SZISZTÉMÁS KEZELÉSI 
LEHETŐSÉGEK – AJÁNLÁSOK

cholesterol (mikro)embólizáció
• ACI atherosclerosis
• atherogénruptúrált/lágy plaque

THROMBOCYTA AGGREGÁCIÓ
GÁTLÓ  kezelési formák

fibrin thrombus (mikro)embólizáció
• kardiális eredetű (PF, szívbillentyű elégtelenség)
Megnövekedett thrombocyta aggregáció• thrombophylia

ANTIKOAGULÁNS terápiák

A társ-szem NA-AION megbetegedése• pseudoFoster–Kennedy syndrome
Megelőzése az
o az (in)komplett vakságnak /amaurosis/ 

a  thromboembólizáció, mikrocirkuláció
adekvát- korszerű kezelésével

KIEGÉSZÍTŐ- ADJUVÁNS
kezelési lehetőségek

o szénhidrát és lipid! metabolikus zavarok -o antihipertenzív -o hemodilúciós -o neuroprotektív -o vasodilatációs szisztémás kezelések



A KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
a tromboembóliás megbetegedésekben 

(Nemzetközi és hazai ajánlások)

Recommendations of  systemic treatment 
of  tromboembolic disorders

• Antikoaguláns terépiák : monoterápia +/- antiaggregciós kezelés
• Thrombocyta aggregációt gátló terápia

• Thrombolízis
• Kiegészítő- adjuváns kezelések

: .: : 

Magyar Stroke Társaság
HSS - website:
Stroke guideline, 2008. (European)
The protocoll of the Cerebrovascular Diseases.  2007. 
AHA&ASA guidelines -2013., 2014.

Magyar Thombózis és Haemostasis
Társaság

The prevention and treatments of  thromboembolism 
HTHS : Consensus  Statement 2005. 2007.

Magyar Kardiológiai Társaság

European Stroke Strategies

Europian recommendation of the treatment
of atrial fibrillation
ESC/EHRA/EACTS, 2010 
Cardiologia Hungarica 2011; 41 : H1
T. Kjellström, B. Norrving, A. Shatchkute:Consensus
Paper : Helsingborg Declaration 2006
on European Stroke Strategies; Cerebrovasc Disord. 
2007;23:229–241 

American Heart Association
&

American Stroke Association
AHA&ASA  Guideline

A Guideline for Healthcare Professionals From the
American Heart Guidelines for the Prevention of Stroke in 
Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack
Stroke: 2014;45:2160-2236; originally published online May 1, 2014;
Guidelines for the Early Management of Patients
With Acute Ischemic Stroke January 31, 2013;Stroke. 
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2013/01/31/S
TR.0b013e318284056a



JAVASLAT az OCULARIS STROKE 
szisztémás kezelésében

(EUSI-, AHA és a
Magyar Stroke Társaság (MST)

ajánlásai alapján)

JAVASLAT az OCULARIS STROKE szisztémás kezelésében
(EUSI-, AHA és a Magyar Stroke Társaság ajánlásai alapján)

Antikoaguláns kezelés   AION eseteiben:
- friss-akut egyoldali AION eseteben:

- lezajlott AION+ ismert etiologia
- pszeudo-Foster–Kennedy-szindroma: időben eltolodva ketoldali AION

SZEMTÜNET+ kardiológiai embólia forrás:
- a szemtunet jelentkezesekor kardiologiai embolia forrast 25’%-os aranyban

talaltunk
SZEMTÜNET+ ACI -, artéria vertebralis dissectio

Ritka betegseg, de ha kiderul, abszolut indikalt az antikoagulans kezeles sajat
betegeink kozul egyetlen esettel talalkoztunk: amaurosis fugaxok sűrűsodtek,

megfelelő kezeles mellett a latasfunkciok megkimeltek maradtak
SZEMTÜNET + thrombophylia

Leiden-mutacio (1,4%), protein C, S hiany (1,4%-ban), valamint a homocystein
szintezis zavarat okozo enzim defektust 6,8%-ban talaltunk (genetikai vizsgalatok).

Nem mindegyik alvadasi zavarban indikalt az antikoagulans kezeles, fontos a
hematologiai szakkonzilium

SZEMTÜNET + APS
sokszervi erintettseg (KIR, tudő, sziv, vese, alsovegtagi venak trombozisai)

sajat betegeink koreben 5,5%-ban APA-titer emelkedes a szemtunetek kezdeten
autoimmun betegseg a betegek dontő reszet antikoagulalni kell

Az antikoaguláns kezelés ellenjavallatai:
Nem kooperalo beteg

Malignus-, kezeletlen hypertonia
Dementia

Koponya trauma, eleses veszelye
Lokalis-szemeszeti okok:

 Uvegtesti verzes
 Retinopathia diabetica +/- neovascularisatio

A thrombocyta aggregációs kezelés indikációi ocularis stroke eseteiben:
- Embólia art. centrális retinae

o + atherosclerosis (sajat betegeink: 51,7%)
o + diabetes mellitus (sajat betegek: 12,9%)

o + zsiranyagcsere-zavar (betegeink koreben: 58,5%)
- Lezajlott ketoldali AION – decoloratio papillae/pszeudo-Foster–Kennedy-szindroma

- AION + sulyos foku ACI atheromatosis
- Retina thromboembolizacio szovődmenyes allapota (papilla decoloratio, macula

degeneratio)
o szisztémás indikáció hiánya ellenére

Antikoaguláns terápia helyett antiaggregációs kezeles javasolt:
• intracranialis „un. kiser betegseg” +/- szemtunetek

• alacsony stroke kockazatu cardialis syndroma +/- szemeszeti elvaltozasok
• sulyosfoku ACI szűkulet +/- szemtunetek



o Thrombolysis: a JÖVŐ! Ocularis Stroke kezelésében
o Alacsony molekula súlyú sc. inj. készítmények: LMWH inj. 

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

o Hagyományos AC: acenocoumarin tbl., Marfarin tbl. kezeléssel folytatandó, 1 évig 
o Új orális antikoaguláns tbl készítmények: 

Rivaroxaban – XARELTO tbl.
Dabigatran – PRADAXA tbl.
Apixaban – ELQUIS tbl.

thrombophylia vizsgálatok 3. hónap után: pozitivítás esetén élethossziglan 
antikoaguláció javasolt

Agyödéma csökkentés: Mannitol,   Glycerin
Intraocularis nyomás csökkentése:        Furosemid, Acetazolamid tbl.
Terhesség esetében terápiás dózisú LMWH inj.



Az Ocularis Stroke 
cardiovascularis  és a metabolikus kórfolyamatok 

szisztémás korszerű kezelési formái   
Dr. Nieszner Éva

(cardiológus- diabetológus belgyógyász)



Az ANTIAGGREGÁCIÓS azaz a THROMBOCYTA
AGGREGÁCIÓS KEZELÉS indikációi

(Azon gyógyszercsoportok, amelyek a thrombocyták aggregációjának gátlásával 
a  thrombusképződést előzik meg- primer és szekunder prevenciós kezeléskor)

Harold P. Adams et col.Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke:
A Guideline From the: American Heart Association/American Stroke Association Stroke Council,Clinical Cardiology Council, Cardiovascular Radiology and Intervention

Council Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and  Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups
Stroke: 2007;38:1655-1711. AHA/ASA Guideline

Melissa J. Armstrong,MD
Summary of evidence-based guideline: Periprocedural management of antithrombotic medications in

patients with ischemic cerebrovascular disease.
Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology_ 2013;80:2065–2069 

A thrombocyták antiaggregációs
kezelésének 
INDIKÁCIÓI

o NA- AION+ súlyos ACI stenosis
az érsebészeti műtétig

o kétoldali-, lezajlott chr.NA-AION
o egyoldali lezajlott NA-AION

+nincs szisztémás szerv érintettség
&

o ACR embólizáció+ACI atherosclerosisa
o ACR embólizáció+ACI atherosclerosisa+DM



A KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
a tromboembóliás megbetegedésekben 



A kezelési lehetőségek
a tromboembóliás megbetegedésekben



ASA kezelés Diabetes Mellitusban

1. Low-dose aspirin (75–162 mg/d) is reasonable
• among those with a 10-year CVD risk of at least
• 10% and without an increased risk of bleeding
• (ACC/AHA Class IIa; Level of Evidence B) (ADA
• Level of Evidence C).

2. Low-dose aspirin is reasonable in adults with diabetes
• mellitus at intermediate risk (10-year CVD risk,
• 5%–10%) (ACC/AHA Class IIb; Level of Evidence C)
• (ADA Level of Evidence E).



A HAEMODILÚCIÓS   kezelések célja 
és 

indikációi

A haemodilúció indikációi:
1./   A teljes vérvolumen hyperviszkozításának csökkentése
2./  A közp. idegrendszer véráramlásának fokozása

o Hypovolémiás haemodilúció : infúzió  
o Izovolémiás haemodilúció :  vér lebocsátás+ 

infúzió
o Hypervolémiás haemodilúció :  infúzió  

A haemodilúciós kezelés  célja:
• a stroke tünetek csökkentése- remisszió fenntartása

• a thrombocyta aggregáció csökkentése
• az ischaemiás – agyi infarktus (penumbra)  méretének 

csökkentése
• a stroke mortalitásának csökkentése

Mellékhatás:
• agyállományi  oedema, 

• koponyaűri nyomásfokozódás

Az adjuváns terápia indikációi:
• Szénhidrát-, lipidológiai anyagcsere zavarok 
• Dekompenzálódott, kezeletlen hypertónia
• Haemodilúciói indikálttá válik
• Vasospamus jelei

•

Cerebrovascular Disease, 2004;10(4):9–12. SECONDARY PREVENTION





• a totalis CV risk becsülendő 
(www.heartscore.org)

• Emelkedett risk állapot: 
DM,CKD,subklinikus . evidencia -Ca score, 
carotis – familiaris érintettség, magas apo-
B,TG,

• Kizárandók a secunder kol szint 
emelkedések: nephrosis,hypothyreosis, 
alkoholabosus, terhesség,steroid ill
immunsuppr. Kezelés

• Elsődlegesen az LDL szint 
csökkentése a cél (score  10% : LDL 
csökkenés 50% , vagy LDL: 1,8 mmol/l)

• Magas TG esetén

• Stroke preventioban , ischaemias
stroke esemény, TIA

• Cardiogen ill.non cardiogen stroke 
esemény,

• PF
• PAD
• CKD –elsődlegesen statin adása a 

legmagasabb tolerált dózisban 
• Életmód váltás 

Dyslipidaemiak kezelése 
ESC/EAS Guidelines for the management of 

dyslipidiaemias (2012)



A KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
a tromboembóliás megbetegedésekben 

(Nemzetközi és hazai ajánlások)

Recommendations of  systemic treatment 
of  tromboembolic disorders

• Antikoaguláns terépiák : monoterápia +/- antiaggregciós kezelés
• Thrombocyta aggregációt gátló terápia

• Thrombolízis
• Kiegészítő- adjuváns kezelések

: .: : 

Magyar Stroke Társaság
HSS - website:
Stroke guideline, 2008. (European)
The protocoll of the Cerebrovascular Diseases.  2007. 
AHA&ASA guidelines -2013., 2014.

Magyar Thombózis és Haemostasis
Társaság

The prevention and treatments of  thromboembolism 
HTHS : Consensus  Statement 2005. 2007.

Magyar Kardiológiai Társaság

European Stroke Strategies

Europian recommendation of the treatment
of atrial fibrillation
ESC/EHRA/EACTS, 2010 
Cardiologia Hungarica 2011; 41 : H1
T. Kjellström, B. Norrving, A. Shatchkute:Consensus
Paper : Helsingborg Declaration 2006
on European Stroke Strategies; Cerebrovasc Disord. 
2007;23:229–241 

American Heart Association
&

American Stroke Association
AHA&ASA  Guideline

A Guideline for Healthcare Professionals From the
American Heart Guidelines for the Prevention of Stroke in 
Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack
Stroke: 2014;45:2160-2236; originally published online May 1, 2014;
Guidelines for the Early Management of Patients
With Acute Ischemic Stroke January 31, 2013;Stroke. 
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2013/01/31/S
TR.0b013e318284056a



a TEAM  munka jelentősége az
OCULARIS STROKE 

diagnosztikájában és kezelésében



Professzor Dr. Csiba László előadásaMilyen legyen a 21.századi egészségügy?
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http://videotorium.hu/hu/recordings/details/13128,A_morbiditas_mortalitas_sulyponti_valtozasai(a szerző engedélyével idézve)



HOLISZTIKUS szemlélet

AHA/ASA Guideline
Guidelines for the Primary Prevention of Stroke

A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke 
Association

Harold P. Adams et col.
Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke:

A Guideline From the: American Heart Association/
American Stroke Association Stroke Council,

Clinical Cardiology Council,
Cardiovascular Radiology and Intervention Council

Atherosclerotic Peripheral Vascular Disease and 
Quality of Care Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups

Stroke: 2007;38:1655-1711. AHA/ASA Guideline



TEAM jelentősége
az ocularis stroke – NA-AION

differenciál diagnosztikájában és az adekvát kezelésben 

OCULARIS
STROKE
NA-AION

KARDIOLÓGUS- cardiovascularis
szakember feladata, szerepe:
o kardológiai mikroembólia forrás keresése

( fibrin - thrombus, choleszterol mikróembólia forrás , 
embológén plakk)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 ! 

(cerebro-, 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
konszenzus
(amaurosis
prevenció)

Magyar Szemorvos Társaság   
(Neuro-Ophthalmológiai szekció)

Magyar Stroke Társaság
MST Neuro-szonológiai szekció

Magyar Neuroradiológiai
Társaság

Magyar Kardiológusok Társasága

Magyar Thrombosis -,  Haemostasis
Társaság

Magyar Atherosclerosis Társaság

TEAM 
CARDIOGÉN – OCULARIS - STROKE



AETIOPATHOMECHANIZMUS
o mikroembólizácó – fibrin, atherosclerotikus plakk, gyulladásos folyamat?
o thrombophylia – congenitalis, másodlagos anyagcsere betegségek  
o (DM, zsír , emésztőrendszeri) paraneoplasia, etc.

V  Biousse: Ischemic cerebrovascular Disease.
In:Walsh&Hoyt’s:Clin. Neuroophthalmology, 1971.vol.I.2005

IDŐFAKTOR, HOLISZTIKUS szemlélet
o progrediáló látásvesztés
o ok  kiderítése
o etiológia specifikus – akut,  ex iuvantibus kezelés

(antikoaguláns-, thrombolysis..a jövő) 
PRIMER és SZEKUNDER PREVENCIÓ+TÁRSSZEM VÉDELME:

CSAK „STROKE BETEGEK” ELLÁTÁSI CENTRUMÁBAN  -
EGYSÉGES MÓDSZERTANI  ELVEK

Killer H E.: Bilateral non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy
in a patient with autoimmune thrombocytopenia. 

Europen Journal of Ophthalmology :Vol10, no2, 180-182:2000.

Dilemmák és kérdőjelek
Quo vadis?
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