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A neuro-ophthalmológia feladata
a látópályarendszer és a szemmozgatórendszerek
sérülésekor
•
•

•

LÁTÁSVESZTÉS és/vagy KETTŐSLÁTÁS

fordított a gondolkodás: szemtünet
KIR rendszerbetegség
• bizonyos tünetcsoportok – etiológia specifikusak
• magassági diagnosztika lokalizációs dg. + károsodás mértéke
• funkció vesztés – morfológiai eltérés nélkül
• a kezelés-, rehabilitáció hatékonyságának követése

korai diagnózis – kisebb mértékű az irreverzibilis látásvesztés növelés
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Mi a klinikai jelentősége az
OCULARIS STROKE korai felismerésének?

URGENT
INTERVENTION!

Az ocularis stroke felismerésének
klinikai jelentősége
Milyen szövődmények előzhetők meg?

•
•

Szemtüneteket okozó
MIKROEMBOLIZÁCIÓ

•
•
•

időbeli felismerése
és adekvát kezelése

a társszem OS kialakulásának megelőzésében
a komplett egy-, majd kétoldali amaurosis
megelőzésében,
a progrediáló diplopia differenciál diagnosztikájában
cerebrovascularis folyamat
progresszióját megelőzheti, remisszióba jutást segíti
thrombophyliák, szisztémás háttér betegségek
időben történő és adekvát kezelésében

SEGÍT
• cardiovascularis • cerebrovascularis • hematológiai – thrombogén kórfolyamatok
korai szűrésében
és a recidívák megelőzésében

Ocularis stroke
Ocularis stroke előjelző szerepe
előjelző szerep – egyoldali (in)komplett amaurosis
– a kardiovascularis megbetegedések körében

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

OCULARIS
STROKE
amaurosis
egy-, kétoldali

Kardiológia betegséget

KORAI
ELŐJELZÉS

• anatómiai szituáció - közelség
a szív pumpa funkciója
• ritmuszavar (főként PF), billentyű elégtelenség
potenciális fibrin mikro-thromboembólia forrás

Thrombophylia
fokozott thrombus képződési prediszpozíció
o veleszületett
o szerzett

Szemtünetek

o

LÁTÁSVESZTÉS

KETTŐSLÁTÁS

retina+/- látóideg

szemmozgató rendszer

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

diplopia - hirtelen kezdettel
átmeneti vagy tartós
kevésbé zavaró diplopia - centrális
nem tolerálható
- perifériás
társuló neurológiai tünetek:
térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?
•
egyéb neurológiai tünet?
•
diszkomfort érzés?
•
fokozódtak- e a neurológiai tünetek?
(fejfájás, kezdődő tudatzavar)
•
nyelészavar, légvételi nehézség?
•

Stroke - Ocular Stroke – LÁTÁSVESZTÉS
retina – nervus opticus - látókéreg
fogalmak - etiopathomechanizmus
Fogalmak, pathofiziológia

Anatómiai - patofiziológiai perdiszponáló tényezők
- OS az agyi ischemias stroke része (közvetett bizonyítékok)

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

2./ Végarteriák:
(SVD –retina papilla, chiasma)

Vascularis elváltozás:
az agyban :
ISCHEMIÁS STROKE
+/- a látórendszerben :
OCULARIS STROKE:
•
retinában <
•
papillában (NA-AION) >>>
•
chiasmában <<
•
radiatio opticában >>
•
látókéregben (kérgi vakság) <<

„shunt”mechanismusok hiánya

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

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

5./ Szív (mint mikroembólia forrás)
fibrin mikroembolizáció forrás:

pitvar fibrilláció, ritmuszavarok
szívbillentyű megbetegedése
6./ Intrakraniális kisér betegség - SVD – MRI jel
Ocularis stroke – MR: 54,6%
(saját beteganyagból, 514 beteg)

Stroke - Ocular Stroke – KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató központok –agytörzs
fogalmak - etiopathomechanizmus
Fogalmak, pathofiziológia

OS az agyi ischemias stroke része (közvetett bizonyítékok)
Anatómiai és patofiziológiai perdiszponáló tényezők:
1./ Végarteriák: (SVD –ATÖ) „shunt”mechanismusok hiánya

Vascularis elváltozás:
az agyban :
ISCHEMIÁS STROKE
+/- az agytörzsben :
OCULARIS STROKE:

2./Art. Carotis Interna (ACI) - art .VB:
cholesterin lágy plakk - mikroembólizáció

•
•

Szemmozgató agyidegi magvak<
•
Internuclearis pályák >>>
Vestibulo – Ocularis Reflex pályák<<
•
VOR – THAL magvak >>

3./ Szív (mint mikroembólia forrás)
leggyakoribb fibrin mikroembolizáció forrás:

pitvar fibrilláció, ritmuszavarok
szívbillentyű megbetegedése
4./ Intrakraniális kisér betegség - SVD – MRI jel
Ocularis stroke – MR: 54,6%
(saját beteganyagból, 514 beteg)

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

Szemtünetek

o

LÁTÁSVESZTÉS

KETTŐSLÁTÁS

retina+/- látóideg

szemmozgató rendszer

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

diplopia - hirtelen kezdettel
átmeneti vagy tartós
kevésbé zavaró diplopia - centrális
nem tolerálható
- perifériás
Társuló neurológiai tünetek:
Térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?
•
Egyéb neurológiai tünet?
•
Diszkomfort érzés?
•
Fokozódtak- e a neurológiai tünetek?
(fejfájás, kezdődő tudatzavar)
•
Nyelészavar, légvételi nehézség?
•
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Társuló neurológiai tünetek:
Térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?
•
Egyéb neurológiai tünet?
•
Diszkomfort érzés?
•
Fokozódtak- e a neurológiai tünetek?
(fejfájás, kezdődő tudatzavar)
•
Nyelészavar, légvételi nehézség?
•

AMAUROSIS FUGAX, TMB (ocularis TIA)
A RETINA artériák ág- /törzs EMBÓLIÁJA
inkomplett/komplett AMAUROSIS
(athero-thrombosis, mikroembolizáció)

RETINA / PAPILLA vénák
(pre)thrombosisa
(vasc.encephalopathia, ic. sinus thrombosis)
• papilla oedema,
• retina vérzések,
• maculopathia

AMAUROSIS FUGAX, TMB (ocularis TIA)
A PAPILLA végartériáinak multiplex
mikroembolizációja

NA-AION >>> A-AION
látásvesztés : centrális > paracentrális régiók
papilla oedema – halvány sápadt papilla
(athero-thrombosis, mikroembolizáció

AION - Anatómia és pathophysiológia
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.

Papilla : (A-/NA-) AION pathomechanizmusok

„intracerebralis SVD”
(54,6%)

Laminaris – sclerális papilla régiók
-- vérellátása:
artéria ciliaris posterior rövid ága (sAPC)
multiplex mikroembólizációja
FLAG: diff. dg.
arteritises-AION: a festék jelentősen késve áramlik:
- a látóidegfő területében
- és a peripapillaris choroide (30 - 70 sec)

Centrális látóidegfő - papilla terület
vérellátása:
Zinn – Haller gyűrű végartériák - sAPC ágrendszer
DISTÁLIS végágainak multiplex mikroembóliája
FLAG: diff.dg.
NA-AION: szimultán áramlás látható:
- a peripapillaris choroidea felől
- a peripapillaris choroideában NINCS megkésett
áramlás

ELÜLSŐ ISCHÉMIÁS OPTICUS NEUROPÁTIA (AION) - diff. dg.

Pathofiziológia

Arteritiszes–AION <

<Nem arteritiszes-AION

nagy-/közepes artériák

vég – artériák
Small Vessel Disease (SVD)

Bevezető tünetek

Fundus
– akut fázisban

Fundus
– krónikus fázis
Látótér
– akut fázisban
Látótér
– krónikus fázis

fejfájás + látásvesztés
kétszemes érintettség

Papilla - mérsékelt (+1,-+2) papilla oedema
+/- peripapillaris csíkolt vérzések
Papilla
- sápadt, nem excavált (pale) papilla
Nagy vakfolt jel - a papilla ödéma következménye
Nazális-inferior quadrantopia
- a hosszú-temporális retina rostok léziója

MRI
FLAG

látásvesztés - fájdalmatlanul
egy -/ kétszemes érintettség

Multiplex lacunáris infarctusok
mély fehér állományban
Peripapillaris és a papillaris
régiókban
késik az erek festék telődése

A papillaris régióban a korai festék
„leakage”

Háttér –
szisztémás
betegségek

Szisztémás nekrotizáló
vasculitis,

hypertónia, atherosclerosis,
DM, anaemia, polycythemia

Therápiás
javaslatok

Nagydózisú - steroid „lökés
terápia,

GCA

Szisztémás antithrombotikus ther.
&

kétoldali

AMAUROSIS FUGAX (ocularis TIA)
44 é, férfi, kezelt hypertóniás
2010. Dg.: St. p. NA AION o.d.

Laesio radiatio optica l.d. -bal homonym hemianopia
CT-AG: Occlusio ACM l.d.
CDS: Occlusio ACI l.d. (bifurkációtól)
+ embológén plakkok bal bifurkációban

2011.11.10. Amaurosis comp. o.s. hirtelen –fájdalmatlan
baloldali látásvesztés

kétoldali

AMAUROSIS FUGAX (ocularis TIA)
Látókérgi vakság
• cardioverziók után gyakori
• MR gyakran negatív
• centrális látás is sérül
• pupilla reakciók megtartottak

Posterior reverzibilis encephalopathia szindróma
Hypertoniás krizist követő KÉRGI VAKSÁG

A: FLAIR : Mindkét oldalon occipitalisan FLAIR
képeken magas jel,
B: DWI (diffúzió súlyozott képen alacsony jel):
A fokozott diffúzió vasogen oedemara utal.

Szemtünetek

o

LÁTÁSVESZTÉS

KETTŐSLÁTÁS

retina+/- látóideg

szemmozgató rendszer

egy /két oldali - hirtelen kezdettel
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diplopia - hirtelen kezdettel
átmeneti vagy tartós
kevésbé zavaró diplopia - centrális
nem tolerálható
- perifériás
Társuló neurológiai tünetek:
Térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?
•
Egyéb neurológiai tünet?
•
Diszkomfort érzés?
•
Fokozódtak- e a neurológiai tünetek?
(fejfájás, kezdődő tudatzavar)
•
Nyelészavar, légvételi nehézség?
•

Szemtünetek
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diplopia - hirtelen kezdettel
átmeneti vagy tartós
kevésbé zavaró diplopia - centrális
nem tolerálható
- perifériás
Társuló neurológiai tünetek:
Térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?
•
Egyéb neurológiai tünet?
•
Diszkomfort érzés?
•
Fokozódtak- e a neurológiai tünetek?
(fejfájás, kezdődő tudatzavar)
•
Nyelészavar, légvételi nehézség?
•

Szemmozgató rendszerek
SUPRANUCLEARIS
szemmozgató rendszerek
(FEM, SEM)

AGYTÖRZSI –THALAMIKUS
szemmozgató központok, pályák

PERIFÉRIÁS
szemmozgató agyidegek
(infranuclearis rendszer)
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Stroke - Ocular Stroke – KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató központok –agytörzs
fogalmak - etiopathomechanizmus
OS az agyi ischemias stroke része (közvetett bizonyítékok)
Anatómiai és patofiziológiai perdiszponáló tényezők:

Cerebrovascularis elváltozás
az agyban :
ISCHEMIÁS STROKE
+/- az agytörzsben :
OCULARIS STROKE:
•

Szemmozgató agyidegi
magvak<

•

Internuclearis pályák >>>

•

Vestibulo – Ocularis Reflex
pályák<<
•

VOR – THAL magvak >>

1./ Végarteriák: (SVD –ATÖ) „shunt”mechanismusok hiánya

2./Art. Carotis Interna (ACI) - art .VB: cholesterin lágy plakk

3./ Szív (mint fibrin mikroembólia forrás >>:
pitvar fibrilláció, ritmuszavarok
>> szívbillentyű elégtelenség
4./ Intrakraniális kisér betegség - SVD – MRI jel
Ocularis stroke – MR: 54,6% (saját betegeink, 514 beteg)

Friss infarktus a híd tegmentumában (jo.paramedián területen)
Klinikum: Egy és egy fél szindroma.
T2-sulyozott kep :
a tegmentumban (fekete nyil)
es ventralisabban (fehér nyíl) : magas jel.
DWI: csak a tegmentumban mutat magas
jelet: itt gátolt a diffúzió, ez a friss lézió
A ventrálisabb lézio regebbi.

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

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 /)

EGYOLDALI LÁTÁSVESZTÉS - ALGORITMUS
Betegség-csoport

Funkciók vizsgálata

Látásélesség
(Távolra, Közelre)

Morfológiai eltérés
mérése

Tünet, lelet
Döntés

1
papilla - macula

Kiegészítő vizsgálat

Anamnaesis

Stenop lyuk
(Fixációs zavar ?)

I

N
Afferens
pupillomotoros
funkció

I

N
FUNDUS
Kóros eltérés?

I
N

2
chiasma –
retrochiasmalis látóideg
3
kiegészítő vizsgálatok

LÁTÓTÉR
(Scotoma)

I
N

L
KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok
(+/- bizonytalan az etiológia)
tünet

I

LÁTÁSVESZTÉS PRAE – ÉS
PERICHIASMALIS
LÉZIÓ
CHIASMA
LÉZIÓ

KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok algoritmusa

KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok
+/-bizonytalan az etiológia
HRT, OCT, Gdx Vvc

RETRO
CHIASMALIS
LÉZIÓ

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

Diagnózis látásvesztés– METODIKÁK
A látóideg vizsgálat : FUNKCIÓK
anamnaesis (auto-, hetero)
Alapvető metodikák:
- visus: távolra & közelre
- színlátás
- pupillomotoros afferens reflex
Ingervezető képesség mérése :
- kritikus fúziós frekvencia (CFF)
- ERG-, VEP elektrofiziológia
Látótér vizsgálata:
konfrontális – betegágy mellett
Bjerrum ernyő – centrum, vakfolt
projekciós perimetria
(statikus, kinetikus )
Keringési vizsgálatok
Heidelberg Retina Flowmeter (HRF)
Fluorescein angiográfia (FLAG)

A látóideg vizsgálat : MORFOLÓGIAI

eltérések mérése
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)
Vitreous
RNFL

Fovea

Optic
Disk

Choroid
Sclera
Log Reflection

250 µm

250
µm

KETTŐSLÁTÁS - szemmozgászavar : kivizsgálási ALGORITMUSA
Betegség-csoport

Funkciók vizsgálata

Látásélesség
(Távolra, Közelre)

Morfológiai eltérés
mérése

Tünet, lelet
Döntés

L

1
papilla - macula
Pr.szemállás
szemmozgások

L

Diplopia
kétszemmel rosszabb V
anisocoria, ptosis

Stenop lyuk
(Fixációs zavar ?)

3
kiegészítő vizsgálatok

I

N

Afferens
+Efferens
pupillomotoros
funkció

I

N
FUNDUS
Kóros eltérés?

I
N

et- tünet
2
chiasma –
retrochiasmalis látóideg

Kiegészítő vizsgálat

Anamnaesis

LÁTÓTÉR
(Scotoma)

I
N

L
KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok
(+/- bizonytalan az etiológia)
tünet

I

Diagnózis – METODIKÁK

Tudatzavar, eszméletlen beteg
primer szemállás, nystagmus
szemrések: ptosis, exo-, enophthalmus
pupillomotoros reflexek, iso -, anisocoria

Közeli kettőskép mérése
Maddox szárny,
prizma sorozat
távoli kettőskép tesztje
Hess ernyő
Polateszt

Kettőskép kezelése
Megtartott tudatállapot betegágy
mellett+
beigazító szemmozgások (távoli-, közelpontra)
vezetett szemmozgások 9 tekintési irányba
saccadikus szemmozgások

Dokumentálni !!!

prizma szemüveggel,
sz.e. műtét

kiegészítő eszköztár
video-, BAEP-, fundusfotó sorozat
diff. dg.: EMG +/- Camsilon teszt

Kiegészítő vizsgáló eljárások
NeuroradiológiaiKardiológiaiLaboratóriumiDoppler- vizsgálatok
Neuropsychológiai tesztek

Szűkület lágy plakk - ACI

axiális T2

ax-FLAIR

ax-DWI

coronális FLAIR
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szemész
neuroophthalmológus

cardiovascularis
szakember,
belgyógyász

neurológus
idegsebész
(neuro)radiológus

a látássérült beteg

ΣΣ
Σ

Neurológus strokológus

Látássérültek
rehabilitációs
szakembere

Látássérültek
informatikus
rehabilitátora
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- a Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlésén –
http://videotorium.hu/hu/recordings/details/13128,A_morbiditas_mortalitas_sulyponti_valtozasai
(a szerző engedélyével idézve)

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-strokestatistics
State of the Nation Stroke statistics - January 2015.

STROKE EPIDEMILÓGIA - MAGYARORSZÁG
10 000 lakos / év

MORBIDITÁS
40 - 60 beteg/
(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)

átlag életkor

> 55 életév

N.R. Miller: J Neuro-Ophthalmol 2011; 31: e1-e3
Current Concepts in the Diagnosis,Pathogenesis, and
management of Nonarteritic Anterior Ischemic Optic
Neuropathy

egyoldali OS
26,3%

–
–

kétoldali OS
73,7%

MR eltérés
54,6%-ban
a szemtünetek jelentkezésekor

átlag életkor
57,8% életév
(saját betegkör)
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

Szemtünetek – a retina és a papilla keringési zavara következtében
– beteg csoportok a szemészeti klinikum formák szerint
(514 beteg adatainak feldolgozása alapján)
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Rizikó faktorok (RF) & háttér betegségek
stroke
ocularis stroke

1./2016 European CVD Prevention in Clinical Practice. www.escardio.org/guidelines
European Heart Journal 2016, 37:2315-2381
2./ KG Heinze: Molecular risk factor for thrombosis & risk factors in venous thrombotic diseases. Clin. Lab. 2000, 46:191

amaurosis
másodpercek,
percek alatt

TEAM jelentősége
az ocularis stroke – NA-AION
differenciál diagnosztikájában és az adekvát kezelésben

SZEMORVOS feladata, szerepe:
o a szem funkcionális állapotának megállapítása,
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

OCULARIS
STROKE

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
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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)

ANTIKOAGULÁNS terápiák

Megnövekedett thrombocyta aggregáció
• thrombophylia

KIEGÉSZÍTŐ- ADJUVÁNS
kezelési lehetőségek

A társ-szem NA-AION megbetegedése
•
pseudoFoster–Kennedy syndrome
Megelőzése az
o az (in)komplett vakságnak /amaurosis/
a thromboembólizáció, mikrocirkuláció
adekvát- korszerű kezelésével

o
o
o
o
o

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

A KEZELÉSI LEHETŐSÉGEK
a tromboembóliás megbetegedésekben
(Nemzetközi és hazai ajánlások)
• Antikoaguláns terépiák : monoterápia +/- antiaggregciós kezelés
• Thrombocyta aggregációt gátló terápia

Recommendations• Thrombolízis
of systemic treatment
• Kiegészítő- adjuváns kezelések

of tromboembolic disorders
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

American Heart Association
&
American Stroke Association
AHA&ASA Guideline

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
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 indikációi:
1. /PAPILLA OS (AION) eseteiben:
• akut egyoldali AION esetében:
• lezajlott AION+ ismert etiológia
• kétoldali AION: időben eltolódva
2./ SZEMTÜNET+ kardiológiai embólia forrás
3./ SZEMTÜNET+ ACI -, artéria vertebralis dissectio ritka
- abszolut indikált az antikoaguláns kezelés
4./ SZEMTÜNET + thrombophylia
Leiden-mutació (1,4%), protein C, S hiány (1,4%-ban), homocystein
szintezis zavarát okozó enzim defektust (6,8%)
hematológiai szakkonzilium

5./ SZEMTÜNET + Antifoszfolipid sy. (APS)
sokszervi érintettség (KIR, tüdő, szív, vese, alsóvégtagi vénák trombózisai)
APA-titer - szemtünetek kezdetén
autoimmun betegek : döntő részben antikoagulálni kell
Az antikoaguláns kezelés ELLENJAVALLATAI
Nem kooperáló beteg
Malignus-, kezeletlen hypertonia
Dementia
Koponya trauma, elesés veszélye
Lokális-szemészeti okok:
 Üvegtesti vérzés
 Retinopathia diabetica +/- neovascularisatio

THROMBOCYTA AGGREGÁCIÓS KEZELÉS indikációi
Embólia artéria centrális retinae
o + atherosclerosis (saját betegeink: 51,7%)
o + diabetes mellitus (saját betegek: 12,9%)
o + zsíranyagcsere zavar (betegeink körében: 58,5%)

- Lezajlott kétoldali AION – decoloratio papillae/pszeudo-Foster–Kennedy-szindroma
- AION + súlyos fokú ACI atheromatosis

- Retina thromboembolizáció szövődményes állapota
Antikoaguláns terápia helyett antiaggregációs kezelés javasolt:
• intracraniális „ún. kiser betegség” +/- szemtünetek
• súlyosfoku ACI szűkület +/- szemtünetek

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

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

Agyödéma csökkentés:
Intraocularis nyomás csökkentése:
Terhesség esetében:

Mannitol, Glycerin
Furosemid, Acetazolamid tbl.
terápiás dózisú LMWH inj.

HOLISZTIKUS szemlélet

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
AHA/ASA Guideline
Guidelines for the Primary Prevention of Stroke
A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke
Association

TEAM
CARDIOGÉN – OCULARIS - STROKE
Magyar Kardiológusok Társasága

Magyar Stroke Társaság
MST Neuro-szonológiai szekció

Magyar Neuroradiológiai
Társaság

OCULARIS
STROKE

Magyar Thrombosis -, Haemostasis
Társaság

konszenzus
(amaurosis
prevenció)
Magyar Atherosclerosis Társaság

Magyar Szemorvos Társaság
(Neuro-Ophthalmológiai szekció)

Dilemmák és kérdőjelek
Quo vadis?
AETIOPATHOMECHANIZMUS
mikroembólizácó – fibrin, atherosclerotikus plakk, gyulladásos folyamat?
o
o
thrombophylia – congenitalis, másodlagos anyagcsere betegségek
(DM, zsír , emésztőrendszeri) paraneoplasia, etc.
o
V Biousse: Ischemic cerebrovascular Disease.
In:Walsh&Hoyt’s:Clin. Neuroophthalmology, 1971.vol.I.2005

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

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.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Köszönet az
52!
MAGYAR társszerzőnknek és az Ő segítőiknek!

