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Somlai Judit
•
HM EK Központ Neurológia Stroke Neuro-ophthalmológia,
•
Neuro-Ophthalmológiai szakrendelés - Oculus Stroke Bt.

A neuro-ophthalmológia
feladata
a látópályarendszer és a szemmozgatórendszerek sérülésekor

fordított a gondolkodás - látászavar -- KIR rendszerbetegsége
•
jellegzetes NO klinikum - magassági (differenciál) diagnosztika
•
NO & NR
•
a látásvesztés mérése : funkcionális/morfológia károsodás korai diagnózisa
•
szenzoros-motoros funkció vesztés – morfológiai eltérés nélkül
•
relapszus jelzés NO metodikákkal – neuroradiológiai diagnosztikai megerősítés
•
a kezelés, a rehabilitáció hatékonyságának követése - NO & NR
•
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Szemtünetek

LÁTÁSVESZTÉS
retina+/- látóideg
egy /két oldali - hirtelen kezdettel
(pre-, retrochiasmális)
átmeneti vagy tartós
centrális látásvesztés ( macula) +/perifériás látótér defektus
(centrális látás-megkíméltséggel)
társuló neurológiai tünetek, urgens
beavatkozás
átmeneti vagy végleges látásvesztéssel
járhat

KETTŐSLÁTÁS
szemmozgató rendszer
diplopia - hirtelen kezdettel,
tér-, mélység érzékelési zavarral
átmeneti vagy tartós kettőslátás
kevésbé zavaró diplopia - centrális
nem tolerálható
- perifériás
társuló neurológiai tünetek,
urgens beavatkozás

Látóideg vizsgálat *a funkciók mérése*
anamnaesis (auto-, hetero-)
1. alapvető metodikák:
•
•
•
•

3. ingervezető képesség mérése :
• kritikus fúziós frekvencia (CFF)

visus: távolra & közelre
színlátás
pupillomotoros afferens reflex
Amsler rács teszt

•

>
2.látótér vizsgálata:
• konfrontális – betegágy mellett
• Bjerrum ernyő – centrum, vakfolt
• projekciós perimetria :
statikus +/- kinetikus
centrális – perifériás látótér

ERG-, VEP elektrofiziológia

mfVEP

4. keringési vizsgálatok
•
•

Heidelberg Retina Flowmeter (HRF)
Fluorescein angiográfia (FLAG)

A látóideg vizsgálat
* morfológiai vizsgálatok *
5. szemfenék vizsgálata
- direkt-, indirekt tükrözés

6. Papilla - morfológiai (rostréteg elemzés) dg.
oHeidelberg Retina Tomográfia (HRT)
oScanning Laser Polarimeter (GDx, ZEISS)
Reus, Nicolaas J.: Assessing Structure and and function in Glaucoma, 2005

Vitreous

7. macula, papillomacularis régiók vizsgálata
(a retinális idegrostréteg vastagság/
változás mérése)
- Optikai Coherens Tomográfia (OCT)

RNFL

Fovea

Optic
Disk

Choroid
Sclera
Log Reflection

250 µm

250
µm

EGYOLDALI LÁTÁSVESZTÉS Betegség-csoport

kivizsgálás folyamat ábrája
Funkciók vizsgálata

Látásélesség
(Távolra, Közelre)

Morfológiai eltérés
mérése

Tünet, lelet

Kiegészítő vizsgálat

Anamnaesis

Döntés

Stenop lyuk
(Fixációs zavar ?)

I

N
papilla - macula

Afferens
pupillomotoros
funkció

I

N
FUNDUS
Kóros eltérés?

I
N

chiasma
retrochiasmalis látóideg

kiegészítő vizsgálatok

LÁTÓTÉR
(Scotoma)

I
N

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

I

EGY vagy KÉTOLDALI LÁTÁSVESZTÉS - kivizsgálás folyamat ábrája -2
antechiasmalis- chiasma – retrochiasmalis látóideg szakasz
Látásélesség (T, K)=
BINOCULARIS

MONOCULARIS
NEURITIS
macula
betegség
Ocularis
Stroke
Inc. papilla
oedema

Prethromb.
Incip. AION

PRAE-,
PRAE-,
PERIPERICHIASMA
CHIASMA
lézió
lézió

Centro coecalis
scotoma

anamnaesis

ko. AION
toxikusnutricionherediter-

rrost

Ko. AION
glaucoma
papilla
oedema

típusú
kiesés

STLY
=V?

RAPD

VAN

FUNDUS

papilla
oedema
pseudoFoster
Kennedy sy

nagy
vakfolt
szindróma
koncentrikus
kontrakció
kvadrantópia
hemianopia

NINCS

LÁTÓTÉR
SCOTOMA
átmeneti-, relatív-,
abszolút
Binasalis

Heteronym

tünet

intracranialis
compressio
folyamat

CHIASMA
LÉZIÓ

Bitemporális

Homonym

RETRO
CHIASMALIS
LÉZIÓ

KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok
(+/-bizonytalan az etiológia)
tünet

EGY vagy KÉTOLDALI LÁTÁSVESZTÉS -

kivizsgálás folyamata - 3

KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok
PRAE – ÉS
PERICHIASMALIS
LÉZIÓ
CHIASMA
LÉZIÓ

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

Ultrahang – CDS-, szív UH konzulens
Neurológus
( neuro-immunológus)

CT, CT - AG

Neuroradiológia

MRI
MR - AG
DSA

Betegség
csoportok

Vizus
érték
CFF
érték

neuritis retrobulbaris

papilla oedema

kétoldali
NA – AION

thrombosis
VCR

kétoldali
papilla atrophia

N

Papilla
képe

Látótér

OCT, FLAG, MR

Milyen MR vizsgálatot kérjünk?

A látótér vizsgálat
topográfiai jelentősége
a kompressziós opticus
folyamatok kivizsgálása
során
– MR vizsgálat előtt -

Betegség
csoportok

Látópálya rendszer
léziói
egy/kétoldali látásvesztéssel

Szemmozgás
zavarok

egy < kétoldali

stroke
ocularis stroke

koponya traumák

SM, Devic kór
térfoglaló
folyamatok
koponyaűri nyomás
fokozódás

centrális
mindkét oldalon

mindkét oldalon

perifériás > centrális

egy > kétoldali

centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

Mi a jelentősége
az OCULARIS STROKE korai felismerésének?

Sürgős
beavatkozás!

!!!

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)

OCULARIS

STROKE

- a stroke előjelzője -

AMAUROSIS FUGAX, TMB (ocularis TIA)
ARTERIÁS keringési zavarok
(athero-thrombosis, mikroembolizáció)

ARTERIÁS keringési zavarok
(athero-thrombosis, mikroembolizáció)

A retina ág- /törzs EMBÓLIÁJA

A papilla multiplex mikroembolizációja

inkomplett/komplett
AMAUROSIS

NA-AION >>> A-AION
LÁTÁSVESZTÉS : centrális > paracentrális régiók
PAPILLA OEDEMA – HALVÁNY PAPILLA
(dekoloráció papillae nélkül)

VÉNÁS KERINGÉSI ZAVAROK
(vasc.encephalopathia, ic. sinus thrombosis)
RETINA - PAPILLA (pre)thrombosisa
• papilla oedema,
• retina vérzések,
• maculopathia

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.

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)

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

Az Ocularis Stroke eseteiben
MR jelek
Small Vessels Disease (SVD)
- lacunaris infarctus, Binswanger encephalopathia -

SVD esetén jellegzetes MR tünetek:
•
•

axialis T2

multiplex lacunaris infarctusok (<1,0 cm )
a mély fehérállományi penetráló artériák infarctusa
hypertónia, lágy ACI plakkok, kardiogén fibrin -mikroembólizáció

Penetráló 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)
coronalis FLAIR
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® Website at www.neurology.org
Neurology® 2010;75:177–185
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Betegség
csoportok

Látópálya rendszer
léziói
egy/kétoldali látásvesztéssel

Szemmozgás
zavarok

egy < kétoldali

stroke
ocularis stroke

koponya traumák

SM, Devic kór
térfoglaló
folyamatok
koponyaűri nyomás
fokozódás

mindkét oldalon

centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

egy > kétoldali

centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

Szemtünetek - megfigyelendő és dokumentálandó!
o
o
o
o

o
o

Lokális traumás jel – van-e?
Szem nyitása - tudja-e? (szemrés mérés)
Elülső szegmens rétegek (vérzés, perforáció)
Pupillomotoros funkciók?
o direkt pupillomotoros funkciók
o indirekt pupillomotoros léziók
o anisocoria
Szemmozgások - elsődleges szemállás, rögzítése
Ptosisa – van-e?

Opticus laesio - miért nem derül ki akut fázisban?
o
o
o
o

a többi neurológiai tünetek elfedhetik
súlyos légzési-, keringési elégtelenség
idegsebészeti és/vagy traumatológiai beavatkozások halaszthatatlanok
intracanalicularis n.II. sérülés –eszméletlen betegnél- dg. nehezítettség

Időfaktor jelentősége :
o korai diagnosis : a legkezdetibb fázisban
o opticus atrophia megelőzhető
o TON incidenciája: az összes koponya sérülések 0,5-5%-át teszik ki

Zárt CF +/- zárt TON
Zárt koponyatörés:
hajas fejbőr sérülése nélkül
koponya csont sérülése nélkül

Zárt TON:
zárt koponyasérüléssel társul
nervus opticus léziója
a canalis opticus törése nélkül
prevalencia:
0,5-5% a a zárt koponya sérüléseknek
következményes opticus atrophia :
kései diagnózis következtében

Nyitott CF +/- nyitott TON
Nyitott koponyatörés:
a hajas fejbőr destruktív léziója
infekció veszélye

Nyitott TON :
orbita fal darabos törése, diszlokáció
a koponya frontobasalis részének
diszlokációs törése

Koponya trauma

KONZERVATÍV
(HIP & AGY OEDEMA)

IDEGSEBÉSZETI
KEZELÉSEK

NEUROINTERVENCIÓS
TERÁPIÁK

KOMPLEX
TERÁPIÁK

steroid
diuretikum
hyperosmotickus sol - Mannit
hyperventillació - PCO2
barbiturat terápia – neuron sejt activitás
corticosteroid – stabilizálja a
sejtmembránt

linearis törés - lonzervatív
impressziós fr.- csontdarabok
eltávolítása, rögzítése
bázis törés (antibiotikus védelemben)
liquorrhoea : lumbalis drainage
basis reconstrukció
canalis opticus decompressziója

TON
•

•
•

steroid
microcirculatio javítása
oedema csökkentése

Feltárás (akut fázisban)
•
•
•

intra-cranialisan
intra-canalicularisan
trans-ethmoidalisan

ventricularis drain - liquor nyomás
csökkentése, ICP mérése
hematoma eltávolítása
(subdural-, epidural)
craniectomia–decompresszió:
malignus ICP eseteiben (>30 Hgmm)

Nincs NEMZETKÖZI guideline.

N.Sarkies : Traumatic optic neuropathy Eye (2004)
18, 1122–1125
JA Muriello et al. Management of traumatic optic
neuropathy – a study of 23 pts.
Br J Ophthalmology 1992, 76, 349

NÁ. 12 éves fiúgyermek
2011 NOV
Busz baleset, polytraumatizációs:
jobb fronto-temporalis koponya boltozati
törések+cerebralis contusio+ SAV
jobb ANISOCORIA
Bal facialis paresis+ liquorrhoea baloldalon

2011 DEC
progresszív HYDROCEPHALUS internus

Ventro-Peritoneális shunt
Koponya boltozati csontplasztikai műtétek

DEC 2011 – shunt előtt
MR-1: gr- hydrocephalus int.+
Bilateralis periventricularis
occipital lesions

FEB 2012 – shunt műtét után
MR-2 : – néhány dissszeminált, kisebb
occipitalis állományi lézió,
hydrocephalus megszűnt

Neuroophthalmologiai status
JAN 2012 ( 3 héttel a VP shunt műtét után)

Bjerrum ernyő:
FEB 2012

V: +corr.= 0,5-0.6
CFF: 37-28 Hz
1 meter ujjolvasás a nasalis látótérben
Fundus: normal papilla o.u.
Színlátás: 4/6
nvv.
Szemmozgások: esotropia od.<<<o.s.
+ konjugált balra tekintési paresis+isocoria
Látótér: Bal komplett homonym hemianopia
baloldali centrum kizáródásával
+ baloldali facial paresis+ lagophthalmus.

AUG 2012
Neuroophthalmologiai kontroll:
(APR – AUG 2012)
CFF: 43 - 37 Hz
V: +corr. 0,9-1,0
0,2-0,25 (nasalisan)
Fundus: normal papilla o.u.
Színlátás: 6/6 –5/6 hemian.
Szemmozgások:Orthophoria konjugáltak a szmozgás
(közeli Maddox test: 6 exophoria )
Látótér: Bal homonym quadrantopia 3 fokos centrális
scotomával

Betegség
csoportok

Látópálya rendszer
léziói
egy/kétoldali látásvesztéssel

Szemmozgás
zavarok

egy < kétoldali

stroke
ocularis stroke

koponya traumák

SM, Devic kór
térfoglaló
folyamatok
koponyaűri nyomás
fokozódás

mindkét oldalon

centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

egy > kétoldali

centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

SM / NMO -neuritis retrobulbaris
MS and NMO: Partners No More Steven L. Galetta, MD Department of Neurology,
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania J Neuro-Ophthalmol 2012; 32: 99-101

etiopathomechanizmus

szem
tünetek
neurológiai
tünetek
diff. dg.

labor
liquor dg.
VEP

OCT

Terápia

SM okozta
Neuritis Retrobulbaris

Devic - féle
Neuromyelitis Optica

demyelinisatio – axonkárosodás

axonkárosodás

látásvesztés : egyoldali centrális – perifériás
decoloratio (kései-temporalis) szemfájdalom

látásvesztés << fén , egy<kétoldali papillitis,
nehezen javul, recidivál

érzészavarok, vizelettartási zavarok

Myelitis transversa, para-, tetraparesis,

LHON, AION, kompressziós-, endokrin okok

LHON, SM, autoimmun betegség keresendő

OGP pozitív

Se-anti-Aquaporin 4. pozitív
(deffinitív NMO: 70%:+, RION és BON:20%:+)

demyelinisatio- latencia növekedés
amplitudó csökkenés szekunder rostveszteség
szektoriális –RNLF
csökkenés

-

primer rostkárosodás amplitudó redukciókioltott görbe

diffúz RNFL csökkenés

STEROID lökésterápia
IMMUNMODULANS kezelés

STEROID lökésterápia
ST+IMMUNSUPRESSIO

Betaferon,Avonex

Azathioprin / Rituximab,NMO + SLE: Cycl., MTX

Szemtünetek NR

Kezdeti tünetek

Vizus
távoli+közeli
Amsler rács

SCLEROSIS MULTIPLEX

NEUROMYELITIS OPTICA
(NMO)

•egyoldali látásvesztés
•vakító fehér fénylátás
•centrális látótér kiesés,
olvasási zavar
•szemmozgáskor szem, fejfájás

• egy/kétoldali progresszív
markáns látásvesztés

T: 1-2 mou – 0,15-0,2 (exc fix,)

T: fénysejtés?

K: Csapody XIII.? (1-1 betűrészlet)

K: Csapody XIII.-t sem

Centrális
abszolút scotoma

komplett abszolút scotoma

• inkomplett amaurosis, fén

Színlátás:

akut fázisban : teljes színlátásvesztés
terápia után: részleges / teljes színlátás visszatérés

CFF:

akut fázisban : 20-25 Hz alá csökken
terápia során :35 Hz fölé emelkedik

Fundus

kezdet: ép 6-8 hét: temporalis /teljes papilla decoloratio

Látótér
VEP

VEP: demyelinisatio- latencia
növekedés
majd amplitudó csökkenés

VEP : latencia növekedést megelőzi a
nagyfokú amplitudó redukció

OCT

szektoriális – amplitudó csökkenés –
RNLF veszteség sec. csökkenés

difffúz RNLF veszteség csökkenés

Akut antechiasmalis opticopathiák
aetiopatomechanizmus szerint
Leber Hereditary Optic Neuropathy MimickingNeuromyelitis Optica
Collin M. McClelland et al. Journal of Neuro-Ophthalmology 2011;31:265–268

I. A KIR demyelinisatiós betegségei SM
variánsok:
• NEURITIS n. II. – SM
Devic féle optico-spinalis demyelinisatio
• NMO spektrum betegség

•

•

III. Genetikai betegségek





Behr sy., juvenilis OA-ák
LHON és egyéb mitochondrialis
betegségek
Cadasil
leukodystrophiák

ADEM, CIS, Schilder kór, Marburg betegség

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

II. Autoimmun betegségek – vasculitis:
•
•
•
•

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

V.

Daganatos betegségek
primer-,
szekunder-,

VI. Paraneoplasia
retinopathia (CAR)
opticopathia (MAR)

A TEAM jelentősége a NR
korai diagnosisában és adekvát kezelésében

AMAUROSIS
órákonnapokon belül

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve: A Sclerosis multiplex kezeléséről
(2. módosított változat)
Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium. 2010. évi 30. szám 6365

NEURORADIOLÓGUS felé
felé kéréseink:
kéréseink:
AA NEURORADIOLÓGUS

A SZEMORVOS javasolt feladatai:
• a beteg látásfunkcióinak adekvát
megállapítása
• differenciák diagnózis
• a regionális SM Centrumba küldése a
betegnek –akut fázis – „S”
• szükséges- gyakori kontrollok és
megbeszélések a neurológussal a kezelés
során
A NEUROLÓGUS felé javasolatok:
• neurológiai statusa NR+?
• progresszió kockázata, neurológiai
kivizsgálás, liquor, kiegészítő dg.
• pseudoschub? – lázas állapot, etc.
• relapszus – diff. Dg.

•

• antechiasmalis plaque dg?
• antechiasmalis plaque dg?
• módosított McDonald kritériumok
akut koponya MR: Birhkoff féle kritérium rendszer
(NSzK- 2010., EFNS-2013.)
• sz.e. NMO : gerinc MR – diff.dg.
• sz.e. NMO : gerinc MR – diff.dg.

EFNS GUIDELINES/CME ARTICLE
EFNS guidelines on diagnosis and management of
neuromyelitis optica
J. Sellner, M. Boggild, M. Clanet, R. Q. Hintzen, Z. Illes,
X. Montalban, R. A. Du Pasquier, C. H. Polman, P. S. Sorensenand B. Hemmer
J compilation 2010 EFNS 1019 European Journal of Neurology 2010,17:1019–10

Consensus guidelines for the diagnosis and treatment
of multiple sclerosis.
Yamout B, Alroughani R, Al-Jumah M, et al.
Curr Med Res Opin. 2013 Jun;29(6):611-21.
doi: 10.1185/03007995.2013.787979. Epub 2013 Apr 22.

Clinical approach to optic neuritis:
pitfalls, red flags and differential diagnosis
Elke Voss, Peter Raab, Corinna Trebst, Martin Stangel
Hannover Medical School, Carl-Neuberg-Strasse 1, Hannover 30625, Germany
Neurological Disorders. 2011 Mar; 4(2): 123–134.

Betegség
csoportok

Látópálya rendszer
léziói
egy/kétoldali látásvesztéssel

Szemmozgás
zavarok

egy < kétoldali

stroke
ocularis stroke

koponya traumák

SM, Devic kór
térfoglaló
folyamatok
koponyaűri nyomás
fokozódás

mindkét oldalon

centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

egy > kétoldali

centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

mindkét oldalon

perifériás > centrális

Kórok

Szövetszaporulat

Trauma, súlyos
fejsérülés

haematoma (epi-,
subduralis,
intracerebralis)

Intracerebralis
haematoma

állományi
haematoma

Tumor

Hydrocephalus

Artériás/vénás pangás

Specifikus terápia

artériás, korai
fázisban

idegsebészeti
(középvonal áttolódik)

obstruktív (kamrai,
cerebellaris vérzés)

másodlagos
vérnyomésemelkedés

idegsebészeti

térfoglaló tumor

obstruktív, kamrai
neoplasia,
kommunikáló
neoplasma

-

idegsebészeti, kamrai
drain

IC- vénák, sinusok
thrombosisa,
stasis

másodlagos diffúz
oedema

non –resorptív
normal pressure

Subarachnoidalis
vérzés

kamrai, állományi
vérzés

késői, obstruktív

másodlagos vérzés

vazospazmus, magas
vérnyomás kezelése,
kamrai drain

Intracranialis
fertőzés

abscessus, empyema,
parazitacysta

obstruktív,
malabsorptio

septicus vénás
thrombosis

oki therapia, kamrai
drain

másodlagos vérzés, antikoagulálás, kamrai
kezelési szövődmény
drain

IC - liquor
termelődése és
keringése

betegségek:

IC- liquor
felszívódása

következmények, betegségek:

HYDROCEPHALUS
• hiperszekréciós
• obstruktív

liquor felszívódási zavar
non-resorptios hydrocephalus

Terápiák:
• vízhajtó kezelés
• shunt: LP, VP
• idegsebészeti

CSF ABSORPTION =
(PCSF – PSSS)

(ún. normálnyomású hydrocephalus)

ROUT

Agyi vénás keringési
rendszer

betegségek:
• IC vénák ér anomáliája
• sinus thrombosis
kezelési lehetőségek:
• endovascularis
véna- stent beültetése
• gyógyszeres kezelés

Walsh & Hoyt’s: Clinical Neuro-Ophthalmogy
(N. R. Miller, N. J. Newman)
2005. p. 2445

Neuro-Ophthalmológiai vizsgálat:
o
Kissé csökkent jobb antechiasmalis látásfunkciók
o
fundus: éleshatárú, decoloratio papillae,
baloldalon ép a papilla

OCT vizsgálat:
Jobboldali jelentős rostveszteség
MR-MR - AG:

FA: Jobboldalon a decoloratio papillae
oldalán jelentősen meglassult a
vénás visszafolyás

Jobboldali sinus sigmoideus-, s. transversus hypoplasia,
de KA-gal telődik, v. jugularis hypoplasia
- jobboldali sinus rendszer kifejezett
hypoplasiája 37

KETTŐSLÁTÁS - VERTIGO
motoros – szemmozgató rendszer
betegségei
(klinikum, differenciál diagnosztika)

•

Szemtünetek - kettőslátás?

•

1./ A kezdet - mikor?

•

2./ A kép-eltolódás jellege:
• Állandósult-e
• Fokozódott-e?
• Milyen síkban tolódik el a két kép?
(függőleges, vizszintes)
• Dőlés van-e?
• Napszaki ingadozás?
• +/- Ptosis?

•

3./ Kettőslátás - külön-külön
szemmel nézve érzékel-e?

•

4./ Kancsalság - gyermekkori-,
tompalátás-, rejtett- ?
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NEUROGEN - paresist okozva
1.

Cerebrovascularis esemény
Gyulladás (SM, herpes zoster)

2.

3.

4.

Koponya traumák

Intracraniális térfoglalás:
intraxialisan
• extraaxialisan
• orbitában terjedő
ún. nem-izolált paresisek
•

•

NEUROMUSCULARIS
dysfunkciók
Myasthenia gravis csoportok
generalizált -, akut, malignus, bulbaris-,
agytörzsi folyamatot utánzó-,csecsemő
gyermekkori forma, időskori forma
Autoimmun betegségekkel társuló MG
klinikai szindrómák:
pajzsmirigy betegségek, RA, SLE, SM,
Sjögren
psoriasis, polymyositis, dermatomyositis
Myastheniás reakciók
toxinok (Clostridium, Diphtheria)
gyógyszerek: relaxánsok, antibiotikumok,
béta blokkolók

Paraneoplasia a KIR-ben
Lambert –Eaton syndroma, kemoterápia, lymphoma,leukémia

Neurogén
paresis

Neuromuscularis
paresis

Myopathiák
Pseudoparesis

Klinikum
általános
jellemzői

a paresis progrediál – plégia
lokalizációnak megfelelő
tünet

napszaki ingadozás –
fáradás bármely paresis
formát utánozhat

+/-orbitopathia
pseudoabducens-,
pseudoParinaud paresis

Pupillomotoros
funkciók

többnyire +

-

sympathicus rost
laesio+/-

bulbaris-, pharyngealis paresisek
– életveszély!

-: ha endocrin eredetű
+ autoimmun betegség
Hashimoto thyreoiditis
+/-neurológiai
szindrómák

Neurológiai
társtünetek

többnyire

+

Szisztémás
betegségek

-

autoimmun kórképek
(RA, SLE, Sjögren)
paraneoplasia )

Koponya, orbita

etiológia specifikusan : +

-

CT/MR
Mellkas CT
Tensilon teszt

EMG (OEMG)

-

-

-

+: thymoma

orbito-, myopathia +
-

+

-: kivéve, ha OMG-vel
társul

+

+/-
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Szemmozgás zavarok
diagnosztikai lehetőségei – megtartott tudatú betegnél
* kettőskép elemzés * szenzoros tesztek után
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

Megtekintés – primer szemállás
Fejtartás - leírni!
Beigazító szemmozgás vizsgálata (távolra, közelpontra)
o
Tropia dg. betakarásos (cover) teszt
o
Phoria dg. kitakarásos (uncover) teszt
Kiegészítő tesztek:
o occlusiós teszt, torzió vizsgálata, háromlépéses teszt,
Babafej manőver ( Oculocephalicus reflex)
Vezetett szemmozgások 9 tekintési irányba
Saccadikus szemmozgások
közeli kettőskép mérése
Maddox szárny, prizma sorozat
távoli kettőskép tesztje
Hess ernyő, Polateszt
kiegészítő eszköztár
video-, fotósorozat, fundusfotó sorozat
diff. dg.: EMG +/- Camsilon teszt

kettőskép kezelése: prizma szemüveggel, sz.e. műtét

Források:

1./ Soproni Anna, Domsa: A veleszületett szemmozgászavarok diagnosztikája,
differenciál diagnosztikája,kezelése. In :Neuroophthalmologia
42 , 2012
2./ Deák Andrea: A veleszületett szemmozgászavarok .In :Neuroophthalmologia , 2012

A perifériás abducens (n.VI.) paresis
Jellemzői:
- egyoldali- perifériás
- konvergens strabizmus - primer szemállás
- abdukáló szemmozgásban diplopia - punctum
maximummal
- markáns esophoria, illetve esotropia

Okok:

•

• Koponya bázis traumái
Koponyaűri nyomásfokozódás (HIP)
• Bázis tumorok, metastásisok
• Sinus cavernosus szindrómák
• Nagyra nőtt anurysmák

A perifériás
nervus oculomotorius paresis
Jellemzői:
• +/- (in)komplett ptosis
• abdukcióban vagy kifelé lefelé rögzült
• anisocoria – indirekt pupillomotoros
lézió –urgens jel!
• minden irányban kettőslátás

Okok:
• Aneurysma
• Sinus cavernosus szindrómák
• Koponyaűri nyomás fokozódás
• Stroke (agytörzsi)
• Középvonali térfoglalás

Az agytörzsi HORIZONTO – (cyclo)VERTIKÁLIS
szemmozgászavar
ún. OCULARIS TILT szindróma (OTR)

Vestibulo-Ocularis reflexpálya (VOR)
FIV, vestibularis
vestibularis magvak,
magvak, oculomotorius
oculomotorius szm.magvak,
szm.magvak, riFLM,
riFLM, nucl.
nucl.
FIV,
int.Cajal, THAL
THAL
int.Cajal,

VOR lézió:pontomedullarisan
ipsilateralis OT
okok: ATÖ éranomáliák
bevérzése,
VOR lézió:pontomesencephalicusan
ellenoldali OTR
VBI

oo
oo
oo

OcularisTilt
tiltReakció
reakció(OTR)
Ocularis
(OTR):
ferde, nem kompenzáló fejtartás
oo
horizonto-vertikális szemmozgászavar
ferde kép eltolódás (skew deviation)
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 /)

Vertikális tekintési paresisek
Felső-ATÖ: riFLM, nucl.,int.Cajal,nucl.III.-IV.)
Tünetek
•
kezdet: ún. upbeat nystagmus
•
egy-, majd kétoldali felfelé tekintési paresis
•
convergentia csökkenése/ spazmusa
•
kóros ko-kontrakció:
bulbusok retrahálódása + szemhéjak kóros retrakciója
(felfelé tekintéskor)
•
pupilla reakciók: anisocoria, „light –near dissoctiation”

Okok

o
o

o okkluzív hydrocephalus
o középvonali kompresszió
pinealoma, periaqueduct. astrocytoma
o extrapyramidalis -,
cerebrovascularis megbetegedés

A
koponyaűri nyomásfokozódás (KNyF)
legfontosabb akut tünetei - okai
KNyF akut tünetei

o

o
o
o
o
o
o

papilla oedema
diplopia –térérzékelési zavar
kétoldali paresis n. VI.
izolált anisocoria
megtartott látásfunkciók
később : obskurációk
centrális hányás

KNyF okai

1. koponya traumák
2. liquor keringési zavar
3. középvonali térfoglalás
Parinaud szindróma
felső agytörzsi kompresszió

4. agyoedema:
szívmegállás-, légzés bénulás

5. ic. vérzés-, infarctus ic. vénás sinus thrombosis

Aetiopathiomechanizmus – KNYF
- liquor keringési zavarok - hydrocephalus Hypersecretios hydrocephalus
fokozott liquor termelődés–normális mértékű felszívódás
-

agykamrák- plexus chorioideus : encephalitis, ependymoma

Non-resorptios (normálnyomású) hydrocephalus
liquor felszívódás csökkenése, Pacchioni féle granulációk- vénás sinusokban
-

traumás SAH után
ic. sinus-vénás keringési zavar

Obstrukciós hydrocephalus
liquor levezető rendszer zavara, elzáródása
- congenitalis – pl. aueductus atresia
- kompresszió – térfoglaló folyamat

A
A supranuclearis
supranuclearis
szemmozgató
szemmozgató rendszerek
rendszerek
Lassú, ún. folyamatos kereső szm. rendszer
(Slow Eye movement System, SEM, Br17.-18.)
•
a kép maculán tartása
•
sérülése: konjugált deviáció

Gyors, akaratlagos saccadikus szm. rendszer
•
•

(Fast Eye Movement System, FEM, Br.8-)
a kép macularis refixációját biztosítja
sérülése: saccádok kiesése

Az ún. optokinetikus nystagmus (OKN)



két fázis, SEM - FEM
kiesése: hemispheriális diffúz lézió

OKN sérülése - hemispheriális diffúz lézió
•
•

kép elcsúszás – gyorsabb mozgást észlelünk
corticalis lézió : gyors komponens lézió felé
•
ATÖ lézió : a lassú komponens sérül

PARASYMPATICUS pálya léziók

SYMPATHICUS pálya léziók

Afferens száron (n.II.)
Horner szindróma: ptosis, miosis,
amauroticus pupilla
1. neuron: pregangl. : HTH – GV.
Marcus – Gunn -, „swinging flashlight” lézió okai:
Efferens pályalézió: (n.III.)
o anisocoria
o az ún. “light – near dissociation”
o az egyoldali fixált és dilatált pupilla

o
o
o
o
o

enophthalmus

hemisphaeriális infarctus
agytörzsben SM
encephalitis
Wallenberg syndroma
tumor, vérzés

2.neuron: (GV. alsó C - magas TH.)
3. neuron: postganglionaris extracranialisan,
intracranialisan
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Ocularis Myasthenia gravis (OMG)
Neuromuscularis junkció (NMJ) POSTszinaptikus zavara

OMG : az extraocularis szemizmok paresise
o
o
o
o

bármelyik szemizom működészavara, egy- ,mindkét oldalon
Egy/kétoldali ptosissal, intermittáló kettőslátás
terheléses felfelé nézetési próba, ptosis – tekintet süllyedés
pupillomotoros funkciók megtartottak

Egyidejűleg több agyideg által innervált szemizom
mozgászavara áll fenn
NEM típusos semelyik perifériás és/vagy centrális szemmozgászavarra
Időbeli felismerésével megelőzhetők:
kezelhetetlen nyelészavar !
Légzésbénulás!

Tolosa-Hunt szindróma
diagnosztikus kritériumok
(International Headache Society 2004)
kezdeti tünetek:
o
o
o
o

féloldali fejfájás
egyoldali szemgolyóba sugárzó szemfájdalom
intermittáló diplopia, steroidra javul
n.III., n.IV., n.VI. paresise +/-szemhéj ptosis
+protrusio bulbi ( exophthalmus) /egy vagy kétoldali
+ láz, szédülés, hányás,arthralgia

NR dg.: intraorbitalisan,
+/- fissura orbitalis superiornál,
+/- sinus cavernosusban granulomatosus gyulladásos szövetszaporulat

1. Nagy dózisú steroid therapia 48 -72 órán belül csökkenti a
fájdalmat.
2. Spontán remisszió - terápia nélkül - spontán relapsus

AMAUROSIS
órákon-napokon
belül

A TEAM jelentősége
a NR korai in diagnosisában és adekvát kezelésében

A SZEMORVOS javasolt feladatai:
• a beteg látásfunkcióinak adekvát
megállapítása
• differenciák diagnózis
• a regionális SM Centrumba küldése a
betegnek –akut fázis – „S”
• szükséges- gyakori kontrollok és
megbeszélések a neurológussal a kezelés
során

A NEUROLÓGUS felé javasolatok:
•
•
•
•

a beteg állapotának függvényében
neurológiai statusa NR+?
progresszió kockázata, neurológiai
kivizsgálás, liquor, kiegészítő dg.
pseudoschub? – lázas állapot, etc.
relapszus – diff. dg.

A NEURORADIOLÓGUS felé kéréseink:
•

• antechiasmalis plaque dg?
akut koponya MR: Birhkoff féle kritérium rendszer
• sz.e. NMO : gerinc MR – diff.dg.

TEAM
OCULARIS STROKE - 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)

Kér(d)ések – Javaslatok
MNRT - MSZT
Konszenzuson (MNRT-MSzT) alapuló Módszertani Levél
kidolgozásának javaslata a szemészek, (N-Ophth) - neuro-radiológusok (NR) által

•
•
•
•
•

Mikor kérjen a szemorvos/neuro-ophthalmológus koponya CT-t vagy MR-t?
Mikor indokolt a sürgős , soron kivüli neuroradiológiai vizsgálat?
Melyik betegség csoportban, mely régiókra célzottan, melyik NR metodikával
kérjük a NR vizsgálatot? (topográfiai dg. jelentősége)
Az etiológia specifikus KIR régiókra célzott vizsgálati forma kiválasztása:
+/-AG, KA
Konzultációk vitatott esetekben: video konferencia, internet, telefon, sz.e. személyesen?

Közös tudományos fórumok, kerekasztal megbeszélések
kazuisztikai megbeszélések ,
hitek és tévhitek megvitatására…
holisztikus szemlélet

Köszönöm a meghívást és a megtisztelő figyelmet!
www.mnrtkongresszus.hu
www. somlaijudit.hu
www.nosza.eu
www.springer.com

