
Somlai Judit*,  Tolnayné Csattos Márta**, Varga Gabriella**,
Gadó Márta**, Laub Judit**, Fekete Csilla**, 

Pollák Ildikó*** , Szuhaj Mihály**** 
*Magyar Honvédség, Egészségügyi központ, Neuro-Ophthalmológia részlegvezetője,

Neurológia-Stroke osztály,  Budapest,  Magyarország  
** Vakok Állami Intézete, Carpe Diem Corticalis munkacsoport, Budapest, Magyarország

*** Jahn Ferenc Délpesti Kórház RI, Neuropsychológia
**** „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány, Budapest,  Magyarország

A neuro-ophthalmológus azaz a szemész-ideggyógyász 
szerepe és feladata 

a neurológiai és idegsebészeti  
szerzett LÁTÁSSÉRÜLT betegek rehabilitációjában.

Internet:   
www.nosza.eu 



• fordított a gondolkodás: szem - rendszerbetegség
• magassági diagnosztika, károsodás mértéke
• funkció vesztés – morfológiai eltérés nélkül

• a kezelés-, rehabilitáció hatékonyságának követése
• minél koraibb a diagnózis - hatékonyság növelés
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A  neuro-ophthalmológia feladata 
a látópályarendszer és a szemmozgatórendszerek 

sérülésekor





Betegség
csoportok

látópálya lézió
egyoldali (1)                        kétoldali (2)

szemmozgás zavarok

koponya traumák 2 perifériás > centrális

stroke 1  < 2                          2 centrális

SM 1 > 2 centrális

térfoglaló 
folyamatok

2 perifériás > centrális

koponyaűri 
nyomás

fokozódás
2 perifériás > centrális



Betegség-csoport

Tünet,  lelet

Döntés

Afferens
pupillomotoros

funkció

Látásélesség 
(Távolra,  Közelre)

Anamnaesis

FUNDUS
Kóros eltérés?

EGYOLDALI  LÁTÁSVESZTÉS   - kivizsgálás folyamata

Funkciók vizsgálata

Morfológiai eltérés 
mérése

Kiegészítő vizsgálat

LÁTÓTÉR
(Scotoma)

Stenop lyuk 
(Fixációs zavar ?)

L
KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok

(+/- bizonytalan az etiológia)
tünet

N

N

N

N

I

I

I

I

I1
papilla - macula

2 chiasma –
retrochiasmalis látóideg

3
kiegészítő vizsgálatok



RAPD

Látásélesség (T, K)=

anamnaesis

FUNDUS

EGY vagy KÉTOLDALI  LÁTÁSVESZTÉS   - kivizsgálás folyamata - 2
antechiasmalis- chiasma – retrochiasmalis látóideg szakasz

NINCS

LÁTÓTÉR
SCOTOMA

átmeneti-, relatív-, 
abszolút

STLY
=V?

VAN

KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok
(+/-bizonytalan az etiológia)

tünet

MONOCULARIS BINOCULARIS

PRAE-, 
PERI-

CHIASMA
lézió

Prethromb.
Incip. AION

Eo. AION
OACR

Inc, papilla 
oedema

NEURITIS
macula

betegség

Centro -
coecalis
scotoma

rrost 
típusú 
kiesés 

nagy
vakfolt
szindróma

koncentrrikus
kontrakció
kvadrantópia
hemianopia

tünet

ko. papilla 
oedema

pseudoFoster
Kennedy sy

Ko. AION
glaucoma

papilla 
oedema

ko. AION
toxikus-

nutricion-
herediter-

Homonym
RETRO

CHIASMALIS
LÉZIÓ

Heteronym CHIASMA
LÉZIÓ

Binasalis

intracranialis
kompressziós 

folyamat

Bitemporális



EGY vagy KÉTOLDALI  LÁTÁSVESZTÉS   - kivizsgálás folyamata - 3
KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok

KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok
+/-bizonytalan az etiológia

RETRO
CHIASMALIS

LÉZIÓ

CHIASMA
LÉZIÓ

Fluorescein Angiográfia, FLAG

Szakkonzilium - társszakmák

Neuroradiológia

Szemfenéki morfológiai  dg.

Multifokális ERG

Belgyógyász
(cardiológus, haematológus, etc)

Laboratóriumi konzulens

Neurológus 
( neuro-immunológus)

Ganzfeld ERG

pattern-, FLASH VEP

HRT,  OCT, Gdx Vvc

CT, CT - AG

DSA

MR - AG

MRI

Elektrofiziológia

PRAE – ÉS 
PERICHIASMALIS

LÉZIÓ



Látóideg vizsgálat  *a funkciók mérése*
anamnaesis (auto-, hetero-)

1.  alapvető metodikák:
- visus:  távolra & közelre
- színlátás
- pupillomotoros  afferens  reflex

2.  ingervezető képesség mérése :
- kritikus fúziós frekvencia (CFF)
- ERG-, VEP elektrofiziológia

mfVEP

3.látótér vizsgálata:
konfrontális – betegágy mellett
Bjerrum ernyő – centrum, vakfolt
projekciós perimetria  :

statikus +/- kinetikus 
centrális –

perifériás látótér

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

7.  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



Ez a kép most nem jeleníthető meg.

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

Ez a kép most nem jeleníthető meg.

ANTECHIASMALIS
látóideg sérülések

(egy-, kétoldali)

PRECHIASMALIS, CHIASMÁLIS,
 PARASELLÁRIS

régiók sérülései
+/- szemizomsérülések

TRACTUS-, RADIATIO OPTICA
sérülések

CORTICALIS vakság
inkomplett-, teljes amaurosis

OPTIKAI AGNOZIÁK
vizuális neglect

paragráfia, paralexia
+/- látótér defektus

 LÁTÓIDEG SÉRÜLÉSEK
klinikai megjelenési formái



A szenzoros  rendszer (retina –látópálya) betegségek 
topográfiai diagnosztika





betegség
csoportok

Vizus  
érték
CFF

érték

Papilla 
képe

Látótér OCT,  FLAG,  MR

neuritis retro-
bulbaris

&          

papilla oedema N
kétoldali

NA – AION
(pseudoFoster-

Kennedy
szindr.)

thrombosis
VCR

kétoldali 
papilla atrophia











A perimetria 
topográfiai jelentősége  
a kompressziós opticus 

folyamatok 
kivizsgálása során

– MR vizsgálat előtt -



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)

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.

Neuroophthalmologiai  kontroll:
(APR – AUG 2012)

V: +corr. 0,9-1,0 CFF: 43 - 37 Hz
0,2-0,25 (nasalisan)

Fundus: normal papilla o.u. Színlátás: 6/6 –5/6 hemian.
Szemmozgások:Orthophoria konjugáltak a szemmozgások

(közeli Maddox test: 6 exophoria )
Látótér: Bal homonym quadrantopia 3 fokos centrális

scotomával

Bjerrum ernyő:
FEB 2012

AUG 2012



KÁ. 3 éves  fiúgyerek
AUG 12- 2012

8 méter magasról lezuhant,
impressziós koponyatörés (fronto-parieto-temporalisan)

+facio-maxillaris törések fractures
+ orbita felső falának fracturája 
+ frontális cerebralis  contusio

+ jó tudati állapot és kompenzált agyi keringés
+mérsékelt liquorcsorgás  az orrnyílásokon de  HIP jelei nélkül - obszerváció

AUG-22 2012  
Hirtelen kezdettel gravis liquorfolyás indult meg az orrnyílásokon át –

meningealis  fistula veszély! 

Craniotomia (bifrontalis behatolással): frontobasalis csont 
rekonstrukció 

+ orbita tető dekompressziója+ dura plasztika
+subgalealis-, epiduralis- és nasalis  drainage 
( TEAM: idegsebész+ fül-orr-gégész+szájsebész)

liquorrhoea megszűnt +
- antibiotic kezelés + fokozatos mobilizálás

MR-1 :
AUG-12 2012

MR-2 : 
AUG-25 2012



Neuroophthalmológia – 1. vizsgálat – betegágynál 
AUG-22  2012 (preoperative)

Va: kooperáció hiányában nvv.
Pupilla reakció:bal: amaurotikus pupilla válasz: afferens pupillomotoros

lézió
Fundus : Baloldalon: Praeretinális üvegtesti vérzés

+ retina csíkolt vérzései (elfedték a papillo-macularis régiót)
+ szakadozott retinalis arteriás keringés - TERSON syndroma

UH - B scan: baloldali kiterjedt echodens üvegtesti opacitások- vérzések
VEP vizsgálat: Baloldalon kioltott VEP válasz

Neuroophthalmologiai 2. vizsgálat
DEC-05 2012

Va:20/20 CFF: 4oHz - ??
bizonytalaul fénysejtést észlel

Fundus: Bo. Zsugorodó üvegtesti opacitások Színlátás:jo. Normál
& dekolorálódott a bal papilla bo. Nvf.

Pupilla : jobboldalon: normál reflex válasz
bal: megnyúlt válaszreflex 

Látótér vizsg. (confrontalisan) : jobboldalon megtartott határok
baloldalon kooperáció és a csökkent látás
miatt nvf.

VEP kontroll: Baloldalon: megnyúlt latencia+ megemelkedett amplitudo

VEP-1.  AUG-22 2012
Nincs válasz a baloldalon

VEP-2.  NOV-12 2012
Bal:megnyúlt latencia. Jó P1 

amplitúdó





44 é, férfi, kezelt hypertóniás                                                  BAL                  JOBB
2010. 08.26. jobboldali látásvesztés,  egyensúlyzavar

• 1,0-1,0 (teljes) távoli-, közeli vizus /hemianopiásan/                             
• CFF: 35-42 Hz
• Fundus: jo.sápadt-, bo. hyperaemiás papillák
• felvételi látótér (comp. perimetria)

Dg.: St. p. NA AION o.d. 
Laesio radiatio optica l.d. -bal homonym hemianopia

CT: - jobboldali temporo-occipitalis friss ischaemiás lézió
- occlusio ACM l.d.

CDS: occlusio ACI l.d. (bifurkációtól)
embológén plakkok bal bifurkációban

Szisztémás kezelés  (Magyar Stroke Társaság: A stroke ellátás protokollja, 2007  

2010. 09.  Szisztémás kezelés utáni NO vizsgálat:
• 1,0-1,0 (teljes) vizus /nem olvas hemianopiásan/                             
• CFF: 35-42 Hz
• fundus : idem
• kontroll látótér:



2011.11.10. Amaurosis comp. o.s.
hirtelen –fájdalmatlan baloldali látásvesztés
( antikoaguláns kezelés helyett antiaggregáció)

• más intézet: steroid lökésterápia (5 x 1000 mg)
• V:0,6 – kml? exc-san- fénysejtés?
• CFF: 35 - 25 Hz
• Fundus: jo>bo. sápadt papillák, bo-on szakadozott

áramlás (perimacularisan és intrapapillaris érszakaszokon)

2011.11.21. Ismételt szisztémás kezelés után:

o V:1,0 – exc-san: 0,2
o CFF: 35 - 32 Hz
o Fundus: sápadt (jo>bo) papillák,

arteriás véráramlás megindult

2011.03.17. kontroll Neuroophthalmológia status BAL                    JOBB
St.idem az antechiasmalis látásfunkciókban, kontroll látótér (CP):                               
- szekunder prevenciós szisztémás kezelés, gondozás 

(autóvezetés-,  és fizikai munka –T)



• másodpercek, percek alatt irreverzibilis  
centrális látásvesztés alakulhat ki

• amaurosis fugax – a szem TIA-ja

• OS előrejelzi  a várható / zajló cerebralis 
keringési zavart

• OS jelzi a cardiovascularis 
mikroembolizációt

• OS adekvát kezelése – stroke prevenció

A  szemorvos feladata: 
3. Időben felismerni az OCULARIS STROKE lehetőségét
2. A megfelelő cardio-, /cerebrovascularis részleghez   

irányítani a beteget.
3. A beteget élete végéig követni –gondozni: TEAM.



a látássérült, 
rehabilitálandó  beteg

Σ Σ
Σ

neurológus 
idegsebész

(neuro)radiológus

cardiovascularis 
szakember, 
belgyógyász 

szemész 
neuro-

ophthalmológus
neuropsychológus

Látássérültek 
rehabilitációs 
szakembere

Látássérültek 
informatikus 
rehabilitátora



Szemorvos feladatai
status
progresszió-regresszió
kiegészítő vizsgálatok
(neuroradiológiai, idegsebészeti, neurológiai stb.)

Neuropsychológus  és 
rehabilitációs szakemberek  teendői

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

egyéni terápia
(+ szemészeti kontroll)



Alaptézisek
 a beteget élete végéig

egy TEAM gondozza
 a beteg látáskárosodásának 

megfelelően kell kialakítani az
életvitelt,

 munkaterápia jelentősége
 megtanítani látótér kiesés, 

maradandó kettőslátás mellett is 
közlekedni,
hétköznapi tevékenykedésre, 
önellátásra

 visszailleszkedés 
a „látók társadalmába”



Főlap
Adományozás
Lapról Hangra
Informatikai tábor látássérült
fiataloknak
Szoftver honosítás
→ JAWS for Windows
→ MAGic
→ ZoomText
Saját innovációs projektek
→ BeLin
→ DEX
Nemzetközi innovációs projektek
→ TACMON2
→ Digiglasses
→ Blindtrack
Akadálymentesítési szakértés
Tanfolyamok
Tananyagfejlesztés
Eszközbemutatók
Korábbi projektjeink
360262 
Látogatottsági statisztika:

 360 262

Az alapítvány szellemiségét meghatározó 
gondolatok

Alapítványunk kuratóriumának tagjai azért
küzdenek, hogy a környezetünkben továbbra is 
fellelhető legyen az önzetlen embertársi 

segítségnyújtás. 
Önkéntes munkánk eredményeként adományokat
adunk tovább, valamint újabb és újabb 
adományokat szeretnénk  szerezni a rászorulók 
számára.
Kuratóriumunk tagjai látássérült és látó emberek 
vegyesen.
Mindannyian a főállásunk mellett, önkéntesen 
dolgozunk a látássérült embertársainkért, 
sorstársainkért. 

Kurátori helyzetünk nem érdem, hanem 
kötelesség.

A célunk: láthatóvá tenni a világot!



Alapképzés
o életvezetés oktatása
o általános-, középiskola

Beszélő programok
o Látótér defektus 

kezelése computerrel



Örök dilemmánk, hogy mi a nehezebb: 
egy sohasem látott világot elképzelni, vagy

a látott világot elveszíteni, illetve 
azt feldolgozni, hogy a látás élménye sohasem tér vissza.

Nem szabad ebben dönteni,  csupán   empátiánk   vezérelhet.
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Köszönöm a figyelmet!

Somlai Judit dr.
Internet:   nosza.eu, somlaijudit.hu

Email:   dr@somlaijudit.hu


