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BENEDEK GYÖRGY

2.1. A látórendszer párhuzamos információfeldolgozási 
mechanizmusai

A retinán leképezett látási információ két egymástól anatómiailag független pályarendszeren keresztül kerül feldolgozásra 
a központi idegrendszerben. A látórendszer felépítésének és működésének ez a párhuzamos jellege régóta ismert, élettani és 
klinikai jelentőségét azonban csak az elmúlt években ismerték fel a látórendszerrel foglalkozó kutatók.
Az eredeti arisztotelészi koncepció az öt érzetet: a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás érzetét önálló érzékszervekkel 
hozta kapcsolatba. Volkmann vetette fel 1844-ben a gondolatot, hogy a bőrből kiinduló különböző érzetkvalitásokat (tapin-
tás-, vibráció-, hideg-, meleg-, fájdalom-) a központi idegrendszeren belül az idegsejtek különálló populációi továbbítják (1).  
Ez a gondolat teremtette meg a szomatikus érzések független, paralel feldolgozásának alapelvét. 
A látórendszerben a párhuzamos feldolgozás elvének úttörője Bishop volt, aki 1933-ban békák és nyulak látóidegrostjai 
között vezetési sebességük szerint elkülönülő csoportokat figyelt meg (2). Ebből arra következtetett, hogy a különböző rost-
csoportok a látásérzet különböző komponenseit hordozzák hasonló módon a szomatoszenzoros pályákhoz. Azonban amíg 
a szomatoszenzoros rendszerben igen könnyű volt a párhuzamos módon feldolgozott szubmodalitásokat felismerni, addig a 
látórendszer vizuális szubmodalitásainak elkülönítése lényegesen nehezebbnek bizonyult. Ennek fő oka az volt, hogy egyik 
rostcsoportot sem sikerült az akkor ismert receptorpopulációkkal (csapok és pálcák) összefüggésbe hozni.
Áttörést jelentett Enroth-Cugell és Robson közleménye (3), akik a macska retinájában két különböző ganglionsejtet írtak le:  
az Y- és az X-sejtet. A szerzők azt találták, hogy az Y-sejtek relatíve nagy receptív mezejét érő hatások nem lineáris módon ösz-
szegződnek, míg az X-sejtek kis receptív mezejükben lineárisan összegezték a hatásokat. Az area centralis táján túlnyomórészt 
az X-sejtek fordultak elő, míg az Y-sejtek inkább a periférián voltak találhatók (1. ábra). A kétféle sejtcsoport jelentősége akkor 
nyert különös hangsúlyt, amikor kimutatták, hogy nagy eltérés van a kétféle sejttípushoz tartozó axonok vezetési sebessé-
gében. Az Y-sejtek gyorsan vezető (30–40 m/s), az X-sejtek jelentősen lassabban vezető (18–25 m/s) rostokat tartalmaznak.
Úgy tűnik, hogy az X-sejtek a finom részletek feldolgozásában, míg az Y-sejtek a mozgásérzékelésben játszhatnak szerepet (4).
1972-ben Stone és Hoffmann a retina sejtjeinek harmadik csoportját írta le, a W-sejteket. Ezekre jellemző a nagy receptív mező, 
a jellegzetesen elnyújtott tüzelési mintázat, az irányszelektivitás és az igen lassan – 4–12 m/s sebességgel – vezető axonok (5). 
(A W-sejtek részvétele a látásban még nem tisztázott).
A főemlősökön és az emberen az X/Y sejtek homológját a corpus geniculatum laterale (CGL) parvocellularis rétegeihez axont 
adó P ganglionsejtekben (X-sejt, α-sejt), illetve a CGL mag nocellularis areájához futó M-sejtekben (Y-sejt, β-sejt) találták meg.  
A retinalis ganglionsejtek 80%-a P-sejt, 20%-a M-sejt.

A főemlősök retinájában egy további sejtet a koniocelluláris 
(K) sejteket írtak le. Ennek, valamint az ebből kiinduló 
koniocelluláris (K) pálya, emberi látásban betöltött szerepéről 
keveset tudunk, ezért a következőkben nem tárgyaljuk.
A pályák jellegzetessége, hogy az M-sejtekből és a P-sejtekből kiindu-
ló pályák a CGL-en, illetve a kérgi areákon való átkapcsolódás után 
is megtartják jellegzetességeiket, így az axonok vezetési sebességét.

A retinalis P-ganglionsejtek jellemzői
– kicsiny sejttest és kis dendriticus mező,
– nagyobb sejtsűrűség a fovea centralis körül,
–  közepes átmérőjű axonok,
– projekció a parvocellularis CGL areához.

A retinalis M-ganglionsejtek jellemzői:
–  nagy sejttest közepes méretű dendriticus mezővel,
–  egyenletes eloszlás a retinában,
–  vastag axonok,
–  projekció a magnocellularis CGL-hez.

A két sejttípus általános jellegzetessége, hogy a dendriticus és a  
receptív mező nagysága a retina perifériája felé növekszik (1. ábra). 

1. ábra
Az M- és P-sejtek retinalis elhelyezkedésének sémás rajza. A betűnagyságok 
a szóma/dendriticus (receptív) mező nagyságának arányait szemléltetik. 
Lennie nyomán (18)
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A kérgi projekciók elkülönülő jellegzetességeit elsősorban majomagyon végzett citokróm-oxidáz enzimfestéssel, valamint jelzett 
2-deoxi-glükóz-meghatározással mutatták ki. Ezen vizsgálatok alapján emberben is valószínűsíthető egy, a CGL-en és az elsőd-
leges látókérgen keresztül a temporalis kéreghez futó P-sejtes, és egy, a CGL-en és az elsődleges látókérgen keresztül a parietalis 
kéreghez futó M-sejtes pálya létezése (2. ábra).
Ami az élettani jellegzetességeket illeti, a párhuzamos látópályák különböző érzékenységet mutatnak az alacsony és magas térfrekven-
ciák iránt. A frekvenciák iránti temporális (időbeli) érzékenység is különböző. Úgy tűnik, hogy az M-pályák az alacsony és közepes 
térfrekvenciák gyors változásaira, a P-pályák a lassan változó magas térfrekvenciák iránt mutatnak különleges érzékenységet (6).
Emberen ezeket a pályákat elsősorban a kritikus fúziós frekvencia, másrészt az időben és térben változó kontrasztérzékenység 
módszerekkel lehet vizsgálni. Az M-sejtes pálya az 5–10 Hz frekvenciával modulált alacsony térfrekvenciás ingert preferálja. 
A főképp fovealis területről kiinduló P-pálya a lényegesen lassabban változó, de finomabb térfrekvenciákra érzékeny.
A két pálya léte teszi lehetővé, hogy a retinán megjelenő kép kétféle információfeldolgozó rendszeren keresztül két különálló in-
formációt szolgáltasson. Az M-sejtes pálya a finom részletektől függetlenül a retina nagyobb területeit érintő, változó formákról 
ad korai információt. A finom részletekről kapott jelzések a P-sejtes pályán keresztül később érkeznek a kéregbe, vagyis a látó-
rendszer egy általános, globális információt kap, mielőtt a helyi, elsősorban fokális részletekről szóló információk bejutnának.
Az M-sejtes pálya egy gyors képet ad elsősorban arról, hogy a látótér mely részében történik valami változás. Ez az információ 
azáltal segíti a P-sejtes pálya működését, hogy lehetővé teszi a fovea beállító mechanizmusát, és elősegíti, hogy a P-sejtes pálya 
által közvetített fokális információ beilleszkedjen 
az M-sejtes pálya által szolgáltatott háttérbe (7).
A látórendszer paralel feldolgozó működésének 
egyik első magatartási bizonyítéka az a meg-
figyelés, hogy hasított agyú (split-brain), tehát 
interhemisphaerialis összeköttetéseitől megfosz-
tott majmokban a tanulási folyamat alapján kétféle 
vizuális jelet lehet megkülönböztetni (7). Vannak 
olyan ingerek, amelyeket a majmok mindkét 
hemisphaeriuma külön-külön meg tud tanulni, és 
vannak olyan ingerek, melyekre nézve a kettős ta-
nulás nem lehetséges. Az úgynevezett hasított jelek 
azok, amelyeket jól megkülönböztethető, könnyen 
definiálható ingerpárok alkotnak, például kereszt 
az egyik hemisphaerium számára és kör a másik 
számára. Vannak viszont olyan ingerpárok, me-
lyeket legegyszerűbben úgy jellemez hetünk, hogy 
globálisan térnek el egymástól. Például ilyen az öt 
csillag a látótérben hat csillaggal szemben, vagy 
a félhomályos látótér a fényessel, a narancssárga 
szín a kék kiegészítő színével szemben.
Minden nem hasított ingerkomplexumra érvé-
nyes, hogy egy egyszerű függvénytranszformáció 
segítségével át lehet forgatni őket párjukba.  
Ez megfelelhet annak a magatartási helyzetnek, 
amelyben állat térbeli mozgása kapcsán egy inger 
megváltoztatja látszólagos struktúráját a mozgással 
összefüggő irány-, fényesség- és perspektívaváltozás 
következtében.
Ez a kísérlet vezette Trevarthent a vizuális maga-
tartás kétféle aspektusának leírásához (8). Felté-
telezése szerint a vizuális rendszer organizációja 
elsősorban a vizuomotoros rendszer szerveződé-
sének felel meg. A vizuomotoros rendszer kétféle 
alapfunkciót szolgál. 
A lokomotoros el-
mozdulások megvál-
toztatják a viszonyt a 
test és a térbeli kon-
figurációk, például 
a felszín tárgyainak 
kontúrjai között.  
E mozgások vizuális 

2. ábra
A látópálya felépítésének sematikus ábrázolása
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koordinálásának hátterében áll a környezeti (globális) látás. Ezzel szemben a környezet megváltoztatására végzett manipulatív 
magatartás során mind a látás, mind a motoros aktusok a tér egy pontjára irá nyulnak. A látást egy helyre, egy speciális tárgyra, 
annak részleteire koncentráljuk, miközben motoros mechanizmusaink is erre irányulnak. Ezt a típusú vizuális tevékenységet 
fokális látásnak nevezzük; ez a vizuális funkciónak azon fajtája, amely a finom diszkrimináló működéseket szolgálja.

A környezeti látás jellemzői: 
–  nagyon érzékeny a mozgásra, vagyis a képben létrejövő változásokra 
–  elsősorban a lateralis látótérfél eseményei befolyásolják 
–  kis megvilágítási szinteknél is érzékeny 
–  általában nem tudatosul

A fokális látás jellegzetességei:
–  a térbeli különbségek iránti preferencia
–  a látómező központi részének túlzott reprezentációja
–  a photopiás intenzitásszint preferenciája
–  figyelem kíséri, tudatosulás követi

A FOKÁLIS ÉS KÖRNYEZETI LÁTÁS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA 

1.  A nagy sebességek iránt érzékeny, alacsony felbontóképességű perifériás mechanizmusok hamar adaptálódnak fixált fej-
tartás mellett, és ez a perifériás kép gyors kioltódásához vezet. Ezzel szemben a periférián bekövetkező mozgás a centrális, 
fokális látás elnyomásához vezet. A fokális látás a gyors helyváltoztató mozgás alatt is gátlódik.

2.  Az alacsony fényintenzitású környezet a környezeti látást, a photopiás környezet a fokális látást segíti elő.
3.  Az interakció harmadik lehetősége a két rendszer különböző működési sebességén alapul. A vizuális térben bekövetkező 

változások hatására létrejövő oculomotoros válaszok latenciája lényegesen rövidebb, mint egy-egy, bizonyos fokális jellegzetes-
séget követő saccadikus válasz (9). Ez összefüggésben állhat az X- és Y-rendszer alapvetően különböző vezetési sebességével (10). 
A korábban érkező Y-kisülések más információt tartalmaznak és más válaszokat indukálhatnak.

Klinikai bizonyítékok

A környezeti és a fokális látás elkülönítése néhány olyan kóros folyamatban is lehetséges, amelyekben a két párhuzamos rendszer 
nem egyforma mértékben károsodik.
A legtöbb adat a glaucoma, az Alzheimer-betegség és az amblyopia ex anopsia vonatkozásában található. Vannak adatok  
a magno- és parvocellularis pályarendszer, és ennek megfelelően a fokális és globális látás különböző érintettségére, a Parkinson-
kór, valamint a súlyos agyi hypoxia után fellépő magatartási zavarok eseteiben is. Bizonyos dyslexiás zavarok megértéséhez is 
hozzájárulhatnak az M- és P-sejtes pályáról nyert ismeretek (11).
A három leggyakoribb betegséggel kapcsolatos legújabb ismeretek a következők.

Glaucoma

Szövettani tanulmányok bizonyították, hogy glaucomában elsősorban a nagy ganglionsejtek és ennek megfelelően a vastag lá-
tóidegrostok károsodnak (12). Az elektrofiziológiai és pszichofizikai eltérések szintén az M-sejtes pálya károsodására utalnak. 
Eltéréseket találtak glaucomás betegek mintázott ingerléssel kiváltott elektroretinogramjában, illetve látókérgi kiváltott vála-
szában. Ezek az eltérések kifejezettebbek voltak alacsony térfrekvenciájú, gyorsan változó ingerek esetén. Atkin és munkatársai 
kimutatták a nagyfrekvenciájú flickerérzékenység csökkenését glaucomás betegekben (13). Towle és munkatársai leírták, hogy 
a glaucomás betegek VEP fő komponensének latenciaideje megnőtt, amikor nagy sakktáblaminta gyors ütemű változtatásával 
végeztek ingerlést (14).
Price és munkatársai hasonlóan a VEP-latenciaidő megnyúlását találták glaucomában. Ezek az adatok arra utalnak, hogy 
glaucomás betegekben a P-sejtes pálya relatív megmaradása mellett az M-sejtes pálya károsodása dominál. Speciálisan tervezett 
pszichofizikai kísérletek feladata lenne, hogy az ezekkel a károsodásokkal járó vizuális információváltozásokat értelmezzük. 

Alzheimer-kór

Az Alzheimer-kór egy ismeretlen etiológiájú, dementiához vezető betegség. Leírták, hogy az Alzheimer-kórban szenvedő bete-
gek retinája, illetve látóidege is károsodik. Előrehaladott Alzheimer-kórban a ganglionsejtek 30–60%-a működészavart szenved. 
Szövettani vizsgálatok tanúsítják, hogy a retinalis ganglionsejtek közül kezdetben elsősorban az M-sejteket érintik ezek az elvál-
tozások. Funkcionális bizonyítékok is utalnak az M-sejtes pálya károsodásának túlsúlyára. A látókérgi kiváltott válasz vizsgála-
tok korábban nem jeleztek ilyen eltérést, e vizsgálatokat azonban erős kontrasztú, alacsony temporalis frekvenciájú ingerléssel 
végezték, ez az inger pedig elsősorban a P-sejtes pályát hozza működésbe. Trick és munkatársai (15) a pattern elektroretinográfia 
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(PERG) károsodását mutatták ki, ha Alzheimer-kóros betegeket magas frekvenciájú ingerrel teszteltek. Hutton és munkatársai 
(16) a lassú követő szemmozgás zavara és az Alzheimer-kór dementiafoka között találtak összefüggést. Majmokban hasonló 
tüneteket az M-sejtes pálya kérgi területeinek roncsolása után figyeltek meg.

Amblyopia

Az amblyopia ex anopsia (tompalátás) olyan funkcionális látásromlás, amelyet nem kísér szemfenéki vagy egyéb retinalis el-
változás és optikailag nem korrigálható. Állatkísérletben az amblyopiát többféleképpen lehet modellezni. Tompalátást 
idéz elő, ha a fejlődés bizonyos korai stádiumában bevarrják a szemhéjat (amely kiküszöböli a mintalátást, de az állat észleli  
a luminanciaváltozásokat). Hasonló következményekkel jár a mesterségesen előidézett anisometropia. Mind az állatkísérletek, 
mind a klinikai amblyopia esetén kétféle lehet a tompalátás: csökkenhet a magas térfrekvencia iránti érzékenység, vagy csökken-
het valamennyi térfrekvencia iránti érzékenység. Ez felveti annak lehetőségét, hogy az amblyopia klinikai képe mögött kétféle 
károsodás áll. Lehet, hogy a P-sejtes pálya szelektíven károsodik, és lehet, hogy mind az M-sejtes, mind a P-sejtes pálya műkö-
dészavara együttesen okozza az amblyopia klinikai tüneteit. 
Az emberek amblyopiájában a temporalis felbontóképesség csökkenését nem mindig kíséri az alacsony térfrekvenciák iránti 
érzékenység romlása, így az nem hozható közvetlenül kapcsolatba az M-sejtes pálya károsodásával. A majmokon végzett kísér-
letek anisometropicus amblyopiában a P-sejtes pálya specifikus zavarát mutatták ki. Az anisometropiát úgy lehet kísérletesen 
előidézni, hogy atropinnal folyamatos akkomodációs bénulást váltanak ki. Ez jellegzetes magatartási és hisztológiai tünetekkel 
jár, amennyiben a magas térfrekvenciák iránti érzékenység csökken, és a corpus geniculatum laterale parvocellularis rétegében 
sejtkárosodás észlelhető. Az anisometropicus amblyopia emberekben is a magas térfrekvenciák iránti érzékenység csökkenésével 
jár. Ezek az eredmények arra mutatnak, hogy az anisometropia okozta amblyopia szelektíven a P-sejtes pályát érinti. Ezzel áll 
összhangban az a klinikai megfigyelés, hogy az amblyop gyerekek látása csak photopiás körülmények között gyengébb, a fokális 
látást igénybe nem vevő scotopiás körülmények között nincs különbség az amblyop és az ép szem között. Az amblyopiát ezért, 
mint a fokális látás szelektív zavarát is lehet tekinteni (17, 18).
A fenti morfológiai, élettani, pszichofiziológiai és klinikai megfigyelések a látásvizsgálatok egy új aspektusát vetik fel. Szakítani 
kell azzal a szemlélettel, amely a látáson elsősorban a fokális látás teljes kontraszt melletti meglétét érti. Fel kell figyelni azokra a 
rendellenességekre, amelyek ép fokális látás mellett a környezeti látás zavarát okozzák. 
Jelenleg a kontrasztérzékenység vizsgálata és a kiváltott válaszok bizonyos fajtái nyújtanak némi információt az M-sejtes pályák 
szelektív zavaráról. Szükség lenne arra, hogy a kétféle pályát szelektíven vizsgáljuk, erre új objektív módszereket kellene kidol-
gozni, hogy a látórendszer fiziológiai és patológiás folyamatait jobban megérthessük. 
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2.2.  Egy új irányzat: a neuro-endokrin-immunológia

Az elmúlt évtized egyik váratlan és nagy jelentőségű biológiai felismerése volt, hogy a pszicho-neuroendokrin és az immun-
rendszer nemcsak kölcsönhatásban van egymással, hanem közös biokémiai jeleket is használ. Ennek a közös „nyelvnek”  
a megfejtése a molekuláris biológia és a genetika legújabb eredményeinek segítségével vált lehetségessé. Ma még nem tudjuk 
ennek a sokrétű kölcsönhatásnak minden részletét, azonban jelen ismereteink már elégségesek annak kimondására, hogy nem 
egymástól elkülönült, hanem egy integrált pszicho-neuroendokrin-immunrendszer felelős a szervezet homeosztázisának meg-
őrzéséért (1–3). Ennek a kényes egyensúlynak a felborulása különböző kóros állapotokhoz, így az autoimmun patogenezisű 
betegségek kialakulásához vezethet. Ismert, hogy az immunrendszert egymással szabályozott kapcsolatban lévő sejtek bonyolult 
hálózata alkotja. Az antigének felismerését a monociták, a makrofágok, a dentritikus sejtek (DC) végzik. Ez a felismerés komplex 
folyamat, amelyben a sejtek által felvett anyagok lebontására, a hasított anyagok epitópjainak elemzésére, a róluk kapott információk 
átadására kerül sor. Az antigének felismerésében és átadásában (prezentációjában) lényeges funkciót töltenek be az úgynevezett 
fő hisztokompatibilitási komplex (MHC, Major Histocompatibility Complex) molekulái. A felismert információt a thymus- és 
bursa-dependens sejteknek (T és B limfocitáknak) adják át. Az előbbiek is két alcsoportra bonthatók. A Th1 (T helper l) sejtek a 
késői típusú immunreakciókért felelősek, a Th2 (T helper 2) sejtek a humorális immunológiai folyamatokat irányítják. A T sejtek 
aktiváló anyagok (mitogének) és antigének jelenlétében osztódnak, úgynevezett blasztos átalakuláson mennek át. Ennek a folya-
matnak a során biológiailag aktív anyagokat termelnek, amelyek egy része citotoxikus lehet. A B limfociták hatásukat antitestek 
révén fejtik ki, amelyek mind felépítésükben, mind funkciójukban eltérőek. Az antitestek egy része a saját egyedi immunglobu-
linokhoz (idiotípus) kötődik és létrehozza az úgynevezett idiotípus-antiidiotípus hálózatot, amelynek fontos szerepe van az im-
munrendszer alapvető feladatának, az individuális integritásának a megőrzésében. Az antitestek másik része lehet citotoxikus, 
illetve olyan, amely a sejtek működését gátolja vagy fokozza (pl. a pajzsmirigy működését fokozó TSH receptor elleni stimuláló és 
blokkoló autoantitestek Basedow–Graves-kóros betegekben). Az immunrendszer kölcsönhatásaiért az általuk termelt anyagokat, 
a limfokineket tették felelőssé. Az utóbbi években kiderült azonban, hogy limfokineket nemcsak az immunrendszer, hanem más 
sejtek, így a neuroendokrin rendszer sejtjei is termelnek, ezért napjainkban már ezeket az információt átadó anyagokat inkább 
citokineknek nevezik. A citokinek olyan polipeptid típusú molekulák, amelyek sejtfelszíni fehérjékhez (receptorokhoz) specifiku-
san kötődnek, és azok működését megváltoztatják. A citokineknek és citokinreceptoroknak a felépítése már ismert, egy részüket 
sikerült klónozni is. A hormonokkal ellentétben a citokinek a hatásukat döntően parakrin vagy autokrin módon fejtik ki. Meg 
kell azonban említeni, hogy néha átfedés van a hormonok és a citokinek hatásaiban. Ez azt jelenti, hogy a citokinek a perifériás 
keringésben kimutathatóak, és hormonként viselkedhetnek (pl. az interleukin-6 a legintenzívebben serkenti a hypothalamus-
hypophysis tengelyt), másrészt ismertek olyan hormonok (pl. prolaktin, ACTH, TSH), amelyek citokinként szerepelhet-
nek a szövetekben (1. ábra). A citokinek specifikus receptorokhoz kötődnek, és gátló, illetve stimuláló jeleket közvetíthetnek.  
A citokinreceptorok leválhatnak a sejtek felszínéről, és szolubilis formában lehetnek jelen. Ezek a szolubilis citokinreceptorok 
részben a citokinek képződésének szabályozásában, részben a citokinek hatásában egyaránt lényegesek lehetnek.  

A citokinagonisták és -antagonisták eltérő 
módon fejthetik ki hatásukat, és a jövőben vár-
hatóan egyre nagyobb terápiás jelentőségük 
lesz. A holisztikus orvostudomány szemléle-
tének alapja az, hogy a szervezet fiziológiás és 
patológiás szabályozó működéseit egységesen 
tanulmányozza. Az emberi szervezet regulá-
cióját összefoglaló integratív nyelv kódjainak 
megfejtése új irányt nyitott az orvostudo-
mányban. Ennek a kölcsönhatásnak a lénye-
ge az, hogy a neuroendokrin rendszer sejtjei 
képesek citokineket termelni, a limfociták és 
makrofágok pedig neurotranszmittereket és 
hormonokat produkálnak. A legújabb ered-
mények azt mutatják, hogy az agy egyes te-
rületei eltérő módon koordinálják az immun-
sejtek érését, működését, és az ennek alapján 
megalkotott „humunculus” modell jelzi, 
hogy mely agyi területek irányítják az im-
munrendszer érését, aktivitását (4) (2. ábra).  

1. ábra
Prolaktin mRNA kimutatása in situ hibridizációval limfocitákban (a zöld fluoreszcencia a 
prolaktint, a kék festés a sejtmagokat mutatja) (Farid és mtsai, 2001.)
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A mindennapi gyakorlatban a korábban 
autonómnak vélt rendszerek közötti in-
terakciókra számos példát említhetünk. 
A hormonok (szteroidok, prolaktin, 
pajzsmirigy hormonjai) befolyásolják 
az immunrendszer fiziológiás és kóros 
működését egyaránt (5). A citokinek 
elleni monoklonális antitestek pedig  
a napi gyakorlatban már alkalmasak az 
autoimmun patomechanizmusú endok-
rin kórképek gyógyítására (6). Jóllehet, 
a Neuro-Ophthalmologia körébe tartozó 
autoimmun betegségek a szervspecifikus 
kórképek sorába tartoznak, azaz „csak” 
egy-egy szervet érintenek, azonban ezen 
betegségek patomechanizmusának, diag-
nosztikájának és kezelésének megérté-
séhez szükséges egy szélesebb kitekintés 
a szervezet egészét érintő, a fentiekben 
csak felvázolt, sokirányú kölcsönhatáson 
alapuló szabályozó folyamatokra.
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2. ábra
Az immunrendszer agyi szabályozásának térképe
DC= Dendritikus  (antigént prezentáló) sejtek
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2.3. A látó - és szemmozgató rendszer érintettsége belgyógyászati 
megbetegedésekben

A mondás, hogy „a szem a lélek tükre” igaz a testre is, hiszen számos, egyes szerveket vagy a szervezet egészét érintő 
megbetegedés „tükröződik” látószervünkben, sőt nem egy esetben éppen szemészeti vizsgálaton irányulhat rá a figyelem. 
 A szemmel foglalkozó szakemberek felelőssége tehát szűkebb szakterületükön túlmutatva is óriási, ezért csak az lehet 
jó szemész – hasonlóan más szakterületek orvosaihoz – aki a vizsgált részben (szemben) meglátja az egészt (az embert).  
A teljesség igénye nélkül az alábbiakban áttekintjük a fontosabb belgyógyászati megbetegedéseket, ahol a szemészeti eltéréseknek 
különös diagnosztikai és terápiás jelentőségük lehet, utalva az elmúlt évek néhány szemléletváltására. 

Érbetegségek

Az érrendszer egységének felismerése az utóbbi években került ismét előtérbe. Míg korábban pl. külön entitásként tartották 
számon a cerebro-, a cardiovascularis megbetegedéseket, illetve a perifériás érbetegséget, ma egységesen a vascularis rendszer 
betegségéről beszélünk. Ez értendő a kiserekre is, így a retina vascularis betegsége lehet az általános atherosclerosis részjelensége 
vagy embolisatio következménye. Emboliaforrás lehet a bal pitvarban (fülcsében) levő thrombus vagy a carotisokon levő plaque. 
A következmény legtöbbször a szemfenéki erek elzáródása. Magas vérnyomás betegségben a retina erek mellett a chorioidea,  
a n. opticus keringése is érintett. A szemfenék állapota a hypertensio fennállásának idejétől, jó vagy rossz beállítottságtól függ. 
I. stádiumban a csavart, meszes arteriolák réz vagy ezüstdrótra emlékeztetnek, amihez II. stádiumban az ún. kereszteződési 
tünetek, lipid exsudatumok is csatlakoznak. Elsősorban a 110 Hgmm feletti diastolés értékek, malignus hypertensio esetén 
látjuk – szerencsére egyre ritkábban – a III-as IV-es stádiumú képet: vérzések, „vattacsomók”, papillaoedema. Újabb évek 
felismerése, hogy – ellentétben a korábbi gyakorlattal – a vérnyomást nem szabad gyorsan és drasztikusan csökkenteni: agy-
lágyulást, ill. látásvesztést okozhat. A hypertensiv betegben érintett lehet a látás akkor is, ha vérzéses vagy lágyulásos stroke 
során a látókéreg vagy látópálya „beleesik” a károsult területbe, ill. a n. VII. bénulása a szemhéj zárás elmaradása miatt cornea 
kiszáradást, fertőzést okozhat.

Endokrin és anyagcsere-betegségek

Diabetes mellitusban retinopathia, glaucoma és cataracta kialakulásával kell számolni; a retinopathia a gazdaságilag fejlett világban 
a vakság leggyakoribb oka. A glaucoma is többnyire a retinopathia talaján alakul ki, míg a cataracta a hyperglykaemiának a lencse 
szerkezetére gyakorolt közvetlen hatás, ill. a protein kinase C aktiválása következtében. A legtöbb szemészeti paraméter (pl. látás-
élesség, centrális látás, foveola vastagság stb.) jól korrelál a HbA1c-szinttel. A régebben gyógyíthatatlannak tartott szövődmények az 
utóbbi évek szemléletváltásával következtében – normoglykaemiára törekvés, fiziológiás cukoringadozás, aktív szemészeti ellátás 
(pl. felmérés korai, mydriasisban végzett digitalizált retinafotókkal, szemnyomásmérés, rács-, ill. panretinealis photocoagulatio, 
cryoterápia stb.) – a folyamat jelentős lassulása esetleg megállítása érhető el. Ez érvényes a háttér retinopathiára, a preproliferatív és 
proliferatív retinopathia formáira. Proliferatióban a fokozott angiogenesist a perifériás vérben megnőtt vascularis endothel növeke-
dési faktor (VEGF), ill. az endothelkárosodás mértékére utaló von Willebrand-faktor- (vWF) szintek jelezhetik. Amennyiben ezek 
a megfigyelések nagyobb betegszámon megerősítést nyernek, lehetségessé válik a kórképnek kényelmesen, a vérből történő monito-
rozása is. A legsúlyosabb stádiumban a vitroretinealis sebészettől várható némi javulás. 

Pajzsmirigybetegségek. Az egyik legkorábban megismert összefüggés egy belgyógyászati kórkép és a szemtünet között az 
ún. Basedow–Graves-ophthalmopathia. Tudni kell azonban, hogy eu-, és hypothyreosisban is előfordulhat, ill. megelőzhe-
ti az endokrin eltérések felléptét. A kezdeti, kb. egy évig tartó gyulladásos szakaszt követi a hegesedés időszaka. Az egyes 
stádiumokat a NOSPECS rendszerben különítik el (N=nincs tünet, O=csak tünetek S=szöveti duzzanat, P=proptosis, 
E=extraocularis izomzat érintettsége, C=cornea érintettség, S=látásvesztés), de a gyakorlatban jól tájékoztat a szem és 
környezete „békés” vagy duzzadt, gyulladásos jellege is. Szemben a régebbi gyakorlattal a legtöbb ophthalmopathiás 
beteg ma már nem kerül műtétre, még súlyos esetben is segíthet a sugár-, ill. szteroid vagy egyéb konzervatív kezelés. 
Hashimoto-thyreoiditisben látótérkiesésről számoltak be. 

Az agyalapi mirigy adenomája általában 10 mm feletti méret esetén nyomja a chiasma opticumot, ami bitemporalis 
hemianopsiát okoz. Máskor esetekben, ill. anatómiai variációk esetén a látóköteg egyéb részeinek nyomásával eltérő látótér- 
kieséseket okozhat. 



neuro-ophthalmologia  23

CÉLKITŰZÉSEK ÉS ÚJABB EREDMÉNYEK A NEURO-OPHTHALMOLOGIAI KLINIKAI GYAKORLATBAN  

Egyéb hormonális megbetegedésekben is lehetnek szemészeti tünetek, mint pl. (pseudo)hypoparathyreosisban cataracta, ill.  
a szemizmokat érintő tetania, mészkicsapódások a kötőhártyában, a corneában. Autoimmun polyendocrin elégtelenségben pedig 
keratitist figyeltek meg. 

•	 Jól ismert diagnosztikai jel Wilson-kórban a Kayser–Fleischer-gyűrű, amely azonban gyermekekben, ill. neurológiai tünetek 
hiányában nincs mindig meg. Ún. napraforgó-cataracták (csillámló, a látást nem érintő) foltok is láthatók. Az utóbbi évek-
ben a d-penicillamin-kezelés helyett a cinkszubsztitúció kerül inkább előtérbe. Ez utóbbi terhességben is adható.

• Amyloidosisban a szem- és függesztőkészülékeiben lerakódó amyloid számos – nem specifikus – elváltozást okozhat 
(purpura, retinavérzések, gyulladások, „csomók” a szemhéjban, exophthalmus, pupillareakciók zavara stb.).

• Mucoviscidosisban (cystás fibrosis) vérzések és a szemfenéki vénák thrombosisa egyaránt előfordulhat. 
•	 A különféle aminosavak anyagcseréjének zavarai részben átfedő, részben eltérő és változatos súlyosságú szemmanifesztációkban 

nyilvánulhatnak meg. Homocystinuriában a szemlencse ficama, glaucoma, retinaleválás, a látóideg sorvadása, a recehár-
tya leválása, szürkehályog fordulhat elő. Cystinosisban a cystin kristályok kicsapódhatnak a corneában, a conjunctivában,  
a lencsében, photophobia, retinalis vakság is kialakulhat és jellemző a retina pigmentált degeneratiója, mely a perifériát érinti. 
A tryptophan-anyagcsere zavara (Hartnup-betegség) szemtünetei lehetnek: kettőslátás, a fényérzékenység, a konvergencia 
zavara, a nystagmus, a blepharitis. A tünetek jellemzően fényre jelentkeznek vagy erősödnek.

•	 A zsíranyagcsere zavarai közül veleszületett hypercholesterinaemiában ún. „halszembetegség” lép fel, ami nevét onnan kapta, 
hogy a kétoldali cornea-homály halszemre emlékeztet.  

•	 A porphyrin-anyagcsere zavarainak különféle formáira egységesen jellemző a fokozott fényérzékenység. 

Haematologiai betegségek

A malignus haematologiai megbetegedések közül myeloma 
multiplexben és Waldenström-macroglobulinaemiában el-
sősorban a nagy viszkozitás okoz retinakárosodást és követ-
kezményes látászavart. Akutan apheresis, hosszabb távon az 
alapbetegség kezelése segít. 

Myelodysplasiás szindrómában, akut myeloid leukaemiában, 
ill. más haematologiai malignus kórképben leginkább re-
tinavérzésekkel találkozunk, ennek hátterében a rendsze-
rint súlyos thrombocytopenia áll, de a kóros sejtek infilt-
rációját is megfigyelték egyes esetekben. (Saját, dr. Berta 
András professzorral közös betegünknél a köpenysejtes 
lymphoma első jelentkezése a bal szemgödörben volt). 
Essentialis thrombocytaemiában, polycythaemia verában, 
paraproteinaemiákban szemfenéki thrombosisok, vérzések 
egyidejűleg is kialakulhatnak, illetve például Waldenström-
macroglobulinaemiában a vér fokozott viscositasa és a kö-
vetkezményes keringési zavar miatt alakulhat ki súlyos lá-
táscsökkenés. Allogén csontvelő-transplantatiót követően 
– felehetően a sugárkárosodás, a kemoterápia, a nagy dózisú steroid és a graft-versus-host betegség együttes hatásaként Sjögren-
szindróma, tartós követés során pedig szürkehályog jöhet létre. A nem malignus haematologiai kórképek közül Osler-kórban 
kötőhártya- és retina-teleangiectasiák fordulhatnak elő. Veleszületett plasminogen-hiány conjunctivitis lignosát okozhat (1. ábra). 
Sarlósejtes anaemiában kétoldali proliferatív retinopathia alakulhat ki, ez, ha súlyossága miatt látásvesztéssel fenyeget, az allogén 
csontvelő-átültetés egyik indikációja lehet. Fanconi-anaemiában strabismus, ptosis, nystagmus és microophthalmopathia 
tünetegyüttese állhat fenn. Jellegzetesnek tartják a kötőhártya vékony, vesszőszerű erezettségét a thalassaemiák súlyos formái-
ban. Sarlósejtes anaemiában az előbbiekhez ún. angioid streaks és a recehártyán avascularis területek is társulnak. A szemfenéki 
thrombosisokat, az ischaemiás optikus neuropathiákat ld. a vonatkozó fejezetben.
 
Autoimmun betegségek

Az egyik legnagyobb és legjobban vizsgált csoportot alkotják. Klasszikus képviselőjük a Sjögren-szindróma, amely a könnyterme-
lés csökkenésén keresztül keratoconjunctivitis sicca kialakulásához vezet. Spondylitis ankylotica esetén az iritis, a photophobia,  
a vörös szem, a látásromlás rendszerint megelőzi az ízületi gyulladást, corticosteroidra és tágításra általában jól reagál. Rheumatoid 
arthritisben a sclera gyulladása, a keratoconjunctivitis mellett episcleritis és a szaruhártya széli részének súlyos prognosztikai 
jelentőséggel bíró fekélyei érdemelnek figyelmet, az utóbbi halálos kimenetelű szisztémás vasculitis előhírnöke lehet. Szisztémás 
lupus erythematosusban (SLE) a fentiek mellett jellemző a retina ereinek és a n. opticusnak is az érintettsége. Vérzések, vatta-
csomók, microaneurysmák, exsudatumok, érrendellenességek, a retinaerek thrombosisa fordulhat elő. A rheumatoid arthritis 

1. ábra 
Conjunctivitis lignosa. Compound heterozygota plasminogen hiányban 
(Dr. Nagy Valéria – DE OEC Szemklinika – felvétele)
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juvenilis alakjában a szemészeti tünetek (iritis, cataracta, „band” keratopathia) nem korrelálnak a szisztémás tünetek súlyos-
ságával. Az esetek mintegy 15 százalékában másodlagos glaucoma jön létre. Polyarteriitis nodosában ugyancsak számolni kell  
a szem alkotóinak gyulladásával. Külön figyelmet érdemel az óriássejtes arteriitis, mivel a szemet ellátó ereket előszeretettel érinti.  
Ischaemiás opticus neuropathia, hirtelen látásvesztés mellett jellegzetes a 3. cranialis ág paresise következményes ptosissal,  
az érintett oldali szem kifelé fordulásával (a pupilla viszont középen marad). Nagy dózisú corticosteroid azonnali adása megelőz-
heti a másik szemen történő megjelenését.

Veleszületett immunhiányos állapotok
DiGeorge-szindrómában (thymus aplasia) jellemző szemészetileg a hypertelorismus, illetve a ferde szemrések. Chediak–Higashi-
szindrómában pigmenthiány, fényérzékenység, nystagmus, papillaoedema, csökkent könnytermelés és a n. opticus lymphocytás 
infiltrációja társul az egyéb tünetekhez. 

Gasztrointesztinális betegségek
A gyulladásos bélbetegségekben (colitis ulcerosa és Crohn-betegség) episcleritis és uveitis gyakrabban, a rendszerint súlyosabb 
kimenetelű scleritis ritkábban előforduló kísérő tünet. Míg ezeket a kórkép extraintesztinális megjelenési formái közé sorolják,  
a szintén nem ritka conjunctivitis nem specifikus jelenség. A kórkép, de különösen a beleken kívüli (szem)tünetek kialakulásában 
jelentősége van a genetikai tényezőknek, a HLA-A2, DR1, DQw5, ill, a DRB1*0103, B*27 és a B*58 a leggyakoribb HLA kons-
tellációk. Plummer–Vinson-szindrómában, vas- és többszörös vitaminhiány következtében keratoconjunctivitis sicca, szemzugi 
berepedések (rhagadok), blepharitis marginalis alakulhat ki. 

Hypo- és hypervitaminosisok
Az A- és hypovitaminosisok közül az A-, B-, C-, D-, E- és K-vitamin-hiány, a hypervitaminosisok közül főként az A-, B- és a 
D-vitamin-túladagolás okoz tüneteket. Ez utóbbiak az esetek nem kis részében „természetgyógyászati”, ill. öngyógyító tevékeny-
ség következtében jönnek létre.  

 
A különféle vitaminok túladagolása (hypervitaminosis) során ritkán találkozunk szemészeti tünetekkel, illetve a vezető szimp-
tóma rendszerint más szervkárosodásban jelenik meg elsőként. Ezért pl. A-vitamin-túladagolás látászavart, kisgyermekekben 
jellegzetes kettőslátást okozhat, ez azonban a megnőtt intracranialis nyomás (pseudotumor cerebri) következménye. A D- vagy 
E-vitamin túlzott (általában igen nagy mértékű) bevitele gátolhatja az A-vitamin felszívódását, így közvetve A-vitamin-hiányhoz 
vezethet, annak jellegzetes (ld. 1. táblázatot) tüneteivel. 

Genetikai kórképek
A heterogén csoportba számos betegség tartozik – nagy részük természetesen már gyermekkorban felismerésre kerül. Marfan-
szindrómában az ún. nagy kritériumok közé tartozik az ectopia lentis, míg a lapos cornea, a megnyúlt szemtengely, a hypoplasiás 
iris és mm. ciliares minor kritérium. Neurofibromatosisban a szemhéj, az iris, az orbita és a n. opticus egyaránt érintett lehet, ve-
zető tünet a szivárványhártyában a melanocyták felhalmozódása miatt létrejövő ún. Lish-csomók. A tárolási betegségek jelentős 
részében szintén érintett a látószerv. Mucopolysaccharidosisokban retina degeneratio, cornea-homály, gangliosidosisokban cse-
resznyepiros folt a retinán, IV-es típusú mucolipidosisban strabismus, Fabry-kórban cornea verticillata a jellegzetes elváltozások. 

Vízben oldódó vitaminok Szemészeti tünetek
B1-vitamin-hiány A szemmozgató idegek bénulása, látóideg-gyulladás, színtévesztés, látótérkiesések
B2-vitamin-hiány Blepharo-conjunctivitis, keratitis, cornea-ereződések, retinavérzések
B3- (niacin, nikotinsav) hiány Conjunctivitis, keratitis, papillaoedema, fénykerülés, hemeralopia
B12-vitamin-hiány Látóideg-károsodás, retinavérzések
C-vitamin-hiány A szem különböző részeinek bevérzései, corna-fekély, szemizombénulás

Zsírban oldódó vitaminok Szemészeti tünetek
A-vitamin-hiány Xerophthalmia → fertőzés →cornea-fekélyek, farkasvakság, a szemfehérjén habos 

(ún. Bitot-) foltok jelennek meg
D-vitamin-hiány Cataracta zonularis, orbita csontosodási zavar, látóideg-sorvadás, 

hólyagcsás-pustulosus keratitis (keratitis phlyctenosa)
E-vitamin-hiány Keratitis, cataracta
K-vitamin-hiány Szemfenéki vérzések

1.táblázat. 
A- és hypovitaminosisok szemészeti tünetei
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A betegségek egy részében mára lehetőség van enzympótlással, ritkán csontvelő-transzplantációval mind az élet meghosszabbí-
tására, mind az életminőség jelentős javítására. Elülső uveitis gyakran alakul ki HLA-B27-pozitív egyénekben, Bechterew-kórban. 
Hermansky–Pudlak-szindrómában a periocularis albinizmus, vérlemezke-működési zavar és következményes vérzékenység mel-
lett nystagmus tartozik a ritka, örökletes tünetegyüttesbe. Többé-kevésbé a szem vagy függesztőkészülékei is érintettek az izom-
sorvadásos, kötőszöveti betegségekben, osteogenesis imperfectában, amyloidosisban stb. Ld. a megfelelő bekezdéseket is. 

Fertőző betegségek 

A HIV okozta szerzett immunhiányban szenvedő betegek háromnegyedében érintett a szem. Az okok változatosak: opportunista, 
ill. vírusfertőzések, daganat, gyógyszertoxicitás. A szemet, a retinát egyéb okból is immunszupprimált egyénekben megtámad-
hatja a CMV, a herpes simplex is, emellett szisztémás gombafertőzések (pl. candidiasis) léphetnek fel. Ismert, pl. nyers, fertőzött 
vaddisznóhús fogyasztását követően kialakuló toxocara, a trichinella-fertőzés. Számos egyéb fertőző megbetegedésben, mint 
pl. Lyme-kórban, brucellosisban, leptospirosisban, tuberculosisban, syphylisben, endocarditisben is gondolni kell a szem egyes 
részeinek érintettségére. 
 
Iatrogen szembetegségek – gyógyszermellékhatások

Egyre növekvő csoportról van szó… Másodlagos, ill. elsődleges profilaxis céljából jelentős betegpopuláció áll véralvadásgát-
ló kezelés (kumarin, warfarin) alatt. Ezen készítmények túladagolásakor a legváltozatosabb helyeken léphetnek fel vérzések, 
így pl. ismert szemfenéki vagy szemhéjvérzés, mint első manifesztáció. Fontos, hogy véralvadásgátlót szedő betegek bármilyen 
(így szemészet is) vérzése vagy túladagolás-gyanú esetén azonnal történjen INR-meghatározás. Csak az INR-ben megadott 
eredménynek (általában 2–3 közötti a terápiás tartomány) van létjogosultsága, a korábbi „ráta”, „százalék”, „index” a legszi-
gorúbban száműzendők. További számos, a mindennapi belgyógyászati gyakorlatban használt gyógyszernek ismert szemé-
szeti mellékhatása – erre is gondoljunk a kórelőzmény felvételekor vagy a tünetek értékelésekor. Illusztrációképpen néhány: 
az antianginás nifedipin, nitroglycerin látászavart, periorbitalis oedemát, szemirritációt, a nem steroid gyulladásgátlók cornea 
depozitumokat, a színes látás zavarát, látótérkiesést, nystagmust, toxikus maculopathiát, az emlődaganat kezelésére hasz-
nált tamoxifen retinopathiát, a színtévesztést, látótérkiesést, a cardiovascularis készítmények közül a digoxin, a propranolol,  
az amiodaron szaruhártya- és lencsehomályokat, szemszáradást, papillitist, a furosemid, az ACE-gátlók, az amlodipin látászavart, 
conjunctivitist a zsírcsökkentők (pl. atorvastatin, simvastatin) lencsehomályokat, látásromlást okozhatnak. Az antibiotikumok 
legtöbbször allergiás reakciót, photosensitisatiót válthatnak ki. Barbiturátok, hydantoin-származékok nystagmust okozhat-
nak. A corticosteroid-terápia papillaoedemát, szemnyomás-emelkedést, toxikus cataractát válthat ki. Az antituberculoticumok  
közül a PAS exophthalmust provokálhat, a streptomycin ronthatja az accomodatiós készséget, az ethambutol a látóideget káro-
síthatja, az isonicid (INH) amblyopiát okozhat. Közismert a chloroquin marculopathiát, cornea impregnatiót, ptosist, cornea-
homályokat, retina degeneratiót, centralis scotomát és photophobiát és az amiodaron optikus neuropathiát kiváltó hatása és az 
utóbbiban nemritkán lerakódások figyelhető meg a corneában. Az antiepilepticumok közül carbamazepin szedésekor homályos 
és kettőslátást figyeltek meg. Az utóbbi évtizedekben háttérbe szorult a korábban széles körben alkalmazott digitalis-kezelés,  
éppen ezért káprázás, miosis, színlátászavar, homályos látás esetén kevésbé is gondolunk a szer esetleges oki szerepére. Interferon-
alpha kezeléskor átmenetileg vakság is felléphet. A zsírcsökkentő simvastatin cataractát válthat ki. A chemotherapeuticumok 
széles skálája bírhat szemkárosító mellékhatással, így pl. methotrexat-kezeléskor cataracta, szemhéjgyulladás, a vinca alkaloidák 
adásakor (vincristin, vinblastin) szemizombénulás, látóideg-sorvadás léphet fel. 

A korántsem teljes felsorolás arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig tájékozódjunk a beteg által szedett készítményekről és  
– amennyiben egyéb, kézenfekvő ok nem igazolódik, esetleges kóroktani szerepükre gondolni kell. Az ellenkező oldalra, ti. 
szemészeti készítmények más szervek megbetegítésére is van példa: ellenőrzés nélkül, tartósan alkalmazott steroid szemcseppek 
Cushing-szindrómát indukáltak; magunk pedig pilocarpin szemcseppel megkísérelt öngyilkosságot észleltünk.
A fenti, belgyógyászati megbetegedéseken túl számos egyéb, határterületi kórkép jár még szemészeti eltérésekkel, mint pl.  
a sarcoidosis, a sclerosis multiplex, a phaecomatosisok, myasthenia gravis stb. Ezek részbeni tárgyalása könyvünk más helyein 
található. A fent említett haematologiai malignitásokon kívül az emlő-, a tüdőrák, a vese, a vastagbél és a genitalia tumorai is ad-
hatnak metastasist a szemgödörbe. A rövid, többé-kevésbé aetiologiai áttekintést követően illusztrálandó – a szemészet vizsgálat, 
de még inkább gondolkodás – sokrétű feladatát, összefoglaltunk számos, a cataracta észlelésekor szóba jöhető kórképet. Hasonló 
részeket találhatunk a könyv más fejezeteiben, például a papillaoedemát, a hirtelen látásvesztést, a szemmozgászavarokat  
és lehetséges okaikat illetően. 

Cataracta
Különféle formái más és más életkorban kerülnek előtérbe, illetve eltérő az alapbetegség is. Idősebbekben, lassan fellépő kórkép 
esetén elsősorban cataracta senilisre; gyors lefolyásnál diabetesre; izomrángások és a jellegzetes tünetek egyidejű fennállásakor 
mellékpajzsmirigy alulműködésére, kétoldali, egyidejű felléptekor mérgezéses eredetre, koponyatraumát követően traumatikus 
eredetre gondoljunk. De szürkehályog léphet fel villámcsapás, áramütés, sugárkárosodás, intrauterin toxoplasmosis, rubeolafertő-
zések következtében is. Számos bőr-, csont- és idegrendszeri tünettel járó kórképben is előfordulhat (pl. spinocerebellaris ataxiák 
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egyes formái) és bőrtünetekkel is együtt járhat (pl. Fabry-kór, congenitalis ichthyosis) stb. A galactosaemiák I. és II. típusában is 
többnyire jelen van a cataracta. A felsorolt (és számos egyéb) kórkép a ritka betegségek közé tartozik, ami azt jelenti, hogy előfor-
dulásuk kisebb, mint 5:10 000. Természetesen a fentiekkel nem azt akartuk sugallni, hogy ezek mindig és mindenkor legyenek ott a 
lehetségesnek tartott diagnózisok első vonalában. Azt viszont igen, hogy ha a beteg tünete (cataracta vagy más) nem magyarázható 
megnyugtatóan valamely „gyakori” okkal, gondoljunk mihamarabb egyéb, általunk talán még soha nem látott lehetőségekre is, 
szükség esetén eljuttatva a beteget a megfelelő központba (13). Csak ezzel a felfogással érhetünk el a ritka betegségek ma még sokszor 
késedelmes diagnózisában és, ha lehetséges, mielőbbi kezelésében eredményeket. 
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2.4. A Neuro-Ophthalmologiai betegségek genetikai vonatkozása

A neuro-ophthalmologiai betegségek között számos kórkép hátterében találunk genetikai rendellenességet. Ezeknek a betegsé-
geknek egy része monogénesen, azaz autoszomális dominánsan, recesszíven vagy maternalisan öröklődik, mások a poligénes 
és multifaktoriális betegség kategóriába tartoznak. Jelen fejezet a klinikai gyakorlatban leggyakrabban előforduló monogénes 
neuro-ophthalmologiai betegségeket foglalja össze.

Ophthalmologiai vonatkozású monogénes neurológiai betegségek:
Myasthenia szindrómák
•	 Congenitalis myasthenia szindrómák (CMS)

Izomdystrophiák
•	 Dystrophia myotonica 1 típusa (DM1)
•	 Oculopharyngealis izomdystrophia (OPMD)
•	 Congenitalis izomdystrophiák (CMD)

Herediter neuropathiák
•	 A congenitalis cataracta facialis dysmorphismus neuropathia (CCFDN)

Mitochondrialis betegségek:
mtDNS-hiba következtében kialakuló 

•	 Leber Herediter Opticus Neuropathia (LHON)
•	 Neuropathia, ataxia, retinitis pigmentosa (NARP)
•	 Chronikus progressiv ophthamoplegia externa ( Kearns-Sayre szindróma ) CPEO (KSS)

Nukleáris DNS-hiba következtében kialakuló
•	 Progressiv ophthalmoplegia externa (PEO)
•	 Opticus atrophia 1 típus (OPA1)
•	 Mitofusin-mutáció okozta neuropathia

Fejezetünkben a fenti kórképek jellegzetességeit és a háttérben álló genetikai rendellenességeket foglaljuk össze.

I. Congenitalis myasthenia szindrómák (CMS)

A congenitalis myasthenia szindrómákat attól függően, hogy a károsodás a neuromuscularis junctio melyik részét érinti, fel-
oszthatjuk presynapticus, synapticus és postsynapticus formákra. A presynapticus forma a congenitalis myasthenia szindrómák 
kb. 5%-át teszi ki. Ide tartozik a kolin-acetil-transzferáz-deficiencia, a synapticus vesicula, quantal release hiba. A másik cso-
portot a synapticus basalis lamina károsodásával kapcsolatos betegségek képezik, ezek a CMS-ek kb. 15%-áért felelősek. Ebben 
a csoportban a véglemez AChE (Acethyl-cholin Esterase) rendellenessége okozza a klinikai tüneteket. Leggyakrabban, az esetek 
70%-ában postsynapticus károsodás okozza a CMS-t. Ez utóbbiért felelős lehet a kóros AchR (Acethyl-cholin Receptor) kinetika, 
amely járhat AChR deficienciával vagy anélkül (lassú és gyors csatorna szindrómák), de eredményezheti az AChR deficiencia is 
kis kinetikus rendellenességgel vagy anélkül, a rapsyn és a plectin deficiencia is.

A CMS hátterében ugyan számos genetikai hiba állhat, a klinikai tünetek nagyon hasonlóak. Egyes formák már csecsemőkorban 
kezdődnek. Az ilyen esetekben az újszülött vagy csecsemő erőtlen sírása, gyenge szopása, gyakori félrenyelése, esetleg légzésza-
vara hívja fel a figyelmet a betegségre. A gyermekkorban kezdődő kórképekben a fizikai terhelést követő izomgyengeség, a meg-
késett motoros fejlődés utal a neuromuscularis junctio zavarára. Gyakran ptosist, fixált vagy fluktuáló ophthalmoplegiát látunk 
a fizikális vizsgálat során, nem ritka a gerincdeformitás és a diffúzan csökkent izomtömeg sem.

Diagnosztika: CMS gyanúja esetén a szérum-CK-t is tartalmazó rutin laborvizsgálatokat követően repetitív ingerlést vég-
zünk, ami sok esetben a motoros egységpotenciálok amplitúdójának csökkenését mutatja. Fontos, hogy a repetitív in-
gerlés ne csak 3 c/s ingerléssel történjen. Vagy maximális fárasztással, vagy 10 c/s, 20 c/s, 30 c/s ingerléssel is próbálkoz-
zunk. Mivel a gyermekek nehezen tolerálják a nagy frekvenciájú ingerlést, megkísérelhető 10 c/s ingerlésnél a szokottnál 
hosszabb, azaz fél-, egyperces ingerlés is. Egyes formákban a motoros idegek egyes ingerlése során ún. doubletet látunk.  
A kóros repetitív ingerlés és az AChR és MUSK-ellenes antitest negativitása a klinikai tünetek és a familiáris anamnézis 
alapján nagy biztonsággal diagnosztizálható a CMS. A genetikai vizsgálatokat az egyes formákban erre specializálódott 
nemzetközi laboratóriumok végzik.
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Terápia: a legtöbb esetben pozitív hatásúak az antikolinészteráz gyógyszerek, azonban ez nem általános érvényű megfigyelés. 
Ilyen esetekben a diamino-pyridin megkísérelhető. Magyarországon ez a gyógyszer nincs forgalomban. A CMS-ben soha nem 
adunk immunszuppresszív kezelést, hiszen a betegség nem autoimmun etológiájú, így attól hatás nem várható.

II. Izomdystrophiák

1. Dystrophia myotonica
Ez a kórkép a felnőttkor leggyakoribb neuromuscularis betegsége. A betegség prevalenciája 13,5/100 000 újszülött. A betegség 
kezdete nagyon változó, az kezdődhet a neonatalis kortól az időskorig bármikor. A gyermekkori esetekben gyakoribb a mentális 
retardatio, ami sokszor a motoros képességek késésével is együtt jár. A legjellegzetesebb tünet a myotonia, az izmok relaxációs 
zavara. Erre leggyakrabban az hívja föl a figyeímet, hogy a beteg nem tudja elengedni az erősen elzárt vízcsapot. Jellegzetes le-
het az arc a mimikai izmok gyengesége miatt (ptosis, masseter atrophia), sajátos lehet a beszéd a nyelv gyengesége és a gótikus 
lágyszájpad következtében. Ehhez a betegséghez nem társul ophthalmoplegia. A vázizmokban súlyos atrophia és paresis lehet. 
Az avt-ban a törzstől távoli izmok is meggyengülnek, ezért a beteg bokája gyakran kibicsaklik. A medenceövizmok, a combfe-
szítők, soleusok és a gastrocnemiusok általában megkíméltek. A betegség multiszisztémás betegség, az izomrendszer érintettsége 
mellett gyakori a cataracta, a gynecomastia, az endocrinologiai dysfunctio és a cardiomyopathia. A kórkép diagnosztikájában 
elenged¬hetetlen az EMG, mely során jellegzetes myotoniás kisülést észlelünk az izmokban. A dystrophia myotonica trinukleotid 
repeat betegség, a myotonin kinase génben van a CTG repeat expansio a DM1 formában, míg a klinikai fenotípusban nagyon 
hasonló DM2 esetén CCTG repeatet találunk a zinc finger protein génjében KCNBP (ZNF9).

2. Oculopharyngealis izomdystrophia (OPMD)
A betegség előfordulási gyakorisága változó. A francia kanadaiak között a prevalencia 1:1000, a Bukhara zsidók között Izraelben 
1:600. Mindkét populációban a gyakori rokonházasságoknak köszönhető a 2 founder mutáció gyakori előfordulása. Az európai 
prevalencia: 1:100 000. A klinikai tünetek a 2-6. évtizedben kezdődnek. A ptosis hívja fel a figyelmet a betegségre. A szemmoz-
gató izmok gyengesége változó mértékű lehet. A betegség progressziója során dysphagia és a nyelv izmainak gyengesége is társul 
a szemtünetekhez. A súlyosabb formákban proximális végtaggyengeség is kialakulhat. A kórképet a PABPN1 gén trinucleotid 
repeat expansiója okozza. A repeat expansio a PABPN1 fehérjébe átíródik és így egy toxikus fehérje keletkezik, ami a sejtmagokban 
felhalmozódik jellegzetes intranukleáris inclusiókat alkotva. Ezek az inclusiók elektronmikroszkóppal azonosíthatók és a kórkép 
diagnosztikájában is segítségünkre lehetnek.

3. Congenitalis izomdystrophiák (CMD)
A congenitalis izomdystrophiák az izombetegségek azon formái, melyek tünetei már csecsemő-, esetleg újszülöttkorban jelent-
keznek. Generalizált hypotonia, meglassult motoros fejlődés a jellegzetes tünetek. A klinikum hátterében az extracellularis mát-
rix proteinek rendellenessége, az alpha dystroglycan kóros glycosylatiója vagy az izomsejtekben expresszálódó egyéb fehérjék 
diszfunkciója áll. Valamennyi kórkép prognózisa rossz, a súlyos izomgyengeség, hypotonia mellett gyakran központi idegrend-
szeri tünetek, epilepsziás rohamok, szemfejlődési rendellenességek színezik a klinikai képet. Neuro-ophthalmologiai szempont-
ból az alpha dystroglycan glycosylatiós rendellenességei kiemelt jelentőségűek. Ezek a Walker-Warburg Congenitalis MD, Muscle 
-Eye-Brain Betegség (MEB), a Fukuyama Congenitalis MD, a Fukutin Related Protein (FKRP) MD. Ezek a betegségek ritkák, 
de jellegzetes klinikumuk miatt részletesen ismertetjük azokat.

• Muscle-Eye-Brain betegség (MEB): már újszülöttkorban feltűnik a szemfejlődési rendellenesség, amelyhez generalizált 
hypotonia társul. Csecsemőkorban ehhez epilepsziás rohamok társulhatnak és a gyermek pszichomotoros fejlődése lassú. 
Koponya MRI kóros neuronalis migratiót talál. A szövettani vizsgálat az izomrostokban a myogen károsodás mellett egye-
netlen merosinexpressziót talál. A glycosylált alpha dystroglycan expressziója is hiányos. A betegséget a POMGnT1 (protein-
mannosyl-β1,2 N-acetyl-glucoseamynil-transferase) mutációja okozza. 

• Walker–Warburg-szindróma: a szem multiplex elülső és hátsó compartment anomáliái mellé hypotonia, epilepsziás roha-
mok és mentális retardatio társulnak. A betegség foetalis vagy újszülöttkori halált eredményez. Az izombiopsziás anyag 
szövettani vizsgálata során a glycosylált alpha dystroglycan expressziója hiányzik. A betegség autoszomális recesszíven 
öröklődik, az O-Mannosyltransferase 1 (POMT1) gén mutációja okozza. 

• Fukuyama-izomdystrophia: Ez a kórkép Japánban gyakori egy founder mutáció előfordulása miatt, de kaukázusi populáci-
óban is sikerült azonosítani a betegséget. A tünetek gyermekkorban kezdődnek, végtagöv típusú izomdystrophia képében, 
melyhez cardiomyopathia, szemtünetek, központi idegrendszeri érintettség (epilepsia, mentális retardatio, cerebellaris és 
cerebralis corticalis dysplasia) társulnak. A genetikai hiba a fukutin génben van, amely szintén az alpha dystroglycan cukor-
láncának építésében vesz részt.

III. Herediter neuropathia

Congenitalis Cataracta Facialis Dysmorphismus Neuropathia szindróma (CCFDN)
A betegség a roma populáció sajátos betegsége, mert az RNS Polymerase II gén C-Terminalis Domain Phosphatase 1 (CTDP1) gén 
IVS6+389C→T alapító mutációja okozza a betegséget. A betegség gyanúja már a születéskor felvetődik a facialis dysmorphia és  
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a congenitalis cataracta alapján. A herediter neuropathiát általában csak csecsemő- vagy kisgyermekkorban diagnosztizálják.
A Charcot Marie Tooth (CMT) elnevezés a herediter neuropathiákat foglalja magában. Ezek között 1. és 2. típust különböztetünk 
meg. A CMT 1. a demyelinisatiós formákat, a CMT2 az axonális formákat jelzi. Az axonális formák közül a mitofusin mutációi 
okozta esetekben számos alkalommal írtak le súlyos opticus neuropathiát. A mitofusin gén a mitochondrialis dinamikát befo-
lyásoló gének közé tartozik, így a betegség diagnosztikai lépéseit ott ismertetjük. 

IV. Mitochondrialis betegségek

A mitochondrialis cytopathiák a multiszisztémás betegségek heterogén csoportját alkotják, amelyek döntően a központi ideg-
rendszer és a vázizom betegségeit eredményezik, de számos egyéb szerv működészavarát is okozhatják. Elsősorban a nagy 
energiaigényű szövetek, mint a központi idegrendszer, vázizmok, szívizom, az endokrin szervek, máj, vese és a szem érintettek.  
A klinikai tünetek specifikusak, de nagyon változatosak. A mitochondrialis betegség kialakulásához a mitochondriumok mű-
ködését meghatározó materiálisan öröklődő mitochondrialis DNS (mtDNS), és nukleáris DNS (nDNS) mutációi vezethetnek. 
A DNS mutációja okozhat nukleotid szubsztitúciót, ami érinthet RNS-t, rRNS-t vagy stuktúrgént és eredményezhet delécióval/
duplikációval járó génátrendeződést. Esetenként az mtDNS depléciója okoz súlyos tüneteket. A mitochondrialis betegségek 
(mtDNS és nDNS kapcsolt) átlag prevalenciája mai ismereteink alapján 1:5000-re becsülhető. Egyes mitochondrialis DNS mu-
tációk kifejezetten gyakoriak, ezek közül kimagaslik az A3243G pontmutáció, amelynek előfordulási gyakorisága felnőtt finn 
populációban eléri a 16,3/100 000-et. Eddig közel 200 betegség hátterében azonosítottak kb. 500 patogén mtDNS-mutációt 
(www.mitomap.org). A nDNS-kutatások tempójának felgyorsulása következtében egyre több nukleáris mitochondrialis gén mu-
tációja is összefüggésbe hozható valamely klinikai fenotípussal. A mitochondrialis betegségek alosztályokba sorolása számos 
problémát vet föl a mitochondrialis biológia sajátosságainak köszönhetően. Ezek a sajátosságok: az egyes szövetek, sejtek eltérő 
mitochondriumtartalma, a vad és mutáns mtDNS-ek együttes jelenléte a sejtekben (heteroplasmia); a threshold effektus (a sejtek 
diszfunkciójához bizonyos heteroplasmia-arány elérése szükséges), ugyanazon mtDNS mutáció változatos klinikai képet eredmé-
nyezhet, nincs egyértelmű fenotípus-genotípus korreláció. Mindezek alapján a klinikai diagnosztika számára a tisztán klinikai 
alapon történő klasszifikáció a leghasznosabb annak ellenére, hogy sok beteg nem sorolható egyik kategóriába sem. Sok esetben a 
béta-oxidációs zavarok jelentik a nehézséget, de ezekben a myopathologiai diagnosztika segítséget jelenthet a klinikus számára. 

Az mtDNS protein kódoló génekhez kapcsolt betegségei
A mitochondrialis légzési transzportlánc felépítésében kb. 80 fehérje vesz rész. Ezek közül a mitochondrialis genomban csak 13 
kódoló gén található, melyek a légzési transzportlánc egyes alegységeit kódolják. Az mtDNS protein kódoló génjeiben több mint 
200 patogénmutáció ismert (www.mitomap.org). A legtöbb mutáció a NADH dehidrogenáz és a citokróm-c oxidáz különböző al-
egységeit kódoló génekben található. Emellett kisebb számban találhatóak mutációk a citokróm oxidáz-b és az ATP-áz 6-os, 8-as 
alegységeit kódoló génekben is. A proteinkódoló gének mutációi közül az egyik leggyakoribb a Leber-féle optikus neuropathia 
(LHON). 

Neuro-ophthalmologiai tüneteket okozó mitochondrialis betegségek a nukleáris DNS mitochondrialis génjeinek mutációi kö-
vetkeztében is kialakulhatnak, hiszen a mitochondrialis funkciót a sejtmag és a mitochondrium DNS-molekuláinak koordinált 
működése határozza meg. A mitochondrium működését befolyásoló nukleáris gének lehetnek légzési transzportlánc alegységeit 
kódoló, az intergenomiális szignalizációban szerepet játszó, a mitochondrialis dinamikát befolyásoló, a lipidmiliőért felelős, és 
egyéb, a mitochondrium működését befolyásoló fehérjéket kódoló gének. A mitochondrialis transzlációs gépezet több nukleári-
san determinált polypeptidet és mitochondrialisan kódolt rRNS-t, tRNS-t is tartalmaz, illetve a nagy respiratorikus komplexek 
mindkét genom által kódolt alegységekből állnak. A nDNS kb. 1000 mitochondrialis proteint kódol, melyek közül mindössze 67 
játszik szerepet a légzési lánc működésében. Az nDNS által kódolt mitochondrialis proteinek a cytoplasmában szintetizálódnak 
és specifikus transzportrendszer segítségével importálódnak a mitochondriumba. A mitochondriumok azon kívül, hogy a sejtek 
energiametabolizmusában alapvető szerepet játszanak, számos egyéb celluláris folyamatban is részt vesznek. Biogenezisükben, 
illetve működésükben a nukleáris és mt genom közötti párbeszéd alapvető fontosságú. A nukleáris és mitochondrialis DNS 
intergenomiális kommunikációs zavara a mtDNS-t mind mennyiségileg (mtDNS-depléció), mind minőségileg érintheti (több-
szörös mtDNS-deléciós szindrómák). A multiplex mtDNS-deléciókkal járó betegségek általában neuro-ophthalmologiai tüne-
tekkel járnak. A klinikai gyakorlatban legtöbbször progresszív ophthalmoplegia externával (PEO) találkozunk, amely általában 
autosomalis domináns (AD) öröklésmenetű. Az AD-PEO szindrómák 50%-ában a POLG1 gén, 30%-ában a Twinkle, 7–8%-ában 
az ANT1 gén mutációja áll a klinikai tünetek hátterében. Más mtDNS multiplex delécióval járó kórképek autoszomálisan öröklődő 
opticus atrophiát, súlyos visusromlást is eredményezhetnek. Az autoszomális domináns opticus atrophia (ADOA) hátterében 
leggyakrabban a mitochondrium belső membránjában elhelyezkedő dynaminszerű OPA1 génjének mutációja áll. 
 
A mitochondrialis betegségek molekuláris genetikai diagnosztikai lehetőségei 
Néhány esetben már a klinikai kép is jellegzetes az illető mitochondrialis betegségre és a diagnózishoz elegendő a vérből izolált 
DNS molekuláris genetikai tesztje. Sok esetben azonban nem ilyen könnyű a helyzet, és több diagnosztikus procedúrát is 
be kell iktatni a genetikai vizsgálat elé, mint pl. ENG vizsgálat, multimodalis elektrofiziológiai vizsgálatok, vér/liquor-
laktátszint vizsgálata, képalkotó eljárások, kardiológiai vizsgálat, az izombiopszia hisztológiai, hisztokémiai és biokémiai 
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feldolgozása és a DNS-analízis. A molekuláris genetikai tesztek a real time PCR-rel történő quantitativ mtDNS mennyiség 
meghatározást, SNP screeninget, a teljes mitochondrialis genom vagy a gyanús nukleáris gén szekvenálását foglalják magukban. 
A morfológiai vizsgálatok az izomban patológiás szerkezetű mitochondriumok felszaporodását igazolják, módosított Gömöri-
trichrom festéssel „ragged-red”, módosított SDH készítményben „ragged-blue”, a citokróm-oxidáz festéssel COX-negatív ros-
tok jellemzik a kórképet. Az ultrastrukturális vizsgálat patológiás cristázatú, gyakran ún. paracristallin inclusiókat tartalmazó 
mitochondriumokat talál. Az mtDNS kapcsolt betegségek gyanúja akkor vetődik föl, ha maternalis az öröklődésmenet, illetve az 
anyai ágon előforduló társbetegségek mitochondrialis betegségre utalnak. Ilyen esetben a rutindiagnosztika során az ún. mtDNS 
hot spotokat vizsgáljuk. Leber herediter opticus neuropathia esetében ismertek az alap patogén mutációk, melyekhez sok esetben 
társuló, sok esetben a fenotípust modifikáló mutációk társulhatnak. Ez utóbbiak önmagukban nem okoznak LHON-t. Abban 
az esetben, ha nukleáris eredetű mitochondrialis betegségre gyanakszunk, a nukleáris mitochondrialis gének kiválasztásában 
elsősorban a klinikai tünetek irányítják a klinikust. Pl. autoszomális domináns öröklődésű progresszív ophthalmoplegia esetén 
első diagnosztikus lépésként javasoljuk az izomszövetből az mtDNS delécióinak vizsgálatát. Amennyiben az intergenomiális 
kommunikáció zavarát jelző mtDNS multiplex deléció igazolódik, akkor javasolt a POLG1, Twinkle, ANT1 vagy RRM2B gének 
szekvenálása. Ha súlyos látásromlás, opticus atrophia igazolódik, a mitochondrialis dinamikát szabályozó gének közül az OPA1 
vagy a mitofusin gént vizsgáljuk. A mitofusinmutációk axonális típusú neuropathiát is eredményeznek. Mivel ezekben a gének-
ben nincsenek mutációs host-spotok, a teljes gén szekvenálása szükséges. Ez jelenleg még költséges megoldás és a legtöbb labo-
ratórium csak a kódoló exonok szekvenciáját vizsgálja az egyes nukleotid-polimorfizmusokra koncentrálva. Ezen technikával  
a kisebb-nagyobb deléciók és duplikációk felfedetlenek maradhatnak, illetve az introni mutációk sem kerülnek felismerésre. 
A molekuláris biológiai metodikák gyors fejlődése azonban reményt ad arra, hogy a diagnosztikai lehetőségek már a közeljövőben 
robbanásszerűen javulni fognak. 
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VAJDA JÁNOS

2.5. Újabb ismeretek az idegsebészeti gyakorlatban a látórendszerre 
vonatkozóan

A Neuro-Ophthalmologia könyv (Literatura Medicina Kiadó, 1996) A látópálya-megbetegedések idegsebészeti vonatkozásai 
c. fejezetének 2. pontja a látópálya éreredetű idegsebészeti betegségeit foglalta össze. Azóta gyarapodik az irodalom, és saját 
tapasztalatunk a nervus opticus, chiasma – ritkábban a szemmozgató agyidegek – állományában kialakult cavernomákat ille-
tően, amelyeket csak a nagy pontosságú MR láttathat, és nem kerülhetett a 10 évvel korábbi kötet anyagába. 
Az optochiasmalis cavernoma klinikuma leginkább a hirtelen észlelt látásromlás, a cavernoma lokalizációja, illetve a friss bevérzés 
elhelyezkedése függvényében látótérkiesés, beszűkülés, a vérzés nagyságától függően heveny fejfájás, rossz közérzet.
Előfordulása az összes agyi vascularis események számához képest ritka, de specifikus jelentkezése, sebészi kezelhetősége miatt 
jelentős az újabban felismert kórképek között. Említeni kell azokat az eseteket, ahol az optochiasmalis cavernoma mellékleletként 
került felismerésre, vagyis olyan eseteket, ahol az elváltozás korábban nem vérzett, vagy a vérzés nem okozott panaszt, illetve 
nem történt a látópályához tartozó panasz miatt képalkotó vizsgálat.
A cavernoma az arterio-venosus malformációk közé tartozik, jellegzetessége, hogy az artériás és vénás rendszer közvetlen összeköttetése(i) 
nem haladják meg az arteriolák szintjét, a vénák pedig intraparenchymalis érszakaszok. Emiatt érthető meg az angiomákkal szem-
ben jóval enyhébb klinikum, ugyanis a cavernoma vérzése alacsony (arteriolás) nyomáson történik, roncsoló hatása pedig töredéke az 
angioma vérzésének. Ezzel függ össze az is, hogy a vérzés leggyakrabban az elváltozáson belül marad, és a vért a haematoma felszívódá-
saként az elváltozás barlangos (caverna) vénái bekebelezik. Ezzel a mechanizmussal minden bevérzés növelheti a cavernoma átmérőjét.
Az egymást követő vérzések foltos maradványai és a cavernoma erek együttese jellegzetes fekete (hemosiderin) és fehér (thrombus) 
részleteket adó MR-képet ad, miközben a CT csak friss, nagyobb haematoma esetén pozitív, az angiográfia pedig a kóros erek 
kicsiny mérete miatt nem diagnosztikus értékű.
Növekvő felfedezettségének megfelelő klinikai, idegsebészeti jelentősége folytán irodalma is gyarapszik, amelyben a kóreredet is 
szerepel. Az érfejlődés korai szakaszából fennmaradt kóros eltérésekkel, vagy fejlődési változatokkal való érvelést támogatja az a 
tény, hogy az esetek legalább egyharmadában a cavernomák az agyi vénás rendszer fokális variációjával (developmental venous 
anomaly, DVA) együtt fordulnak elő. Ugyanakkor az is ismert, hogy utánkövető vizsgálatokkal cavernomák kialakulása és nö-
vekedése igazolható korábban intakt területeken is. (Kérdés természetesen, hogy ilyenkor nem a lézió láthatóvá tételének méreti 
feltételeiről van-e szó, miközben a fejlődési rendellenesség jelen van.)
Más, az agyi érrendszert érő hatásokról is felmerült, hogy szerepe lehet már kialakult érrendszer mellett cavernoma(ák) 
létrejöttében. Példaként állhat az Országos Idegsebészeti Intézet egyik legutóbbi esete: fiatal nőbeteg craniocervicalis 
malignus ependymomájának szubtotális műtétet követően irradiációban részesült, amelynek ideje alatt és azt követően 
kontrollként számos MR-felvétel készült. 10 év múlva az agytörzsi bevérzések klinikuma és CT képe miatti MR két kiterjedt 
pontin cavernomát mutatott DVA környezetben, amely szintén nem volt jelen a korábbi vizsgálatok alkalmával.
Az optochiasmalis cavernomák multiplicitása egyéb agyi lokalizációhoz hasonló jellegzetesség, ahol a további elváltozás mind 
azonos, mind egyéb agyi struktúrákban előfordulhat (1. és 2. ábra). Ilyenkor a kezelés időzítésének optimalizálása igényel 

1. ábra 
Bal optochiasmalis cavernoma szubakut 
vérzését igazoló CT

2. ábra 
A cavernoma lokalizációs viszonyait mutató MR. Mivel a CT csak a vérzés tényét mutatja, MR javasolt, mert 
az MR T1 és T2 felvételek megerősítik a vérzés létét és a nagyságára nézve is informatívak, valamint a központi 
idegrendszer megfelelő struktúrájában mutatják ki a következményes vérzést

BA
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megfontolást a klinikai sürgősségi szempontok alapján, minthogy az egyes lokalizációk egyedi vérzésveszélye nem ismert.  
A cavernomák ismételt vérzésének esélye 1-2% évente, amely kumulálódik, így minden sebészi eltávolítás indokolt, amelynek 
veszélye a várható élettartamra kivetített vérzésveszélynél kisebb. Ez a legtöbb lokalizációban azt jelenti, hogy 60 éves kor alatt 
megelőző céllal is indokolt a műtét. Az optochiasmalis cavernomák eddig közölt, és intézetünkben látott eseteiben a műtét meg-
előző jellege mellett a vérzés látópálya-kompressziót okozó volta miatt terápiás is, így még inkább ajánlott (3. és 4. ábra). Ezt az 
aktív tendenciát tovább támogatja, hogy az optochiasmalis cavernomák jól feltárhatók, a felszínt szélesen elérők, sebészetük  
a suprasellaris vagy temporomedialis mikrosebészet fejezetébe tartozik. Eseteink azzal a tanulsággal jártak, hogy a cavernoma-
erek és a vénás bugyrok – amelyekre jellemző, hogy a gliosisból szőlőfürtként könnyen kihámozhatók – az egyéb agyi lokalizációk-
kal szemben, bipoláris koagulációval zsugoríthatók és az optochiasmalis cavernomák meglepően hegesen rögzültek a szomszédos  
állományban. A szükséges radikalitás igényelte manipuláció így magasabb kockázatot jelent, amelyre fel kell készülnie a sebésznek. 
A legkisebb veszteséget is elkerülendő, még szigorúbban kell az ereket követni. Az ismert és közölt esetek valamennyien javultak 
az optiochiasmalis funkciók terén, halálozás nem volt.

3. ábra  
Műtét közben készült felvételen a cavernoma kifejtésének fázisai a látópálya rostok közül
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2.6. A gamma kés stereotaxiás sugársebészet szerepe  
Neuro-Ophthalmologiai kórképek kezelésében

A stereotaxiás sugáragysebészet vagy „radiosurgery” terminológia és a módszer alapelveinek kidolgozása Lars Leksell profesz-
szor – Herbert Olivecrona tanítványa, és utódja a Karolinska Egyetem idegsebészeti tanszékén – nevéhez fűződik 1951-ből. 
A sugársebészet célja „a kóros vagy normális sejteket tartalmazó meghatározott céltérfogat teljes és pontos megsemmisítése 
egyszeri, nagy dózisú sugárkezeléssel, a környező szövetek károsítása nélkül”. Ez a hatás több, egyenként kis energiájú sugár-
nyalábnak a célpontra való precíz fókuszálásával érhető el. Három különböző technika alkalmazható erre a célra: a lineáris 
accelerátor (LINAC), a Bragg-peak (vagy protonsugár), és a gamma kés sugársebészet. A Leksell gamma kés® (LGK) egy olyan 
kifejezetten agysebészeti célokra dedikált eszköz, amely a koponya megnyitása nélkül roncsolja el a kívánt szöveteket. Bioló-
giai hatását egy fél-gömb mentén elhelyezett, a középpontba centrált, 201 db kobalt-60 izotópforrás ionizáló gamma-sugarain 
keresztül fejti ki (1. ábra).

Az eddigi módszerek közül az LGK bizonyult a legprecízebbnek; <0,5 mm-es találati pontossága különösen alkalmassá teszi de-
likát idegsebészeti beavatkozásokra. A sugáragysebészetet eredetileg funkcionális neurológiai kórképek (gyógyszerrezisztens 
fájdalom) kezelésére fejlesztették ki, de hamarosan agytumorok és arteriovenosus malformatiók (AVM) váltak az eljárás fő 
célpontjává. Jelentős szerepre tett szert neuro-ophthalmologiai kórképek kezelésében is. A gamma kés prototípusát 1967-ben 
installálták Stockholmban a Sophiahemmet Hospitalban (2. ábra), s azóta több mint 600 000 beteget kezeltek az eszközzel  
a világ jelenleg működő közel 300 LGK-centrumában. 

Az eddigi klinikai tapasztalatok alapján az LGK a sugáragysebészet „aranysztenderd”-jévé vált. Az LGK C-modellt 1999-ben 
állították üzembe Brüsszelben az Erasmus Klinikán, amelynek fő technikai újdonsága egy komputervezérlésű robot, az auto-
mata pozicionáló szisztéma (APS). A robot segítségével az egymást követő sugárlövések célpontja automatikusan változtatható  
a kezelések során a korábbi mechanikus beállításokkal szemben. Emellett egy olyan egységes digitális láncot alakítottak ki a kép-
alkotástól kezdve a tervezésen keresztül a sugárzás leadásáig, amely tovább növelte a találati pontosságot. A legújabb fejlesztés, 
az LGK Perfexion (3. ábra), már képes a koponyán kívül a nyaki régió kezelésére is, és a sugárgyűjtő csatornák (collimatorok) 
átmérőjének változtatását automatizálva nagymértékben lerövidítették a kezelési időt.

Az első ilyen rendszer 2006-ban, Marseilles-ben (Hôpital La Timone) kezdte meg működését. A gamma kést Magyarország 
egyelőre még nem fogadta be, annak ellenére, hogy a környező országokban már mindenütt megtalálható. Hazánkban, 1991-ben 
Budapesten az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet és az Országos Onkológiai Intézet együttműködésében kezdődött  

1. ábra 
A gamma kés működési elve: a sugárgyűjtő csatornákat 
tartalmazó félgömb alakú collimatorsisak a centrumba 
fókuszált sugárnyalábokkal

2. ábra 
A prototípus gamma kés megalkotójával, Lars Leksell professzorral 
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LINAC alapú sugáragysebészet. A későbbiekben a Pécsi 
Egyetemen, Miskolcon és Szombathelyen lineáris gyorsí-
tókkal, illetve a Debreceni Egyetemen egy kínai fejlesztésű 
rotációs gamma szisztémával indultak stereotaxiás sugárse-
bészeti beavatkozások.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Az utóbbi évtizedek technikai vívmányait az idegsebészet 
a minél kevésbé invazív módszerek keresésére használta fel 
a nehezen megközelíthető, mély agyi régiók és patológiáik 
felkeresésére, a környező ép szövetek lehető legjobb megkí-
mélése mellett. Hála a nagyteljesítményű komputereknek,  
a fejlett sebészi mikroszkópoknak és a modern képalkotó tech-
nikáknak, az idegsebészeti beavatkozások ma már háromdi-
menziós agyi rekonstrukciókon előre is megtervezhetőek.  
Az „image-guided” neuronavigációs szisztémák a laesio pon-
tos műtéti lokalizációját és felkeresését segítik. Az endoscopos 
technikák megjelenése hozzájárult intraventricularis vagy 
agyalapi struktúrák és elváltozásaik jobb vizualizációjához. 
Az elektrofiziológia fejlődése a differenciáldiagnosztikában 
jelent segítséget. Mindezen módszerek együttesen a feltárá-
sok kiterjedésének és invazivitásának jelentős mértékű csök-
kenéséhez vezettek. 
A radiosurgery és a gamma kés továbbfejlesztve a „minimal 
invasive neurosurgery” koncepciót most már generál 
anaesthesia és craniotomia nélkül, komputervezérléssel, 
a zárt koponyán keresztül operál. Eredeti küldetése rákos 
betegek gyógyszeresen csillapíthatatlan fájdalmának enyhí-
tése volt thalamotomiával. Napjainkra azonban az indikáci-
ós terület jelentősen kibővült, és folyamatosan tágul újabb 
kórképek kezelésével. A módszer alkalmazható elsődleges 
műtétként, a hagyományos craniotomia alternatívájaként, 
nehezen megközelíthető, nagy operatív kockázattal járó pa-
tológiák megsemmisítésére. Másodlagos beavatkozásként 
használható recidív vagy reziduális tumorok esetében, kiegészítő terápiaként egyéb eljárásokhoz, például a kemoterápiához vagy 
frakcionált besugárzáshoz „booster”-ként malignus gliomák esetében. Tekintve, hogy a radiosurgery technika sugárhatással ope-
rál, 3–3,5 cm átmérőnél és 10–15 cm3-nél kisebb térfogatú laesiók esetében működik biztonsággal. Nagyobb teriméknél számolni 
kell az esetleges nemkívánatos sugármellékhatásokkal, ezért ilyen esetekben több részletben történhet a kezelés, amit „staged 
radiosurgery”-nek nevezünk. 
Az indikációs kör manapság alapvetően három fő területet foglal magába: daganatos elváltozásokat, vascularis malformatiókat 
és funkcionális kórképeket. 
Az agydaganatok alkotják a kezelések kétharmadát, ezen belül is első helyen a single és multiplex carcinoma-metastasisok 
szerepelnek (4. ábra). 

Nagy előnye a módszernek a korábbi craniotomiás műtétekkel szemben, hogy egymástól távol, különböző régiókban elhelyezkedő 
tumorok esetében is sikerrel alkalmazható egy ülésben. Újonnan fejlődő tumorgócok is likvidálhatók további kezelésekkel. A reak-
ciókészség a szövettani típustól függetlenül is jó, és a korábban radiorezisztensnek tekintett, a hagyományos frakcionált besugárzás-
ra nem reagáló metastasisok esetében is eredményes. Második helyen a rosszindulatú daganatok között a malignus astrocytomák 
állnak; alkalmazhatjuk primer kezelésként nehezen hozzáférhető lokalizációban, például agytörzsi gliomák esetében, vagy a kon-
vencionális radiotherapia kiegészítésére booster-ként. A benignus neoplasmák közül meningeomák (elsősorban bázistumorok), 
vestibularis schwannomák, hypophysis-tumorok és craniopharyngeomák solid részének sebészetében kamatoztatható kiválóan. 
Az agyi vascularis patológiák közül az arteriovenosus malformatiók (AVM) képezték az egyik legkorábbi indikációt, és je-
lenleg is a beavatkozások 20%-át teszik ki. MRI és angiográfiás follow up vizsgálatok igazolták, hogy az AVM-ek 65–87%-a 
obliterálódik, és 75%-a zsugorodik a kezelést követő 2–5 év alatt. Az obliterációig azonban, az ún. latenciaperiódusban, a vérzés 
veszélye a betegség természetrajzának megfelelő évi 2–4% eséllyel továbbra is fennáll. Cavernomákat illetően az eredmények 
ellentmondásosak, a kezelés mellett és ellen egyaránt szólnak közlemények, a tisztánlátáshoz további hosszú távú nemzetközi 
utánkövetések szükségesek. Vénás anomáliák (DVA) kezelése kontraindikált, minthogy ezek a malformatiók a fiziológiás vénás  

3. ábra 
A legújabb fejlesztés: a gamma kés Perfexion

4. ábra 
Dupla agyi metastasis kezelési terve
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elfolyás részét képezik, s fejlődési variánsnak tekintendők. Aneurysmák sebészetére egyelőre nem alkalmazható, történtek kí-
sérletek, de az eredmények nem meggyőzőek. A feladat jelentőségét tekintve a jövő egyik nagy gamma-agysebészeti kihívása,  
és megoldásra vár. 
A funkcionális kórképek közül trigeminus neuralgiák megszüntetésére vagy enyhítésére alkalmazzák kiváló eredménnyel.  
Tekintve a magas sikeres terápiás arányt és az alacsony kockázatot, számos centrumban elsődleges kezelési formaként ajánlják. 
Egyéb funkcionális betegségekben thalamotomiát vagy pallidotomiát tremor javítására, és capsulotomiát obscessiv-compulsiv 
kórképekben hajtottak végre sikerrel a gamma késsel. Laesionectomiát és szelektív amygdalo-hippocampectomiát is végeztek 
gyógyszerrezisztens epilepsziák esetében, a mellékhatások miatt azonban a módszer nem terjedt el ezekben az esetekben.
A gyermek agysebészetben a fentiekhez hasonló jó eredménnyel funkcionál. A keret rögzítése miatt a koponya elcsontosodása 
szab határt az életkornak (kb. 2 év). Nehezen kooperáló kisgyermekeknél generál anaesthesia szükséges. 
Neuro-ophthalmologiai alkalmazása a fenti kórképek speciális lokalizációja esetén válhat szükségessé, amely érintheti a sze-
met, az orbitát és a látópálya bármelyik szakaszát. Az ocularis indikációk magukba foglalják az uvealis melanomákat, szem-
metastasisokat, előrehaladt glaucomát, korfüggő macularis degeneratiót, haemangioblastomákat, angioreticulomákat, 
pseudotumorokat és a vegetatív fájdalmat. A szembetegségek kezelése speciális műveleteket igényel; tekintve, hogy a szem mozog,  
a beavatkozás előtt fixálni kell, valamint az excentrikus helyzet miatt prone pozícióban, azaz hason fekve történik a besugárzás. 
Az orbitális betegségek közül a különféle daganatok kezelésére használható a gamma kés. A látópálya különböző szakaszait 
érintő kórképek közül leggyakrabban a sellaris-, suprasellaris-, és parasellaris-régió tumoros elváltozásainak, azaz hypophysis-
tumorok, craniophyryngeomák, meningeomák és metastasisok elpusztítására alkalmazzuk (5–7. ábra). 

A látóideg, a szemmozgató idegek és a chiasma opticum közelsége miatt ezen beavatkozások nagyon óvatos, körültekintő terve-
zést igényelnek, hiszen a fenti struktúrák meglehetősen sugárérzékenyek, ezért az esetlegesen rajtuk áthaladó, károsító sugár-
nyalábokat egy kirekesztő program segítségével elimináljuk. A radiatio optica rostjait, illetve az occipitalis látókérget károsító 
lebenydaganatok, állományi tumorok (focalis gliomák), extraparenchymalis daganatok (metastasisok, meningeomák), illetve 
arteriovenosus malformatiók (8. ábra) jelentős részét alkotják a gamma kés sugársebészeti műtéteknek.  

A GAMMA KÉS SUGÁRSEBÉSZET FÁZISAI

Az eljárás az egynapos sebészet keretein belül végezhető; egyik nap befekszik a beteg a kezelésre, s másnap általában otthonába 
bocsátható, intenzív ágyigénye nincs. A műtét a stereotacticus keretnek (Leksell Frame G-Model, Elekta) a fejre helyezésével kez-
dődik (9. ábra) általában lokál anaesthesiában (gyermekeknél vagy nyugtalan betegeknél szükség lehet altatásra). 

5. ábra
A chiasmát elérő hypophysis-daganat a GK-kezelés idején (bal oldal), 1 éves 
kontrollon zsugorodás észlelhető (jobb oldal)

6. ábra 
Chiasma laesiót okozó, intra-suprasellaris craniopharyngeoma regressziója 
sugársebészet hatására

7. ábra 
Szemmozgászavart okozó parasellaris meningeoma (bal oldalon), és 1 évvel a 
gamma kés sugársebészet után a tumor eltűnése figyelhető meg (jobb oldalon)
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A művelet alapvető momentuma, hogy az elpusztítani kívánt 
agyi, szemgolyói vagy orbitális céltérfogat a keret által meg-
határozott X, Y, Z koordinátarendszer középpontjába vagy 
ahhoz közel kerüljön. Ezt követi a célpont stereotacticus ki-
jelölése képalkotó eljárásokkal, amihez a legtöbb centrum-
ban alapvizsgálatként MRI-t használnak. Az MRI ugyan 
érzékeny felbontású az agyszövetre és annak elváltozásaira, 
hajlamos azonban a térbeli torzításra, amelynek kompen-
zálására az MR-felvételeket CT-képekkel fuzionáltatjuk. 
Vascularis malformatiók kezeléséhez az MR- és CT-vizs-
gálatokat angiográfiával egészítjük ki. Bizonytalan határú 
laesiók, pl. gliomák esetében komoly segítséget jelenthet 
a céltérfogat behatárolásában a funkcionális képalkotók 
közül a pozitronemissziós tomográfiás (PET) vizsgálat.  
Az ép és kóros agyterületek eltérő anyagcsere-aktivitásának 
képi megjelenítése nagyban hozzájárul mind neurológiai, 
neuro-ophthalmologiai, mind pedig idegsebészeti kórképek 
tisztázásához olyan esetekben is, amikor a hagyományos imaging technikák nem mutatnak egyértelmű morfológiai eltérést.  
Az így kapott metabolikus adatok az MRI és CT által nyert statikus anatómiába integrálva kifinomult tervezést tesznek lehetővé.  
Az image-transfer interneten vagy intraneten keresztül lehetséges a planning computerbe. Ennek segítségével történik a pro-
cedúra legfontosabb és legnagyobb szakértelmet igénylő művelete: az elpusztítani kívánt céltérfogat kijelölése, anatómiai  
körülhatárolása és a sugárműtét megtervezése. Ez a folyamat teammunka eredményeként idegsebész, radiológus, onkológus 
és fizikus együttműködésével alakul ki. A kezelési terv a különböző sugárlövések átmérőjének, térbeli elhelyezésének és dózis-
nagyságának kialakításával jön létre. A nagy teljesítményű komputer lehetővé teszi a dóziseloszlás háromdimenziós szimulálását  
a stereotacticus CT-, MR- és DSA-felvételeken. A cél egy olyan irradiációs térbeli formátum alkotása, amely a lehető legjobban 
illeszkedik a céltérfogat alakjához, és teljesen lefedi azt („high conformity”), miközben a környező ép szövetek csak minimális 
sugarat kapnak („high selectivity”). A tervezés a sugárdózis nagyságának meghatározásával fejeződik be, amit befolyásol az el-
változás térfogata, szövettani típusa, a környező elokvens struktúrákhoz való viszonya, és az előzetes radioterápia. Ezt követően  
az adatokat digitális úton a vezérlő komputerbe továbbítjuk. A gamma kés sugárműtét alatt a beteg fejét a stereotacticus kerettel 
az automata pozicionáló szisztémához rögzítjük (9. ábra). 

A kezelés során az APS a komputer adatai alapján az egymást követő sugárlövésekhez a stereotacticus koordinátákat úgy változ-
tatja, hogy a céltérfogat különböző részei a sugárzóegység centrumába kerüljenek. A sugárműtét végeztével a keretet eltávolítjuk. 
A beteget éjszakán át megfigyeljük és másnap általában elbocsátható a felvételivel megegyező státuszban, az önellátáshoz szük-
séges alapaktivitás korlátozása nélkül. Ritka mellékhatásként izgalmi tünetek, rossz közérzet, fejfájás, hányinger, agyidegtünetek 
jelentkezhetnek, amelyek többnyire átmeneti jellegűek, és néhány napos gyógyszeres kezelésre oldódnak.
  
A módszer határai

A gamma kés eredeti céljának és konstrukciójának megfelelően anatómiai és indikációs korlátokkal rendelkezik. Anatómiai 
mozgáshatárát a centrumok kétharmadában használt C-modell esetében a koponyabázis képezi; a foramen magnum szintjétől 
caudalisan elhelyezkedő laesiókat nem képes elérni. A napjainkban terjedő gamma kés Perfexion már a nyaki szakasz patológiáira is 

9. ábra
A stereotacticus keret felhelyezése (bal oldalon), és a beteg fejének rögzítése az APS-sel a gamma kés sugársebészethez (jobb oldalon)

8. ábra 
Arteriovenosus malformatio (AVM) gamma kés sugársebészeti kezelési terv

A B
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alkalmazható. Indikációs korlátait elsősorban a 3 cm-nél nagyobb és diffúz, infiltráló elváltozások (például astrocytomák) képez-
hetik. Arteriovenosus malformatiók esetében a teljes obliteratióig (átlag két év) a vérzésveszély fennáll, és bizonyos esetekben meg 
kell ismételni a kezelést. Mivel a sugárforrást a radioaktív kobalt-60 képezi, az izotóp bomlásával a gamma kés sugárenergiája 
csökken, ami a kezelési idő arányos megnyúlásával jár. A Co-60 felezési ideje 5,26 év, és az újratöltés az általános gyakorlatnak 
megfelelően 7–10 évenként időszerűvé válik.  

A FEJLŐDÉS LEHETŐSÉGEI

Tekintve a sugáragysebészet minimális invazivitását és a hagyományos craniotomiás műtétekhez viszonyított alacsony költség-
kihatását, a sugársebészeti technikák iránt világszerte nagymértékben fokozódik az igény. A neuro-ophthalmologiai kórképek 
kezelése az egyik legdinamikusabban fejlődő terület lehet, hiszen napjainkban még sok a kiaknázatlan lehetőség. Különösen éle-
sen jelentkezhet ez a kérdés hazánkban, ahol az európai átlaghoz képest 50%-kal kevesebb műtő és intenzív ágy áll az idegsebészet 
rendelkezésére. A gamma késes beavatkozások száma az utóbbi tíz év során évente megnégyszereződött, az újonnan telepített 
centrumok pedig évente duplázódtak. Nagy előnye a gamma késnek a többi sugársebészeti technikával szemben, hogy az egész 
világon egységes rendszert alakítottak ki, központi adatbázissal, amelybe minden egyes centrumot bekapcsoltak. Az elmúlt négy 
évtized tapasztalatairól több mint 1500 megjelent közlemény számolt be. A tudományos aktivitásnak és az uniformizált szisz-
témának köszönhetően a kezelések világszerte hasonló elvek alapján és hasonló eredményekkel történnek. Az adatok nyíltsága 
és hozzáférhetősége nagyban növelte a bizalmat a módszer iránt. Ahogyan napjainkra a CT, az MRI és a DSA az idegsebészeti 
ellátás sztenderdjévé vált, úgy a sugársebészet is az idegsebészeti arzenál integráns részét kell, hogy képezze a XXI. században. 
Ezt igénylik mindenekfelett a rászoruló betegek szempontjai, és nem utolsósorban pedig az egészségügyi finanszírozás érdekei is. 
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SZIKORA ISTVÁN

2.7. Neuro-Ophthalmologiai tüneteket okozó kórképek 
neurointervenciós kezelése

BEVEZETÉS

A Digitális Subtractiós Angiográfiás (DSA) technika, valamint az endovascularis kezelési módszerek gyors fejlődésének köszön-
hetően az elmúlt évtizedekben az intervenciós neuroradiológia (vagy röviden neurointervenciós terápia) a cerebrovascularis 
betegségek jelentős hányadának kezelésében kiemelkedő szerephez jutott. Anatómiai helyzete folytán számos cerebrovascularis 
kórkép okoz közvetve vagy közvetlenül neuro-ophthalmologiai tüneteket. Az e betegségek mögött rejlő, valamint a közvetlenül 
az orbitában elhelyezkedő vascularis elváltozások általában jól megközelíthetők a neurointervenció eszközeivel, sőt azok nem-
egyszer az első választandó módszert jelentik. 
Közvetett úton okoznak tüneteket a sinus cavernosusban (SC), illetve az arteria carotis interna (ACI) supraclinoidalis szakaszán 
elhelyezkedő aneurysmák, és a SC-ban vagy annak felszínén kialakult arteriovenosus shuntök. Közvetlenül tünetképző az ACI 
szűkületével vagy embóliájával összefüggésben kialakuló arteria centralis retinae (ACR) thrombosis, illetve embólia. A daganatos 
betegségek közül a retinoblastoma kezelésében lehet szerepe a neurointervenciós terápiának. 
A következőkben összefoglaljuk a neurointervenciós módszerekkel kezelhető intracranialis és intraorbitalis kórképek pa-
tológiáját, patomechanizmusát, képalkotó diagnózisát és neurointervenciós kezelésük technikáját, valamint annak várható 
eredményeit. 

AZ EXTRADURALIS ÉS SUPRACLINOIDALIS CAROTIS INTERNA ANEURYSMÁI

Patológia és patomechanizmus

Aneurysma ruptura
Az ACI aneurysmái kétféle mechanizmussal válhatnak tünetképzővé. Kisebb aneurysmák rupturája után a vérzés mechanikai 
nyomása és kémiai irritációja egyaránt okozhatja a szomszédságban futó agyidegek károsodását. Ez leginkább az ACI – Arteria 
Communicans Posterior (PCom) – szögletben elhelyezkedő aneurysmák esetén fordul elő. Az itt elhelyezkedő aneurysma hir-
telen növekedése gyakran okoz fejfájást és részleges oculomotorius (n. III.) paresist subarachnoidealis vérzés (SAV) nélkül is. 
Ezeket a tüneteket azonban érdemes figyelmeztető jelként értékelni, mert nemritkán néhány nap, esetleg hét után a SAV bekö-
vetkezik. A PCom aneurysma ruptura után lezajlott SAV igen gyakran jár teljes vagy részleges n. III. paresissel (1. ábra a–c) . 

Aneurysma okozta agyideg-kompresszió

A SC-ban elhelyezkedő ACI aneurysmák extraduralis lokalizációjuk folytán SAV-t nem okoznak. Így gyakran igen nagy méret-
re (2–3 cm) is megnőhetnek tünet és panaszmentes állapotban, miközben egyre jobban feszítik lateral felé a SC lateralis falát.  
Azután nemritkán hirtelen kezdettel, hányinger kíséretében alakul ki kettőslátás és gyakran súlyos hemicraniás jellegű fejfájás. 
A kettőslátásért a n. III. és a nervus abducens (n. VI.) kompressziója felelős, melyhez gyakran a nervus trigeminus (n. V.) 1-es és 
2-es ágának irritációja is társul (2. ábra a-b). 
A supraclinodalis ACI aneurysmái közül az arteria ophthalmica (AO) eredése környezetében elhelyezkedő, úgynevezett 
parophthalmicus aneurysmák hemodinamikai adottságaik következtében ugyancsak gyakran jelentős méretűre nőnek, mielőtt 
megrepednének. A nagyobb méretű parophthalmicus aneurysmák magukra feszíthetik a nervus opticust (n. I.), ezzel progresszív 
látásromlást okozva (3. ábra a-b). 

Képalkotó diagnózis

SAV után a leggyorsabb és leghatékonyabb képalkotó diagnosztikai algoritmus a koponya-komputertomográfia (CT), majd ezzel 
egy ülésben végzett komputertomográfiás angiográfia (CTA) (1. ábra a). Ez utóbbi általában ahhoz is elegendő, hogy a kimutatott 
aneurysma kezelési módját (neurointervenciós vagy nyitott sebészi) megválasszuk. A nem vérzett aneurysmák kimutatására 
leggyakrabban alkalmazott képalkotó eljárás a mágneses rezonanciás vizsgálat (MR) (3. ábra b), illetve angiográfia (MRA). Ezek 
a vizsgálatok jól mutatják az aneurysma okozta térszűkületet és kompressziós hatásokat. A kezelési terv felállításához azonban 
többnyire nélkülözhetetlen katéterangiográfia (DSA) végzése. 
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Neurointervenciós terápia

Vérzett aneurysmák
Aneurysmák kezelésének leggyakrabban használt neurointervenciós módszere az aneurysma-zsák kitöltése embolizációs 
anyaggal, mely legtöbbször kontrolláltan leválasztható platina mikrospirál [1, 2]. E módszer előnyeit vérzett aneurysmák ese-
tén randomizált összehasonlító vizsgálat igazolta [3, 4], ezért ezekben az esetekben az első választandó eljárás, amennyiben az 
aneurysma morfológiája ezt lehetővé teszi. Folyamatos rtg-átvilágítás mellett az aneurysma-zsákot az arteria femoralis (AF) felől 
felvezetett mikrokatéteren keresztül addig töltjük különböző méretű és konfigurációjú mikrospirálokkal, míg a zsákban a kont-
raszttelődés meg nem szűnik (1. ábra b-f). Noha az így kezelt aneurysmák térfogata értelemszerűen a kezelés után nem csökken, 
a ruptura után kialakult n. III. paresis általában néhány hét, esetleg hónap alatt megszűnik vagy jelentősen javul. Ez amellett szól, 
hogy a tüneteket inkább a vérzés kémiai irritációja, semmint a fizikai kompresszió okozza. 

Kompressziós tüneteket okozó óriás-aneurysmák
Elsősorban fontos hangsúlyozni, hogy a SC-ban elhelyezkedő aneurysmák, mivel extraduralis lokalizációjúak, csak akkor keze-
lendők, ha tüneteket okoznak. Mivel SAV veszélyével nem fenyegetnek, tünetmentes állapotban preventív célból nem szükséges 
kezelni őket. 
Tünetképző óriás-aneurysmák kezelésében a fent leírt mikrospirál-occlusio kevésbé sikeres, itt ugyanis egyértelműen az aneurysma 
térszűkítő hatása okozza a tüneteket. A zsák alapos kitöltésével annak pulzációja csökkenhet, s ez eredményezhet javulást, a térszű-
kület megszűnése azonban ilyen módon nem érhető el. Mindemellett nagy aneurysma-zsákok esetén mikrospirál-occlusio után  
a kiújulás igen gyakori. Ezért a kompressziós tüneteket okozó óriás-aneurysmák kezelésére két módszer alkalmas: a szülő ér (ACI) 
végleges zárása, illetve a szülő éren belül az áramlási viszonyok módosítása, mely az aneurysma trombózisát idézi elő. 
Korábban a két módszer közül csak az első volt elérhető. A szülő ér zárása ma is használható eljárás. Ennek természetesen az  
a feltétele, hogy az elzárandó ACI funkcióját az ellenoldali ACI vagy a hátsó keringés révén a Willis-kör pótolni tudja. A kollaterális 
keringést DSA-val vizsgálhatjuk. Egyszerű módszer az ellenoldali carotis vagy vertebralis töltése a zárandó carotis communis 
manuális kompressziója mellett. Ilyenkor az artériás keresztkeringés mellett különösen fontos a vénás telődés vizsgálata. Ameny-
nyiben a vénás fázis a két oldalon egyszerre jelentkezik vagy a zárandó oldalon nincs 2 másodpercet meghaladó késés, az ACI 
feláldozható. Ilyenkor az aneurysmát hordozó ACI-t leválasztható mikroballonnal zárjuk (2. ábra). A módszer megbízhatósága 
növelhető szimultán transcranialis Doppler vizsgálattal [5–7]. 
Az ACI zárása azonban a keresztkeringés legalaposabb vizsgálata mellett is ischaemiás szövődmény 5% körüli kockázatát 
hordozza [6], hosszú távú eredményei bizonytalanok, de tudottan fokozza az ellenoldali ACI-n vagy az arteria communicans 
anterioron (ACom) újabb aneurysma kialakulásának veszélyét. Ezért a ma elérhető technikai lehetőségek mellett célszerűbbnek 
látszik az úgynevezett áramlásmódosító stentek használatával az ACI áramlási viszonyait módosítani úgy, hogy az az aneurysma 
trombózisához vezessen. Ezek a belső érprotézisek kellően rugalmasak ahhoz, hogy a carotis syphonon keresztül a megfelelő 
pozícióba vezethessük őket, de fonatsűrűségük elegendő ahhoz, hogy a szülő ér és az aneurysmazsák között az áramlást annyira 

1. ábra 

Arteria Carotis Interna (ACI) – Arteria Communicans Posterior (PCom) 

aneurysma és neurointervenciós kezelése mikrospirálokkal
A: CT angiográfia (CTA). Az ACI hátsó falán elhelyezkedő aneurysmát nyíl jelö-
li. B: Digitális Subtractiós Angiográfia (DSA), bal ACI töltés, 3D rekonstrukció. 
Az aneurysmát nyíl jelöli. C: DSA, bal ACI töltés, oldalirányú 2D angiográfiás 
kép. Az aneurysmát nyíl jelöli. D: Leválasztható mikrospirál aneurysmák zárá-
sához (GDC mikrospirál, Boston Scientific Neurovascular, Fremont, CA, USA).  
E: Az aneurysmába helyezett mikrospirálok árnyékát nyíl jelöli az átvilágí-
tási rtg-képen. F: Oldalirányú DSA-felvétel kezelés után, bal ACI töltés. Az 
aneurysmában nincs kontraszttelődés. A behelyezett mikrospirálok subtractiós 
műtermékét nyíl mutatja

2. ábra 

Az Arteria Carotis Interna végleges balloon occlusiója intracavernosus óriás-

aneurysma miatt
A: Koponya-CT kontrasztanyag adása után. A jobb sinus cavernosus felfújt, benne 
inhomogén kontraszthalmozás jelzi az óriás-aneurysmát (nyíl). B: DSA, jobb ACI 
töltés ábrázolja az óriás-aneurysmát (nyíl). C: Érelzárásra használt leválasztható 
mikroballon (DSB balloon, Boston Scientific, Fremont, CA, USA).
 D: Tesztocclusio. DSA, bal ACI töltés a jobb ACI balloon occlusiója mellett, artéri-
ás fázis. Az Arteria Communicans Anterioron (nyíl) át kifogástalanul telődik a jobb 
oldali ACI intracranialis ágrendszere is. E: Tesztocclusio. DSA, bal ACI töltés a jobb 
ACI balloon occlusiója mellett, vénás fázis. A jobb és bal hemispherium vénás rend-
szere azonos időben, szimmetrikusan ábrázolódik, kielégítő keresztkeringést bizo-
nyítva. F: Az ACI occlusiója után fél évvel készült axiális síkú, T2 súlyozott spin echo 
MR-felvétel a jobb sinus cavernosus összeesését mutatja (nyíl). Az aneurysma nem áb-
rázolódik
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meglassítsák, ami az aneurysma trombózisát idézi elő. Ezzel 
a módszerrel a kompressziós tüneteket okozó aneurysmák 
csaknem 100%-ban az aneurysma teljes occlusióját és MR-rel 
is bizonyítható összeesését, azaz a térszűkület megszűnését 
lehet elérni (3–4. ábra) [8, 9], ritka esetben (<1%), azonban 
vérzéses szövődmények előfordulhatnak [10]. 

A SINUS CAVERNOSUS ARTERIOVENOSUS 
SHUNTJEI

Patológia és patomechanizmus

A SC normális hemodinamikai viszonyok között a vena 
ophthalmica superioron (VOS) és inferioron (VOI) át az 
orbita-, a sinus sphenoparietalison át pedig a vena cerebri 
media és az agyi corticalis vénás rendszer vérét gyűjti össze és 
továbbítja a sinus petrosus inferioron (SPI) keresztül a vena 
jugularis interna (VJI) felé. Ha a SC-ba arterio-venosus shunt 
ömlik, úgy a nyomásviszonyok miatt a keringés megfordul. 
A beáramlás irányától és forrásától függetlenül a kiáramlás 
retrográd irányban a VOS-on át a facialis vénás rendszer és a 
vena jugularis externa (VJE) felé, a SPI-on keresztül a VJI irá-
nyába és ezeknél jóval ritkábban a sinus sphenoparietalison 
át az agyi corticalis vénák felé fog irányulni, természetesen a 
fiziológiás viszonyoknál jóval magasabb nyomás és áramlási 
sebesség mellett (5. ábra, a). A kialakuló tünetek mindegyike 
a fenti hemodinamikai változásoknak köszönhető. Ez az oka 
annak, hogy klinikailag gyakorlatilag azonos tüneti kép jön 
létre patológiailag teljesen különböző kórképekben. 
Ezek egyike a carotideo-cavernosus fistula (CCF). A CCF az 
ACI intracavernosus szakaszának rupturája következtében 
alakul ki , és ennek megfelelően direkt kommunikációt jelent 
az ACI és a SC között (5. ábra). Leggyakoribb oka koponyatrau-
ma. Ilyenkor a koponyaalap sérülése mintegy elszakítja az ACI 
intracavernosus szakaszát [11]. Nagyon ritkán kialakul CCF 
spontán, trauma nélkül is. Ennek oka az ACI intracavernosus 
szakaszán elhelyezkedő aneurysma rupturája [12-14]. 
A SC AV shuntjeinek ennél gyakoribb formája mindig „spon-
tán“ alakul ki. Ez a forma a SC duralis AV fistulája (DAVF). 
A DAVF patogenezise pontosan nem ismert, de feltételez-
zük, hogy korábban lezajlott sinus trombózis rekanalizációja 
során alakul ki. Leggyakrabban idős, diabeteses nőbete-
geknél látjuk (szemben a többnyire traumás CCF-val, mely 
a traumás háttér miatt inkább a fiatal férfiak betegsége). 
Lényege, hogy az érintett duralis sinus falát ellátó artériák 
és a sinus ürege között jön létre kóros összeköttetés. A SC 
DAVF-ja esetén tehát nincs közvetlen kapcsolat az ACI és 
a SC lumene között. Az AV shunt számtalan apró arteria és 
a sinus ürege között alakul ki. A tápláló ágak származhat-
nak egyik vagy mindkét oldali arteria carotis externából 
(ACE) és ACI-ból is (6. ábra, b-c). A vénás elvezetés azon-
ban ugyanazon utakon történik, mint a CCF esetén. En-
nek megfelelően a klinikai tünetek sem különböznek, leg-
feljebb annyiban, hogy a DAVF esetén többnyire lassan 
fokozatosan alakulnak ki, mig CCF esetén hirtelen [15].  
A klinikai kép igen jellegzetes: exophthalmus, chemosis, 
ptosis, szemmozgászavar, gyakran a teljes ophthalmoplegiáig, 
hosszabb fennállás esetén többnyire progresszív visusromlás, 

3. ábra
Az Arteria Carotis Interna (ACI) – Arteria Ophthalmica szöglet aneurysmája
A: DSA, jobb ACI töltés, 3D rekonstrukció, PA irány. Az ACI parophthalmicus 
szakaszának kettős aneurysmáját nyilak jelölik. B: Erősen T2 súlyozott 
(ciszternográfiás) spin echo MR-felvétel, axiális sík. A jobb ACI aneurysmája 
(nyíl) medial felé és előre feszíti a jobb nervus opticust (megtört nyíl). C: DSA, 
3D rekonstrukció, jobb ACI töltés hat hónappal áramlásmódosító stentbeültetés 
után. Az aneurysmák nem ábrázolódnak, nyilak a rekonstruált ACI lument jelzik

4. ábra
az Arteria Carotis Interna (ACI) intracavernosus óriás-aneurysmája és 
neurointervenciós kezelése áramlásmódosítással 
A: DSA, jobb ACI töltés, ferde PA irányú felvétel. Az óriás-aneurysmát nyíl jelöli
B: Axiális síkú, T2 súlyozott spin echo MR-felvétel. Jobb oldalon a sinus 
cavernosus lateralis fala laterál felé feszített, benne áramlási jelvesztéssel ábrázo-
lódik az óriás-aneurysma (nyíl). C: Sűrű fonatú áramlásmódosító stent (Pipeline 
stent, EV3, Irvine, CA, USA). D: DSA, jobb ACI töltés hat hónappal később.  
Az aneurysma nem ábrázolódik, helyét nyíl mutatja. Az ACI lumene tökéletesen 
rekonstruálódott. E: Axiális síkú, T2 súlyozott spin echo MR-felvétel két évvel 
a kezelés után. Az aneurysma eltűnt, a felfújt sinus cavernosus összeesett (nyíl)

5. ábra
Carotideo-cavernosus fistula és neurointervenciós kezelése
A: DSA, carotis interna töltés, oldalirányú felvétel. Az ACI distalis cervicalis és 
intracavernosus szakaszát nyilak jelzik. Az intracranialis szakasz a fistula steal 
hatása miatt nem telődik. A sinus cavernosus (megtört nyíl) a korai artériás fá-
zisban telődik a gyors áramlású shunt miatt. Innen a vénás elfolyás az orbita fe-
lé a vena ophthalmica superioron (kis nyilak), a sinus sphenoparietalison át a 
vena cerebri media (szaggatott nyíl) felé és a sinus petrosus inferioron (hajlított 
nyíl) át a vena jugularis interna (nyílhegy) felé történik. B: Koponya-CT kont-
rasztanyag adása után. A bal oldali sinus cavernosus (nyíl) kiszélesedett, inho-
mogén halmozást mutat. A vena ophthalmica superior megvastagodott (ferde 
nyíl). C: DSA, ACI töltés, oldalirányú felvétel. A sinus cavernosusban leválasztott 
mikroballon műterméke látható (nyílhegy). A carotis interna lumene normális, 
a steal hatás megszűnése után jól telődik intracranialis szakasza is (nyilak). A 
fistula telődése megszűnt, a sinus cavernosus, a vena ophthalmica superior, a si-
nus sphenoparietalis és a sinus petrosus inferior nem ábrázolódnak
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valamint lokomotív zörej (6. ábra a). A chemosist és exophthalmust a vénás nyomásfokozódás következtében létrejövő intraorbitalis 
vénás pangás, a szemmozgató idegek bénulását a SC-ban megnövekedett nyomás kompressziós hatása, a látásromlást részint a vé-
nás pangás, részint kompresszió magyarázza. A szem felett hallgatózással hallható objektív lokomotív zörej a VOS-ban kialakult 
artériás áramlás következménye, míg a szubjektív zörejt a SPI-ban artériás sebességgel áramló vér okozza. A szemészeti követ-
kezmények mellett a kórkép SAV veszélyével is fenyeget, amennyiben az agyi corticalis vénák felé is irányul vénás elfolyás. Gyors 
áramlású CCF nemritkán kifejezett steal hatást eredményez (5. ábra a) és súlyos azonos oldali agyi vérellátási zavart is okozhat. 

Képalkotó diagnózis
Mind a CCF, mind a SC DAVF képi diagnózisának legegyszerűbb módja a kontrasztanyagos CT-vizsgálat, mely jól mutatja 
a sinus cavernosus kiszélesedését, illetve a VOS tágulatát (5. ábra b). Mindezt nagyobb részletgazdagsággal ábrázolja az MR, 
MRA-val pedig a shunt jellegére is lehet információt kapni. Az arteriovenosus áramlás dinamikáját, mely a kezelési lehetőségek 
szempontjából döntő, csak DSA-val lehet megítélni, ezért ennek elvégzése többnyire elkerülhetetlen. 

Neurointervenciós terápia

Carotideo-cavernosus fistula
Míg a klinikai kép azonos, terápiás szempontból a CCF és a SC DAVF döntően különbözik egymástól. A carotideo cavernosus 
fistula többnyire jól és könnyen megközelíthető artériás oldalról az ACI-n keresztül. Az ACI-ból a nyíláson át a SC-ba juttatott 
mikrokatéter segítségével a fistula nyílását legegyszerűbben és hatékonyabban a katéterre erősített, de arról feltöltés után levá-
lasztható mikroballonnal (2. ábra c) zárhatjuk el (5. ábra). Ez a beavatkozás gyakran igen gyorsan és eredményesen elvégezhető. 
Amennyiben nem sikerül a fistula nyílásán ballonnal átjutni, megkísérelhető a fistula zárása mikrospirálokkal is, ez azonban jó-
val költségesebb, és kevésbé hatékony módszer [16, 17]. Az esetek egy részében a fistula nyílása olyan széles, hogy azt önmagában 
elzárni nem lehet. Ilyenkor az ACI zárására kényszerülhetünk. Ennek feltételeit természetesen ugyanúgy kell megítélni, mint az 
aneurysmák tárgyalásánál már részleteztük. Végül lehetséges a fistulát a vénás oldal felől is megközelíteni, akár a vena femoralis 
felől a VJI-n és a SPI-on át, akár a VOS-n át annak direkt feltárásával (ld. később) [18]. A fistula zárása után a lokomotív zörej 
azonnal, a külső szemtünetek gyorsan megszűnnek, a szemmozgászavar azonban hosszan fennállhat, és nem mindig szűnik meg 
teljesen. A károsodott visus többnyire ugyancsak gyorsan javul, teljes látásvesztés után azonban legtöbbször nincs regeneráció. 

Sinus cavernosus duralis arteriovenosus fistula
A SC DAVF kezelése a fentiektől jelentősen különbözik. Mivel nincs közvetlen összeköttetés az ACI és a SC lumene között, ar-
tériás oldalról a megközelítés csak számtalan apró ágon keresztül lenne lehetséges, melyek jelentős része általában az ACI-ból 
ered. Ez utóbbiak felkeresése és belőlük végzett embolizáció nemcsak nehéz, de agyi embolizáció és stroke veszélyével is fenyeget. 
Ezért ezekben az esetekben csaknem mindig a vénás megközelítés az egyetlen hatékony módszer. Ez ahogy már fentebb leírtuk, 
szerencsés esetben, amennyiben a SPI átjárható és felkereshető, történhet a vena femoralis punkciójából, a VJI-n át a SPI-on 

6. ábra
A sinus cavernosus duralis fistulája (DAVF) és neurointervenciós kezelése
A: „Vörös szem”: belövellt conjunctiva, chemosis. B: DSA, ACI töltés, oldalirá-
nyú felvétel. Az ACI (nyíl) felől, annak apró duralis ágain át az artériás fázis-
ban telődik a sinus cavernosus (nyílhegy), mely a vena ophthalmica superior 
felé folyik el (szaggatott nyilak). C: DSA, carotis externa töltés, oldalirányú fel-
vétel. A carotis externa számos apró ágán keresztül ugyancsak telődik a si-
nus cavernosus (nyílhegy), elfolyás a vena ophthalmica superior felé (szaggatott 
nyilak). D: A vena cubitalis felől, a vena jugularis externán át a vena facialison 
át és a vena ophthalmica superioron (nyilak) keresztül a sinus cavernosusba 
mikrospirálokat vezetünk (nyílhegy). E: A sinus cavernosus érintett üregének 
mikrospirál feltöltése után készült carotis communis DSA, oldalirányú felvétel. 
Sem a sinus cavernosusban, sem a vena ophthalmica superiorban nincs telődés.  
F: Két héttel a beavatkozás után a külső szemtünetek megszűntek

7. ábra
Sinus cavernosus DAVF neurointervenciós kezelése a vena ophthalmica superior 
direkt feltárásával. 
A-B: DSA, arteria carotis externa (a) és interna (b) töltés, PA irány. A carotis 
externa az arteria meningea medián, a carotis interna apró duralis ágain át tölti az 
intercavernosus sinuson (nyíl) át az ellenoldali sinus cavernosust (nyílhegy), s azon 
keresztül az ellenoldali vena ophthalmica superiort (megtört nyíl). C: A sebészileg 
feltárt vena ophthalmica superior a felső szemhéjban (nyíl). D: A vena ophthalmica 
superiorba vezetett mikrokatéteren át készült szuperszelektív venogram a vena 
ophthalmica superiorról (megtört nyíl). E-F: Embolizáció után a carotis communis 
angiogramokon sem a carotis externa, sem az interna felől nincs telődés (e). Az 
intercavernosus sinusba (f: nyíl) és a sinus cavernosusba (f: nyílhegy) vezetett 
mikrospirálok zárják a fistulát
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keresztül. Ezen az úton mikrokatétert vezetve a SC megfelelő rekeszébe, azt leválasztható mikrospirálokkal zárhatjuk el. Ehhez 
többnyire sok mikrospirált kell felhasználnunk, ami az eljárást költségessé teszi. Ugyanakkor a DAVF-k jellemzően viszonylag 
lassú áramlásúak, ezért szemben a gyors áramlású CCF-ekkel, itt a mikrospirál-occlusio igen hatásos. Ha a SPI nem ábrázolható, 
vagy nem átjárható, akkor az esetek egy részében elérhető lehet a SC ürege a VJE felől a vena facialison és a VOS-on át (6. ábra). 
Ha ez sem lehetséges, feltárhatjuk sebészi úton a VOS-t a felső szemhéjon keresztül, és azt közvetlenül katéterezve zárhatjuk a 
fistulát (7. ábra). Sikeres esetben a CCF-nél leírtakhoz hasonló jó eredményre számíthatunk [19–22, 15]. Mivel a DAVF általában 
az idősebb korosztály betegsége, lassú áramlása miatt intracranialis vérzés vagy steal hatás veszélyével szinte sosem fenyeget és az 
esetek 10–15%-ában spontán is gyógyulhat, invazív kezelését nem feltétlenül forszírozzuk, figyelembe véve annak kockázatait is. 
A spontán gyógyulást elősegíthetjük az azonos oldali carotis communis napi több alkalommal végzett manuális kompressziójá-
val, a szemtüneteket pedig enyhíthetjük vízhajtókezeléssel. 

ARTERIA CENTRALIS RETINAE OCCLUSIO

Patológia és patomechanizmus

Az arteria centralis retinae occlusióját (ACRO) az Egyesült Államokban átlag 10 000 szemészeti vizsgálat közül 1 esetben észlelik.  
A kockázati tényezők között diabetes, hypertensio, szívbillentyű-betegség játsszák a vezető szerepet. Negyven év alatt oka legtöbb-
ször cardialis eredetű, míg 40 felett az ok többnyire atherosclerosisban keresendő. Ebben az életkorban a ACRO-t szenvedett betegek 
45%-a szenved carotis szűkületben. Emellett ritkább okokként szerepelhetnek arteriitis, alvadászavarok vagy polycythaemia [23].  

Képalkotó diagnózis

A ACRO szemészeti diagnózis, képalkotó vizsgálat csak akkor kerül szóba, ha neurointervenciós kezelés mellett döntünk, ilyenkor 
természetesen DSA-t végzünk. 

Neurointervenciós terápia
Az ACRO kezelésének nincsenek kialakult standardjai. Számos közlemény vizsgálta mind a szisztémás, mind az intraarterialis 
thrombolysis lehetőségét. A szisztémás thrombolysis nagy előnye, hogy időveszteség nélkül, speciális berendezés és drága eszkö-
zök nélkül elvégezhető. Összehasonlító vizsgálat e téren nem áll rendelkezésre. Az elérhető eredmények azt sugallják, hogy 6,5 
órán belül a szisztémás thrombolysis javítja a klinikai kimenetelt [24, 25]. 
Közvetlen intraarterialis thrombolysis elvben jóval hatékonyabb, mint a szisztémás lysis. Az arteria femoralis felől az arteria 
ophthalmica általában jól katéterezhető, így a lokális thrombolysis technikailag viszonylag könnyen kivitelezhető. 
Számos egyedi esetsorozathoz hasonlóan egy, a közelmúltban publikált metaanalízis 158 vizsgált esetből 93%-ban talált valamilyen 
mértékű javulást, és 13%-ban a visus teljes regenerációját [26]. Az eljárás ugyanakkor komplett angiográfiás és neurointervenciós ké-
szenlétet igényel, 24 h-s elérhetőséggel, akárcsak az akut stroke neurointervenciós kezelése. Ez teszi érthetővé, hogy noha két évtize-
de jelennek meg sporadikus közlemények a tárgyban, egyértelmű bizonyíték sem az intravénás, sem az intraarterialis thrombolysis 
hatékonyságát nem igazolja. Megítélésünk szerint erre csak akkor lehet számítani, ha az akut stroke neurointervenciós kezelése 
rutinszerűvé válik. Ez esetben a stroke betegek mellett az ACRO-t szenvedett betegek kezelése is megoldható lenne. Ismereteink 
szerint ma Magyarországon az ACRO intraarterialis kezelése rutinszerűen egyetlen intézményben sem folyik. 

RETINOBLASTOMA

Neurointervenciós terápia

A retinoblastoma kezelésében a legutóbbi időkben merült fel neurointervenciós technikák alkalmazása. A jelenleg használatos 
mikrokatéterek segítségével az arteria ophthalmica eredményesen katéterezhető (ld. fent). Az orbita és a bulbus keringési viszo-
nyai alapján érthető, hogy lokális szuperszelektív infúzióval kemoterápiás szerek igen magas koncentrációban juttathatók célba, 
a viszonylag lassú áramlás és a kollaterális vérellátás hiánya miatt pedig a kimosási effektus is minimális. Ez adta az elvi hátte-
ret ahhoz a próbálkozáshoz, hogy a retinoblastomában szenvedő gyermekeknél az enucleatio elkerülésére primer kezelésként 
szuperszelektív intraarterialis kemoterápiát alkalmazzanak. A beavatkozás ambulanter végezhető és szükség szerint számos al-
kalommal ismételhető. Bár a korai vizsgálatok esetszámai még csekélyek, eredményei impresszionálóak. A legfrissebb közlemény 
adatai szerint 23 gyermeknél (3 hó–8 év) esetenként átlag 3,2 szuperszelektív infúziós kezelést alkalmaztak melphalan, topotecan 
és carboplatin különböző kombinációjával. A 27 kezelt szem közül enucleatio egyetlen esetben vált szükségessé, nem volt szükség 
sugárkezelésre és szisztémás kemoterápiára sem. Az alacsony összdózis mellett kezelést nem igénylő neutropenián kívül szisz-
témás mellékhatás egyáltalán nem jelentkezett, lokálisan pedig csak banális mellékhatásokat találtak [27, 28]. A csekély kezdeti 
tapasztalat mellett a módszer értéke egyelőre nem ítélhető meg biztonsággal, de az eredmények alapján mindenképpen biztató 
perspektívának tartható. 
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KOVÁCS TIBOR

2.8. A neuropatológia újabb eredményei:  
demyelinisatiós és konformációs betegségek

A neuropatológia a patológia idegrendszerre specializálódott területe, amelyben az általános patológia szinte minden fejezete 
megjelenik, azonban több olyan betegségcsoport ismert, mely az általános kórtanban jártas szakemberek számára idegen. Rövid 
áttekintést adni a téma egészéről lehetetlen, ehelyett két betegségcsoport új felismeréseit szeretném összefoglalni: a látórendszer 
neurológiai gyakorlatban leggyakoribb betegségcsoportját, a demyelinisatiós betegségeket, illetve a szemmozgások szabályozá-
sán keresztül a degeneratív idegrendszeri betegségek újabb felosztását, a konformációs betegségeket, a Parkinson-szindrómák 
példájával. 

A demyelinisatiós betegségek

A demyelinisatiós betegségek jellemzője a myelin elsődleges pusztulása az axonok relatív épsége mellett, tehát a myelinhüvely és 
az azt termelő sejttípus betegségei tartoznak ide. Elkülönítendők a dysmyelinisatiós betegségektől azok az esetek, ahol a myelin 
szintézise zavart. Számos csoportosításuk közül az egyik szerint léteznek gyulladásos, vírusos, metabolikus, hypoxiás-ischaemiás 
és kompressziós formák (1). A sclerosis multiplex a leggyakoribb gyulladásos forma, patológiai formái a klasszikus (Charcot), az 
akut (mint a Marburg-betegség, a Baló-féle koncentrikus sclerosis) (2), illetve a neuromyelitis optica (Devic-betegség), amelynek  
besorolása napjainkban kétségessé vált (3–4). Gyakran jelent nehézséget mind klinikailag, mind patológiailag az akut disszeminált 
encephalomyelitis elkülönítése. 

A sclerosis multiplex klasszikus formájának patológiáját a plakkok jellemzik, melyek változó méretűek és alakúak.  
A periventricularis fehérállomány és a corpus callosum, a látóideg és a gerincvelő károsodása mellett jellegzetesek a corticalis 
plakkok. Hisztológiai módszerekkel az alábbi plakktípusok különíthetők el: 

1. Aktív plakkok: perivascularis lymphocyta-infiltráció és lipideket fagocitáló makrofágok találhatók a plakk egész területén. 
2.  Inaktív plakkok: kevés sejtes elemet tartalmazó, glioticus plakkok, ahol az axonok sűrűsége is csökkent. 
3. Krónikus aktív plakkok: centrálisan inaktív, széli részükön aktív tulajdonságokkal bíró plakk.
4.  „Árnyék” plakkok: élesen körülírt plakkok, ahol a remyelinisatio miatt vékony myelinhüvelyes rostok mutathatók ki. 

A különböző plakktípusok párhuzamos kimutathatósága a sclerosis multiplex diagnosztikai jellegzetessége. 
A neuromyelitis optica (Devic) az egy- vagy kétoldali neuritis retrobulbaris és az akut myelitis transversa társulása. Az akut 
lézióban habos citoplazmájú makrofágok és granulociták perivascularis infiltrációja mellett IgM- és komplement depositio 
mutatható ki. Újabban a betegséget az aquaporin-4 vízcsatorna ellen termelődött IgG antitestekkel magyarázzák (5).
A klinikai heterogenitást a patológia az újabban már széles körben elfogadott alcsoportokba sorolással tükrözi (6–7). 

Az I. és II. típus immunmediált károsodás következménye. Az I. típusban a demyelinisatio T-sejtes és makrofágfüggő mechaniz-
musok következménye. A II. típusban a T-sejtek szintén kimutathatók, de jelentős a B-sejtek termelte IgG és a komplementrendszer 
szerepe is. A II. típus a leggyakoribb, az elváltozások körülbelül felét ez alkotja. 

A III. és IV. típusokban az oligodendroglia elváltozásai az elsődlegesek. A III. típusban a myelinhez társult glikoprotein (myelin-
associated glycoprotein) mennyisége csökken, mielőtt még az oligondendroglia-sejtek morfológiája károsodna. Ez állatkísérletes 
adatok szerint a distalis oligondendroglia-nyúlványok degeneratióját okozza, valószínűleg a programozott sejthalálon keresz-

tül. A legritkább, IV. típus mecha-
nizmusa még nem ismert, itt is az 
oligodendroglia-sejtek elsődleges ká-
rosodása valószínű. A fenti típusok 
inter- és intraindividuálisan, valamint 
időben (a betegség lefolyása során) is 
keveredhetnek egymással, bár ez 
utóbbi kettőt többen kétlik (6). A kór-
tani felosztás kezelésbeli következmé-
nyekkel is járhat, különösen akkor, ha 
az altípusokhoz tartozó in vivo marke-
reket sikerül igazolni (7–8).

TÍPUS FENOTÍPUS MECHANIZMUS

I.
Autoimmun demyelinisatio

T-sejtes és macrophag

II. Antitest- és komplementfüggő

III.
Oligodendrocyta dystrophia

Distalis oligodendropathia és apoptosis

IV. Elsődleges oligodendroglia degeneratio

1. táblázat 
A sclerosis multiplex alcsoportjai a patogenezis alapján
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Szintén az utóbbi években vált széles körben elfoga-
dottá, hogy sclerosis multiplexben az axonkárosodás a 
corticalis plakkokban is jelentős (9), így ez a kognitív 
károsodás kialakulásában is fontos szereppel bír. 

A konformációs betegségek

Az elmúlt évtizedben az egyik legnagyobb jelentőségű 
felismerés tankönyvi adattá vált. Az elmélet szerint az 
ideg- és gliasejtek károsodását zárványtestekben le-
rakódó, kóros szerkezetű fehérjék okozzák. A normál 
fehérje másodlagos szerkezetének (konformációjának) 
megváltozása a fehérjemolekulák aggregációjához ve-
zet, az összetömörödött fehérje pedig a sejt lebontó 
folyamatai számára nem hozzáférhető, emiatt egyre 
inkább felszaporodik, így hozva létre a zárványtes-
teket (2. táblázat) (10–11). A sejten kívüli zárványok 
prionbetegségekben és Alzheimer-kórban fordulnak 
elő, illetve néhány más, ritka amiloidosisban. A sejten 
és a sejtmagon belüli zárványok a trinucleotid repeat 
betegségekre jellemzőek, például Huntington-kórban, 
de fontos megemlíteni az újabban frontotemporalis 
dementiában leírt, progranulin-mutációkban talált jel-
legzetes morfológiájú zárványtesteket is (12). 
A cytoplasmaticus zárványok jellegzetes fehérjéje alap-
ján beszélhetünk synucleinopathiákról, taupathiákról, 
illetve ubiquitin-betegségekről. Ez utóbbi csoportban 
a még nem ismert, a zárványokban lerakódott fehérjét 
annak ubiquitinációja jelöli meg a sejt fehérjelebontó 
mechanizmusa számára, így az ubiquitin nem specifi-
kus fehérje. A synucleinopathiák jellegzetes képviselői 
a Parkinson-kór és a multiszisztémás atrófia (MSA). 
A taupathiák közül a leggyakrabban az Alzheimer-
kór fordul elő, míg Parkinson-szindrómával járó 
taupathia a progresszív supranuclearis paresis (PSP)  
és a corticobasalis degeneratio (CBD). 
Ezek közül a betegségek közül kiemelendő az MSA, 
amelynek szövettani specifikus eltérését, a glialis 
cytoplasmaticus inclusiókat (2. ábra) Papp Mátyás  
és Peter Lantos professzorok írták le 1989-ben (13). 
A felismerés jelentősége a Parkinson-kórra jellegzetes 
Lewy-testekhez vagy a neurofibrillaris kötegekhez ha-
sonlítható; a zárványokat Papp–Lantos-testeknek is 
nevezik (14). Emellett az MSA volt az első olyan ideg-
rendszeri betegség, ahol az elsődleges elváltozások nem 
az idegsejtekben, hanem a gliasejtekben voltak kimu-
tathatóak. A megfigyelés a neuropatológia átalakulá-
sát indította el: kiderült, hogy több oligo- és astroglia 
zárványtest létezik, illetve ezek közül több a diagnózis 
feltételévé vált: az MSA Papp–Lantos-testjei mellett 
PSP-ben a bolyhos (tufted) asztrociták, CBD-ben pedig 
az asztrocitaplakkok (15). 
A Parkinson-szindrómák biztos diagnózisát az agy szö-
vettani vizsgálata biztosítja. A klinikai felismerés gyak-
ran nehéz, elsősorban a betegség kezdeti szakaszában. 
Ebben nyújt segítséget a Neuro-Ophthalmologia, pon-
tosabban a szemmozgások elektrofiziológiai elemzése, a 
jellegzetes eltérések leírása. MSA-ban a fixálás során kóros 
oszcillációk (macro square-wave jerks) jelennek meg,  

1. ábra 
A sclerosis multiplex pathologiája
A., B: A n. opticus demyelinisatiós góca (nyíl). C, D: A chiasma nervi optici kiterjedt 
demyelinisatiója (nyíl). E,F: Periventricularis demyelinisatio.G: Plakkok a hídban.
H: Krónikus aktív plakk (az F kerettel jelölt részének nagyítása, 400x). A jobb felső 
sarokban a hypocelluláris központi rész látható, a bal alsó sarokban a myelinizált rostok 
kék színnel ábrázolódnak. A két terület közötti határon lymphocyták, macrophagok nagy 
száma jelzi a zajló demyelinisatiót. I: A plakkon belül a neuronok szerkezete megtartott 
(néhány idegsejtet a nyilak mutatnak) (a G kerettel jelölt részletének nagyítása, 200x). 
J: Aktív plakk biopsziás mintából, kiterjedt CD68-pozitív macrophag infiltrációval 
(barna színnel). A,C,G,H,I: Luxol fast blue-Nissl festés (Klüver-Barrera): sejtek 
lilák, myelin kék. B,D,E: Gallyas-féle astroglia ezüstimpregnáció (gliosis barna színben). 
F: Hematoxylin-eosin.J: CD68-immunhisztokémia. 

2. ábra 
A sclerosis multiplex pathologiája
A.B: A n. opticus demyelinisatiós góca (nyíl). 
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melyeket a pontin formatio reticularis működészavara okoz. A szabálytalan lassú követés, az optokinetikus nystagmus és a 
nystagmus a cerebellum és a pontocerebellaris működések zavarának következménye. PSP-ben a függőleges irányú tekintészavart 
a mesencephalon, a square-wave jerks eltérést a pontin formatio reticularis, a hypometriás saccadokat a pontocerebellaris kapcso-
latok károsodása okozza. A CBD-ben tapasztalt saccadlatencia-növekedés, ocularis apraxia hátterében a parietalis (Brodmann 
39–40) és a frontalis (Brodmann 8) tekintésközpontok károsodása áll (16–17). A nystagmographia a klinikai gyakorlatban jól 
használható módszer a Parkinson-tünetegyüttesek diagnosztikájában (17).
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