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 4.1. A retina és a látópálya veleszületett megbetegedései
FARKAS ÁGNES

4.1.1. A retina öröklődő betegségei

Az öröklött retinabetegségek klinikai megjelenése és genetikai háttere heterogén (jelenleg több mint 100 kóros gén szerepe ismert).  
Az alábbiakban az egyes betegségeket a kórfolyamat anatómiai elhelyezkedése (az elsődlegesen érintett retinarétegek) szerint csoportosítva 
tárgyaljuk, a teljesség igénye nélkül. A kórképek klinikai diagnózisában, vagyis a fenotípus megállapításában a pszichofizikai vizsgálatok 
(látásélesség, látótér, sötétadaptáció, színlátás, kontrasztérzékenység) mellett az objektív elektrofiziológiai módszerek nélkülözhetetlenek. 
A betegségek egy részében a genotípus egyértelmű igazolására a molekuláris genetikai vizsgálatok is elvégezhetők. Az öröklődő retina- 
betegségekben (retina dystrophiákban) a világszerte folyó, ígéretes kutatások ellenére jelenleg még nincs hatásos terápiás lehetőség. 
(A nemzetközi szakirodalomban uralkodóvá vált a betegségek angolszász nevének rövidített használata. Az egyszerűség kedvéért 
ebben a fejezetben is előfordulnak.)

A retina pigmenthám eredetű betegségei
1.1. Atrophia gyrata
1.2. Stargardt-betegség
1.3. Leber-féle congenitalis amaurosis
1.4. Best-féle vitelliformis dystrophia

A külső retina betegségei
2.1. Retinitis pigmentosa
2.2. Csap-dystrophiák

A belső retina betegségei
3.1. X kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis
3.2. Öröklött stacioner sötétadaptáció zavar

A RETINA PIGMENTHÁM EREDETŰ BETEGSÉGEI

1.1 Atrophia gyrata 
Ritka, autoszomális recesszív módon öröklődő, progresszív lefolyású 
chorioretinalis dystrophia. Klinikai megjelenését Cutler és Fuchs írta le 
1895–96-ban (1), a patomechanizmus (hyperornithinaemia) felderítése 
pedig Simell és Takki nevéhez fűződik (2–3). 
Klinikai tünetek: a fiatal felnőttkorban sötétadaptáció-zavar, majd a pe-
rifériás és a centrális látás súlyos károsodása. Az érintettek nagy része 
rövidlátó. Gyakori a hátsó kérgi centrális lencsehomály. A szemfenéki kép 
jellegzetes, a pigmenthám és a choriocapillaris réteg atrophiás foltjai teker-
vényszerűen összefolynak, területükben nagy chorioidea erek látszanak. 
Megtartott retinaszerkezet csak kis szigetek formájában marad (1. ábra).
ERG vizsgálat: mind a csapok, mind a pálcikák válasza csökkent vagy kioltott.
Biokémiai háttér: a plazma és a vizelet ornitintartalma 10–20-szor magasabb 
a normálisnál, amit az ornitin aminotranszferáz (OAT, egy piridoxinfoszfát-
függő enzim, génjét a 10. kromoszómán lokalizálták) defektusa okoz (4). 
Ez a betegség egyike azon kevés retina dystrophiáknak, amelyekben az anyagcserezavar háttere nagyrészt ismert, és elméletileg 
az argininbevitel megszorításával, valamint piridoxin (B6-vitamin) adásával az ornitinszint csökkenthető. A diétás megszorítás 
(argininmentes táplálkozás) a beteg állapotát (látásélességét) átmenetileg javíthatja (5). A betegség molekuláris szintű heteroge-
nitására utal az a megfigyelés, hogy az érintetteknek csak kis része reagál kedvezően a piridoxinra (6);a kezelés megkezdése előtt 
a piridoxinérzékenységet tisztázni kell. Az „érzékeny” betegek visusa napi 100-200 mg B6-vitamin szedése mellett kismértékben 
javult (7). Terápiás eredmény csak a korán diagnosztizált esetekben várható. 

1.2 Stargardt macula dystrophia 
Karl Stargardt írta le 1909-ben (8) a jelenleg is leggyakrabban előforduló, túlnyomórészben autoszomális recesszív módon 
öröklődő juvenilis macula „degenerációt”. A betegség egyik variánsa a Franceschetti és Francois által 1965-ben leírt (9) fundus 

1. ábra 
Atrophia gyrata jellegzetes szemfenéki képe a bal szemen
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flavimaculatus, melyben az érintettek szemfenekén diffúz, a hátsó pólust megkímélő, változatos alakú sárga foltozottság lát-
szik, és a látásélesség a kor előrehaladtával sem romlik számottevően. A Stargardt-betegség (STGD) típusos megjelenési ideje 
az élet első két évtizede. Legjellemzőbb tünet a nem korrigálható látásélesség-csökkenés, mely a felnőttkorra általában 0,1–0,05-ig 
romlik (10). Kezdetben a szemfenéki képet a hátsó póluson megjelenő finom pigmentzavar és sárgás depozitumok jellemzik, 
melyek idővel kifejezettebbé válnak, bronzos csillogást mutatnak, majd atrophiás heg alakul ki. A maculaelváltozást gyakran 
kíséri fundus flavimaculatus. Eagle és mtsai 1980-ban a retina pigmenthámsejtjeiben lipofuscinszerű anyag lerakódását írták le, 
és a sejtek hypertrophiáját találták fundus flavimaculatusban (11). Ez az elváltozás okozhatja (legalábbis részben) a fluorescein 
angiográfia folyamán látható, és differenciáldiagnosztikus értékű „sötét chorioidea” jelenséget STGD-ben. 

További diagnosztikus módszerek:
Ganzfeld-ERG: segíti a már korai stádiumban durva kóros értékeket mutató diffúz retina dystrophiáktól (pl. a csap-pálcika 
dystrophiától) való elkülönítést (12). STGD korai stádiumában mind a csap-, mind a pálcikafunkció normális vagy annak 
határán van (13), és a betegség előrehaladott állapotában is megtartott. A pálcikafunkció vizsgálatakor figyelembe kell venni 
a sötétadaptáció megnyúlását (legalább 45 perc). 
Multifokális ERG: a maculakárosodás nagyságát, helyzetét az alakjukban és amplitúdóviszonyaikban kóros hullámok rögzítésével 
érzékenyen jelzi, és a beteg követésének hasznos objektív módszere. (Tekintettel a betegség lényegéből adódó fixálási nehézségekre, 
különös figyelmet kell fordítani a beteg tekintési irányának ellenőrzésére, lehetőség szerint a vizsgálat folyamán a fixálást kamerával 
kell figyelni.) Újabb (1997) molekuláris szintű kutatások szerint a fundus flavimaculatus és a STGD autoszomális recesszív for-
máját, valamint a csap-pálcika dystrophiák (CRD) és a retinitis pigmentosa (RP) bizonyos formáit az ABCA4 (korábban ABCR) 
gén mutációi okozzák. 
Stargardt-betegségben és csap-pálcika dystrophiában szenvedő betegek vizsgálata és állatkísérletek rávilágíthatnak az időskori 
macula degeneratio (age-related macular degeneration, AMD) mechanizmusaira. 1700 AMD-ben szenvedő beteg adatainak 
elemzése arra utalt, hogy bizonyos ABCA4 allélok fokozzák az AMD kialakulásának kockázatát (14). Mata és mtsai (2001) 
toxikus (csupa transz) retinaldehidek (pl. A2E) kóros transzportját (és fény hatására is fokozódó felszaporodását) mutatták ki 
ABCA4-mutációban a pálcikák külső szegmentumában és a pigmenthámsejtekben (15). Feltételezik, hogy ez magyarázhatja 
az érintett betegek adaptációs idejének jellegzetes megnyúlását. A szemet erős fénytől mindenképpen védeni kell. Terápiás 
lehetőséget jelenthet az A2E-felszaporodás gátlása a pigmenthámsejtekben. (Isotretinoin kedvező hatásáról beszámoltak 
egereken.) Génterápia lehetősége is felmerül a belátható jövőben.

1.3 Leber-féle congenitalis amaurosis
Elsőként Leber írta le a betegséget 1869-ben, mint a retinitis pigmentosa congenitalis formáját. Jellemző tünetként a rendkívül súlyos 
látászavart emelte ki már a születéskor (vagy röviddel azután), valamint a nystagmust, amaurotikus pupillát, pigmentretinopathiát, 
és autoszomális recesszív öröklődést. (Később domináns öröklődésről is beszámoltak, de ez nagyon ritkán fordul elő.) Franceschetti 
1956-ban a betegség korai stádiumában a kioltott retinogramot, mint alapvető diagnosztikus jelet értékelte. 
Előfordulás: A Leber congenitalis amaurosis (LCA) vaksághoz vezető betegségcsoport, melynek előfordulási aránya világszerte 
3:100 000. (Bár nagyon ritka, a vakok iskolájába járó gyerekek 6–20%-a LCA-ban szenved.) 
Genetikai háttér: heterogén. 1996 óta 7 LCA gén vált ismertté (16), ezek közül 5 a fotoreceptorokban, 1 pedig főként a 
pigmenthámban expresszálódik (RPE65). Az ismert hét gén mutációja az érintettek mintegy 40%-ában magyarázza a betegséget. 
(A potenciális gének számát ebben a betegségcsoportban 20-ra teszik.) A klinikai megjelenés változatossága LCA-ban szinte 
végtelen. A látásélességben 0,1 és a fényérzés-nélküliség között minden fokozat előfordul. A fénytörési hiba a nagyfokú myopia 
és hypermetropia, a szemfenéki kép a normális és a durván pigmentált retinopathia között változik. Keratoconus és cataracta is 
kialakulhat, illetve nem ritka a szisztémás betegségekkel való szövődés.
Diagnózis: a vak csecsemő szemészeti diagnózisát megállapító szemorvos feladata bonyolult. Segítséget jelenthet az alábbi 
szempontok figyelembe vétele:

– Ki kell zárni az alapbetegséget elfedő szemészeti és szisztémás betegségeket (17). Ehhez a hagyományos (Ganzfeld) ERG 
vizsgálat feltétlenül szükséges 1 éves kor előtt (18). Csecsemőkön végzett ERG vizsgálatok eredménye csak óvatosan érté-
kelhető, az első vizsgálatot ajánlatos 6 hónapos kor körül elvégezni és 1 éves korban megismételni (19).

– Az öröklésmenetet lehetőség szerint tisztázni kell.
– Molekuláris genetikai diagnózis szükséges (20), ami ma már nem elérhetetlen. Ennek eredménye segíti a kezelőorvost (definitív 

diagnózis, prognózis, kezelési lehetőség), a családot, a szülőket (hordozó státusz, terhesség alatti felismerés).
– Prognosztizálni kell a várható vizuális képességet a jövő tervezése szempontjából.

A genotípus-fenotípus elemzés a legsokrétűbben tanulmányozott RPE65 géndefektusban:
Zernant és mtsai 2006-ban közölt LCA microarray vizsgálatai szerint az RPE65 génmutációk (amelyek alapvetően az A-vitamin-
ciklust gátolják) az LCA esetek 2,4%-áért tehetők felelőssé. A génexpresszió helye elsődlegesen a retina pigmenthámja (21), 
újabban emlősök csapjaiban (22) is (de a pálcikákban nem!) igazolták. A retina dystrophia pálcika-csap típusú. Az érintett 
csecsemőt általában 3-4 hónapos korban viszik szemorvoshoz vakság gyanújával. Jellemző a nystagmus, és a szemfenéken 
ilyenkor a pigmenthám enyhe szemcsézettsége és szűk arteriolák látszanak. Az igen gyenge látás 5 éves korra akár 0,1-re javulhat, 
de fokozatosan ökörszem-maculopathia alakul ki és a korábban még elvezethető csapválaszok is eltűnnek a retinogramról. Lassú 
progresszív látásromlás következik az élet folyamán. 
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Génterápia: Az RPE65 „knock-out” egér és a svéd Briard kutya (mint természetes „knock-out” modell) megfelelőnek bizonyult 
fenotípus-vizsgálatok és terápiás beavatkozások céljára. Világszerte elterjedt a Briard kutyák sikeres génpótló kezelésének híre 
(vírusvektor közvetítésével normális RPE65 gént juttattak a szembe subretinalis injekció formájában), melyet követően a kezelt 
szemek látóképessége jelentősen javult, és a korábban kioltott ERG válaszok helyett a normális érték 16%-ának megfelelő aktivi-
tás volt kimutatható (23). Nemzetközi tudományos fórumon (ARVO 2007) jelentették be, hogy 2007 februárjában, Londonban, 
a Moorfield’s Eye Hospitalban egy 17 és egy 23 éves RPE65 génmutáció okozta LCA-ban szenvedő beteg a fenti módszer szerinti 
génpótló kezelésben részesült. A betegeken komplikáció eddig nem lépett fel, a kezelés óta eltelt idő még nem elegendő a funkci-
onális eredmények értékeléséhez. 

1.4 Best-féle vitelliformis macula dystrophia
Autoszomális domináns öröklődésű betegség, melynek családi előfordulását 
Friedrich Best írta le 1905-ben. 1950-ben két belga szemorvos, Zanen és Rausin 
használták először a vitelliform (vitellus = tojássárgája) kifejezést a sajátságos 
szemfenéki kép jellemzésére. 
Klinikai lefolyás: a kétoldali, éles határú, egyértelműen a tojás sárgájára ha-
sonlító, 1-2 papilla átmérőjű centrális szemfenéki elváltozást általában a 3. 
és 15. életév között fedezik fel (de már néhány hetes csecsemőn is észlelték). 
Az érintettek látásélessége ilyenkor meglepően jó, gyakran 0,8 vagy ennél 
jobb. Idővel a szabályos sárga macularis góc szemfenéki képe megváltozik 
(2. ábra), a felhalmozódott anyag feltöredezik, és a cisztaszerű képlet aljá-
ra süllyedve hypopyonra emlékeztet („pseudohypopyon” stádium). Később 
a ciszta fala megreped (vitelliruptív stádium), és fibrotikus heg alakul ki, 
esetleg chorioidea neovascularisatióval, subretinalis vérzéssel. A betegeknek 
40-50 éves korukig látáspanaszuk egyáltalán nincs, vagy csak nagyon csekély 
(24). A visus később sem rosszabb általában, mint 0,5. (A látótér perifériás  
határai normálisak.) A viszonylag jó látásélességet magyarázza, hogy a kórfolya-
mat elsődlegesen a pigmenthámban zajlik (a sejtekben lipofuscinszerű anyag halmozódik fel), a retina belsőbb rétegeit nem érinti (25).
Elektrofiziológiai vizsgálatok: Diagnosztikus értékű az elektrookulográfia (EOG), amely egyértelműen igazolja a pigmenthám 
diffúz károsodását. Ganzfeld-ERG normális csap- és pálcikafunkciót mutat.
Differenciáldiagnózis: a heges stádiumban a szemfenéki kép alapján leginkább a Stargardt-betegségtől és a csap-dystrophiáktól 
kell elkülöníteni. Az EOG leleten kívül (mely csak a Best-betegségben egyértelműen kóros) STGD mellett szól a „néma chorioidea”. 
Csap-dystrophiákban a kóros fotopikus ERG válasz mellett jellemző a photoaversio és a színlátás zavara. Különböző erede-
tű chorioretinitisek és centralis serosus chorioidopathia késői stádiumában is az EOG a választandó differenciáldiagnosztikus 
módszer. Ismertek az úgynevezett késői manifesztációjú foveomacularis vitelliformis dystrophiák, amelyekben az EOG vizsgálat 
eredménye az esetek többségében normális. Ilyenkor az optikai koherencia tomográfia is segíti a differenciáldiagnózist. 
Genetikai vonatkozások: Best-dystrophiában szenvedő betegeken mutációkat találtak egy új retinaspecifikus génben (26).  
Ez a gén egy 585 aminosavból álló fehérjét, a bestrophint kódolja, amely a retina pigmenthámjában szelektíven expresszálódik. 

A KÜLSŐ RETINA BETEGSÉGEI

2.1 Retinitis pigmentosa
A retina pigmentációval járó elváltozását a szemtükri kép alapján elsőként van Trigt írta le 1853-ban. A retinitis pigmentosa 
elnevezés Donderstől származik. A hagyományos elnevezést egyszerűsége miatt világszerte megtartották, bár nem tükrözi a 
betegség patomechanizmusát. A tüneteket a fotoreceptorok progresszív pusztulása okozza. A retinafunkció objektív megítélését 
az elektroretinográfia teszi lehetővé, amely hosszú évekkel az első tünetek megjelenése előtt bizonyítja a fotoreceptorok káro-
sodását. (A molekuláris genetikai vizsgálatok rutinszerűvé válása valószínűleg lehetőséget fog nyújtani a jövőben arra, hogy az 
egyes betegeket génmutációjuk alapján tartsuk nyilván.) A retinitis pigmentosa (RP) gyakoriságát világszerte 1:4000-re teszik, 
és jelenleg több mint egymillió az érintettek száma. Az öröklésmenet gyakorisága: autoszomális domináns (AD) mintegy 
30–40%, autoszomális recesszív (AR) 50–60%, X kromoszómához kötött recesszív (XR) 5–15%. (Az úgynevezett sporadikus, 
vagy „simplex” formákban az öröklésmenet nem bizonyítható, nagy valószínűséggel ezek is recesszív esetek.) Általában az AD 
forma mutat a legkésőbb tüneteket, és viszonylag kevésbé progresszív. Klinikailag a legrosszabb indulatú az XR betegségforma, 
korai tünetekkel és gyors progresszióval. Több, nagy rehabilitációs centrum adatai szerint (Japán, Kuwait, Dánia) az esetek 
25–29%-ában a vakság oka RP (27). A retinitis pigmentosa az esetek többségében csak a látószervet károsítja, de mintegy 20-30%-ban 
egyéb szervek betegségéhez társul. (Az utóbbiak öröklésmenete AR.)
Retinitis pigmentosával járó tünetegyüttesek: 
Az Usher-szindróma (RP + neurosensoros halláskárosodás, a RP-betegek 10–20%-a) a leggyakoribb ezek között, és a legsúlyo-
sabb állapotnak számít a két legfontosabb érzékszerv együttes érintettségével. Jelenleg 11 Usher-gén ismert. A Bardet–Biedl-
szindróma esetében RP mellett obesitas, mentális károsodás, polydaktylia, hypogonadismus és vesekárosodás van jelen.  

2. ábra 
Best-féle vitelliformis dystrophia a jobb szemen: a cystosus 
képletben már feltöredezettség mutatkozik
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Az ismert gének száma jelenleg 10. A többi igen ritka, retinitis pigmentosával szövődött tünetegyüttes közül klinikai fontossága 
miatt három szindrómát említünk: a Bassen–Kornzweig-szindrómát (abetalipoproteinaemia), a Refsum-szindrómát (fitánsav-
oxidáz-hiány), illetve a familiáris izolált E-vitamin-hiányt (tokoferoltranszport-fehérje hiánya). Ha ezeket az állapotokat fiatal 
korban felismerik, a hiányzó anyagok pótlása a beteget a megvakulástól mentheti meg. 

Tünetek:
Pálcika-csap dystrophia:
Ez a lényegesen gyakoribb forma. Elsődle-
ges a pálcikafunkció károsodása, amihez 
később a csapok működési zavara is társul. 
A tünetek megjelenési ideje és progresz-
sziója nagyon változó. Egyeseknek már a 
gyermekkorban kifejezett látáscsökkenése 
van, mások lényegében panaszmentesek 
maradnak felnőttkorukig. (A pálcikamű-
ködés csökkenése sokáig rejtve maradhat, 
mert például az irodák, bevásárlóközpont-
ok fényei, és az erőteljes utcai kivilágítás 
sötétedés után is lehetőséget biztosít a csa-
pok működéséhez). A betegek többségében 
a panaszok/tünetek megjelenése bizonyos törvényszerűséget mutat: 

–  sötétadaptáció-zavar (nyctalopia) gyermek- vagy serdülőkorban, 
–  koncentrikus látótérszűkület (a középperiféria elvesztése) fiatal felnőttkorban,
–  a látótér perifériás része is elvész, úgynevezett csőlátótér alakul ki, és a centrális látás is elvész 60 éves kor körül. A szemfe-

néken a középperiféria különböző fokú pigmentációja, halvány papillák, szűk arteriolák és relatíve megkímélt hátsó pólus 
látszik (3. ábra).

2.2 Csap-pálcika dystrophia: 
Lényegesen ritkábban a csapok működés-
csökkenése megelőzi a pálcikákét, ilyen-
kor a centrális látás és a színlátás zavara áll 
előtérben és jellemző a fénykerülés (28). A 
180º horizontális látótér 50º-ra csökkenése 
még nem gátolja a kétszemes együttlátást, 
az átlagos nappali tevékenységet. A bete-
gek a fovealis csapok 90%-át is elveszthetik 
a látásélesség csökkenése nélkül. Olvasási 
nehézségek és a napi tevékenység nehezített-
sége általában 0,5-es látásélességnél jelent-
keznek (29). A szemfenéki kép a macula fi-
nom pigmentzavarától a durván pigmentált, 
majd atrophiás formájáig változhat. A periférián pigmenthiány és/vagy pigmentkicsapódások látszanak. Halvány papilla és szűk erek 
is jellemzőek (4. ábra). Előrehaladott esetekben a pálcikafunkció is károsodik, ilyenkor nehézséget okozhat az elkülönítés a típusos 
RP-tól. Kétes esetekben támpontot ad a csap-pálcika dystrophia diagnózisához a centrális látás kifejezett károsodása, a macula durva 
pigmentáltsága, photoaversio, a nyctalopia hiánya és a csapfunkciózavar dominanciája az elektroretinogramon. Az érintettek többsége 
a betegség mindkét formájában 40 éves kora körül hivatalosan vaknak nyilvánítható. Szövettani vizsgálatok szerint RP-ban a pálcikák 
és csapok sejtmagjait tartalmazó külső magvas réteg kifejezetten elvékonyodott. A belső magvas réteg (horizontális, amakrin és bipolá-
ris sejtek) és a ganglionsejtek rétege lényegesen tovább megőrzi szerkezetét, de a betegség későbbi szakaszában ezek is károsodnak.

Látásfunkciók vizsgálatai 
Látásélesség: a centrális látás előrehaladott RP-ban is jó maradhat a megtartott kis centrális látótérsziget területén. A rossz látású 
betegek különösen hálásak a legkisebb, optikai korrekcióval elérhető látásjavulásért. Egyébként a fénytörési hiba gyakran rávi-
lágít a betegség öröklésmenetére. Az X kromoszómához kötött RP-ban például 2.0 D (vagy magasabb fokú) myopia, domináns 
formákban pedig a hypermetropia jellemző.
Látótér: az első scotomák típusosan a középperiférián jelentkeznek. Előrehaladott esetekben csak kis látótérszigetek maradnak 
az extrém periférián és a centrumban. Később lassan ezek is eltűnnek.
Színlátás: Ishihara-táblán kívül a Farnsworth D 15 panel használata javasolt, még relatíve jó látásfunkciók esetén. A színlátás RP-ban  
általában jó, vagy csökkenés tapasztalható a kék csapok működésében (szerzett tritanopia). X kromoszómához kötötten öröklődő vörös-
zöld színtévesztés ebben a betegcsoportban is a férfiak mintegy 5–8%-ánál fordul elő, de utalhat csap-pálcika vagy csapdegenerációra. 

3. ábra
Retinitis pigmentosa szemfenéki képe: típusos pigmentáció a középperiférián, a hátsó pólus megkímélt

4. ábra
Csap-pálcika dystrophia előrehaladott állapota: fundusszerte durva pigmentáció, a hátsó pólusokon 
hegek, halvány papillák
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Sötétadaptáció: ajánlott a sötétadaptációs végküszöb (30 perc sötétben tartózkodás után az észlelhető legalacsonyabb fehér fény-
intenzitás) mérése. Ha ez az intenzitás legalább százszorosa az egészségeseken mért értéknek (vagyis a mért küszöbérték legalább 
2 log egységgel emelkedett), a pálcikafunkció súlyos károsodása áll fenn, és az autóvezetés fényszegény környezetben nem ajánlott, 
tekintet nélkül a látásélességre és a látótérre. A küszöbérték jelentős emelkedése a csapok érzékenységének csökkenését is jelzi. 
Kontrasztérzékenység: csökkenése RP-ban gyakori, és magyarázza a szubjektív módon megélt rossz látást azoknál a betegeknél, 
akiknek erős kontrasztviszonyok között még jó a látásélessége.
Szemészeti-morfológiai vizsgálatok:
Biomikroszkópia, szemfenékvizsgálat: az RP-betegek körülbelül 50%-ában hátsókérgi cataracta valamilyen stádiuma látszik.  
Az üvegtestben sejtes elemek és hátsó leválás gyakori jelenség. Obligát tünet a retinaerek elvékonyodása és a viasszerűen sápadt  
látóidegfő. Típusos esetekben diffúz csontsejt (vagy más formájú) intraretinalis pigmentáció látszik a közép és/vagy az extrém periférián.  
A pigmentdepositumok a fotoreceptorsejtek pusztulása miatt a neuroretinába vándorló pigmenthámelemekből származnak. 
Optikai koherencia tomográfia: korszerű non-invazív vizsgálómódszer, mely in vivo körülmények között csaknem szövettani 
vizsgálatnak megfelelő felbontásban ad felvilágosítást a retina (elsősorban a macula) szerkezetéről. 
RP-ban különösen hasznos a maculavastagság (és -térfogat) mérésének lehetősége, a pigmenthám és a fotoreceptor-réteg meg-
ítélése, valamint a maculaoedema megállapítása. A szemfenék autofluoreszcenciájának vizsgálatával a RP-ban szenvedő betegek 
egy részében a retina pigmenthámjában emelkedett lipofuscinkoncentrációt találtak. (Multifokális ERG-vel ezeken a területeken 
mérték a legalacsonyabb amplitúdókat). (30)
Elektroretinográfia (ERG): az egyetlen módszer, amely a külső és a középső retina funkcionális állapotát objektív módon jellemzi. 
A pálcikák és a csapok szummált válaszát a Ganzfeld-módszerrel egymástól elkülönítve (szkotopikus és fotopikus adaptációban) 
vezetjük el. A vizsgálat során az elvezetett potenciálok amplitúdóját és implicit (csúcs-) idejét mérjük.
Ez a módszer egyértelműen alkalmas a betegség megállapítására (az amplitúdó csökkenése és a kifejezetten kórjelző implicit idő 
megnyúlása alapján) (31), de nem teszi lehetővé a megtartott funkció kimutatását kis számú működő sejt esetén. (A kis centrális 
látótérszigettel rendelkező, teljes látásélességű szemről például ezzel a módszerrel elektromos válasz nem vezethető el). Az utóbbi 
évtizedben alkalmazzák a klinikai gyakorlatban is az úgynevezett multifokális módszert (mfERG), amely a retina centrális, 60° 
átmérőjű területén méri, és térképszerűen ábrázolja a csapok működését. Ez a módszer alkalmas a retinitis pigmentosa előreha-
ladott stádiumában a kis centrális látótér objektív kimutatására (fotopikus körülmények között).
Időbeli lefolyás: A betegség kezdete általában sosem határozható meg pontosan. Az ERG vizsgálatok arra utalnak, hogy már 6 
éves korban kimutatható fotoreceptor-károsodás olyan betegeken, akik fiatal felnőttkorukig tünetmentesek. Olyan személyeken, 
akiknek 6 éves korban normális ERG-eredményei voltak, nem állapítottak meg típusos retinitis pigmentosát a későbbi életkor-
ban (31). A retinitis pigmentosa progresszív betegség, a látótér- és az ERG-paraméterek idővel exponenciálisan romlanak (32).  
A romlás több tényezővel hozható összefüggésbe (a betegség előrehaladottsága, környezeti és táplálkozási tényezők, géndefektusok 
formája stb.). Klinikai tanulmányok a betegség progressziójának követésére a látótér- és az ERG vizsgálatokat tartják megfelelő-
nek. Ezzel szemben a betegek szubjektív vizuális korlátaikat sokkal inkább a látásélességgel jellemzik. Komolyan kell értékelni, 
ha a betegség szokásos lefolyása közben a 
beteg hirtelen látásromlásról panaszkodik 
– ugyanis főleg fiatalok esetében az ugrás-
szerű rosszabbodás hátterében a retinitis 
pigmentosa Coats-féle betegséggel való 
társulása áll (5–6. ábra), emellett érkataszt-
rófák is előfordulhatnak. Időben történő 
észlelés és beavatkozás megakadályozhatja 
a beteg hirtelen megvakulását.
Genetikai háttér:  A betegség genetikai 
háttere rendkívül heterogén. A legtöbb eset 
monogenikus. Jelenleg 45 gént azonosítot-
tak RP-ban, melyek mutációi a retina kü-
lönböző mechanizmusainak és struktúrá-
inak. Például a fototranszdukciós kaszkád, 
a fagocitózis, az A-vitamin-anyagcsere, a 
ciliumok anyagcseréjének károsodása vezet 
a tünetek kialakulásához. Ezek a gének az 
ismert betegszámnak csak mintegy 60%-
áért tehetők felelőssé, a fennmaradó 40% 
állapotát pedig még ismeretlen gének okoz-
zák. Az RP-gének többsége csak nagyon 
ritkán fordul elő a betegekben. Kivételt 
képez a rodopszin gén (RHO), amely a do-
mináns formák 25 százalékáért;az USH2A 
gén, amely a recesszív esetek mintegy  

5. ábra
Retinitis pigmentosa Coats-betegséggel szövődött formája. Színes kép: tömeges sárga exsudatum a 
hátsó póluson. Vörösmentes kép: csontsejt alakú pigmentkicsapódások a felső retinafélben (jobb szem)

6. ábra
Szerózus retinaleválás és kóros érképletek az 5. ábrán bemutatott beteg mindkét szemének alsó 
retinafeléről készült FLAG-képeken
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20 százalékáért; illetve az RPGR gén, amely az X kromoszómához kötött formák nagyjából 70 százalékáért felelős. Összességében 
ennek a három génnek a mutációja áll az RP esetek mintegy 30%-ának a hátterében (27). Jelenleg megválaszolatlan az a kér-
dés, hogy a kizárólag a pálcikákban expresszálódó gének mutációja miért vezet mindkét fajta fotoreceptor visszafordíthatatlan 
működésvesztéséhez. A pálcikák és a csapok közötti kölcsönhatás megértése és a csapok túlélését segítő, pálcikákból származó 
tényezők megismerése adhat segítséget a kezelési lehetőségek felismeréséhez (33).

Nem típusos megjelenésű, ritka állapotok:
RP sine pigmento: pigmentáció nélküli forma, amely nem azonos a típusos forma kezdeti stádiumában előforduló pigmentszegény 
esetekkel.
Szektorszerű RP: atípusos szemfenéki elváltozások, és ezzel összhangban a funkciókiesés is csak a retina egy részét (gyakran az 
alsó retinafelet) érinti mindkét szemen, szimmetrikusan (a 7. ábrán bemutatott kép a beteg jobb szeméről készült).
Egyoldali RP: igen ritkán előfordulnak a klinikai kép alapján meggyőzően csak az egyik szemet érintő esetek (az érintettnek 
tűnő szemen sérülés, gyulladás vagy egyéb ok kizárható). Ennek a formának a létezését csak genetikai vizsgálat tisztázhatja 
megnyugtatóan.
Kezelési lehetőségek: Táplálékkiegészítőkkel végzett nagy tanulmányok eredménye szerint (Berson) rendszeres orvosi ellenőrzés mellett 
A-vitamin palmitat rendszeres szedése (15 000 NE naponta) csökkenti a látótér-károsodás progresszióját. (Az A-vitamin nem helyet-
tesíthető béta-karotinnal.) Ugyanezek a tanulmányok az A-vitaminnal együtt adott E-vitaminnak nem találták kedvező hatását (34). 
Ugyancsak hasznosnak találták a dokozahexánsav, DHA (ómega-3-zsírsav, amely a tengeri halak, például tonhal, makréla, lazac húsá-
ban található) rendszeres fogyasztását (35). Ez az anyag magas koncentrációban van jelen a fotoreceptorokban, valószínűleg azok nor-
mális működéséhez szükséges. A korábban már említett 3 ritka szindrómában (Bassen–Kornzweig, Refsum-szindrómák és a familiáris 
E-vitamin-hiány) a hiányzó anyagokat rendszeresen pótolni kell. Vannak adatok arra, hogy RP-ban különösen fontos a szemek fénytől 
(elsősorban az UV-sugárzástól) való védelme, de nagyobb betegcsoporton eddig nem végeztek megfigyelést sem prospektív, sem retros-
pektív tanulmányban erre vonatkozóan. A cataractaműtétet időben el kell végezni RP-betegeken is. Karboanhidráz-bénító gyógyszer 
hasznos lehet a maculaoedema kezelésében. Az optikai segédeszközök (kézi nagyítók, számítógépes nagyítóeszközök) biztosíthatják az 
olvasó és kapcsolattartó képességet még a betegség előrehaladott stádiumában is. Lásd részletesen a 6. fejezetben. A jövőben valószí-
nűleg a génpótló kezelés, a pigmenthám, fotoreceptorsejtek és őssejtek átültetése, valamint az epiretinalisan/subretinalisan beültetett 
elektromos eszközök (csipek) megfelelő indikáció szerinti alkalmazása jelentősen javítani fogja a betegek életminőségét.

Csap-dystrophiák
Heterogén betegségcsoport, amelyben számos specifikus génmu-
tációt azonosítottak. A klinikai megjelenés változatos a tünetek 
megjelenésének ideje, a szemfenéki kép, de még a diagnosztikus 
értékű elektrofiziológiai vizsgálatok eredménye tekintetében is. 
Típusos tünetek: csökkent, nem korrigálható látásélesség, fény-
kerülés, különböző fokú színlátászavar és a korai életkorban ma-
nifesztálódó esetekben nystagmus. A betegek ezeket a tüneteket 
általában nem említik spontán. Az ERG-leleteken a csapok funk-
ciócsökkenése dominál.
Stacioner állapotok: 
Congenitalis achromatopsia (pálcika-monochromasia) vagy 
veleszületett teljes színvakság: ritka, autoszomális recesszív örök-
lésmenetet mutató betegség, amelynek oka az, hogy a retinában 
megtartott pálcikaműködés mellett a csapok működésképtelenek. 
Ebből adódóan a domináló tünetek a színmegkülönböztető képes-
ség teljes hiánya, csökkent látásélesség (általában nem jobb, mint 
0,1), fénykerülés és nystagmus. A szemfenéki kép nem jellemző, le-
het teljesen ép is, azonban – főleg idősebb korban – gyakran látunk 
különböző fokú maculopathiát (8. ábra). Irodalmi adatok alapján 
a betegség előfordulása 1:30 000–50 000 közé tehető. 2005-ben 
Magyarországon 9 család (12 achromatopsia-gyanús beteg és 24 
tünetmentes hozzátartozó) vizsgálatáról számoltak be. A betegek 
között 7 gyermek és 5 felnőtt volt (36). Achromatopsiás betegek 
retinájáról kórszövettani eredmények csak nagyon korlátozottan 
állnak rendelkezésre. A veleszületett teljes színvakság genetikai 
alapjai a kilencvenes évek vége óta ismertek. A fototranszdukciós 
folyamatokban szerepet játszó, csapspecifikus fehérjéket kódoló 
gének mutációi ezen fehérjék hiányához, illetve csökkent funkci-
ójához vezetnek. Ez idáig a csapokban jelen lévő cGMP-regulált 
kationcsatorna (egyik alegységét kódoló CNGB3, és a transzducin 

7. ábra 
Sector-retinitis pigmentosa a jobb szemen az alsó retinafélben
(A bal szemen hasonló elváltozás látszik szimmetrikusan)

8. ábra 
Congenitalis achromatopsia: maculopathia (hypopigmentatio, 
hyperpigmentált környezetben) a 40 éves beteg bal szemén (Vou: 0,1)
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csapspecifikus GNAT2 gén) szerepét bizonyították achromatopsiás betegekben. Ezen gének mutációi az achromatopsiás betegek 
75–80%-ában mutathatók ki kóroki tényezőként. A magyar betegek molekuláris genetikai vizsgálata minden esetben alátámasz-
totta a klinikai diagnózist: 4 család 6 betegén a CNGA3 génben, 5 család 6 betegén pedig a CNGB3 génben találtak okozati 
génmutációt (36). 
Kékcsap-monochromasia: Kevésbé súlyos állapot, mint az achromatopsia, a kék csapok megőrzik működőképességüket. XR 
módon öröklődik, a látásélesség általában 0,1–0,7 között változik. Az autoszomális domináns (AD), autoszomális recesszív (AR) 
és X kromoszómához kötött recesszív (XR) módon öröklődő formák ismertek. A tünetek megjelenési ideje változó, általában 10 
éves kor és a fiatal felnőttkor között jelentkeznek.
Szemfenék: a maculában a minimális pigmentzavar és az atrophiás heg között minden fokozat előfordulása lehetséges, bele-
értve az „ökörszem” maculopathiát. Foszforeszkáló csillogást mind az XR, mind az AD formánál leírtak (Mizuo–Nakamura-
effektus). Jellemző még a temporalisan halvány papilla, illetve a pigmentkicsapódások a periférián. Bár a szemfenéki kép 
leginkább a macula érintettségére utal, a fotoreceptorok diffúz károsodása áll fenn. A fotopikus ERG-válasz csökkenése alá-
támasztja a csapműködés károsodását, ami 30 Hz-es flicker ingerléssel még meggyőzőbben látszik. A pálcikák ERG-válasza 
normális vagy kissé szubnormális. Idővel mindkétféle fotoreceptor funkciója tovább romlik (37). Gouras és mtsai 1983-ban 
egy új típusú csap-dystrophiát írtak le, nyctalopiával és szupernormális pálcikaválasszal. A közelmúltban megtaláltak a beteg-
séget okozó mutációkat a KCNV2 génben (38).

A BELSŐ RETINA BETEGSÉGEI

3.1 X kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis
Az X kromoszómához kötött juvenilis retinoschisis (XLRS) az egyik leggyakoribb, recesszíven öröklődő, fiúgyermekeket érin-
tő, progresszív vitreoretinalis dystrophia, amely jelenleg nem gyógyítható. Gyakoriságát világszerte 1:5000–25 000-re teszik. 
Penetranciája 100%-os az érintett fiúk között, de megjelenési ideje, fenotípusa és lefolyása nagyon változatos, ami megnehezíti 
a diagnózis felállítását. A jellegzetes klinikai kép kezdetben a kerékküllő rajzolatú, különböző fokú pigmentzavarral járó 
cystosus fovealis retinoschisis (9. ábra). A schisist a retina belső rétegeiben (idegrostok és ganglionsejtek rétege) radier irány-
ban elhelyezkedő mikrociszták hozzák létre. Csaknem 100%-os a macula érintettsége (a megjelenés ideje változó) és az ese-
tek csaknem 50%-ában a gyermekkorban progrediáló, később többnyire spontán regressziót mutató perifériás látótérkiesést 
okozó retinoschisis is megfigyelhető a retina alsó temporalis kvadránsában. A kisfiúk nem korrigálható látászavarát általában 
5–10 éves kor között fedezik fel. Látásuk fokozatosan (változó ütemben) tovább romlik, a centrális ciszták összefolynak, a 
kerékküllő-rajzolat eltűnik és atrophiás heg alakul ki. Az ERG vizsgálat eredménye differenciáldiagnosztikus értékű;az erős 
fényingerrel kiváltott szkotopikus válasz b hulláma kifejezetten szubnormális, az a hullám amplitúdó normális vagy csak 
kissé csökkent (negatív jellegű ERG) (39–40). A multifokális ERG centrális túlsúlyú funkciócsökkenést mutat szubnormális 
amplitúdókkal és megnyúlt implicit időkkel. A legtöbb heterozigóta hordozó nő klinikailag (a retinogramot is beleértve) 
tünetmentes. A betegségért felelős retinaspecifikus XLRS1 gént, amely a retinoschisis (RS1) fehérjét kódolja, Sauer és mtsai 
azonosították 1997-ben (41). A betegség fenotípusát a retinoschisis hiánya, funkcióvesztése, illetve intra- vagy extracelluláris 
kóros fehérjefelhalmozódása okozza.  Az XLRS korai stádiumában a macula szemtükri képe nem jellegzetes. Ha ERG nem 
történt, a legtöbb gyermek korai diagnózisa korábban Stargardt-betegség volt. Az Oguchi-betegségre jellemző, vitrectomia 
után eltűnő, aranyosan csillogó retinareflexet is leírták ilyen betegeken, amit a Müller-sejtek károsodása következtében fel-
halmozódott extracelluláris káliumnak tulajdonítanak. Mind az érintettek, mind a szemorvos számára döntő változást ho-
zott a non-invazív OCT lehetősége, amely percek alatt lehetővé teszi a helyes diagnózist, és alkalmas a betegek folyamatos 
követésére. Bár hatásos gyógymód jelenleg nem ismert, a pontos diagnózis az érintett családokban a további családtervezés 
szempontjából nagyon fontos. Az OCT rutinszerűvé válása Magyarországon is ismét felhívta a figyelmet a betegségre, és 2006-
ban közlemény jelent meg 5 független magyar család 27 XLRS-ben szenvedő tagjának fenotípus-genotípus vizsgálatáról (40).  
Ez a vizsgálat – újabb irodalmi adatokkal összhangban – a retina több rétegében (belső magvas, fotoreceptor- és ganglionsejt-
réteg) bizonyította a schisis megjelenését (10. ábra). Ezen túl megerősítette az OCT szükségességét minden tisztázatlan eredetű 
gyermekkori, feltehetően maculopathia okozta látászavar esetén. (Az irodalomban néhány XLRS fenotípusnak megfelelő 
leánygyermekről is beszámoltak.)

Öröklött, stacioner sötétadaptáció-zavarok
Nagyon ritka betegségcsoport, de a vezető tünet, a sötétadaptáció zavara miatt foglalkozni kell vele, mert első megközelítésben 
a retinitis pigmentosa gyanúját veti fel. A beteg számára rendkívül fontos a pontos diagnózis, ami ebben az esetben viszonylag 
jóindulatú, stacioner állapotot jelent. Az utóbbi néhány évben több, a betegségért felelős mutáns gént azonosítottak, ami a látás-
funkciók és az elektrofiziológiai vizsgálatok elemzésével együtt segítette a háttérben levő kórfolyamatok megértését, és az ide 
tartozó betegségek csoportosítását. 
Leggyakoribb kórképek: 

– Öröklött stacioner sötétadaptáció-zavar
– Fundus albipunctatus
– Oguchi-betegség
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Közös diagnosztikus jellemzőjük az erős fényingerrel kiváltott 
szkotopikus ERG-válasz negatív jellege (az a hullám amplitúdó 
meghaladja a b hullám amplitúdóját). 

Öröklött stacioner sötétadaptáció-zavar (Congenital stationary 
night blindness, a továbbiakban CSNB)
Recesszív (Schubert–Bornschein-típus) (42), X kromoszómához 
kötött (XR), autoszomális (AR), Domináns (AD). A megkülön-
böztetés a pálcikaműködés szubjektív és objektív vizsgálata (sötét 
adaptometria és a retinogram pálcikaválaszai) alapján történik. A 
komplett formában hiányzó, az inkomplett formában csökkent, de 
a még kimutatható pálcikaműködés alapján a két típus különböző 
klinikai entitásnak tűnt. Ezt a feltételezést a molekuláris geneti-
kai eredmények később igazolták. A betegek nagy része a csökkent 
látásélességre panaszkodik, amely mindkét csoportban 0,1–1,0 
között van. Sötétadaptáció-zavart mindkét csoportban csak néhá-
nyan említettek spontán.
Klinikai tünetek: 
A szemfenéki kép mindkét esetben lényegében normális, a papilla 
különböző fokú decoloratiója előfordul. Komplett formában a ref-
rakciós hiba közepes vagy nagyfokú myopia, a pálcikaadaptáció 
teljesen hiányzik. Az inkomplett formában inkább kisfokú myopia 
vagy hypermetropia fordul elő, a sötétadaptáció végső küszöbérté-
ke magasabb, mint egészségeseken. 
Elektroretinográfia (ERG):
A komplett formában az izolált pálcikaválasz kioltott, az 
oszcillatorikus potenciálok nagyrészt hiányoznak, míg az 
inkomplett formában az izolált pálcikaválasz szubnormális, az 
oszcillatorikus potenciálok felismerhetők.
Az erős fényingerrel nyert szkotopikus válasz mindkét csoportban 
negatív jellegű, normális a és csökkent b hullám amplitúdókkal. Ez az amplitúdóviszony arra utal, hogy a pálcikákhoz tartozó 
magasabb rendű neuronok is károsodnak. A megnyújtott fényinger alkalmazása (a be- és kikapcsolási effektusok mérésével) 
lehetővé teszi a betegség két formájának elkülönítését. Komplett formában az ON válaszok kifejezetten kórosak, az OFF válaszok 
normálisak. Inkomplett formában mind az ON, mind az OFF válasz kóros.

Elektrookulográfia (EOG): a betegség mindkét formájában normális, ami fontos differenciáldiagnosztikus jel a progresszív 
betegségektől való elkülönítéshez. 
Molekuláris genetika 

– A komplett CSNB-ért felelős, nyctalopin nevű fehérjét kódoló gént (NYX) 2000-ben azonosították (44–45). 
– Az inkomplett CSNB hátterében kalciumcsatornát kódoló gént (CACNA1F) azonosítottak (46). Ennek funkciózavara 

csökkenti a kalciumbeáramlást a fotoreceptorokba, ami kórosan befolyásolja a neurotranszmitterek felszabadulását. 
A CSNB domináns formája ritka, myopia és látáscsökkenés nem jellemző. A domináns forma egyik típusa egy 11 generációban 
érintett család első tagjáról (Nougaret) kapta a nevét. 

Fundus albipunctatus
A CSNB AR formája stacioner állapot. Lauber 1910-ben elkülönítette a „retinitis punctata albescenstől” (progresszív retina 
dystrophia). A szemfenéki képen típusos tünetek a számos kis, kerek vagy ovális, sárgásfehér folt a pigmenthámban, amelyek 
idővel elhalványodnak. Korai gyermekkortól jellemző a nyctalopia. A csapokhoz kötött funkciók (látásélesség, színlátás, látótér, 
ERG csap-válaszok) normálisak. EOG vizsgálat során a fénycsúcs eléréséhez hosszabb idő szükséges, mint normális esetekben.  
Molekuláris háttér: a mutáns gén az RDH5 (a 11-cisz-retinol-dehidrogenáz gén), amelynek hatására a 11-cisz-retinal termelődése 
csökken a pigmenthámban, és ez gátolja a fotoreceptorok fényingert követő regenerációját (47). 

Oguchi-betegség
A kórformát 1907-ben Oguchi írta le, mint a CSNB szokatlan formáját. Feltűnőnek találta az egész szemfenék szürkésfehér el-
színeződését. Mizuo 1913-ban beszámolt arról a megfigyeléséről, hogy a retina szokatlan elszíneződése hosszú időn át sötétben 
való tartózkodás után eltűnik (Mizuo-jelenség). A sötétadaptáció 30 perc sötétben tartózkodás után sem szubjektív módszerrel 
(adaptometria), sem ERG-val nem mutatható ki, de 2–3 óra után igen. 
Molekuláris háttér: a betegségért az arrestin és a rodopszin-kináz gént teszik felelőssé, ezek mutációi feltehetően a fototranszdukciós  
kaszkádot gátolják. A kórkép nagyon ritka, leginkább japán betegen figyelték meg. A Mizuo-jelenség mechanizmusa jelenleg sem tisztázott.

9. ábra
Jellegzetes kerékküllő rajzolatú, mérsékelten pigmentált cystosus fovealis 
retinoschisis 6 éves kisfiú jobb szemén

10. ábra 
A 9. ábrán bemutatott beteg macula-OCT-képén a cysták nagy része a 
külső és a belső plexiformis réteg között van, de a kép jobb oldalán néhány 
a fotoreceptor rétegben is látszik
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4.1.2. Az elektroretinográfia és a látókérgi kiváltott válasz jelentősége 
 a retina és /vagy látópálya megbetegedésekben. 

A szemészek és neurológusok egyaránt találkozhatnak olyan retina- és/vagy látópálya-megbetegedésekkel, amelyek a szemfenéki 
elváltozások mellett vagy nélküle látótérkiesésekkel, következményes afferens pupillomotoros működési zavarral, valamint a 
szenzorium érintettsége mellett szenzomotoros funkciózavarra utaló nystagmussal, kettős látással társulnak. A retina és a lá-
tópálya működésének érzékeny, objektív elektrofiziológiai vizsgálóeszközei az elektroretinográfia és a látókérgi kiváltott válasz 
vizsgálata (1-4). A retina és az antechiasmalis látópálya-megbetegedések okozta látótérkiesések elektrofiziológiai diagnosztiká-
jában két nagy tünetcsoportot különböztetünk meg: a látótér izoptereit érintő szűkületeket és a szigetszerű látótérkieséseket 
(scotomákat). 

A LÁTÓTÉR IZOPTEREIT ÉRINTŐ SZŰKÜLETEK 

Ezeknek három fajtája ismert: a koncentrikus látótérszűkület, az értípusú kiesés és a rosttípusú kiesés. 

A koncentrikus látótérszűkület leggyakoribb szemészeti oka öröklődő retina dystrophia, amely degeneratio pigmentosa retinae 
(DPR) néven ismert a magyar irodalomban, de amelyet az angolszász irodalomban és ennek hatására ma már a magyar iroda-
lomban is retinitis pigmentosa (RP) néven említenek (5-7). Ez a betegség a szürkületi vakság (farkasvakság) leggyakoribb oka. 
Korai panasz a szürkületi rossz látás jó nappali látásélesség mellett. Később a látótér progresszív beszűkülése a nappali tájékozó-
dást is nehezíti. Végül a centrális látás is károsodik. A betegek egy részénél a centrális látás már a gyermekkorban rossz, ilyenkor 
a szürkületi rossz látásról a betegek nem tesznek említést, e panaszok háttérbe szorulnak. Típusos szemfenéki kép esetén (halvány 
papilla, szűk arteriolák, csontsejt alakú pigmentrögök) a diagnózis nem kétséges, az elektrofiziológiai vizsgálatoknak a jelentősége 
a funkciókárosodás mértékének, a betegség stádiumának a megítélésében van. 

A DPR, illetve ma már RP atípusos formái közül a sine pigmentosa formára az a jellemző, hogy bár a fent említett tünetek miatt 
jelentkezik vizsgálatra a beteg, de pigment rögök nem láthatók a szemfenéken, csak a papilla a halványsága és szűkek az arteriolák. 
A halvány papilla és retina pigment zavara hiánya miatt a differenciáldiagnosztikában intracranialis ok lehetősége vetődik fel. De! 
ebben a kórképen az ERG kioltott, a VEP ép vagy kóros, tehát az elektrofiziológiai vizsgálati lelet differenciáldiagnosztikus értékű.

Az RP másik atípusos formája a retinitis punctata albescens, amikor a retina mély rétegeiben szabálytalan pontszerű fehér 
elváltozások láthatók. A retina „molyrágottnak” tűnik. Néha a periférián néhány szabályos csontsejt alakú pigment rög is 
felfedezhető. A betegség ugyanúgy szürkületi rossz látással, progresszív látásromlással, látótérszűkülettel jár. Az ERG kioltott, 
a VEP ép vagy kóros a betegség progressziójától függően. 

A kórállapot stacioner formája a fundus albipunctatus, amikor a fundus kép hasonlít a retinitis punctata albescens fundus ké-
péhez, a beteg szürkületben nehezen tájékozódik, de néhány óra sötétben tartózkodás után a retina működése javul, helyreáll, 
esetleg normális lesz. Ilyenkor az ERG szubnormális vagy negatív típusú, de nem kioltott. 
Az RP veleszületett formája a Leber féle congenitalis amaurosis. Fő klinikai tünete az 1-2 éves korra kialakuló, progrediáló 
látáscsökkenés, esetleg vakság. A csecsemő vagy kisgyermek nem követi szemével a felmutatott tárgyakat, gyakran észlel-
hető kereső nystagmus vagy fotofóbia. A funduskép változó, sokszor kezdetben épnek tűnik, a jellegzetes pigmentáció csak  
később, 1-2 éves korra, vagy még később alakul ki. Gyakran jár mentális retardációval, generalizált neuromuscularis zavarral. 
Differenciáldiagnosztikus problémát okozhat egyéb neurológiai megbetegedésektől, illetve intrauterin infekciók (például 
toxoplasmosis) okozta károsodástól való elkülönítése. 

A Leber-féle congenitalis amaurosisban az ERG mindig kioltott! (8, 9) Csecsemők vagy kisgyermekek vakságának gyanúja esetén 
tehát nem elég a VEP-vizsgálat, az ERG-t is el kell végezni, differenciáldiagnosztikus jelentőségű lehet. 

A féloldali RP-ben a jellegzetes tünetek csak az egyik szemre vonatkoznak, a másik szem teljesen ép lehet. Igen ritka. Hónapok, 
évek múlva a másik szemen is kialakulhatnak a típusos tünetek megdöntve a kezdeti diagnózist. Éveken át tartó obszerváció 
szükséges tehát. 

A pontos diagnózis felállítása előtt ki kell zárni minden egyéb, koncentrikus látótérszűkülettel járó megbetegedést. Az ERG egyik 
oldalon kioltott, a másik oldalon ép. A VEP az érintett oldalon ép, vagy kóros, a másik oldalon ép. 
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Szintén a látótér koncentrikus kontrakcióját okozza a progresszív csap-pálcika dystrophia. A tünetek fiatal felnőttkorban kez-
dődnek. Csökken a látásélesség, színlátás zavar (achromatopsia) és photophobia is kialakul, a látótér fokozatosan koncentrikusan 
beszűkül. A szemfenéken hiperpigmentált macula, enyhe arteriola szűkület, mérsékelt fokú papilla decoloratio, chorioretinalis 
atrophia látható és gyakran találhatók a retina alsó felén pigmentrögök (pupilla tágítás!). A photopicus ERG kioltott vagy 
szubnormális, a scotopicus ERG is szubnormális. 

Differenciáldiagnosztikus jelentőségű a degeneratív myopia elkülönítése a nagyfokú myopia okozta retina degeneratív elváltozá-
saitól. A legtöbb nagyfokú (-10 D felett) myopiában szenvedő betegnek van látótérszűkülete és némi ERG amplitúdó csökkenése. 
A myopia önmagában azonban kioltott ERG-t soha nem okoz. Kioltott ERG esetén egyéb myopiával járó generalizált retina 
dystrophiara kell gondolni. 

Az inverz retinitis pigmentosa formában a pigmentzavar csak a maculában, illetve a perima cularis területeken láthatók. A retina 
perifériája ép. A látótérben centrális scotoma van, a perifériás izopterek szabadok. Az ERG szubnormális, ritkán kioltott, a VEP 
kóros. Később a pálcika dystrophia is kialakulhat, ezért egyes szerzők megkérdőjelezik e kórkép önálló létezését,csap-pálcika 
dystrophiától nem különítik el. 

A szektor RP esetén a  retina egy kvadránsára lokalizálódik a folyamat, sokszor szimmetrikusan, például a nazális vagy a 
temporális alsó kvadránsra. Az ERG szubnormális. 

A pericentrális RP-ben kis retinaterületre lokalizált a degeneráció, és az ERG lehet ép. A paravénás RP-ben az ERG és a 
látótér is lehet ép. Esetleg angio-scotoma mutatható ki az erek lefutása mentén létrejövő degenerációk miatt. Az utóbb 
említett típusok látótérszűkülete nem jár mindig jellegzetes koncentrikus kontrakcióval, csupán a differenciáldiagnosztika 
kedvéért soroltuk fel azokat. 

Egyes megbetegedések RP-re emlékeztető klinikai képet mutatnak, így differenciál diagnosztikai szempontból nagy a jelentő-
ségük. A pseudoretinitis pigmentosa okai lehetnek egyes fertőző megbetegedések, amikor az RP-vel összetéveszthető „só-bors 
pigment zavar” látható a retinán. Leggyakrabban rubeóla fertőzés következtében alakul ki ez a kép, de bármilyen gyermekkori 
vírusfertőzés, kiütéssel, magas lázzal járó fertőzés után is előfordulhat. Ilyenkor az ERG és a VEP is ép, nincs funkciókárosodás. 
A disszeminált chorioretinitis (szifiliszes) fertőzés következménye, süketséggel és demenciával társulhat. A súlyos forma járhat 
kioltott ERG-vel, de az anamnézisben szereplő, a fertőzést megelőzően észlelt jó opticus funkció segíthetik a diagnózist. Az ERG-ben 
a két szem között általában kifejezett a funkcióeltérés. 

Az exsudatív betegségek, mint például a Harada-betegség mentális érintettséggel és süketséggel járhatnak. Elkülönítésük az RP-
től fontos és nem könnyű feladat. Az ép vagy csak mérsékelten szubnormális ERG segítheti az egyéb klinikai tünetekkel együtt 
a diagnózis felállítását. Ugyanezen csoportba sorolható a terhességi toxaemia retinális exszudációval járó súlyos formájaban az 
exudáció felszívódása után látható retinális pigmentzavar, amely szerencsére nem eredményez tényleges funkciókárosodást. 

A gyógyszerek mellékhatásai közül a phenothiazinok a melanin tartalmú retinális pigmentepithel sejtek anyagcsere zavarát 
okozzák, s degeneratív folyamatot indukálhatnak. Ily módon a thioridazin (Melleril) diffúz pigment zavart, míg a chloroquin 
(Delagil) macula laesiót („ökörszem-retinopathia”) okoz. Az ERG és VEP a károsodás arányában lehet kóros. 

Vascularis eredetű retina megbetegedések is okozhatnak differenciáldiagnosztikai problémákat. Az arteria ophthalmica occlusiója 
hirtelen látásvesztéssel jár, ugyanúgy, mint az arteria centralis retinae occlusiója. A funduson később alakul ki a következményes 
generalizált retina atrophia, pigment rögökkel. Az ERG kioltott az arteria ophthalmica occlusiója esetén, míg az arteria centralis 
retinae occlusiója esetén negatív típusú. Ha tehát a chorioidea keringése intakt marad (arteria centralis retinae occlusioja estén), 
a pálcika- és csapréteg nem károsodik, amit az ERG a-hullámának megmaradása jelez. A VEP mindkét esetben kioltott. Hirtelen 
kialakuló látásvesztés esetén tehát az ERG-vizsgálat segítheti a differenciáldiagnózist. 

A traumás sérülések kapcsán szembe került fém idegentestek (vas, réz, alumínium) toxikus hatása jól ismert a retina sejtjeire. 
Megfigyelések szerint 3-4 hónap a kritikus időtartam. Ha ez alatt nem lesz kioltott az ERG, akkor később sem várható. Ha to-
xikus az idegentest a retinára, azt a szupernormális a-hullám, szubnormális b-hullám megjelenése jelzi az ERG-ben, később  
az a-hullám amplitúdója is csökken. 

Értípusú látótérkiesések 

Az értípusú látótérkiesések differenciál diagnosztikájában az elektrofiziológiai metodikák jelentősége nem olyan nagy, mint az 
előző kórképeknél. Általában vasculitis vagy sclerotikus alapon létrejövő vérellátási zavar következménye lehet ez a látótérde-
fektus. Nem elhanyagolható azonban az autoregulációs zavaron alapuló EION (Elülső Ischaemias Opticus Neuropathia, angolul 
AION=Anterior Ischemic Optic Neuropathy), ami egyre gyakoribb előfordulású és irreverzibilis látáskárosodást okoz. 
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A funkciókárosodás mértékét a VEP-látencia mérsékelt fokú megnyúlása, illetve az amplitúdó kifejezett csökkenése mutatja.  
A progresszió nyomon követhető PERG vizsgálattal, ami mutatja a retrográd axon degenerációt. 

Rosttípusú látótérkiesések

Látóideg gyulladásos, vérellátási zavaron alapuló vagy kompresszió okozta látóideg-károsodása következtében rosttípusú lá-
tótérdefektus alakul ki. A szemészeti okok közül a glaucoma, a ferde belépésű papilla (tilted disc) és a hypoplasia nervi optici 
a leggyakoribb oka. 

A glaucoma okozta ganglionsejt-károsodást a PERG korán kimutatja. Újabb elektrofiziológiai módszerek alkalmazását is kidol-
gozták már a korai diagnózis érdekében (flicker ERG-n alapuló glaucoma program, multifokális VEP stb.). 

Kompresszió okozta látóideg-károsodásban a PERG csak a retrográd degeneráció kialakulása után lesz kóros. A ferde belépésű 
papilla (tilted disk) bitemporalis látótérkieséssel járhat. Ha felnőttkorban veszik észre a látótérkiesést, chiasma laesio lehetősége 
jön szóba. A hypoplasia nervi optici önmagában is okozhat bitemporalis látótérkiesést, ami szintén központi idegrendszeri kö-
zépvonali folyamat lehetőségére utalhat. Ilyenkor a centrális látás jó lehet, a kereszteződő opticus rostok nem érintettek). Súlyos 
esetben a kereszteződő és nem kereszteződő rostok is károsodnak, ami vaksággal jár. Ilyenkor komplex fejlődési zavar részje-
lensége lehet. Társulhat septo-optico dysplasiához, porencephaliához. A nystagmus ilyen esetekben csaknem mindig meglévő 
tünet. Az ERG segítheti a differenciáldiagnózist a retinális eredetű vakság elkülönítésében. Hypoplasia esetén ép az ERG, míg 
a Leber-féle amaurosisban (retina degeneráció miatti vakság) kioltott. 

Sclerosis multiplex okozta neuritis retrobulbaris esetén a VEP latencia megnyúlása nemcsak kórjelző, hanem a demyelinisatio 
súlyosságát is mutatja. Retinaleválás esetén a reprodukálható jó VEP jó műtéti prognózist jelent. 

SZIGETSZERŰ LÁTÓTÉRKIESÉSEK: 
Scotomák

Ezeknek két fajtájuk ismeretes: a centrális scotoma és a centrocoecalis scotoma. 

Centrális scotomát okozhatnak a retina centrumának (a macula luteának) a megbetegedései és a látópályának a megbetegedései is. 
A macula betegségei közül a legfontosabbak a szerzett maculabetegségek (a szemfenéki kép jellegzetes): chorioretinitis centralis, 
senilis maculadegeneráció, cystoid maculopathia, maculalyuk, myopia okozta maculopathia. A VEP és a PERG jelzi a sejtkáro-
sodás mértékét. 

Az öröklődő maculabetegségek jellegzetes megjelenési formája a Best-féle vitelliform maculadegeneráció és a csapdegenerációk 
macularis és generalizált formái. Ezeken kívül egyes rendszerbetegségekhez társuló maculaelváltozásokat is ismerünk. 

A Best-féle vitelliform maculadegeneráció szemfenéki képe ugyan jellegzetes, de a funkció sokáig jó, a PERG és a VEP csak a 
késői stádiumban lesz kóros, amikorra a centrális sejtek tényleges degenerációja kifejlődött. A korai stádiumban még centrális 
scotoma sincs. 

A generalizált csapdegeneráció lehet stacioner vagy progrediáló megbetegedés. Nem progrediál a pálcika monochromasia és  
a csap monochromasia. Progrediáló a csap dystrophia és a csap-pálcika dystrophia. A csökkent látásélesség nystagmussal, fény-
kerüléssel, színlátás zavarral társul. A nystagmus miatt a centrális scotoma kimutatása nehéz. Különböző formái különíthetők el 
elektrofiziológiai vizsgálatokkal. Csupán a macula csapjait érintő öröklődő formája a Stargardt-féle maculadegeneráció, amelyet 
gyermekkori kezdet és a progrediáló látásromlás jellemez, nystagmus és fotofóbia nélkül. Amennyiben a gyermek kooperál,  
a centrális scotoma is kimutatható. 

Csapdegeneráció létrejöhet rendszerbetegségek és bizonyos neurológiai kórképek részjelen ségeként. A cseresznyevörös 
macula (cherry-red spot) szindrómát okozhaják a szfingolipoidózisok (TaySachs- és a Niemann-Pick-betegség). Az ökörszem 
maculaelváltozás (Bull’s eye macula syndromes) észlelhető ceroid lipofuscinosisban (Batten’s disease). A centrális scotomát 
okozó nervus opticus és látópálya-betegségek elektrofiziológiai vonat kozásairól más fejezetben lesz szó. 

Centrocoecalis scotomát leggyakrabban a toxikus opticus neuropathiák, a Leber-féle opticus atrophia és az optic disc pit okozhat-
nak. Mindhárom betegséget progrediáló látásromlás jel lemez. A toxikus neuropathia 30-40 évesek, a Leber-féle opticus atrophia 
leggyakrabban 18-30 éves korban manufesztálódik. Mindhárom kórképben a látókérgi kiváltott válasz csökkent amplitúdójú. 
Leber-betegségben a PERG is kifejezetten kóros, alig detektálható (a mitochondrialis defektus a retina ganglionsejtjeit érinti, 
majd kialakul a következményes anterográd axon degeneráció). 
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AZ ELEKTROFIZIOLÓGIA JELENTŐSÉGE NYSTAGMUST OKOZÓ KÓRKÉPEKBEN 

Neurológiai megbetegedések gyakori tünete a nystagmus, de előfordul veleszületett szembetegség következményeként is. Vannak 
nyilvánvaló, szemészeti vizsgálattal azonnal diagnosztizálható fejlődési rendellenességek, amelyek nystagmussal járnak, máskor 
nem jellegzetes a funduskép, s a kórisme felállításában az elektrofiziológiai vizsgálat a döntő (10, 11). 

A következő megbetegedésekben szemészeti vizsgálattal részben megközelíthető, részben nem megállapítható retina és/vagy 
nervus opticus elváltozások csoporjait soroljuk fel, ahol az ERG- és/vagy a VEP-vizsgálat informatív lehet a klinikus számára. 
A szem törőközegeinek veleszületett homálya (cornea borússág, lencse- vagy üvegtesti homályok) esetén a látóideg funkcionális 
állapotáról az elektrofiziológiai vizsgálatokkal nyerhetünk információt. A vizsgálatoknak prognosztikai jelentősége van, mivel 
műtéti indikációt vagy kontraindikációt jelenthetnek (12). 

A látóideg betegségei vagy fejlődési rendellenességei esetén a funkciók objektív megítélése terápiás, valamint szociológiai jelen-
tőségű. Például hypoplasia nervi optici esetén a papillomacularis köteg sokszor nem vagy alig károsodott, a szemfenéki kép és 
a tényleges rostkárosodás nincs arányban (13). A két szem funkciója között is lehet különbség, ami amblyopia ex anopsiát okoz. 
Az elektrofiziológiai vizsgálat az orthoptikai kezelés indikációja lehet. Atrophia nervi optici vagy coloboma nervi optici esetén  
a látáskárosodás mértékének objektív ismerete a pályaválasztás és az életvitel kialakításában nyújthat segítséget. 

A macula betegségeiben az ERG lehet ép, a VEP amplitúdó- és latencia eltérése tükrözi a funkciókárosodás mértékét. A PERG 
vizsgálatának gyakorlati haszna ilyen esetekben kérdéses. A nystagmus miatt az alig pár µV nagyságú válasz torzulhat, értékel-
hetetlen lehet. A macula hypoplasia diagnózisa nystagmus esetén mindig nehéz, néha lehetetlen. Lehet idiopathiás, de például 
albinizmusban, aniridiában mindig megtalálható, tovább csökkentve az amúgy is fényérzékeny, csökkent értékű szem látását. 
Nem jellegzetes szemfenéki kép esetén az ERG vizsgálata differenciáldiagnosztikai jelentőségű, a VEP a látáskárosodás mértékét 
mutatja. 

A Leber-féle congenitalis amaurosis az RP congenitalis formája. EIsődleges a neuroszenzoros retina degenerációja, amit  
a pigmentepithelium majd a chorioidea degenerációja követ. A vakság születéskor vagy rövidesen a születés után kialakul.  
Gyakori a pendularis vagy kereső nystagmus, a fotofóbia. Mentális retardáció és generalizált neuromuscularis betegség vagy 
egyéb neurológiai károsodás kísérheti. Minthogy a szemfenéki kép sokszor nem jellegzetes (kezdetben lehet ép, majd 1-2 éves 
korra alakul ki a szemfenéki durva pigmentáció), kisgyermekek vakságának gyanúja esetén az ERG vizsgálata differenciáldiag-
nosztikai szempontból döntő (8, 9). 

A pálcika monochromasia (az elnevezés félreérthető) a csapok kiterjedt (nemcsak a maculára vonatkozó) degenerációját jelenti. 
Lehet progrediáló és nem progrediáló a csapdegeneráció. A nem progrediáló formában lehet teljes vagy részleges a csapműködés 
zavara. A fő tünetek a nystagmus, a fotofóbia és a színlátás zavara. A teljes formában van, míg az inkomplett formában nincs 
maculaelváltozás. A VEP tükrözi a látáskárosodás mértékét, a scotopicus ERG ép, a photopicus alig detektálható vagy kioltott. 
A veleszületett farkasvakság (congenital stationary night blindness: CSNB) három formájában is döntő jelentőségű az 
elektrofiziológia (14, 15). 

Az I. formában nincs nystagmus, nincs fotofóbia és nincs látásélesség-csökkenés. Ép a látótér és a szemfenék. A hemeralop 
panaszok valódiságát a negatív típusú ERG bizonyítja. A II. típusában van szemfenéki eltérés. Ide tartozó kórképek az Oguchi-
betegség, és a fundus albipunctatus. A III. forma myopiával, nystagmussal és a látásélesség nem progrediáló romlásával jár.  
A betegek nem panaszkodnak szürkületi vakságról, hiszen nappali fényben is rossz a látásuk. 
A nystagmussal járó kórképeket az ERG-eltérés alapján el lehet különíteni. CSNB-III esetén negatív típusú az ERG. A VEP el-
térés a látáskárosodás mértékét tükrözi. A congenitalis nystagmus csak akkor nevezhető idiopathiásnak, ha minden egyéb okot 
kizártunk. 

A látórendszer elektrofiziológiai vizsgálómódszerei napjainkban vonulnak be a szemészeti gyakorlatba. Ismeretük és használa-
tuk sok felesleges vizsgálattól óvhatja meg a beteget, és a pontos diagnózis még gyógyíthatatlan betegség esetén is segít a beteg 
életvitelének kialakításában. 
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4.1.3. A látópálya veleszületett megbetegedései

A látópálya veleszületett kórképei lehetnek fejlődési rendellenességek és öröklődő megbetegedések. A fejlődési rendellenességek, 
vagyis a kongenitális papilla anomáliák felismerésének nagy a jelentősége. Egyrészt nem ritkák, másrészt differenciáldiagnosz-
tikai problémát okozhatnak: a funduskép alapján papillaoedemával keverhetőek össze, látótérdefektust okozhatnak, járhatnak 
központi idegrendszeri malformációkkal, de a retina és a macula lutea működésében is zavart okozhatnak.

FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK

A veleszületett papillagödör (Optic disc pit)
Szürke, kerek vagy ovális, a környezeténél sötétebb folt, leggyakrabban a papilla temporalis alsó kvadránsában. A papilla lehet 
nagyobb, mint az ellenoldali. Következmény: serosus maculaleválás. Differenciáldiagnózis: centrális serosus retinopathia.

A ferde belépésű papilla (Tilted disc)
A nervus opticus ferde belépése a szemgolyóba. A papilla ovális, a vertikális tengelye ferde, úgyhogy a papilla felső temporalis 
része előbbre áll, mint az alsó széle. Gyakran látható a retina alsó nazális kvadránsában hypopigmentatio. Gyakori a nagyfo-
kú myopia és a ferde tengelyű astigmia. Következmény: felső temporalis látótérszűkület. Differenciáldiagnózis: papillaoedema, 
chiasmalis kompresszió.

A látóideg hypoplasiája (hypoplasia nervi optici)
Nem túl ritka rendellenesség, mindkét vagy csak az egyik szemet is érintheti, és a súlyossága is változó. A látóidegfő kicsi, 
és hypopigmentgyűrű veszi körül a koncentrikus chorioidea és pigmentepithel-abnormalitás miatt (double-ring sign). A kis 
átmérőjű opticusfej ellenére az erek normális méretűek. Gyakori a foveareflex hiánya. Társulhat aniridiával is, és a canalis 
opticus is lehet szűk csatornájú. Megjelenhet elkülönült fejlődési rendellenességként, de kapcsolódhat központi idegrendszeri 
elváltozásokkal is, mint a septum pellucidum hiánya vagy egyetlen elülső kamra, septo-optico dysplasia, azaz az úgynevezett 
de Morsier-szindróma. Társulhat hydranencephaliával, anencephaliával. Következménye függ a súlyosságtól és a társuló köz-
ponti idegrendszeri rendellenességektől. Egyes, izolált esetekben a látásélesség lehet megtartott vagy nagymértékben csökkent, 
annak függvényében, hogy a centrális kereszteződő rostok kifejlődtek-e időben vagy sem. Ez határozza meg a látótérdefektus 
mértékét, jellegét is, úgymint binasalis vagy bitemporalis látótérkiesés, de ív alakú és értípusú scotomák is előfordulhatnak, 
vagy ritkán centrális scotoma. Gyakran társul nystagmussal a centrális látórostok hypoplasiája. Afferens pupillomotoros de-
fektus következménye az antechiasmalis látórostsérülésnek. A társuló neurológiai eltérések endokrinológiai tünetcsoportokat 
okozhatnak, például alacsony növekedésihormon-szintet, ami szubsztitúciós kezeléssel jól kezelhető. Cukorbeteg anyák gyerme-
kénél gyakoribb, valamint azoknál, akik antiepilepsziás gyógyszereket, kinint vagy LSD-t szedtek a terhesség alatt.

A látóideg colobomája (Coloboma nervi optici)
Az embrionális szemhólyag tökéletlen záródása. A papillán, főleg az alsó részén nagy excavatio látható, és társulhat chorioidea 
colobomával. Ezen fejlődési defektus látáscsökkenést és a látótérdefektus eltérő formáit eredményezi. Differenciáldiagnózis: 
funduskép alapján a glaucoma okozta excavatióval keverhető össze. 

Morning glory szindróma (displastic opticus coloboma) 
Ritka és általában féloldali. A papilla nagyobbnak tűnik, és az üvegtestben perzisztáló hyaloid artériamaradványt tartalmaz.  
Az erek a papilla szélén radiális irányban, úgynevezett kerékküllő formában láthatók. Emellett a papillát körülveszi egy kissé elő-
emelkedő, chorioretinalis pigmentzavar okozta gyűrű. Gyakran társul retinaleválással. E súlyos fejlődési zavar következménye  
a komplett vakság az érintett szemen.

Megalopapilla
A látóidegfő nagyobb, mint normálisan. (Normál variáns.)

Myelinizált optikus rostok (fibrae medullares)
A myelinisatio során az idegrostok myelinhüvelyt kapnak a fejlődésükkor. A corpus geniculatum lateralénál kezdődik a hetedik 
terhességi hónapban, és a lamina cribrosát elérve megáll. Fejlődési anomáliaként, különböző formákban beterjedhet a szemgo-
lyó belsejébe, túlhaladva a fiziológiás látóideg lamina cribrosa-rétegét. Követheti a rostok lefutásának mintáját, de megjelenhet 



neuro-ophthalmologia  197

 A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

a retina perifériáján is, kis fehér folt formájában. Ennek a következménye, hogy a látótérben a vakfolt megnagyobbodott lehet, 
megtartott látásfunkciók mellett.

Hyalinszemcsék (drusen papillae, hyalin bodies)
Veleszületett rendellenesség, ami a népesség megközelítően 1%-ában előfordul. Gyakran családi halmozódást mutat, és mindkét 
szem fundusán látható ezen elváltozás. Gyermekekben a papilla felszíne alatt, mélyen a látóidegfő szövetében található. Tízéves 
kor után már könnyebben észrevehető (ezek az úgynevezett mély drusenek). Az erek rendellenes elágazást mutathatnak. Kezdetben 
jó látásfunkciók mellett a kor előrehaladtával látótérkiesést, látásélesség-csökkenést okoz. Differenciáldiagnózis szempontjából 
igen lényeges, hogy a papillaoedema kezdeti szemfenéki képétől szinte alig különíthető el. Segít a megkülön böztetésben, hogy 
az esetek 80%-ában van spontán vénás pulzáció, míg papillaoedema esetén nincs. A papilla általában nem hyperaemiás, a vénák 
nem teltek, tortuózak. 

Melanocytoma 
Ritka és általában csak az egyik szemet érintő az elváltozás. Általában a papilla alsó szélét foglalja el. A veleszületett melanosis 
oculi megnyilvánulásának tartják. A veleszületett látóideg-anomáliák más malformációkkal társulhatnak, nevezetesen a 
midfacialis malformáció, encephalokele, leggyakrabban azonban hypertelorismus, szájpadhasadék vagy nyúlszáj (1. ábra).

ÖRÖKLŐDŐ LÁTÓIDEG-ATROPHIÁK

Izoláltan igen ritka, heredodegeneratív szindrómák részeként gyakrabban fordulnak elő. A látáskárosodás lehet enyhe vagy nagyon súlyos, 
az első tünetek megjelenhetnek korai gyermekkorban vagy felnőttkorban. Megkülönböztethetjük őket az öröklődés típusa szerint is.

Leber-féle herediter opticus neuropathia (a mitochondrialis DNS öröklődő mutációja) 
Első tünetei fiatal felnőttkorban jelentkeznek, fájdalom nélküli féloldali látáscsökkenéssel, amely a maximumát 1-2 hónap alatt 
éri el. A teljes vakság ritka. A másik szem látásromlása hetek vagy hónapok múlva következik be. Nagyon ritkán javulhat.
Diagnosztikai kritériumai: pseudo-papillaoedema (nincs festékkilépés a FLAG vizsgálat során, microangiopathia a papilla 
körül). Kezdetben papillitis képét utánozhatja, átmenetileg vérzés is látható a papillán. Később részleges vagy komplett 
látóideg-atrophiába megy át. A papilla körüli erek lehetnek behüvelyezettek. A látótérkiesés jellegzetesen centrocoecalis scotoma. 
A Leber-szindróma tünetei: opticus atrophia, nystagmus, macula coloboma, cataracta, keratoconus, lehet fejfájás, szédülés, 
Uhthoff-tünet.
Differenciáldiagnózis: a sclerosis mul-
tiplex okozta neuritis nervi optici. Di-
agnosztikus értékű a látókérgi kiváltott 
válasz (VEP), ami gyakorlatilag kiol-
tott, és a mintázott elektroretinogram 
(PERG), ami szintén kioltott. A PERG-
eltérés hívta fel a figyelmet arra, hogy 
elsődlegesen retinális ganglionsejt-
károsodásról, majd anterográd 
axondegeneráció okozta opticus 
atrophiáról van szó.

Juvenilis opticus atrophia (Kjer), 
dominánsan öröklődő opticus atrophia 
(dominant optic atrophy, DOA)
Gyermekkorban a látásromlás lap-
pangva kezdődik, alattomosan 
progrediál. A látásélesség csökkené-
se nem vagy csak mérsékelten súlyos. 
Opticus neuritis képében jelentkezik, 
majd főleg a látóidegfő temporalis fe-
lének atrophiájába torkollik. A retina 
artériái és vénái nagyon kanyargósak, 
a pigmentepithelium destrukciója és 
az érhártya sclerosisa is megfigyel-
hető. Centrális, paracentrális vagy 
centrocoecalis scotoma mutatható 
ki látótérvizsgálattal. Elsődleges a 

Optic disc pit Coloboma nervi optici Fibrae medullares

Tilted disc Morning glory syndrome Drusen pupillaea

Hypoplasia optici Megalopapilla Melanocytoma

1. ábra
Látóidegfő-rendellenességek szemfenéki képei 
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ganglionsejt-degeneráció, majd anterográd axondegeneráció fejlődik ki. A betegek 10%-ában mentális retardációval, 80%-ában 
halláscsökkenéssel is társul. A recesszíven öröklődő forma megjelenése 3-4 éves korban kezdődik, és súlyos látásélesség-
csökkenés, valamint papilladekoloráció jellemzik, akárcsak a domináns formát. Domináns öröklődést mutat az az opticus 
atrophia, amelyhez a központi idegrendszer demyelinisatiója is társul. Ebben a kórképben a papilla a normálisnál kisebbnek 
tűnik, dekolorált és szürkés színű. Az erek is szűkebbek. A látóideg gyulladásához hasonlít kezdetben, de idővel, a kezelés ellenére 
kialakul a nervus opticus atrophiája. Végtaggyengeséggel, ataxiával, hemiparesissel, hangképzési zavarral (dysarthria) társul. 
Domináns öröklődést mutat a szürkehályoggal és neurológiai tünetekkel járó opticus atrophia. Tüneteiben hasonlít a recesszív 
öröklődésű Behr-, Marinesco-, Sjögren- és Friedreich-szindrómákhoz.

Behr-szindróma (opticus atrophia és ataxia szindróma)
Autoszomális recesszív öröklődést mutat. Infantilis formája ritka, időnként némi progresszió figyelhető meg, majd stagnál az 
állapot. Gyermekkor után már nem progrediál. Az opticus atrophia eredményezi a látásélesség-csökkenést, emellett centrális 
scotoma és horizontális nystagmus is a jellegzetes szemtünete a betegségnek. 6–14 éves korban manifesztálódó formájához tár-
sulhat diabetes mellitus, de retinopathia kialakulásával ilyenkor nem kell számolnunk. Társuló neurológiai eltérések az ataxia, 
fokozott tendonreflex, pozitív Babinski-tünet, koordinációzavar és mentális zavar. A hólyagsphincterizom működésének gyen-
geségével is társulhat. Egyéb tünetek is megtalálhatók, mint a progresszív spasticus paraplegia, dysarthria, dongaláb, bólogató 
fejmozgás. Recesszív öröklődést mutat a nervus acusticus degenerációjával járó opticus atrophia, amelynél gyakori a progresszív 
polyneuropathia. 

A spasticus paraplegia szindróma egy nemhez kötött, recesszíven öröklődő megbetegedés, ami a spasticus paraplegia és 
a látóideg-atrophia tünetegyüttese. Ez egy degeneratív kórkép a központi idegrendszerben. A „nem Leber-típusú” opticus 
atrophiára a korai gyermekkori kezdet jellemző. Mentális retardációval, fokozott térdreflexszel, dysarthriával, tremorral társul-
hat. A neurodegeneratív szindrómákban fellépő opticus atrophiák társulhatnak a Charcot–Marie–Tooth-féle öröklődő prog-
resszív polyneuropathiával. Az első tünetek a 10–20. életév között kezdődnek, majd megtartott izomerejű combizomzat mellett 
a lábikra elsorvadása az úgynevezett „gólyaláb” kialakulásához vezet. Friedreich-ataxia is társulhat opticus atrophiával, valamint 
retinitis pigmentosával is.

Irodalom
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2. Kanski J. Clinical ophthalmology – a systematic approach. 21. Neuroophtholmology Butterworth-Heinemann, 2007.
3. Holder GE. Pattern electroretinography (PERG) and an integrated approach to visual pathway diagnosis. Prag Retinal Eye Res 2001;20:531–561. 
4. Miyake Y. Electrodiagnosis of retinal diseases. Springer-Verlag, Tokyo, 2006.



neuro-ophthalmologia  199

 A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

SOMLAI JUDIT

4.1.4. A phacomatosisok
A phacomatosisok elnevezést először van der Hoeve alkalmazta 1920-ban azon betegségcsoportok összefoglalására, amelyekben 
hamartomák egyidejűleg észlelhetők:
•	 a szemben,
•	 a központi idegrendszerben,
•	 a visceralis szervekben,
•	 a bőrben.

A hamartoma jóindulatú, daganatszerű göböt jelent, amely egy hibás szövetképződés (dysgenesis) eredménye. A phacomatosisban 
szenvedőknél jóval nagyobb arányban fordulnak elő jó- és rosszindulatú daganatok.
A klinikusok számára a legfontosabb phacomatosisok:
•	 Neurofibromatosis (Recklinghausen-betegség)
•	 Sclerosis tuberosa (Bourneville-betegség) 
•	 Angiomatosis retinae et cerebelli (Hippel–Lindau-betegség)
•	 Encephalotrigeminalis angiomatosis (Sturge–Weber–Krabbe-szindróma)
•	 Ataxia teleangiectasia (Louis–Bar-szindróma)

Neurofibromatosis – Recklinghausen-betegség

A szindróma autoszomális, domináns öröklésmenetet mutató kórkép. Tünetei a bőrön, a központi idegrendszerben és szemészeti 
kórképekben jelentkeznek. A bőrtünetek a neurofibromatosisban szenvedő betegek 99%-ában észlelhetők. A születés utántól 
testszerte észlelhetők a tejeskávészínű foltok. Szintén jellegzetesek a környéki idegek lefutása mentén látható kisebb-nagyobb – 
esetenként akár diónyi nagyságot is elérő – neurofibromák. Ezek lehetnek szoliterek és plexiformisak, szövettanilag a fibrotikus 
elemek dominálnak, de Schwann-sejtes részeket is tartalmaznak. Az idegtörzzsel összekapaszkodva fájdalmat is okozhatnak.  
A központi idegrendszeri tünetek, a neurofibromák részben a perifériás idegtörzseken észlelhetők, részben a gerincvelői gyökö-
kön és az agyidegeken. Lokalizációjuknak megfelelő klinikai képet mutatnak. Így például a kétoldali acusticus neurinomát ész-
lelhetünk a klinikai gyakorlatban agyidegtünetekkel, az intracranialis nyomásfokozódás tünetcsoportjával, valamint agytörzsi 
tünetekkel. A szemészeti tünetek közül a szemhéj szoliter vagy plexiformis neurofibromatosisa (1. ábra) mellett gyakorlati jelen-

tősége az orbita neurofibromatosisának van. A Schwann-
sejtekből kiinduló neurofibroma származhat a nervus 
oculomotoriusból, a nervus abducensből vagy a nervus 
trigeminus első ágából. Az orbitacsúcsban ún. Terrien-
szindrómát, azaz fissura orbitalis superior tünetegyüttesét 
okozza, melynek legfontosabb tünete a lassan progrediáló, 
axialis exophthalmus. A Recklinghausen-kórban szenve-
dő betegek szemtünete lehet a fentieken kívül az orbitafal 
kongenitális defektusa (többnyire az ékcsont nagyszárnyán) 
okozta pulzáló exophthalmus. A fej előrehajtásával vagy a 
véna jugularis leszorításával provokálható. További csont-
anomália lehet a kétoldali, szimmetrikus tágabb foramen 
opticum, amelyre az opticus tumorok differenciáldiagnózisa 
során is kell gondolnunk (lásd részletesebben a 6.1. számú 
fejezetben a 340. oldaltól).

Önálló megbetegedésként vagy e kór részeként (mintegy 15%-os gyakorisággal) alakulhat ki opticus glioma. Az astrocytából 
eredő tumor gyermekkorban jelentkezik, enyhe exophthalmus mellett korán okoz látásélesség-csökkenést. A kórfolyamat 
a látóideget és a chiasmát betegítheti meg. A gyakran mindkét szemet érintő betegség szabálytalan látótérkieséseket, a 
visus csökkenését, egyik vagy mindkét foramen opticum aszimmetrikus tágulatát okozza. Fontos differenciáldiagnosz-
tikai tény, hogy glioma esetén aszimmetrikusak, míg a Recklinghausen-kór okozta csontdefektusnál szimmetrikusak a 
foramentágulatok. Másrészről az opticus gliomáknál korábban jelentkezik a visusromlás, mint az exophthalmus. Ugyan-
akkor opticus hüvely meningeomáknál fordítva. Segít a megkülönböztetésükben, hogy az opticus gliomák CT- vagy MR-
képein jellegzetes a nervus opticus orsószerű megvastagodása (Lásd részletesebben a 6.1. számú fejezetben a 340. oldaltól).  
Az alapbetegség kezelésének fő elve, hogy a kivizsgálás után rendszeresen ellenőrizni kell a beteget, hogy a szoliter vagy 
multiplex neurofibromák fejlődését és következményeit időben észlelhessük. A családfaelemzés és a genetikai tanácsadás  

1. ábra 
A bal felső szemhéj neurofibromája a Recklinghausen-kór egyik szemtünete.
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a betegség autoszomális domináns öröklésmenete miatt indokolt. Az acusticus neurinoma esetén idegsebészeti műtéti meg-
oldás javasolható.

Sclerosis Tuberosa – Bourneville-betegség

A XIX. században Recklinghausen után Bourneville írta le ezt a szindrómát. A kórkép legjellegzetesebb tünetei:
– epilepszia
– adenoma sebaceum az arcon (naevus Pringle)
– oligophrenia, dementia

A központi idegrendszeri, neurológiai tüneteket a cerebrális cortexben, a subcorticalis dúcokban, valamint a kisagyban lévő és a kis-
gyermekkorban növekedésnek induló dysgenetikus daganatok okozzák. A koponyaűri meszesedés a második-negyedik életév után 
válik láthatóvá. Leggyakrabban az epilepsziát észleljük, mely infantilis spasmusokkal kezdődik, s a gyermek növekedése során az el-
tűnő spasmusok helyébe generalizált rohamok lépnek. A görcsöktől függetlenül ritkán choreiform mozgások jelentkeznek. A sclerosis 
tuberosában szenvedők mintegy 60%-ában mentális retardáció áll fenn. Ha a dysgeneticus daganat a kamrarendszer falához közel, 
subependymalisan helyezkedik el (óriássejtes astrocytoma), 
liquorelfolyási zavart okozhat, és a koponyaűri nyomás las-
sú, tartós emelkedésével mentális retardációhoz és krónikus 
papillaoedemához vezethet. A sclerosis tuberosa bőrtünete az 
adenoma sebaceum az arcon pillangó alakban elrendeződő, 
vörösesbarnás, papulosus kiütések, melyek angiofibromák,  
s főként a késői gyermek- és pubertáskorban a legkifejezetteb-
bek. A szemtünetek közül a típusos retina hamartoma a scle-
rosis tuberosában szenvedők csaknem felénél észlelhető. A pap-
illa területében és peripapillarisan helyezkedik el, életlen határú, 
szürkés-sárgás színű, eperszemre emlékeztet (2.ábra). A papilla 
felszínes rétegében jön létre, ezért az ott haladó ereket többnyire 
elfedi. Ezzel szemben a hasonló szemfenéki képet mutató drusen 
papillae, ártalmatlan papillaanomália, amelyet hyalingömbök 
okoznak, s mivel a látóidegfő mélyebb rétegeiben vannak, raj-
tuk erek láthatók. A sclerosis tuberosa kezelése az epilepsia ese-
tében az antikonvulzív terápia. Az intracranialisan elhelyezke-
dő scleroticus göbök hisztológiailag jóindulatúak, tehát a kicsi, 
még tünetmentes göböknek csupán MR – követése javasolt.  
A szövődmények kivédése céljából a liquor elfolyásának zavarát 
okozó hamartoma műtéti eltávolítása azonban indokolt.

Angiomatosis Retinae et Cerebelli–Hippel–Lindau-betegség

Lindau 1926-ban állapította meg az összefüggést a kis-
agyban lévő angioma és a korábban Hippel által leírt re-
tinadaganat között. Ez a phacomatosis általában a máso-
dik-harmadik évtizedig tünetmentes. Szemészeti tünete a 
látóhártya capillaris angiomája, késői gyermekkorban vagy 
az adolescentia időszakában kezdődik, ekkor többnyire még 
tünetmentes. Welch különböző fejlődési fokozatait különí-
tette el, amelynek nemcsak diagnosztikai jelentőségük van, 
hanem hasonló módon, mint a retinopathiáknál, prognosz-
tikai és terápiás konzekvenciákkal is járnak.
Az I. stádiumban, a korai szakaszban a retinán kicsiny, 
vörösesszürke angiomát vagy capillaris gomolyagot lehet 
látni, normális tágasságú tápláló erekkel. A fluoreszcein 
angiográfia (FLAG) során még nem lehet látni érfaldefektust, 
festékanyag-kilépést.
A II. stádiumban a capillaris angiomát tápláló erek idővel 
dilatálódnak és arteriovenosus sönt alakul ki.
A III. stádiumban a capillaris érgomolyag további növeke-
dése következtében még kifejezettebben körülhatárolt lesz.  
A kóros áramlási viszonyok következtében az érfalak 

2. ábra 
Sclerosis tuberosában szenvedő beteg szemfenéki képén látható retina 
hamartoma, amely peripapillarisan helyezkedik el 

3. ábra 
A retina capillaris haemangiomája Hippel–Lindau-phacomatosisban
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permeabilitása megnő és lipidekben gazdag exsudatum lép ki a környező retinaterületekbe. Számos haemorrhagia is kialakulhat 
az érfalak működészavara következtében. (3. ábra)
A IV. stádiumban a folyamat progressziója során a subretinalisan felszaporodó lipid exsudatum a retina leválását okozhatja.  
Súlyos látásromláshoz vezető szövődmények alakulhatnak ki ezen betegségszakaszban. Ha a növekvő mennyiségű lipid a macula 
területében halmozódik fel, maculadegeneratio jöhet létre, irreverzibilis centrális látásvesztéssel. A haemorrhagiák előrenyomulva  
betörnek az üvegtestbe, s ott a teljes visusvesztés mellett még súlyosabb szövődményekhez vezethetnek.
Az V. stádiumban a perzisztáló uveitis, gyógyszeresen befolyásolhatatlan másodlagos glaucoma és a komplett amaurosis mel-
lett csillapíthatatlan fájdalom és phtisis bulbi miatt előbb vagy utóbb a szem eltávolítását teszi indokolttá. A capillaris érgomo-
lyag növekedése kapcsán nőhet az üvegtest felé domborodva (ún. endophyticus angioma) és üvegtesti vérzés forrásává válik.  
Az exophyticusan növekvő érdaganat nem előemelkedő, hanem növekedése kapcsán elmosódottá teszi a papillát és a subretinalis 
folyadék serosus látóhártya-leváláshoz vezethet (exophyticus capillaris angioma). 

A központi idegrendszeri tünetek között gyakori az infratentorialis haemangioblastoma, amely főként a cerebellumban, rit-
kán az agytörzsben és a gerincvelőben fordulhat elő. A cerebellaris tumor fejfájást, koponyaűri nyomásfokozódást, krónikus 
papillaoedemát, valamint cerebellaris tüneteket okozhat. A gerincvelőben syringomyelia, az agytörzsben syringobulbia alakulhat 
ki a haemangioblastomától fel- és lefelé egyaránt. Az angiomatosis retinae kezelése során fontos a minél koraibb szakaszban 
történő felismerés, követés és genetikai tanácsadás. A retinafolyamatok kezelésében a photocoagulációs és a cryopexiás kezelés 
javasolt, a debreceni Szemészeti Klinika az elmúlt 15 évben alkalmazza a ruthénium applikációs lokális kezelését. Az angioma 
lézer fotokoagulációs kezelésének meghatározása változatlanul nehéz, a régebbi szemléletet megőrizve, az ún. késleltetett kezelést 
javasolják, azaz az első exsudatum megjelenéséig várnak e terápiafajtával. Szövődmények esetén ablatioellenes műtét, szükség 
szerint vitrectomia javasolt. A cerebellaris haemangioma idegsebészeti műtétje mindenképpen javasolt. Az agytörzsi és gerincvelői 
daganatkezelés e századi gyógyító eszköze a gammakés. (Utóbbiról a 2.6. számú fejezetben olvashatnak részletesen a 33. oldaltól.)

Encephalotrigeminalis Angiomatosis – Sturge–Weber-betegség

Ezen megbetegedés három fő tünetcsoportja karakterisztikus:
bőrtünete: naevus vasculosus
szemtünetei: glaucoma és chorioidea angiomatosisa
neurológiai tünetek: epilepszia és dementia
Az alaptünetek kialakulásában feltehetően a központi ideg-
rendszeren belül a lágyagyhártya ereinek, a szemben az 
érhártya ereinek, míg az arcon a nervus trigeminus men-
tén a facialis táplálóerek congenitalis anomáliái játszanak 
pathognosztikus szerepet.
Bőrtünetként a nervus trgeminus egy vagy több ága mentén 
naevus vasculosus vagy naevus flammeus alakul ki. Ez ráter-
jedhet a nyak-, a mellkas bőrének felső részére is. (4. ábra) 
A születéstől fogva észlelhető és a kor előrehaladtával egyre 
előemelkedőbbé és sötétebbé válhat, de nagyságában nem 
változik.
A neurológiai tünetek között a lágyagyhártya-angiomát kell 
kiemelni, ami tágult, kanyargós dysgeneticus erek halmazai, 
s amelyek az alatta húzódó agyállományban is megtalálhatók 
és másodlagos keringési zavar forrásai. Emellett az agykéreg 
felső részében mészszemcsék rakódnak le és a capillarisok 
egyidejű meszesedése is a kórfolyamat része, ez okozza a ra-
diológiai vizsgálati képeken a betegségre típusos, az úgyne-
vezett kettős kontúrú árnyékképet. A kisebb angiomák nem 
ritkán epilepsziát okoznak. 
A szemészeti tünetek már születéskor észlelhetők. Az ún. 
veleszületett zöldhályog (buphthalmus) jellegzetes klini-
kai jelei a megalocornea, az alig csökkenthető magas szem-
nyomás, ennek következtében a látóidegfő rostkárosodása 
markáns látásfunkció-vesztéssel és ennek megfelelően mor-
fológiai jele a papilla excavatio. Az érhártya (chorioidea) 
angiomája a betegek 30%-ában fordul elő. A szemfenéken 
„vörös bársonyra” emlékeztető elváltozás látható. Ellen-
tétben a Hippel–Lindau-betegség capillaris angiomájával, 
ebben a phacomatosisféleségben az érdaganatot cavernosus 

4. ábra 
Sturge–Weber-szindrómában az arc bőrén látható naevus flammeus
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erek alkotják és nem a retina rétegében, hanem a mélyebben húzódó érhártyában, azaz chorioideában helyezkedik el. 
Az encephalotrigeminalis angiomatosis szemtüneteinek kezelése igen nehéz, mert a veleszületett glaucoma konzervatív módon 
alig befolyásolható, a műtéti beavatkozásnál nagy az expulzív vérzés veszélye. Az epilepszia gyógyszeres és műtéti kezelése 
egyaránt lehetséges. A bőrelváltozás sebészeti kezelését nem ajánlják a társszakmabeliek. 
 
Ataxia Teleangiectatica – Louis–Bar-szindróma

A betegség tünetei a veleszületett, igen súlyos immunrendszeri folya-
matokra vezethetők vissza. Főbb tünetei a cerebellaris ataxia, a bőr és 
a szem teleangiectasiája, valamint szemmozgászavarok és visszatérő 
tüdőinfekciók.
Kisgyermekkorban zavartalanul indul a mozgás fejlődése, azon-
ban a gyermek járása idővel a cerebellaris ataxia miatt romlani kezd. 
Teleangiectasia alakulhat ki a fülön, a kemény- és a lágyszájpadon, vala-
mint az arcbőrön is. 
A szemtünetei közül a kőtőhártya teleangiectasiája látászavart 
nem okoz, de a betegség felé irányíthatja a figyelmünket (5. ábra).  
A szemmozgászavarok kezdeti jele lehet a vezetett szemmozgások 
apraxiája, azaz a beteg képtelenné válik az irányított szemmozgások ki-
vitelezésére. Idővel teljes mértékű ophthalmoplegia alakulhat ki. 
A kor előrehaladtával a légúti fertőzések iránti fogékonyság fokozódik, 
nehéz a terápiája és rosszak a beteg életkilátásai. 

A phacomatosisok ritkán fordulnak elő, ám a súlyos klinikum és sokszor 
nem megelőzhető szövődmények miatt a betegek tartós kezelése és a társ-
szakmákkal együttes gondozás nélkülözhetetlen.

Köszönetnyilvánítás

A képanyag az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Szemészeti-Neuro-ophthalmologiai osztályának archívumából származik, 
amelyért ezúton mondok köszönetet.
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5. ábra 
A kőtőhártya teleangiectasiája Louis–Bar-szindrómában
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 4.2. A látóideg szerzett megbetegedései
 4.2.1. A látóideg GYULLADÁSOS megbetegedései

LOVAS GÁBOR

4.2.1.1. Retrobulbaris opticus neuropathia – a neurológus szemszögéből

Gyakorló klinikusként egyoldali homályos látás vagy látásvesztés kapcsán találkozunk a látóideget érintő megbetegedésekkel. 
Jellemzően a szemfenéken nem látható kóros (ekkor szokták mondani, hogy „a beteg nem lát semmit és az orvos sem lát 
semmit”). A kiváltó ok lehet demyelinisatio, kompresszió, infiltratív folyamat, gyulladás, trauma vagy ischaemia. Mindezek 
közös jellemzője, hogy a látóideg a látóidegfő mögött károsul: intraorbitalisan, intracanalicularisan vagy intracranialisan. 

Tünetek és a kivizsgálás menete 

A visusromlás mértéke igen széles skálán mozoghat. Előfordulhat, hogy csak színlátási deficit és monocularis látótérzavar mutat-
kozik 20/20-as (=teljes visusérték) mellett, de a részleges visuscsökkenésen át a spektrum másik végét a teljes látásvesztés zárja.
Látóideg-károsodás mellett a pupillareakciót indító afferens rostok károsodása mindig megfigyelhető. Az érintett oldalról vagy 
egyáltalán nem, vagy renyhe, rövid ideig tartó pupillaszűkület váltható csak ki. Ez okozza a jellegzetes Marcus–Gunn pupilla-
fenomént: a direkt pupillareakció hiányzik/csökkent, de a konszenzuális reakció megtartott. Ha az ép oldalról áttérünk a beteg 
oldalra „bekapcsolva tartott” pupillalámpával (swinging flashlight test), a szembe világító fény ellenére tágulni látszik a pupilla 
(ugyanis ekkor múlik el a konszenzuális reakció okozta pupillaszűkület – az érintett oldali direkt ingerlés pedig nem eredményez 
érdemi konstrikciót). A gyengült vagy kiesett pupillareakció megléte demyelinisatio esetében annyira jellegzetes, hogy jól meg-
tartott direkt fényreakció esetében főleg retinakárosodásra kell gondolnunk [1]. 

A szemfenéki kép az esetek kb. 65%-ában negatív. A papilla és a szemfenéki kép ettől eltérő változatait lásd a 4.2.1.3. számú 
fejezetben a 212. oldaltól.

Neuritis retrobulbarisban idővel a károsodott papilla fokozatosan degenerálódik. Decoloratio, atrophia alakul ki (jellegzetesen 
temporális lokalizációban). Látótérvizsgálat során a neurológiai gyakorlatban ritkábban megfigyelhető speciális látótérzavarok mutat-
koznak monocularisan: altitudionális, sarló-szerű ill. cecocentralis scotoma formájában (lásd a szemtünetek részletes vizsgálatát és a 
klinikai jelek értékelését a 4.2.1.3 számú fejezetben a 212. oldaltól). Képalkotó vizsgálatként optikai koherenciatomográfiával a retinalis 
idegi rostozat, orbita MR-vizsgálatával maga a látóideg, míg CT-vel a csontozat strukturális károsodása vizsgálható.

A VEP szenzitivitása 70–95% neuritis retrobulbaris esetén. Jellegzetes a vezetési latencia megnyúlása és az amplitúdóredukció 
(az. ún. P100 hullám késik). Mivel VEP ideg-vezetési képességet mér, minden léziót megmutat etiológiától függetlenül. Ennek 
megfelelően természetesen nem specifikus SM-re. Pozitív lehet más betegségek esetében is, mint pl. Friedreich-ataxia, B12-vitamin-
hiány, neurolues, sarcoidosis, látóideg-kompresszió, vasculitis stb. A pozitív VEP az SM diagnózisának felállítását segítő ún. 
McDonald-kritériumrendszerben[13] térbeli disszemináció jele lehet, tekintve, hogy a látóideg integritásának megítélésében 
szenzitivitása nagyobb, mint az MR-vizsgálaté. 

Etiológia

Bár számtalan etiológiai faktor eredményezhet retrobulbaris opticus neuropathiát, leggyakrabban, opticus neuritisszel 
(neuritis retrobulbaris) találkozunk, mely nemegyszer mint a sclerosis multiplex (SM) első tüneti manifesztációja jelenik meg. 

Idiopathiás opticus neuritis (neuritis retrobulbaris)
Gyulladásos eredetű, szubakutan, 1-2 nap alatt kialakuló látászavar, melyet majdnem mindig (92%) szem mögötti, a szem mozga-
tása során provokálódó fájdalom kísér. Jellegzetes a látótér közepének homályossá válása (centralis scotoma) és a színlátás zavara 
(legtöbbször a vörös szín érzékelése romlik, néha a beteg csak „fekete-fehérben” lát). Melegben vagy testedzés során a beteg fo-
kozódó vibrálást vagy más photopsiás jelenséget észlelhet (kb. 30%). A látászavar 1-2 héten belül javulni kezd, de a javulás teljes 
folyamata 5-6 hónap is lehet. A prognózis nagyon jó, 12 hónap után a betegek 95%-nak a visusa jobb mint 20/40 és 69%-uk visusa 
20/20 (Optic Neuritis Study Group). Maradványtünetként a legtöbb esetben térlátási, illetve mozgó tárgyak észlelésével kapcsolatos 
enyhe deficit maradhat vissza. 

Sclerosis multiplexszel való kapcsolat
Az akut demyelinisatiós opticus neuritis addig marad önálló kórkép, amíg nem igazolódik sclerosis multiplexre (SM) jel-
lemző gyulladásos eltérés a központi idegrendszeri fehérállomány más területein is. Jól mutatja az SM-mel való kapcsolatot,  
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hogy a monoszimptómás esetekben, amikor az első 
manifeszt klinikai tünet a látásromlás (ún. izolált opticus 
neuritis) kb. 60%-ban mutat fehérállományi gyulladásos 
jeleket az MRI. Ilyen esetben, az MRI prediktív értékű de-
finitív SM kialakulására vonatkozóan. Ha az MRI nega-
tív, 5–10%, míg ha pozitív, 65–85% a klinikailag definitív 
SM-be történő konverzió valószínűsége a következő tíz év 
alatt [3;4]. Ahogyan arra az Optic Neuritis Study Group ta-
nulmányaiban [5] rámutatott, kezeletlen betegek esetében 
(vizsgálat placebo karja) negatív MRI mellett 3%-ban, míg 
legalább két társult lézió esetén 36%-ban alakul ki definitív 
SM két éven belül. Ez az arány megfelel más klinikai meg-
nyilvánulással járó klinikailag izolált szindrómában (angol 
megnevezés: „clinically isolated syndrome” rövidítve CIS) 
szenvedő betegek esetében is. Ha az MRI és a liquorvizsgálat 
is negatív (nincs intrathecalis oligoclonalis gammopathia – 
OGP) 5 éven belül mindössze 0–4%, míg negatív MR, de 
pozitív OGP esetén 27% a konverzió esélye [6–9]. 

Sclerosis multiplexes betegek 15%-ában opticus neuritis az in-
duló tünet és a betegség lefolyása során kb. 50%-ban alakul 
ki valamikor látóideg-károsodás [10;11]. A látóideg-gyulladás 
visszatérhet. Az opticus neuritis tanulmány adatai szerint 10 
éves utánkövetés során összesen 31%-ban fordult elő relapsus. 
A visszaesés gyakorisága magasabb azoknál a betegeknél, 
akiknél slcerosis multiplex igazolódott (48% vs. 24%) [12]. 
Az MRI tehát elsősorban a társult demyelinisatios léziók 
megjelenítésével (3 mm-nél nagyobb, elsősorban a kam-
ra körüli fehérállományban elszórtan elhelyezkedő T2 és 
FLAIR jelmenetben jelintenz léziók) segíti a SM diagnó-
zisának a felállítását. Emellett prognosztikai jelentősége is 
van (lásd fenn).
Liquorvizsgálat során intrathecalis immunglobulin képzés, 
illetve a liquorban megjelenő oligoklonális gammopathia 
jeleit keressük (központi idegrendszeren belül zajló im-
munválasz). Sclerosis multiplex vonatkozásában használha-
tó a pozitív liquor prediktív értéke negatív MRI, vagy SM-re 
atípusos megjelenésű fehérállományi gócok esetében.  

Kezelés 

Akut demyelinisatiós opticus neuritis esetében rövid és 
hosszú távú kezelés különböztethető meg. A látászavar 
kialakulása esetében parenterális kortikoszteroid lökés-
kezelés gyorsítja a javulást és középtávon befolyásolja a 
betegség lefolyását. A kombinált parenterálisan kezdett, 
majd per os folytatott szteroid-lökéskezelés hatékony (3 na-
pig 1 g iv. majd 11 napig 1 mg/kg per os folytatott metil-
prednizolon-kezelés, amely 4 nap alatt fokozatosan kerül 
elhagyásra) [14], a kezelés megkezdését követően napok 
alatt javulás várható. A kezelt betegek látásának kontraszt-
érzékenysége és színlátása 6 hónapig mérhetően jobb, mint 
a kezeletleneké. Az aktuális állapotjavulás mellett a tanul-
mány eredményei szerint a kezelés mintegy 2 évvel kitolta 
a klinikailag definitív SM-be történő konverziót. Mérhető 
előny 10 év után azonban már nincs. Tekintve, hogy orá-
lis szteroidkezelés mellett gyakoribb volt a látóideget érintő 
relapszus, a per os szteroidkezelés (csakúgy, mint a retrobulbaris 
szteroidinjekció) ellenjavallt. 

Metabolikus betegségek •	 A-, B1-, B12-vitamin-hiány 
•	 Metanolintoxikáció
•	 Alkoholos látóideg-károsodás
•	 Nehézfémmérgezés

Autoimmun 
mechanizmusú 
betegségek

•	 Sjögren-szindróma, 
•	 SLE, 
•	 Behçet-kór, 
•	 sarcoidosis, 
•	 antifoszfolipid-szindróma, 
•	 óriássejtes arteritis, 
•	 sarcoidosis, 
•	 Wegener-granulomatosis, 
•	 gyulladásos bélbetegség, 

Fertőzések

Vírusos: •	 HIV, 
•	 Varicella, 
•	 EBV, 
•	 Coxsackie, 
•	 adenovírus, 
•	 CMV, 
•	 mumps, 
•	 rubeola 

Bakteriális: •	 Lyme-kór, 
•	 Neurolues, 
•	 TBC

Gomba: •	 Cryptococcus, 
•	 aspergillus, 
•	 mucormucosis
•	 Posztinfekciós opticus neuritis

Genetikai betegségek •	 Örökletes ataxiák és paraparesisek
•	 Leber-féle herediter opticus 

neuropathia és egyéb 
mitochondrium-betegségek

•	 Leukodystrophiák (elsősorban 
X-adrenoleukodystrophia)

•	 CADASIL

Daganatos betegségek

Primer tumorok: •	 glioma, 
•	 ganglioglioma, 
•	 capillaris/cavernosus 

hemangioma, 
•	 melanocytoma

Szekunder tumorok: •	 metasztatikus carcinoma, 
lymphoma, 

•	 leukaemia, 
•	 nasopharyngealis tumorok, 

paraneopláziás betegségek

Sclerosis multiplex 
variánsok

•	 ADEM, 
•	 Marbug-betegség, 
•	 CIS (izolált szindróma), 
•	 Schilder-kór, 
•	 neuromyelitis optica 
•	 (Devic-szindróma vagy  

optico-spinalis demyelinisatio)

1. táblázat 
Differenciáldiagnosztika akut demyelinisatiós opticus neuritis esetében
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Hosszú távú kezelésként az immunmoduláló kezelés mellett tapasztaltak progressziólassulást [15;16]. Dupla vak, randomizált, 
multicentrikus klinikai vizsgálatok eredménye arra mutat, hogy a korai immunmoduláló kezelés késlelteti definitív SM kialaku-
lását [1].  Ez nem konvertálható azonban a mindennapi gyakorlatban kezelési szabállyá, hiszen CIS (clinically isolated syndrome 
– lásd fentebb) esetében nem tudjuk előre, hogy az adott betegnél végül is klinikailag definitív SM kialakul vagy nem. Az MRI-n 
megjelenő fehérállományi léziók segíthetnek eldönteni, hogy beállítsunk-e immunmoduláns kezelést vagy nem – hiszen az sem 
jó, ha nem lassítjuk az SM-be való konverziót, de az sem, ha feleslegesen kezelünk olyan beteget, akinél nem alakulna ki SM.

Differenciáldiagnosztikai megfontolások
 
Neuritis retrobulbaris diagnózisát megkérdőjelező tényezők („Red Flags”)
50 év feletti életkor
kétoldali látásvesztés
fájdalom hiánya
fájdalom és a látásromlás hetek, hónapok óta folyamatosan progrediál
egy hét után is tovább romló visus, ill. 4 hét múlva nem javuló tünetek
lázas betegség, vérképeltérés, alvadási zavar, más szervrendszerek diszfunkciója (szisztémás betegség gyanúja)
Ezekben az esetekben alternatív diagnózis feltételezhető (Táblázat) [1].
 
Posterior ischaemiás opticus neuropathia (PION)
A látóideget az orbitában a pialis hálózaton keresztül az arteriae ciliares posteriores, míg intracranialisan az arteria carotis 
interna, a superior hypophysealis arteriák, az arteria cerebri anterior A1 szakasza és az arteria communicans anterior táp-
lálja. Ezen erek károsodása kialakulhat önmagukban (vascularis rizikófaktorok) de másodlagosan pl. térfoglaló folyamat 
kompressziós hatása révén is. A PION diagnózisa nehéz, mert látásvesztés és a negatív szemfenéki kép itt is jellemző csakúgy, 
mint neuritis retrobulbarisban. Ezen túlmenően, az ischaemia enyhe fájdalommal is járhat (másik oldalról pedig a neuritis 
retrobulbaris mintegy 10%-ban fájdalom nélkül zajlik). Jellemző, hogy a PION-t szenvedett beteget idősebbek, vascularis 
rizikófaktoraik vannak és a tüneti dinamika akut (nem subacut). A PION prognózisa lényegesen rosszabb, mint a neuritis 
retrobulbarisé (lásd részletesen a 4.2.2.3. számú fejezetben a 226 oldaltól).

Szisztémás betegségek
Amennyiben láz, kiütések, ízületi fájdalom, haematologiai és véralvadási zavarok is megfigyelhetőek, a beteg részletes autoimmun 
és thrombophilia irányú kivizsgálása indokolt szisztémás betegség irányában. 

Neuromyelitis optica (NMO) és NMO spektrum betegség (Lásd részletesen 4.2.1.2 fejezetben a 207. oldaltól)
NMO merül fel, ha a koponya-MRI semmitmondó, vagy az anamnézisben extenzív jelzavarral kísért gerincvelői lézió (akár 
évekkel az opticus tünetek előtt is) szerepel. Az NMO jellegzetesen súlyos maradványtüneteket hagy maga után. Gyakrabban 
érintett mindkét szem (bilaterális opticus neuritis). NMO gyanúja merül fel akkor is, ha súlyos maradvánnyal járó relapszáló 
opticus neuritis figyelhető meg. A liquorban nincs OGP, de a szérumból NMO-antitest (aquaporine 4, víz pórus fehérjeellenes 
antitest) mutatható ki 60–90%-ban. 

Kompressziós eredetű retrobulbaris látóideg-károsodás
Meningeoma, hypophysis-tumor és aneurysma a leggyakrabb ok, amely kompressziós károsodást eredményez. Jellemző, hogy 
ezekben az esetekben, hogy a tünetek obskúrus kezdetűek, és sokszor látható papillaödéma. A betegek sokszor panaszolnak 
szemmozgásra fellépő látászavart vagy kettős látást. (Lásd részletesen a 4.2.3.2. számú fejezetben a 240. oldaltól.)

Infiltratív léziók
Tumoros és gyulladásos (pl. sarcoidosis) folyamat eredményezheti a látóideg MRI-vel kimutatható lényeges megvastagodását. 
Bár kezdetben klasszikus opticus neuritis képét látjuk, a hosszmetszeti követés során lelepleződik a pontos etiológia. Jellemzőbb 
a kétoldali érintettség, a szteroidkezelés végén az ismételt relapsus, illetve más szervek érintettségének megnyilvánulásai. 

Trauma
A traumás látóideg-sérülés az anamnézisből egyértelműen kiderül. A balesetek mellett melléküregműtétek kapcsán váratlan 
szövődményként is felléphet a nervus opticus sérülése. (Lásd részletesen a 4.2.4.1. fejezetben a 247. oldaltól)

Leber-féle herediter opticus neuropathia (LHON)
Mitochondrialis genom mutációja okozza, így családi halmozódás (anyai ágon követhető) jellemzi. 

Metabolikus okok
Metanolmérgezés első jele lehet kétoldali látásvesztés. Klinikailag Kussmaul-légzés, a laborban pedig metabolikus acidózis segítheti 
a felismerést a pontos anamnézisfelvétel mellett. 
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Gyermekkori esetek 
A gyermekkori akut látóideg-gyulladás különbözik a felnőttkori formától. Sok esetben ugyanis kétoldali, gyakran kíséri papillitis. 
A gyulladás általánosságban agresszívebb lefolyású, sok esetben marad vissza reziduális deficit [1]. 
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ILLÉS ZSOLT

4.2.1.2. NEUROMYELITIS OPTICA (Devic-betegség):  
Egy régi kórkép új koncepciója

Paradigmaváltás és klinikai fenotípusok

A neuromyelitis optica (NMO) a központi idegrendszer demyelinisatiós, nekrotizáló gyulladásos kórképe. A betegséget 
Devic írta le a 19. század végén, és monofázisos fulmináns betegségként definiálta, mely azonos vagy közel azonos időben 
érinti a gerincvelőt (myelon) és a látóideget, vagyis myelitist és opticus neuritist (ON) okoz. A róla elnevezett betegséget – 
Devic-kór – közel egy évszázadon át ebben a formában, a sclerosis mutiplex (SM) egy ritka formájaként tartották számon, 
bár a 20. század első évtizedeiben atipikus eseteket, többek között relapszáló lefolyást is közöltek. Mára nyilvánvalóvá vált, 
hogy a relapszáló forma a gyakori, és az esetek közel 80%-áért ez felelős; bár jellemzője a betegségnek, hogy a relapszusok 
időben közel, „cluster”-ekben jelentkezhetnek. 2004-ben a betegek szérumából egy specifikus IgG-t izoláltak, melyet 
NMO-IgG-nek neveztek el. Az ellenanyag célpontját hamarosan azonosították, mely az agyi vízcsatorna, az aquaporin-4 
(AQP4) molekulának bizonyult. Ezzel az NMO az ellenanyag-mediált csatornabetegségek csoportjába sorolódott, mely a 
betegség kezelésének koncepcióját is alapjaiban változtatta meg; bár az NMO az első és egyetlen központi idegrendszeri 
demyelinisatiós kórkép, melynek oka ismertté vált, mégis, patogenezis szempontból jobban hasonlít a neuromuscularus 
junctio ellenanyag-mediált csatornabetegségéhez, a myasthenia gravishoz. A két betegség hasonlósága abban is megnyil-
vánul, hogy az NMO sem mindig társul anti-AQP4 ellenanyaggal, ún. szeronegatív formái is ismertek. A kórkép diag-
nosztikus és terápiás megközelítését tovább bonyolítja, hogy atipikus vagy abortív formák azonosíthatók, melyeket NMO 
spektrumbetegségeknek neveztek el. Ezek közül legfontosabbak a „térben limitált” kórképek, melyekben a központi ideg-
rendszeri két célpont, a látóideg és a myelon nem együttesen érintett: (i) az ismétlődő, relapszáló látóideg-gyulladás (RION) 
vagy kétoldali látóideg-gyulladás (BON) myelitis nélkül, illetve (ii) a tipikus MRI-megjelenéssel, a ≥3 csigolyaszegmentum 
hosszúságú T2 hiperintenz szignállal járó kiterjedt transzverz myelitis (LETM) a látóideg gyulladása nélkül. E térben limi-
tált spektrumbetegségek konvertálódhatnak definitív NMO-vá, amennyiben egy újabb relapszus során a hiányzó tünettan 
megjelenik, ez azonban éveket vagy akár évtizedeket vehet igénybe. A diagnosztikát és a terápiás döntést tovább bonyolítja, 
hogy az NMO-hoz hasonlóan, de jóval gyakrabban a spektrumbetegségek is lehetnek szeronegatívak. A klinikai komple-
xitás, a betegség mechanizmusának megismerésében elért gyors progresszió az európai neurológiai szövetséget (EFNS) 
arra ösztönözte, hogy konszenzus alapján európai diagnosztikus és terápiás irányelveket hozzon létre, melynek közlésére  
a közelmúltban, 2010-ben került sor. 

Epidemiológia

A betegség a fehér, kaukázusi populációban ritka, a központi idegrendszeri demyelinisatiós betegségek 1-2%-a; a sclerosis 
multiplex kb. 40-szer gyakoribb egy populációalapú, olasz felmérés alapján. Gyakrabban fordul elő viszont egyéb etniku-
mokban, elsősorban ázsiaiakban, ahol az SM ritka. Nőkben gyakoribb: hazai, pécsi adatbázisunkban az SM kb. kétszer 
gyakrabban érinti a női nemet, míg NMO-ban a női gyakoriság ötszörös. Az SM-hez képest a kórkép indulása kb. egy 
évtizeddel későbbre tolódik, átlagosan a 30-as évek végére, a 40-es évek elejére; ismertek azonban gyermekkori és késői 
indulású formák is, sőt úgy tűnik, a gyermekkori forma gyakoribb, mint SM-ben. A relapszusok jellemzően súlyosabbak, 
és kevésbé javulnak, mint SM-ben, és a rokkantság fő oka sclerosis multiplexszel szemben a relapszusokból visszamaradó 
tünetek, és nem a szekunder progresszió. A hazai adatbázisban az NMO-betegek átlagosan öt év alatt súlyosabb állapotba 
kerülnek, mint az SM-betegek nyolc év alatt. Bár az eltérő gyakoriság különböző etnikumokban genetikai háttér szerepét 
hangsúlyozza, a családi formák ritkák, és egyelőre egyértelmű MHC (HLA) asszociáció sem ismert. Mitokondriális gene-
tikai háttér szintén nem igazolódott.

Patogenezis

A kórkép célantigénje, az AQP4 a központi idegrendszer fő vízcsatornája. A molekula olyan határterületeken expresszálódik, 
ahol a parenchyma folyadékkal (vér vagy liquor) kerül kapcsolatba: a kamrák subependymalis régiójában, a kéreg-fehérállo-
mány határon és az erek körül. A központi idegrendszerben elsősorban az astrocyták és az ependymasejtek expresszálják. Máig 
nem egyértelmű, miért csak a látóideg és a myelon érintett klinikailag, mivel a vízcsatorna expresszálódik a cerebellumban, 
és egyéb szervekben (pl. gyomor parietalis sejtek, izom, vese) is. Az esetek kis részében az agyi MRI egyéb területek, pl. a 
hypothalamus, agytörzs érintettségét is jelezheti rendszerint klinikai tünet nélkül. A probléma egyik megközelítése az AQP4 
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izoformok (M1 és M23) differenciált expressziójának vizsgálata. Mára egyértelművé vált, hogy az anti-AQP4 ellenanyagok 
felelősek a betegség kialakulásáért. Betegektől izolált IgG az AQP4 molekulával transzfektált astrocytákat vagy egyéb emlős-
sejteket komplement vagy NK sejtek jelenlétében lizálja. In vivo, az ellenanyagok átvitele állatba az NMO-ra jellemző klinikai 
tüneteket és patológiai jellemzőket váltja ki, vagyis a betegség átvihető ellenanyaggal. A patogenitáshoz azonban az emberi 
komplement is szükséges az ellenanyagtranszfer mellett. Az IgG és komplement intraventricularis vagy intracerebralis oltása 
már 12 órán belül az AQP4 vízcsatornák csökkenését, komplementlerakódást, myelin- és axonléziót jelez, a gyulladás meg-
jelenése előtt. Hasonló patológia és neutrofil, eosinophil granulocyták megjelenése jellemzi az emberi kórképet is. Az AQP4 
molekulák eltűnéséért elsősorban az ellenanyag-mediált komplementaktiváció, a bivalens IgG1 molekulák által keresztkötött 
AQP4 molekulák fokozott endocytosisa (antigénmoduláció) felelős; nem egyértelmű, hogy az ellenanyagok a vízcsatorna-
funkcióval is interferálnak-e, ez myasthenia gravisban kevéssé jellemző.

Ellenanyag-diagnosztika

Az ellenanyag kimutatása többféle módon történhet. A klasszikus és leggyakrabban alkalmazott módszer az indirekt 
immunfluoreszcencia (IFA): a beteg szérumát egércerebellum-metszettel inkubálják, majd a kötődött ellenanyagot – amennyiben 
jelen van a szérumban – fluoreszceinnel jelölt szekunder antihumán IgG ellenanyaggal mutatják ki. A viszonylag egyszerű mód-
szer hátránya, hogy kevésbé szenzitív, és kvantitatív mérésre nem alkalmas. Érzékenyebb, és kvantitatív értékelésre is alkalmas 
az ún. sejtalapú esszé (CBA): emlőssejteket (pl. astrocyta) transzfektálnak AQP4 molekulával, majd a szérum hozzáadása után 
a fluoreszceinnel jelölt szekunder anti-IgG ellenanyaggal mutatható ki a sejt felszínén expresszált AQP4-hez kötődő anti-AQP4 
ellenanyag áramlási cytometria (FACS) alkalmazásával. A pozitívan festődő sejtek száma és a festés intenzitása (MFI) korrelál az 
ellenanyagtiterrel. A módszer alkalmazásától függően a szenzitivitás (pozitivitás) NMO-ban kb. 60–90%, LETM-ben kb. 40%, 
RION/BON-ban mindössze kb. 20%. A specificitás közel 100%, vagyis az ellenanyag szinte kizárólag az NMO-spektrummal 
asszociálódik: egyéb fulmináns, szteroidrezisztens központi idegrendszeri demyelinisatiós szindrómákban nem, vagy kivétele-
sen fordul elő. Egy prospektív tanulmányban az SM-mel asszociálódó ON nem volt szeropozitív. A szeronegativitás háttere nem 
ismert: felmerül egyéb ellenanyagok szerepe is. A szenzitivitás elméletileg tovább növelhető egyéb biomarkerek kombinálásával, 
melyek kutatása intenzíven zajlik. 

Diagnosztikus megfontolások

A betegség diagnosztikája a klinikai képen, a képalkotó  
vizsgálatokon és az ellenanyag kimutatásán alapul 
(Wingerchuk-kritériumok, Táblázat). A diagnosztikai krité-
riumok szenzitivitása és specificitása 80% felett van. Típusos 
esetben a definitív diagnózis felállítása nem kívánja meg az 
ellenanyag vizsgálatát vagy jelenlétét: amennyiben a betegnél 
látóideg-gyulladás és myelitis is zajlott a betegség lefolyása 
során (két kötelező klinikai kritérium), továbbá a myelitis  
a hosszan kiterjedt T2 hiperintenzitással (LETM) jelent meg 
a gerinc-MRI során, és a koponya-MRI nem jellemző SM-re 
vagy NMO-ra típusos (két radiológiai kritérium), a diagnózis felállítható. Vagyis, a két klinikai kritérium (ON és myelitis) esetén 
első lépésben koponya-MRI és gerinc-MRI javasolt, tipikus esetben ez a diagnózis felállításához és a terápia bevezetéséhez elegen-
dő (ábra). A diagnosztikus probléma elsősorban a spektrumbetegségek miatt jelentkezik: ebben az esetben az európai ajánlásnak 
megfelelően az ellenanyag-meghatározás szükséges és segíthet a liquor vizsgálata is (ábra):

1. Relapszáló látóideg-gyulladás akkor keltheti fel NMO-spektrum gyanúját, ha a tünettan súlyos vagy nem javul, és a koponya-
MRI nem jelzi a sclerosis multiplexnek megfelelő morfológiát: a periventricularis, infratentorialis és corpus callosum 
léziókat. OCT kifejezettebb axonpusztulást jelez NMO-ban, mint SM-ben.

2. Bilateralis látóideg-gyulladás (egy időben vagy közel egy időben mindkét látóideg szimultán gyulladása) esetén minden 
esetben meg kell fontolni az NMO spektrum lehetőségét.

3. A relapszáló vagy kétoldali látóideg-gyulladás esetén SM mellett a Leber herediter opticus neuropathia (LHON) lehető-
sége is felmerül. 

4. Ha a myelitis súlyos, szimmetrikus alsó végtagi gyengeséggel, érzészavarral és vizelettartási vagy indítási zavarral (elsősor-
ban vizeletretenció) jár, az NMO-spektrum gyanúja felmerül. Gyakran indul a myelitis területének megfelelő lokalizációban 
háti vagy radicularis fájdalommal a relapszus. Az agytörzsbe felterjedő nyaki myelitis légzésbénulást okozhat. A gerinc MR-
vizsgálata az esetek döntő részében az LETM képet mutatja. Megjegyzendő, hogy a korai fázisban a súlyos tünettan ellenére 
negatív lehet a gerinc-MRI, illetve LETM képe járhat enyhébb tünettannal is. A sclerosis multiplex során kialakuló myelitisre 
klinikailag rendszerint aszimmetrikus tünettan, gyakran a szenzoros tünettan dominanciája a jellemző; az MRI-kép az 
LETM-mel szemben a hátsó kötélre lokalizálódó, rendszerint kettő csigolyahosszat meg nem haladó morfológia.

5.  Ismert SLE-hez, Sjögren-betegséghez társuló látóideg- vagy gerincvelő-gyulladás esetén (SLE/Sjögren-myelopathia) a társuló 
NMO betegség nagy valószínűséggel merül fel, ezért az ellenanyag meghatározása javasolt. 

A neuromyelitis optica diagnosztikus kritériumai (Wingerchuk)
Kötelező klinikai kritériumok:

•	 látóideg-gyulladás
•	 gerincvelő-gyulladás (myelitis)

Kettő az alábbi háromból (radiológiai és szerológiai kritériumok):
•	 koponya-MRI: nem jellemző sclerosis multiplexre
•	 gerinc-MRI: a myelitisnek megfelelő T2 hiperintenzitás  

3 csigolyahosszúságú vagy kiterjedtebb
•	 szérum: anti-AQP4/NMO-IgG pozitív
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Fentieken kívül az AQP4 ellenanyag-meghatározás abszolutizálása felesleges: definitív NMO esetén a diagnózist kb. olyan szinten 
erősíti meg, mint az AchR ellenanyag meghatározása myasthenia gravisban. További gondot jelent a meghatározással kapcso-
latban, hogy éppen azoknál a spektrumbetegségeknél várható a legkevésbé pozitivitás, ahol diagnosztikus és terápiás szempont-
ból fontos lenne eldönteni az NMO kockázatát a további relapszusprognózis miatt: RION/BON esetén mindössze kb. 20%-ban 
várható szeropozitivitás, LETM esetén kb. 40%-ban. Ezért ezekben az esetekben az európai ajánlás a liquor vizsgálatát is java-
solja: oligoclonalis gammopathia hiánya NMO spektrumbetegséget támogat sclerosis multiplexszel szemben; relapszusban vett 
liquorban az esetek közel felében fehérjeemelkedés és pleiocytosis fordulhat elő, mely SM-re nem jellemző. A kiváltott válasz 
vizsgálatok érdemben nem segítik a diagnosztikát néhány speciális eset kivételével. Hasznos lehet a VEP például olyan LETM 
esetében, ahol a beteg panaszai alapján korábbi látóideg-gyulladásra gyanú van, de aktuálisan vizsgálatok nem történtek: VEP 
abnormitás igazolhatja a lezajlott látóideg-gyulladást. A magyar adatbázisban RION/BON esetében a SEP soha nem volt pozitív, 
ezzel szemben LETM-betegek kb. 20%-ában a VEP pozitivitása mutatható ki.  A koponya-MRI elsősorban a differenciáldiag-
nosztikában fontos. Négyféle morfológia várható: negatív (leggyakrabban), aspecifikus T2 hiperintenzitások (a magyar adatbázis 
kb. 20%-ában), NMO-ra jellemző (ritka a magyar adatbázisban; hypothalamus, agytörzs szignál eltérései), és SM-re jellemző 
(extrém ritka). Az SM kizárása a cél, az NMO-spektrumban gyakorlatilag a Barkhof kritériumokat teljesítő MRI-morfológia 
nem fordul elő.

Hogyan diagnosztizáljuk az NMO-spektrumot a gyakorlatban (ábra)? 
A definitív NMO esetén (két klinikai és a koponya/gerinc MRI kritériumok) az ellenanyag-meghatározás opcionális, mivel 
a diagnózis adott. 
•	 Amennyiben ellenanyag-meghatározás történik NMO-ban, és az negatív (szeronegatív NMO), a terápiás döntést nem befolyásolja: 

az immunszuppresszív kezelés beállítása kötelező.
•	 Izolált ON sokkal inkább SM részjelensége, ezért ellenanyag-meghatározás nem szükséges. Ha az ON súlyos és maradvány-

tünetekkel gyógyul, a beteg obszerválása javasolt NMO irányában.

1. ábra: Diagnosztikus gondolkodás relapszáló vagy kétoldali látóideg-gyulladás esetén
1. A koponya MR-vizsgálata jelezheti a tipikus SM-eltéréseket, ebben az irányban (klinikailag izolált szindróma, CIS vagy definitív SM) kell továbblépni. 2. Amennyiben 
a koponya-MRI negatív, SM-re nem jellemző, vagy NMO-ra jellemző, az AQP4 ellenanyag-meghatározás a következő lépés. A szérum pozitivitása esetén definitív NMO-
spektrumról van szó az európai irányvonalaknak megfelelően, és a beteget célszerű immunszupprimálni (methylprednisolon és azathioprin: MP+AZA). 3. Ha a szérum 
negatív, a liquor vizsgálata segíthet: oligoclonalis gammopathia (OGP) hiánya NMO-spektrumot támogat, és a beteg beállítása immunszuppresszív kezelésre a klinikumtól 
függően megfontolandó. Ha a liquorban OGP mutatható ki, SM irányában célszerű továbblépni a koponya-MRI ismétlésével, nyakigerinc-MRI elvégzésével: az utóbbi par-
ciális T2 hiperintenzitása SM-betegséget támogathat.
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•	 Kétoldali ON (BON) esetén (egyszerre vagy időben egymáshoz közel kétoldali látóideg-gyulladás), az ellenanyag-meghatározás 
kötelező, míg RION (relapszáló látóideg-gyulladás) esetén javasolt.

•	 Ha RION/BON esetén AQP4 ellenanyag nem mutatható ki, javasolt a koponya-MRI és a liquor vizsgálata, az utóbbi lehetőleg 
relapszusban: negatív vagy aspecifikus MRI, OGP hiánya a liquorban, a liquor összfehérje emelkedése vagy pleocytosisa az 
NMO-spektrumot sugallja, a beteg immunszuppresszív kezelése a klinikumtól függően megfontolandó. Célszerű nyaki-háti 
gerinc MRI elvégzése is, amennyiben pl. a koponya-MRI negatív, de a liquorban OGP van jelen: az SM gyanúját támogatja 
NMO-val szemben a nyaki gerincvelő gyakori parciális T2 hiperintenz léziója.

•	 LETM esetén az ellenanyag meghatározása kötelező. 
•	 Ha LETM esetén ellenanyag nem mutatható ki, a koponya-MRI elvégzése és a liquor vizsgálata javasolt.

Célszerű NMO-ban és a spektrumbetegségekben a beteg vizsgálata egyéb szervhez kötött vagy szisztémás autoimmun betegség 
irányában, TSH, ANA, anti-dsDNS, ENA, anti-cardiolipin és anti-foszfolipid ellenanyagok tesztelése, különösen, ha a relapszusok 
lázzal jelentkeznek, a beteg anaemiás, leukopeniás, thrombocytopeniás. A hazai NMO-spektrum kb. egyharmadában társul 
egyéb ellenanyag- vagy autoimmun kórkép, különösen nők esetében.
A liquor ellenanyag-vizsgálata rutinszerűen nem javasolt, ritkábban mutatható ki és a titer több százszor alacsonyabb. Az ellen-
anyag döntően nem a központi idegrendszerben termelődik SM-mel szemben: adatbázisunkban az intrathecalis ellenanyag a 
vér-agy gát sérülésének következménye volt.
Az ellenanyagtiter összefüggése a terápiával és a betegség aktivitásával nem egyértelmű. Valószínű, hogy relapszus előtt hetekkel 
megindul az ellenanyagszint emelkedése a szérumban. Szteroid, azathioprin, plazmaferezis és rituximab (anti-CD20) kezelés az el-
lenanyagszintet csökkenti. Úgy tűnik, a remisszióval és terápiával összefüggő ellenanyag-csökkenés sem vezet azonban az antitestek 
teljes eltűnéséhez, a szeropozitív betegekben mindig kimutatható. Mindenesetre, célszerű a szérumot relapszusban és az immunterápia 
(szteroidlökés, plazmaferezis) előtt levenni AQP4 ellenanyag meghatározásra. Hasonlóan nem tisztázott, hogy a szeropozitivitás ösz-
szefügg-e a prognózissal. Egyes adatok arra utalnak, hogy az AQP4 ellenanyag jelenléte esetén gyakoribbak a relapszusok és a koponya 
MRI-eltérések, kiterjedtebb a myelitis, súlyosabbak a maradványtünetek. A hazai adatbázisban a szeropozitív betegek szignifikánsan 
gyakrabban igényeltek plazmaferezist, és háromnál több relapszus ebben a populációban szignifikánsan gyakrabban fordult elő.

Terápiás megfontolások

Az NMO terápiája az egyéb autoimmun kórképek kezeléséhez hasonlóan három pilléren nyugszik: a relapszusok akut kezelése,  
a relapszus preventív krónikus immunszuppressziója és a tüneti terápia. 
Az akut kezelés első vonalas terápiája a methylprednisolon- (MP) lökés: 1 g MP naponta 5 napig. A betegek 80%-a reagál  
a szteroidkezelésre a magyar adatbázis adatai szerint is. Amennyiben a beteg státusa a kezelés ellenére rosszabbodik, nem ja-
vul vagy a tünetek súlyosak, plazmaferezis javasolt: másnaponta 1–1,5 plazmavolumen akár 7 alkalommal. A plazmaferezis  
a szeronegatív betegek esetében is hatásos.
A preventív terápia elsővonalas kezelése az európai ajánlás alapján az azathioprin vagy a rituximab (anti-CD20). 
Az azathioprin fokozatos beállítása a nagy dózisú MP mellett történjen, mivel hatása késői, 6–12 hónap múlva effektív. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy a relapszus MP-lökését követően a beteget orális, naponta majd másnaponta 1 mg/tskg MP-terápiára  
állítjuk át. E nagy dózisú orális szteroidterápiát legalább 6–8 hétig fenntartva, közben elindítjuk az azathioprin beállítását: 
heti 25 mg-mal emelve, hetente vérkép- és májfunkciókontrollal. A szteroid leukocytosist okozhat, az azathioprin leukopeniát.  
Az azathioprin emelése napi 2,5–3×1 mg/tskg (70–80 kg esetén ez napi 200 mg azathioprin dózis) mértékig szükséges. A szte-
roid fokozatos csökkentése 6–8 hét után lassan, maximum 4 mg kéthetente dózissal történjen, de kisebb dózisoknál nyújtani 
kell az időtartamot. 8–12 hónap után a beteg a teljes dózisú azathioprin-monoterápián marad legalább öt évig. Amennyiben az 
azathioprin mellett a májenzimek emelkedése (ritkábban leukopenia) észlelhető, a dózis csökkentése, szükség szerint leállítása 
javasolt; normalizálódást követően célszerű lassan (a 25 mg dózislépcsőket hosszabb ideig tartva) újra megkísérelni a beállítást. 
A krónikus szteroidterápia káliumpótlást, főleg menopauza utáni nőbetegeknél kalcium- és D-vitamin-pótlást (Calcivid napon-
ta), gyomorvédelmet (ionpumpagátlók), szénhidrát- és sószegény, proteindús diétát igényel. Időszakos laborkontroll (vércukor, 
ionok, vérkép, májfunkció) javasolt. Az azathioprinbeállítás során hetente, majd havonta az első félévben, azt követően félévente 
vérkép- és májfunkciókontroll szükséges. Biztonságos, kényelmes immunszuppresszáns: terhesség során is adható, amennyiben 
szükséges, a súlyos mellékhatások (súlyos infekció, daganat) extrém ritkák. Évente onkológiai szűrés javasolt.
Az európai ajánlás szintén elsővonalas szerként javasolja a rituximabot, az anti-CD20 biológiai terápiát. Magyarországon NMO 
spektrumbeteget ezzel a terápiával nem kezeltek (kivéve SLE-hez társuló myelopathiát). Amennyiben a terápiát a beteg nem 
tolerálja vagy ineffektív, célszerű egyéb immunszuppresszió alkalmazása: Magyarországon a ciklofoszfamid viszonylag gyor-
san beállítható: SLE-hez hasonlóan intravénás lökés javasolt fél évig havonta egy alkalommal, majd újabb ciklus megfontolása.  
Második vonalas további lehetőségek a mycophenolat mofetil, ciklosporin, methotrexat. IVIG kezelés elviekben hatásos lehet, 
de rendkívül kevés adat áll rendelkezésre. Kihangsúlyozandó, hogy kettős vak, placebokontrollált tanulmányok egy kezeléssel 
sem zajlottak: az európai ajánlás a nemzetközi szakértői panel egyetértését, „best practice recommendation” javaslatát tükrözi.
Az SM-ben alkalmazott immunmoduláló, betegségmódosító interferon-béta-kezelés NMO-ban nem ajánlott. SLE vagy Sjögren-
szindrómához társuló NMO spektrumbetegségek esetén az európai ajánlás a reumatológiai-immunológiai irányvonalak követését 
javasolja, elsősorban ciklofoszfamidterápiát azathioprin helyett.
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Kinél javasolt tehát a krónikus immunszuppresszió?
•	 Minden definitív NMO esetében mihamarabb szükséges, függetlenül attól, hogy a betegnél volt-e AQP4 ellenanyag-meghatározás, 

vagy a beteg szeropozitív, illetve szeronegatív. Az első évben a relapszus kockázata 50–60%, a diagnózist követő első 3 évben 90%.
•	 A szeropozitív RION/BON és LETM esetén az európai ajánlás a betegség súlyosságától és aktivitásától teszi függővé a krónikus 

immunszuppressziót. Praktikus megfontolások alapján azonban célszerű minden relapszáló, egyoldali súlyos látásvesztés vagy 
kétoldali látóideg-gyulladás, illetve LETM esetében is beállítani, mielőtt a beteg megvakul mindkét szemére, vagy tolókocsiba 
kerül egy második súlyos relapszus miatt. A szeropozitív NMO-spektrum konvertálódása definitív NMO-vá 3–7 éven belül 
50–100%, tehát esély van súlyos relapszusra; LETM esetén ez az első évben bekövetkezik, a betegek közel kétharmadánál 
jelentkezik újabb relapszus. Szeropozitív RION esetében öt év alatt a betegek fele konvertálódik.

•	 A szeronegatív spektrumbetegség  hasonló megfontolást igényel, mint a szeropozitív.
•	 Vagyis nem célszerű és nincs szükség az ellenanyag-meghatározás eredményére várni: az immunszuppresszió bevezetését  

a klinikum dönti el.

Ha a beteg krónikus immunszuppressziója alatt relapszus alakul ki, javasolt a szteroidlökést követően átmeneti nagy dózisú 
orális szteroidterápia beállítása is a krónikus immunszuppresszió mellé, mivel a relapszusok gyakran „cluster”-ben jelentkeznek.  
Ezt követően megfontolható az azathioprin emelése vagy átállítása pl. ciklofoszfamidra.
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SOMLAI JUDIT

4.2.1.3. A látóideg szerzett gyulladásos megbetegedései  
– a neuro-ophthalmologus szemszögéből 

A központi idegrendszer leggyakoribb gyulladásos megbetegedése a sclerosis multiplex, melynek gyakori bevezető tünetcsoportja  
a látórendszeri érintettség. A központi idegrendszer gyulladásos megbetegedéseinek neuropatológiai és neurológiai jellemzői- 
ről, valamint a Devic-betegség korszerű ismereteiről az 1.1.2. számú fejezetben a 13. oldaltól és a 4.2.1.2. számú fejezetben a 
207. oldaltól olvashatnak. A fiatal felnőttkor egyoldali szubakut lefolyású látásromlásának leggyakoribb oka többnyire a látóideg 
antechiasmalis szakaszán kialakuló neuritis retrobulbaris. Egy angol statisztika szerint a látópályalézió 50–98%-os gyakoriság-
gal első jele a sclerosis multiplexnek. A klinikai gyakorlatban ritkábban észleljük az SM másik szemtünetét, ami látászavarral, 
kettőslátással indul és a szemmozgató rendszer funkciózavarára utal, egyéb neurológiai jelekkel.

A NEURITIS NERVI OPTICI KLINIKAI JELLEMZŐI

Az első tünetek, ami szemorvoshoz vagy neurológushoz viszi a beteget, a féloldali, a látótér centrális részében jelentkező homály-
látás, vagy centrális „vakító fehérfénylátás” majd a centrális látótér kiesése, ami főleg a közeli látást, betű felismerési zavart okoz 
és ellentétben a keringési zavarok szubjektív panaszaival a tünetek nem átmenetiek, hanem egyre kifejezettebb és kezelés nélkül 
akár teljes  amaurosishoz vezethetnek. A látásvesztés mértéke a halvány centrális foltlátástól a legsúlyosabb látásélesség csökke-
néshez, azaz a perifériás fénysejtésig változhat. A fényérzés többnyire megmarad, s ennek diffenciál diagnosztikai jelentősége az, 
hogy traumás opticus léziók, illetve a retina törzsartéria embóliája esetében a maradék fénysejtés is elveszhet. A gyulladásos be-
tegség kezdeti szakaszában színlátás funkció csökkenése következtében a kóros oldalon, a betegek a környezetüket szürkébbnek, 
halványabbnak látják és a tárgyak kontúrjai elmosódottakká válnak. A kétszemes együttlátás zavara miatt a mélységlátás is za-
vart lesz. Gyakran panaszolják betegeink az érintett oldalon a fény intenzitásának megváltozását, például a szoba megvilágítását 
halványabbnak vélik az érintett oldalon. 

A látásromlást a szemmozgatására fokozódó, szemgolyóba és orbita peremére sugárzó heves fájdalom kíséri 90 %-ban. Ekkor lé-
nyeges feladat a lokális ok (pl. glaucoma, iridocyclitis), valamint a periorbitalis melléküreg gyulladások kizárása. A demyelinisatios 
betegség gyakori jele, a napozásra, lázra illetve fizikai megterhelésre jelentkező ingervezetési zavar vagy blokk okozta tünetek, 
ami az átmeneti látászavarral is társulhat (Uthoff-jelenség, amely nem tekintendő schub-nak). Általánosan elfogadott, hogy az 
eltérő patomechanizmus miatt tüneti kezelés elegendő.

Klinikai jelek és azok pontos tesztjei: 
A beteg által panaszolt szemtüneteket műszeres vizsgálatokkal erősíthetjük meg vagy zárhatjuk ki. A távoli látásélesség csökkenését 
akár a betegágy mellett néhány méterről ujjak olvastatásával, közeli visust pedig akár újság olvastatással is vizsgálhatjuk. A szemészeti 
ambuláns vizsgálatát a távoli látásélesség vizsgálatával kezdjük, 5 méteres távolságra lévő visustábla segítségével. A közeli látásélessé-
get legelterjedtebben a hagyományos Csapody olvasó tábla csökkenő betű nagysággal írt sorainak olvastatásával határozhatjuk meg 
(Csapody XIII.-VI.). A látásélesség számszerű csökkenése első jele lehet a betegségnek, s a szemtünetek javulásának is első jele lehet.
A látópálya ingerületvezetési zavarát illetve a betegség javulását egy szenzitívebb és elég pontosan mérő eszközzel, az ún. kritikus 
fúziós frekvencia (CFF) értékméréssel tesztelhetjük. A gyulladásos tünetek okozta funkcióvesztés biztos jele, ha a normálérték 
(40Hz) 20-25 Hz alá csökken. A kezelés során a Hz érték javulása már egyértelmű jele a betegség javulásának. A vizuálisan kivál-
tott válasz vizsgálat (Visual Evoked Potential-VEP) a legérzékenyebb vizsgálati lehetősége a látópálya ingervezetési zavarának. 
A kapott regisztrátummal jól dokumentálható mind a hullámok latencia értékeinek, mind pedig az amplitúdó értékek változása 
a klinikai történések során. A kiváltott válaszvizsgálat klinikai jelentőségéről és a metodikai alapokról a 3.1.6. számú fejezetben a 
72. oldaltól és a 4.1.2. számú fejezetben a 191. oldaltól olvashatnak. A színlátás szerzett zavara a színárnyalat csökkenéstől a teljes 
színvakságig fokozódhat. A mindenki által elérhető szűrőeszköze a színlátást szűrő táblák (pl. Ishihara-tábla). 
Minimális eszközt igénylő vizsgáló eljárás a pupillomotoros funkció vizsgálata. Az antechiasmalis opticusszakasz rostsé-
rülései – bármely eredettel – a chiasmáig vele együtthaladó afferens pupillomotoros pálya működésének is a zavarát okozza. 
Íly módon a bevezető pupillomotoros pályák ingervezetési zavara előjelzői lehetnek a a progrediáló látópálya betegség-
nek. A pupilla működési zavar legenyhébb fokát az úgynevezett swinging flashlight teszttel objektiválható. A két szemet 
alternálva világítjuk meg s az érintett oldalon a kezdeti pupilla szűkületet még a megvilágítás alatt egy redilatáció követ.  
(A működésműködészavar következménye, hogy nem tudja konstrikcióban tartani a beszűkült pupillát, impulzus hiányában). 
Markánsabb opticus sérülésre utalhat, ha ez a jelenség nem megvilágításra, hanem a szemek váltott eltakarására alakul ki.  
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Ezt Marcus–Gunn pupilla tünetnek nevezzük, s mértékét 
a legnyhébb +1 jelöléstől a súlyosbodó állapotot, pedig +3 
fokozattal értékelhetjük. A legjelentősebb rostkárosodás, a 
kialakult komplett vakság jele az úgynevezett amauroticus 
pupilla merevség, amikor a direkt pupilla reakció ki-
esett, míg az ellenoldalról az indirekt reakció kiváltható.  
A pupillomotoros funkciózavarok diagnosztikai tárházáról  
és a pályarendszer betegségeiről a 3.2.3. fejezetben a 122. oldal- 
tól és a 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól olvashatnak.
A gyulladásos folyamatok okozta látóideg betegségeknél  
a látótérdefektusok közül a 30 fokon belüli, úgyneve-
zett centrális látómező ún. centrális (vagy centrocoecalis) 
scotomák a legtípikusabbak.  A klinikai jelek hátterében  
a háttérbetegség okozta macularis és papillomacularis rostok 
gyorsan kialakuló működés zavara. 

A szisztémás kezelés során a centrális foltlátás, látótér kiesés regresziója a megfelelő kezelés fokmérője. Ha nincs változás, akkor 
kompressziós vagy keringési zavar irányában is kell vizsgálódnunk. Differenciáldiagnosztikai szempontból rendkivül lényeges 
elkülöníteni a szemészeti vizsgáló eljárásokkal a neuritis nervi opticit a prechiasmalis opticus, illetve a chiasma lézióktól. Utóbbi 
pl. frontobasalis lassan növekvő meningeoma vagy tuberculum sellae meningeoma kompressziós hatásának következményei. 
Míg a látóideg gyulladás többnyire centrális relatív- majd abszolút scotomát okoz, addig a prechiasmalis – chiasma lézió 
eseteiben az egyoldali centrális látásvesztéshez egyidejűleg a társszem temporális-felső quadránsában okoz látótér defektust(ún. 
junction scotoma) a chiasma lézió kezdetén.Tehát mindig mindkét szemen centrális és perifériás látótér vizsgálatokat egyaránt el 
kell végezni! Részletesen foglalkozunk a látótér defektusok pontos diagnosztikájával a kompressziós eredetű látópálya betegség 
fejezetben,ami a 240. sz. oldalon található. A kétoldali centrális vaksághoz vezető klinikai jeleket a szimmetrikus két oldalon 
jelentkező centrocoecalis abszolút scotoma fémjelzi, ami többnyire az úgynevezett toxikus amblyopia következménye. Lásd rész-
letesebben a 4.2.5.1. sz. fejezetben és a 254. oldaltól. Ha a látóidegfő gyulladás a papilla területében indul, akkor az elmosódott 
papillakép ún. vakfolt megnagyobbodással társul gyors látásvesztés mellett. Ha ezen tünetek megkímélt látásfunkciók mellett 
és kétoldali megjelenésűek, kétoldali közel azonos mértékű vakfolt megnagyobbodással, akkor a koponyaűri nyomásfokozódás 
okozta oedema papillae lehetőségére gondolhatunk. Átmenetileg a látóideg gyulladásnál is észlelhetünk olyan látótér defektust, 
mint a vascularis eredetű opticus léziónál, azaz az egyoldali nasalis alsó quadráns kiesését, de a keringési zavarnál többnyire 
megkímélt marad a centrális látómező, míg gyulladásnál már kezdettől progresszíven jelentkezik a centrális látásvesztés centrális 
abszolút kieséssel kombinálódva. A perimetriás vizsgálati eljárások centrális és perifériás eltérések differenciálási lehetőségeiről 
a 3.1.7. sz. fejezetben a 76. oldaltól részletesen olvashatnak.

A szemfenéki vizsgálattal a látóideg gyulladásos elváltozásainál – a klasszikus meghatározás szerint – „sem a beteg nem lát semmit, 
s ugyanakkor a vizsgáló orvos sem lát eltérést a szemfenéken”, azaz akut szakaszban éleshatárú, még hyperaemiás , nívóban lévő 
papilla képet láthatunk. Ily módon a beteg panaszainak megerősítése vagy kizárása a fenti funkcionális vizsgálatokkal dönthető el.
A betegség későbbi, krónikus valamint a recidív folyamataiba észlelhető a látóidegfő temporális részének a halványabbá válása, 
vagy számos schub után a papilla teljes területének úgynevezett dekolorációja. Ilyen esetekben már jelentős rostkárosodási jele-
ket látunk mind a szemfunkciók csökkenésével, mind az elektrofizológiai vizsgálat (VEP) regisztrátumában (latencianövekedés 
és amplitúdóredukció). 
A papilla kép megítélésében azonban nagyon körültekintőnek kell lennünk. A fiziológiás körülmények között is sápadtabb myop látó-
idegfő képe vagy a gyermekkori papilla képek „atrophiának” vagy „SM eredetű decolorationak” titulálva alapos funkcionális kivizs-
gálás nélkül, életreszóló és nehezen kitörölhető stigmát okozunk betegeinknek. Ennek megelőzésére nagyon alapos és a legkorszerűbb 
funkciókat objektív módon tesztelő vizsgálati eljárások alkalmazását tartjuk a legfontosabbnak minden diagnózis felállítása előtt.
Ha a kórfolyamat a látóideg intraocularis szakaszát érinti, akkor papillitis nervi optici-nek nevezett klinikai formában az előzőek-
hez hasonló funkcióromlás mellett kissé előemelkedő, promineáló papillát, a peripapillarisan terjedő folyamat miatt szemtükörrel 
neuroretinitist is láthatunk. A látótér eredményben ún. „nagyvakfolt” látótér defektus jelzi centrális scotomával vagy anélkül a 
papillában zajló gyulladásos folyamatot. Gyermekkorban láthajuk mindkét oldalon ezt a klinikai lefolyást, vélhetően a kifeje-
zettebb oedema készség miatt. Társulhat a látóidegfő gyulladás, bár ritkán, a retina perifériás részén is zajló gyulladással, amire 
jellemző a retina perifériás vénaszakaszainak behüvelyezettsége, perifériás gyulladásos gócok („hangyatojásszerű és hópadra em-
lékeztető léziók, stb.), amit gyűjtőnéven pars planitisnek nevezzük. Leginkább a fiatalkori autoimmun betegségekben láthatjuk 
szemtünetként. Ezen betegség pontos diagnosztizálását és a legkorszerűbb és még ma is egyedülálló lokális kezelését vezette be 
Európában elsőként néhai Gál János főorvos úr. (OSZI kiadvány 1984). A szemfenéki vizsgálatok a funkciók változásának mérése 
mellett az új szemészeti vizsgálatok (pl. FLAG,ICG, OCT, HRT etc.) révén valamint az elektrofiziológiai eljárások hatalmas fejlő-
dése a differenciáldiagnosztikában óriási segítséget jelent a klinikusok számára. A neuroradiológiai eljárások közül a koponya MR 
új metodikái a monoszimptómásan induló demyelinisatios folyamatok megerősítésében és kizárásában is segítheti a klinikusokat. 
(Lásd a 3.3.7. sz. fejezetben a 153.oldaltól.)

1.ábra
A látóideg gyulladás jellegzetes látótér eredménye: centrális későbbiekben centro- 
coecalis scotoma a macularis majd a papillomacularis rostok működészavara 
következtében. 
A: centrális scotoma Bjerrum ernyős kép
B: centrális scotoma pontos detektálása computer periméterrel

A B
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Az antechiasmalis látópálya megbetegedések differenciáldiagnosztikája
A differenciáldiagnosztikában szerepet kapnak azon látópálya megbetegedések, amiknek a hátterében nemritkán szisztémás 
megbetegedés deríthető ki. Az antechiasmalis opticus betegségek főbb csoportok:

1. Hereditaer opticus atrophiák (2. ábra. 1. táblázat)
2. Heredodegeneratív szindrómák (3.ábra)
3. Szerzett antechiasmalis opticus laesiók (4.ábra)

A neuritis retrobulbaris leggyakoribb okai és következményes opticus atrophiához vezető leggyakoribb betegségek  
– differenciáldiagnosztika: 
•	 Demyelinisatiós megbetegedések (SM, NMO)
•	 Autoimmun betegségek szövődménye (SLE, antifoszfolipid szindróma)
•	 Gyermekkori vírusfertőzések szövődményei (bárányhimlő, rubeola, mumpsz)
•	 Postinfekciosus eredetű neuritisek (herpes zoster, mononucleosis infectiosa)
•	 Meninxek-, orbita- és az orrmelléküregek gyulladásai
•	 Granulomatosus gyulladások szövődménye (TBC, sarcoidosis, HIV fertőzés)
•	 Intraocularis gyulladás következménye
•	 Ismeretlen eredet

Hasonló klinikai tünetekkel induló-, opticus atrophiához vezető kórképek:
•	 Léber-féle-opticus atrophia (LOHN), valamint a fontos heredodegeneratív opticus atrophiák
•	 Elülső ischaemiás opticopathia (EION, AION) 
•	 Nutricionális és toxikus eredetű opticus léziók

Az antechiasmalis látóideg rostkárosodásához vezető kórfolyamatok tisztázása sokszor igen nehéz, számos társszakma segítségét 
igényli s emiatt is igen időigényes feladat. Ezalatt az adekvát kezelés adása elhúzódhat és ez az irreverzibilis látáskárosodáshoz 
vezethet. Ily módon e betegség körben is – noha a szemünetek hasonlóak vagy majdnem azonosak – a differenciáldiagnosztikának 
hatványozott a jelentősége. A 40 évesnél fiatalabb betegek döntő hányadában a neuritis retrobulbaris, akár első tünetként is, a 
sclerosis multiplex részjelensége. 

Az autoimmun betegségek körében látóideg érintettséget a szisztémás lupus erythematosus (SLE) és antifoszfolipid szindróma 
primer és szekunder formáinál észleltünk, s nem egy esetünkben a szemtünet hívta fel a figyelmet az induló szisztémás kórképre. 
Emellett Sjögren-szindróma, Hashimoto-féle thyreoiditis és colitis ulcerosa (gyulladásos bélbetegségek) kapcsán is leírtak és 
saját betegeink körében is megfigyeltük az opticus egy vagy kétoldali érintettségét.

A fertőző betegségek közül a bárányhimlő-, a mumpsz és a herpes zoster, valamint a mononucleosis infectiosa betegségek 
szövődménye lehet egyaránt a neuritis retrobulbaris. A látásromlás a bőr tüneteket megközelítőleg 10-14 nappal követheti. 
Nem ritka a Lyme borelliosis második szakaszában az érhártyagyulladás, ún. hátsó uveitis mellett a papillitis nervi optici.  
A szerológiai pozitivitás azonban még önmagában nem jelent diagnózist. Papillitis nervi opticit okozhat még toxoplasma vagy 
toxocara fertőzés kiterjedt érhártyagyulladással társultan. 

Az orbitába terjedő gyulladások kapcsán kialakuló következményes látóideg gyulladás a kezeletlen, későn felismerésre kerülő 
orbitális-, paranasalis üregek gravis, gennyes gyulladása és/vagy a meninxek gyulladásainak is a szövődménye lehet. Differen-
ciáldiagnosztikai szempontból igen fontos, s nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy az idült gyulladások tünetei elfedhetik 
a hátterében meghúzódó, lassan növekvő kompressziós folyamatokat, melyek akár több évtizeden át is növekedhetnek. 
Minden obskúrus, terápiarezisztens folyamatnál gondolnunk kell ezen háttér betegségekre i, mint például: egy paraclinoidalis 
aneurysma, tuberculum sellae meningeoma, parasellarisan terjedő hypophysistumor. Részletesebben a kompressziós opticus 
folyamatokról a 4.2.3.2. sz. fejezetben a 247. oldaltól.

Etiológia Domináns Recesszív Cytoplasma betegség

Típus Juvenilis Behr-féle Diabetes mellitus Leber féle (LHON)
Életkor (év) 4 -8 1 -9 6 -14 18 -30
Látásélesség 0,1 – 0,5 0,1 kml – 0,05 kml – 0,1
Nystagmus nincs van (50%) nincs nincs
Decoloratio papillae temporalis temporalis teljes teljes
Színtévesztés +/- +/- +++ centrális++
Progresszió enyhe nincs jelentős stagnálás/progresszió

2. ábra 
1.táblázat: A legfontosabb hereditaer opticus atrophiák.
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A Léber-féle opticus atrophia (LOHN) fiatal (elsősorban) férfiakat megbetegítő, maternális öröklődésmenetű mitochondrium 
diszfunkció miatt fellépő látóideg-sorvadás. Az atrophia nem társul egyéb neurológiai tünettel és majdnem mindig kétoldali.  
A centrális látást visszafordíthatatlanul és súlyosan károsítja, szteroidkezelés nem befolyásolja. A kezdeti szakaszban a szem-
fenéken a papilla határában teleangiectasiák 
jelennek meg és a látóidegrostok duzzadt-
tá válnak, de papilla oedema nem látható 
(pseudooedema), amit angiográfiával lehet bi-
zonyítani, nincs festékszivárgás az érfalakból. 
Későbbiekben a nagyfokú rostpusztulás miatt 
a papilla teljes terjedelmében dekolorálódik 
és ekkor a látótérben már a centrális scotoma 
progressziójaként ún. centrocoecalis scotoma 
a központi látást irreverzibilisen károsítja 
többnyire mindkét szemen.
Genetikai betegség, így a neurogenetikai 
vizsgálatok differenciáldiagnosztikai értékű. 
A legfontosabb hereditaer opticus atrophiák 
differenciáldiagnosztikai szempontból fontos 
jellemzőit és azok kapcsolatát lásd a 2. és a 3. 
számú ábrákon, valamint a 2.4. sz. fejezetben 
a 27. oldaltól olvashatók.

Az elülső ischaemiás opticopathia (EION, AION) okozta látópálya elváltozás elkülönítése a gyulladásos folyamattól a klini-
kai jelek, mint pl. amaurosis fugaxok-átmeneti látásvesztések szemben a progresszív centrális látásvesztéssel. A gyulladásos 
folyamat okozta centrális scotomával szemben a retina és a látóidegfő keringési zavara a kezdeti centrális látásvesztés után 
az olvasáshoz nélkülözhetetlen orrfelőli azaz a nasalis-alsó quadráns kiesésével az arc felismerés mellett az olvasást, közeli 
munkát lehetetleníti el. Részletesen olvasható ezen betegség csoportról a 4.2.2.3. sz. a 226. oldaltól. A papillitis nervi opticihez 
hasonlóan a koponyaűri nyomásfokozódás is a látóidegfő oedémájával indul, a szemtünetekről részletesen a 4.3.1. sz. fejezetben 
a 256.oldaltól lehet olvasni.

A nutricionális és toxikus eredetű opticus léziókat többségében a nicotin és/vagy alkohol, nemritkán drog abusus okozhatja.  
Az általános anamnézis mellett a jellemző látótér defektus (kétoldali centrocoecalis scotoma), befolyásolhatatlan centrális látásvesztés, 
szteroid ineffektivitása is a toxikus eredetet erősíti meg. Részletesebben e betegségkörről írunk a 4.2.5. sz. fejezetben a 254. oldaltól.)

A látódeg antechiasmalis szakaszának gyulladásos folyamatát jelző szemtünetek differenciáldiagnosztikája, háttérbetegségének 
megállapítása az egyik legnehezebb feladata a neuro-ophthalmologiai betegségek körében. A látóidegfő gyulladásos és ahhoz 
hasonló klinikai tünettantról részben a 4.ábrán és a következő látópálya antechiasmalis szakaszának betegségei foglakoznak 
jelentős terjedelemben. 

Spinocerebellaris 
degenerációk

Charcot- Marie-Tooth- féle
motoneuron betegség

Cerebellaris ataxiák

Degeneratio pigmentosa 
retinae 

Hereditaer 
szenzoros neuropathia

OPTICUS ATROPHIA

3. ábra
A heredodegeneratív szindrómák és az opticus atrophiák kapcsolata

Neuritis nervi optici Papilla oedema Elülső ischaemiás opticopathia (AION)

Látásvesztés centrális nincs progresszív

Egyéb tünetek fájdalom szemmozgáskor fejfájás, hányás,
obskuráció

fejfájás, szemfájdalom

Oldaliság egyoldali kétoldali egy-, majd kétoldali
(pseudoFoster-Kennedy szindróma)

Pupilla tünetek +/- Marcus-Gunn normál reakciók +/- Marcus-Gunn

Látásélesség jelentősen csökken sokáig megtartott jelentősen csökkent

Szemfenéki kép neuritis: normál
papillitis: oedémás

pangásos papilla akut: enyhe papilla oedema,
krónikus: decoloratio

Látótér neuritis: 
centralis scotoma
papillitis:
nagyobb vakfolt

jelentős vakfolt megnagyobbodás quadrantópia
+/- centrocoecalis scotoma

Prognosis a látás visszatér megtartott látásfunkciók irreverzibilis látásvesztés

4.ábra
2.táblázat: Differenciáldiagnosztika:  neuritis nervi optici,  papilla oedema és az elülső ischaemiás opticopathia
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A sclerosis multiplex okozta neuritis retrobulbaris kezelési elvei az elmúlt évtizedekben megegyeztek a szisztémás demyelinisatio 
okozta neurológiai betegségek kezelési protokolljával. Vonatkozik ez a szteroid-lökésterápiára, akárcsak a schubok ritkítására,  
a remisszió megőrzésére bevezetett, szinte évről évre megújuló és egyre korszerűbb immunszuppresszív kombinált kezelé-
sekre egyaránt, amiről részletesen olvashatnak neuroimmunológiai centrumok vezetőinek összefoglalásaiban. (Lásd a 4.2.1.1.  
és a 4.2.1.2. sz. fejezetekben a 203. és a 207. sz. oldalaktól.)
A vascularis, kompressziós és traumás opticus betegségekhez hasonlóan a gyulladásos folyamat diagnosztizálása, kezelése és 
a beteg akár élete végéig tartó gondozása csak team – szakkonziliárusok révén valósulhat meg, úgymint neurológus, szemész, 
elektrofiziológus, neuroradiológus, belgyógyász-immunológus segítségével.

Irodalom:
1. Beck RW. et al.: The effect of corticosteroids of acute optic neuritis on the subsequent development of multiplex sclerosis. New England Journal 

of Medicine. 1993;329:1764-1769.
2. Fazekas F , Komoly S. et al.:Intravenous immunoglobulin in relapsing-remitting multiple sclerosis: a dose-finding trial. NEUROLOGY , 2008; 

71:(4) pp. 265-271.
3. Glaser JS. Neuritis retrobulbaris. In: Neuroophthalmology 1990;69-110. JB Lippincott Comp. Philadelphia.
4. Komoly Sámuel: Mit mondok a betegemnek, ha kiderül, hogy sclerosis multiplexben szenved. Orvostovábbképző Szemle 2000; 4 : pp. 20-21. 
5 R. Martin et al. Multiplex sclerosis. In: Th.Brandt et al. Neurological Disorders. Course and treatment.Academic Press, 1996; Chapter 45.483-505.
6. Molnár K. és mtsai: A látókérgi kiváltott válaszvizsgálatok jelentősége a sclerosis multiplex diagnosztikájában. Szemészet:1990; 127:13-17.
7. Molnár Mária Judit: A neurogenetikai vizsgálatok jelentõsége a klinikai gyakorlatban. Orvosképzés 2008; 83. évf. 5:335-418.
8. Szirmai I. Neurológia. A demyelinisatiós betegségek. SE Helianthus 1995; 222-233.
9. The IFNB Multiplex Sclerosis Study Group: Interferon beta 1b is effective in relapsing-remitting multiplex sclerosis. Clinical results of a 

multicenter, randomized , doubled-blind, placebo-controlled trial. Neurology 1993;43: 655-661.
10. Vécsei L, Komoly S. Sclerosis multiplex. 2003;Budapest: Therapia Kiadó, 1-190 p.
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 4.2.2. A látóideg KERINGÉSI zavarai okozta kórképek
PFLIEGLER GYÖRGY

4.2.2.1. A látóideg vascularis kórképei – belgyógyászszemmel

A szem képleteit ellátó erek az a. carotis internából erednek, tehát a látószerv és az agy vérellátása szorosan kapcsolódik egymáshoz.  
Az a. carotis internából eredő a. ophthalmica különböző ágai (a. centralis retinae, aa. ciliares posteriores longae et breves,  
a. lacrimalis, a. ciliaris anterior) és a megfelelő vénák más-más, nevükkel jelzett, területért felelnek Azon ritka esetben, amikor az 
a. ophthalmica nem fejlődik ki, az a. meningea media veszi át a szerepét. Az uvea keringését az a. ciliaris, a retináét az a. centralis 
retinae ágai látják el. A foramen n. opticin belépő a. ophthalmicából először a látóidegfőt ellátó aa. ciliares posteriores, majd a retina 
medialis kétharmadát ellátó a. centralis retinae ágaznak le. Ez utóbbi felső és alsó halántéki, illetve nasalis ágra válik. Utoljára válnak 
le az aa. ciliares posteriores longae, amelyek a chorioidea perifériás részét, a corpus ciliarét és az irist látják el. Végül az aa. ciliares 
anteriores ágai erednek. A vénás elfolyást a retinából a v. centralis retinae, illetve annak, az artériákkal azonos nevű és lefutású, ki-
sebb ágai, a chorioideából a vv. vorticosae biztosítják az alsó és felső v. ophthalmica, majd a sinus cavernosus felé. A retina artériák és 
vénák között sűrű capillarishálózat hivatott a lehető leghatékonyabb oxigén- és tápanyagcserére, csak az éleslátást biztosító macula 
lutea, fovea centralisában nincsenek capillarisok. Jellegzetesség még, hogy a retina erei az agyi, az uvea érrendszere az extracranialis 
erekkel azonos felépítésűek, illetve hogy az artériák és a vénák igen közel, gyakorta azonos adventitia hüvelyben futnak.

A szem vérellátásának zavarai következtében fellépő kórképek (ocularis ischaemiás szindróma) – különösen nem szemész szakemberek 
számára – meglehetősen nehezen áttekinthetők. Célszerű ezért először az irodalomban használatos kifejezéseket értelmezni (1. táblázat). 
Az elkülönítő kórisme szempontjából hangsúlyozni kell azonban, hogy a tünetek nemcsak a klasszikus értelemben vett haematologiai, 
haemostaseologiai eredetű keringészavart és következményes látásvesztést jelentik. Így pl. „hirtelen látásvesztés” létrejöhet, a főként a 
retina artériák elágazásaiban megakadó cholesterin kristályok (ún. Hollenhorst plaque-ok) esetén is. Szeptikus, illetve tumorembolusok 
is elzárhatják az ereket, s helyi okok, így pl. leggyakrabban glaucoma lehet az oka. Ritkán ún. orbitalis compartment szindróma  
(elhúzódó spinalis anaesthesia, Trendelenburg-helyzetben végzett műtét esetén) is kiválthatja a látásvesztést, a szemgödör megnőtt 
nyomása okozta tamponád következtében. Keringészavart (pl. a szemfenéki vénák elzáródását) észlelhetünk paraproteinaemiával járó 
haematologiai megbetegedésekben (myeloma multiplex, Waldenström-macroglobulinaemia), hyperlipidaemiákban, sclerosis multi-
plexben, cryoglobulinaemiában. Számolni kell nem keringési zavar következtében fellépő megvakulással is, mint pl. a szemgolyót ért 
tompa ütés (labda) során, de gondot okozhat a pszichiátriai kórképek ún. álvakságának kórismézése is.

Ocularis ischaemiás szindróma (OIS) tehát mindazon szemészeti tünetek és panaszok gyűjtőfogalma, amelyek – rendszerint krónikus – 
keringészavar következtében alakul ki. Általánosságban az elülső szegmentre cataracta, gyulladás, szivárványhártya-neovascularisatio 
a jellemző, míg a hátsó szegment károsodását keskeny retinealis artériák, tág, de nem dugóhúzószerű szemfenéki vénák, 

bevérzések, vattacsomók és a n. opticus 
neovascularisatiója fémjelzik. A tünetek 
többnyire fájdalmatlanul jelentkeznek.
Hirtelen látásvesztés (sudden visual loss) 
gyakorta előforduló, nem oki, hanem le-
író szókapcsolat (tünetcsoport), amely a 
betegek panaszát veszi kiindulási alapul, s 
annak alapján különböző súlyossági fokok 
figyelhetők meg: átmeneti homályos látás 
(transient visual Obscuration; TVO) néhány 
másodpercig tartó, a papilla vizenyője, ál-
talában koponyaűri nyomás fokozódása 
következményeként. Amaurosis fugax a – 
rendszerint egy szemet érintő – másodper-
cekig-percekig tartó, teljes vagy részleges 
vakságot jelenti. Átmeneti vakság (transient 
visual loss; TVL) súlyosabb fokozat, nem-
csak látáscsökkenés, hanem teljes vakság 
alakul ki – néhány percre vagy hosszabb 
időtartamra. Ez lehet fél- (monocularis) 
vagy mindkét szemre (binocularis) terjedő. 
A legsúlyosabb, visszafordíthatatlan látás-
vesztést a szemfenéki infarctus jelenti.

A tünetek erőssége, 
időtartama alapján 

a. Átmeneti homályos látás
b. Amaurosis fugax
c. Végleges látásvesztés (szemfenéki infarctus)

A következmény szerint a. Elülső ischaemiás opticus neuropathia (AION)
•	 Arteriitises (AAION)
•	 Nem arteriitises (NAION)

b. Hátulsó ischaemiás opticus neuropathia (PION)
A kóroktan (a véráramlás 
megakadásának oka) szerint

a. Thrombosis/embolia
b. Érfalkárosodás (vasculitis: autoimmun, fertőzés, 
  arteriosclerosis, diabetes stb.)

Az érintett ér szerint a. Arteriae retinae
•	 A. centralis retinae occlusio (ACRO)
•	 Artériaág-occlusio (BACRO: rr. temporales, 

rr. nasales)
b. Aa. ciliares posteriores breves

•	 AAION, NAION
c. Aa. ciliares posteriores longae

•	 PION
d. Venae retinae

•	 V. centralis retinae occlusio (VCRO)
•	 Vénaág-occlusio 

(BVCRO: rr.temporales, rr.nasales)

1. táblázat
Vascularis eredetű szemészeti kórképek
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Kóroktani megközelítés szerint a szemfenék keringési zavarait – hasonlóan a többi szervhez – a szerint is rendszerezhetjük, hogy 
az odavezető érben/annak egy részében (aa. ciliares aa., pp., a. centralis retinae vagy valamelyik ága) vagy a vénás visszaáramlás-
ban (v. centralis retinae, illetve ágai) van-e az elzáródás/keringészavar.

Anterior ischaemiás optikus neuropathia (AION vagy a magyar rövidítésből EION) két formája ismert. Gyakoribb (idősebbek-
ben, különösen az európai származású egyénekben ez a n. opticus akut károsodásának legfőbb oka) az ún. nem arteriitises opticus 
neuropathia (NAION), ritkább – de a többi korosztályban valamivel több – az óriássejtes arteriitises (arteriitis temporalis) opticus 
neuropathia (AAION). NAION-ban valamivel, AAION-ban jelentősen nagyobb (2:1) a nők aránya. NAION-ra jellemző a hirtelen, 
fájdalmatlanul, rendszerint a kora reggeli órákban bekövetkező látásvesztés. Éves incidenciája, 50 éves kor felett 1: 10 000 lakos.  
Az AAION ezzel szemben – az érgyulladásnak megfelelően – az adott ér (a. temporalis), a fejbőr érintésére is megjelenő fáj-
dalmával, olykor rágásnehezítettséggel, lázzal jár. Az AION tartós fennállása esetén a többi ér is érintett, így pl. a hasi aorta 
aneurysmájának gyakoribb előfordulását figyelték meg. A kórképért felelős aa. ciliares posteriores elzáródásának közös jellemző-
je a látóidegfő sápadt oedemája, amit bevérzések is tarkíthatnak és vattacsomó szerű exsudatumok jelennek meg. A látásvesztés 
hirtelen, a némi javulás csak hetek, hónapok alatt következhet be. A kiváltó októl függetlenül csökken a n. opticusnak, a vérel-
látást a szemből való kilépésénél biztosító aa. ciliares posteriores-ben a keringés, ami végső soron a látóideg sorvadásához vezet. 
Mivel itt, a kilépésnél nem csontos burok, hanem csak gliaszövet veszi körül az ideget, térfogata növekedhet (oedema), ami jól ész-
lelhető szemtükörrel. A NAION hátterében örökletes (bizonyos HLA konstelláció, illetve skandináv származás, thrombophilia, 
a glucose-6-phosphat dehydrogenase hiánya, sarlósejtes anaemia stb.) és szerzett (vasculitisek, autoimmun kórképek, köztük 
a ritka Susac-szindróma, szisztémás betegségek: diabetes mellitus, hypertensio, arteriosclerosis, polycythaemia vera, shock, 
gyógyszerek: 5-phosphodiesterase gátlók, mint sildenafil, cryoglobulinaemia, paraproteinaemia stb.) tényezők egyaránt állhat-
nak. Magunk fiatal nőbetegünkben a közelmúltban észleltünk krónikus C-hepatitis-hez társuló NAION-t. A legvalószínűbb, 
mint lentebb is utalunk rá, a véralvadás, a gyulladás és az atheroscleroticus, esetenként fertőzéses tényezők együttes hatása.  
Az egyes komponensek fontossága betegről-betegre változhat, mintahogy a tulajdonképpeni trigger is. Ennek ellenére az esetek 
nem kis részét ma is kénytelenek vagyunk „idiopathiásnak” minősíteni. 

Posterior ischaemiás opticus neuropathia (PION) esetén a hátrább (mélyebben) levő aa. ciliares károsodnak, ezért ilyenkor 
szemfenéki vizsgálat számára láthatatlan marad a többnyire ugyancsak fellépő látóideg-oedema. A vizenyő azonban, akár  
a csontablakon belül, akár kívül van, természeténél fogva tovább nehezíti a véráramlást, miáltal ún. circulus vitiosa lép fel.

Az arteria centralis retinae occlusiója (ACRO) során a véráramlás megszűntét okozhatja embolia, thrombus vagy az endothel 
gyulladása. Jellemzője az érintett oldal fájdalmatlan, hirtelen látásvesztése (sudden visual loss), amelyet sokszor beharangozó, 
átmeneti vakság (amaurosis fugax) előz meg. Többnyire csak kézmozgás, fényérzés marad meg, a látótér nagy része eltűnik, csak 
perifériásan vagy paracentralisan marad egy-egy „sziget”. A szemfenéki kép jellegzetese: szűk artériák, szakadozott, sűrű (sludge) 
áramlás, kezdetben normális majd sáppadt, később szürkésfehér, duzzadt recehártya, cseresznyepiros macula. Abban az esetben, 
ha van cilioretinealis arteria, az általa ellátott (papillomacularis régióra eső) terület természetesen megkímélt. Embolia forrás 
lehet az a. carotis, az aortaív vagy a szívüregek, de tumorsejtek okozta elzáródás is előfordul. Thrombosis helyben is kialakulhat, 
nemritkán, valamilyen veleszületett és/vagy szerzett thrombophilia is igazolható a háttérben. Vasculitis a kóroktantól függet-
lenül vezethet elzáródáshoz (pl. óriássejtes, autoimmun, fertőzéses stb.). Sajnos – hasonlóan pl. a vénás thromboemboliához 
– egyre gyakoribbak az iatrogen okok (pl. carotis angiographia, -plastica, chiropraktikai manipuláció, retrobulbaris injekció, 
sugárkárosítás stb.) is. Artériás ág- („branch”) occlusio (ABRO) tünetei – pl. látótérkiesés – attól függenek, melyik ág záródott 
el. Jellemző az afferens pupilladefektus. A szemfenéki kép – kisebb kiterjedéssel – megegyezik az ACRO esetén észlelttel. Ezen 
esetekben kiváltó okként legvalószínűbb az embolia. 

A v. centralis retinae elzáródása (VCRO) leginkább a lamina cribrosa magasságában vagy a mögött következik be, itt ugyan-
is a véna a közös (szűk) adventitia hüvelyben fut az a. centralis retinae-vel, tehát annak károsodása (pl. magas vérnyomás, 
arteriosclerosis miatti merevség, falvastagodás) közvetlenül gátolja a megfelelő véráramlást. Emellett természetesen embolia, 
thrombus is oka lehet az elzáródásnak. Ugyancsak a fájdalmatlan látásvesztés a jellemző, a szemfenéken diffúz vérzéseket, tág, 
kanyargós vénákat, puha, „vattacsomó” gócokat, papilla oedemát látunk. A vérzés nem kíméli a maculát sem. Egy idő után 
jellegzetes az érújdonképződés, a papillában, a retinán vagy az irisen. Kései szövődmény a másodlagos zöldhályog, az üvegtesti 
vérzés vagy akár a retina-leválás. Súlyos (multiplex puha gócok, kiterjedt vérzések és keringés nélküli területek) ischaemiás és 
többnyire enyhébb, ún. nem ischaemiás formát különítünk el, mely utóbbi több néven (részleges, fenyegető occlusio, vénás stasis 
retinopathia) is megtalálható az irodalomban. Értelemszerűen enyhébb lefolyású az ág, ramus („branch”) véna occlusio (VBRO). 
A vénás occlusiókhoz hasonló képet ad (olykor persze átfedés is előfordul) a diabeteses retinopathia. Elkülönítésében segít, hogy 
itt dominálnak a pontszerű, tócsás vérzések, a microaneurysmák, illetve a folyamat kétoldali. Hypertensio okozta elváltozásokra 
ugyancsak a kétoldaliság jellemző, valamint a kifejezetten szűk arteriolák, s az, hogy a vérzések nem respektálják az egyes erek 
ellátási területét, horizontálisan terjednek. Hayreh nagy felmérésében leggyakrabban az alábbi szisztémás betegségeket találta 
v. centralis, illetve hemicentralis retinae occlusióban: hypertensio, diabetes mellitus, ischaemiás szívbetegség. Ha csak az ágak 
valamelyike záródott el, némiképp módosult a kép: az artériás hypertensiót a cerebrovascularis betegségek, a krónikus obstruktív 
tüdőbetegség, a peptikus ulcus, illetve a fiatalkori cukorbetegség, majd a pajzsmirigy betegségek követték. 
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Diagnosztikai teendők

A vascularis ophthalmologiai kórképeket, ha mégoly előtérben is állnak mindig tünetként kell tekinteni és a részletes – a könyv 
egyéb helyein tárgyalt – szemészeti vizsgálatok (szemnyomás, tágított pupilla melletti szemfenék, látótér, fluorescein angiographia, 
elektroretinogram stb.) mellett törekedni a beteg teljes, belgyógyászati, neurológiai kivizsgálására. A jobb áttekinthetőség végett az 
ajánlott algoritmust a 2. táblázatban tekintjük át. Természetesen nem minden betegben és mindig szükséges valamennyi vizsgálat 
elvégzése. A „panelt” mindig az adott beteghez és helyzethez kell méretezni. Így pl. fiatal, egyébként „egészséges”, de terhelt családi 
kórelőzménnyel rendelkező és/vagy fogamzásgátlót szedő egyénnél a thrombophilia minél teljesebb kiterjesztésére, idős, migré-
nes nőbetegnél óriássejtes arteriitis kizárására/igazolására, pitvari fibrillatio észlelésekor elsősorban kardiológiai és endokrinológiai 
kivizsgálásra kell törekedni. Nem szabad elfelejteni azonban azt sem, hogy egy (megtalált) ok vagy betegség korántsem „véd” egy 
másik ellen, s nem ritka a veleszületett és szerzett tényezők kombinálódása sem. A vascularis szemészeti kórképek, hasonlóan a leg-
több betegséghez multicausalisak. A helyes kórisme felállításához legfontosabb mindenekelőtt a gondos kórelőzmény-felvétel, amit 
semmiféle korszerű vizsgálat nem szoríthat háttérbe és amelynek ki kell terjednie mindazon családi (thrombosishajlam, diabetes, 
magasvérnyomás-betegség, örökletes betegségek), környezeti (trópusi utazás, higiéne, foglalkozás, állattartás stb.), illetve a beteget 
érintő közvetlen körülményre (étrend, beleértve a „táplálékkiegészítőket”, vitaminok, nyomelemek, potencianövelő készítmények 
(!), korábbi, illetve jelenlegi társbetegségek, műtétek, fertőzések, sport/sérülés, baleset stb.). A fizikális vizsgálat során tájékozódha-
tunk a beteg vérnyomásáról, esetleges ritmuszavaráról, szívzörejéről, a jellegzetes anatómiai eltérésekről stb. 

Kezelés, megelőzés

Nincs egyedül üdvözítő és bizonyosan sikerre vezető eljárás. Fontos azonban, mint más betegségek esetén is a felismert alapbe-
tegség kezelése és a kockázati tényezők csökkentése. A szemészeti kezelési eljárások (szemmasszázs, elülső kamra paracentesise, 
lokális thrombolysis, acetazolamid iv. adása, carbogen terápia, oxigéntúlnyomás, osmotikus diureticumok, béta-blokkolók, 
sympathomimetikumok, szteroid, dekompresszió és egyéb műtéti eljárások stb.) tárgyalása és értékelése nem ezen fejezet tárgya, 
részben mivel az első, szemészeti ellátás során kerülnek alkalmazásra, másrészt pedig nem tartoznak a szerző kompetenciájába. 
A későbbi ellátás során azonban a vérnyomás, a cukorháztartás egyensúlyának biztosítása, a lipidcsökkentők alkalmazása,  
plasmapheresis, diéta és életmódvezetés a belgyógyász, háziorvos, kardiológus, illetve a megfelelő szakember feladata,  
szoros együttműködésben a szemésszel. Az antikoagulálás és az antithrombocyta-kezelés, másodlagos megelőzés kérdését  
illetően, magunk szemész munkatársainkkal együttműködve és kedvező tapasztalataink alapján úgy véljük, hogy ameny-
nyiben az ischaemiás/thrombotikus eredet egyértelmű igazolást nyert, a prophylactikus dózisú, kezdeti kis molekula-
tömegű heparin, illetve vérlemezkegátló (pl. 100 mg aspirin vagy 75 mg clopidogrel) kezelésnek helye van. A továbbiakban,  

Mindenkinél elvégzendő vizsgálat

Kórelőzmény-felvétel öröklött betegség/hajlam, korábbi történések/betegségek, gyógyszerek stb.

Fizikális vizsgálat obesitas, keringészavar, aneurysma, vérnyomás (kétoldali!), ritmuszavar, 
szívzörej, carotis-zörej stb.

Általános („rutin”) labor vérkép (leukaemia, vérszegénység), We, CRP (gyulladás),
máj-, vesefunkció, vércukor (diabetes)
Eszközös vizsgálatok vérnyomásmérés (mindkét karon), EKG, szívultrahang (trans-thoracalis) 

és carotis Doppler (emboliaforrás), mellkasröntgen, nyaki és hasi ultrahang 
(tumorszűrés)

Célzottan elvégzendő vizsgálatok

Speciális laboratóriumi vizsgálatok (adott kórkép 
irányában fennálló alapos gyanú esetén)

Tumormarkerek, hormonmeghatározások (pajzsmirigy-működési 
zavar), immunglobulinok, elektrophoresis, autoantitestek, fertőzések (pl. 
toxoplasma, vírusok) stb. 

Thrombophilia-szűrés (gyanú esetén: fiatal beteg, családi 
kórelőzmény, fogamzásgátló stb.)

Veleszületett thrombophilia

Prothrombotikus tényezők:  FII polymorphismus, FV Leiden, FVIIIC, 
Lp(a), homocystein (MTHFR), „ragadós,  thrombocyta szindróma”

 Endogén antikoagulánsok: AT, PC, PS-hiány, 
Szerzett thrombophilia
Lupus anticoagulans, anticardiolipin antitestek stb. 

Eszközös vizsgálatok, képalkotók (gyanú esetén) Vérnyomás-monitorozás (ABPM; nem fixált hypertensio), Holter-monitor 
(paroxysmusos ritmuszavar), CT, MRI (agyi történés, tumor, fejlődési 
rendellenesség stb.), CT-angio (carotis stenosis, plaque), szívultrahang 
(transoesophagealis: fülcsethrombus alapos gyanúja, malformatio stb.), a. 
temporalis biopszia (óriássejtes arteriitis gyanúja) 

2. táblázat. 
Szemfenéki vascularis történés esetén – a szemészetin túl – elvégzendő vizsgálatok
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másodlagos megelőzésként, ha súlyos thrombophilia-tényező igazolódik (pl. FV Leiden homozygota mutáció, AT-, PC- vagy 
PS-hiány), illetve egyéb, thrombotikus kórelőzmény deríthető ki és nincs ellenjavallata, orális antikoaguláns adandó, rendszeres 
INR-ellenőrzés mellett. Enyhe thrombophilia, illetve artériás keringészavar esetén a fentebb említett antiplatelet prophylaxist 
folytatjuk. Mindig törekedni kell azonban az egyéni gyógyszerelésre, az irányelvek – nevüknek megfelelően – csak az irányt 
jelzik, amelyek ismerete alapfeltétel, de azt, hogy egy adott beteget, adott időpontban hogyan, mivel és meddig kezeljük mindig a 
kezelőorvos/ok személyes felelőssége marad. 

A szemfenék vérzései

Antikoagulánskezelés idején végzett műtétek
Kisebb szemészeti műtétek végzésekor (kisebb szemhéji plasztikák, kötőhártya-, szaruhártya-beavatkozások) és cseppérzéstelení-
tésben, kis corneasebből végzett phacoemulsificatio esetén a betegek orális antikoagulánskezelésének LMWH, UFH profilaxisra 
átállítása nem szükséges, ha az INR érték kisebb, mint 2,0.

Nagyobb szemészeti műtétek idejére az intraocularis vagy nehezen csillapítható külső vérzés kockázatának csökkentése érdeké-
ben a betegeket LMWH-ra kell átállítani. Ezek közé a műtétek közé tartoznak a bulbusmegnyitó operációk: műlencse-beültetés, 
ha a metszés erezett szövetet érint, illetve, ha a szem normális belnyomása műtét közben nem biztosítható folyamatosan (szaru-
hártya-átültetés, glaukóma elleni műtétek, ideghártya-leválás ellen végzett műtétek, vitrectomia), továbbá a nagy szemhéji vagy 
arcplasztikák, nagyméretű tumorok eltávolítása, dacryocystorrhinostomia, evisceratio, enucleatio, exenteratio.

Az átállítás szempontjai:
• Thrombocyta-aggregáció-ellenes szerek szedését műtét előtt 7 nappal fel kell függeszteni. Amennyiben indokolt, a műtétet 

követő napon az eredeti kezelés újraindítható.
• Orális antikoagulánst szedő betegek

1. kis kockázatú csoportjában (pitvarfibrilláció, mélyvénás thrombosis, pulmonalis embolia után stb) 1,5–2 közötti INR 
vagy profilaktikus adagú LMWH mellett a kisebb szemészeti műtét elvégezhető.

2. nagy kockázatú betegségcsoportban (pl. műbillentyűs betegek) az orális antikoagulánskezelést a műtét előtt legalább 
4 nappal abba kell hagyni, helyette LMWH adandó terápiás, a műtét napján profilaktikus dózisban. Ha az INR 2 alatt 
van, a műtét elvégezhető súlyos vérzéses szövődmény nélkül. A műtét másnapján LMWH folytatása mellett az oralis 
antikoaguláns adását el kell kezdeni, a kívánt INR-nek az alapbetegség megkívánta értékének eléréséig.

Ha az alapbetegséggel kapcsolatos belgyógyászati szempontok az antikoagulálás átmeneti megszakítását is kifejezetten kockázatossá 
teszik, akkor az antikoagulálás folytatását kell előnyben részesíteni.

Az érzéstelenítés és a műtét alternatív lehetőségei antikoaguláns kezelés alatt álló betegben:
Helyi érzéstelenítés (retro-, parabulbaris injekció) során rövidebb tű és egyszeri injekció alkalmazása biztonságosabbnak tűnik, 
mint a hagyományos tű alkalmazása. A cseppérzéstelenítés pedig még biztonságosabb. 
Cataractaműtét választandó formája a phacoemulsificatio, cornealis seben keresztül, lehetőleg cseppérzéstelenítésben. 
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NIESZNER ÉVA

4.2.2.2. Az „intracerebralis kisérbetegség” cardiovascularis 
háttere

A cardiovascularis eredetű intracerebralis érbetegségek 
magukba foglalják mindazon strukturális és funkcionális 
eltéréseket, melyek a szív és a szívtől az érintett érszakaszig 
tartó vaszkulatúra morfológiai vagy funkcionális állapotvál-
tozásának következményeként jöhetnek létre. 
A konzíliárusi tevékenység talán legfontosabb része, hogy a 
kérdést feltevő kolléga/szakma részére a saját szűkebb szak-
mai területünk aprólékos, pontos áttekintésével, a beteg 
vizsgálatakor észlelt adatok rögzítésével, a fizikai státusz,  
a cardiovascularis állapot dinamizmusának, a várható prog-
ressziónak megemlítésével fogalmazzuk meg véleményün-
ket, és adjunk terápiás javaslatot. 
A neuro-ophthalmologiai vizsgálat során a látásvesztés 
okának intracerebralis, topográfiai, anatómiai lokalizá-
ciója jól megítélhető, ennek kapcsán nyilvánvalóvá válik, 
hogy milyen nagyságrendű artéria- vagy kapillárishálózat 
occlusiójával vagy vénás keringési zavarral kell számolnunk. 
Az agy középnagy artériáinak elzáródását a szív tágult ürege-
iben tapadó thrombusról, vagy gyulladás következményeként 
torzult billentyűk meszes felrakódásából, friss, zajló szívbel-
hártya-gyulladásos konglomerátumból leszakadó szeptikus 
embólus stb. okozhatja. Az agyi embolisatio létrejöttében je-
lentős szereppel bír a pitvarfibrilláció vagy egyéb magas kam-
rafrekvenciával járó ritmuszavar, melyek során különböző 
nagyságú embolusok kerülhetnek az agyi végartériákba. Ezek 
oki szerepe és jelentősége részben a kialakult neurológiai, 
ophthalmoneurologiai és az egyidejűleg fennálló kardiológiai 
betegség általános tüneteiből vagy az anamnesztikus adatok-
ból és az eszközös vizsgálatok (EKG, ECHO, Holter, angio/
ventriculographia, rtg, CT-angio, MRI) együttesen értékelt, 
bizonyító eredményeiből véleményezhetők. 

A szövegben alkalmazott rövidítések:

EKG: elektrokardiogram
ECHO: echokardiográfia
Rtg: röntgen
CT-angio: computer tomographia-angio
MRI: magnetic resonance imaging
ACC: arteria carotis communis
ACE: arteria carotis externa
ACI: arteria carotis interna
CDS: carotis duplex sonographia
UH: ultrahang
MA: mikroalbuminuria
FLAG: fluorescein angiographia
ABPM: ambulantory blood pressure monitoring
PTCA: percutan transluminal coronary angioplasty
DSA: direct angiography
PTA: percutan transluminal angioplasty
LDL: low dens lipoprotein
NO: nitrogén-monoxid
ACE: angiotensin-converting enzyme
AgII: angiotensin II.
VCAM: vascular cell adhaesion molecule
ICAM: intravascular cell adhaesion molecule
PAI-1: plasminogen activator inhibitor-1
IL-6: interleukin-6
TNF-α: tumor necrosis factor-α
CRP: C-reactiv protein

Az instabil, vulnerábilis plakk jellemzői:
•	 vékony fibrózus sapka 
•	 gyulladásos sejtes infiltrátum:

 proteolitikus aktivitás
•	 lipidgazdag struktúra
•	 ruptúrára hajlamos  
•	 a legtöbb akut eseményért felelős

1. ábra 
Szűkületet okozó, lágy morfológiát mutató plakk az art.carotis interna (ACI ) kezdeti szakaszán



neuro-ophthalmologia  223

 A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

A vascularis embóliaforrás kimutatásában nagy előrelépést jelentett a ma már szűrővizsgálatként végzendő carotis duplex 
sonographia (CDS), melynek segítségével az aortaív és ágai, az art. carotis ágrendszere (ACC, ACE, ACI) extracranialis sza-
kaszain nem invazív módon diagnosztizálhatók a szintén potenciális emboliaforrást képező vulnerabilis atheroscleroticus 
plakkok (1. ábra). Agyi embolisatio tekintetében a statikus plakkokkal ellentétben veszélyes embóliaforrásként értékelhetők 
a koleszterinben gazdag, lágy, morzsalékony plakkok, melyek gyakran microembolisatio forrásai lehetnek, és thrombosisra is 
hajlamosítanak. Haemodinamikai okokból az embolisatiók döntő többségében az agyi keringés középnagy artériái között az 
art. cerebri ant., illetve med. érintettek legnagyobb gyakorisággal (60%-ban).

Az agyi microcirculatio, ezen belül a szemet ellátó kisérhálózat veszélyeztetettségének megítélése jelentősen finomabb differenci-
áldiagnosztikát kíván, mivel a fent részletezett morfológiai elváltozásokból származó microembolusokon (mészszemcsék, fibrin, 
koleszterinkristályok, fibrinszálcsák stb.) túl az érrendszer fukcionális változásai, ingerhatásra kifejtett reakciói, gyulladásos 
elváltozásai is létrehozhatnak olyan érelzáródást, spasmust, infiltratiót, perivascularis oedemát, rheologiai vagy áramlásdinami-
kai eltérést, melyek – akár átmeneti hatásként is – a magas 
oxigénigényű retina anyagcseréjében definitív változásokat 
eredményezhetnek. Ennek morfológiai alapját az agyi kerin-
gés és különösen a retina-vérellátás (az ACI első ágából: art. 
ophthalmicából eredő art. cent. retinae és art. ciliares háló-
zat) végág jellege, valamint az arteriolák és az endothelium 
reakciókészsége határozza meg. 

Szervezetünkben az endothelium kb. 1,5 kg terjedelemben 
külön „szervrendszerként” van jelen, mely az érrendszerben 
áramlásdinamikai funkciót tölt be. Egyidejűleg mechanikus 
és neuroendocrin feladatokat is ellát (2. ábra). Az érrendszer 
egyéb szervi elváltozások/megbetegedések hatására modulált 
válaszreakcióval felel, pl.: hypertoniában vasoconstrictióval 
védi a perifériás szerveket, anaemiában hyperkinesissel 
oxigéntöbbletet biztosít, kóros anyagcsere-állapotban, pl.: 
hyperlipaemiában, diabetes mellitusban vasodilatatio és rossz 
tágulékonyság, fokozott fragilitás, polycythaemiában lassult 
áramlás, növekvő vérviszkozitás jellemzi. Szervrendszer jel-
legét igazolja, hogy a microcirculatio reakciókészségének szer-
venkénti változása klinikailag is követhető (UH, lézer-Doppler, 
MA, FLAG vizsgálatokkal), azonban a különböző szervi mani-
fesztációk korrelációja ma még részleteiben nem ismert.
Az agyi microcirculatiónak is figyelemre méltó sajátossága, 
hogy az ischaemiás stroke mögötti hypoxiás területen a foko-
zott „stasiskészség” miatt a retinealis sejtek túlélési lehetőségei 
igen korlátozottak.

Szervezetünk artériás érrendszere csodálatosan megterve-
zett, hiszen egyidejűleg tud megfelelni az áramlási funk-
ciót fenntartó („conduit”) és szervi védelem érdekében az 
áramlást csendesítő („cushing”) feladatainak. A szív felől 
nagy erővel, pulsatilis formában érkező vérmennyiséget a 
nagyerek a periféria felé továbbítva a kis arteriolák és ka-
pillárisok szintjén az áramlás már csaknem steady state. 
A „conduit” funkciónak köszönhetően az átlag artériás 
nyomás a szívaorta ascendens és a perifériás artériák (pl.: 
a. radialis) között csupán <1 Hgmm-t csökken. Az ener-
gia csupán <10%-a használódik el a nagyartériák terü-
letén a pulsatilis funkcióra, ugyanakkor a vér és az érfal 
viszkozitása miatt az arteriola-capillaris egységben már 
az áramlás folyamatos. A keringés szabályozásában az 
endotheliumban termelődő NO (nitrogén-monoxid) ját-
szik központi szerepet (3. ábra). Kóros endothelműködés 
során az atherosclerosis felgyorsulásával kell számolnunk, 
mely mind a nagyerek, mind a microcirculatio károsodá-
sával jár (4. ábra). 

2. ábra 
Az endothel élettani szerepei

3. ábra 
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe a keringés lokális szabályozásában

4. ábra 
Az atherosclerosis patofiziológiája
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Míg más szervekben az arteriolák jelentős vazokonstrikciója 
következtében a mögöttes kapilláris hálózat relatív védett-
séget élvez – az agyi keringésben az agyi arteriolák ala-
csony rezisztenciája miatt a mögöttes microcirculatióban 
– passzív az áramlás –, azaz a systole/diastole ideje alatt 
is az erős, pulsatilis hatás érvényesül. A nagyerek elaszti-
kus lamelláinak degenerálódása a kor előrehaladtával az 
elaszticitási modulus növekedését eredményezi, az aorta 
mind rugalmatlanabbá válik, „stiffnes” értéke fokozódik.  
Így akár 4-szeresre is nőhet az intravascularis fali átlagnyo-
más változatlan áramlás mellett, mely az erekben a pulsatilis 
és (circumferentialis stress és longitudinalis nyíró erő) „shear 
stress” hatást egyaránt növeli. 

A fokozott pulsatilis stress ily módon az agyi endothel- és 
simaizomsejtek károsításával vasodilatatiót, stasist ered-
ményez, microaneurysmákat vagy akár kiserek szaka-
dását, lipohyalinosisát, fibrinoid necrosisát vonja maga 
után. Ez a microcirculatiós károsodás magyarázza a nagy 
oxigénigényű szövetekben, így a retinán is, a funkció igen 
rövid idő alatt történő elvesztését, definitív károsodások 
kialakulását. Mivel a kiserek rugalmassága meghatározó 
a mögöttes keringési egységek védettségében, így foko-
zottan veszélyeztetett betegcsoportként kell értékelnünk 
az anyagcsere-betegségekben szenvedőket (diabetes mel-
litus, hypercholesterinaemia, pajzsmirigybetegségek stb.).  
A metabolikus stressnek (1. táblázat) és szabadgyök-hatások-
nak tulajdonított fokozott kisér-fragilitás és a sérülékeny 
microcirculatio károsodásai progresszív látáskárosodáshoz 
vezetnek (2. táblázat) .

Diabetes mellitusban evidenciák állnak rendelkezésünkre 
a tekintetben, hogy az anyagcsere-állapot 1%-os javulásával 
csaknem 37%-os javulást érhetünk el a microcirculatio te-
kintetében (UKPDS-retinopathiák).
A kardiológus feladata tehát – egyéb társszakmákkal együtt 
– amaurosis fugax tüneteivel jelentkező betegnél: a kerin-
gési rendszer egészének áttekintése, az aktuális érstátusz és 
kardiális állapot megítélése fizikai és műszeres vizsgálatok-
kal egyaránt (Echo, CDS, ABPM, Holter, terhelés, telemet-
ria), embóliaforrások, embolizációra/thrombosisra hajla-
mosító állapotok – hyperkinesis, hypertonia, ritmuszavarok 
– keresése és megoldása, az anyagcsere-állapot (endokrino-

lógiai ok a kardiális státusz mögött, lipid- és szénhidrát-anyagcsere állapota) értékelése és rendezése. Mivel az intracerebralis 
artériás esemény mellett a vénás hálózat thrombosiskészségével is számolnunk kell a fellépő látászavar hátterében, így a kóros 
alvadási státusz feltárása (haematologiai kórképek, essentialis v. secunder thrombocytosis, antifoszfolipid sy.,), gyulladásos, 
illetve autoimmun kórképek kizárása is feladatunk. Számos esetben jelentősebb volumenhiány, anaemia, műtét, invazív – 
diagnosztikus, vagy terápiás – beavatkozás szövődményeként találkozunk mikroembolizációval (coronaria-érfestés, PTCA, 
DSA, PTA), mely sokszor az alapbetegség mellett késve kerül észlelésre.
Mivel az ophthalmoneurologiai tünetek regressziójában az időtényezőnek jelentős szerepe van, a terápia mielőbbi megkezdése 
nélkülözhetetlen! 

Ebben talán a legjelentősebb az azonnali és kettős antikoaguláns-terápia bevezetése, agresszív és több támadáspontú thrombocyta-
aggregatiós kezelés mellett friss ocularis stroke, látásvesztés esetén átmeneti alvadásgátlás alkalmazására is szükség lehet! Sajnos ez 
utóbbi esetében még hivatalos ajánlás nem áll rendelkezésünkre. Míg a kettős thrombocyta-aggregatiós gátlás angiológiai, kardi-
ológiai és nagy ischaemiás neurológiai kórképekben elfogadott, a guideline szerint alkalmazott napi gyakorlat, az intracerebralis 
kiserek területén történő alkalmazását még sok szakmai vita övezi. A kettős antikoaguláns-kezelés mellett szóló érv, hogy sok 
esetben már cardiovascularis eseményt elszenvedett vagy ritmuszavara miatt secunder prevencióban részesülő, antikoagulált 
vagy aspirint szedő, vagy alapbetegségei miatt primer prevencióként thrombocyta-aggregatio-gátló kezelésben részesülő beteg 

Aorta:  rigiditás
Rugalmas arteriák:  rigiditás
Rezisztenciaerek:  csökkent endothelfüggő vasodilatatio
Arteriolák:  hyalinosis 
 autoregulatio elvesztése 
 csökkent endothelfüggő vasodilatatio
Kapillárisok:  nyugalmi hyperaemia 
 csökkent csúcsáramlás 
 nyomás dysregulatio 
 fokozott permeabilitás
Vénás rendszer:  fokozott tónus és vazokonstriktor válasz 
 csökkent compliance 

1. táblázat 
Patofiziológiai elváltozások  diabeteses ereken

•	 csökkent endothelialis NO synthase (eNOS) aktivitás
•	 endothelium csökkent reakciókészsége NO-ra
•	 fokozott adhaesiós molekula expresszió (ICAM-1, VCAM-1)
•	 fokozott Thr és monocyta adhaesio
•	 fokozott procoagulans aktivitás   
•	 csökkent fibrinolitikus aktivitás
•	 károsodott plasmin degradáció
•	 csökkent prostacyclin release
•	 fokozott endothelin-1 szintézis, expresszió

2. táblázat 
Az endothel dysfunctia jellemzői diabetes mellitusban

3. táblázat 
Zsírsejből származó cytokinek 
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szenvedi el a hirtelen kialakult látáskárosodást, vagy ocularis stroke-ot. A látászavar regressziójának érdekében a thrombocyta-
aggregatio-gátló kezelés mellett a bő folyadékbevitellel (hypovolaemiás állapot kerülése!), normotenzió elérésével, az anyagcsere- 
állapot „élesre” állításával (normoglykaemia, normális húgysav- és koleszterin-, triglycerid- és LDL-szintek tartós biztosítása),  
az esetlegesen fennálló ritmuszavar kezelésével segíthetjük elő a rossz prognózisú kórkép tüneteinek regresszióját. 

E betegcsoport komplex, ophthalmoneurologiai gondozás mellett kardiológiai – angiológiai-szemészeti-immunológiai-
belgyógyászati gondozást is igényel. Multidiszciplináris követésük, a szoros és rendszeres orvos-beteg kapcsolat teremtheti meg 
számukra ophthalmoneurologiai státuszukban a gyakori progresszió gátlásának vagy optimális esetben a visus javulásának feltételét. 
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SOMLAI JUDIT

4.2.2.3. A látóideg vascularis megbetegedései  
– a neuro-ophthalmologus szemszögéből

Az úgynevezett ocularis stroke, azaz a látórendszer thromboembolizációja egy olyan tünetegyüttes, ami fájdalmatlanul, nagyon 
rövid idő (akár percek, órák) alatt, és többnyire visszafordíthatatlanul egyoldali, illetve idővel a társszemet is érintő, teljes mér-
tékű látásvesztést eredményez. A centrális látómező működése sérül elsődlegesen, ami a közeli munkát, olvasást lehetetleníti el. 
A szemkeringési megbetegedések az időskori glaucoma és macula degenerációk után a vakság leggyakoribb okai között szerepel-
nek. Mivel az ocularis stroke része vagy bevezető tünete lehet egy szisztémás cardio- és/vagy cerebrovascularis megbetegedésnek, 
az etiológia-specifikus kezeléssel nemcsak a társszem látásvesztését előzhetjük meg, de a szisztémás thromboembolizáció és az 
agyi keringési zavarok (stroke) kialakulását illetve progresszióját is. 

Az anatómiai és élettani kapcsolatok jelentősége látórend-
szerünk vascularis megbetegedéseiben a következők:
•	 a látórendszeren részeként (így a központi idegrend-

szeren belül is) a retina keringése bír a legnagyobb 
perfúzióval a szervezetünkben, következésképpen 
érzékeny indikátora, úgynevezett „előrejelzője” lehet  
az agyi keringési zavaroknak(1/Aábra);

•	 a retinát és a látóidegfőt tápláló artériák végartériák, 
ezért a kiserek elzáródásakor a fiziológiás sönt me-
chanizmusok nem segíthetnek;

•	 a látóidegfőt tápláló arteria ophthalmica az arteria 
carotis interna (ACI) 1. ágából ered, így mind a szív 
mikroembólusai, mind pedig a nyaki erek erodáló-
dott plakkjai embólus forrásai lehetnek a látórend-
szer keringési zavaraiban (1/B.ábra) (14, 16, 18). 

SZEMTÜNETEK – OCULARIS STROKE

1. ábra 
A: A retina érrendszerének elektronmikroszkópos fotója: a legnagyobb perfúzióval 
bír a gazdag érhálózata révén; B: A látóidegfő vérellátásának rajzos ábrája, az arteria 
ophthalmica leágazása az arteria carotis internából.

2. ábra (oszlopdiagram)
Az egyes szemtünetféleségek megoszlási aránya 514 ocularis stroke-os betegünk körében

A B
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A mellékelt táblázat jelzi, hogy saját betegeink körében nemcsak bevezető de leggyakoribb klinikai jel a látórendszer keringési za-
varának az ún. amaurosis fugax. Emellett a látópálya ante és retrochiasmalis szakaszain kialakult keringési zavarok szindrómáit 
figyeltük meg saját „ocularis stroke” betegeink körében.  
 
Az amaurosis fugax (AF, transient monocular blindness/TMB/) és az úgynevezett „ocularis stroke” fogalma
Az amaurosis fugax – angolszász nevének rövidítése alapján TMB: transient monocular blindness – a látórendszer átmeneti 
keringési zavarára utal a következők miatt:
•	 pár másodpercig, percig, de legfeljebb fél óráig tart;
•	 többnyire egyik, ritkábban mindkét szemen észlelhetik a betegek;
•	 a látótér széli részén fénypontok zavaró hatását, farkasfogszerű fénylátást, illetve úgynevezett „vízfüggönyszerű” vagy 

„fátyolos” látást említenek;
•	 ha a centrális látás is érintett, a beteg szemorvoshoz fordul, noha a szemészeti szakvizsgálat 
•	 többnyire semmilyen eltérést nem talál, hiszen csak pár percig tart a jelenség;
•	 észlelhetik a betegek mindkét szem előtt, rákérdezésre a látótér homonym feleiben jelzik, bár ezt kevésbé élik meg látásza-

varként, a centrális látómező megkíméltsége miatt;
•	 a keringési zavar progressziójára utal, ha egyre sűrűbben tér vissza ez az átmeneti látászavar,  ez fontos figyelmeztetés 

a folyamat progressziójára vonatkozóan;
•	 etiopathomechanizmusára vonatkozóan a multiplex mikroembolizáción, érspasmus elméleten kívül egyéb bizonyított 

vélekedés még nem született;
•	 a szemész feladata, hogy a vitreoretinális elváltozások okozta „villódzásoktól” elkülönítse az ocularis stroke okozta szem-

tüneteket.

Mivel az ocularis stroke része vagy bevezető tünete lehet egy szisztémás cardio- és/vagy cerebrovascularis megbetegedésnek,  
a szemtünetek jelzik, illetve előrejelezhetik az induló vagy már zajló cerebrovascularis folyamatot, aminek hátterében az az esetek 
döntő részében valamilyen cardiovascularis mikroembólizációt okozó eltérés húzódhat meg akár az érfalak, akár intravascularis 
kórfolyamat hatására. A központi idegrendszer ún. végarteriáinak keringési zavara okozta ún. kisér keringési betegség, nemzet-
közi nevén „lacuna szindróma” analógiába hozható a látórendszer végarteriáiban zajló keringési zavaraival, hiszen ugyanazon 
érrendszer része a látóhártyát és a látópályát tápláló erek is.
  

3. ábra
A stroke etiológiai-didaktikai felosztása

Stroke
 elsődleges vérzés (20%)
 intraparenchymális,subarachnoidális

ischaemiás stroke (80%)

 atheromatosus elv. (20%) (art-art embólia)

 kisartériák betegsége (25%)„Lacuna bets.”

 cardioembóliás stroke (20%

 cryptogén stroke (30%)

 Egyéb okok:
 - ér, dissectio, drog, prothrombotikus állapot

V Biousse: Ischemic cerebrovascular Disease
in: Walsh Hoyt's: Clin. Neuroophtalmology, 1971.2005.

SVD aetiopathomechanizums:
 I. Thrombophyliák
 - haematológiai bets: polycythemia vera, thrombocythemia
 - coagulopathiák: APS, ITT
 II. Érfal abnomitások: KIR vasculitise: SLE, Bechet-kór
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A LÁTÓRENDSZER ARTERIÁS KERINGÉSI ZAVARAI

A multiplex mikroembolizációk etiopathomechanizmusai a központi idegrendszerben analógiát mutatnak a látórendszerben ki-
alakuló thromboembolizációval. Akár a nyaki artériák falában oly gyakori atherothrombotikus folyamat következményeképpen, 
akár a szívből fibrin thromboembolizáció szóródása okozhatja a látórendszert is tápláló erek részleges vagy teljes elzáródását.
A retina ág-, illetve törzsembóliája gyors centrális látásvesztéshez, s egyben kiterjedt látótér defektushoz vezet, többségében a 
retina fő-, illetve végartériáit elzárva okozzák a szemtüneteket. A szemtükri kép nem igazán informatív a gyors és gyakorlatilag 
megfordíthatatlan funkcióvesztéshez képest. Ritkán lehet retina artériába sodródott koleszterin, és még kevésbé fibrin embólust 
látni. Rövid ideig tartó látóhártya ödémát a funkcióvesztést később jelző, úgynevezett sápadt, de nem excavált papilla kép kiala-
kulása zárja. Saját betegeink körében 42 esetben (7,7%) találtunk a szemtünetek kóreredeteként retina mikroembolizációt, ezek 
valószínűleg cardiogén, illetve erodált plakk embólusok szóródásának a szövődményei voltak.

A 4. ábra sorozaton látható egy fiatal (32 éves) 
betegünknél a domináns féltekei stroke be-
tegség kezdetén a jobboldali hemiplégiához és 
majdnem komplett motoros aphasiához a bal 
arteria carotis interna stenosisát okozó súlyos 
érfalbetegség multiplex mikroembólizációja 
az arteria centrális retinae majdnem teljes el-
záródását okozva inkomplett ún. retina törzs-
embólia alakult ki. A néhány fokos, maradék 
centrális és paracentrális látást az érhártya 
felől segítő kis végág az ún. cilioretinalis érsza-
kasz maradék keringése biztosította a részleges 
arteria opthalmica keringés felől. A neurológiai 
tünetek és a komplettálódott súlyos stroke ál-
lapotát megelőzően a fiatal beteg rendszeresen 
jelzett baloldali átmeneti látásvesztéseket.  

Az elülső ischaemiás opticopathia (EION) 
/Anterior ischemic optic neuropathy, AION/. 
Az antechiasmalis látópálya szakaszt, és a 
retinát ellátó artériás vérágak úgynevezett 
ág-, vagy törzsembóliája gyors, főként a 
centrális látás elvesztését okozó inkomplett 
amaurosishoz vezet. A kórfolyamat során 
vélhetően a papillát tápláló végarteriák, azaz 
az arteria ciliares posterior laterális végága-
inak multiplex embolizációja játszik döntő 
szerepet a klinikum kialakulásában (5A, 5B, 
5C és 5D.ábra).
A PAPILLA azaz a látóidegfő  vérellá-
tását a rövid ciliaris arteriák végágai, a 
choriocapillaris ágak és a piális erek vissza-
kanyarodó ágai alkotta ún. Zinn Haller gyű-
rű biztosítja. A papilla vérellátási zavarát két 
csoportba oszthatjuk aszerint, hogy a fenti 
vérellátási rendszer mely érszakaszon sérül.
A RETINA vérellátását a legbelsőbb-  azaz 
üvegtest felé tekintő rétegek felé- az  arté-
ria ophthalmica főága az artéria centrális 
retinae (ACR) biztosítja és elzáródása teljes 
látásvesztést okoz, ezt a a retina törzsembóli-
ájának nevezzük (vörös nyíl). A retina külső 
azaz fotoreceptor és a pigment epithel rétegeit 
a retina alatt  elhelyezkedő choriocapillaris 
érhálózata táplálja diffúzió révén( kék nyíl). 
A retina perimacularis és submacularis 
részét pedig az arteria ciliaris posterior 

4. ábra: 
Bal oldali törzsokklúzió az arteria centralis retinae főágban, következményes maculopathiával és 
inkomplett amaurosist okozó súlyos látótérdefektussal. Alapbetegség st. p. laesio cerebrovasc. reg. 
ACM l.s. Occlusio ACI distalis, occlusio ACM l.s. (32 éves)
A: A papilla képe: Peripapillaris szervült oedemával határoltan, pár héttel a törzsembólia után; B: A 
perimacularis régió: A macularis határában pigmentkiszóródás, a szervült oedema következménye; 
C: Octopus (D1) perimetriás eredmény: A cilioretinalis arteriás vérellátás „mentő hatása” 

A B C

5. ábra
A: A retinarétegek rajzos – sémás képe B: A retinarétegek OCT fotója C: A retina és a látóidegfő 
rajzos ábrája

A B

C
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rövid ágai (sAPC) táplálják. Ezen érszakaszok multiplex 
mikroembólizációja a retina perimacularis területében 
okozva vérellátási zavart, a látás centrumának  gyors funkció 
vesztését eredményezheti(zöld nyíl).(5A,5B,5C. ábra)

A PAPILLA azaz a látóidegfő  vérellátását a rövid ciliaris 
arteriák végágai, a choriocapillaris ágak és a piális erek visz-
szakanyarodó ágai alkotta ún. Zinn Haller gyűrű biztosítja. 
A papilla vérellátási zavarát két csoportba oszthatjuk asze-
rint, hogy a fenti vérellátási rendszer mely érszakaszon sérül.
(5D. ábra)

A látóideg INTRAORBITALIS szakaszának vérellátását 
részben a pia matert tápláló ún. piális érhálózat radialis erei 
biztosítják, míg a hátsó 1/3-át az arteria ophthalmica bizto-
sítja. Utóbbi érelzáródása okozza az ún. posterior ischaemiás 
opticopathiát (PION).

Az elülső ischaemiás opticus folyamat klinikai jellemzői
Az antechiasmalis látópályaszakaszt és a retinát ellátó 
arteriák vérágainak ún. ág- vagy törzsembóliája, főként a 
centrális látásvesztést okozva, inkomplet amaurosishoz vezet.  
Mindkét szem érintettségét okozva és időben (pár hónappal vagy évben) eltolódva is jelentkezhet. A társzem érintettségének 
kialakulásakor az egyik szemen már, korábban lezajlott folyamat eredményeként  éleshatárú-, sápadt vagy dekolorálódott 
papillakép látható, míg a társzem friss elváltozásaként elmosódott határú, enyhén promineáló, oedema papillae szemfenéki ké-
pével rohamosan romló látásfunkciók társulnak.  A fundus kép hasonlít megjelenésében a neurológiai klinikumban jól ismert és 
krónikus koponyaűri nyomásfokozódás következménye az ún. Foster – Kennedy szindróma szemtüneteihez. Azonban kétoldali 
AION-nál - szemben az intracranialis térfoglalás okozta folyamattal – a második azaz társzem érintettsége is gyors és progresszív 
látásvesztéssel társul. Találóan a szemfenéki kép hasonlatossága miatt a tünetcsoportot pseudoFoster - Kennedy szindrómának 
nevezték el. 
Az AION etiopathomechanizmusát és klinikai lefolyását tekintve is két nagy csoportra különíthető el:

A vasculitis részjelenségeként látható ún. arteriitises AION (A-AION) (arteritic  anterior ischemic optic neuropathy) a szisztémás 
autoimmun folyamat szemtünete lehet. A központi idegrendszeren belül a szisztémás nekrotizáló vasculitis, általában a közép és 
nagyerek érintettségét okozza, ily módon ritka a végartériák érintettsége, nem véletlen, hogy az 
ún. óriássejtes arteriitisek  (giant cell arteriitis, GCA) csoportjában kis esetszámában észlelhető 
az ún. rövid ciliaris artériák /sACP/ érintettsége. (~5%) A megbetegedés 50. életév táján jelent-
kezik általában és rövid idő után a társszem is érintetté válhat. Figyelmeztető tünetek a fejfájás, 
polymyalgia rheumatica, azaz a rágáskor jelentkező állkapocstáji heves fájdalmak és heves ha-
lántéktáji fejfájásokkal. Emellett az arteria temporális duzzadtság is tapintható a halánték tájon 
a fejfájások  idején. Segítenek a jellegzetes laboratóriumi és immunparaméterek eltérései is. 
Szemtünetei a gyors és nagyfokú egy majd kétoldali látásvesztés, elsősorban centrális látóteret 
érintve azaz az olvasási-, közeli látást ellehetetlenítve és gyakori fejfájás kíséri. A szemfenéken a 
papilla multiplex infarktusa következtében kezdetben oedemás-, elmosódott határú a látóideg-
fő, egyidejűleg a retina ischaemiás jeleivel, azaz a gyapottépés gócokkal és intraretinális vérzé-
sekkel. Kezeletlen esetekben a papilla  éleshatárú, sápadt lesz és nívóba kerül. Későbbiekben a 
súlyos rostveszteség miatt a papilla dekolorálódik, súlyos és irreverzibilis, majdnem teljes mér-
tékű vaksággal társultan. A differenciál diagnosztikában segítő eljárások a szövettani minta a 
halántéki bőrfelszín alatti artéria temporális vasculitisének igazolása révén.
A szemfenéki érfestés azaz fluorescein angográfia (FLAG): A papilla területében bekövetke-
ző festődés és peripapillarisan a choriocapillaris felől,  később jelenik meg, ezzel szemben 
a retina nagyerei már telődnek festékkel. Differenciálási lehetőség, hogy a nem-vasculitis eredetű AION-nál, a peripapillaris 
choroidea felőli festék megjelenése egyidejű lesz a retinális erek festéktelődésével. (Az angiográfiával történő differenciálási lehe-
tősé olvasható a3.1.9. számú fejezetben a 88. oldaltól.)

A látóidegfő nem-arteriitises elülső ischaemiás opticopathiája (non-arteriitic anterior ischemic optic neuropathy /NA –AION/)  
az estek túlnyomó részében idővel kétoldali papilla keringési zavart okoz, akácsak a az arteriitises forma. A szemtünetek háttér-
betegségeként többnyire kezeletlen hypertóniát, diabetes mellitust és leggyakrabban atherosclerosist lehet észlelni. A leggyako-
ribb többnyire halmozottan fennálló rizikófaktorok mellett veleszületett thrombophylia, sarlósejtes anaemia, polycythemia vera  

6. ábra
SLE-s beteg egyoldali lezajlott arteriitises 
AION fundusképe. A peripapillaris 
szervült oedema miatt követhető határú 
a sápadt, nívóban lévő papilla igen szűk 
lumenű artériákkal

 arteria 
centralis 
retinae

A látóidegfő laminaris-scleralis részét az 
ún. rövid ciliaris artériák (sAPC) biz-
tosítják. Ezen érszakaszokon kialakuló 
vasculitis okozza az ún. arteriitises elül-
ső ischemiá opticopathiát (A-AION)

A papillát centrális részét a Zinn-
Haller érgyűrű végágai (rövid ciliaris 
arteriáktól distálisabban húzódó ér-
szakaszok) táplálják. Ezek legperife-
rikusabb érágak mikroembólizációja 
eredményezi az ún. nem-arteriitises 
ischemiás opticopathiát (NA-AION)

Zinn–
Haller-

érgyűrű

5D. ábra
A papilla vérellátásának képe

D

=A papillát közvetlenül tápláló erek a rövid ciliaris arteriáktól distálisabban 
húzódnak, ezek a Zinn-Haller érgyűrű végágai, melyek mikroembólizációja 
eredményezi a nem-arteriitises ischemiás opticopathia (NA-AION) szem-
tüneteit.
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betegségek derültek ki saját betegeink körében. Kezdet tünetek a reggeli órákban, fájdalom nélkül (vagy tarkótáji felfájással in-
duló) centrális vagy centrum közeli látásvesztés és többnyire semmilyen neurológiai tünet nem társul ezen klinikai jelekhez. 
Az antechiasmalis látásfunkciók (közeli és távoli vizus, kritikus fúziós frekvencia) jelentős romlása mellett a szemfenéken akut 
tünetek fázisában körkörösen elmosódott határú, +1,+2 dioptria  prominenciát mutató  papilla oedema figyelhető meg, idővel 
nívóban lévő, de a papilla teljes területében sápadt, de nem porcelán fehér és nem-excavált a látóidegfő képe, ami szemben az 
etiopathomechanizmusbeli különbségből következik. A későn felismert, kezeletlen betegeinknél a perimacularis kiserek kerin-
gési zavara látható, mint szervült oedema, pigment kiszóródás (7. ábra).

A szemfenéken zajló keringési zavart hűen jelzik a látótér eltérések. Kezdetben 
a vakfolt megnagyobbodását észleljük, a látóidegfő oedemája miatt. A kerin-
gési zavar tartós fennállása következtében a papillomacularis rostköteg és a 
macularis régió felé terjed a folyamat, ami centrocoecalis scotomát okoz, egy 
növekvő centrális látótér kieséssel társultan. A kezelés hiánya, vagy hatásta-
lansága következtében a krónikus szakaszban már a hosszú temporális rostká-
rosodás jelentős és irreverzibilis károsodása miatt a nasalis-alsó látótér negyed 
(quadrantopia) észlelhető, ami többnyire meg is marad reziduális tünetként. 
Ezt a beteg legjobban az olvasási képtelenségként, arc felismerési zavarként ész-
leli. A mindkét szemet érintő folyamatot illetve kései- kezeléssel már nem javít-
ható állapotát tükrözi a 8. ábra, ahol bal túlsúlyú de kétoldali gravis centrális 
látásfunkcióvesztés computer perimetriával rögzített állapotát látjuk.

A szemfenéki angiográfiával (FLAG) vizsgálattal a  nem-vasculitis eredetű 
AION-nál, a peripapillaris choroidea felőli festék megjelenése egyidejű lesz 
a retinális erek festéktelődésével, erről részletesebben a 3.1.8. számú fejezet-
ben, a 88. oldalakon olvashatnak.
A multiplex kisérkeringési zavar (lacuna betegség) etiopathomecha-
nizmusának a lehetőségét erősíti meg, hogy AION eseteinknek többségében 
a szemtünetek jelentkezésekor, a központi idegrendszerben már számos kis 
infarktus igazolja a már zajló ún. „lacuna” betegséget.

Retrochiasmalis látórendszert érintő TIA, illetve stroke szemtünetei:
A stroke részeként vagy első tünetként (APC illetve ACM vérellátási területi) okozta radiatio optica funkciózavart 138 
betegünknél (27%) találtunk.
A cerebrovascularis folyamat (stroke) részeként kialakuló, a retrochiasmális 
opticus szakasz vérellátási zavara, kétoldali átmeneti vagy tartós látásvesz-
tést, inkomplett vagy komplett homonym hemianopiával jellemezhető.
A vertebrobasilaris erek keringési zavarának leggyakoribb klinikai jelei a 
szédülés, egyensúlyzavar, valamint a kétoldali rövid ideig tartó, de sűrűn visz-
szatérő homálylátás, és/vagy átmeneti kettőslátás. A betegeket sokszor meg-
ijeszti a két szemet egyidejűleg érintő látászavar, ami pár másodpercig tart-
hat, majd észleli hogy a látótér kiesés álladosul. A neurológiai klinikumban 
gyakran induló tünet a progrediáló tudatzavar, desorientáció és az arteria 
basilaris keringési zavar jele lehet, s ami a vertebralis valamelyik ágának 
vérellátási területét érintve kialakul a 9. számú ábrán látható homonym 
hemianopia.

8. ábra: 
Kétoldali, krónikus szakaszban kiderített nem arteriitises 
AION, ún. pseudoFoster–Kennedy-szindróma látóképe  
súlyos centrális látótérdefektussal (kétoldali centrális és 
centrocoecalis scotomák). A krónikus folyamat látótérképei 
a kezelés előtt (felső ábrák) és után (alsó ábrák)

9. ábra
Baloldali homonym hemianopia jobboldali artéria cerebri 
posterior végágainak keringési zavara következtében

7. ábra
non-arteriitises AION fundusfotói:
A: kezdeti AION jel: mérsékelt papillaoedema, enyhe prominenciával; B1 és B2: Kétoldali – időben eltérő lezajlott krónikus AION papillaképei szervült oedemával ha-
tároltan; C1 és C2: Jobb oldali krónikus NA-AION papillaképe és perimacularis képe: szervült oedemák a perimacularis érágak végződéseinél pigmentkiszóródással 
(háttérbetegség: antifoszfolipid szindróma)

B2B1A C1 C2
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A LÁTÓRENDSZER VÉNÁS KERINGÉSI ZAVARAI

A retinavénák prethrombosisa (az ún. nagyvakfolt szindróma) - megfigyeléseink szerint a retina és a látóidegfő vénás szakaszának 
kezdeti vérellátási zavara. A későbbi fázisban illetve kezeletlen esetekben ág-, vagy törzstrombózis jelzi a súlyosabb fokú vénás 
elvezetési zavart. A prethrombosis retinae előfordulási aránya saját betegeink körében 4,6%-os (24 beteg) volt, Kezdeti jelei a 
féloldali fejfájás, gyakran a vérnyomás emelkedése, és az egyre sűrűbben visszatérő amaurosis fugaxok. A szemfenéken incipiens 
oedema papillae kisebb peripapillaris haemorrhagiákkal észlehető, nagyobb perivenosus vérzések nélkül. Ezen szemtünetcsoport 
analógiába hozható az intracerebralis sinus thrombosisokkal, ugyanis vénás agyi keringési zavar kétoldali papilla ödémával je-
lezhet, de hasonló szemtünetek mellett az etiopathomechanizmus eltérő.
A retinavénák ág-, vagy törzstrombózisa a látóidegfő vénás keringési zavarának fokozódására utal. A pangásos papilla mellett úgyne-
vezett perivenosus, per diapedesim, növekvő kiterjedésű, intraretinalis vérzések jelennek meg a szemfenéken. Differenciál diagnosz-
tikai jelentőségű, hogy a koponyaűri nyomásfokozódás kapcsán kialakuló pangásos papillától eltérően a retinavénaágat a perifériáig 
követik a perivenosus vérzések, gyors látásfunkció csökkenés mellett. A látásfunkciók csökkenése nem olyan rohamos (órák napok), 
mint az arteriás ágak okklúziójánál. A későbbi szakaszokban az olvasási képtelenség, centrális látás sérülése vélhetően a macularis 
vérellátás következményes zavarára vezethető vissza. A legsúlyosabb szemészeti szövődmény a kezeletlen esetekben ha a preventív 
lézer kezelés sem történik meg a szemfenéki érújdonképződéssel együttesen kialakuló retina és csarnokzúgi valamint az irisben is 
megjelenő érújdonképződés, aminek alig befolyásolható szekinder glaucoma és recidív üvegtesti vérzések lesznek a következmé-
nyei. (Lásd később.) (10. és 11.ábrák). Ezért a kezelés kapcsán a thrombus növekedését csökkentő, azaz az antikoaguláns kezelés,  

10. ábra
A: Baloldali retina törzsthrombozisa és perimacularis régióa szisztémás kezelés előtt (felső fotó ábra-pár) és kezelés után (alsó fotó ábra-pár) B: Computer perimetriás 
defektus kezelés előtt és után. (G2)

A B

11. ábra
Kezeletlen retina és látóidegfő vénás keringési zavarainak leggyakoribb szemfenéki szövődményei. A: Kezeletlen ágthrombosis utáni teljes ér ág occlusio képe (üres-
nincs keringés a vénaágban a teljes elzáródás után)B: Perimacularis- hátsó pólus jelentős részét érintő érújdonképződés, új és régebbi haemorrhagiák, ischaemiás 
degeneratív gócok C: Jellegzetes maculopathia a retina törzsthrombosisa szövődményeként 

A B C
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vagy a thrombocita-aggregációt gátló terápia időben és hatékony dózisban  alkalmazva megállíthatja a látásfunkciók további 
romlását. Az egyoldali vénás keringési zavarok hátterében döntő többségében kezeletlen, elhanyagolt illetve fel nem ismert s nem 
ritkán már fiatalkorban induló magas vérnyomás és társultan vascularis encephalopathia kezdeti MR jelei láthatók. 

Intracerebralis sinus thrombosis szemtünetei:
A kétoldali papilla oedema a koponyaűri nyomásfokozódás szemtünete, de a kompresszió okozta pathomechanizmussal ellentét-
ben a gyorsan romló látásfunkciók hátterében intracerebralis vénás keringési zavarok is meghúzódhatnak. Mint például a sinus 
transversus, sigmoideus vénás stasisa, vagy thrombosisa, valamint a spontán vagy traumás fistula carotideo-cavernosa (FCC).  
A kezdeti szakaszban a szemtünetek ráirányíthatják a figyelmet ezen igen súlyos, nemritkán az életet veszélyeztető neurológiai 
betegségekre. (Korszerű diagnosztikáról, kezelésükről 2.7. számú fejezetben a 38. oldaltól és a 4.2.4.1. fejezetben a 247. oldaltól 
olvashatnak részletesebben.)

Hazai és nemzetközi stroke-epidemiológiai adatok 
A stroke népbetegség, ennek következtében a látópálya keringési zavarai is az érdeklődés előterébe kerültek. A hazai statisztikai 
adatok a nemzetközi adatok tükrében azt jelzik, hogy Magyarországon a stroke a halálokok 3. helyén áll, a daganatos, illetve 
cardiovascularis megbetegedések után (1). 
A WHO adatai szerint az Amerikai Egyesült Államok teljes lakossága (270 millió fő) körében évente 700 000 stroke megbetege-
dést vesznek nyilvántartásba, ami 10 000 lakosra közel 25 beteget jelent. A stroke népbetegség, hiszen közel 5 millió ember halálát 
okozza évente, és a számítások szerint az életkor kitolódásával ez a szám 2020-ra megduplázódhat.
Magyarországon tízmillió lakosra több mint 40-60 000 az agyi keringési megbetegedések száma, ami 10 000 lakosra régebbi adatok 
szerint megközelítőleg 40, újabb felmérések szerint 60 beteget jelent. Ez alapján nagyjából kétszer-háromszor több a 10 000 lakosra 
jutó betegszám hazánkban az Egyesült Államokban megállapítottakhoz képest. A magyarországi halálozási adatok szerint az évi 
40 stroke-os megbetegedésből 18 halállal végződik, ami közel 50%-os mortalitást jelent. A hazai stroke kórfolyamatok közel 
80%-ában ischaemiás elváltozás áll, aminek fele, más adatok szerint kétharmada atherosclerosis okozta mikroembolizáció.

Epidemiológia – hazai és nemzetközi adatok – ocularis stroke
Az Egyesült Államokban hatezerre tehető évente az elülső ischaemiás optikopátiás (AION) betegek előfordulási aránya (2).  
Ennek alapján, extrapolált számítások szerint, Magyarországon közel 250-300 lehet évente az AION-os megbetegedések száma. 
Saját betegcsoportunkban 514 ocularis stroke-os betegből 62 esetben egy, illetve kétoldali AION-t találtunk, ami 12,5%-os elő-
fordulási arányt jelent az összes betegünk közül.

A társszem gyakran érintetté válik, saját betegeink körében az egy-, illetve kétoldali elváltozás aránya 26,3%-73,7%, míg a nemek 
aránya közel azonos volt. Az átlagéletkor 57,7 életév volt, ami a fiatal életkor felé tolódásra utal. Igen magas arányban találtunk 
már a szemtünetek jelentkezésekor is intracranialis állományi eltérést MR vizsgálattal (54,6%). Az etiológiaféleségek alakulásá-
ban a gyakoribb és ritkább kórokok, kockázati tényezők együttes és egyidejű előfordulását figyeltük meg. A kiderítetlen, vagy ke-
zeletlen magas vérnyomás (3) az egyik vezető háttérbetegség az ocularis stroke betegek körében. A szénhidrát- és zsíranyagcsere 
zavara, illetve az ezek hatására kialakult érbetegség, érfal atheromatosis az artériás mikroembolizáció leggyakoribb forráskaént 
derült ki a betegségnek. Veleszületett koagulopátiákat jóval ritkábban találtuk, ellenben cardialis embolizációt okozó eltérés 
zsíranyagcsere-zavarral kombinálódva igen magas arányban fordult elő betegeink körében (4).

Prediszponáló tényezők
cerebrovascularis és ocularis stroke betege-
ink körében
Az OPNI Agyérbetegségek Országos Köz-
pontjának adatbázisából kapott információk 
szerint a cerebrovascularis betegségek koc-
kázati tényezői és háttérbetegségeinek ará-
nya közel azonos mértékű az ocularis stroke 
betegkörünkben észlelt „embólus forrás” 
arányszámokkal. Megfigyelésünk szerint két 
vagy több kórfolyamat és/vagy kockázati té-
nyező egyidejű fennállása játszik szerepet a 
szemtünetek kialakulásában.
A stroke és az ocularis stroke mikroembó-
liaforrás adatait összevetve közel azonos 
arányban találtunk hypertoniát és az arteria 
carotis interna stenosis előfordulását, míg 
zsíranyagcsere-zavart jóval magasabb arány-
ban találtunk a szembetegségek kezdetekor. 

12. ábra
Prediszponáló tényezők és háttérbetegségek arányának alakulása a cerebrovascularis megbetegedé-
sekben (OPNI Agyérbetegségek Országos Központja – adatbank)(A) és az ocularis stroke betegeink 
adatainak feldolgozása után hátterében (B)
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Nagy gondot fordítunk a kardiológiai embóliaforrások szűrésére, már csak amiatt is, mivel egy viszonylag fiatalabb kor-
osztályt érint. Lipid ambulanciánk hatékony szűrőtevékenységét támasztja alá a magas ACI atheromatosis (57,1%) arány.  
A koagulopátiák közül az antifoszfolipid szindrómát (APS) azonos arányban, míg a többi vérzéscsillapítási zavarféleséget 
magasabb arányban találtuk meg (Leiden-mutációt, protein C és S hiányt, hyperhomocysteinaemiát) embóliaforrásként,  
a stroke betegek adataihoz képest.

KEZELÉSI ALAPELVEK:
- javaslatok a komplex-, lokális és szisztémás kezelés konszenzusának kialakításához -
Lokális kezelési eljárások: lézeres és vitreoretinalis műtétek
A szemészeti kezelési eljárások az igen súlyos szövődmények kivédését szolgálják (pl. másodlagos glaucoma, neovascularisatio). 
A lézerkezelések, üvegtesti műtéti beavatkozások többnyire a kórfolyamatok súlyos fázisában, számottevő rostkárosodás kiala-
kulását követően történnek. Így minden korszerű eljárás ellenére kevés látásfunkció javulás érhető el. 
A szisztémás, etiológia-specifikus kezelés célkitűzései az oki kezelés:
•	 a szemtünet felhívja a figyelmet multiplex embolizáció lehetőségére;
•	 a szemtünet segít annak eldöntésében, hogy milyen típusú gyógyszeres beavatkozásra van szükség;
•	 a heveny szemtünetekkel bíró beteg mielőbbi, megfelelő egészségügyi centrumba kerülése lényeges a kórfolyamat megfor-

díthatósága miatt (6).

A társszem védelme , a megelőzés fontosságát hangsúlyoznánk, mivel, az 514 ocularis stroke-os betegünk körében egyoldali elvál-
tozást 26,3%-os, míg kétoldali, azaz mindkét szemet érintő thromboembolizációt 73,7%-os arányban találtunk. Ezen arány ki-
alakulásában szerepet játszhatott, hogy igen magas arányban szerepeltek retrochiasmalis vascularis opticus laesiók. Ugyanakkor 
az AION-nal induló szisztémás betegség 62 esetéből közel 30%-ban az úgynevezett pszeudo-Foster–Kennedy-szindróma alakult 
ki, azaz időeltolódással a kétoldali AION révén mindkét szem a súlyos látásvesztés állapotába került. A társzem veszélyeztetett-
sége mindaddig fennáll – bármelyik tünetcsoportban –, amíg a thromboembolizációs forrást nem kezeljük megfelelő módon.  
A látópálya rendszer thromboembolizációjának felismerésekor saját betegeink körében igen magas arányban, 54,6%-ban talál-
tunk intracranialis keringési zavarra utaló morfológiai jelet koponya MR segítségével. Ez is megerősíti annak fontosságát, hogy 
az embóliaforrás mielőbbi kezelésével az újabb stroke is megelőzhető (5).

Szisztémás (belszervi) embolizáció megelőzése
A kockázati tényezők és a belgyógyászati háttérbetegségek többségében nem izoláltan, hanem átfedésben, többes hatásként, 
egymást erősítve segítik elő nemcsak a látásvesztést, hanem önrontó folyamatként a cardiovascularis állapot súlyosbodását is.  
Ezt tükrözi például az, hogy szisztémás alvadási zavar (pl. antifoszfolipid szindróma, Leiden mutáció) felismerésekor többnyire 
több, életfontosságú szerv – mint a szív, a központi idegrendszer, a tüdő stb. – érintettségének felismerésekor már csupán a 
további szövődmények kivédése lehetséges.

A szisztémás kezelések csak a társszakmák módszertani előírásainak figyelembe vételével, és szakkonzíliárusokkal együtte-
sen szabad végezni. Az etiológia specifikus kezelés akkor és csak akkor hatásos, ha az indikációs és dozírozási kritériumoknak 
megfelel, és a hosszú távú gondozással mind a hatástalan kezelés, mind a mellékhatások kivédhetőek. A kezeléseket a Magyar 
Thrombosis és Haemostasis Társaság egységes kezelési elveiről szóló Módszertani Levelében megfogalmazottak szerint szabad és 
lehet végezni (6). A cerebro- és cardiovascularis kórképek kezelési lehetőségeivel – analóg módon –, a szemtünetek függvényében, 
együttes szakmai TEAM munkája szükséges nem csupán a betegség megállapításában, hanem a beteg élete végéig tartó együttes 
kezelésében és gondozásában.

Kezelési lehetőségek

Thrombociták aggregációját gátló kezelés
•	 a kezelés célja: az artériák intimáján sérült, atherosclerotikus területeiben meggátoljuk a thrombusképződést;
•	 a cerebro- és cardiovascularis megbetegedések elsődleges és másodlagos megelőzésében széles körben elfogadott;
•	 aggregometria: thrombociták aggregációs képességének fokozódását vizsgálja, míg a terheléses tesztek a megfelelő 

gyógyszeres kezelés hatékonyságát méri (EUSI ajánlása: aspirin) (7).

Antikoaguláns kezelés
•	 izoláltan
•	 a thrombocita aggregációt gátló kezelés válthatja fel
•	 a kezelés etiológiai indoka: atherothrombosis, illetve vénás elzáródáskor: 

o thrombus növekedésének megakadályozása;
o embóliaforrásból a további szórás megelőzése;
o fibrinthrombus kialakulásának megelőzése (9-10).



234  neuro-ophthalmologia 

A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

A következő ábrán (13.ábra) a beteg  
akkor került első neuro-ophthal-
mologiai vizsgálatra, amikor már a 
jobb szeme amaurotikus volt. A bal 
–látószemén észlelt látásromlást a 
kezdeti markáns, centrumot is in-
volváló hemianopia miatt kezdő-
dött a kivizsgálás, egyéb neurológiai  
tünetekkel. Háttérbetegségként sze-
kunder antifoszfolipid szindróma 
súlyos autoimmunbetegség közpon-
ti idegrendszeri manifesztációjával. 
Az adekvát antikoaguláns kezelésre 
a látótér javulása látható a középső 
és a jobb szélső látótér ábrán a beteg 
egyéb látásfunkcióival együtt. 

Thrombolízis 
A szemészetben csak kis számú esetet 
közöltek, az artériás elzáródás okozta 
jelentős látásvesztés – gyakorlatilag a 
teljes amaurosis-fénysejtés – előbb-
utóbb szükségessé teszi a konszen-
zus kialakítását a társszakmákkal  
(a thrombolízis esetében rohamos 
fejlődés látható) (13).

kiegészítő kezelések:
•	 haemodilutio: mikrokeringés  

javítása, izovolemiás haemodilutio; 
•	 neuroprotektív kezelés: 

corticosteroid-ok, agyödéma 
csökkentése, ödémacsökkentők 
(Mannitol stb.), a macula területén 
az ödéma csökkentése.  
EUSI: nincs hatása a stroke 
kimenetelére, nincs ajánlás arra 
vonatkozóan, hogy ischaemiás 
stroke után javasolt-e vagy sem;

•	 vasodilatátorok: vasospasmus, 
microcirculatio +/– anyagcsere  
folyamatok javítása

•	 szénhidrát- és zsíranyagcsere- 
zavarok megfelelő kezelése (11-12).

13. ábra
Computer perimetriás képek: Egy beteg bal – látó – szemén a látótér javulása látható az antikoaguláns kezelés során. Háttérbetegség: antifoszfolipid tünetegyüttes

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

Antikoaguláns kezelés
AION eseteiben, 

- friss-akut egyoldali AION esetében:
- lezajlott AION+ ismert etiológia
- pszeudo-Foster–Kennedy-szindróma: időben eltolódva kétoldali AION

Retina THROMBOSIS
- akut egyoldali thromboembólia +/- ismert etiológia: saját betegeink körében: 
- akut egyoldali + társszemen már lezajlott ocularis stroke
- az egyoldali szem trombózisok hátterében főként elhanyagolt hypertoniákat,  

fiatalabb korosztályban coagulopathiákat találunk
SZEMTÜNET+ kardiológiai embólia forrás:

- a szemtünet jelentkezésekor kardiológiai embólia forrást 25’%-os arányban 
találtunk

SZEMTÜNET+ ACI -, artéria vertebralis dissectio
Ritka betegség, de ha kiderül, abszolút indikált az antikoaguláns kezelés saját 
betegeink közül egyetlen esettel találkoztunk: amaurosis fugaxok sűrűsödtek,  
megfelelő kezelés mellett a látásfunkciók megkíméltek maradtak

SZEMTÜNET + thrombophylia
Leiden-mutáció (1,4%), protein C, S hiány (1,4%-ban), valamint a homocystein 
szintézis zavarát okozó enzim defektust 6,8%-ban találtunk (genetikai vizsgálatok). 
Nem mindegyik alvadási zavarban indikált az antikoaguláns kezelés, fontos a 
hematológiai szakkonzílium

SZEMTÜNET + APS
sokszervi érintettség (KIR, tüdő, szív, vese, alsóvégtagi vénák trombózisai)
saját betegeink körében 5,5%-ban APA-titer emelkedés a szemtünetek kezdetén 
autoimmun betegség a betegek döntő részét antikoagulálni kell

Az antikoaguláns kezelés ellenjavallatai:
Nem kooperáló beteg
Malignus-, kezeletlen hypertonia
Dementia
Koponya trauma, elesés veszélye
Lokális-szemészeti okok:
	Üvegtesti vérzés
	Retinopathia diabetica +/- neovascularisatio

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

o + atherosclerosis (saját betegeink: 51,7%)
o + diabetes mellitus (saját betegek: 12,9%)
o + zsíranyagcsere-zavar (betegeink körében: 58,5%)

- Lezajlott kétoldali AION – decoloratio papillae/pszeudo-Foster–Kennedy-szindróma
- AION + súlyos fokú ACI atheromatosis
- Retina thromboembolizáció szövődményes állapota (papilla decoloratio, macula 

degeneratio) 
o szisztémás indikáció hiánya ellenére
antikoaguláns terápia helyett antiaggregációs kezelés javasolt:
•	 intracranialis „ún. kisér betegség” +/- szemtünetek
•	 alacsony stroke kockázatú cardialis syndroma +/- szemészeti elváltozások
•	 súlyosfokú ACI szűkület +/- szemtünetek
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Dilemmák és kérdőjelek
Az ocularis stroke klinikai tüneteinek etio-pathomechanizmusa tisztázatlan. Gyakrabban látjuk a retina vénás keringési zava-
rainak következményeit kezeletlen hypertonia, vascularis encephalopathia súlyos eseteiben, ugyanakkor a retina artériák em-
bóliájának hátterében többnyire a nyaki erek atherosclerosisát találtuk. A thromboembolizáció artériás és vénás szárán zajló 
folyamatnak a szétválasztása és értelmezése a jövő feladata.

Az időfaktor: az ocularis stroke órák, vagy akár percek alatt visszafordíthatatlan látásélesség-csökkenést okoz az esetek döntő 
többségében. A haemorheológiai és neuroradiológiai vizsgálatok időigényesek. Ha a vezető és egyetlen tünet a szemtünet, vajon 
a vérvételt és néhány akut neuroradiológiai vizsgálatot követően elkezdhető-e a szisztémás (pl. antikoaguláns) kezelés? Egyedi 
mérlegelés alapján! (cryptogen stroke – 40%)
Thrombolízis? Az akut ellátásnak 3 órán belül van gyakorlati hatékonysága: egy összehangolt, a módszertani előírásokat szigorú-
an figyelembe vevő, az agyérbetegségek kezelésére korszerűen felszerelt egészségügyi központban.

TEAM: Csak egy hálózatban működő, egységes diagnosztikai, kezelési és gondozási alapelveket követő tevékenység lehet haté-
kony. Magyarországon a Stroke Centrumok adatai szerint 1991 óta 32 stroke centrum van. A rájuk vonatkozó feltételrendszer 
(doppler, CT, etc) alapján feladatuk a teljes lakossági ellátás. Ezen centrumok munkájához szeretne segítséget nyújtani az ocularis 
stroke ellátásában résztvevő konzíliárus csapat.
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 4.2.3. A látóideg KOMPRESSZIÓJÁT okozó kórképek 
VAJDA JÁNOS

4.2.3.1.  A látóideg kompresszióját okozó kórképek  
– az idegsebész szemszögéből

A látóideg kompressziós megbetegedései alatt a látóideg-chiasma-tractus oralis (cisternalis) pályaszakaszok nyomás miatti beteg-
ségeit értem. Ebbe a körbe traumatológiai, onkológiai és vascularis kórképek tartoznak, de a traumatológia e kötetben külön fe-
jezet témája. A látóideg kompresszióját sok minden okozhatja, hasonló patomechanizmus révén. A szervezet túlnyomó részében 
a kompresszió során valamilyen folyamat a normál szervekre gyakorol nyomást. A látópálya tájanatómiai sajátosságai különleges 
viszonyokat teremtenek. A látóideg környékén növekvő elváltozás úgy is okozhat kompressziós tünetegyüttest, hogy az ideget 
ért közvetlen károsodást az ideg körüli normális struktúrák: a csontos és durális képletek hozzák létre vagy tartják fent. Ennek 
sebészi stratégiai jelentősége van. A canalis opticus intracranialis nyílásának felső pereme éles, míg alsó fala ívben folytatódik a 
sella felé, így egy opticusokat lefelé diszlokáló folyamat az ideget a sima felszínű sella-durához nyomja (az általános kompresz-
sziós mechanizmushoz hasonlóan), szemben azzal, ha az ideget a térfoglalás felemeli, mert ekkor a látóideget a canalis éles széle 
károsítja, kis ereit elzárja. Így érthető, hogy miért javultak a műtét után drámaian jobban a fronto-basalis meningeomás betegek 
látásfunkciói a suprasellaris térfoglaló folyamatok okozta optikus léziókkal szemben. A kompresszió fizikai mérete nincs arány-
ban az okozott funkcióromlással. Jobb párhuzamosságot kapunk, ha sebességként a folyamat időbeli dinamikáját is figyelembe 
vesszük. A látóidegszakaszok meglepő mértékben képesek egészen elvékonyodva is működni, elviselve a lassú deformálódást. 
A lassan kialakuló klinikai kép ugyanakkor bizonyos krónikus változások miatt a dekompresszióra a gyors romlással szemben 
kevesebb eséllyel javulhat. Malignus folyamatok, vagy hirtelen, fokozatosan komprimáló elváltozások (aneurysmák saccadikus 
tágulása) súlyosabb zavarokat okoznak. A hirtelen kialakuló kompresszió, a rövid ideig fellépő, de nagyfokú ischaemia azonban 
leggyakrabban végleges károsodást okoz, mert a látópálya struktúrái rendkívül érzékenyek, a funkcionális restitúció esélyei 
minimálisak. A benignus, lassú folyamatok kompressziójával szemben működő alkalmazkodás szintén könnyen felborul, 
amikor a feszülés bizonyos szintet meghalad, amit a neurális elemek vérellátási zavara követ. 

A LÁTÓIDEG KOMPRESSZIÓJÁVAL JÁRÓ IDEGSEBÉSZETI BETEGSÉGEK

A látópályát érintő, műtendő kórképeket etiológiájuk szerint célszerű csoportosítanunk:

Daganatok (leggyakoribb ok)
Extraparenchymalis daganatok között meningeomák, hypophysis-adenomák, craniopharyngeomák, teratoma-típusú daganatok 
a legfontosabbak. Az orális szakaszt involváló daganatok a sella körüli folyamatok közül kerülnek ki, és eredetük, majd terjedé-
sük iránya függvényében változatos látásélesség és/vagy látótérdefektust hoznak létre. Mindezek súlyos működési zavar esetén is 
visszafordíthatóak lehetnek: a daganatok műtétei járhatnak a leglátványosabb sikerrel. Az optikus rostok működésének vissza-
térte manipulációs szabályok betartását követeli meg: 
•	 Ha a látóideg csatornája körül már előre számíthatunk diszlokációra, vagy későbbi következményes kompresszióra, úgy 

a canalis opticus szintjén történő dekompressziónak kell a műtét első fázisának lennie. Így a daganateltávolításból adódó 
mobilizálás a csatornába szorított ideget megkíméli. Ajánlott a canalis opticus azonosítása és első lépéskénti megnyitása, 
hacsak az ideget nem ciszta emeli előre, amelynek punkciója azonnali, látványos dekompressziót eredményez.

•	 A nagymértékben kifeszített látóidegszakaszok fokozatosan vesztenek normál színükből és alakjukból, hasonulva a komp-
ressziót fenntartó szövethez, sőt bevonódhatnak a daganat tokjába. CT, MR és angiogramok alapján gondolni kell az 
opticusok eltérítésének irányára és mértékére. Célszerű előbb az azonosításukhoz referenciaként követendő struktúrák fel-
keresése: processus clinoideus anterior, arteria carotis interna és a tentorium-szél, illetve leginkább mindezek együttesen.

Az egyes daganatféleségek kevés neuro-ophthalmologiai sajátossággal bírnak, kevesebb a különbség az azonos elhelyezkedésű 
és méretű meningeoma és hypophysis-adenoma stb. között, mint a más elhelyezkedésű és méretű, de azonos szövettanú 
daganatok között. 

Ami mégis megjegyzendő: 
A hypophysis-adenomák többsége ma már – az endokrinológiának köszönhetően – még a durva látópálya-sérülés előtt felismerés-
re kerül. Suprasellaris növekedésük fenyegeti a chiasmát és a látóidegeket, de a nagyobb daganatok is általában lehetőséget adnak 
az orron keresztül való transnasalis eltávolításra, mert a daganat által kitöltött sellaris üreg az orr felől könnyen elérhető, és a kóros 
szövet elvétele fokozatosan nyit utat a daganatállományon belül a tovaterjedő részletek elszívására, a sellaris üregbe való lehúzására.  
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A korlátozott áttekinthetőség miatt azonban a suprasellaris részeket érintő 
radikalitás, és így az opticus dekompresszió teljessé tétele alkalmilag kérdéses 
lehet. A legkedvezőbb radikalitás eléréséhez ajánlott technikák közül megem-
lítendő az endoszkóp használata, valamint számos stratégiai fogás. Minthogy  
a suprasellarisan komprimáló adenomák műtéti szövődményei közül 
a leggyakoribb a perichiasmalis arachnoidea sérülése következményes 
liquorcsorgással, célszerű az orális részek felkeresését utoljára hagyni. Ami-
kor az intrasellaris daganat hátsó részét kisebbítjük meg, feltűnik a dorsum 
sellae, és alkalmilag a hypophysis hátsó lebenye is megtartható. Az orron ke-
resztüli feltárás parasellaris daganatterjedés esetén is eredményes, amelyen 
a vakon, finoman pulzálása alapján felismert intracavernosus carotis hely-
zete segít. Az orron keresztül való behatolás nagyságrenddel kisebb terhet 
jelent a betegnek, emiatt igen súlyos látásfunkció-romláskor is ezt ajánljuk. 
Ha a transnasalis műtét után a várt javulás elmarad, akkor vagy progresszió 
észlelhető, a frontotemporalis újbóli műtét javasolt. A hypophysis-adenomák 
ritkán kisebb-nagyobb daganaton belüli bevérzés következtében okozhatnak 
heveny látópálya-funkciózavart, ami napok, órák alatt kifejlődő amaurosissal 
járhat. Álláspontunk az azonnali dekompresszív frontotemporalis műtét.  
A szemfenéki kép és a látásfunkciók függvényében ugyan, de minden ilyen 
akut esetben nagyfokú javulást tudtunk elérni. 

Meningeomák
Mivel a meningeomák szélesen, a legváltozatosabb alakzatban tapadhatnak a durán, az opticusok és ereik ilyenkor deformálód-
hatnak és foglalhatják el a leginkább váratlan pozíciókat. A daganat eltávolítását vérellátásának megszüntetése gyorsítja és meg-
könnyíti. Ugyanakkor a basis-dura koagulációjakor az opticus túlmelegedhet, és fokozottan kell az arteria ophthalmicát figyelni.
Az opticus csatorna meningeomái különleges helyet foglalnak el ebben a csoportban, mert már a műtét előtt nagymértékben káro-
síthatják a látóideg vérellátását, amihez még a sebészi beavatkozás is hozzáadandó. Ez magyarázza a gyakran rosszabb eredményt. 
A planum sphenoidale meningeomái gyakran a canalis opticus durája felé (túlsúllyal ventrálisan) mutatnak terjedést. Ezek a kis 
daganattömeg-töredékek a látóideg által fedettek, sokszor a műtét közbeni felismerés hiányában bent maradnak, korai recidívát 
és látásromlást okoznak. Foramen opticum meningeomára akkor kell gyanakodni, ha mind a látásromlás mértékében, mind 
a kórelőzmény hosszában kifejezett különbség figyelhető meg a két szem között. A canalis opticus megnyitása azzal az előnnyel is jár, 
hogy ezen daganatrészeket is láthatóvá teszi. Azokban az eseteinkben, ahol a látóideg csatornájába annak méretéhez viszonyítva 
nagy daganatkiterjedés nyomult, és már amaurosishoz vezetett, jelentősebb látásfunkciót nem sikerült visszaadnunk. 

Craniopharyngeomák
Tapasztalatunk szerint a műtét előtti és az azt követő látásfunkciók szempontjából a craniopharyngeomák műtétei a legveszé-
lyesebbek. Ebben a csoportban észlelhető világszerte a legtöbb eredménytelenség, illetve műtétet követő állapotromlás. Magya-
rázatul sok tényező együttes hatása szolgál, mint a gyakori chiasma prefixáció, a betüremkedő daganatfelszín és a chiasma igen 
szoros kapcsolata, a normál optochiasmalis erek és a daganattok ereinek azonos lefutása. Mindezek bizonyítékaként említhető, 
hogy a corpus callosum – III. agykamra felőli eltávolításokat, amikor a tumor felső-hátsó felszínét tárjuk fel, kevesebb látópálya-
szövődmény kíséri. A rosszabb eredményt magyarázza a gyakran kérdéses radikalitás, illetve az adamantinosus típus teljes 
eltávolításakor is fenyegető recidíva, de talán legfőképp az éles-hegyes, meszes daganatállomány károsító hatása. Ez spontán is 

1. ábra
A: A bal oldali foramen opticum tuberculum sellae meningeoma MR T1 axialis kontrasztos képe látható.
B: Az MR T2 coronalis képe, amely mutatja az arteria carotis interna clinoidalis szakaszát a tumoron belül,  
és amelynek ismeretében jelentős nervus opticus diszlokáció feltételezhető

2. ábra
Ezen a felvételen egy hypophysis adenoma figyelhető 
meg, amelynek suprasellaris terjedése mindkét látó-
ideg és a chiasma kompresszióját okozza.
A saggitalis MR T1 kontrasztos képén látható a sinus 
sphenoidalisba nyomuló tumor, amelynek helyzete se-
gít abban, hogy a transnasalis feltárásban a tumoron át 
kivehető az occlusiv hydrocephalust fenntartó III. agy-
kamrai tumorrészlet is.  

3. ábra
Az MR felvétel egy craniopharyngeoma cisztás és 
szolid állományát mutatja.
A látópályát komprimáló coronalis MR képe mutatja a 
III. agykamra kitöltöttségét (preoperatív felvétel)

A B
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messze durvább morfológiai traumát jelent az egyéb daganatokhoz képest, de 
mobilizáláskor szinte szétvágja a kristályokra feszített rostokat. 

Valamennyi extraparenchymalis daganat kórlefolyásában szerepelhet recidíva, 
amelynek nem mindig deríthető ki a sebészeti oka. A látópálya sorsát illetően a 
recidíva kifejezetten negatív tényező, amelyben a sokszorosára fejlődött adhéziók, 
vérkeringési zavarok, későbbi stádiumra tolt műtéti dekompresszió játszanak 
szerepet.
Az intraparenchymalis daganatok a kifejezetten jóindulatú spongioblastoma 
(pilocitas astrocytoma) csoportba tartozó opticus, illetve chiasma gliomák, ame-
lyek differenciáldiagnosztikai gondot ma, a CT-MR korszakában nem jelentenek. 
A vizsgálódás újabban arra terjed ki, hogy a látópályán belül sikerüljön olyan 
szakaszokat azonosítani, ahol a daganat elhagyja a neurális elem tengelyét és 
pseudo-extraparenchymalis, expanzív jelleget ölt, vagyis pontosan meghatározható 
az elhelyezkedése: tehát melyik daganatrészt tudja a sebész kockázatmentesen 
eltávolítani. A tisztán axiális, diffúz, infiltráló típus esetén napjainkban sem ma-
rad más lehetőség, mint a csontos, durális dekompresszió, a chiasma esetén a feszülő  
tok behasítása. Speciális esetekben, amikor a lateralizált progresszió nyomán 
egyoldali amaurosis már végleges, a maradék látás védelmében, funkcionális 
szabályok meghatározta szakaszon, az ideg átmetszése javasolt. 

A látóideg ér-eredetű kompressziós megbetegedései

A látópálya éreredetű kompressziós betegségeit a Willis-kör elülső részének 
óriás aneurysmái dominálják. A sellaris lokalizáció jelent jellegzetes tüneti ké-
pével klinikai entitást. A látóideg (esetleg mindkét oldalon, ha különböző fok-
ban is), valamint a chiasma eltéréseit a mindkét oldali arteria carotis interna 
distalis cavernosus, illetve a teljes supraclinoidalis szakaszából, az arteria cerebri 
anteriorok horizontális szakaszából, vagy az arteria communicans anteriorból 
kiinduló óriás zsákok egyaránt okozhatják. Leggyakoribb előfordulással a 
lateralizált opto-chiasmalis lézió szerepel, amelyet az azonos oldali ophthalmica-
carotis szöglet aneurysmája okoz, valamint az arteria communicans anteriorból 
lefelé induló zsák nyomán a chiasma lézió tünetei. A klinikai probléma a diffe-
renciáldiagnosztikával kezdődik, mivel ma a CT az első diagnosztikus eszköz: 
ezen azonban az extracerebralis suprasellaris daganat és az aneurysma nem kü-
lönülnek el meghatározóan. Minthogy ez utóbbiak nagyságrenddel ritkábbak az 
előzőknél, nem minden esetben merül fel az angiográfia, tehát az aneurysma jelenlétét tudatosan fel kell vetni és MR-t, majd 
MR-angiográfiát javasolni. Azon ritka esetek, ahol ellenoldali arteria carotis adta az óriás aneurysmát, és az angiográfia még 
ellenoldali arteria carotis communis kompresszióval együttesen is fals negatív volt, fel kell hívni a figyelmet a kétoldali arteria 
carotis angiográfia szükségességére. 

Az érfestés segít eldönteni, hogy milyen módszerrel zárható el az érzsák a legkönnyebben. Napjainkra az endovascularis megoldások 
széles skálája ad a koponya felnyitása nélküli beavatkozásra lehetőséget.
Az arteria carotis interna és az arteria ophthalmica óriás aneurysmái igen szoros kapcsolatban vannak a koponyaalap csontos 
és durális részleteivel, gyakran azok jelentősen takarhatják a zsák eredését, így a transcranialis műtét a processus clinoideus 
anterior, a canalis opticus tetejének még a feltárás fázisában extradurális elvételével kezdődik. A carotis durális hüvelyét is be-
metsszük. Az aneurysmák ellátását megkönnyíti, hogy a nyak viszonylag távol van a kifeszített idegtől, de falának vastagsága 
alkalmilag a többi óriás zsákhoz hasonlóan nehézzé teheti lefogásukat. Sokszor kényszerülünk a zárásukra használt klipekkel 
valóságos nyakat létrehozni a tápláló érrel párhuzamosan.

Érdekes stratégiai sajátosságként az arteria ophthalmica aneurysmák egy része, amelyek az arteria ophthalmica eredéséhez igen 
szorosan és mediálisan indulnak, az ideget megemelve inkább oldalsó irányba nyomják, aminek következtében az ellenoldalról 
való feltárásuk könnyebb, veszélytelenebb. Legtöbbször a műtét előtt nem állapítható meg a látóideg diszlokáció iránya, így az 
is előfordul, hogy a műtétet a másik oldal feltárásával kell folytatni. A nyak lezárása a látópálya kompressziója esetén elméletileg 
nem elegendő a kívánt terápiás hatáshoz, az ideget feszítő zsákot ki kell üríteni, de az endovascularis aneurysma-elzárások jó 
funkcionális eredményei azt sugallják, hogy már a véráram pulzációjának a megszüntetése is javulással jár. A látóideg csontos-
duralis dekompressziójához adódik természetesen a zsák vértartalmának kiürítéséből származó térnyerés. A várt látásjavulás 
elmaradásáért, vagy a romlás okaként az arteria ophthalmica keringésének károsodása (a nagy zsák a nyakat záró fémklipet 

4. ábra
A transcallosalis feltárásából eltávolított daganat 
kontroll MR-képe (posztoperatív felvétel)

5. ábra
A kontrasztos axialis CT-felvétel igazolja, hogy 
a chiasma-kompresszió hátterében egy arteria 
communicans anterior aneurysma áll
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könnyen nyomhatja a keskeny ér eredésére), a mobilizált zsákfal és az idegelemek hosszan tartó szoros kapcsolatának erőltetett 
megbontása, vagy a túl hosszú ideig fennálló kompresszió és a mikrokeringési zavar visszafordíthatatlan következményei okol-
hatók.

Generalizált hypertensio
A generalizált intracranialis hypertensio jár látópályatünetekkel a feszes III. agykamra chiasmára gyakorolt nyomása, illetve 
a kialakult szemfenéki pangás látópálya keringését károsító hatása útján. Mindez általánosan ismert a szemészek és ideggyógyá-
szok számára. Ami megjegyzendő, hogy egyfelől a koponyaűri nyomásfokozódás egyes fajtái elviekben különböző idegsebészeti 
beavatkozásokat követelhetnek meg, így ezeket csoportonként kell említenünk, valamint az, hogy a beavatkozások időzítése 
és a sürgősség megítélése döntően a szemészeti állapot függvénye, így ez is azon szakmai területek egyike, ahol a szemész és az 
idegsebész együttműködése nélkülözhetetlen. 

A látópályát érintő generalizált intracranialis hypertensiót liquorfelszaporodás és az agyi vérvolumen relatív megnövekedése 
okozhatja. Krónikus hydrocephalus ventriculoatrialis, vagy peritonealis sönttel való rendezése az időben észlelt látásélesség-
romlást visszafordíthatóvá teszi. Természetesen a hydrocephalus kezelésének módjában a kiváltó ok döntő: az occlusiv kam-
ratágulatok egy részében első lépésként az elzáró daganat, ciszta, membrán stb. megoldása a cél. Hydrocephalus nélkül járó 
nyomásfokozódást alacsonyabb fokon állandósult liquorfelszívódás-zavar, illetve következményes liquorkeringés-zavar tarthat 
fent, amikor a lumboperitonealis sönt útján elvezetett spinális liquor hoz látásjavulást. Az agyi vértömeg állandó relatív növeke-
désének oka leginkább a nagy vénás elvezetések, mint a basalis sinusok, és főleg a confluens sinuum belsejében az arterio-venosus 
fistulák révén fenntartott magas vénás nyomás, így az angiográfiával, MR-rel igazolt ilyen esetekben a fisztula lezárása a kezelés 
lényege, amelyet nemcsak a szemészeti status, hanem a fisztulából származó vérzés megelőzése is indokol.
Lokális formája a látópályát érintő nyomásfokozódásnak az üres sella (empty sella) tünetegyüttes, ahol a sella űrterébe nyomuló 
tágult III. agykamra okoz chiasma deformációt és valószínűen keringészavart. Egyes súlyos esetekben transsphenoidalis beavat-
kozásból a sellaris liquortér izomdarabbal való kitöltésére, alaki restitúcióra kényszerültünk.
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SALOMVÁRY BERNADETT

4.2.3.2. A látópályarendszer kompresszióját okozó daganatos 
megbetegedések neuro-ophthalmologiai vonatkozásai

A látópályarendszer a retina és a látókéreg között bármely magasságban sérülhet daganatos megbetegedések következtében. 
A különböző szakaszok kompressziós megbetegedéseinél vezető tünet a visusromlás, mely általában fokozatos és progresszív. 
A lokalizációra a látótérkiesés és a kísérő neurológiai tünetek elemzése révén következtethetünk.

Intraocularis daganatok

Az intraocularis daganatok 75%-a az uvea melanoma csoport, 20% a retinoblastoma és 5% a metastasisok aránya. Magyarországon 
10 millió lakosra évente 80 ilyen beteg jut. A daganat elhelyezkedése, nagysága és típusa határozza meg, hogy a szem mely része 
károsodik. Minél közelebb helyezkedik el a daganat a maculához, annál hamarabb okoz centrális látászavart. Diagnosztikai 
lehetőségek a szemészeti ultrahang, FLAG, ICG, orbita CT és MR-vizsgálatok. Az intraocularis daganatok 2/3-a sugárkezeléssel 
elpusztítható, s megelőzhető a szem enukleációja.

Intraorbitalis daganatok

Korán okoznak opticus laesiót a nervus opticus saját tumorai, az opticus gliomák és opticus hüvely meningeomák (1a–b ábra). 
A látóideg közelében növekvő tumorok közül elsősorban az orbitacsúcsba terjedő daganatok okoznak opticus kompresz-
sziót. Ide tartoznak a haemangiomák, neurinomák, neurofibromák, lymphomák, a malignus tumorok közül a melanomák, 
haemangiopericytomák, metasztatikus daganatok. Az opticopathia részben ischaemia, részben az axonális transzport károsodása 
következtében alakul ki.

Opticus kompressziót okozó egyéb folyamatok: 
–  gyulladásos vagy infiltratív betegségek: EOP (crowded apex szindróma), granuloma, 

sarcoidosis,
– primer csontbetegségek: craniofacialis fibrosus dysplasia, Paget-kór,
–  orbita haematoma, mely lehet spontán vagy traumás.

Az orbita betegségeinél elsődlegesek az orbitális térfogat-növekedés következtében 
kialakuló tünetek, az exophthalmus, a bulbus diszlokációja, a szemmozgászavar 
és reponálási ellenállás. Funduson pangásos papilla vagy papilla decoloratio, 
meningeomák esetében opticociliaris söntölő vénák (2. ábra), a bulbushoz hozzáfekvő 
daganatoknál a retina redőzöttsége fordulhat elő. 

Az orbitatumorok részletesebben az Orbita betegségei c. fejezetben kerülnek ismertetésre. 

1 ábra
A: Bal oldali opticus hüvely meningeoma MR T2 axiális képe. 
B: Látótérben bal oldalon diffúz küszöbérzékenység-csökkenés, zömmel a temporalis látótérfélben.

2. ábra
Opticociliaris söntölő vénák fundusképe 
opticus hüvely meningeomában

A B
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Chiasma és parasellaris daganatok

A chiasma környéki betegségek diagnosztikájában még ma, a modern diagnosztikai eljárások birtokában is jelentős szerepe van 
a szemorvosoknak. Statisztikai adatok szerint csaknem minden negyedik agydaganat a sella környékén helyezkedik el, és ezen 
daganatoknak több mint a fele kezdeti és gyakran egyedüli tünetként látási zavart okoz. Így a betegek először a szemorvost kere-
sik fel panaszaikkal. A korai diagnózis a betegek további sorsát illetően döntő fontosságú, különösen a látásfunkció tekintetében.  
Ez azért is fontos, mert a sella környéki daganatok többsége jóindulatú, és időben végzett műtéttel a betegek meggyógyíthatóak.
A betegek szubjektív panaszai igen változatosak. Egyik vagy mindkét szem látásromlásáról számolnak be, látótérkiesést csak 
ritkán említenek. Legtöbbször azt gondolják, hogy új szemüvegre van szükségük. Gyakran véletlenül veszik észre, hogy egyik 
szemükkel gyengébben látnak. A látásromlás általában progresszív, de kisebb átmeneti javulás előfordulhat.
A chiasma laesiót befolyásoló fontosabb tényezők: 

–  a daganat növekedésének iránya,
–  anatómiai tényezők, a chiasmának a diaphragma sellaehez viszonyított helyzete – hypophysis felett helyezkedik el 80%-ban,  

a  tuberculum sellae feletti, azaz prefixált 9%-ban, a dorsum sellae felett helyezkedik el, azaz postfixált 11%-ban.
–  a daganat nagysága, az általa okozott mechanikus kompresszió mértéke,
–  a chiasma vérellátása és a tumor okozta vérkeringési zavar.

A sella környéki folyamatok diagnosztikájában döntő jelentősége van a látótér vizsgálatnak. Típusos tünet a kezdetében és prog-
ressziójában is szimmetrikus, klasszikus bitemporalis hemianopia, mely a chiasmában középen kereszteződő nasalis rostok 
sérülésének következménye. Heteronym hemianopiának is nevezik, szemben a retrochiasmalis szakasz károsodására jellemző 
homonym jellegű látótérkieséssel. 

A látótérkiesés felosztása attól függően, hogy melyik szakasz károsodik:
1. Prechiasmalis opticus laesio: praesellaris tumorok: olfactorius meningeomák, tuberculum sellae meningeomák, aneurysmák 

(a.cerebri ant., a.communicans ant. aneurysmái) esetében a leggyakoribb. Legkorábban a látóideg centrális rostjainak 
működészavara következtében centrális vagy centrocoecalis scotomát okoz a látótérben.(3a–b ábra).

3 ábra
A: Hypophysis adenoma coronalis MR-képe
B: Kezdődő prechiasmalis opticus laesio: jobb oldalon centrális temporalis-felső kvadráns scotomával

4 ábra
A: Bal oldali parasellaris meningeoma coronalis MR-képe
B: Prechiasmalis chiasma laesio okozta látótérdefektus (junctionalis scotoma): bal oldali opticus laesio + ellenoldali temporalis felső kvadráns beszűkülés

A

A

B

B



242  neuro-ophthalmologia 

A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

2. Praechiasmalis chiasma laesio: leggyakrabban tuberculum sellae meningeoma okozza. Azonos oldali opticus laesio jellemzi 
centrális scotomával (junctionalis scotoma), melyhez ellenoldali temporalis-felső kvadráns kiesés társul. A chiasmában legko-
rábban kereszteződő, és az ellenoldali nervus opticusban hurkot képező alsó-nasalis rostok (Willbrand-hurok) sérülése okozza. 
Az ellenoldali szemen kialakult temporalis-felső kvadráns kiesés sokszor nem kerül felismerésre, és emiatt nem gondolnak 
a chiasma laesio lehetőségére (4a–b ábra).

3. Mediális chiasma laesio: elsősorban suprasellarisan terje-
dő hypophysis tumorok okozzák. Típusos esetben szim-
metrikus bitemporalis hemianopia észlelhető, kezdetben 
megtartott látásélesség mellett (5. ábra). A chiasmát alulról 
komprimáló folyamatokban a chiasmában alul kereszte-
ződő nasalis-alsó kvadránsból eredő rostok károsodnak 
legkorábban, emiatt a látótérkiesés a temporalis-felső 
kvadránsban kezdődik, a progresszió iránya jobb szemen 
az óramutató járásával egyező, bal szemen ezzel ellenkező 
(6. ábra). A chiasmát felülről komprimáló folyamatokban a 
felső-nasalis rostok sérülnek legkorábban, bitemporalis alsó 
kvadráns kiesést okozva (7. ábra). Gliomák, germinomák 
esetében a leggyakoribb.

4. Hátsó chiasma laesiót craniopharyngeomák, chordomák, III. kamrai tumorok, hydrocephalus okozhatják, de kialakulhat 
hypophysis tumoroknál is prefixált chiasma esetében. A chiasmában hátul-felül kereszteződő macularis rostok sérülnek 
kezdetben, bitemporalis hemianopiás centrális scotomát okozva.

5. Laterális chiasma laesio: ritkán fordul elő, a sinus cavernosusban nagymértékben elmeszesedett és dilatálódott carotis 
aneurysma idézheti elő. A nem kereszteződő temporalis rostok sérülése következtében kialakuló azonos oldali nasalis 
látótérkiesés azonban igen ritkán látható, tekintettel az ellenoldali kereszteződő nasalis rostok közelsége miatt, általá-
ban a másik szemen temporalis kieséssel társul. Néha kétoldali artéria carotis aneurysma okoz binasalis látótérkiesést.  
Laterális chiasma szindróma elsősorban parasellaris meningeomákra jellemző, de megfigyelhetjük oldalra növekvő 
hypophysis daganatok esetében is. Azonos oldali opticus laesio jellemzi, melyhez ellenoldali homonym hemianopia társul, 
az azonos oldali nem kereszteződő temporalis rostok, és az ellenoldali kereszteződő nasalis rostok is (tractus laesio) sérülnek 
(8a–b ábra).

7. ábra
Bitemporalis alsó kvadráns kiesés

5. ábra
Szimmetrikus bitemporalis hemianopia

6. ábra
Bitemporalis felső kvadráns kiesés

8 ábra
A: Nagyméretű hypophysis adenoma coronalis MR-képe 
B: Látótérben bal oldali laterális chiasma laesiónak megfelelő kiesés

A B
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Scotomás látótérkiesés a chiasma kompresszió korai jelének tekinthető. Az aránylag gyorsan növekvő tumoroknál fordul elő. 
A centrális, paracentrális scotomát a betegek előbb észreveszik, jobban zavarja őket, így panaszaik miatt korábban mennek el 
szemorvoshoz, ezért jobb a prognózis.

Szemfenéken kezdetben a papilla ép, később a látóideg károsodását különböző fokú papilla decoloratio jelzi. A látásromlás azon-
ban nincs mindig arányban a szemfenéken látható látóideg-elváltozásokkal. A visusromlás és látótérkiesés előbb jelentkezik, 
ezekhez viszonyítva a papilla decoloratiója késik, a descendáló atrophia kialakulásához hosszabb időre van szükség.
A látóidegfő műtét előtti állapota prognosztikai jelentőségű. Az ép vagy enyhén dekolorált papilla, még rossz visus és súlyos látó-
térkiesés esetén is arra utal, hogy a károsodás nem régi, így műtét után látásjavulásra lehet számítani. Súlyos papilla decoloratio 
esetén a látóideg károsodása és a látásromlás már gyakran irreverzibilis. Egyes esetekben azonban a papilla decoloratio ellenére 
is, a visus javulhat, a papilla decoloratio nem képezi a műtét kontraindikációját.
Papillaoedema az intra-suprasellaris daganatokra nem jellemző, mivel a tumorok extraduralisak, a diphragma sellae intakt. Viszont 
retrochiasmalis suprasellaris tumorok, valamint III. kamrai tumorok korán okozhatnak szemfenéki pangást az általuk okozott 
occlusiv hydrocephalus révén. Subfrontalis meningeomákban fordulhat elő a Foster–Kennedy-szindróma, a tumor oldalán papilla 
decoloratio, ellentétes oldalon pangásos papilla észlelhető. Diplopiát a chiasmatáji tumorok oldalirányú, sinus cavernosusba való 
terjedése okozhat, leggyakoribb az oculomotorius paresis. Gyakori a fejfájás, ami általában homloktáji, a diaphragma sellae feszülése 
okozza. A hormont termelő hypophysis adenomák esetében endokrin diszfunkció tünetei jelentkezhetnek.
Szeretném kihangsúlyozni, hogy a neuro-ophthalmologiai vizsgálattól elsősorban lokalizációs diagnózis várható, csak ritkán ad 
minőségi diagnózist.

A leggyakoribb, chiasma kompressziót okozó daganatok:
Hypophysis adenoma (Az esetek 50–55%-a)
Jellemzői:
•	 hemianopiás táblaolvasás, kezdetben a visus megtartott,
•	 szimmetrikus bitemporalis hemianopia, mely a felső kvadránsban kezdődik,
•	 endokrin tünetek.

A pituiter apoplexia akut klinikai tünetegyüttes, amelynek jellemzői: 
•	 erős fejfájás,
•	 látásromlás,
•	 hányinger, hányás, meningealis izgalmi tünetek,
•	 ophthalmoplegia.

A tünetek hátterében hypophysis adenoma bevérzése vagy haemorrhagiás necrosisa áll, mely a tumor nagyfokú duzzadása révén 
a sella körüli struktúrák kompressziójához vezet. Gyakran dominálnak az általános és neurológiai tünetek, elfedve a súlyos sze-
mészeti eltéréseket. Emiatt a prompt diagnózis felállítása nem mindig egyszerű. Általában hosszabb ideje fennálló hypophysis 
tumorokban alakul ki az apoplexia, de előfordul, hogy az apoplexia jelenti a hypophysis adenoma első megnyilvánulását. Korai 
diagnózis esetén és idejében elvégzett transsphenoidalis műtéttel eredményesen gyógyítható.

Bázis meningeomák (Az esetek 10%-a) 
Jellemző az aszimmetria, azaz az egyik szem látásromlása évekkel megelőzi a chiasma vagy a másik oldali opticus laesio kialakulását.
Típusos korai tünete a féloldali opticus laesio centrális scotomával. Jóval később alakul ki a típusos kép: féloldali amaurosis 
atrophiás papillával, ellenoldalon temporalis kieséssel (prechiasmalis chiasma laesio). Gyakran egyedüli tünet a látásromlás. 
A helyes diagnózis felállítását késlelteti a neurológiai góctünetek és endokrin tünetek hiánya. Sokszor a betegeket évekig kezelik 
neuritis retrobulbaris, vascularis opticus laesio, glaucoma, macula degeneratio vagy retinitis centralis diagnózisokkal.
Tuberculum sellae meningeoma tünetei:

–  kezdetben féloldali visuscsökkenés, látótérben centrális vagy paracentrális scotomával, vagy temporalis kieséssel (az azonos 
oldali nasalis rostok sérülnek)

–  később aszimmetrikus chiasma laesio, gyakran amaurosis az egyik szemen, temporalis kiesés a másikon.
Olfactorius meningeoma tünetei:
A kezdeti tünetek, az anosmia, intracranialis nyomásfokozódás, psychoorganikus szindróma gyakran megelőzik a szemészeti 
tüneteket. A tumor jelentős méretet érhet el, mielőtt az opticus, ill. chiasma kompresszió kialakul.

–  kezdetben papillaoedema (bilaterális vagy féloldali; előfordulhat Foster–Kennedy-szindróma) 
–  centrális vagy paracentrális scotoma,
–  atípusos, aszimmetriás, inkomplett bitemporalis hemianopia

Kisszárny meningeoma tünetei: 
–  féloldali opticus laesio centrális scotomával,
–  féloldali nasalis kiesés
–  laterális chiasma szindróma, 
–  szemizom paresis, kettőslátás,
–  féloldali exophthalmus 
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Lassan kialakuló féloldali kisfokú exophthalmus, szemmozgászavar, kettőslátás elsősorban parasellaris meningeomára jellemző, 
amit esetleg csak évek múlva követ a fokozatosan progrediáló féloldali opticus vagy chiasma laesio kialakulása. 

Craniopharyngeoma (Az esetek 20–25%-a)
Tünetei gyermekkorban:
•	 pangásos papilla (a krónikus típus gyakori)
•	 visus csökkenése (gyors progresszió),
•	 endokrin tünetek,
•	 hypothalamus laesio tünetei,
•	 suprasellaris mész 90%-ban.

Az intracranialis nyomásfokozódás tünetei dominálnak.

Tünetei felnőttkorban:
•	 visus csökkenése, kezdetben gyakran féloldali,
•	 aszimmetrikus bitemporalis hemianopia, 
•	 hátsó vagy laterális chiasma laesio,
•	 ritkán n. III. paresis,
•	 suprasellaris mész 40%-ban.

Felnőttkorban a látásromlás, az aszimmetrikus, alsó kvadránsban kezdődő bitemporalis hemianopia leggyakrabban a kezdeti 
szemtünet.

Opticus glioma (Az esetek 7%-a)
Gyermekkorban fordul elő, sokszor társul a Recklinghausen-féle neurofibromatosishoz.
•	 fél- vagy kétoldali visusromlás,
•	 irregularis bitemporalis hemianopia,
•	 unduláló nystagmus,
•	 endokrin tünetek,
•	 hypothalamus laesio tünetei

Egyéb chiasma laesiót okozó daganatok:
•	 chordoma
•	 cholesteatoma
•	 dermoid
•	 III. kamrai tumor
•	 lymphoma, plasmocytoma
•	 arachnoidalis cysta
•	 metasztázis

Nem tumoros eredetű chiasma laesiók:
•	 gyulladásos folyamat, pl. hátsó ethmoid vagy sphenoid mucokele, pituiter abscessus,
•	 hydrocephalus,
•	 trauma,
•	 empty sella,
•	 aneurysma, carotis sclerosis

SUPRATENTORIALIS TÉRFOGLALÓ FOLYAMATOK – RETROCHIASMALIS OPTICUS LAESIO

Szemben a chiasma laesio heteronym hemianopiájával, a retrochiasmalis látópályaszakasz laesiójára a homonym hemianopia 
jellemző, azaz mindkét szemen az azonos oldali látótérfél esik ki, a laesióval ellentétes oldalon. A látótérkiesés mindig respektálja 
a verticalis középvonalat. Teljes, kongruens, centrumfelező homonym hemianopia a retrochiasmalis pálya bármely szakaszának 
teljes laesiója esetén előfordulhat, nincs lokalizációs jelentősége. Viszont inkongruitás a pálya elülső részének laesiójára jellemző 
(tractus, corpus geniculatum laterale, radiatio kezdeti szakasza). 
A visus áltatában megtartott, kivéve, ha a kompressziós folyamat tractus laesióval együtt chiasma, ill. opticus laesiót is okoz, 
vagy ha a kompresszió kétoldali, például kétoldali occipitalis laesio esetén. A látótérkiesés általában a centrumot felező. A cent-
rum megtartottsága az occipitalis pólus sérülésénél fordulhat elő. A pupillareakciók megtartottak, kivéve, a corp. geniculatum 
laterale előtti (tractus) szakaszt, ahol a pupillomotoros rostok a látópálya rostjaival még együtt haladnak. Kísérő neurológiai 
tünetek elsősorban temporalis és parietalis laesio esetén jellemzőek.Opticus atrophia tractus laesio esetén 3–6 hónap alatt 
alakulhat ki.
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Tractus opticus laesio
Inkongruens, inkomplett homonym hemianopia jellemzi. A tractus teljes laesiója esetén a hemianopia komplett. Izolált tractus 
opticus laesio ritkán fordul elő. A tumoros térfoglaló folyamatok a struktúrák közelsége miatt általában a tractus laesiójával 
együtt a chiasma és nervus opticus sérülését is előidézik, ezért helyesebb tractus opticus tünetegyüttesről beszélni, melyre jellemző  
az azonos oldali visuscsökkenés és ellentétes oldali homonym hemianopia.
A leggyakoribb okok: craniopharyngeomák, hypophysis tumorok, supraclinoidalis carotis aneurysmák, gliomák.
Tractus laesióra jellemző pupillatünetek:

–  A laesióval azonos oldalon RAPD.
–  Wernicke-féle homonym hemianopiás pupillareakció: a vak retinafél megvilágítására nem kapunk pupillareakciót, az ép 

retinafél megvilágítására azonban a pupilla szűkül. 
–  Behr-féle jel: a hemianopia oldalán a pupilla tágabb. 

Descendáló opticus atrophia alakulhat ki, melyre jellemző, hogy aszimmetrikus. A hemianopia oldalán (a góccal ellentétes oldal) 
kifejezettebb, ugyanis a chiasmában a kereszteződő rostok nagyobb számban vannak, mint a nem kereszteződők, az arány 3:1.
Társuló tünetek: endokrin zavar lehetséges a szomszédos hypothalamus károsodása miatt.

Corpus geniculatum laterale laesio
Izolált CGL laesio igen ritkán fordul elő. Inkongruens homonym hemianopia jellemzi. Pupilláris eltérés nem alakul ki, tekintettel 
arra, hogy a pupillomotoros rostok a corpus geniculatum laterale előtt elválnak a tractus opticustól. Opticus atrophia lehetséges, 
a tractus laesióhoz hasonlóan. Általában vascularis eredetű, az artéria choroidea anterior és laterale elzáródása idézi elő. Tumor, 
AV malformatio, trauma, demyelinisatio szerepelhet még oki tényezőként. Kísérő neurológiai tünetek: a szomszédos thalamus 
laesiója hemihypaesthesiát, a pyramis pálya laesiója ellenoldali hemiplegiát okozhat.

Radiatio optica laesio 
A corpus geniculatum lateralét elhagyó rostok részben a temporalis, részben a parietalis lebenyen keresztül haladnak az occipitalis 
lebeny felé. A felső retinafél rostjai a parietalis lebenyen keresztül az occipitalis kéreg felső, az alsó retinafél rostjai a temporalis 
lebenyen keresztül (Meyer-hurok) az occipitalis kéreg alsó részében végződnek. A macularis rostok a látókéreg occipitalis pólus 
felé eső részében helyezkednek el.

Temporalis radiatio optica laesio
Az ellenoldali szem nasalis alsó, az azonos oldali szem temporalis alsó kvadránsának rostjai sérülnek, emiatt a jellegzetes 
látótérkiesés temporalis laesio esetén az ellenoldali felső kvadráns homonym hemianopia. A kiesés többnyire inkongruens, 
a nasalis kiesés általában súlyosabb, mint a temporalis. A vertikális határ mindig a felezővonalon halad, a horizontális ha-
tár a felezővonallal párhuzamos, vagy felfelé ívelt (9a–b ábra). Általában súlyos neurológiai tünetek kísérik, hemiplegia, 
hemihypaesthesia, aphasia, alexia, agraphia, epilepsia fordulhat elő. Leggyakrabban tumoros folyamat okozza. A neoplasia és 
ischaemia aránya 9:1.
 

Parietalis radiatio optica laesio
A retina felső rostjai sérülnek, emiatt ellentétes oldali alsó kvadráns homonym hemianopia a jellemző, de ennél gyakoribb 
a centrumfelező komplett homonym hemianopia, mivel általában kiterjedt folyamatokról van szó. Elülső radiatio károso-
dása inkongruens, a hátsó szakasz laesiója kongruens kiesést okoz. Az okok között a vascularis és neoplasticus folyamatok 
(meningeomák, gliomák, metastasisok) közel azonos arányban szerepelnek. Dominálnak a kísérő neurológiai tünetek: 

9. ábra
A: Bal oldali temporalis glioblastoma MR-képe
B: Jobb oldali felső kvadráns homonym hemianopia

A B
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Nem domináns (jobb) félteke laesiója esetén hemihypaesthesia, apraxia, bal 
oldali látótér, illetve a bal oldali testfél neglect jelenségei. Vizuális neglect 
esetén a jobb és a bal szem látóterének együttes vizsgálatakor (extinkciós 
vizsgálat) a beteg az egyik oldal stimulusait nem érzékeli, ugyanakkor az 
egyik vagy másik szem izolált vizsgálatakor nem lehet a hemianopiát ki-
mutatni.
Domináns féltekei laesio esetén aphasia, ujj agnosia, jobb-bal tévesztés, 
acalculia, agraphia fordulhat elő.

Occipitalis laesio
Fő panasz a látásromlás, illetve a látótérkiesés. Monoszimptómás homonym 
hemianopia jellemzi, egy neurológiai szempontból tünetmentes betegnél.  
A látórostok az occipitalis kérget elérve teljesen szabályos rendeződést 
mutatnak, emiatt a hemianopia minden esetben kongruens. 
Lehet: 

–  teljes homonym hemianopia centrumfelezéssel, (10a–b ábra) vagy a 
centrum megkíméltségével,

–  quadrantanopia,     
–  kongruens scotoma.

A centrum megtartottságának egyik magyarázata, hogy az occipitalis pó-
lus kettős vérellátással rendelkezik, a hátsó és középső artéria cerebri felől. 
Másik feltételezés szerint a macularis rostok kétoldali reprezentációja áll a 
háttérben.
Felső kvadráns homonym hemianopia esetén a fissura calcarina alsó, alsó  
kvadráns homonym hemianopia esetén a fissura calcarina felső ajka károsodott.
Occipitalis lebeny laesióra jellemző lehet az ellenoldali látótérben, a 
temporalis kiesés területében a legnasalisabb retinaterülethez tartozó 60–90 fok közötti látótérsziget. A fissura calcarina elülső 
része, mely az ellenoldali szem nasalis retináját képviseli, megkímélt maradhat egy occipitalis lebeny infarctus során.
Kétoldali occipitalis laesio kérgi vakságot okozhat. Látásvesztés alakul ki ép szemfenéki kép és megtartott pupillareakciók mel-
lett. Mindkét oldali art. cerebri posterior egyidejű kerigészavara okozza, melynek hátterében az arteria basilaris elzáródása állhat 
(basilaris csúcs szindróma). Okozhatja trauma, CO-mérgezés, súlyos vérvesztés, toxaemiás terhesség.
Anton-szindróma esetén a beteg nem veszi tudomásul a kérgi vakság állapotát, tagadja, hogy nem lát, konfabulál, vizuális 
élményekről számol be.
Kétoldali occipitalis laesio esetén kétoldali homonym hemianopia a macula megtartottságával is előfordul, csőlátóteret okozva.
Macularis látókérgi laesio a látókérgi pólus sérülésekor fordulhat elő. Jellemzője az ellenoldali homonym hemianopiás centrális 
scotoma, olvasási, arcfelismerési zavarral. 
A Riddoch-jelenség azt jelenti, hogy a beteg a mozgó tárgyat észreveszi látóterének abban a részében, amelyben a statikus ingert 
nem észleli (statokinetikus disszociáció). A jelenség a hemianopia visszafejlődését előrejelző kedvező jel. Vizsgálata Goldmann-
periméterrel a legegyszerűbb, a beteg az álló jelet nem érzékeli, csak ha az elmozdul.
Palinopsia esetén a látott képet a beteg tovább látja, vagy újra látja, miután az optikai inger már megszűnt. A képzetes kép beépül 
az aktuálisan látott optikai környezetbe. Általában a homonym hemianopiás kiesés területében jelentkezik.
Occipitalis lebeny laesiója leggyakrabban vascularis esemény következménye, mely lehet haemorrhagiás stroke vagy ischaemiás 
infarctus. Az eseteknek csupán 20%-a tumoros eredetű (meningeoma, metastasis). 
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 4.2.4. A látóideg TRAUMÁS sérülései
SZEIFERT GYÖRGY, SOMLAI JUDIT

4.2.4.1. A Neuro-Ophthalmologia jelentősége a koponyatraumák 
diagnosztikájában és kezelésében

Mi a nehezebb: egy sohasem látott világot elképzelni vagy a látott világ elvesztése, 
illetve annak feldolgozása, hogy a látás élménye sohasem tér vissza.
Nem szabad ebben dönteni, csupán empátiánk vezérelhet. 
Nagy dilemma mind az érintetteknek, azaz a betegeknek, mind a szemorvosnak.

Az idegsebészeti, ideggyógyászati betegségek – fiatal korban 
valamivel gyakrabban – társulnak súlyos és visszafordítha-
tatlan látásvesztéssel. Akár egy közlekedési baleset vagy egy 
sportsérülés okozta koponyatrauma, vagy egy aneurysma-
ruptura kapcsán kialakuló agyvérzések a pillanatok tört része 
alatt eredményeznek eszméletvesztést. A hosszabb-rövidebb 
tudatvesztésből visszatérve észlelheti a beteg, hogy elveszítette 
a látását, akár mindkét szemére megvakulva. Az igazi tragé-
dia feldolgozása mind a beteg, mind a család számára ekkor 
kezdődik, hiszen a látópálya-sérülések többségében csak egy 
kis látósziget vagy annyi sem marad. (1. ábra) A szemorvosnak 
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy ne kelljen egy 
ilyen súlyos végállapotot deklarálnia, de ha ez az állapot be-
következett, akkor is – a hazai viszonyok ellenére is – a beteg 
komplex rehabilitációjában segítőtársnak kell lennünk. 
 
Az opticus sérülés leggyakoribb okai – direkt vagy indirekt sérülések 

Saját betegkörünkben is a fiatalkori és gyermekkori halálokok vezetője a traumás sérülés. Kialakulhat nemcsak (autó-, motor-, 
bicikli-, sport- etc.) baleset, de generalizált epilepsziás roham következtében is. Az eszméletvesztéssel járó balesetek jelentős része 
politraumatizáció. Ennek kapcsán jelentkezhet mellkasi vagy hasi belső vérzések okozta ún. sebészi shock, gyors vérnyomáseséssel, 
 szapora, könnyen elnyomható pulzussal és emelkedő légzésszámmal. Ha társul ehhez vagy ettől elkülönülten a koponya sérülése 
következik be, a legnagyobb életfunkciókat veszélyeztető agyödéma, koponyaűri nyomásfokozódás következhet be, amely több-
nyire vérnyomás emelkedéssel, lassú-periodikus légzéssel és csökkenő pulzusszám révén különíthető el. 

A traumás opticus sérülések klinikai formái

Direkt látóideg-sérülések és tompa orbitatraumák 
•	 koponyaalapi töréshez társuló csoport
•	 orbitatörés és szöveti diszlokáció (ún. „blow-out” törés, valamint orbita- és periorbitalis sérülések)

A fő veszélyt a látóideg disztális szakaszának evulziója, 
az opticus hüvelyben hirtelen kialakuló vérzés, a canalis 
opticus törése, illetve az intracanalicularis vérzés és/vagy 
oedema képezhetik. Azonnali opticus dekompresszió szük-
séges, mert irreverzibilis látóidegrost-károsodás alakulhat 
ki. A koponyabázis- és az orbitasérülések típusos tünete a 
szemhéjak duzzanata és a periorbitalis haematoma, amelyek 
társulhatnak nasalis liquorrhoeával, illetve otorrhoeával. 
Ezen tünetek megjelenése esetén mindig gondolni kell a ko-
ponya bázisának sérülésére és a liquorcsorgás forrását, a dura 
sérülését meg kell keresnünk. A duzzadt, bevérzett szemhé-
jak óvatos feltárása után a szemgolyó óvatos vizsgálatával 
meg kell állapítanunk, hogy van-e perforáló szemsérülés,  

1. ábra
Trauma következtében mindkét szemen teljes vakságot okozó antechiasmalis 
opticus sérülés( kétoldali komplett amaurosis) látótér képe (computer perimeter: 
85 fokig terjedően LVC-LVP programokkal vizsgálva

2. ábra
Bal oldali elhanyagolt szemgolyó és periorbitalis sérülés okozta haematoma, majd 
a szemrés feltárásakor a régi sérülés okozta cornea homály miatt a bal oldalról a 
pupillomotoros funkciók nem ítélhetők meg
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és ha lehetséges, réslámpával a szem elülső és hátsó szegmenseiben is keresnünk kell a sérülés intraocularis jeleit. Egyben 
mindkét oldalon a pupillomotoros reflexeket meg kell vizsgálnunk, ami lokális szemsérülések bizonyos formáiban néha nem is 
könnyű feladat. (2. ábra)

Indirekt látóideg-laesiók
A traumák következtében kialakuló akut, térfoglaló tömegű epiduralis vagy subduralis haematomák (3/a, 3/b ábrák) jelentik a 
legnagyobb veszélyforrást, mivel ezen elváltozások indirekt hatására kialakuló intracranialis térszűkület középvonali diszlokációt 
és koponyaűri nyomásfokozódást eredményeznek. 

 

Ennek első, alarmírozó szemészeti jele a pupilla differencia, az anisocoria, azaz a pupilla egyre tágabb lesz az érintett oldalon 
(ellenoldali megvilágításra az indirekt reflexválasz kiesése). A pupillomotoros pálya sérülése első és legfontosabb figyelmezte-
tő jele a trauma okozta nyomásfokozódás miatti transtentorialis herniációnak és az uncus gyri hippocampi beékelődésének. 
Egyidejűleg a nervus oculomotorius is nyomás alá kerül, ami a pupillatünet kialakulásához vezet. Az életfontosságú központok 
sérülését okozza egyidejűleg a koponyaűri nyomásfokozódás kapcsán az agytörzs kompressziója.(Részletesebben a 4.3.1. számú 
fejezetben a 256. oldaltól.) 

3. ábra
A: epiduralis haematoma; B: acut subduralis haematoma; C: chronicus subduralis haematoma acut bevérzéssel. 

4. ábra
A: Az agyalap a kilépő agyidegekkel; B: A transtentorialis uncus gyri hippocampi beékelődése (sémás rajz); C: Anisocoria: A n. oculomotoriusban felszínesen haladnak  
a pupillomotoros efferens rostok, amelyek a kompresszióra sérülékenyebbek elhelyezkedésük folytán. Emiatt a gyorsan fokozodó koponyaűri nyomás korai jele a  
pupillomotoros műkődészavar azaz a rost kompressió okozta  pupilla egyoldali kitágulása, az anisocoria.

A B C

A

B C
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Az azonnali idegsebészeti műtéti beavatkozás szükséges, azaz az epi- vagy subduralis haematomák evacuatiója és ezzel egy-
idejűleg az uncus gyri hippocampi kiékelésével az agytörzs dekompresszióját segítjük elő. Amennyiben a beteg tudatállapota 
GCS8 alatt van, kamradrain bevezetése javasolt és tartós intracranialis nyomásmérést kell biztosítanunk. A konzervatív úton  
befolyásolhatatlan nyomásemelkedések esetében (ICP>20 Hgmm), a ventricularis punctióval egy liquor-drainage-t hozunk létre,  
ami az intracranialis nyomás tartós csökkentését is lehetővé teszi egyidejűleg. 
Ezen betegeinknél a szemfenéki vizsgálat – pangásos papilla megállapítása mellett igen fontosnak tartjuk a pupillomotoros 
funkciók folyamatos monitorozását, pontosan, ha kell, óráról órára dokumentálva. Ezért tilos pupillatágítót adni, nemcsak az 
idegsebészeti műtétek előtt, hanem a beteg posztoperatív megfigyelése során is.
A krónikus subduralis haematoma elsősorban idős, nemritkán alkoholista, elesett emberek betegsége. Hajlamosító tényezők ezen 
betegeknél a társuló agyi atrophia és a feszülő hídvénák, amik szakadásai a gyakori elesések kapcsán, vagy banális fejkoccanások 
révén is kiváltódnak és eredményeznek sokáig tünetszegény krónikus subduralis haematomát akut bevérzésekkel. (3/C ábra). 
A szemfenéken krónikus látóidegfő-oedemát, későn felismert esetekben a látóideg rostatrophiáját, és irreverzibilis látásvesztést 
eredményez. (A krónikus papillaoedemáról majd a 4.3.1. számú fejezetben a 256. oldaltól.)

Az indirekt opticus sérülések konzervatív kezelése megegyezik az agyoedema szisztémás kezelésével, de gyakran késői fá-
zisban kapják az adekvát kezelést. Megadózisú kortikoszteroidokra javulhatnak a látásfunkciók, bár a saját tapasztalataink 
és a szakirodalom állásfoglalása szerint is a kései konzervatív kezelés szegényes eredményekkel kecsegtet. Akut subduralis 
haematomához társuló malignus, diffúz agyoedema eseteiben ha a haematoma evakuációja és a konzervatív, intenzív terá-
pia nem elég hatékony, és a koponyaűri nyomás befolyásolhatatlanná válik, akkor dekompresszív craniectomia a szükséges 
következő lépés.

A koponya bázis törések okozta neuro-ophthalmologiai szövődmények

A chiasma és a parasellaris régió traumás sérülései
24 órán belül a látóideg visszafordíthatatlanul károsodhat. Tompa koponyasérülések kapcsán az antechiasmalis látóidegrostok,  
a chiasma laterális részén haladó szemmozgató agyidegek és az alsó agytörzsi agyidegek sérülhetnek meg. A koponyabázis-törések  
következtében a látóideg chiasmalis régiója sérülhet, aminek kezeletlen formáiban, 24 órán belül irreverzibilis látóidegrost-
károsodás alakulhat ki. A látópálya mellett a koponyabázison haladó mindhárom szemmozgató agyideg, nevezetesen a nervus 
oculomotorius, a nervus trochlearis és a nervus abducens idegpályák is sérülhetnek, jellegzetes szemmozgászavart okozva.  
A bázissérülések kapcsán jellegzetes neurológiai tünetekkel észlelhetők még a nervus trigeminus, a nervus facialis és a nervus 
vestibulocochlearis sérülései is. Nemritkán a durasérülés következtében liquorcsorgás alakulhat ki. (4A ábra)

A traumás fistula carotideo-cavernosa (tFCC) szindróma idősebb, amúgy is atherosclerosis miatt már jelentősen káro-
sodott arteria carotis interna fallal bíró betegeinknél figyelhető meg, amikor a trauma hatására érfalsérülés alakul ki.  
A baleset miatt a sinus cavernosus vénás öblében haladó arteria carotis interna artériás vére közvetlenül a sinus 
cavernosusba jut. A vénás és az artériás vér keveredése, a vénás visszafolyási zavarát eredményezi és ez okozza a jelleg-
zetes szemtüneteket. (5. ábra)

A beteg súlyos általános állapota miatt általában nem a sérülést követően azonnal derül ki és gyakran a szemtünetek jelzik a 
progrediáló állapotot. 
Jellegzetes szemtünetei:
•	 féloldali hyperaemia nélküli alsó és felső szemhéjoedema
•	 a szemrésben is idővel megjelenő kőtőhártya-oedema – chemosis conjunctivae (6B ábra)

5. ábra
A sinus cavernosusban haladó arteria carotis interna, 
amelynek falán alakulhat ki repedés trauma következtében.  
A szintén itt haladó három szemmozgató agyideg átmet-
szeti képe is látható, aminek működés zavara okozza a 
szemmozgászavart

6. ábra
A: CT-kép: Koponya bázistörése kapcsán kialakult fistula carotideo-cavernosa CT-képe. 
B: Fistula okozta jellegzetes duzzadt, alig feltárható szemhéjak, és a szemrésbe prolabáló, igen oedemás, 
chemoticus kötőhártyarészletek a nagyfokú szem-golyó-protrúzió miatt.

A B



250  neuro-ophthalmologia 

A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

•	 a szemgolyó progrediáló protrúziója 
 » (a két szem Hertel-érték különbsége akár 6–8 mm is lehet)
 » a szemfenéken papillaoedema, peripapillaris, peri-

venosus vérzések a vena ophthalmica vénás vérének 
visszafolyási zavara, statisa miatt. (7. ábra) 

•	 szemmozgászavar okozta kettőslátás, akár ophthal-
moplegia totalis is kialakulhat (8. ábra)

•	 pulzusszinkron „lokomotív zörej” - a szemgolyón auscul-
tációval hallható

Idegsebészeti kivizsgálás szükséges (koponya-CT, DSA), ezt 
követően endovascularis úton a fistula elzárható. A fistula 
carotideo-cavernosa okozta szemmozgató agyidegi tünetekről 
a 5.5.2. számú fejezetben az 1.2.3. alfejezetben a 326-327. számú 
oldalakon olvashatók

A szemorvos feladatai  trauma okozta idegsebészeti, ideggyógyászati megbetegedések eseteiben

Van-e lokális traumás jel? 
Megfigyelendők a legjellegzetesebb lokális tünetek: a haematoma periorbitale, bőrseb, lokális sérülési jel. Gyakran kiterjedt 
bőr- és conjunctiva-vérzések alakulnak ki periorbitalisan, ami megnehezíti a szemnyitási képtelenség miatt a látásélesség, pupilla-
reakciók és a szemgolyósérülések megítélését. Óvatos feltárással ezen klinikai jeleket minél hamarabb meg kell határoznunk.

Tudja-e nyitni a szemét?
Ha felszólításra nyitja, akkor meg kell figyelnünk, hogy egyforma mértékű-e a szemnyitás és a szemzárás. Továbbiakban fontos 
megnéznünk, hogy van-e facialis paresis okozta szemzárási elégtelenség, mert ennek pozitivitása esetén keratoconjunctivitis e 
lagophthalmo veszélye áll fenn, s ekkor megelőzésképpen a gyógyszeres és a szem kiszáradását megelőző burát, szemvédelmet 
kell biztosítanunk. Ha az alsó agytörzsi agyidegek sérülésének lehetősége fennáll, gondolnunk kell a nervus trigeminus első 
ágának (n. V/1). sérülésére is. Fontosságát az adja, hogy a szaruhártya hypaesthesiája – trophicus zavarok következtében – súlyos 
és befolyásolhatatlan szaruhártyafekély, legsúlyosabb esetben cornea-perforáció forrása lehet. A kórképet keratoconjunctivitis 
neuroparalytica néven ismerjük. Idegsebészeti műtétek és a koponyabázison elhelyezkedő térfoglaló folyamatok is okozhatják. 
A lokális gyógyszeres kezelés mellett gyakran egyetlen, a szövődményeket kivédő megoldás az időleges részleges vagy teljes 
blepharorrhaphia.
A szemnyitási elégtelenséget fokozati skálán jelöljük, rendszeresen ellenőrizve a beteg követése kapcsán:
E4: spontán, E3: parancsra, E2: fájdalomingerre E1: nincs szemnyitás

Van-e ptosisa?
Egy- vagy kétoldali lehet. Ha egyoldali, része lehet a nervus oculomotorius bénulásnak. Ha az egyoldali ptosishoz nem társul 
szemmozgászavar, de azonos oldali miosis, azaz szűkebb pupilla látható, azt centrális vagy perifériás Horner-szindróma is okozhatja. 
Ezen klinikai tünetcsoportokról részletesen az 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól olvashatnak.

Pupillomotoros funkciók
Első megtekintéskor pontosan leírandó, hogy egyenlőek-e, szabályosan kerekek-e a pupillák. Az első vizsgálatkor mindig el-
végzendő a direkt és az indirekt pupillareakciók kiváltása, valamint ha tudati állapota engedi, a konvergencia késztetésével  
a konszenzuális pupillareakció kiváltásával a kétoldali miosis is megfigyelendő.
Anisocoria: ha nem egyenlő a pupillák nagysága. Egyoldali mydriasis lehet traumás lokális mydriasis, azaz szemsérülés 
következménye egyéb szemsérülési jelekkel. Anisocoria egyoldali tágabb, de nem fénymerev pupilla, csökkent indirekt pu-
pillareakcióval, többnyire első jele a nervus oculomotorius laesiónak és ez a koponyaűri nyomásfokozódás miatt észlelhető. 
Indirekt pupillomotoros laesio egyik vagy mindkét oldalon, a direkt és indirekt koponyatraumák egyik legfontosabb alar-
mírozó jele, mivel egy hirtelen kialakult állományi vagy kamrába törő vérzés, agyoedema és következményes középvonali 
áttolódás figyelmeztető jele lehet. Lásd részletesen az 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól.
A fixált dilatált pupilla beékelődésre, tentorialis vagy axiális agyi herniatióra utal, azonnali idegsebészeti beavatkozás szükséges. 
Célszerű mm-ben mindig leírni a pupillaméret-különbséget minden egyes vizsgálatkor.

A direkt pupillomotoros reflex csökkenése az afferens pupillomotoros pálya sérülésére utal, amit 1+ –4+ erősségű Marcus–Gunn-
tünetként jelöljük. Az egy- vagy kétoldali afferens pupillomotoros pálya markáns sérülése komplett vagy inkomplett amaurosisra, 
azaz az antechiasmalis látóideg markáns rostsérülésére és következményes látásfunkció-vesztésre utal. Ezt amaurotikus pupil-
lamerevségnek nevezzük. Ilyen sérülésekben nincs anisocoria, mert az indirekt reakció megtartott. Ennek pontos megítélése, 
gyakorlati jelentősége főleg az eszméletlen-politraumatizált betegeinknél van.
A pupillomotoros pályasérülések jellegzetes tüneteit lásd az 5.1.1. számú fejezetben a 272. oldaltól.

7. ábra
A fistula kialakulása okozta artériás 
és vénás vér keveredése miatt a vé-
na ophthalmica vénás visszafolyá-
si akadályozása okozta szemfenéki 
kép: promineáló, oedemás papilla 
és peripapillarisan-perivenosusan 
számos per diapedesim vérzés.

8. ábra
A jobb szem  felfelé tekintési bénulása 
: Egy trauma okozta fistula carotideo-
cavernosa során a sinus cavernosusban 
haladó három szemmozgató agyideg 
együttes működészavara alakult ki a be-
tegnél.
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Milyenek a szemmozgások? 
Vannak-e spontán szemmozgásai? A mozdulatlan szemállás, optokinetikus reflex kiesése: az agytörzsi híd-középagyi régió sérü-
lése lehet. Az úszó szemmozgásokat kedvezőtlen jelnek tartjuk, agytörzsi laesióra utal. 
Mit látunk primer, azaz egyenes előretekintő szemállásban? Párhuzamos a két szem együttállása? Van-e bénulásos kancsalság 
okozta horizontális és/vagy vertikális kóros szemállás, konjugált deviáció? Eszméletlen betegeinknél ezen tünetek megfigyelése 
és dokumentálása rendkívül fontos, s folyamatos ellenőrzések javasoltak. Ha szükséges, óvatosan az oculocephalicus reflexet is 
megvizsgálhatjuk, szükség szerint otoneurológiai vizsgálat javasolt. Lásd részletesen az 5.3.2. számú fejezetben a 300.oldaltól. 
Szemmozgások konjugáltsága, illetve a kóros eltérés okozta úgynevezett diszkonjugált szemmozgások vizsgálata, megfigyelése és 
pontos leírása javasolt. Későbbiekben a beteg általános állapotától függően a betegnél kettősképelemzés és a kezelési lehetőségek 
bevezetése szükségeltetik. Lásd részletesen az 3.2.4. számú fejezetben a 127. oldaltól.

Miért nem derül ki többnyire akut betegség fázisban a látóideg sérülése?
1. Eszméletlen (akár tartósan) állapot, a többi neurológiai tünet elfedheti
2. Súlyos légzési és keringési elégtelenség
3. Az idegsebészeti beavatkozás halaszthatatlan

Diagnosztikai lehetőségek 

Helyszíni vizsgálatok – betegágy mellett
Eszméletlen beteg esetében
Többnyire fundusvizsgálat nem elegendő, ugyanis – kivéve a papillaoedemát – a szemfenéki kép nem informatív. A papilla 
dekolorációja, azaz a markáns rostveszteség nem akut fázisban alakul ki. Ezért javasolt politraumatizált betegnél a következő 
alapvizsgálatok elvégzése és dokumentálása:

Pupillomotoros funkciók
A direkt, azaz az afferens pupillareakció kiváltása a szemek külön-külön történő megvilágításával vagy fényforrás híján a szem 
átmeneti letakarásával: az afferens pupillomotoros pálya laesio első jele, hogy fényre vagy takarásra szűkül, majd visszatágul 
(„mintha nem tudná megtartani a pupilla konstrikciós állapotát”), azaz redilatál: ennek fokozatbeli jelölése MG1+4+. A legsúlyo-
sabb esetben nem is szűkül be az érintett oldalon +4 MG jel). Mivel a pupillomotoros pálya együtt halad a látóideg antechiasmalis 
rostjaival, együtt sérülhetnek antechiasmalis laesiónál. A legérzékenyebb diagnosztikus jel a látóideg traumás sérülésekor.
Indirekt pupillomotoros reflex vizsgálata: az ellenoldali szemet megvilágítva az érintett oldalon nincs pupillaszűkülés. Ha váltva 
világítjuk meg a beteg szemeit, az érintett oldalon tágabb marad, ez az ún. anisocoria. Nagyságát mm-ben (PD-mérő) célszerű az 
észlelőlapon rögzíteni. Legsúlyosabb formája a tág, fénymerev pupilla, mely biztos jele a koponyaűri nyomásfokozódásnak. 
Soha NE adjunk traumás koponya sérültnek pupillatágítót, diagnosztikai célból, a pupillomotoros reflexválasz leírása viszont 
alapvető fontosságú.

Szemmozgások
Eszméletlen betegnél a szemhéjeltérések, pl. ptosis, lagophthalmus, primer szemállás pontos leírása. A spontán szemmozgások 
megfigyelése javasolt, mert differenciáldiagnosztikai értékű. (Lásd részletesen a 3.2.4. számú fejezetben a 127. oldalon.)

Fundus vizsgálata
Az oedema papillae: kezdeti formája első jele lehet a koponyaűri nyomásfokozódásnak. A krónikus pangás szemfenéki tünetei 
differenciáldiagnosztikai értékű. Az oedema papillae hiánya nem (!) zárja ki a koponyaűri nyomásfokozódás lehetőségét!
Retinán, peripapillarisan látható vérzések, és néha preretinalisan az üvegtest felé előretörő haemorrhagiák nemcsak koponya-
űri nyomásfokozódás, hanem a kamrába törő vérzés következménye is lehet subarachnoidealis vérzések részjelenségeként, ezt 
Terson-szindróma néven jelzi a neuro-ophthalmologiai szakirodalom.

 » Decoloratio papillae: kései fázisban markáns opticus rostveszteség okozta következmény, főként krónikus koponyaűri 
nyomásfokozódás eseteiben észlelhetjük.

Megtartott tudatú betegnél – betegágy mellett
 » vizus: hány méterről olvas ujjakat? (mou)
 » konfrontális látótérvizsgálattal: a durva hemianopiák kiszűrhetők, ugyanez alkalmazható nem kooperáló betegeknél, 

illetve kisgyermekeknél
 » pupillareflexek, szemmozgások helyszíni vizsgálatai
 » fundus alapos vizsgálata
 »

Az ambuláns szűrővizsgálatok közül kiemelendő a nagyon pontos első vizsgálat és a kapott adatok dokumentálása, kézbeadása, 
még élet végéig szóló gondozás esetén is.
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A lokalizációs diagnosztika jelentősége a látópálya sérülések differenciál diagnosztikájában 
Neuroradiológiai vizsgálattal sokszor nehézségekbe ütközik a látóideg-megbetegedések antechiasmalis szakaszának diagnoszti-
kája. Ugyanis az orbitalis zsír, az opticus ideg intracanalicularis szakasza még a legmodernebb MR számára is csak korlátozottan 
hozzáférhető. A súlyos koponyasérülések pedig olyan mértékű morfológiai és funkcionális eltéréseket okoznak, hogy a látóideg-
sérülések nem derülnek ki, vagy csak kései fázisban. Emiatt hatványozott jelentősége van a látásfunkciók legpontosabb objektív 
tesztelésének.
Az eszméletvesztés megszűnte után kooperáló betegnél a látótérvizsgálat jelentőségei a következők:

–  a károsodás helyére utal (ante-, retrochiasmalis laesio, kérgi vakság, etc.),
–  károsodás mértékét jelzi (indulási állapot, változás megítélése),
–  a betegségféleség egyben meg is határozza hosszú távon a javulás esélyét,
–  a kezelés és a rehabilitáció jellegében döntő szempont. 

Az antechiasmalis látóideg laesiója: diagnosztikája a legnehezebb, mert a lehető legkésőbb kerülnek felismerésre. Ezt példázza 
azon fiatalember esete, akinél autóbaleset okozta politraumatizáció kapcsán kialakult koponyaalapi törés, kétoldali antechiasmalis 
opticus laesio miatt látótér és visusvizsgálattal, valamint VEP vizsgálattal is egyaránt csak egy kis maradék perifériás látósziget, 
bal oldali 1 m-ről ujjolvasás, s egyéb pupillomotoros tünetek alakultak ki. (Lásd a 9.számú ábra perimetriás képeit)

A chiasma és a parasellaris régió traumás sérülése ritkább, gyakoribb a tumor kompressziós hatása okozta sérülés.  
Az egy- vagy kétoldali látásvesztéshez társuló látótérdefektust, nemritkán féloldali látásvesztés mellett kettőslátást, 
szemmozgászavart is lehet észlelni. 

A tractus és a radiatio nervi optici traumás sérülése ritkább 
fiatalkorban, ezért az így kialakuló látótérkiesések inkább 
kompressziós folyamat vagy stroke betegség következményei 
elsődlegesen. A hemianopia és ha a kiesés a centrumot felezi, 
vagy az ép látótérfelekben is van némi látótérdefektus, az ol-
vasáskor, utcai közlekedésben egyaránt zavaró. Főként, ha az 
abszolút scotoma formájában jelentkezik. 

Az inkomplett és a komplett kérgi vakság diagnózisá-
nak felállítása és a beteg gondozása, rehabilitálása a legne-
hezebb feladataink közé tartozik. Ép fundus, megtartott 
pupillomotoros funkciók mellett az anamnézis segít. 
Gyakran látunk újraélesztés, kardiális mikroembolizáció 
(pl. markáns ritmuszavarok okozta cardialis schock kardio-

10. ábra
Jellegzetes látótér defektusok a látó pályarendszer különböző magasságaiban kialakult traumás sérülés következtében. A magasági diagnosztikában nyújt elsősorban 
hasznos információt. 

9. ábra
A: Jobb oldalon komplett amaurosis mellett (fényérzés nélküli állapot) a bal szemen; 
B: a perimetriás képen látható egy kis maradék perifériás látósziget, ami a betegnek  
egy kis perifériás maradék látást eredményezett a teljes vakság helyett

Látóideg-sérülések klinikai megjelenési formái

ANTECHIASMALIS
látóideg sérülések 

(egy-kétoldali)

PRECHIASMALIS, CHIASMÁLIS 
PARASELLÁRIS 

régiók sérülései 
+/- szemizomsérülések

TRACTUS-,  
RADIATIO OPTICA 

sérülése

CORTICALIS vakság 
inkomplett-, 

teljes amaurosis

OPTIKAI AGNOZIÁK 
vizuális neglect

paragráfia, paralexia
+/- látótér defeketus



neuro-ophthalmologia  253

 A RETINA ÉS A LÁTÓIDEG (vizuális-, szenzoros rendszer) MEGBETEGEDÉSEI

verziója) után neurológiai szövődményként kérgi vakságot. De gyakran találkozunk kiterjedt trauma okozta állományi vérzések 
és agy-oedema, tartós comatosus állapot után szövődményes inkomplett vagy komplett kérgi vaksággal. Koponya-MR-en ezen 
betegeinknél nem mindig találunk morfológiai eltérést. Ezen betegeink körében hatványozott szerepet kap a neuropszichológiai 
segítség, az elemi rehabilitáció és a szemorvos együttes, empatikus segítsége.

Az optikai agnoziák azon kérgi areák sérülései következtében alakulnak ki, amelyek a látott élmény rögzítésében, feldolgozásá-
ban, a látott és memorizált jelek összekapcsolását, valamint az egyéb érzékszervi és kognitív funkciók harmonizálását biztosítják.  
(Mint például az ún. vizuális neglect szindróma.) Lásd részletesen a 9.2. számú fejezetben a 394. oldaltól. Évtizedek óta egy  
nagyon fontos, kooperációs munkával segíthetik a neuropszichológusaink a betegeket a komplex rehabilitáció kapcsán.
A látópályarendszer bármely szakaszon sérül, a legtöbb információt a látótérvizsgálattal kapjuk koponyatraumák eseteiben is.  
A legsúlyosabb defektusokat ezen betegek körében észleljük, a 10. számú ábra eligazít a látótérfajták alapján a magassági 
lokalizációban. 

Irodalom
1.  Kenneth D. et al. Traumatic optic neuropathy. In: Walsh and Hoyt’s: Clinical Neuro-ophthalmology. Lippincott; Williams & Wilkins, 431-447, 2005.
2.  Keidel M et al. Head trauma. Intensive care in neurology. In: Brandt Th et al.: Neurological disorders. Course and treatment. Academic Press, 

531-545, 1996.
3.  Hamill M. B.: Ophthalmologic injuries in the head injured patients. In: Narayan R. K., Wilberger J. E. Jr., Povlishock J. T.: Neurotrauma. 

McGraw-Hill, 239-253, 1996. 
4.  Pásztor Emil – Vajda János: Idegsebészet. Medicina, Budapest, 1995.
5.  Wang et al.: Clinical treatment of traumatic brain injury complicated by cranial nerve injury. Injury, 41: 997-1002, 2010.
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 4.2.5. A látóideg TOXIKUS léziói
KLEIN VERA

4.2.5.1. A nutricionális és toxikus látópálya-megbetegedések

Ezen betegségek primeren a látópálya opticus szakaszát érintik. A látóideg károsodása az exogén anyagok neurotoxikus hatására 
 és/vagy nutricionális faktorok következtében alakul ki. Eredet szempontjából alapvetően elkülönítendő a sokkal gyakoribb, 
táplálkozási elégtelenségből és a nikotin-alkohol abúzusból eredő látóideg-megbetegedés, valamint a gyógyszerek/vegyszerek 
okozta direkt optikus károsodás.
 
NUTRICIONÁLIS OPTIKUS NEUROPATHIA 

(gyakori szinonimák: toxikus optikopathia, toxikus amblyopia, hiány amblyopia, alkohol-nikotin amblyopia) 
A klinikai kép karakterisztikus, klasszikus esetekben a diagnózis felállítása nem okoz gondot.

Jellemzői:
•	 mindig kétoldali, de általában nem azonos szintű, hónapokon át fokozatosan progrediáló fájdalommentes látásromlás, 

amely akár egytized alá, ujjolvasásig is csökkenhet;
•	 mindig kimutatható a szerzett típusú színlátászavar, csökkent kritikus fúzió frekvencia érték (CFF) és a kóros vizuális kiváltott 

potenciál regisztrátum (VEP);
•	 a látótérben a papillomacularis köteg károsodásának megfelelően centrocoecalis scotoma alakul ki (kinetikus perimetriával 

jól kimutatható), megtartott perifériás látással; 
•	 a papilla eleinte ép, később megjelenik a temporális decoloratio, igen ritkán előfordul éles papillaszél mellett radiaer 

haemorrhagia; 
•	 kezeletlen esetben sem vezet teljes vaksághoz. 

Etiológia: 
•	 leggyakoribb a nikotin-alkohol abúzus kombinációja, de előfordul csak nikotin- vagy csak alkoholabúzusban is; 
•	 kizárólag nutritív okok, mint komplex táplálkozási elégtelenség, B-vitaminok csökkentett szintje, felszívódási zavarok, 

folsavhiány;
•	 a fentiek bármilyen kombinációja.

A felsoroltak bármelyike klinikailag azonos képet eredményez. Az alkohol okozta amblyopiában a hypovitaminosis oka kétféle. 
Egyrészt az alkoholista a priori kevesebb táplálékot fogyaszt, mert energiaszükségletének egy részét az alkohol fedezi, másrészt 
előrehaladottabb állapotban fellépnek a béltraktus felszívódási zavarai is. Tapasztalatból tudjuk, hogy a betegség az exponált 
személyek csupán egy töredéke esetében manifesztálódik, továbbá azt is, hogy a toxikus neuropathia ugyanúgy lehet a krónikus 
alkoholizmus résztünete, mint az alkoholbetegség egyedüli tünete. Nehéz választ találni arra, miért betegszik meg egy jól táplált, 
egyébként egészséges excesszív ivó, és miért csaknem épek a látási funkciók a több alkalommal delirált krónikus alkoholbeteg-
nél. Valószínűsíthető, hogy az ismertetett multifaktoriális eredet mellett a betegség kialakulásához genetikus prediszpozíció is 
szükséges. 

Patológia:
Winken szerint szimmetrikus, bilateralis demyelinisatio található a nervus opticus centrális rostjaiban, amely az axiális helyzetű 
papillomacularis kötegnek felel meg, ék alakú elváltozásként követhető a nervus optikus retrobulbaris szakaszától a chiasmán 
és a tractus opticuson keresztül a corpus geniculatum lateraléig. A primer károsodás helye valószínűleg az opticus retrobulbaris 
szakaszában keresendő. A macularis ganglionsejtek károsodását másodlagosnak tartja.  

Terápia és prognózis
A kezelés sarkalatos pontja az absztinencia betartása, vitamin- és fehérjedús táplálkozás. Kanski (2007) emellett heti 1× 
Hydroxycobalamin 1000 MCG inj. adását javasolja, 10 héten át. Együttműködő, absztineáló páciensnél a betegség prognózisa  
általában jó, az éleslátás még az ujjolvasás szintjéről is feljavulhat 1,0-ig. A látótérben a centrocoecalis scotoma fokozatosan ki-
sebbedik, kettéválik, majd a centrális kiesés megszűnik, a vakfolt lassan normális méretűvé válik. A regresszió igen lassú, ezért  
a beteget biztatni kell, hogy türelmét ne veszítse. A teljes visusjavulás elérése általában több hónapig, sőt egy évig is tarthat. A szerzett 
dyschromatopsia végleges. Kezeletlen esetben a súlyos látáscsökkenés állandósul, azonban teljes vaksághoz sosem vezet, mivel a  
perifériás látás megmarad. Enyhébb fokú toxikus amblyopiában előfordulhat spontán javulás is, erre a megjavult életkörülmények  
adhatnak magyarázatot. Ide kívánkozik az a megfigyelés is, hogy a jellemzően sörivó országokban igen ritka a toxikus opticopathia.
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Tudjuk, hogy az alkoholizmus népbetegség, emellett nehéz felbecsülni, milyen gyakori a toxikus amblyopia az alkoholbetegek 
körében. Saját tapasztalatunk szerint a fenyegető látásvesztés együttműködésre készteti a betegek nem lebecsülendő hányadát és 
így, paradox módon, segít kiszakadni az alkoholbetegség ördögi köréből.

GYÓGYSZER OKOZTA OPTICUS NEUROPATHIA 

Számos gyógyszer/vegyszer okozhat toxikus látóideg-laesiót, a teljesség igénye nélkül az alábbiakat említjük meg: ethambutol, 
chloramphenicol, streptomycin, isonicid, amiodaron, vigabatrin, valamint a nehéz fémek közül az ólom, az antimon, az arzén és 
a higany. Extrém ritkán heveny alkoholmérgezésben az etil-alkohol direkt opticotoxikus hatása súlyos, akutan fellépő, néhány 
napig tartó visusromlást eredményez. (Duke Elder). A metil-alkohol-mérgezés okozta optikus károsodás végleges. A továbbiak-
ban részletesebben tárgyaljuk a mindennapi gyakorlatban előforduló gyógyszerek optikus funkciókat érintő mellékhatásait. 

Ethambutol
Gyógyszer-kombinációban használt tuberkulosztatikum.
Dózis- és időtartamfüggő toxikus opticopathiát okozhat. Az opticopathia incidenciája 6% napi 25 mg/kg-nál magasabb dózis-
ban, általában a gyógykezelés 3–6. hónapja között manifesztálódik. Napi 15 mg/kg és ennél alacsonyabb adagolásnál igen ritka. 
A betegség szűrhető rendszeres preventív szemészeti vizsgálattal: bevezető tünetként a CFF-érték korai csökkenése hívja fel a 
figyelmet az optikus funkciók fenyegető romlására. Jellemző a látótérben a típusos centrocoecalis scotoma vagy látótérszűkület, 
súlyos visusromlás és szerzett színlátászavar. A prognózis a gyógyszerelhagyás után jónak mondható, bár a teljes gyógyulás akár 
12 hónapig is tarthat. Csupán a betegek kisebb hányadában marad opticus atrophiával kapcsolatos végleges látáscsökkenés.  
A szűrés javasolt gyakorisága: 4 hetente 15 mg/kg/nap-nál nagyobb dózisban, 3–6 havonta alacsonyabb dózisban. Szemészeti 
tünetek megjelenésekor a gyógyszert azonnal el kell hagyni.

Amiodaron
Gyakran indikált antiarrhythmicum ismert és lényegében ártalmatlan mellékhatása az ún. vortex keratopathia.
Kevésbé ismert, hogy betegek kb. 1-2%-ában optikus laesio lép fel, melynek tünetei: kétoldali enyhe papilla oedema, visusromlás, 
variábilis látótérkiesések. Differenciáldiagnosztikailag elkülönítendő a kétoldali, nem artériás eredetű elülső ischaemiás optikus 
neuropathiától (NAION), mely hasonlít az amiodarone okozta optikus laesióra. Nem dózisfüggő. Szűrni nem kötelező, mivelhogy 
a rizikós betegek csoportja semmilyen módon nem prognosztizálható. Prognózisa kérdéses, a gyógyszerelhagyás nem minden 
esetben jelent visusjavulást. 

Vigabatrin
Gyakran használt antiepileptikum felnőttkori komplex partialis epilepsziában és gyerekkori, West-szindrómás epilepsziában. 
Gyógyszermellékhatásként fokozatosan kialakuló kétoldali koncentrikus látótérszűkület léphet fel, megtartott centrális éleslátás 
mellett. A lassú progresszió és az ép éleslátás miatt a beteg tünetmentes. Papillakép ép, esetleg enyhe atrophia észlelhető, színlátás 
megtartott, CFF-érték normális. Gyógyszerelhagyás után a látótérszűkület változatlan marad. A betegek tünetmentessége miatt 
rendkívül fontos a rendszeres szemészeti ellenőrzés – beleértve a kinetikus perimetriát, nemzetközileg elfogadott javaslat szerint 
az első három évben félévente, majd évente.  

Irodalom
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2. Walsh F, Hoyt W. Clinical Neuro-Ophthalmology. Baltimore: Williams and Wilkins, 1969:2613–2616.
3. Glaser J. Neuro-ophthalmology. Philadelphia: Lippencott 1990:153–158.
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 4.3. A koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei
SOMLAI JUDIT 

4.3.1. A koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei

A klinikai gyakorlatban a koponyaűri nyomásfokozódás súlyos és életveszélyes állapot felé sodorhatja a betegeket. Nagyszámú 
klinikai megfigyelés szerint a három vezető tünet (fejfájás, hányás, pangásos papilla) NEM korai tünetei a veszélyhelyzetnek, 
ugyanis megfigyelések szerint az idegsebészeti műtétre kerülő agydaganatos betegek 50%-ában észlelhetők csupán. A szemorvost 
többnyire a szemfenék vizsgálatára kérik, noha a figyelmeztető pupillatünetek és szemmozgászavarok is jelezhetik, vagy időben 
megelőzhetik a pangásos papillaképhez vezető koponyaűri nyomásfokozódást. A pangásos papillát okozó szemtünetek kezdetben 
szegényesek, mivel az obskuráción (pillanatokra elsötétül a kép a beteg mindkét szemén) kívül egyéb figyelmeztető tünet nincs.  
A látóidegfő oedemája eltérő etiológia miatt ugyanazon klinikai jeleket mutatja a nyomásfokozódás és más, szisztémás betegségek 
(például gyulladás, keringési zavar) következtében. Ilyen esetekben a differenciáldiagnosztikának hatványozott a jelentősége.

A koponyaűri nyomásfokozódás patomechanizmusa, leggyakoribb okai

A koponyaűri nyomásfokozódás eredményezi többnyire a pangásos papilla kialakulását. Az intracranialis nyomásfokozódás 
okai eltérőek, de egymással összefüggő patomechanizmusúak lehetnek, úgymint:
•	 koponyaűri térfoglalás
•	 liquortermelődési, keringési és/vagy felszívódási zavarok
•	 agyoedema (anyagcsere, sérülés, gyulladás, illetve keringési zavar eredetű)
•	 téraránytalanság a csontos koponya térfogata és tartalma között (fejlődési rendellenesség)
•	 koponyaűri keringési zavar (agyi vénás keringési zavar: például sinus thrombosis)

A térfoglaló folyamatnak engedve az agy csak olyan irányban tud eltolódni a csontos koponyaüregen belül, amerre:
•	 a kifeszülő falx,
•	 a tentorium,
•	 és az alul nyitott koponya (foramen occipitale magnum) engedi.

A koponyaűri nyomásfokozódás (Higher Intracranial Pressure, HIP) akut neurológiai következményei

A lassan növekvő térfoglalás kezdetben nem jár nyomásfokozódással, mivel úgynevezett kiegyenlítő folyamatok lépnek életbe. Így a 
térfoglalás a vér-, a liquor- és az agyállomány térfogatának rovására történik. Azonban a kiegyenlítő folyamatok kimerülése követ-
keztében a koponyaűri nyomás hirtelen nőni kezd. A térfoglaló folyamat terjedésével nem egyenes arányban növekszik a koponyaűri 
nyomás, s végül már kisfokú szövetszaporulat is nagymértékű és gyors nyomásnövekedést eredményez. (Ennek bizonyítéka, hogy 
kevés liquor lecsapolása is elegendő a nyomásviszonyok helyreállásához.) A gyorsan fokozódó koponyaűri nyomásfokozódáshoz 
(HIP) társuló kórfolyamatok okozta agytörzsi funkciózavar légzési zavarhoz vezet, ami további nyomásfokozódást gerjeszt circulus 
vitiosusként, oly módon, hogy a légzészavar a vér CO2-tartalom növekedésével, majd értágulattal, vérbőséggel társul, és így a zárt 
koponyatérben az agy térfogata, azaz összvolumene ismét fokozódik. A keringés progresszív romlását idézi elő az, hogy az artériás 
perfúziós nyomás a koponyaűri nyomás növekedésekor azonnal csökken, ami az autoreguláció ellenére 50 Hgmm-nél már nem 
működik – s ennek folyományaként a véráramlás passzívan igazodik az agynyomáshoz, azaz a keringés romlik. Ha a koponyaűri 
nyomás eléri az artériás középnyomást, a perfúzió zéró lesz, azaz megszűnik az agy vérátáramlása. A koponyaűri nyomás növekedése 
következtében a vénás nyomás növekszik, s nő a vénás ellenállás is, amely az agyoedema kialakulásában játszik szerepet. 

Lokális, keringési zavar okozta hirtelen kialakuló nyomásfokozódás

A diplopiához és/vagy pangásos papilla kialakulásához vezető kórfolyamatok hátterében nem mindig egy térfoglalás, hanem következ-
ményes intracraniális keringési zavar is szerepet játszhat. Mint például a vénás vér arteriolizálódása (fistula carotideo-cavernosa, FCC) 
vagy a vénás pangás progressziója (például agyi sinusok thrombosisa), amik lokálisan volumen eltolódáshoz, s így idővel az intracranialis 
nyomást meghatározó három komponens egyikének megváltozásához vezet. A látóideg vénás elvezetése igen szoros funkcionális kap-
csolatban van a koponya bázison elhelyezkedő és az agy vénás elvezetésében legfontosabb szerepet játszó vénás öblökkel. (1. ábra).  
Ily módon ezen vénás öblök keringési zavara, stasisa vagy thrombosisa retrográd módon a szem vénás elvezetési zavarát okozza mint 
például praethrombosis papillae papillaoedemával és/vagy szemmozgászavarral társultan. A vénás öblök és a liquor keringés szoros élet-
tani és ebből adódó patofiziológiai kapcsolatát mutatja a 2. ábra. Ennek következtében a központi idegrendszeren belül liquorkeringési 
és vénás elvezetési zavarok szemtünetekhez vezethetnek. A koponyaűri nyomásfokozódás eredményeképpen bekövetkező agytörzsi 
funkciózavarok okozta szemmozgászavarok kialakulásában a sajátos agytörzsi vérellátás, illetve a speciális agyi vénás hálózat jelentős 
szerepet játszik. A látóhártya és a látópálya keringési zavarairól részletesebben a 4.2.2.3. fejezetben a 226. oldaltól olvashatnak)
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A koponyaűri nyomásfokozódás okozta 
beékelődési formák

Centrális (axialis) beékelődés
Leggyakrabban a középső scalában elhelyezkedő, illet-
ve a középvonalhoz közeli, fokozott oedemaképződéssel 
járó térfoglaló folyamat vagy általános agyoedema okoz-
za. Az agytörzset közvetlenül lefelé nyomódásával együtt a 
supratentorialis nyomásfokozódás a hátsó koponyagödörbe is 
áttevődik és a kisagy tonsilláit az öreglikba nyomhatja. Főbb 
okai között hydrocephalus non-communicans, meningitis, 
diffúz agyoedema, (főként a diencephalon környékén elhe-
lyezkedő) középvonali tumorok szerepelnek. (1.  ábra 1/A)

Lateralis (hemisphaerialis) beékelődések
Féltekei, azaz lateralis térfoglaló folyamatok az agy állomá-
nyát mediális irányba diszlokálják. A nyomás kezdetben a 
diencephalont éri, akárcsak axialis beékelődésnél. További 
eltolódások kétféle herniációformát eredményeznek:

• uncus herniatio: (1/B. ábra) A további nyomás fokozó-
dás az egyik oldali halántéklebeny mediális részének 
(uncus és gyrus hippocampi beékelődik az incisura 
tentoriiba. Ekkor alakulhat ki az egyik jellegzetes 
szemtünet, az arra haladó nervus oculomotorius 
kompressziója miatt. Anisocoria és szemmozgászavar 
okozta ophthalmoparesis.

• cingularis herniatio: (1/C. ábra) Lateralis nyomásfoko-
zódáskor az agy középvonal menti képletei a falx alatt 
herniálódhatnak.

A lateralis beékelődések leggyakoribb okai közé az intracranialis 
vérzés, a subduralis, epiduralis vérzések, tumorok és tumor 
hirtelen bevérzései tartoznak.

Infratentoriális térfoglalás
Alsó tentorialis beékelődés esetén a hátsó koponyagödör 
térfoglaló folyamata következtében a kisagy felső-elülső része 

1. vena facialis 
2. vena angularis
3. vena frontalis
4. vena ophthalmica  

superior 
5. vena ophthalmica  

inferior
6. plexus pterygoideus

1. ábra
A látóideg vénás elvezetése igen szoros funkcionális kapcsolatban van a koponya 
bázison elhelyezkedő és az agy és arckoponya vénás elvezetésében legfontosabb 
szerepet játszó vénás öblökkel

2. ábra
A vénás öblök és a liquorkeringés szoros élettani és ebből adódó patofiziológiai 
kapcsolata miatt mind a liquorkeringési zavar, mind a vénás keringési zavar 
szemtüneteket okozhatnak

1/A: Centralis-axialis 
herniatio

1/B: Uncus lateralis 
beékelődés

1/C: Cingularis  
herniatio

1/D: Infratentoriális-
foraminalis  
beékelődés

3. ábra 
Az agyi beékelődési formák rajzos ábrája

4. ábra 
Subduralis vérzés okozta lateralis beékelődés CT-képe
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a tentorium résbe alulról ékelődik be (falx és a tentorium találkozása – sinus rectus), míg foraminalis herniatio alkalmával  
a hátsó koponyagödri folyamat herniálódik az öreglikba axialis nyomóhatás következtében.

Foraminalis (a foramen magnumba történő) beékelődés
A cerebellaris tonsillák az egészséges egyének többségében elérik az öreglik síkját. A hátsó scalában növekvő térfoglalások a 
tonsillákat az öreglikba nyomják, ami az alsó agytörzsi régió kompressziójához vezet. (1/D.  ábra) Főbb okai közé a hátsó scalában 
elhelyezkedő tumorok, vérzések a cerebellaris lebenyi és centrális szerkezet felé terjedő térfoglalások, illetve a status epilepticus 
– progrediáló agyoedema tartozik. A szemtünetek a vegetatív funkciók gyors romlása következtében nem igazán informatívak. 
Egyedül a tarkókötöttség óvatos vizsgálatakor az oculocephalicus reflex kiváltása, illetve annak kiesése lehet tájékoztató jellegű.

Koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei – A PAPILLAOEDEMA

Bár a pangásos papilla kialakulásának patomechanizmusát 
nem ismerjük, de a koponyaűri nyomásfokozódás meg-
értéséhez közelíthetünk, ha analógiaként megkíséreljük 
végiggondolni a szem nyomását meghatározó tényezőket.  
A szem nyomását a keringő csarnokvíz mennyiségi, terme-
lődési, elvezetési és felszívódási viszonyai határozzák meg, 
továbbá szerepet játszik az intraocularis térfoglalás és a szem 
artériás-vénás keringési viszonyaiban kialakult fiziológi-
ás állapot fennmaradása vagy felborulása. A teljesen zárt 
intracraniumban a nyomásfokozódás eltérő tempóban, ere-
dettel és etiopatomechanizmus szerint alakulhat ki.

A papillaoedema leggyakoribb okai
A papillaoedema (angolul „swollen disc”) leggyakoribb oka-
it az alábbi táblázat foglalja össze. A látóidegfő oedemáját a 
leggyakrabban a koponyaűri vagy intraorbitalis térfoglaló 
folyamatok, valamint a lokális vascularis folyamatok, ritkáb-
ban pedig a gyulladásos folyamatok eredményezhetik.

A papillaoedema klinikuma

A látásélesség (visus) és a kritikus fúziós frekvencia (CFF) 
értékcsökkenése
A kezdeti, úgynevezett akut fázisban a subarachnoidalis térre  
terjedő nyomásfokozódás nem okoz gyors látásfunkció-vesz-
tést, mivel a látóidegfőt tápláló számos kisartéria (például  
a pialis végartériák, az arteria ciliaris breves végágai) a fo-
kozódó nyomás és a következményes vénás elfolyási zavar 
ellenére kiegyenlítő vérellátást biztosítanak. Idővel azonban 
a tartós nyomásfokozódás a vénás visszafolyás zavarát okoz-
va egy praethromboticus retina keringési állapottal analóg 
helyzetet eredményez, természetesen eltérő etiológiával. 
Amikor a vérellátási zavar másodlagosan, tartósan fennáll, 
elsőként a kritikus fúziós frekvencia csökken mindkét sze-
men, majd az átmeneti homálylátások paracentralis, tartós 
látásélesség-csökkenést eredményeznek.

A látótérdefektusok: az úgynevezett „nagyvakfolt szindróma”
A szemfenéki kép megítélése kezdeti papillaoedema esete-
iben nehéz. Amennyiben a beteg együttműködése lehetővé 
teszi, a látótér vizsgálatával a vakfolt nagyságának eltérése a 
legobjektívabb mércéje a látóidegfő kezdeti oedemájának és 
a következményes funkciózavarnak. A látóidegfő átmérő-
jének növekedését a papilla hyperaemiája, majd a keringési 
zavar kapcsán kialakuló oedema okozza. A későbbi kerin-
gési következmények miatt (kitöltötté váló értölcsér, majd 

5. ábra 
A papillaoedema leggyakoribb okai

•	 térfoglaló	folyamatok
•	 intracranialis	tumor,	pseudotumor	cerebri,	

liquordinamikai	zavarok
•	 veleszületett	papillaanomalia
•	 hyalintestek	–	drusen	papillae
•	 uveitis,	hypotonia,	retinalis	vénák	occlusiói
•	 látóideg	gyulladásos	megbetegedései
•	 papillitis	n.	optici
•	 papillophlebitis,	neuroretinitis
•	 nervus	opticus	daganatai
•	 haemangioma,	glioma,	metastasis
•	 vascularis	opticus	laesiók
•	 elülső	ischaemiás	opticopathia	(EION),	retina	pre-,		

ág-	vagy	törzsthrombosisa,	retinopathia	diabetica		
vagy	hypertonica

•	 infiltratívan	terjedő	betegségek
•	 lymphoma,	reticuloendotheliosis
•	 systemás	betegségek
•	 anaemia,	hypoxia,	hypertonia,	uremia
•	 orbitatumorok
•	 opticushüvely-meningeoma,	opticusglioma,	

metastasisok
•	 endocrin	orbitopathia
•	 vascularis	encephalopathia
•	 hypertonia,	zsír-	és	szénhidrát-anyagcserezavarok

6. ábra 
A papillaoedema okozta vakfolt-megnagyobbodás Bjerrum-ernyőn és computer-
perimetriás vizsgálattal
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a papilla előemelkedése, azaz prominentia, idővel pedig a 
peripapillaris elváltozások) egyre nagyobbá válik a papilla 
átmérője és ennek megfelelően a vakfolt mérete. 
A vakfolt megnagyobbodása jól tesztelhető sík felületen, azaz 
Bjerrum-ernyő segítségével és/vagy computer perimeterrel 
vizsgálva a látótér centrális részét. 

A látótérdefektus súlyosbodása érzékeny jelzője a kezelet-
len vagy későn felismert eseteknek. A tartós koponyaűri 
nyomásfokozódás okozta visszafordíthatatlan rostvesz-
teséget eredményez a látótér halántéki, majd körkörös  
beszűkülése formájában. Végül akár „csőlátás” is társulhat a 
papilladecoloratióval. 

A jellegzetes szemfenéki – ophthalmoscopos kép 
(Frisén-féle stádiumbeosztás)
A papilla átmérőjének növekedését a látóidegfő oedemája 
okozza, amit a szubjektív megítélés mellett a látótérvizsgálat 
jelez, a vakfolt megnagyobbodásának mérése révén. 
A látóidegfő hyperaemiája korai jel, és a hajszálerek tágu-
latára, keringési zavarára utalhat. A vénás visszafolyási za-
var okozta progrediáló oedema az intrapapillaris rostokat 
széttolja, és emiatt kezdetben „felrostozottá”, majd a papilla 
kimélyítésével – előemelkedve a lamina cribrosa szintjéből 
„kitöltötté” teszi a papillát. A papilla a fokozódó vizenyője 
miatt egyre jobban előemelkedik az üvegtest felé. A promi-
nencia mérése szemtükörrel végezhető, a peripapillaris és a 
legmagasabb intrapapillaris ér közti dioptriaérték különb-
sége révén állapítható meg – 1 mm különbség 3 dioptria 
prominenciának felel meg. 

A vénás keringési zavar jeleit a rohamosan növekvő ko-
ponyaűri nyomásfokozódás hozza létre oly módon, hogy 
koponyaűri nyomásfokozódás átterjed az intraorbitalis 
opticus szakaszt körbevevő subarachnoidalis térre. A vé-
nás vér visszaáramlása a retina felől ezáltal lelassul, ami az 
intra-ocularis retina vénák stasisát okozza. 

Ezt láthatjuk a pangásos papilla körüli vénák tortuozitása 
révén, majd a perivenosus vérzések és az anyagcserezavar 
jeleivel. A vénás visszafolyás zavara oly mértéket ölt a 
folyamat súlyosbodása során, hogy a papilla határát a káro-
sodott vénafalból kilépő vérzések szinte elfedik. 
A retina törzstrombózisánál a vénaág perifériás szakasza 
felé is terjednek a vérzések, ami differenciáldiagnosztikai 
szempontból fontos jel. A hosszú időn át fennálló, kezelet-
len nyomásfokozódás következményeként exszudátumok 
és puha, degeneratív gócok jelennek meg a szemfenéken, 
amik már rostkárosodással társulnak. A szemfenéken 
a retina vérellátási zavarát jelzi az oedema okozta redő-
zöttség, perimacularisan úgynevezett „Spritz figur” for-
májában. A krónikus papillaoedema kapcsán a látóidegfő 
megközelítőleg éles határúvá válik, szervült oedemával 
határoltan.

Ezzel egy időben súlyos rostveszteség miatt a papilla 
dekolorálódik, azaz porcelánfehérré válik, és a látásfunkciók 
súlyosan megromlanak, amit a látótér koncentrikus kontrak-
ciója követ.

7. ábra 
A tartósan fennálló pangásos papilla következtében kialakult látótérdefektus 
jobbtúlsúlyú de kétoldali látótér koncentrikus kontrakció, computer-perimeter, 
G2 program

8. ábra 
Az intraorbitalis látóidegszakaszt körbevevő suabrachnoidalis tér normál ál-
lapotban és koponyaűri nyomásfokozódás okozta szöveti elváltozások, aminek 
másodlagos hatása a vénás visszaáramlás zavara 
az angol feliratok fordításai:
Normal disc=ép papilla
High CSF pressure (papillaoedema)=Koponyaűri nyomásfokozódás 
(papillaoedema)
sclera=sclera
Choroidea=chorioidea
Retina=retina
Lamina cribrosa=lamina cribrosa
CSF space=subarachnoidealis tér
Central retina vein=vena centralis retinae
Central retina artery=arteria centralis retinae
Short posterior ciliary artery=arteriae ciliaris posterior breves
Elevated CSF pressure=Megnövekedett a subarachnoidealis nyás (>20 Hgmm)
Axoplasmic stasis=axoplasma áramlás sztázisa
Fat tortuous veins=kifejezetten kanyargós, tortuóz vénák
Normal intraocular pressure=normál érték övezet belüli szemnyomás (10–20 Hgmm)
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A papillaoedema stádiumai (Frisén-beosztás)
A következő két ábrán a Frisén-féle I. stádiumra oly jelleg-
zetes kezdeti papillaoedema fundusfotója látható, a nasalis 
papillahatár elmosódottságával, megtartott temporális 
papillahatárral. (10. ábra)

A III. stádiumban oly jellegzetes szemfenéki képen pe-
dig a körkörösen elmosódott és előemelkedő-promineáló 
papillakép mellett a papillából ki és belépő erek nehezebben 
követhetők a peripapillaris udvar szabálytalanná válik kesz-
tyűujjszerű kitüremkedésekkel. (11. ábra)

A papillaoedema differenciáldiagnosztikája
A koponyaűri nyomásfokozódás okozta pangásos papilla kezdődő, illetve akut fázisában a látásfunkciók sokáig megkíméltek. 
Ugyanakkor a keringési zavar okozta antechiasmalis opticopathiák, mint az elülső ischaemiás opticopathiák (AION), vala-
mint a retina törzstrombózisai kezdettől fogva nemcsak hasonló papillaképet mutatnak de számottevő látásromlással indulnak.  
(Erről részletesebben a 4.2.2.3 számú fejezetben a 226. oldaltól olvashatnak).
A gyulladásos folyamatoknál (például sclerosis multiplex) – a papillitist kivéve – a romló funkciók mellett a szemfenéki kép nem 
mutat semmilyen eltérést. A részletes szemészeti és neurológiai kórelőzmény mellett a gondos és hosszú távú vizsgálati dokumen-
táció az, ami igazi kapaszkodót jelent a vizsgáló számára. 

A koponyaűri nyomásfokozódást okozó kórképek körében speciális helyzetű betegségcsoport az úgynevezett jóindulatú kopo-
nyaűri hypertensio, más néven a pseudotumor cerebri, angolszász elnevezéssel: benign intracranial hypertension, BIH. Diagnosz-
tikai kritériumai a kétoldali papillaoedema és a koponyaűri nyomásfokozódás általános tünetei (abducens paresis, fejfájás) mel-
lett a computer tomográfiával vagy koponya MR-rel készült felvételen a térfoglalás nélküli szűk kamrák láthatók. Mindemellett 

St. 0.: normál papilla
•	 a nasalis papillahatár elmosódott (esetleg a felső és alsó határ is)
•	 ritkán egy érszakasz elmosódottsága (főként a felső pólusnál)

•	 a peripapillaris radialis rostréteg rajzolata megtartott 

St. I.: minimális papillaoedema
•	 a nasalis szél elmosódottsága
•	 prominentia még nem látható
•	 a peripapillaris radialis rostréteg helyenként szürkésen 

elmosódott

•	 koncentrikus vagy radier irányú chorioretinalis redőzöttség
•	 a temporalis papillahatár még ép
•	 a peripapillaris udvar kezdeti jelei temporalisan (elmosódott 

kis szürkés hasadékok)

St. II.: enyhe papillaoedema
•	 körkörösen elmosódott papillahatár
•	 peripapillaris udvar teljessé válik

•	 a nasalis látóidegfő-határ előemelkedik

St. III.: mérsékelt papillaoedema
•	 a látóidegfő határának körkörös elmosódottsága
•	 a látóidegfő átmérője megnövekszik
•	 a peripapillaris udvar szabálytalanná válik kesztyűujjszerű 

kitüremkedésekkel

•	 a papilla határa körkörösen előemelkedik
•	 a látóidegfőből kilépő erek egy része elmosódottá válik

St. IV.: jelentős papillaoedema
•	 a papilla teljesen kitöltötté válik és előemelkedik, a prominentia 

dioptriában mérhető
•	 a látóidegfőből kilépő erek teljesen elmosódottá válnak

•	 a papillahatár körkörösen elmosódottá válik
•	 a peripapillaris udvar szabálytalanná válik kesztyűujjszerű 

kitüremkedésekkel

St. V.: súlyos papillaoedema
•	 a látóidegfő dómszerű előemelkedése
•	 a látóidegfő egy érszakasza elmosódottá válik vagy teljesen 

kivehetetlen
•	 kiegészítő szemfenéki tünetek:
•	 a vénák tortuositása
•	 exsudatumok
•	 papilladecoloratio

•	 a peripapillaris udvar elkeskenyedik és egyenletesen 
körülhatárolódott

•	 a látóidegfő komplett érelzáródása
•	 hyperaemia
•	 vérzések 
•	 gyapottépésszerű gócok

9. ábra 
A papillaoedema stádiumai (Frisén-beosztás)

10. ábra 
Frisén 1. stádiumú papillaoedema. 
Minimális mértékű látóidegfő ödéma, 
a nasalis papillahatár elmosódottsága.

11. ábra 
Frisén 3. stádiumú papilla oedema. A 
látóidegfőből kilépő erek egy részének, 
illetve a látóidegfő határának körkörös 
elmosódottsága látszik, a papilla határa 
körkörösen előemelkedik, a látóidegfő 
átmérője megnövekedett.
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a liquor nyomása többnyire emelkedett. Az agyi vénás keringési zavarok (sinus thrombosis vagy stasis), illetve elsődleges és 
másodlagos liquordinamikai kórfolyamatok kerültek ezen tünetcsoport okkeresésekor a figyelem középpontjába.

Koponyaűri nyomásfokozódás szemtünetei – SZEMMOZGÁSZAVAROK

Eszméletlen betegnél is megítélhető, akárcsak ambulancián vizsgálva a beteget az egyenes előretekintő szemállás (azaz a primer 
helyzet). A pupillák méretének, illetve méretbeli eltérésének, valamint a pupillareflexek pontos dokumentálása rendkívül 
fontos már a betegágy mellett vizsgálva a beteget. Ugyanis egy kezdődő anisocoria, egy vagy kétoldali afferens, efferens 
pupillomotoros pályalézió klinikai jelei a tudatzavar különböző fokozataiban az egyik legfontosabb klinikai jel lehet a kez-
dődő vagy éppen progrediáló koponyaűri nyomásfokozódása eseteiben. Alarmírozó szerepük lehet a szemmozgászavarok és/
vagy pupilla tüneteknek, főként, ha megelőzik a pangásos papilla kialakulását. Ezért a napi klinikai gyakorlatban a szemész 
feladata a fundusvizsgálata mellett a szemmozgató rendszer vizsgálata. A szemmozgató rendszer működészavarának jeleit a 
beékelődési formák szerint csoportosítottuk, ami a magassági diagnosztikában segíthet. Az egyes szemmozgás zavarfélesé-
gekről részletesen a 5.2.2. és az 5.3.1. számú fejezetekben, a 285. és a 292. oldaltól olvashatnak.

A centrális-axiális beékelődés leggyakrabban a középső skálában, illetve a középvonalhoz közel elhelyezkedő, fokozott 
oedemaképződéssel járó térfoglaló folyamatok, illetve az általános agyoedema okozza. Az agytörzset közvetlenül lefelé nyomja.

Főbb okai:
•	 hydrocephalus non-communicans
•	 meningitis
•	 diffúz agyoedema
•	 középvonali daganatok (főként diencephalon környékén)

12. ábra 
A papillaoedemát okozó szisztémás és lokális betegségek szemtüneteinek differenciáldiagnosztikája

PAPILLAOEDEMA NEURITIS NERVI 
OPTICI

ELÜLSŐ ISCHAEMIÁS 
OPTICUS LAESIO (AION)

RETINAVÉNÁK 
THROMBOSISA

LÁTÁSPANASZOK, 
SZEMTÜNETEK

akut fázis: megtartott 
látásfunkciók, 
obscuratio

krónikus fázis:  
progresszív látásromlás

rapid centrális 
visusvisusvisusvesztés

szemmozgásra szem- és 
periorbitális fájdalom

amaurosis fugaxok
látótér és visus 
progresszív akut romlása

szemgolyóban ischaemiás 
fájdalom

„vízfüggöny”/AF/ látása

lassúbb, de progresszív 
visusvesztés és 
a térlátás egyoldali romlása

LÁTÁSÉLESSÉG 
TÁVOLRA 
ÉS KÖZELRE

akut fázis: megtartott

krónikus fázis: 
csökkenő értékű

távolra < közelre 
látáscsökkenés

színlátászavar

távolra és közelre is 
visuscsökkenés

akut fázis:  
egyoldali térlátászavar

krónikus szakasz: 
centrális látásromlás 
(másodlagos maculopathia)

LÁTÓTÉR- 
DEFEKTUSOK

„nagy vakfolt”  
szindróma

centrális abszolút 
scotoma

egyoldali nasalis - alsó látótér 
quadrantopia

ágthrombosis: quadrantópia

törzsthrombosis: 
„nagy vakfolt” szindróma

EGY- VAGY 
KÉTOLDALI 
SZEMÉSZETI 
ELVÁLTOZÁS

kétoldali
felnőttkorban kétoldali, 
gyermekkorban ritkán, 
de kétoldali

egyoldali, ún. 
„pseudo-Foster–Kennedy-
szindróma 
(társszemen is AION)

egyoldali, társszem 
érintettsége gyakori
(etiológia kezeletlensége 
esetén)

NEUROLÓGIAI ÉS 
EGYÉB TÜNETEK

szemmozgászavar fejfá-
jás, hányinger, 
fokális neurológiai jelek

fejfájás, periorbitalisan 
szemgolyóból induló 
fájdalom, érzészavar

általában nincs, néha 
vascularis encephalopathia 
jelei

vascularis encephalopathia 
(kezeletlen hypertonia, 
ACI atherosclerosis, cardialis
microembolisatio)

PUPILLATÜNETEK
megtartott 
pupillomotoros reflexek/
vagy 
anisocoria - KNYF

afferens pupillomotoros 
laesio: 
Marcus-
Gunn+1<+2<+3 tünet

afferens pupillomotoros 
laesio: Marcus-
Gunn+1<+2<+3 tünet

afferens pupillomotoros 
laesio: Marcus-
Gunn+1<+2<+3 tünet

SZEMFENÉKI KÉP

növekvő mértékű (+5-
6D) papillaoedema, 
peripapillaris vérzések, 
exsudatumok, 
retina redőzöttsége

neuritis: ép fundus
papillitis: oedema 
papillae

mérsékelt papillaoedema: 
néhány vérzés, 
papilladecoloratio

markáns papillaoedema 
csíkolt vérzések,
exsudatum, maculopathia
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Tünetek:
Az efferens paraszimpatikus (regio pretectalis mesencephali) rostok és a három neuronos szimpatikus pályák sérülhetnek külön-
külön, illetve együttesen (a diencephalonból induló szimpatikus-centrális rostok a középagyon, majd a hídon és a nyúltvelő 
dorsolateralis részén szállnak le a nyaki gerincvelő oldalkötegéhez, ahol szinapszist képeznek; az innen induló praeganglionaris 
rost a felső háti gyökben haladva a ganglion cervicale superiusban átkapcsolódik, majd a rostok a carotis fonattal kerülnek 
a szemgolyóban lévő szivárványhártyában elhelyezkedő szemizomhoz – m. sphincter pupillae.

Centrális beékelődés okozta szemmozgászavarok
A centrális beékelődésnél az agytörzs kerül direkt vagy indirekt nyomás alá, s így az agytörzsi funkciózavarok dominálnak.
Diencephalis tünetcsoport
•	 Pupillák (szimpatikus hatás): szűkek, fényre reagálnak
•	 A diencephalon kompressziója esetén közepesen élénk fényreakciók és kissé szűkebb pupillák láthatók. A patológiai háttér részben 

a szimpatikus rostok pupillatágító hatásának elmaradása, emellett viszont épek a pupillaszűkítő paraszimpatikus működések.
•	 Oculocephalicus reflexek fokozódása: az úgynevezett babafej-tünet (alvó baba – doll’s eye jelenség): a fejet előre, hátra és oldalra 

billentjük. Ha az ATÖ ép, a mozgatással ellenkező, ha az ATÖ sérült, akkor azzal egyező irányba mozdulnak a szemgolyók, 
fejfordítással passzívan követik a fejmozdítás irányát.

•	 Szemmozgászavar: felfelé tekintési paresis – lefelé forduló bulbusok.
•	 A vertikális szemmozgató magvak és az azokat összekötő rostok sérülnek: a diencephalon és a mesencephalon közötti funk-

cionális összeköttetés is érintetté válik. Bell-jelenség: erőltetett szemzáráskor a bulbusok felfelé és kifelé gördülnek, ekkor ép 
a perifériás beidegzés.

•	 Felfelé tekintési központ sérülése: ép Bell-jel, illetve csak akkor esik ki a Bell-jel, ha a maghoz futó rostok, vagy maga a mag, 
vagy a környéke sérül. 

Mesencephalicus károsodás: 
Pupillatünetek:
•	 tectum mesencephali: mindkét oldalon tág, nem reagál, hippus
•	 a felső agytörzsi tectalis és mesencephalicus magvak és rostjaik léziója (főként a paraszimpatikus rostoké, de szimpatikus 

rostoké is) fénymerev, tág, reakciót nem adó pupilla kialakulásához vezet
•	 ha izoláltan sérül a kompresszió kapcsán a mesencephalon, akkor közepesen tágak maradnak a pupillák, reakciót nem 

adnak egyik oldalon sem, vélhetően ekkor egyidejűleg sérülnek a szimpatikus és paraszimpatikus rostok
•	 agyideg (uncus herniatio): egy oldalon tág, nem reagál
•	 oculocephalicus reflex: renyhe

Nyúltvelő – pons laesio tünetei:
–  pupilla: úgynevezett tűhegypupillák
–  ha a híd kerül kompresszió alá, azért lesz tűszúrásnyi – miotikus – a pupilla, mert a paraszimpatikus pálya elhagyta az agy-

törzset és itt már csak szimpatikus rost fut, a szimpatikus rostok kiterjedt sérülése mellett pedig az intakt paraszimpatikus 
hatás kerül túlsúlyba.

Alsó pons-medulla oblongata területek sérülése: 
–  coma, szabálytalan légzés, illetve súlyos vegetatív tünetek mellett:
–  szemmozgászavar – a jellegzetes ún. „ocular bobbing”: a szemek gyors lefelé térése, majd visszatérése a középvonalba 
–  oculocephalikus reflex: kiesett
–  pupillatünet: a féloldali centrális Horner-szindróma, azaz féloldali szűk, tűhegynyi pupillát a pontomedullaris-lateralis 

agytörzsi kompresszió esetén láthatunk (illetve cardiovascularis betegségek eredetében Wallenberg-szindróma részeként)

Lateralis-hemisphaerialis-uncus beékelődés okozta szemmozgászavar-formák
Többnyire féltekei, azaz hemisphaerialis térfoglaló folyamatoknál észleljük.
Leggyakoribb okai:
•	 koponyaűri vérzés
•	 subduralis, epiduralis vérzés
•	 daganat, a daganat apoplexiája

Szemtünetek:
 » n. oculomotorius paresise: Az agytörzsből kilépő nervus oculomotorius a beékelődő agyrész nyomóhatása következtében 

kerül nyomás alá. Lateralis beékelődésnél a leggyakrabban a nervus oculomotorius kerül kompresszió alá, oly módon, hogy 
az uncus gyri hippocampi a tentorium széle alá nyomódik. Ez az ún. uncus herniatio – transtentoralis felső beékelődés. 
Tünetei a miosis, majd tág, fényre renyhén, illetve a folyamat előrehaladtával az ellenoldali szem megvilágításakor a fényre 
nem reagáló pupilla, ez az ún. anisocoria. Az agyidegben felszínesen haladó pupillomotoros rostok a kompressziós hatásra 
igen könnyen sérülnek, ezért a n. oculomotoriust érő direkt hatás első jelei a pupilla reakció csökkenése. (13. rajzos  ábra) 
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 » n. abducens paresise: a tartósan fennálló koponyaűri nyomásfokozódás okozza az egy- vagy kétoldali agyidegi kompressziót – 
etiopatomechanizmusa tisztázatlan, lassan növekvő bázisdaganatok esetében láthatjuk a leggyakrabban

 » nystagmus, cerebellaris tüneteket a felső hídkart érő nyomás következtében figyelhetünk meg

Kezdeti neurológiai tünetek: hányinger, fejfájás, hányás, majd apátia. Később hosszúpályatünetek, pyramis jelek, paresisek.  
A későbbi tünetek az agytörzsi beékelődés következtében decerebrációs tartás, majd extenziós-addukciós tónusbelövellések 
(ezek már a centrális beékelődés jelei) 

Foraminalis (foramen magnumba történő) beékelődés
A cerebellaris tonsillák az egészséges emberek többségében elérik az öreglik síkját. A hátsó skálában növekvő térfoglalások  
a tonsillákat az öreglikba nyomják, ami az alsó agytörzsi terület nyomásfokozódásához vezet.
Főbb okok: 
•	 hátsó skálában elhelyezkedő daganatok, vérzések
•	 cerebellaris lebenyi, és centrális szerkezet felé terjedő térfoglalások
•	 status epilepticus – súlyosbodó agyoedema. A vegetatív funkciók gyors romlása következtében a szemtünetek nem igazán infor-

matívak. Egyedül a tarkókötöttség óvatos vizsgálatakor az oculocephalicus reflex kiváltása, illetve annak kiesése lehet informatív.

A supratentorialis beékelődés folytatásaként a kisagy tonsillái a foramen magnum occipitaléba ékelődnek. Az agytörzs felsőbb 
része sérül, majd a medulla oblongata összenyomása következtében a következők észlelhetők: a szabálytalan légzés felületessé 
válik, a pulzus szabálytalan, elnyomható. Az infratentorialis folyamat következtében hirtelen légzésbénulás következhet be. 
Kezdetben a tudat megtartott, de idővel diffúz, tarkótáji fejfájás mellett kötött tarkó és rendellenes fejtartás alakulhat ki.

Általános kezelési alapelvek koponyaűri nyomásfokozódás esetén
A szóba jövő terápiás eszközök közé az intracranialis nyomás monitorozása (prognosztikai jelentőségű), lélegeztetés, oxi-
génpótlás, a hypercapnia csökkentése, ozmotikumok alkalmazása, diuretikus kezelések, hiperozmotikus Mannitol-oldat 

13. ábra
A nervus oculomotorius rajzos ábrája: A jobb felső sarokban lévő kiemelt szakasz: az agyidegben felszínesen haladó pupillomotoros rostokat jelzi. Elhelyezkedésük  
miatt a kompresszióra vulnerábilisek
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használata (a vér ozmolalitását növeli, az agyállományi oedemát és a vér viszkozitását csökkenti), corticosteroidok adása (vasogen 
oedemát és liquortermelődést csökkentik), idegsebészeti beavatkozások, dekompressziós műtétek, kamrai vagy lumbalis drain 
alkalmazása tartozik. A koponyaűri nyomásfokozódás leggyakoribb okait és azok kezelési lehetőségeit a 14. ábra (táblázat) 
foglalja össze.

A koponyaűri nyomásfokozódás leggyakoribb okai és terápiás lehetőségei.

A látóidegfő oedemája, illetve a pupillomotoros tünetek (előre)jelezhetik az induló koponyaűri nyomásfokozódást, azaz alar-
mírozó szerepe lehet. Az időben történő vizsgálatok, illetve a differenciáldiagnosztika segítségével nemcsak az adekvát kezelés, 
szükség esetén az idegsebészeti beavatkozás végezhető el, de a létfunkciókat veszélyeztető állapotok is megelőzhetőek. Ezen felül 
megmenthetjük betegeinket a kései diagnózis okozta visszafordíthatatlan látásvesztéstől vagy kétoldali vakságtól.
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Kórok Szövetszaporulat Hydrocephalus Artériás/vénás pangás Specifikus terápia

Trauma, súlyos fejsérülés haematoma 
(epi-, subduralis, 
intracerebralis)

artériás, korai fázisban idegsebészeti 
(középvonal áttolódik)

Intracerebralis haematoma állományi haematoma obstruktív 
(kamrai, cerebellaris vérzés)

másodlagos 
vérnyomésemelkedés

idegsebészeti

Tumor térfoglaló tumor obstruktív, kamrai neoplasia, 
kommunikáló neoplasma

idegsebészeti, 
kamrai drain

Vénás thrombosis másodlagos diffúz 
oedema

másodlagos vérzés, 
kezelési szövődmény

antikoagulálás, 
kamrai drain

Subarachnoidealis vérzés kamrai, 
állományi vérzés

késői, obstruktív másodlagos vérzés vazospazmus, magas 
vérnyomás kezelése, 
kamrai drain

Intracranialis fertőzés abscessus, empyema, 
parazitacysta

obstruktív, malabsorptio septicus vénás 
thrombosis

oki therapia, 
kamrai frain

14. ábra (táblázat) 
A koponyaűri nyomásfokozódás leggyakoribb okai és kezelési lehetőségei
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SZILVÁSSY ILDIKÓ, GÁCS GYULA

4.3.2. A nagy vakfolt tünetcsoport  

A visuscsökkenés nélküli papilladuzzanat mindig alarmírozó 
tünet, különösen, ha az elváltozás kétoldali (1.táblázat). 
Féloldali pangásos papilla esetében is fennáll az a lehetőség, 
hogy korai, még aszimmetrikus intracranialis nyomásfoko-
zódás okozta papillaoedemáról van szó.Előfordul azonban, 
hogy féloldali papilladuzzanat intracranialis nyomásfokozó-
dás nélkül jelentkezik, egyedüli funkcióváltozásként a meg-
nagyobbodott vakfolttal.
Fejezetünkban ez utóbbi tünetcsoportra, annak differen-
cialdiagnosztikai jelentőségére kívánjuk a figyelmet fel-
hívni.

Esetismertetés

A 33 éves nőbeteg-szemészeti osztályra való felvételét meg-
előzően-két alkalommal már kezelték kétoldali iridocyclitis 
miatt.Felvétele előtt három héttel jobb szeme előtt bizony-
talan, foltlátásos panaszok jelentkeztek.A visus mindkét 
oldalon teljes, a látótér jobb oldalon I/4,I/2-tes objektum-
mal teljes, I/2-vel 20°-os vakfolt volt, scotomát nem jelzett, 
bal oldalon a látótér I/4,I/2-tes objektummal teljes, vakfolt 
normális nagyságú volt, scotomát nem jelzett. CFF:mindkét 
oldalon 42 Hz. A szemfenéken jobboldalt elmosódott hatá-
rú, hyperaemiás, oedemás papilla, telt vénák, a papilla körül 
kisebb-nagyobb csíkolt vérzések voltak láthatók (1.a ábra)
Belgyógyászati, neurológiai statusa negatív volt, a laborleletek 
kóros eltérés nélküliek.Parabulbaris szteroid kezelés mellett a 
jobb oldali papillaoedema fokozatosan csökkent, két hónap 
múlva teljesen megszűnt (1.b ábra ) A bal funduson kóros 
eltérés sem az első észleléskor, sem a későbbiekben nem volt.
A továbbiakban jelen munka elkészültéig még hét hasonló 
megjelenésű és kórlefolyású beteget vizsgáltunk és kezeltünk. A 
nyolc eset legfontosabb adatait a 2. táblázatban foglaltuk össze.
A fenti adatok jól demostrálják a „nagy vakfolt tünetcsoport” 
jellemzőit (3.táblázat)

Megbeszélés

A kórképre először 1961-ben Lyle és Wybar (1)) hívta fel a figyelmet 7 eset kapcsán. Az azóta eltelt időben a különböző szerzők 
más és más névvel illették: retinalis vasculitis (1),papillophlebitis (2,3)benignus retinalis vasculitis (4), „optic disc vasculitis”(5), 
nagy vakfolt szindróma (6).
Magunk Miller(6) után ez utóbbi megjelölést találjuk a leghelyesebbnek. A nagy vakfolt szindróma szemfenéki képe kétségkívül 
vénás keringési zavart sugall, mely mögött valamely autoimmun mechanizmus tételezhető fel.
Figyelemre méltók a néhány betegünk anamnézisében előfordult egyéb autoimmun kórképek (recidiváló kétoldali iridocyclitis, 
szteroid terápiára gyógyult thrombocytopenia, szénanátha), meg kell viszont jegyezni, hogy -ritkán-hasonló tünetcsoport jól 
definiált alapbetegséghez is társulhat.Ilyen az ismert juvenilis diabetesesek visusromlás nélküli papillaoedemája, és súlyos vas-
hiányos anaemiában vagy anaemia perniciosában is leírták visusromlás nélküli egyoldali papillaoedemát.Ilyenkor valószínűleg 
nem dirket gyulladásról, hanem lokális vascularis elváltozásról van szó.
E könyvfejezet 1996-os első megjelenése óta további hasonló esetek között munkatársainkkal két olyan beteget észleltünk, akik-
nél a nagy vakfolt mellett, azt magábafoglaló felső quadrans látótérkiesést is találtunk. Ez a két beteg is maradéktalanul gyógyult, 
a látótérkiesés megszűnt, és papilladecoloratio nem maradt vissza. (Rózsa és mtsai (11))

I . Kétoldali 
 Papillaoedema intracranialis 
 nyomásfokozódás következtében  
II. Egyoldali 

1. Kezdődő, még aszimmetrikus papillaoedema 
 intracranialis nyomásfokozódás miatt

2. Féloldali papilladuzzanat intracranialis 
 nyomásfokozódás nélkül, funkciózavarként csupán 
 nagy vakfolttal

1.táblázat
Visuscsökkenés nélküli papilladuzzanatok

1.ábra
Egy 33 éves nőbeteg jobb oldali szemfenéki képe.
A: Felvételkor a jobb oldali elmosódott határú, hyeperaemiás, oedemás papilla, 
telt vénák, a papilla közvetlen közelében néhány kis csíkolt vérzés volt.
B: Két hónappal később lokális szteroid kezelést követően a jobb oldalon éles 
határú, normális színű és nívójú papilla, a vérzések felszívódtak, a vénás teltség 
megszűnt.

A B
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Kor, 
Nem

Visus CFF Látótér Szubjektív 
panaszok

Szemfenék status Labor- 
eltérések Anamnesis Kórlefolyás

az érintett oldalon Neurol. Belgy.

33, 
nő 1.0 42Hz

Normális, 
j.o.20° 
vakfolt

Foltlátás 
a jobb szemmel

j.o.típusos 
papilla-oedema 
(1.a ábra) 
b.o.ép

Neg. Neg. -
Kétoldali 
recidiváló 
iridocyclitis

Lokális 
szteroid, 
2 hónap után 
gyógyult 
(1.b ábra)

21, 
nő 1.0 45Hz

Normális, 
j.o.20° 
vakfolt

Homályos látás 
a jobb szemmel

j.o.
papilla-oedema, 
b.o.ép

Neg. Neg. - Neg.

Lokális 
szteroid, 
2 hónap után 
gyógyult

18, 
nő 1.0 42Hz

Normális, 
b.o.20°
vakfolt

Fejfájás, 
foltlátás a bal 
szemmel

j.o.ép, b.o. 
papilla-oedema
(2.a,b ábra)

Neg. Neg. -

10 éve 
szteroidra 
gyógyult 
thrombo-
cytopenia

3 hónap 
alatt spontán 
gyógyult 
(2.c ábra)

47, 
férfi 1.0 42Hz

Normális, 
j.o.20° 
vakfolt

Jobb oldalon 
foltlátás

j.o. oedemás 
papilla 
(3.a ábra), 
b.o.ép

Neg. Neg.
Immunelfo: 
IgA,IgM 
emelk.

Szénanátha,
enyhe 
hypertonia

Lokális 
szteroid, 
2 hónap után 
gyógyult 
(3.b ábra)

42, 
nő 1.0 38Hz

Normális, 
j.o.10-20°
vakfolt

Pár napja 
jobb szemmel 
foltlátás

j.o.oedemás 
papilla 
(4.a ábra),
b.o.ép

Neg. Neg. - Neg.

Szisztémás
és lokális
szteroid, 
6 hét után 
gyógyult 
(4.b ábra)

46, 
férfi 1.0 42Hz

magába foglaló 
felső quadrans 
J.o. vakfoltot 
kiesés, 
(5.a-b ábra)

Jobb oldalon 
foltlátás

j.o. oedemás 
papilla 
(6.a ábra), 
b.o.ép

Neg. Neg. Enyhe 
hypetonia Neg.

6 hónap alatt 
spontan 
gyógyult 
(5.c -6.b ábra)

23, 
férfi 1.0 40Hz

Normális, j.o. 
megnagyobbodott 
vakfolt

Jobb oldalon 
foltlátás

j.o. oedemás 
papilla, 
b.o.ép

Neg. Neg. Neg. Neg.

Lokális 
szteroid, 
7 hét után 
gyógyult

36, 
férfi 1.0 42Hz

J.o.vakfoltot 
magába foglaló 
felső quadrans 
kiesés

Jobb oldalon 
foltlátás

j.o. oedemás 
papilla, 
b.o.ép

Neg. Neg. Neg. Neg.
P.o.szteroid, 
6 hónap után 
gyógyult

2.táblázat 
Betegeink legfontosabb adatai

2.ábra
18 éves nőbeteg. A: Felvételekor baloldalt típusos papilladuzzanat, telt, tortuosus vénákkal, az oedemás papilla területében sok, tág kapillárissal. Egy-egy peripapillaris 
intraretinalis vérzés. B: Bal oldali fluoreszcein angiogram.Az oedemás papillaris jellemző hiperfluoreszcencia, peripapillaris festékkilépés, tág vénák. C: A bal papilla 
két hónappal később. A papilladuzzanat és a vénák kóros teltsége spontán megszűnt, a vérzések nyomtalanul felszívódtak.

A B C
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•	 Fiatal felnőttek, gyakrabban nők érintettek.
•	 Féloldali papilladuzzanat, kifejezett vénás teltséggel, papilla körüli kisebb-nagyobb csíkolt vérzésekkel.
•	 Jó n.opticus funkciók, kivéve a nagy vakfoltot.
•	 Negatív neurológiai, belgyógyászati státusz
•	 Benignus kórlefolyás:néhány hónap alatt spontán gyógyul, melyet szteroid talán elősegít, s nem hagy vissza papilla 

dekolorációt
•	 Esetenként a nagy vakfoltot meghaladó látótérkiesés kísérheti ugyancsak teljes gyógyulással.

3. táblázat 
A nagy vakfolt tünetcsoport jellemzői

3.ábra 
47 éves férfi beteg.A: A jobb papilla elmosódott határú, kifejezetten oedemás, előemelkedik, peripapillarisan az erek oedemásan beágyazódtak, több csíkolt vérzés. 
B: Hat héttel később, szteroid terápiát követően nyomtalanul gyógyult jobb látóidegfő.

 4.ábra 
42 éves nőbeteg. A: Jobb oldalt oedemás papilla, sok peripapillaris vérzéssel, kifejezett oedemával B: Lokális szteroid terápia mellett négy hét múlva a jobb papilla 
oedemája jelentősen csökkent, a vérzések felszívódtak, a hyperaemiát még tág kapillárisok eredményezik.

A

A

B

B
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Utóbbi esetek felvetik azt a kérdést, hogy a nagy vakfolt szindróma nem a retinalis vénás keringészavarok legenyhébb formáját 
képviselik-e, melyet súlyossági sorban a látótérkieséssel járó „nagy vakfolt szindróma”, a partialis véna centrális retinae occlusio, 
s végül a súlyos látásromlással járó teljes véna centralis retinae elzáródás követné.
Esetleg további átmeneti esetek észlelése segíthetne ezt tisztázni.
Az a kérdés, hogy létezik-e kétoldali nagy vakfolt szindróma, pillanatnyilag megválaszolhatatlan, de a lehetőséget aligha vethet-
jük el. A Savir (10) által leírt kétoldali „papillophlebitises” súlyos alvadási zavarokban szenvedő beteg idetartozása legalábbis két-
séges. Ugyanakkor igen valószínű, hogy az idiopathias benignus intracranialis hypertensiós tünetcsoportok egy része tulajdon-
képpen kétoldali nagy vakfolt tünetcsoport. Ez lehet a magyarázata annak, hogy előfordulnak olyan pseudotumoros (benignus 
intracranialis hypertensiós) betegek, akiknek nincsenek intracranialis nyomásfokozódásra utaló panaszai és a liquornyomás sem 
lényegesen emelkedett. Ha e következtetést sikerülne valamilyen módon objektíven bizonyítani, akkor a visuscsökkenés nélküli 
papilladuzzanatok három formáját különböztethetnénk meg:

1. Intracranialis térfoglalások okozta papillaoedema.
2. Egyéb eredetű (sinusthrombosis, A vitamin-túladagolás, ólommérgezés stb.)intracranialis nyomásfokozódás okozta 

papilladuzzanat.
3. Intracranialis nyomásfokozódás nélküli, de a papillaoedema minden jellemzőjével rendelkező (szemfenéki kép, nagy vakfolt, 

ép visus, normális CFF-, FLAG-lelet) papillaelváltozás (nagy vakfolt tünetcsoport)

5. ábra
A: 46 éves férfi ,bal szemen normális perifériás határok B:, jobb szemen nagy vakfolt és a  nagy vakfolttal összefüggő felső quadráns kiesés C: 6 hónap elteltével jobb 
szemen is teljes látótér       

5. ábra
A: 46 éves férfi. Kb.1D-ás papilladuzzanat, csíkolt vérzések a papilla körül. Enyhe vénás teltség. B: Éleshatárú, jó színű és nívójú papilla, normális vénás teltség.

A B C

A B
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Összefoglalás

Bár a nagy vakfolt szindróma oka ismeretlen, egyébként egészséges fiatal felnőttek visusromlás nélküli, egyoldali, esetleg 
kétoldali (?) papilladuzzanatánál számolni kell a kórkép lehetőségével, amennyiben egyéb ok kizárható.
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