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fordított a gondolkodás:   szem - rendszerbetegség
etiológiai megközelítés - magassági lokalizáció

cél:   a károsodás egzakt mérése: funkcióvesztés dg.
(még morfológiai eltérés nélkül)

minél koraibb a diagnózis:  
- annál kisebb a funkcióvesztés és a reziduális lézió
- annál hatékonyabb a kezelés és a rehabilitáció
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IIH okai

1./ IC liquor  túltermelődési-, keringési
zavara 

(hyperszekréciós-, obstrukciós hydrocephalus)

2./ IC liquor felszívódási zavara
(abszorpciós, ún. normal pressure hydrocephalus)

3./ IC vénás keringési zavara
(sinus thrombosis, vénás stasis, ér stenosis,  
thrombophylia..)

IIH neurológiai tünetei

o incipiens papilla oedema
o látótér defektusok

(nagy vakfolt szindróma)
o fejfájás
o fokális motoros és szenzoros tünetek
o ophthalmoparesisek (n.III., n.IV., n.VI.)
o agytörzsi-centrális szemmozgás zavarok
o pupillomotoros pálya léziók
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NON-RESORPTIOS (NORMÁLNYOMÁSÚ) hydrocephalus 
- Pacchioni féle granulációk- vénás sinusokban

- liquor felszívódás csökkenése, 
- ic. sinus-vénás keringési zavar
- traumás  SAH után

OBSTRUKCIÓS hydrocephalus 
- liquor levezető rendszer zavara, elzáródása

- congenitalis – pl. aueductus atresia
- kompresszió – térfoglaló folyamat

HYPERSECRETIOS hydrocephalus 
- agykamrák- plexus chorioideus

- fokozott liquor termelődés–normális  mértékű felszívódás
- encephalitis, ependymoma  



IC - liquor 
termelődése  és 

keringése
IC- liquor 

felszívódása
Agyi vénás keringési 

rendszer

betegségek:
HYDROCEPHALUS
• hiperszekréciós
• obstruktív

következmények, betegségek:
liquor felszívódási zavar 

non-resorptios hydrocephalus
(ún. normálnyomású hydrocephalus)

betegségek:
• IC vénák ér anomáliája
• sinus thrombosis

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

CSF ABSORPTION = 
(PCSF – PSSS)

ROUT

kezelési lehetőségek:
• endovascularis  

véna- stent beültetése
• gyógyszeres kezelés



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

IC- vénák, sinusok
thrombosisa, 

stasis

másodlagos diffúz 
oedema

non –resorptív
normal pressure

másodlagos vérzés, 
kezelési 

szövődmény

antikoagulálás, 
kamrai drain

Subarachnoidalis 
vérzés

kamrai, állományi 
vérzés késői, obstruktív másodlagos vérzés

vazospazmus, magas 
vérnyomás kezelése, 

kamrai drain

Intracranialis 
fertőzés

abscessus, empyema, 
parazitacysta

obstruktív, 
malabsorptio

septicus vénás 
thrombosis

oki therapia, kamrai 
drain



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

2005.   p. 2445



IIH és VST   - diagnózis és gyógyszeres kezelés

k:
o

o IC vénás áramlási zavar, 
o vénás sinus thrombosis

Liquor felszívódási zavar 
(Pacchioni – féle granulációk)

(non-resorptios hydrocephalus) 
Okai Differenciál dg.

vizsgálat -2:

o LP +liquornyomás mérése

o CT – CT - venográfia
o MR-, MR – AG
o Direkt Retrograd

Cerebralis  Venográfia
(DRCV)   (manometria)

Neuro-Ophthalmologiai  -
vizsgálat- 1.

SZEMTÜNETEK 

• AMAUROSIS FUGAX

• papilla oedema                       IIH
- nagy vakfolt sy.           

• diplopia

Dg - 1:
IC - VÉNÁS áramlási 

zavar 

stasis – thrombosis

Dg - 2:
IC VÉNÁS ÉRHÁLÓZAT 

betegség

venás stenosis
hypoplasia

(ér-, érhálózat bets.)

Dg - 3:
mindkettő

VFD  
+ VST

Jobboldali vénás rendszer  inkomplett 
hypoplasiája :

s.transversus l.d.
s. sigmoideus l.d.

STENOSIS jugularis interna l.d. 

ha: dg - 1:
IC – VÉNÁS 

ÁRAMLÁSI  zavar

ANTIKOAGULÁNS
kezelés

+
kiegészítő tüneti 

kezelések

ha dg - 2:
IC - VÉNÁS  ÉRSZAKASZ 

STENOSIS, 
HYPOPLASIA, etc.

(VST,hypoplasia mpl.)

Endovascularis -
Vénás-STENT
BEÜLTETÉS

neurointervenció

ha dg - 3: mindkettő

VST
+ Vénás áramlási 

zavar

STENT beültetés+
antikoaguláció, 

antiaggregáció adjuváns 
terápiák 



Venous Sinus Stenting 
for Idiopathic Intracranial Hypertension 
Refractory to Medical Therapy (VSSIIH)
Athos Patsalides MD, 
Weill Medical College of Cornell University

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01407809
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• Cerebral venous thrombosis and stenosis
• Endovascular treatment of sinus 

thrombosis 
• Treament of benign intracranial 

hypertension by stenting of sinus stenosis

1./   Antikoaguláns terápia
stent implantáció során 

a vénás áramlási zavar megelőzésére 

2./  Antiaggregációs kezelés (kettős kombináció)
(Aspirin, Clopidrogel)

stent implantáció előtt és után
operáció után a stent thrombozis megelőzésére

- egy évig javasolt

3./  ? Thrombolysis ?
IC vérzés magas kockázattal bír

4./  Kiegészítő kezelések
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Beválasztási kritériumok

1./  kor > 21 éév
2./ IIH megerősített diagnózisa. (IHD-2004.)

(Int. Class.of Headache Disorders

6./ Acetazolamide (Diamox) th. hatástalansága
(2g/nap - maximum)

Kizáró okok:

6./  Beszűkült vesefunkciók,
jód érzékenység

7./  Altatás KI
8./  Terhesség, fogamzásgátlás KI

3./ Jelentős látásfunkciócsökkenés– LÁTÓTÉR
( látótér vizsg-computer perimetria – gray scale)

4./ MR Venográfia (MRV) / CT venográfia (VTV)
KÉToldali sinus transversus stenosis vagy
EGYoldali sinus transversus stenosis+
+ellenoldali s. transversus hypoplasia,
atresia

5./ Legalább ≥ 50% VS stenosis

1./  Korábbi antikoaguláns-,
antiaggregáns kezelés  alkalmazása  

2./ Előzetes idegsebészeti terápia
(shunt-, drain) 

3./  Thrombophylia, APS  dg-sa.

5./ DAVF-, vagy más AV malformáció
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1. neuro-Ophthalmológiai vizsgálat: 
o teljes antechiasmalis látásfunkciók, kivéve:
o fundus: minimális papilla oedema, 

intrapapillaris shunt erek
o 2-3x  nagy vakfolt szindróma

MR-MR  - AG:  

2.- kontroll neuroophthalmológiai vizsgálat:
- szisztémás  parenteralis-, majd orális antikoaguláns kezelés
- papilla oedema,  nagyvakfolt  jel megszűnt, 

látáspanasz NINCS

baloldali v. jugularis -, sinus sigmoideus hypolasia
+ sinus sagittalis superior dorsalis-parieto-occipitalis szakaszán   

50%-os stenosis  
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Neuro-Ophthalmológiai vizsgálat: 
o Kissé csökkent jobb antechiasmalis látásfunkciók
o fundus: éleshatárú, decoloratio papillae,  

baloldalon ép a papilla

OCT vizsgálat:
Jobboldali jelentős  rostveszteség

MR-MR  - AG:  

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

hypoplasiája -

FA: Jobboldalon a decoloratio papillae 
oldalán jelentősen meglassult a vénás 

visszafolyás
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Az intracranialis idiopathiás 
koponyaűri nyomásfokozódás (IIH) 
+/- intracerebralis vénás keringési 

zavarok

Konklúziók, dilemmák ?

o Elsődleges vagy másodlagos a liquor abszorpciós zavar?

o Neurodiagnosztikai vizsgálatok közül melyik  eljárástól várható a 
leginformatívabb válasz? 

o Vénás keringési zavar jelentősége az  etiopathomechanizmusban? 

o Szisztémás kezelés:
o liquor abszorpciós zavart kezeljük?
o vénás elfolyási zavart kezeljük?

o Van-e hatékonysága az egyéb adjuváns gyógyszereknek?

o A neurointervenció helye - jelentősége – jövő!?



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

Vagy a látott világot elveszíteni, 
Illetve azt feldolgozni, hogy 

a látás élménye sohasem tér vissza.
Nem szabad ebben dönteni,  csupán empátiánk vezérelhet.



Somlai Judit dr.
dr@somlaijudit.hu

www.nosza.eu
Somlaijudit.hu
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