
    

PseudoPseudo--FosterFoster--KennedyKennedy  
szindrszindróóma ma „„fiatal nfiatal nőő””  

esetesetéébenben  

KKáárprpááti Mti Móónika nika   

PellePelle  ZsuzsannaZsuzsanna  
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OcularisOcularis  strokestroke  

�� GyGyűűjtjtőőfogalomfogalom::    
      a la lááttóó,,--  éés  s  szemmozgatszemmozgatóórendszerrendszer  
      keringkeringéési zavaraitsi zavarait--,,  
      megbetegedmegbetegedééseit okozseit okozóó  klinikaiklinikai  
      ttüünetcsoportokat foglalja magnetcsoportokat foglalja magáába ba   
        
�� A vaksA vaksáág egyik leggyakoribb oka g egyik leggyakoribb oka   
      //maculamacula  degeneratiodegeneratio, , glaucomaglaucoma  ututáánn//  
  
  
    
  



    

StrokeStroke  

  

�� nnéépbetegspbetegséégg: : MoMo.: .: 3500035000--4000040000  
megbetegedmegbetegedéés s ééventevente  

�� halhalááloki rangsorban harmadikloki rangsorban harmadik: :   

            daganatokdaganatok  

            kardiovasculariskardiovascularis  betegsbetegséégekgek  

            strokestroke  : : 55  millimillióó  ember ember ééventevente  



    

AIONAION  

                    NANA--AIONAION  

�� 5555--7575  éévv  

�� gyakoribbgyakoribb  

�� ééves ves incidenciaincidencia  5050  
ééves kor felett ves kor felett 
1:100001:10000  

�� keringkeringéészavarszavar  

�� reggelreggel,,ffáájdalmatlanjdalmatlan  

      llááttáásromlsromlááss  

  

  

                    AA--AIONAION  

�� 5050  éév v   

�� ritkritkáábbbb  

�� 2:12:1  nnőő--fféérfirfi  

�� vasculitisvasculitis  
//autoimmunautoimmun//  

�� aa..temporalistemporalis  
terterüülete flete fáájdalmasjdalmas  

�� rráággáásnehezsnehezíítettstettséég g   

  



    

AIONAION  

                NANA--AIONAION  

�� fejffejfáájjááss,,--  ááltalltaláános nos 
ttüünetek netek ááltalltaláábanban  
nincseneknincsenek  

�� CC//D D < < 0.30.3  

�� mmáásik szem sik szem 
éérintettsrintettséégege:      :      
1515--41%41%    

                    AA--AIONAION  

�� ááltalltaláános tnos tüünetek netek   

      vannakvannak  

�� amaurosisamaurosis  fugaxfugax, , 
diplopiadiplopia,,  

�� arthralgiaarthralgia,,myalgiamyalgia, , 
lláázz,,ssúúlyvesztlyvesztééss  

  



    

PrediszponPrediszponáállóó  ttéényeznyezőőkk  

�� HypertoniaHypertonia  

�� DiabetesDiabetes  mellitusmellitus  

�� AtherosclerosisAtherosclerosis  

�� HyperlipidaemiaHyperlipidaemia  

�� ACI ACI stenosisstenosis  

�� ACI ACI atheromatosisatheromatosis  

�� CardCard..emboliaembolia  forrforrááss  

�� CollagCollag. . éérbetegsrbetegséégg  

  

�� HypertenzHypertenzíívv  krkrííziszis  

�� AntiphospholipidAntiphospholipid  
antibodyantibody  szindrszindróómama  

�� HyperhomocystiHyperhomocysti--
naemianaemia  

�� ThrombophyliaThrombophylia  

�� SarlSarlóósejtes sejtes anaemiaanaemia  

�� KataractaKataracta  mműűttéétt  

�� AlvAlváási si apnoeapnoe  
szindrszindróómama  



    

EsetismertetEsetismertetééss  

  

�� 4141  ééves nves nőőbetegbeteg  BAL oldali lBAL oldali lááttáásromlsromláás s 
ttüüneteivel jelentkezett neteivel jelentkezett 20122012  nyarnyaráánn::  

�� 44  napja hirtelen napja hirtelen ,,reggelre kialakult homreggelre kialakult homáályos lyos 
llááttááss: : „„kkööddöösen lsen láátok alultok alul””  

�� fejffejfáájjááss,,  

�� szorongszorongááss  

  

  

  



    

AnamnAnamnééziszis  

�� 20072007--  terhessterhesséég alatti g alatti hypertoniahypertonia  

�� 20082008  --  jobb szemjobb szeméén hasonln hasonlóó  ttüüneteknetek  
jelentkeztek fejfjelentkeztek fejfáájjáássalssal  

�� szemszeméészeti vizsgszeti vizsgáálatlat: : jobb oldali papilla jobb oldali papilla oedemaoedema  

�� koponya CTkoponya CT::  negatnegatíív v   

�� koponya MRkoponya MR--AGAG::  negatnegatíívv, , aneurysmaaneurysma  nincsnincs  

�� VEPVEP: : fiziolfiziolóógigiáás hats hatááron belron belüül l 
normnorm..amplamplíítudtudóókkalkkal  éés  s  amplampl..eloszleloszláássalssal  

  



    

AnamnAnamnééziszis  

  

�� HypertoniaHypertonia  iriráánynyáában gyban gyóógyszeres begyszeres beáállllííttáás s 
ttöörtrtéént nt , , amit a beteg nem tartottamit a beteg nem tartott!!!!!!  

�� 20082008--20122012  kköözzöött szemtt szeméészeten nem szeten nem 

jelentkezettjelentkezett!!  

�� gyakori fejfgyakori fejfáájjááss  

�� havonta havonta 11x x migrainesmigraines  fejffejfáájjááss  



    

AnamnAnamnééziszis  

  

�� CsalCsaláádi anamndi anamnééziszis: : mater mater : : hypertoniahypertonia  

�� AlkoholAlkohol, , dohdoháányznyzááss: : nemnem  

�� SzSzüüllééseksek: : 20012001--lláányny, , 2008 2008 --fifiúú  

�� AnticoncipiensAnticoncipiens  thth.: .: nemnem  

�� AnticoagulansAnticoagulans  thth.: .: nemnem  

�� HormonpHormonpóótltlóó  thth.: .: nemnem  

  



    

SzemSzeméészeti statusszeti status  

�� VizusVizus::  11..0 0 / / 11..00  t t   

�� IOPIOP::1414--13 13 HgmmHgmm  

�� kköözelrezelre: : CsapodyCsapody  VIVI..--VV..oo..uu. . binasalisanbinasalisan  
szszöövegkiesvegkieséés s   

�� SzemSzemáállllááss::  ppáárhuzamosrhuzamos  

�� SzemrSzemrééss::  egyenlegyenlőő  

�� SzemmozgSzemmozgáásoksok::  szabadokszabadok, , kettkettőőskskéépet nem pet nem 
jelezjelez  

�� ConvergentiaConvergentia::  megtartott megtartott   

�� PupillomotorosPupillomotoros  funkcifunkcióókk::  isocoriaisocoria, , kpkp..éélléénknk  , , 
egyenlegyenlőő  reakcireakcióókk  



    

SzemSzeméészeti statusszeti status  

  

�� SzSzíínlnlááttááss::éépp  

�� SzemfSzemfáájdalom jdalom ::  nincsnincs  

�� CFFCFF::  jojo. : . : 3838--3535  HzHz  

�� CFFCFF::  bobo.: .: 3636--3939  HzHz  

�� halvhalváányny,,bbéékkéés s bulbusokbulbusok  

�� lencslencséék centrumk centrumáában kban köörrüüllíírt enyhe homrt enyhe homáályly  

  

  

  



    

FunduskFunduskéépp  elselsőő  vizsgvizsgáálatkorlatkor  



    

LLááttóóttéér elsr elsőő  vizsgvizsgáálatkorlatkor  



    

VizsgVizsgáálatoklatok  

  

�� Koponya MRKoponya MR--AGAG::  negatnegatíívv,,aneurysmaaneurysma  nem nem 
llááthatthatóó  

�� KardiolKardiolóógiai UHgiai UH::  jjóó  systolessystoles,,kkáárosodott rosodott 
diastolesdiastoles  bal kamra funkcibal kamra funkcióó,,pitvari pitvari septumonseptumon  
ididőőnknkéént kis balnt kis bal--jobb jobb shuntshunt    

�� TEETEE::  pitvari pitvari septumseptum  éépp, , billentybillentyűűk k éépekpek, , 
thrombusthrombus  nincsnincs,,normnorm..ttáágg  aortaaorta,,normnorm..vastagvastag  
intimaintima, , helyenkhelyenkéént aprnt apróó  plakkplakk    

  



    

VizsgVizsgáálatoklatok  

  

�� ABPMABPM: : 57 57 mméérréés s áátlagatlaga::118118//74 74 HgmmHgmm    
  maximummaximum::161161//105 105 HgmmHgmm,,  
  minimumminimum:  :  8686//46 46 HgmmHgmm    

�� TerhelTerhelééses EKGses EKG::  negatnegatíívv, , jjóó  coronaria coronaria 
reservreserv  

�� CarotisCarotis  UHUH::  stenosisstenosis  nem nem éészlelhetszlelhetőő  

�� VEPVEP: : mkomko. . fiziolfiziolóógigiáás felss felsőő  hathatáárráánn  ,,  bobo. .   
      hemifieldhemifield  ingerlingerléésre alacsony amplitsre alacsony amplitúúddóókkalkkal  
  

  



    

VizsgVizsgáálatoklatok  

�� WeWe::1111  mmmm//hh  

�� se glse glüükkóózz: : 55..6 6 mmolmmol//ll  

�� se koleszterinse koleszterin: : 55..74 74 mmolmmol//ll  

�� HgbHgb: : 142142  gg//ll  

�� ThrThr: : 382382  GG//ll  

�� INRINR::1.11.1  

�� ThrombinThrombin  ididőő: : 16.716.7  ss  

�� FibrinogFibrinogéénn: : 2.72.7  gg//ll  

�� AntithrombinAntithrombin  IIIIII: : 83%83%  

�� Protein CProtein C: : 94%94%  

�� Protein SProtein S: : 83%83%  

  

  

�� LupusLupus  anticoagulansanticoagulans  ::37.237.2  ss  

�� RPRRPR: : negneg  

�� HomociszteinHomocisztein: : 99..4 4 umolumol//ll  

�� CRPCRP: : 1.571.57  mgmg//ll  

�� LeidenLeiden  mutatiomutatio: : 
homozygotahomozygota  normalnormal  

�� ProthrombinProthrombin  gengen:  :  
homozygotahomozygota  normalnormal    

�� TrombophyliaTrombophylia  
nem igazolnem igazolóódottdott!!!!                              

  

  



    

GyGyóógyszeres begyszeres beáállllííttááss  

GyGyóógyszereigyszerei::  

RR: : 5 5 mg mg nebivololnebivolol  --  NebivololNebivolol  11a a PharmaPharma  

RR: : 100 100 mg mg lozartlozartáánn+ + 1212..5 5 mg       mg       

hydrochlorothiazidehydrochlorothiazide  --  PortironPortiron  HCTHCT  

RR: : 4 4 mg mg perindoprilperindopril+ + 11..25 25 mg mg indapamidindapamid          

                    --  PretanixPretanix  kombkomb..  

DD: : 75 75 mg mg clopidogrelclopidogrel    --  ClopidogrelClopidogrel  TEVATEVA  

  

  



    

FunduskFunduskéépp  utolsutolsóó  kontrollonkontrollon  



    

  
LLááttóóttéér utolsr utolsóó  kontrollonkontrollon    

  



    

EredmEredméényeknyek  

�� Labilis Labilis hypertoniahypertonia  

�� HypercholesterinaemiaHypercholesterinaemia  

�� MicroangiopathiaMicroangiopathia  

  

�� PseudoPseudo--FosterFoster--KennedyKennedy  
szindrszindróómama  



    

KKööszszöönnöömm  a figyelmeta figyelmet!!  


