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Pseudotumor cerebri (PTC) / idiopathiás
intracraniális hypertensio (IIH) meghatározása:

Intracraniális nyomásfokozódás tüneteivel járó kórkép, 
melynek az oka ismeretlen.

Típusos esetben túlsúlyos, reproduktív korú (20-44 év)
nőkön fordul elő. 



Diagnózis

Kizárásos alapon, oki, vagy hajlamosító tényezők kizárásával.

Klinikai kritériumai (módosított Dandy kritériumok alapján)

● ICP fokozódás tünetei: fejfájás, obskuráció, papilla ödéma
● neurológiai góctünetek hiánya (kivétel n. VI. paresis)
● emelkedett, ≥25 vízcm feletti liquornyomás, 

norm. összetételű liquor
● norm. radiológiai kép (MR + MRV): 

emelkedett ICP ellenére nincs kamratágulat,
nincs strukturális (térszűkítő folyamat),  vagy 
vasculáris (sinus thrombosis, durális fistula ) eltérés 



Tünetek

Korai

• fejfájás, pulzáló fülzúgás, kettőslátás (n.VI.paresis)
• papilla oedema – kétoldali, de nem mindig 

szimmetrikus 
• látótérkiesés: megnagyobbodott vakfolt, nasalis kiesés 
• cFF csökkenés

Vízus sokáig megtartott.

Krónikus

• obskuráció
• progresszív funkcióromlás   



IIH kezelése: tüneti

ICP csökkentése a vízusromlás elkerülése érdekében
Meghatározó tényezők:

látásfunkció: látótér, FF
szemfenéki pangás

Norm. funkció, enyhe pangás
fogyókúra
rendszeres szemészeti kontroll – 3-4 hetente 



Dehydráló kezelés – liquor termelés csökkentése

 Acetazolamide (Diamox, Huma-Zolamide)
karboanhydráz inhibítor
1-3g/die 3-4 részletben;  gyermek: 25 mg/kg/die
max. dózis adását a mellékhatások és a magas 
költség akadályozza  

 Furosemide 40-160 mg/die 2 részletben



Szteroid

 Iv. methylprednisolon – súlyos pangás, funkcióromlás 
esetén elkerülhetetlen

 P. os és tartós kezelés nem ajánlott
mellékhatások
szteroid megvonás okozta progresszió

Lumbálpunkció, liquorlebocsájtás
Gyors, de rövid ideig tartó ICP csökkenés.  
Egyes esetekben tartós ICP csökkenés!



Sebészi

Maximális konzervatív kezelés eredménytelensége, 
fenyegető vízusromlás, fulmináns IIH esetén.

Krónikus pangás: funkciójavulás nem várható, de az ICP 
csökkentése  és a maradék vízus megtartása érdekében el 
kell végezni.



Opticus hüvely fenesztráció
Hatása:
lokális - filtrációs effektus javítja a peripapilláris cirkulációt 
"mini shunt" - ICP –t csökkentve a második szemen is javulást
eredményezhet

Hátrányok:
Műtéti; postop. szövődmények: AION, a. centr. retinae occlusio, retrobulbaris
haemorrhagia, diplopia
ICP-t nem csökkenti, fejfájás, abducens paresis megmaradhat
Hatása nem tartós, hegesedés révén a fenesztráció elzáródhat (az esetek 1/4-ben)



Sinus transversus stent

Katéter venográfiával és manometriával
igazolt kétoldali szignifikáns stenosis esetén.

Vénás nyomás csökkenése, liquor felszívódás 
javulása, hypertenzív status megszűnése, 
tartós tünetmentesség.

Szövődmények: 
Stent migráció, vénás sinus perforáció, subduralis, subarachnoidalis, 
intracerebralis haemorrhagia, in-stent thrombosis, re-stenosis



Shunt műtét:  VP  (korábban LP)

Jelenleg preferált technika, neuronavigációval.
Előnye: szemre nem jelent közvetlen kockázatot.

Szövődmények : ritkán
vezetési zavar
infekció 



Saját eseteink 2012.01.01. – 2013.12.31.

PTC primer (idiopathiás IH): 14 eset

nő: 13 
ffi: 1

életkor: 18 – 47  átlag: 28 év

obesitas minden esetben



V lt fundus n.VI.
par. dehydrálás

K.Gy. 1,0
1,0 ép < 1 D gyógyult

T.Zs. 1,0
1,0 ép 1 D

vérzések + gyógyult

S.A. 1,0
1,0 ép < 1 D gyógyult

M.A. 1,0
1,0 ép 1 D

2 D gyógyult



V látótér fundus n.VI.
par. 

dehydrálás+ 
szteroid

B.V. 1,0
1,0 Vf.↑ 2 D gyógyult

B.K. 0,9
0,9

nasalis
kiesés 2 D gyógyult

K.R. 1,0
1,0 ép 3 D + gyógyult

Sz.E. 1,0
1,0 ép 3 D + 11 hó recid.

dehydr. gyógyult

S.K. 1,0
1,0

vf.↑
érz.csökk. 3 D

7 hó recid.
lumbálpunkció 4x

gyógyult

L.B. 1,0
1,0

vf.↑
érz.csökk

4 D javult



L.B. 29 é. ffi.

8 hónapja pangásos papillák
MR,MRV neg.
kezelés, ellenőrzés nem történt

dehydrálás + szteroid

V: 1,0 o.u.



V látótér fundus n.VI.
par. 

dehydrálás + 
szteroid + VP 

shunt

Sz.J. 0,8
0,8 vf↑

3 D
vérzések + szteroid 2x 

gyógyult

W.H. 0,5
4 mou.

vf.↑
érz.csökk.

>4 D
vérzések

javult : 1,0
0,2

B.P.T. kml.
0,9

vf.↑
érz.csökk.

1 D
decolorált nem változott

J.T.O. 0,9
0,7→0,15

vf.↑
érz.csökk.

>4 D
decolorált nem változott



J.T.O. 38 é. 

2009. papilla oedema, MR,MRV neg. 

2012.  obscuratio, fejfájás
V: 0,9

0,7       4-5 D prom., krónikus pangás
dehydr. + szteroid – nem javult

gyors progr.      V: 0,9                                VP shunt után V: idem.  
0,15



Összefoglalás
 A PTC gyógyítható, időben történő felismeréssel és a megfelelő 

kezelés időben történő bevezetésével.
 Az irreverzibilis funkcióromlás azonban nem ritka, melynek az oka 

legtöbbször a krónikus papilla oedema kezdeti jeleinek fel nem 
ismerése.

 Elkésett esetben a látásfunkció nem 
javítható.
A nervus opticus atrophiája
okozta funkcióvesztés végleges!


A beteg hosszú távú és rendszeres ellenőrzésére van szükség, 
ugyanis a pangás megszűnése nem jelenti azt, hogy az ICP fokozódás 
is megszűnt. A fokozott liquornyomás perzisztálhat, recidíva évek 
múlva is kialakulhat. 
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