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A koponyaűri nyomásfokozódás 
(KNYF)

 korai  diagnózisa
 (ha első

 
tünet : a  szemmozgató

 
funkciók  zavara)

•
 

gyermekkorban–
 

amíg nem társul papilla oedemával –

nem fogalmazódik meg a kettőslátás tünete

•
 

funkció
 

vesztés –
 

még morfológiai (MR) eltérés nélkül

•
 

minél
 

koraibb a
 

diagnózis –
 

annál hatékonyabb a kezelés

•
 

magassági diagnosztika -
 

szemmozgászavar típusa, lokalizáció
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A  szemtünetek  jelentősége  
a koponyaűri nyomásfokozódás (KNYF) 

esetén

o Szemmozgászavar tünetei  (elő)jelzik a legkoraibb fázisban az induló
 KNYF-t

o differenciál diagnosztikai
 

lehetőség adódik

o a szemmozgászavarral induló,  nem-KNYF eredetű
 

neurológiai 
kórképek elkülönítésében (pl. OMG,  myopathiák)

o a neurogén –incomitans és a concomitans –valódi strabizmus

elkülönítésében

o a szemmozgászavar mértékének, jellegének követésével megítélhető:

o a betegség prognózisa 

o a kezelés effektivitása



Látásvesztés kezdete az idő

 

függvényében :      A neuroophthalmológiai szindrómák a sürgősségi beteg ellátásban

 
forrás:Schiefer, Wilhelm, Hart (Eds.)

 
Clinical Neuro-Ophthalmology   -

 

A  paractical Guide (1.) 
Springer, Berlin, /Heidelberg/, New York, 2007.



A gyermekkori koponyaűri 
nyomásfokozódás 

legfontosabb akut tünetei -
 

okai

akut tünetek okok lehetnek

opapilla oedema

okétoldali paresis n. VI.             

omegtartott látásfunkciók 
(obskurációk)

oParinaud szindróma
(DMB szindróma) 

o centrális hányás 

1.  koponya  traumák
2.  liquor keringési zavar 
3.  középvonali térfoglalás-

agytörzsi kompresszió
4. szív megállás-, légzés 
bénulás
5. Vérzés –

 
perinatalis 

sérülés
intracerebralis-
kamrába törő-



Aetiopathiomechanizmus –
 

KNYF
 -

 
koponya traumák -polytraumatizáció

 
-


 

epiduralis haematoma


 

akut subduralis haematoma


 

krónikus subduralis   haematoma 

akut bevérzéssel



Aetiopathiomechanizmus –
 

KNYF
 HYDROCEPHALUS

 LIQUOR KERINGÉSI ZAVAROK 

HYPERSECRETIOS hydrocephalus -
 

agykamrák-

 

plexus chorioideus

-

 

fokozott liquor termelődés–normális  mértékű

 

felszívódás

-

 

encephalitis, ependymoma  

NON-RESORPTIOS (NORMÁLNYOMÁSÚ) hydrocephalus 

-

 

Pacchioni féle granulációk-

 

vénás sinusokban

-

 

liquor felszívódás csökkenése, 

-

 

ic. sinus-vénás keringési zavar

OBSTRUKCIÓS hydrocephalus -
 

liquor levezető

 

rendszer zavara, elzáródása


 

s

traumás  SAH után

- congenitalis –

 

pl. aueductus atresia

- kompresszió

 

–

 

térfoglaló

 

folyamat



Aetiopathiomechanizmus –
 

KNYF
 KÖZÉPVONALI  TÉRFOGLALÓ

 FOLYAMATOK  


 

hátsó
 

skála térfoglaló
 

folyamatai


 

tumor  hirtelen bevérzése


 

agykamrába törő
 

vérzés


 

anerysma ruptura



Koponyaűri nyomásfokozódás   -

 
okok és kezelési lehetőségek

 Adjuváns kezelések: lélegeztetés, IP monitorozása, ozmoterápia, steroidok,

 idegsebészeti beavatkozások 

KÓROKOK szövet

szaporulat

hydro-

cephalus

artériás/vénás

pangás

specifikus

terápia

trauma

haematoma

epi-, subdurális

intracerebrális

-

korai, artériás

fázisban

idegsebészeti

(középvonali eltolódás))

intra-

 cerebralis

haematoma

állományi 
haematoma

obstruktív

(kamrai-, 
cererebelláris 

vérzés)

másodlagos

RR  

emelkedés

idegsebészeti

tumor térfoglaló

tumor

obstruktív -

kommunikáló
-- idegsebészeti

sz.e. kamra drain

sinus

thrombosis

szekunder

diffúz oedema
-- másodlagos vérzés

terápiás

szövődmény

antikoaguláns th.

sz.e. kamra drain

SAH

kamrai –

állományi vérzés

késői,

obstruktív

szekunder

vérzés

vasospasmus, 
hypertonia th.

sz.e.kamra drain

infectio

abscessus, 
empyema, parazita 

cysta

obstruktív –

malabsorptios

szeptikus 

vénás thrombosis 

oki terápia

sz.e. kamra drain



Heteroanamnaesis 
-

 
hirtelen kezdetű

 
kettőslátás esetén -

Neurológiai  társtünetek

-

 

megtartott tudatú

 

betegeknél -

1)

 
Fejfájás, /hullámzó/tudatzavar, aluszékonyság?

2)

 
Változás a nap folyamán?

3)

 
Fejsérülés?

4)

 
Térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?

5)

 
Nyelészavar, légvételi nehézség?

6)

 
Fokozódtak-

 
e a neurológiai tünetek?

 (fejfájás, kezdődő
 

tudatzavar) 10



Hetero-Auto anamnaesis 
-

 
hirtelen kezdetű

 
kettőslátás esetén -

Szemtünetek -

 

kettőslátás?

1./  A kezdet

 

- mikor?

2./  A kép-eltolódás

 

jellege:

• Állandósult-e

• Fokozódott-e?

• Dőlés van-e?

• Napszaki ingadozás? 

• +/-

 

Ptosis?

3./ Kettőslátás -

 

külön-külön szemmel

 

nézve érzékel-e?

4./ Kancsalság

 

-

 

gyermekkori-, tompalátás-, rejtett-

 

?
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Betegség-csoport

Tünet,  lelet

Döntés

Afferens 
pupillomotoros 

funkció

Látásélesség 
(Távolra,  Közelre)

Anamnaesis

FUNDUS
Kóros eltérés?

Látászavar és szemmozgászavar   -
 

kivizsgálás folyamata

Funkciók vizsgálata

Morfológiai eltérés 
mérése

Kiegészítő

 

vizsgálat

LÁTÓTÉR
(Scotoma)

Stenop lyuk 
(Fixációs zavar ?)

L
KIEGÉSZÍTŐ

 

vizsgálatok
(+/-

 

bizonytalan az etiológia)
tünet

N

N

N

N

I

I

I

I

I1
papilla -

 

macula

2 chiasma –

 retrochiasmalis látóideg

3
kiegészítő

 

vizsgálatok

L

Diplopia 
kétszemmel rosszabb V

anisocoria, ptosis

et-

 
tünet

L

Pr.szemállás 
szemmozgások
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Tudatzavar, eszméletlen beteg esetén

oprimer szemállás,  nystagmus
oszemrések:  ptosis, exo-, enophthalmus
opupillomotoros reflexek, iso -, anisocoria

o dokumentálni-
 

mm!

Dokumentálni !!!

Diagnosztikai  lehetőségek
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SZEMMOZGÁSOK vizsgálata 
KETTŐSKÉP ELEMZÉS  

Megtekintés

 

–

 

primer szemállás -fejtartás - leírni!

Beigazító

 

szemmozgás vizsgálata (távolra, közelpontra)

o Tropia  dg. betakarásos (cover) teszt

o Phoria  dg. kitakarásos (uncover) teszt

Kiegészítő

 

tesztek:

torzió

 

vizsgálata, háromlépéses teszt

Babafejmanőver  ( Oculocephalicus reflex) 

Vezetett szemmozgások 9 tekintési irányba

Saccadikus szemmozgások

közeli kettőskép

 

(Maddox szárny,  prizmaléc)

távoli kettőskép  (Hess ernyő,  Polateszt)

kiegészítő
 

eszköztár   video-, fotósorozat,  fundusfotó

 

sorozat

Források:

1./ Soproni Anna, Domsa: A veleszületett szemmozgászavarok diagnosztikája, 

differenciál diagnosztikája,kezelése. In :Neuroophthalmologia

 

, 2012

2./ Deák Andrea: A veleszületett szemmozgászavarok .In :Neuroophthalmologia

 

, 2012



Primer vagy szekunder deviáció?
 -

 
a bénulásos kancsalság vizsgálati algoritmusa -

Forrás: GK. Noorden, E M Helveston:
Strabismus. Lépésről lépésre. 
Ford. dr. Soproni Anna, dArt kiadó,1998.



HIRTELEN KEZDETŰ

 

KANCSALSÁG  -

 

kivizsgálás folyamata -

 

3
KIEGÉSZÍTŐ

 

vizsgálatok

KIEGÉSZÍTŐ

 

vizsgálatok
+/-bizonytalan az etiológia

Supranuclearis  
szemmozgató

funkciók léziója

Agytörzsi funciók
léziója

Fluorescein Angiográfia, FLAG

Szakkonzilium -

 

társszakmák

Neuroradiológia

Szemfenéki morfológiai  dg.

Optokinetikus rfl. dg. (OKN)

Belgyógyász
(cardiológus, haematológus, etc)

Laboratóriumi konzulens

Neurológus 
( neuro-immunológus)

VOR vizsgálata, 
utriculus  (SVV)

Electro-Oculográfia (EOG)

HRT,  OCT, Gdx Vvc

CT, CT -

 

AG

DSA

MR -

 

AG

MRI

Elektrofiziológia

Perifériás 
SZM  agyideg  

paresise
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Szemmozgás zavarok  diagnosztikai lehetőségei
 Otoneurológia

 
&  Neurológia 

&  Neuro-ophthalmológia

Elektro-oculográfia
 

(EOG)

IRD, scler-SC-EOG, video-EOG

Vestibuloocularis reflex  (VOR)

vizsg.:félkörösívjáratok, otholithok 

és utricularis funkciók (SVV) 

Optokinetikus nystagmus (OKN)

folyamatos követő-, saccadicus szm.

vizsgálat,  kezelés           



Kiegészítő
 

diagnosztika



 
radiológiai vizsgálatok



 
koponya CT –

 
MR+/-

 
orbitára, sella régókra centráltan



 
mellkas CT



 
ultrahang: pajzsmirigy-, hasi-,



 
belgyógyászati kivizsgálás



 
endocrinológiai



 
Immunológiai



 
TEAM                                           

szemész,
neuro-ophthalmológus

belgyógyász:
endocrinológus
immunológus
haematológus

neurológus 
(neuro)radiológus 

beteg

Σ Σ Σ



Szemmozgató
 

rendszerek

SUPRANUCLEARIS  

szemmozgató
 

rendszerek

(FEM, SEM)

AGYTÖRZSI szemmozgató

központok, pályák

PERIFÉRIÁS  

szemmozgató
 

agyidegek 

(infranuclearis rendszer)
19



A  leggyakoribb  szemmozgászavar  típusok

PERIFÉRIÁS szemizom paresisek

NEMNEM--IZOLIZOLÁÁLT szemizom paresis (intraLT szemizom paresis (intra--

 
éés extraaxis extraaxiáálisak)lisak)

MYOPATHIMYOPATHIÁÁK K éés a   NEUROMUSCULARIS ks a   NEUROMUSCULARIS kóórkrkéépekpek

20

SUPRANUCLEARIS  konjugált deviációk

AGYTÖRZSI  eredetű
 

szemmozgás zavarok



Perifériás paresis

onagy kép diszparáció

olegnagyobb PD-val sem

korrigálható

Th.: oki kezelés

PD:

 
csak a reziduális 

elmaradás korrigálható

Centrális paresis

oszimmetrikus képeltolódás

oPD-val korrigálhatók

 (10 PD alatt) 
o horizontális

o vertikális  síkba

orotációs zavar nem javítható

Differenciál diagnózis



Az agytörzs (ATÖ) szerepe
 a szemmozgások szabályozásában

AGYTÖRZS

„relé
 

állomás”

periféria   –
 

ATÖ
 

–
 

supranuclearis

ATÖ

 
feladata:

-

 
konjugált szemmozgások  

-

 
test egyensúlyi-, helyzetváltoztatási 
koordináció

Diszkonjugált  ATÖ

 

szm zavar formái

-

 

horizontális síkban

-

 

vertikális síkban

-

 

Oculovestibularis pálya lézió

 

–

 

OTR
22



Fel és/vagy lefelé
 

tekintési paresis
 ún. Parinaud szindróma

Parinaud szindróma 

(riFLM, nucl.,int.Cajal,nucl.III.-IV.) 

Tünetek

o kezdet: ún. upbeat nystagmus

o egy-, majd kétoldali felfelé

 

tekintési paresis 

o convergentia csökkenése (spazmusa)

o kóros ko-kontrakció: 
bulbusok retrahálódása + szemhéjak kóros 
retrakciója (felfelé

 

tekintéskor)

o pupilla reakciók: 
indirekt pr. paresise, anisocoria, „light –near 
dissoctiation”

Okok

o hydrocephalus

o pinealoma, periaqueduct.  astrocytoma

o extrapyramidalis -, cerebrovascularis megbetegedés 

o középvonali kompresszió

23



Fel és/vagy lefelé
 

tekintési paresis
 ún. Parinaud szindróma






Horizontális ABdukciós paresis

nucl. abducentis    -

 
PPFR 

+PPFR, nucl.VM,med., nucl.PH 

o strabismus convergens szemállás+/-

o váltott takarás –

 

esophoria<esotropia

o vezetett szm:oldalra tekintés paresise 

o kombinálódhat vertikális  elcsúszással

Klinikai formák: 
-

 

horizontális oldalra tekintési paresis
(egy-, kétoldalra)

-

 

egy és egy fél szindróma

Okok:

40 <éév : SM

45 >éév : stroke

(vascularis 
encephalopathia)

koponyaűri nyomásfokozódás (HIP)

Agytörzsi ABDUKCIÓS tekintési paresis



KÉTOLDALI  ABDUKCIÓS PARESIS
 (ESOPHORIA, ATÖ)

 -
 

cover teszt -
 JOBB <<<  BAL






BALOLDALI PLÉGIA  N.VI.  
(ESOTROPIA, perifériás bénulás)

-
 

vezetett szemmozgások  -






Agytörzsi  ADDUKCIÓS  tekintési paresis

INTERNUCLEARIS OPHTHALMOPARESIS

(INO)
eo. FLM laesio    -

 

addukciós paresis

o a befelé

 

néző-, addukáló

 

szemben 
elmaradás

o diplopia:olvasáskor, oldalra  nézve

Okok:    40 < éév : SM,      45 >éév : stroke

EGY ÉS EGY FÉL  (MÁSFÉL)   SZINDRÓMA
ko. FLM laesio  + eo PPFR laesio

o egyoldali  oldalra tekintési plégia 
(INO+PPFR)

+

o Eo-on:  INO  és ép  abdukció

 

(csak INO)
Okok:    40 < éév : SM,      45 >éév : stroke



Az agytörzsi HORIZONTO –

 
(cyclo)VERTIKÁLIS szemmozgászavar 

ún. OCULARIS TILT szindróma (OTR)

Vestibulo-Ocularis reflexpálya 

(VOR)
FIV, vestibularis magvak, 

oculomotorius szm.magvak,  

riFLM,  nucl. int.Cajal, THAL

Ocularis tilt reakció(OTR)

1.   ferde, nem kompenzáló

 

fejtartás

2.   horizonto-vertikális 
szemmozgászavar

ferde kép eltolódás (skew

deviation=SD)

3.a cyclorotációs szemmozgások

zavara

VOR lézió:

 

pontomedullarisan

 

-

 
ipsilateralis OT

VOR lézió:

 

pontomesencephalicusan

 

-

 
ellenoldali OTR

A szimmetrikus ferde szemállás 
elcsúszása, ún. skew deviation (SD)   
három típusa. 
Th Brandt et al. Different types of skew 
deviation J Neurol. Psych. 
1991;54:549-550 /)



PUPILLA TÜNETEK
 -

 
magassági differenciál diagnosztika -

PARASYMPATICUS pályalézió

Afferens száron :

• amauroticus

 

pupilla

• Marcus –

 

Gunn

 

jel

• „swinging flashlight”

Efferens pályán:

o anisocoria

o az ún. “light –

 

near dissociation”

o Argyll –Robertson szimptóma

o az egyoldali

 

fixált

 

és dilatált

 

pupilla

30

Dg. 1./ pupilla: méret,

 

oldalkülönbség, szemrések

 

, ptosis
2./ direkt

 

és indirekt

 

pupilla

 

reakció

 

kiváltása
3./ convergentia

 

–,  és az

 

accommodatio

 

késztetésre
4./

 

lokalizációs

 

diagnosztikai

 

csepptesztek



A
 kettőslátás leggyakoribb okai

Neurogén paresis

• cerebrovascularis esemény
• gyulladás (SM, herpes zoster)
• koponya traumák
• intracaniális térfoglalás:

• intraxialisan 
• extraaxialisan
• orbitában terjedő

 

ún. nem-izolált 
paresisek 

Neuromuscularis diszfunkciNeuromuscularis diszfunkcióókk

Myasthenia gravis csoportok
generalizgeneralizáált lt --, akut, malignus, bulbaris, akut, malignus, bulbaris--,,
agytagytöörzsi folyamatot utrzsi folyamatot utáánznzóó--,csecsem,csecsemőő
gyermekkori forma, id, időőskori formaskori forma

Autoimmun betegsAutoimmun betegséégekkel tgekkel táársulrsulóó

 

MG MG 
klinikai  szindrklinikai  szindróómmáák:k:
pajzsmirigy betegspajzsmirigy betegséégek, RA, SLE,  SM, Sjgek, RA, SLE,  SM, Sjöögrengren
psoriasis, polymyositis, dermatomyositpsoriasis, polymyositis, dermatomyositis  is  

MyastheniMyastheniáás reakcis reakcióókk
toxinok toxinok (Clostridium, Diphtheria)(Clostridium, Diphtheria)
gygyóógyszerek: gyszerek: relaxrelaxáánsok, antibiotikumok, nsok, antibiotikumok, 

bbééta blokkolta blokkolóókk

31

Paraneoplasia a KIR-ben

malignus MG: Lambert –Eaton syndroma
kemoterápia
lymphoma
leukémia 



A neurogen paresisek és az ún. myopathiák okozta 
pseudoparesisek 

differenciál diagnosztikája

NEUROGÉN 
paresisek

NEUROMUSCULARIS
paresisek -

 

OMG
MYOPATHIÁK 

okozta
pseudoparesisek

Általános jellemzők paresis súlyosbodik

 

-

 

plégia
Magassági lokalizáció

napszaki

 

ingadozás

 

–

 

fáradás
bármely

 

paresis form utánoz

+/-

 

orbitopathia
pseudoabducens

pseudoparinaud paresis

Pupillomotoros funkciók többnyire: + - szimpatikus rost lézió

Neurológiai  tünetek
többnyire:+

bulbaris, pharyngealis

 
paresisek

 

–

 

életveszély!
–: ha endocrin

 

eredetű
+: ha szisztémás

 

autoimmun

Szisztémás betegségek

-
autoimmun

 

kórképek

 

(RA, SLE, 
Sjögren-) paraneoplasia

 

(tüdő, 
máj

 

vastagbél

 

cc.)

Hashimoto-thyreoiditis

 
autoimmun

 

betegség
+/–

 

neurológiai

 

szindrómák

Koponya,  orbita CT,
mellkas CT,  MR etiológia specifikusan:+/-

-
thymoma:+ orbito-,  myopathia: +/-

Tensilon teszt - + -,  kivéve, ha OMG-vel

EMG - + +/-

Rövidítések:  
RA Rheumatoid Arthritis  /  SLE  Szisztémás Lupus Erythematosus  / 

EMG ElektroMyoGraphia /  OMG Ocularis Myasthenia Gravis  / cc  carcinoma



Myasthenia gravis –
 Ocularis Myasthenia gravis (OMG)

OMG  -

 
szemmozgászavar

• NEM típusos semelyik perifériás és/vagy centrális szemmozgászavarra

• Egyidejűleg több agyideg által innervált szemizom mozgászavara áll 
fenn

• Időbeli felismerésével megelőzhető: NYELÉS-, LÉGZÉSBÉNULÁS

• Pupilla funkciók rendben



Kezelési és gondozási alapelvek

o az etiológia pontosítása, az  alapbetegség etiológia –specifikus és szimptomatikus  
kezelése

o kezelés hatékonyságának követése szemtünetek tesztelésével is

o szövődmények

 

megelőzése,  gondozása

o csak TEAM

 

munka –

 

szoros kooperáció

 

révén kezelhető

 

betegcsoport

o Szemtünetekhez társuló

 

életveszélyes tünetek esetén:  pl.nyelés-, légzészavar…

azonnali  intenzív  osztályos ellátás –

 

megfelelő

 

centrum 

szemész,
neuro-ophthalmológus

belgyógyász:
endocrinológus
immunológus
haematológus

neurológus 
(neuro)radiológus 

beteg

Σ Σ Σ



A  neurorehabilitáció
 

jelentősége:
 

visszailleszkedés  a „látók társadalmába”!

35

• a beteget élete végéig egy team rehabilitálja

• az életvitel
 

kialakítása:
 beteget megtanítani közlekedni, 

hétköznapi tevékenykedésre, önellátásra
 (a látáskárosodásnak megfelelően,

 látótér kiesés, maradandó
 

kettőslátás mellett is)

• a munkaterápia
 

jelentősége 



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.



Neuro-ophthalmologia kézikönyv   -
 

ingyenesen letölthető:

nosza.eu



Somlai Judit dr.

+36 (20) 978 -
 

7021 
dr@somlaijudit.hu

www.somlaijudit.hu
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Somlai Judit1, Szeifert György2, Domsa Patricia3



1HM Honvéd kórház, Neurológia Stroke, Neuro- Ophthalmologia, Budapest

2Péterfy Baleseti Központ Idegsebészeti Sérültek Osztálya, Budapest

3Heim Pál Gyermekkórház Rendelőintézet,  Budapest

Rubrica Gyógyműhely,  Budapest 





 









 A koponyaűri nyomásfokozódás (KNYF)

  korai  diagnózisa

(ha első tünet : a  szemmozgató funkciók  zavara)







gyermekkorban– amíg nem társul papilla oedemával –

                              nem fogalmazódik meg a kettőslátás tünete



funkció vesztés – még morfológiai (MR) eltérés nélkül



minél koraibb a diagnózis – annál hatékonyabb a kezelés



magassági diagnosztika - szemmozgászavar típusa, lokalizáció

*







*
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A  szemtünetek  jelentősége  

a koponyaűri nyomásfokozódás (KNYF) 

esetén

Szemmozgászavar tünetei  (elő)jelzik a legkoraibb fázisban az induló KNYF-t



differenciál diagnosztikai  lehetőség adódik

a szemmozgászavarral induló,  nem-KNYF eredetű neurológiai kórképek elkülönítésében (pl. OMG,  myopathiák)

a neurogén –incomitans és a concomitans –valódi strabizmus

     elkülönítésében

a szemmozgászavar mértékének, jellegének követésével megítélhető:

a betegség prognózisa 

a kezelés effektivitása







Látásvesztés kezdete az idő függvényében :      A neuroophthalmológiai szindrómák a sürgősségi beteg ellátásban

forrás:Schiefer, Wilhelm, Hart (Eds.)

Clinical Neuro-Ophthalmology   -   A  paractical Guide (1.) 

Springer, Berlin, /Heidelberg/, New York, 2007.







A gyermekkori koponyaűri nyomásfokozódás 

legfontosabb akut tünetei - okai

		akut tünetek		okok lehetnek

		

papilla oedema

kétoldali paresis n. VI.             

megtartott látásfunkciók 
          (obskurációk)

Parinaud szindróma
       (DMB szindróma) 

 centrális hányás 
		

1.  koponya  traumák
2.  liquor keringési zavar 
3.  középvonali térfoglalás- 
              agytörzsi kompresszió
4. szív megállás-, légzés bénulás
5. Vérzés – perinatalis sérülés
         intracerebralis-
         kamrába törő-

























Aetiopathiomechanizmus – KNYF

- koponya traumák -polytraumatizáció - 







                 epiduralis haematoma







 

             akut subduralis haematoma









             krónikus subduralis   haematoma 

                                  akut bevérzéssel











Aetiopathiomechanizmus – KNYF

HYDROCEPHALUS

LIQUOR KERINGÉSI ZAVAROK 



HYPERSECRETIOS hydrocephalus - agykamrák- plexus chorioideus

fokozott liquor termelődés–normális  mértékű felszívódás

encephalitis, ependymoma  



NON-RESORPTIOS (NORMÁLNYOMÁSÚ) hydrocephalus 

				- Pacchioni féle granulációk- vénás sinusokban

liquor felszívódás csökkenése, 

ic. sinus-vénás keringési zavar







 OBSTRUKCIÓS hydrocephalus - liquor levezető rendszer zavara, elzáródása



 

                             

s







 





 traumás  SAH után

		 congenitalis – pl. aueductus atresia





		 kompresszió – térfoglaló folyamat













Aetiopathiomechanizmus – KNYF

KÖZÉPVONALI  TÉRFOGLALÓ  FOLYAMATOK  







            

 hátsó skála térfoglaló folyamatai

 

tumor  hirtelen bevérzése



 agykamrába törő vérzés

 

anerysma ruptura









Koponyaűri nyomásfokozódás   -   okok és kezelési lehetőségek

Adjuváns kezelések: lélegeztetés, IP monitorozása, ozmoterápia, steroidok,

		  idegsebészeti beavatkozások                                                                                                       



		KÓROKOK		szövet
szaporulat		hydro-
cephalus		artériás/vénás
pangás		specifikus
terápia

		
trauma		haematoma
epi-, subdurális
intracerebrális		             
-		korai, artériás
fázisban		idegsebészeti
(középvonali eltolódás)

		intra-cerebralis
haematoma		
állományi haematoma		obstruktív
(kamrai-, cererebelláris vérzés)		másodlagos
RR  
emelkedés		idegsebészeti


		tumor		térfoglaló
tumor		obstruktív -
kommunikáló		-		idegsebészeti
sz.e. kamra drain

		sinus
thrombosis		szekunder
 diffúz oedema		-		másodlagos vérzés
terápiás
szövődmény		antikoaguláns th.
sz.e. kamra drain

		
SAH
		kamrai – 
állományi vérzés		késői,
obstruktív		szekunder
vérzés		vasospasmus, hypertonia th.
sz.e.kamra drain

		
infectio		abscessus, empyema, parazita cysta		obstruktív –
malabsorptios		szeptikus 
vénás thrombosis 		oki terápia
sz.e. kamra drain





































Heteroanamnaesis 

 - hirtelen kezdetű kettőslátás esetén -

Neurológiai  társtünetek

- megtartott tudatú betegeknél -







Fejfájás, /hullámzó/tudatzavar, aluszékonyság?



Változás a nap folyamán?



Fejsérülés?



Térérzékelési-, lépcsőn járási zavar?



Nyelészavar, légvételi nehézség?



Fokozódtak- e a neurológiai tünetek?

       (fejfájás, kezdődő tudatzavar) 

*







Hetero-Auto anamnaesis 

 - hirtelen kezdetű kettőslátás esetén -

Szemtünetek - kettőslátás?



1./  A kezdet - mikor?



2./  A kép-eltolódás jellege:

Állandósult-e

Fokozódott-e?

Dőlés van-e?

Napszaki ingadozás? 

+/- Ptosis?



3./ Kettőslátás - külön-külön szemmel nézve érzékel-e?



4./ Kancsalság - gyermekkori-, tompalátás-, rejtett- ?









 







*





*









Betegség-csoport

Tünet,  lelet

Döntés

 

Afferens pupillomotoros funkció

Látásélesség 

(Távolra,  Közelre)





Anamnaesis





FUNDUS

Kóros eltérés?

 Látászavar és szemmozgászavar   -    kivizsgálás folyamata

Funkciók vizsgálata 

Morfológiai eltérés mérése

Kiegészítő vizsgálat

LÁTÓTÉR

(Scotoma)

Stenop lyuk 

(Fixációs zavar ?)

L

KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok

(+/-  bizonytalan az etiológia)

 tünet



N

N

N

N

I

I

I

I

I

1

papilla - macula

2	chiasma – retrochiasmalis látóideg

3

kiegészítő vizsgálatok

L





Diplopia 

kétszemmel rosszabb V

anisocoria, ptosis





et- tünet

L













Pr.szemállás szemmozgások











                                                                             







*





Tudatzavar, eszméletlen beteg esetén



		primer szemállás,  nystagmus

		szemrések:  ptosis, exo-, enophthalmus

		pupillomotoros reflexek, iso -, anisocoria

		dokumentálni- mm!









Dokumentálni !!!

Diagnosztikai  lehetőségek



*
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SZEMMOZGÁSOK vizsgálata 

KETTŐSKÉP ELEMZÉS  





Megtekintés – primer szemállás -fejtartás - leírni!



Beigazító szemmozgás vizsgálata (távolra, közelpontra)

Tropia  dg. betakarásos (cover) teszt

Phoria  dg. kitakarásos (uncover) teszt

Kiegészítő tesztek:

  torzió vizsgálata, háromlépéses teszt 

Babafejmanőver  ( Oculocephalicus reflex) 

Vezetett szemmozgások 9 tekintési irányba

Saccadikus szemmozgások



közeli kettőskép  (Maddox szárny,  prizmaléc)

távoli kettőskép  (Hess ernyő,  Polateszt)

kiegészítő eszköztár   video-, fotósorozat,  fundusfotó sorozat 





Források:

1./ Soproni Anna, Domsa: A veleszületett szemmozgászavarok diagnosztikája, 

                         differenciál diagnosztikája,kezelése. In :Neuroophthalmologia , 2012

2./ Deák Andrea: A veleszületett szemmozgászavarok .In :Neuroophthalmologia , 2012







Primer vagy szekunder deviáció?

- a bénulásos kancsalság vizsgálati algoritmusa -

Forrás: GK. Noorden, E M Helveston:

 Strabismus. Lépésről lépésre. 

Ford. dr. Soproni Anna, dArt kiadó,1998.











HIRTELEN KEZDETŰ KANCSALSÁG  -    kivizsgálás folyamata - 3

KIEGÉSZÍTŐ vizsgálatok

KIEGÉSZÍTŐ  vizsgálatok

+/-bizonytalan az etiológia





Supranuclearis  szemmozgató 

funkciók léziója

Agytörzsi funciók

léziója



Fluorescein Angiográfia, FLAG

Szakkonzilium - társszakmák

Neuroradiológia

Szemfenéki morfológiai  dg.

Optokinetikus rfl. dg. (OKN)

Belgyógyász

(cardiológus, haematológus, etc)

Laboratóriumi konzulens

Neurológus 

( neuro-immunológus)

VOR vizsgálata, 

utriculus  (SVV)

Electro-Oculográfia (EOG)

HRT,  OCT, Gdx Vvc

CT, CT - AG

DSA

MR - AG

MRI

Elektrofiziológia

Perifériás 

SZM  agyideg  paresise







*

Szemmozgás zavarok  diagnosztikai lehetőségei

Otoneurológia  &  Neurológia  

&  Neuro-ophthalmológia

Elektro-oculográfia			(EOG)

     IRD, scler-SC-EOG, video-EOG



Vestibuloocularis reflex  		(VOR)

     vizsg.:félkörösívjáratok, otholithok 

     és utricularis funkciók (SVV) 



Optokinetikus nystagmus 		(OKN)

     folyamatos követő-, saccadicus szm.

	vizsgálat,  kezelés           







Kiegészítő  diagnosztika

radiológiai vizsgálatok

koponya CT – MR+/- orbitára, sella régókra centráltan

 mellkas CT

ultrahang: pajzsmirigy-, hasi-,



belgyógyászati kivizsgálás

endocrinológiai

Immunológiai



TEAM                                           

 szemész,

neuro-ophthalmológus

belgyógyász:

endocrinológus

immunológus

haematológus

neurológus 

(neuro)radiológus 







beteg

Σ Σ Σ







Szemmozgató rendszerek

				

                                         SUPRANUCLEARIS  

				       szemmozgató rendszerek

                                                 (FEM, SEM)





			AGYTÖRZSI szemmozgató

                            központok, pályák







 			                	PERIFÉRIÁS  

				              szemmozgató agyidegek 

				              (infranuclearis rendszer)      	

*



*
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A  leggyakoribb  szemmozgászavar  típusok

PERIFÉRIÁS szemizom paresisek



NEM-IZOLÁLT szemizom paresis (intra- és extraaxiálisak)



MYOPATHIÁK és a   NEUROMUSCULARIS kórképek

*

		SUPRANUCLEARIS  konjugált deviációk

AGYTÖRZSI  eredetű szemmozgás zavarok
























Perifériás paresis



nagy kép diszparáció

legnagyobb PD-val sem

	korrigálható

Th.: oki kezelés

PD:	csak a reziduális 

	elmaradás korrigálható 



Centrális paresis



szimmetrikus képeltolódás

PD-val korrigálhatók

(10 PD alatt) 

horizontális

vertikális  síkba

rotációs zavar nem javítható

Differenciál diagnózis







Az agytörzs (ATÖ) szerepe

 a szemmozgások szabályozásában



AGYTÖRZS

„relé állomás” 



 periféria   –   ATÖ   –  supranuclearis



ATÖ feladata:

- 	konjugált szemmozgások  

-	test egyensúlyi-, helyzetváltoztatási koordináció





Diszkonjugált  ATÖ szm zavar formái

-	horizontális síkban

-	vertikális síkban

-	Oculovestibularis pálya lézió – OTR

*







Fel és/vagy lefelé tekintési paresis

ún. Parinaud szindróma

Parinaud szindróma 

(riFLM, nucl.,int.Cajal,nucl.III.-IV.) 



Tünetek

kezdet: ún. upbeat nystagmus

egy-, majd kétoldali felfelé tekintési paresis 

convergentia csökkenése (spazmusa)

kóros ko-kontrakció: 

bulbusok retrahálódása + szemhéjak kóros retrakciója (felfelé tekintéskor)

pupilla reakciók: 

indirekt pr. paresise, anisocoria, „light –near dissoctiation”



Okok

hydrocephalus

pinealoma, periaqueduct.  astrocytoma

extrapyramidalis -, cerebrovascularis megbetegedés 

középvonali kompresszió

*







Fel és/vagy lefelé tekintési paresis

ún. Parinaud szindróma

















Horizontális ABdukciós paresis

nucl. abducentis    -   PPFR 

+PPFR, nucl.VM,med., nucl.PH 





   strabismus convergens szemállás+/-

   váltott takarás – esophoria<esotropia

   vezetett szm:oldalra tekintés paresise 

   kombinálódhat vertikális  elcsúszással





Klinikai formák: 

-   horizontális oldalra tekintési paresis 

      (egy-, kétoldalra)

-   egy és egy fél szindróma



Okok:	

	40 <éév : SM

	45 >éév : stroke

		(vascularis encephalopathia)

	koponyaűri nyomásfokozódás (HIP)

Agytörzsi ABDUKCIÓS tekintési paresis











KÉTOLDALI  ABDUKCIÓS PARESIS

 (ESOPHORIA, ATÖ)

- cover teszt -  

JOBB <<<  BAL









 BALOLDALI PLÉGIA  N.VI.  

(ESOTROPIA, perifériás bénulás)

-  vezetett szemmozgások  -  









Agytörzsi  ADDUKCIÓS  tekintési paresis

INTERNUCLEARIS OPHTHALMOPARESIS

(INO)

    eo. FLM laesio    -   addukciós paresis



a befelé néző-, addukáló  szemben elmaradás

diplopia:olvasáskor, oldalra  nézve



	Okok:    40 < éév : SM,      45 >éév : stroke

EGY ÉS EGY FÉL  (MÁSFÉL)   SZINDRÓMA

ko. FLM laesio  + eo PPFR laesio







		egyoldali  oldalra tekintési plégia (INO+PPFR)	



+

		Eo-on:  INO  és ép  abdukció  (csak INO)



	Okok:    40 < éév : SM,      45 >éév : stroke





*









  Az agytörzsi HORIZONTO – (cyclo)VERTIKÁLIS szemmozgászavar 

ún. OCULARIS TILT szindróma (OTR)



Vestibulo-Ocularis reflexpálya 

(VOR)

    FIV, vestibularis magvak, oculomotorius szm.magvak,  

riFLM,  nucl. int.Cajal, THAL

   



Ocularis tilt reakció(OTR)



1.    ferde, nem kompenzáló fejtartás

2.   horizonto-vertikális szemmozgászavar

      ferde kép eltolódás (skew

                                               deviation=SD)

a cyclorotációs szemmozgások

       zavara





VOR lézió:	pontomedullarisan - 	ipsilateralis OT

VOR lézió:	pontomesencephalicusan - 	ellenoldali OTR



 

A szimmetrikus ferde szemállás elcsúszása, ún. skew deviation (SD)   három típusa. 

Th Brandt et al. Different types of skew deviation J Neurol. Psych. 1991;54:549-550 /)







PUPILLA TÜNETEK

- magassági differenciál diagnosztika -



PARASYMPATICUS pályalézió





Afferens száron :

			amauroticus pupilla

			Marcus – Gunn jel

		           „swinging flashlight”







Efferens pályán:

   anisocoria

   az ún. “light – near dissociation”

   Argyll –Robertson szimptóma

   az egyoldali fixált és dilatált pupilla

*

Dg. 1./ pupilla: méret, oldalkülönbség, szemrések , ptosis

         2./ direkt és indirekt pupilla reakció kiváltása

         3./ convergentia –,  és az accommodatio késztetésre

         4./ lokalizációs diagnosztikai csepptesztek







A 

kettőslátás leggyakoribb okai 



Neurogén paresis 



cerebrovascularis esemény

gyulladás (SM, herpes zoster)

koponya traumák

intracaniális térfoglalás:

intraxialisan 

extraaxialisan

orbitában terjedő ún. nem-izolált paresisek 

Neuromuscularis diszfunkciók



Myasthenia gravis csoportok

generalizált -, akut, malignus, bulbaris-,

agytörzsi folyamatot utánzó-,csecsemő

gyermekkori forma, időskori forma





Autoimmun betegségekkel társuló MG 

klinikai  szindrómák: 

pajzsmirigy betegségek, RA, SLE,  SM, Sjögren

psoriasis, polymyositis, dermatomyositis  





Myastheniás reakciók

toxinok (Clostridium, Diphtheria)

gyógyszerek: relaxánsok, antibiotikumok, 

                                   béta blokkolók

*

Paraneoplasia a KIR-ben



malignus MG: Lambert –Eaton syndroma

kemoterápia

lymphoma

leukémia 







A neurogen paresisek és az ún. myopathiák okozta pseudoparesisek 

differenciál diagnosztikája

Rövidítések:  

RA Rheumatoid Arthritis  /  SLE  Szisztémás Lupus Erythematosus  / 

 EMG ElektroMyoGraphia /  OMG Ocularis Myasthenia Gravis  / cc   carcinoma

		NEUROGÉN 
paresisek		NEUROMUSCULARIS
paresisek - OMG		MYOPATHIÁK okozta
pseudoparesisek

		Általános jellemzők		paresis súlyosbodik - plégia
Magassági lokalizáció		napszaki ingadozás – fáradás
bármely paresis form utánoz		+/- orbitopathia
pseudoabducens
pseudoparinaud paresis

		Pupillomotoros funkciók		többnyire: +		-		
szimpatikus rost lézió

		Neurológiai  tünetek		
többnyire:+		bulbaris, pharyngealis paresisek – életveszély!		–: ha endocrin eredetű
+: ha szisztémás autoimmun

		Szisztémás betegségek		
-		autoimmun kórképek (RA, SLE, Sjögren-) paraneoplasia (tüdő, máj vastagbél cc.)		Hashimoto-thyreoiditis autoimmun betegség
+/– neurológiai szindrómák

		Koponya,  orbita CT,
mellkas CT,  MR		
etiológia specifikusan:+/-
		-
thymoma:+		
orbito-,  myopathia: +/-

		Tensilon teszt		-		+		-,  kivéve, ha OMG-vel

		EMG		-		+		+/-







































Myasthenia gravis –

 Ocularis Myasthenia gravis (OMG)



OMG  -  szemmozgászavar

		NEM típusos semelyik perifériás és/vagy centrális szemmozgászavarra

		Egyidejűleg több agyideg által innervált szemizom mozgászavara áll fenn

		Időbeli felismerésével megelőzhető: NYELÉS-, LÉGZÉSBÉNULÁS

		Pupilla funkciók rendben









Kezelési és gondozási alapelvek

az etiológia pontosítása, az  alapbetegség etiológia –specifikus és szimptomatikus  kezelése

kezelés hatékonyságának követése szemtünetek tesztelésével is

szövődmények megelőzése,  gondozása

csak TEAM munka – szoros kooperáció révén kezelhető betegcsoport

Szemtünetekhez társuló életveszélyes tünetek esetén:  pl.nyelés-, légzészavar…

		azonnali  intenzív  osztályos ellátás – megfelelő centrum 

 szemész,

neuro-ophthalmológus

belgyógyász:

endocrinológus

immunológus

haematológus

neurológus 

(neuro)radiológus 







beteg

Σ Σ Σ







A  neurorehabilitáció  jelentősége:



visszailleszkedés  a „látók társadalmába”!





*









          



            





		  a beteget élete végéig egy team rehabilitálja



     

 

		  az életvitel kialakítása: 

    beteget megtanítani közlekedni, 	

    hétköznapi tevékenykedésre, önellátásra

    (a látáskárosodásnak megfelelően,

     látótér kiesés, maradandó kettőslátás mellett is)







		  a munkaterápia jelentősége 













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.
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