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FOGALMAK 
DEFINIÁLÁSA



Jellegzetes panaszok és tünetek 

Az  IIH-s beteg típusosan: fiatal túlsúlyos nő
Erős fejfájás, pulzáló tinnitus, tranziens vizuális 
obscuratio, diplopia
Lassan progrediáló perifériás látótérszűkület, 
kivéve fulmináns vagy malignus IIH esetén: 
A gyors látásvesztés: a panaszok és a látási 
tünetek között 4 hétnél rövidebb idő telik el
A látásvesztés feltételezett oka: axoplazmás stasis 
és a látóideg másodlagos ischaemiája hirtelen 
megemelkedett agynyomás következtében   
Szemfenék: kétoldali, szimmetrikus 
papilladuzzanat 



Papilla oedema
Helytelen elnevezés:
1.Axoplasmás, nem interstitialis oedema; 
Atrophiás axonok már nem duzzadnak!
2.Papilla oedema: csak agynyomás-
fokozódás miatti papilladuzzanat!           6-18 
óra alatt alakul ki, 4-8 hét alatt múlik el (ha a 
kiváltó ok megszűnt)
A többi papilladuzzanatot etiológia szerint 
nevezzük el: pl. inflammatiós...
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DIAGNOSZTIKAI 
KRITÉRIUMOK



A PTCS jellegzetes képalkotó-
eltérései

Üres sella turcica – krónikus folyamatra 
jellemző
A szemgolyó hátsó felszínének lapítottsága 
A látóidegfő bedomborodása 
A látóideghüvely tágulata (periopticus 
subarachnoidalis tér) a n. opticus kanyargós 
lefutásával vagy anélkül  
A sinus transversus stenosisa (kétoldali, 
szimm.)





A képalkotó eljárások szerepe –
agyi-MRI és -MRV

lPrimary spontaneous cerebrospinal fluid leaks and 
idiopathic intracranial hypertension Pérez MA et 
al. Newman NJ. J Neuroophthalmol. 2013 
Dec;33(4):330-7.
lMeningoceles in idiopathic intracranial 
hypertension. Bialer OY, Rueda MP, Bruce BB, 
Newman NJ, Biousse V, Saindane AMAJR Am J 
Roentgenol. 2014 Mar;202(3):608-13.
lMRI findings of elevated intracranial pressure in 
cerebral venous thrombosis versus idiopathic 
intracranial hypertension with transverse sinus 
stenosis. Ridha MA et al. Newman NJ 
N h h l l  2013 F b 1 37(1) 1 6



Idiopathic Intracranial Hypertension 
Treatment Trial (IIHTT)

Neuro-Ophthalmology Research Disease 
Investigator Consortium (NORDIC)
165 IIH-s beteg és enyhe látásvesztés (PMD, –2 to 
–7 dB) randomizált: acetazolamid vagy placebo.
Napi max. 4g acetazolamid, 2x elosztva
A dózist emelték, amíg a papillooedema foka ˂1 
(Frisén-skála) és a PMD legalább 1dB-t javult OU. 
Mindkét csoport alacsony sótartalmú diétát és 
életmód-változtató programot is követett (JAMA 
2014;311:1641-51)

http://content.lib.utah.edu/utils/getfile/collection/EHSL-Moran-Neuro-opth/id/140/filename/88.pdf
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1861803&resultClick=3


IIHTT – az első 6 hónap eredménye

Acetazolamiddal kezelt csoport: jelentősebb 
javulás a papilloodema átlagos mértékében és a 
látással kapcsolatos életminőségben (VFQ-25)
A kezelt csoport 4.05 kg-mal többet veszített a 
súlyából, mint a fokozott fizikai aktivitású, de 
gyógyszerrel nem kezelt csoport. 
A statisztikai, ún. közvetítéses (mediation) 
analízis azt mutatta, hogy a gyógyszer hatása nem 
a súlyvesztéssel volt kapcsolatos. 

http://www.nei.nih.gov/resources/visionfunction/vfq_ia.pdf


Kezelés: függ a tünetektől, 
a sebésztől stb.

lCerebrospinal fluid diversion procedures in the treatment 
of patients with idiopathic intracranial hypertension. Malik 
A, Golnik K. Int Ophthalmol Clin. 
lOptic Nerve Sheath Decompression: A Surgical Technique 
With Minimal Operative Complications. Moreau A, Lao 
KC, Farris BK. J Neuroophthalmol. 2013 
lStenting of the Transverse Sinuses in Idiopathic 
Intracranial Hypertension Ahmed, Rebekah; Friedman, 
Deborah I.; Halmagyi, G. Michael  Journal of Neuro-
Ophthalmology. 31(4):374-380, December 2011.
lIncreasing intraocular pressure as treatment for 
papilledema. Fleischman D, Berdahl JP, Fautsch MP, 
Chesnutt DA, Allingham RR. Exp Eye Res. 2013



Hydrocephalus:                          
VP söntbeültetés előtt és után 



Köszönöm a figyelmet!



Sagittalis T2: 
ép vs. hydrocephalus



Pseudotumor Cerebri Syndrome 
Associated With Giant Arachnoid 

Granulation

A. CT reveals a hypodense 
filling defect at the origin of the 
right transverse sinus adjacent 
to the torcular, with involvement 
of the proximal left transverse 
sinus (arrow). B. T1 axial MRI 
shows the hypodense filling 
defect (arrow) at the origin of the 
right transverse sinus, 
corresponding to the CT image. 
C. T2 axial MRI shows a 
hyperintense signal (arrow) 
corresponding to the filling 
defect. CT, computed 
tomography; MRI, magnetic 
resonance imaging.
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http://journals.lww.com/jneuro-ophthalmology/Fulltext/2013/12000/Pseudotumor_Cerebri_Syndrome_Associated_With_Giant.24.aspx


Korai Teljesen kialakult

Krónikus Atrófiás



Drusen papillae

Pseudooedema o.u.



Fulmináns vagy malignus IIH

a látásvesztés gyors: a panaszok és a látási 
tünetek között 4 hétnél rövidebb idő telik el
a látásvesztés feltételezett oka axoplazmás stasis 
és a látóideg másodlagos ischaemiája hirtelen 
megemelkedett agynyomás következtében   
Azonnali, gyógyszeres és sebészeti kezelést 
igényel
üres sella szindróma 



A szemfenék kezdeti vizsgálata 4 fulmináns, idiopathiás 
intracranialis hypertesióban szenvedő betegnél

Thambisetty M et al. Neurology 2007;68:229-232

©2007 by Lippincott Williams & Wilkins
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Goldmann- és Humphrey-látótér ugyanazon 4 betegnél 
kezelés előtt (A, C, E, G) és után (B, D, F, H)

Thambisetty M et al. Neurology 2007;68:229-232
©2007 by Lippincott Williams & Wilkins
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Example of flow visualization for COM  

Schrauben E et al. AJNR Am J Neuroradiol 2014;35:999-
1006

©2014 by American Society of Neuroradiology
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