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SzemSzeméészeti tszeti tüünetekkel jnetekkel jáárr

�� HYPOPHYSIS DAGANATOKHYPOPHYSIS DAGANATOK
�� CUSHING SZINDRCUSHING SZINDRÓÓMAMA
�� HYPERALDOSZTERONIZMUSHYPERALDOSZTERONIZMUS
�� HYPERPARATHYREOSISHYPERPARATHYREOSIS

�� BASEDOW KBASEDOW KÓÓRR

�� HYPERLIPIDAEMIA HYPERLIPIDAEMIA 

�� DIABETES MELLITUSDIABETES MELLITUS



SZEMSZEMÉÉSZETI TSZETI TÜÜNETEKNETEK

�� LLááttáásromlsromlááss

�� LLááttóóttéérkiesrkiesééss

�� KettKettııslslááttááss

�� ExophthalmusExophthalmus

�� SzemfenSzemfenééki eltki eltéérrééss



HYPOPHYSIS DAGANATOKHYPOPHYSIS DAGANATOK



CUSHING SZINDROMACUSHING SZINDROMA

�� CortisolCortisol ttúúltermelltermeléés s 
�� ((HarveyHarvey CushingCushing, 1932), 1932)

�� 5 / 1M lakos (n5 / 1M lakos (nıı>>ffiffi))
�� SzemSzeméészeti tszeti tüünetek: netek: 

LLááttóóttéérkiesrkiesééss
LLááttáásromlsromlááss
SzemnyomSzemnyomáás emelkeds emelkedééss



HYPERALDOSZTERONIZMUSHYPERALDOSZTERONIZMUS

�� MellMelléékvesekvese
•• hyperplhyperplááziazia
•• daganat  daganat  
•• nnıı>>ffiffi, ritka, ritka

�� HypertoniaHypertonia szemtszemtüüneteinetei
•• SzemfenSzemfenééki elvki elvááltozltozáásoksok
•• LLááttáásromlsromlááss
•• KettKettııslslááttááss



HYPERPARATHYREOSISHYPERPARATHYREOSIS
�� MellMelléékpajzsmirigy kpajzsmirigy 
fokozott fokozott parathormonparathormon
termeltermeléésese

�� KKáálciumlcium metabolizmus metabolizmus 
zavarazavara

�� CaCa--foszffoszfáátt ssóó
berakberakóóddáása sa 
subepithelialisansubepithelialisan

�� TTüünetek: netek: 
•• LLááttáásromlsromlááss
•• Idegentest Idegentest éérzrzééss
•• Kozmetikai zavarKozmetikai zavar



HYPERLIPIDAEMIAHYPERLIPIDAEMIA

�� LipidekLipidek éés s lipoproteineklipoproteinek emelkedett emelkedett 
vvéérszintje rszintje 

�� SzemSzeméészeti tszeti tüünetek: netek: 

•• LipaemiaLipaemia retinalisretinalis

•• XanthomXanthomáákk ((xanthelasmxanthelasmáákk))



�� GravesGraves--betegsbetegséégg*,  *,  GravesGraves’’ diseasedisease (GD) (GD) 
�� BasedowBasedow--kkóórr

�� GravesGraves’’ophthalmopathiaophthalmopathia
�� GravesGraves’’orbitopathiaorbitopathia
�� EndocrinEndocrin orbitopathiaorbitopathia (EOP)*(EOP)*
�� ThyroidThyroid eyeeye diseasedisease (TED)(TED)
�� DysthyroidDysthyroid ophthalmopathiaophthalmopathia
�� ThyroidThyroid orbitopathiaorbitopathia (TO)(TO)
�� ThyroidThyroid--AssociatedAssociated OphthalmopathiaOphthalmopathia (TAO)(TAO)

GRAVES BETEGSGRAVES BETEGSÉÉGG



�� GravesGraves--betegsbetegséégg: : szervspecifikusszervspecifikus
autoimmunautoimmun áállapot, amelyben a llapot, amelyben a 
thyrocytthyrocytáákonkon taltaláálhatlhatóó TSHTSH--

receptorokhozreceptorokhoz autoantitestautoantitest kkööttııdikdik

Pajzsmirigy hormonok termelPajzsmirigy hormonok termelııddéésese

HyperthyreosisHyperthyreosis

�� IncidenciaIncidencia: 5/100.000/: 5/100.000/éévv
�� PrevalenciaPrevalencia: 50/100.000 : 50/100.000 



�� OrbitaOrbita gyulladgyulladáásos sos áállapotallapota

•• ExtracellularisExtracellularis mmáátrix, zstrix, zsíír akkumulr akkumuláállóódikdik
•• ExtraocularisExtraocularis izmok kizmok köörrüül l fibrosisfibrosis alakul kialakul ki

ExophthalmusExophthalmus ((ProptosisProptosis))

�� KKéétoldali toldali exopthalmusexopthalmus leggyakoribb okaleggyakoribb oka
�� EOP 15%EOP 15%--a ta tőőnik klinikailag egyoldalinaknik klinikailag egyoldalinak
�� EOP 10%EOP 10%--a a HashimotoHashimoto thyreoiditisthyreoiditis miattmiatt



�� GravesGraves--betegsbetegséégg leggyakoribb leggyakoribb 
extrathyroidalisextrathyroidalis megjelenmegjelenéésese

�� 20%20%--ban GD elban GD elııtt EOPtt EOP
�� HyperHyper--, , eueu--, , hypothyreoidhypothyreoid áállapotban isllapotban is
�� Klinikai manifesztKlinikai manifesztáácicióó: GD 50%: GD 50%--áábanban
�� SzubklinikaiSzubklinikai elteltéérréések sek 
(CT, MRI, IOP felfel(CT, MRI, IOP felfeléé tekinttekintééskor) skor) 

�� SSúúlyos EOP a lyos EOP a GravesGraves--betegekbetegek 33--5%5%--
áábanban



�� 50 50 éévnvnéél idl idıısebb betegeknsebb betegeknééll
�� NNııkben (kben (nnıı--ffiffi araráány enyhe EOP ny enyhe EOP 
esetesetéén: 9.3, n: 9.3, kp.skp.súúlyoslyos: 3.2, s: 3.2, súúlyos lyos 
EOP: 1.4)EOP: 1.4)

�� DohDoháányosoknnyosoknááll
�� MikrovaszkulMikrovaszkuláárisris betegsbetegséég esetg esetéénn
�� AzoknAzoknáál, akik kezell, akik kezeléés hats hatáássáára ra 
áátmenetileg tmenetileg hypothyreoiddhypothyreoiddáá vváálnaklnak





�� MegnMegnöövekedettvekedett orbitorbitáális tartalom, lis tartalom, 
intraorbitintraorbitáálislis nyomnyomáás is ns is nıı

�� ExophthalmusExophthalmus: 17 mm: 17 mm--nnéél nagyobb l nagyobb 
éértrtéék, vagy a kk, vagy a kéét oldal kt oldal köözti kzti küüllöönbsnbséég g 
3 mm3 mm--nnéél tl tööbbbb

�� VizsgVizsgáálata: lata: HertelHertel--fféélele
exophthalmomexophthalmomééterrelterrel



�� SzemhSzemhééj j oedemaoedema
�� SzemhSzemhééjj--erythemaerythema
�� ConjunctivaConjunctiva hyperaemiahyperaemia
�� ChemosisChemosis
�� PlicaPlica, , carunculacaruncula semilunarissemilunaris gyulladgyulladáásasa
�� SuperiorSuperior limbalislimbalis keratoconjunctivitiskeratoconjunctivitis
�� KeratoconjunctivitisKeratoconjunctivitis siccasicca
(k(köönnymirigy infiltrnnymirigy infiltráácicióója, ja, fibrosisafibrosisa
kköönnytermelnnytermelééss
+ + evaporatevaporatíívv hathatáás    )s    )



�� DiplopiaDiplopia, , strabismusstrabismus
•• IntermittIntermittáállóó (f(fááradtsradtsáág esetg esetéén, reggel)n, reggel)
•• InconstansInconstans (csak sz(csak szééli helyzetekben)li helyzetekben)
•• ConstansConstans (primer helyzetben is)(primer helyzetben is)

�� RestriktRestriktíív v myopathiamyopathia::
•• FibrotikusFibrotikus contractiocontractio
•• AlsAlsóó, bels, belsıı,, felsfelsıı, k, küülslsıı egyenes egyenes 
((elevatioelevatio, , abductioabductio éérintett)rintett)
••MoebiusMoebius--ttüünetnet: : convergentiaconvergentia--gyengesgyengeséégg

�� VizsgVizsgáálata:  Csipeszlata:  Csipesz--tesztteszt
HessHess--fféélele vizsgvizsgáálatlat





�� TTáágabb szemrgabb szemréés: s: exophthalmusexophthalmus éés s 
alsalsóó--felsfelsıı szemhszemhééj j retractiojaretractioja miattmiatt

•• DalrympleDalrymple--ttüünetnet (fel(felüül l scleracsscleracsííkk elelııre tekintre tekintééskor)skor)
•• GraefeGraefe--ttüünetnet (szemh(szemhééj nem kj nem kööveti a lefelveti a lefeléé tekinttekintıı bulbustbulbust))
•• StellwagStellwag--ttüünetnet (ritka pillacsap(ritka pillacsapáás)s)

�� SzemhSzemhééj j retractioretractio okai: okai: 
•• LevatorLevator fibroticusfibroticus contracturcontracturáájaja
•• LevatorLevator--supsup. . rectusrectus complexcomplex sec. tsec. túúlmlmőőkkööddéésese
•• MMüüllerller--izomizom ttúúlmlmőőkkööddéésese



�� KeratitisKeratitis e e lagophthalmolagophthalmo: : corneacornea epitheliumaepitheliuma
sséérrüülhet:lhet:
•• KeratopathiaKeratopathia punctatapunctata, , 

•• erosioerosio, , 

•• ulcusulcus, , 

•• perforatioperforatio corneaecorneae

•• AlvAlváás ks köözben: zben: 
eleléégtelen szemhgtelen szemhééjzjzáárráás s 
+ hi+ hiáányznyzóó BellBell--fenomfenoméén n 

LagophthalmusLagophthalmus kköövetkezmvetkezméényeinyei



�� FelfelFelfeléé tekinttekintééskor magasabb skor magasabb IOPIOP--tt
mméérhetrhetüünknk

�� Megemelkedett Megemelkedett intraorbitintraorbitáálislis T miatt vT miatt véénnáás s 
pangpangááss
•• CsarnokvCsarnokvííz elfolyz elfolyáása akadsa akadáályozottlyozott

IOP megemelkedikIOP megemelkedik Szteroid Szteroid thertheráápiapia

Izmok Izmok fibrotikusfibrotikus conctractiojaconctractioja feszfeszííti a ti a bulbustbulbust



�� Ok: megvastagodott izmok a n. Ok: megvastagodott izmok a n. opticusopticus
vagy az artvagy az artééririáák k compressicompressióójjáátt okozzokozzáákk

�� nagyfoknagyfokúú exophthalmusexophthalmus: : n.opticusn.opticus
megnymegnyúúlláásasa

�� TTüünetek: V      , CFF    , pupillareakcinetek: V      , CFF    , pupillareakcióók k 
zavara, lzavara, lááttóóttéér eltr eltéérréés, szs, szíínlnlááttáás zavara, s zavara, 
VEP, VEP, papillaoedemapapillaoedema, esetleg , esetleg atrophiaatrophia





�� PhotophobiaPhotophobia

�� KKöönnyeznnyezééss

�� IdegentestIdegentest--éérzrzééss

�� SzemfSzemfáájdalomjdalom

�� DiplopiaDiplopia

�� HomHomáályos llyos lááttááss

�� SzSzíínlnlááttáás zavaras zavara



�� I. csoport: I. csoport: proptosisproptosis, szemh, szemhééjak jak 
retractiojaretractioja domindomináál, jelentl, jelentııs a s a corneacornea
éérintettsrintettséégege

�� II. csoport: II. csoport: ExtraocularisExtraocularis izmok izmok 
éérintettsrintettséége, ge, orbitalisorbitalis gyulladgyulladáás s 
domindomináál, jellemzl, jellemzıı az az opticusopticus
neuropathianeuropathia, , diplopiadiplopia

�� AktAktíív, gyulladv, gyulladáásos stsos stáádiumdium
�� InaktInaktíív, heges stv, heges stáádiumdium



� 1. Spontán bulbaris v. retrobulbaris fájdalom az 
elmúlt 4 hétben

� 2. Szemmozgásra jelentkezı fájdalom 
� 3. Szemhéjak vörössége 
� 4. A conjunctiva vörössége 
� 5. A szemhéjak duzzanata
� 6. Chemosis
� 7. Duzzadt caruncula
� 8. A proptosis legalább 2mm-es növekedése 1-3 

hónap alatt
� 9. Szemmozgások bármely irányba való legalább 

5°-os beszőkülése 1-3 hónap alatt
� 10. Visus legalább 0.1-del történı csökkenése 1-3 

hónap alatt 
� 4 feletti CAS érték az EOP aktivitására utal. 



�� UH (UH (orbitacsorbitacsúúcscs nem nem éértrtéékelhetkelhetıı))
�� CT (aktivitCT (aktivitáás nem s nem éértrtéékelhetkelhetıı))
�� MRIMRI (T2 relax(T2 relaxáácicióós ids idıı~v~vííztartalom)ztartalom)
�� OctreoscanOctreoscan ((octreotidoctreotid; a radioakt; a radioaktíív v 
izotizotóóppal jelppal jelöölt lt somatostatinsomatostatin analanalóóg az g az 
aktaktíívvááltlt fibroblastokhozfibroblastokhoz kkööttııdik, dik, SPECTSPECT--
kkéészszüülléékkelkkel detektdetektáálhatlhatóó –– drdráága)ga)

�� DTPA SPECT (DTPA SPECT (dietildietiléénn--triamintriamin pentaacetpentaacetáátt, , 
éérpermeabilitrpermeabilitáástst mutatja ki) mutatja ki) 

KIEGÉSZÍTİ DIAGNOSZTIKUS ELJÁRÁSOK



�� HyperthyreoidHyperthyreoid áállapot rendezllapot rendezéésese
�� DohDoháányznyzáás elhagys elhagyáásasa
�� AlvAlváás ks köözben fej megemelzben fej megemeléésese
�� MMőőkköönnynny
�� LubrikLubrikáállóó kenkenııcs, szemhcs, szemhééj ragasztj ragasztáásasa
�� MegvMegvááltozott refrakciltozott refrakcióó korrekcikorrekcióója, prizma, ja, prizma, 
napszemnapszemüüvegveg

�� BotulinumBotulinum toxintoxin
�� SzSzöövvııdmdméények kezelnyek kezeléése se 

((ulcusulcus corneaecorneae, , glaukomaglaukoma))



�� AktAktíív szakban: szisztv szakban: szisztéémmáás, nagy ds, nagy dóóziszisúú
pulzatilispulzatilis steroidsteroid--kezelkezelééss

�� OrbitaOrbita irradiirradiáácicióójaja (3 h(3 héét alatt 20 t alatt 20 GyGy, , 
gyulladgyulladáás css csöökkenhet, kkenhet, compressiocompressio, , 
proptosisproptosis cscsöökkenhet)kkenhet)

�� SebSebéészi kezelszi kezelééss
•• LipectomiaLipectomia
••DecompressiosDecompressios mmőőttéétektek
•• RehabilitRehabilitáácicióós ms mőőttéétek:tek:

�� IzommIzommőőttéétektek
�� SzemhSzemhééj mj mőőttéétektek

�� BiolBiolóógiai giai thertheráápiapia ((RituximabRituximab ccéélpontja: lpontja: 
CD20 membrCD20 membráánprotein, nprotein, cytolysistcytolysist okoz)okoz)



DM-hoz társuló szemészeti komplikációk

�� HordeolumHordeolum ((áárpa) rpa) 

�� RubeosisRubeosis iridisiridis ((csarnokzcsarnokzúúgg, , 
glaukomaglaukoma))

�� CataractaCataracta (h(hóópehely, pehely, 
ozmotikus)ozmotikus)

�� OpticusOpticus neuropathianeuropathia
(fokozatos l(fokozatos lááttáásromlsromláás)s)

�� RetinopathiaRetinopathia

�� RetinalevRetinalev áállááss
((tractiotractio, anyaghi, anyaghiáány)ny)



DM-hoz társuló szemészeti komplikációk

�� GlaukomaGlaukoma (nyitott (nyitott zzúúggúú) ) 

�� RetinalisRetinalis vvéénnáás s occlusioocclusio

�� IschaemiasIschaemias opticusopticus neuropathianeuropathia (nagyobb rizik(nagyobb rizikóó))

�� SzemizombSzemizomb éénulnul áásoksok

�� CornealisCornealis epitheliopathiaepitheliopathia



DIABETESZES RETINOPATHIADIABETESZES RETINOPATHIA
�� krkróónikus, nikus, progresszivprogressziv, l, lááttáást veszst veszéélyeztetlyeztetıı

mikroangiopathiamikroangiopathia ((hyperglycaemiahyperglycaemia))

�� éérrúújdonkjdonk éépzpzııddééss nincs =  nincs =  
nonproliferativnonproliferativ DR (NPDR)DR (NPDR)

�� éérrúújdonkjdonk éépzpzııddééss van    =  van    =  
proliferativproliferativ DR (PDR)DR (PDR)

�� DiabetesesDiabeteses maculopathiamaculopathia ::
fokfokáálislis, diff, diffúúz, z, ischaemiasischaemias, kevert; , kevert; 
DR mindkDR mindkéét t stadiumstadiumáábanban elelııfordul, fordul, 
a a llááttáásromlsroml áás legfs legf ııbb okabb oka ..



DR  DR  epidemiologiaepidemiologia

�� Diabetes mellitusDiabetes mellitus 180 M ember 180 M ember 
--50% nem diagnosztiz50% nem diagnosztizáált (WHO)lt (WHO)
--1. t1. tíípuspusúú DMDM
--2. t2. tíípuspusúú DMDM (50(50--70%)70%)

�� DR DR prevalenciaprevalencia a DM felfedeza DM felfedezééskorskor
--1.tipus   01.tipus   0--3 %3 %
--2.tipus   62.tipus   6--30 %  30 %  
--5 5 éévebveb belbelüül DR alakul ki 67%l DR alakul ki 67%--ban (DCCT adata)ban (DCCT adata)

�� DME DME prevalenciaprevalencia a DM felfedeza DM felfedezéés uts utááni ni éévben vben alacsony alacsony 
22--5 %5 %



DR  DR  epidemiologiaepidemiologia

�� 10 10 ééves DM tartam : ves DM tartam : (WESDR)(WESDR)
�� DR         DME     lDR         DME     lááttáásvesztsvesztéés s 
�� --1.tipus   1.tipus   90 %       20%          9%     90 %       20%          9%     
�� --2.tipus 2.tipus 79%        25%        33%79%        25%        33%
�� 67%       14%         21% 67%       14%         21% 

�� 20 20 ééves DM tartamves DM tartam: (WESDR): (WESDR)
�� --DR DR 100%100%
�� --PDR PDR 50% / 1050% / 10--30%30% (1.tipus /2.tipus)(1.tipus /2.tipus)

�� 15 15 ééves DM tartamves DM tartam::
�� --CSME CSME 15% / 25%15% / 25% (1.tipus/2.tipus)(1.tipus/2.tipus)



DR  DR  epidemiologiaepidemiologia

�� DMDM--banban 2525--szszöör nagyobb az esr nagyobb az eséély a lly a lááttáásvesztsvesztéésresre

�� Fejlett orszFejlett orszáágokban 65 gokban 65 éév alatt a DR  vezetv alatt a DR  vezetıı vaksvaksáági okgi ok



AnatAnatóómiai elvmiai elvááltozltozáásoksok

�� capillariscapillaris basalmembrbasalmembráánn megvastagodmegvastagodááss

--vvéérerek vrerek váázaza
--filtrfiltráácicióós s barrierbarrier (albumin)(albumin)
--sejtprolifersejtproliferáácicióótt éés differencis differenciáállóóddáást szabst szabáályozlyoz
--megkmegkööti a kti a küüllöönbnböözzıı nnöövekedvekedéési faktorokatsi faktorokat

�� intramuralisintramuralis pericytpericytáákk elteltőőnnéése se 

�� mikroaneurysmamikroaneurysma
--legkoraibblegkoraibb klinikai jelklinikai jel



AnatAnatóómiai elvmiai elvááltozltozáások sok 

�� retinalisretinalis capillarisokcapillarisok sejtes elemeinek teljes eltsejtes elemeinek teljes eltőőnnéése se 
--FLAG: FLAG: capillariscapillaris nonperfuziononperfuzio , , 

�� vvéérr--retinagretinagáát kt káárosodrosodáásasa
--mikrovascularismikrovascularis endothelendothel öösszeksszekööttetttetéések felnysek felnyíílnak lnak 

((zonulazonula occludensoccludens))
--endothelsejtendothelsejt fenesztrfenesztrááltlt lesz lesz 
-- vesicularisvesicularis transzport fokoztranszport fokozóódik a dik a cytoplazmcytoplazmáánn áátt

�� neovascularisationeovascularisatio
--hypoxiahypoxia talajtalajáán VEGF n VEGF ttúúlprodukcilprodukcióó



DR rizikDR rizik óóttéényeznyezııii

�� DM tartamaDM tartama

�� DM kontroll DM kontroll ((javaslat: HgbA1C  < 6.5) javaslat: HgbA1C  < 6.5) 

�� HypertoniaHypertonia ((javaslat: javaslat: normotensionormotensio) ) 

�� TerhessTerhess éégg (javaslat: szoros kontroll)(javaslat: szoros kontroll)



DR rizikDR rizik óóttéényeznyezııii

ÉÉletkorletkor
pubertaspubertas: : hormonalishormonalis vvááltozltozáások sok 

�� VesebetegsVesebetegséégg

javaslat:DR+javaslat:DR+nephropathianephropathia: m: méég g 
szorosabb  VC szorosabb  VC éés RR  kontroll s RR  kontroll 

�� HyperlipidaemiaHyperlipidaemia, doh, doháányznyzáás, s, 
--nincsnincs mméég evidenciag evidencia



NPDRNPDR



NPDRNPDR



NPDRNPDR



NPDR / PPDRNPDR / PPDR



NPDR / PPDRNPDR / PPDR



PDRPDR



PDR  + vPDR  + véérzrzéés s 



PDR PDR üüvegtesti vvegtesti véérzrzééss



Photocoagulatio Photocoagulatio 

�� MeyerMeyer--Schwickerath xenon Schwickerath xenon coagulatiocoagulatio PDRPDR--benben (1960(1960--s s 
éévek)vek)

�� Laser  alkalmazLaser  alkalmazáása  sa  
-- transpupillaristranspupillaris: 3: 3--as tas tüükköör, r, 
-- intraoperativintraoperativ endolaserendolaser
-- kküüllöönbnböözzıı ggóócnagyscnagysáágg

--ggááz laser: egy hullz laser: egy hulláámhossz: Argon, mhossz: Argon, KryptonKrypton

�� AbszorpciAbszorpcióó::melaninmelanin , s, sáárga pigment, rga pigment, HgbHgb



NPDR kezelNPDR kezeléésese

�� HHáátttt éér DR r DR ::
--rizikrizikóóttéényeznyezıık k 

kezelkezeléésese

--calciumcalcium dobesylatdobesylat

ellell . 6. 6--12 h12 hóó, DME!, DME!

�� PreproliferativPreproliferativ DRDR: : 

--laser photocoagulatiolaser photocoagulatio

ellell .. 22--4 h4 hóó , DME!, DME!



PDR PDR laserlaser kezelkezeléésese



PDR kezelPDR kezeléésese

�� PanRetinalisPanRetinalis
Photocoagulatio Photocoagulatio 

�� > 2000 g> 2000 góóc, c, 
�� 200200--500 mikron 500 mikron 




