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Előzmények

• Abszolút alvásmegvonás            mentális funkciók csökkenése,         

kognitív funkciók és 

viselkedési mintázat változása,  

pszichózis és halál.

• Fontos az alvás minősége és mennyisége is. 

• Az alvás elsősorban az agyat szolgálja, de az alvászavarok az 

extracerebrális fiziológiás működést is befolyásolják. 

• Okozhat szív- és érrendszeri betegségeket, anyagcsere-

rendellenességeket is. 

• Tekintettel az alvás ismert élettani következményeire fontos 

összefonódások vannak a szemészeti és az alvászavarok 

között. 

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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Alvászavarokhoz társuló leggyakoribb 

szemészeti kórképek

• Obstruktív alvási apnoeval (OSA) összefüggésbe hozható:

- Hajlékony szemhéj szindróma

- Hypertenzív és diabetes rethinopathia

- Centrális szerózus chorioretinopathia

- Retina véna elzáródás

- Glaucoma

- Nem arteritiszes elülső ischaemiás optikai
neuropátia (NAION)

- Kétoldali Papillaödéma

- CPAP-kezeléssel összefüggő
szemszövődmények.

• Éjszakai lagophthalmus és cirkadián ritmuszavar és látásvesztés.

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261; Wong et al. J Neuro-Ophthalmol Sept. 2019 Vol.39 370-379.
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Alvási apnoe következtében kialakuló 

patofiziológiás jelenségek  

Dhilon et al. Can J Ophthalmol May 2007 238-243. 
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Hajlékony szemhéj szindróma

• Könnyen kiforduló hajlékony szemhéjak és papilláris kötőhártya-
gyulladása

• Általában a preferált alvási oldalon lévő szemen jelennek meg.
Populációs prevalencia: 2% (aluldiagnosztizált.)

• A patofiziológiai mechanizmus még nem teljesen ismert.

- stressz (a szemhéj dörzsölése)

- elasztinrostok elvesztése immunreakciók
következtében különösen ( mátrix

metalloproteinázok (MMP-k) növekedése)

- emelkedett leptinszint angiogén folyamatok
az endothel sejtekben, növeli az MMP expresszióját

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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Hajlékony szemhéj szindróma

Hajlékony szemhéj szindróma a baloldali szemen

A, Érintetlen jobb szem. B, Bal oldali, enyhe, felső szemhéj ptosis, részben fordított szempillákkal

C, Nem érintett jobb szem kifordulás nélkül a felfelé irányuló húzás után.

D, A bal szemhéj kóros kifordulása, az alatta lévő tarsalis kötőhártya exponálása enyhe felfelé húzás után.

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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OSA és hajlékonyszemhéj szindróma 

Referencia Páciens szám Vizsgálati tárgy Eredmények

McNab,171997b 17 Hajlékony szemhéj szindróma
A poliszomnográfiával vizsgált 8  

beteg közül 8-nak volt OSA

20 OSA
5% -nak volt hajlékonyszemhéj 

szindrómája

McNab,26 2005 50 Hajlékony szemhéj szindróma

96%-ának voltak alvási apnoe 

tünetei; A poliszomnográfiával

vizsgált 27-ből 26-nak (96%) volt 

OSA

Karger et al,25 2006 59 OSA

4,5%-os (95%-os konfidencia 

intervallum, 0,5%-15,1%) a 

hajlékony szemhéj szindróma 

prevalenciája

Mojon et al,271999 72 OSA súlyossági fok alapján

Az RDI pozitívan korrelált a 

szemhéj kitérésével (P=.05) és a 

hajlékony szemhéjak jelenlétével

(P=.01)

Robert et al,28 1997 69 Alvászavarok kapcsán
Az OSA-ban fokozott szemhéj-

hiperlaxitást figyeltek meg

OSA = obstruktív alvási apnoe/hipopnoe szindróma; RDI = légzési zavar index.
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Hipertenzív retinopathia

• A hipertenzív retinopathia a retina

érkárosodása, amelyet a magas vérnyomás

okoz.

• Az OSA a hipertónia független kockázati

tényezője, az OSA súlyossága korrelál a

magas vérnyomás mértékével.

• A retina vaszkuláris változásait vizsgálták

az OSA-ban, és a hipertóniás

retinopátiához hasonlóan megnövekedett

retina arterioláris elváltozásokat találtak

súlyos OSA-ban szenvedő betegeknél az

enyhe OSA-hoz képest, függetlenül a

vérnyomástól ¹.

1. Fraser et al. J Neuroophthalmol. 2013;33:241–246. 2. Tong et al. Am J Ophthalmol. 2017;182:72–80.

• Az OSA a vaszkuláris pulzáció amplitúdójának gyengülésével is összefügg ².

A retinális erek az agyi és szisztémás vaszkuláris kockázat helyettesítő biomarkerei

lehetnek OSA-ban szenvedő betegeknél.
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Diabetes retinopathia

• Diabetes retinopathia (DR) a szem
látóhártyájának betegsége, a cukorbetegség
szövődménye és a magas vércukorszint
retinakárosító hatásának következménye.

• West és munkatársai¹ az angol National
Screening Program módszerét alkalmazva a DR
pontozására² azt találták, hogy a retinopathia és a
makulopátia pontszámai szignifikánsan
rosszabbak voltak az OSA-ban szenvedő
betegeknél (P < 0,0001).

• A többszörös regressziós elemzés szerint csak az
OSA (R2 = 0,19, P < 0,0001) és a HbA1c (R2 =
0,04, P = 0,03) a retinopátia szignifikáns
független prediktora ³.

• Egy metaanalízis azt találta, hogy az OSA szignifikánsan összefügg

a DR fokozott kockázatával (OR = 2,01, 95% CI: 1,49–2,72) ⁴.

¹ Scanlon et al. Acta Diabetol. 2017;54:515–525., ² West et al. Diabet Med. 2010;27:423–430.

³ Banerjee et al. PLoS One. 2013;8:e79521., ⁴ Leong et al. Diabet Med. 2016;33:158–168.
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Centrális szerózus chorioretinopathia

• Szemfenéki betegség az éleslátás helyén,
az ideghártya rétegei (pigmenthám és
neuroszenzoros réteg)
között folyadékgyülem megjelenésével és
következményes homályos látással jár.
Prev: 10/100.000 beteg férfiakban.

• Kialakulásában az érhártyaerek endothel
diszfunkciója, a megemelkedett
katekolaminszint, szimpatikus aktiváció
és megemelkedett kortikoszteroid szintek
is közrejátszanak, amelyek OSA-ban is
előfordulnak¹.

CSCR betegség szemfenéki képe OCT műszerrel rögzítve. 

A középső fekete rész a folyadékgyülem.

• Szignifikáns korreláció az OSA entitásával. 23 egymást követő CSR-ben szenvedő beteg

közül 14-nél diagnosztizáltak poliszomnográfiával OSA-t ².

¹Bratel et al. Respir Med. 1999;93:1–7. , ² Yavas et al. Curr Eye Res. 2014;39:88–92.
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Retinalis véna elzáródás (RVO)

• A második leggyakoribb retina

vaszkuláris rendellenesség a DR után.

• Patofiziológiája az endothel

károsodás, a vérpangás és a

hiperkoagulabilitás Virchow-triászát

követi.

• Az OSA ismert, hogy endothel

károsodást és hemodinamikai

változásokat okoz¹.

• Egy 5965 OSA-s beteg és 29 669 kontroll részvételével végzett retrospektív

kohorsz vizsgálatban² az OSA-ban szenvedő betegeknél

1,94-szeresére (95% CI: 1,03–3,65) nőtt az RVO kockázata.

¹ Kohler et al. Nat Rev Cardiol. 2010;7:677–685. ² Chou et al. Am J Ophthalmol. 2012;154:200–205. e201.
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Glaucoma (zöldhályog)

• A zöldhályog kifejezés a különböző

szemészeti rendellenességek egy csoportját

jelenti, amelyet progresszív optikai

neuropátia jellemez, és a retina ganglionok

lassú progresszív degenerációjával jár

együtt. Populációs Prevalencia:2%

• Gyakran magas intraokuláris nyomással

(IOP) társul.

• A vakság második leggyakoribb oka.

Típusai:        - Nyitott zugú

- Primer akut zártzugú (POAG)

- Normál feszültségű glaucoma (NTG)

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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Glaucoma és az OSA
Referencia Beteg szám Vizsgálati tárgy Eredmények

Mojon et al,48 2000 30 POAG
Poligráfiás vizsgálat alapján 20%-

uknak volt OSA-ja

Mojon et al,49 2002 16 NTG
44%-ának volt OSA, a 64 évesnél 

idősebbek 63%-ának (5/8).

Tsang et al,53 2006

41 OSA 4-szer gyakrabban fordult elő 

glaucomás elváltozás és 

megnövekedett szubnormális

látótérindex az OSA csoportban, 

mint a kontrollcsoportban
35 Kontroll

Mojon et al,54 1999 114 PSG alapján

Az OSA-val diagnosztizált 69 

beteg közül 5-nél (7%) volt PAOG 

vagy NTG

Bendel et al,55 2007 100 OSA
27%-uknál diagnosztizáltak

POAG/NTG-t

Geyer et al,56 2003 228 OSA
2%-uknak volt POAG (ugyanaz, 

mint az általános népességnél)

Sergi et al,57 2007 51 OSA
Az OSA csoport 5,9%-ában volt 

NTG

NTG = normál feszültségű glaukóma; OSA = obstruktív alvási apnoe/hipopnoe szindróma; POAG = elsődleges nyitott zugú glaukóma.
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Nem arteritiszes elülső ischaemiás

optikai neuropátia (NAION)

• Egyoldali látás hirtelen, fájdalommentes
elvesztése jellemzi.

• Ez az akut optikai neuropátia
leggyakoribb oka az 50 évnél idősebb
felnőttek körében. Prevalencia:2-10
beteg/100.000 fő

• Jellemzőek az idegrost kötegpálya
defektusok, relatív afferens pupillahiba
és látóidegfő ödéma (egyoldali).

• Patogenezise ismeretlen, elsősorban
mikrovaszkuláris betegség gyanúja
merül fel okként.

Fundus felvételek a nem arteritiszes elülső ischaemiás optikai

neuropathiában

szenvedő betegnél

A, A jobb szem érintettsége enyhe, orrfelőli oldalon ödémához

társuló vérzések láthatóak.

B: Nem érintett bal szem.

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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NAION és az OSA

Referencia Páciensek száma Vizsgálati tárgy Eredményel

Mojon et al,66 2002 17 NAION 71% -nak volt OSA

17 Kontroll 18% -nak volt OSA

Palombi et al,72 2006 27 NAION

89%-nak volt OSA, a 

kockázati arány 4,9 az

általános populációhoz

képest

Li et al,64 2007 73 NAION

Az OSA-val egyező 

tünetek gyakoribbak 

voltak

NAION = nem arteritiszes elülső ischaemiás optikai neuropátia; VAGY = esélyhányados; OSA = obstruktív alvási apnoe/hipopnoe szindróma.
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Kétoldali Papillaödéma

• Kifejezett kétoldali látóidegfő

duzzanat, amely hátterében a

megnövekedett intracranialis

nyomás (ICP) áll.

• Okozhatják intracraniális

laesiok, tumorok, obstruktív

hydrocephalus, el kell

különíteni: látóideggyulladás és

a NAION-tól, mert azok

egyoldalúak is lehetnek.

• Ha az oka ismeretlen, idiopátiás

intracranialisnak hypertoniának

(IIH) nevezik. Prev.:1-

2/100.000/fő

Papilledemás beteg szemfenéki képe, amely jelentős látóideg-duzzanatot mutat.

Patofiziológia:         ICP  mechanikusan 

megzavarja az axoplazmatikus áramlást a 

látóidegben,  ami a látóideg duzzadásához vezet      

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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IIH és az OSA

Wong et al. J Neuro-Ophthalmol Sept. 2019 Vol.39 370-379.
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CPAP kezeléssel összefüggő 

szemszövődmények

• Visszatérő szemészeti gyulladások hátterében:

- levegő szivárgása, illetve a levegő és a nyák az orrüregen keresztül jut a 
nasolacrimalis csatornába, szembe.

Managing CPAP Side Effects, CPAP Maintenance, Irish CPAP Experts (beechfieldsleep.ie)
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Nocturnal lagophtalmos

• Éjszakai lagophthalmos: nem tud teljes 

mértékben éjszaka záródni szemhéj. 

Prevalencia:1.4% 

• Tünetek: fájdalom, irritáció, szárazság, 

idegentest-érzés, túlzott mértékű

váladékozás.

Rossz alvásminőség
• Rizikó faktorok: neurogén állapotok (például agyidegbénulás), myopathiák,

pajzsmirigyhez kapcsolódó szembetegségek, szemhéj deformitás, kozmetikai

szemhéjműtét, botulinum toxin, túlzott alkoholfogyasztás és altatók használata.

• Lehet tünetmentes és szubklinikus meghatározó a szemhelyzete, könnyfilm

mennyisége.

• Terápia: sokrétű (pl: szemcsepp, sebészi)

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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Cirkadián ritmus

• A cirkadián ritmus

minden élő szervezetben

megtalálható.

• Az alvás-ébrenlét ciklus a

legszembetűnőbb cirkadián

ritmus.

• Ezt leginkább fény és a

melatonin befolyásolja.

• A szuprachiasmatikus mag

a fő cirkadián óra a

szervezetben.

Waller et al., Mayo Clin Proc. 2008;83(11):1251-1261
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Cirkadián ritmuszavar és a látásvesztés 

A, Retina felépítése  B, Fényérzékelés folyamata a Retinán keresztül   

A, Normál látás esetén a

szervezet cirkadián

ritmusa.

B, Vakság esetén a

szervezet cirkadián

ritmusa fokozatosan

eltolódik.

Allen. Current Opinion in Behavior Siences Vol. 30, December 2019, Pages 73-79
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Konklúzió

• Független összefüggés van az OSA, valamint a magas
vérnyomás és a 2-es típusú diabetes mellitus, valamint az
egyes betegségekhez társuló retinopátiák között.

• Kapcsolat van az OSA és a hajlékony szemhéj szindróma, a
CSR, a NAION között. A bizonyítékok ellentmondásosak
glaukómánál, vagy nem elegendőek az RVO-val,és az IIH-
val.

• A CPAP terápia visszafordít néhány kóros elváltozást, de a
bizonyítékok erre vonatkozóan korlátozottak.

• A vak betegek számára javasolt további kivizsgálás
alváscentrumban cirkadián ritmuszavar esetén.
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Köszönöm a figyelmet!
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