II./2.3. Az agyidegek működésének vizsgálata
II.2.3.1. A szaglás vizsgálata (N. olfactorius (I)
Anatómia:
A szaglórendszert a szaglóhám, a bulbus olfactorius, a tractus (tr.) olfactorius, a
szaglócentrum és ezek összeköttetései alkotják. A felső orrkagylóban lévő szaglóhámban
helyezkednek el a bipoláris sejtek, melyek axonjai (fila olfactoria) a lamina cribrosán
keresztül lépnek át az agyalapon, és a bulbus olfactoriusban végződnek. A bulbus
olfactoriusból kilépő rostok a tractus olfactoriust alkotják, az ebben haladó medialis
rostok nagy része a commissura alba anteriorban átkereszteződik, és az area
paraolfactoriaban a praepiriformis primer frontalis szaglókéregben (gyrus subcallosa és
a gyrus cinguli alsó része) végződik.
Vizsgálat:
Az együttműködésre képes beteg egyik orrnyílása elé bors, mentol, kávé vagy vanília
tartalmú üvegcsét helyezünk, közben a másik orrnyílást befogjuk. A betegtől a szagok
felismerését kívánjuk. Egy minta felismerése megtartott szagérzésre utal.
Egészséges állapot leírása:
A beteg a szagokat mko felismeri. Kóros szagélménye nincs.
Eltérések:

Melyek az
anosmia
leggyakoribb
okai?

Kétoldali anosmia leggyakoribb okai: rhinitis, dohányzás, a fila olfactoria elszakadása
trauma következtében az elülső scalaban, Alzheimer-kór (AK), az olfactorius árokban
növő meningeoma. Féloldali következetes anosmiát a bulbus olfactorius vagy a tr.
olfactorius károsodása okoz. Parosmiának hívjuk az ingertől eltérő szagérzést. Szaglási
hallucinációk aura- és rohamjelenségként alakulnak ki.

II./2.3.2. A látás vizsgálata (Nervus opticus (II.)
Anatómia:
A látópálya, a retina ganglionsejtjeiből ered, az axonok mint nervus (n.) opticus lépnek a
koponyába a canalis nervi opticin keresztül. A retina nasalis feléből származó rostok a
chiasmában kereszteződnek, a temporalis retinafélből (a lencse fordítása miatt nasalis
látótér) érkező rostok keresztezetlenül futnak tovább a tr. opticusban, amely a corpus
geniculatum laterale (CGL) sejtrétegeiben végződik. A radiatio opticát a CGL sejtjeinek
axonjai alkotják, amelyek rövid szakaszon a capsula interna hátsó szárában futnak, majd
a temporalis kamraszarvat megkerülve (Meyer-hurok ) haladnak a primer látókéreghez
(Brodmann [Br]17). A jobb oldali retinafelek a jobb oldalra, a bal oldaliak balra, a felsők
a fissura calcarina felső ajkára, az alsók az alsó ajkára vetülnek. A látókéreg csaknem
felén a fovea területéről származó rostok végződnek, az occipitalis pólushoz közel eső
területen.
Vizsgálat:
A n. opticus épségét a látásélesség (visus), a szemfenék (fundus), a látóterek, a pupillák
és a pupillareakciók alapján ítéljük meg. A pupillareakcióklnál a n. optiocus az
afferentációt biztosítja.
Visus
A visust pontosan a Snellen-táblákkal vizsgáljuk. Tájékozódásra az ujjolvasást
használjuk: a beteg az egyik szemét kezével eltakarja, és ujjainkat 6, 2 és 1 méterről
olvastatjuk (megkérdezzük, hogy “hány ujjat lát?”). A látásélesség vizsgálata előtt
tisztázni kell, hogy nincs-e a betegnek látótérkiesése. Látásromlás esetén megadjuk az
ujjolvasás távolságát méterben. Ha a visus ennél is rosszabb, akkor megmaradhat az
alaklátás (a beteg a kezünket még látja), súlyosabb károsodásnál pedig csak fénylátás

van (a szem letakarását vagy a pupillalámpa be-, illetve kikapcsolását még észleli).
Eltérések:
Amblyopnak mondjuk a tompalátó szemet, amaurosisnak a fénylátás hiányát perifériás
okok miatt, és corticalis vakságról beszélünk, ha a primer látókéreg károsodik. A visus
romolhat számos szemészeti betegségben, többek között a törőközegek hibái (cataracta)
miatt, a retina érbetegségeiben (diabetes, hypertonia), az üvegtest homálya miatt stb.
Fundus
A papillát és környezetét szemtükörrel vizsgáljuk. A papilla a látóideg gyulladásos,
neuroallergiás betegségeiben és intracranialis nyomásfokozódás következtében változik
meg.
Eltérések:
Neuritis retrobulbaris érintheti a nervus és/vagy tr. opticust. Leggyakrabban
sclerosis multiplexben (SM) észlelhető. Az akut szakaszban a papillán
elváltozás nem látszik, később elhalványul (decoloratio papillae). A visus
viszonylag hirtelen, egyik vagy mindkét szemen csökken.
A neuritis nervi optici a látóideg neuropathiás vagy gyulladásos elváltozása.
Általában egy szemen jelentkezik, napok múltán azonban a másik oldal is
megbetegszik. A papilla elhalványodik, a visus fokozatosan romlik, pangás nem
alakul ki. Lehet: diabeteses, alkoholos, proteinuriás, hereditaer.
Pangásos papilla (oedema papillae) tartósan fennálló intracranialis
nyomásfokozódás következménye, amelyet a n. opticust körülvevő
subarachnoidealis tér liquornyomásának növekedése és a szemből a vénás vér
elfolyásának zavara hoz létre. Hyperaemia után a papilla határa elmosódik,
szürkésfehér lesz, az erek beágyazódnak, csíkolt vérzések is kialakulhatnak.
Pangásos papilla mellett a visus sokáig jó marad, ha tartósan áll fenn látóidegatrophiát és vakságot okoz. Szemfenéki vérzést a papilla előemelkedése nélkül
subarachnoidealis vérzésben, hypertoniában, leukémiában találhatunk. Papilla
oedema vérzésekkel vena centralis retinae thrombosisban és
sinusthrombosisban gyakori.
Atrophia nervi optici - a rostok pusztulása miatt a papilla halvány, majd fehér.
Lehet primer, (SM-ben, tabesben, glaucomában, örökletes betegségekben) és
következményes (papillitis és tartós intracranialis nyomásfokozódás miatt). A
visus romlik, a beteg megvakulhat.
A papillitis a látóidegfő gyulladásos betegsége. Jellegzetes tünete a visus
nagyfokú romlása és a centrális scotoma. A papillák elődomborodnak, színük
hyperaemiás, szürkés oedemafolyadék is felgyűlhet. A papilla területén
extravasatum és vérzés, a retina erei körül opálos fibrinháló látszik.
Az embolia arteriae centralis retinae hirtelen átmeneti látásromlást (amaurosis
fugax) okoz. Az emboliák forrása leggyakrabban az atheromás plakkok felszíne
az a. carotis internában (ACI) vagy communisban, pitvarfibrillatio,
szívbillentyű-betegségek.
Hypertoniás szemfenék (fundus hypertonicus): leletére jellemzők a merev
“rézdrót”-artériák, kereszteződési tünetek (az artériák a vénák falát benyomják),
érújdonképződések, foltos vérzések.
A papillitist azáltal lehet elkülöníteni a pangásos papillától, hogy az utóbbi huzamos
ideig állhat fenn a visus romlása nélkül, a papillitis viszont súlyos látásromlást okoz.
A látótér
Hogyan

A pupillán átvezetett függőleges vonal a látótereket nasalis és temporalis, a vízszintes

különíthető el a
papillitis a
pangásos
papillától?

alsó és felső látótérfelekre osztja. A két vonal által kivágott negyedeket felső és alsó
temporalis, valamint a felső és alsó nasalis látótérkvadránsoknak hívjuk.
Vizsgálat:
a.) Egyszemes vizsgálat: a fekvő vagy szemben ülő beteg egyik szemét a
vizsgáló letakarja, másik kezének ujjait a vizsgált szem előtt kívülről a látótér
képzelt határa felé közelíti a pupillán átfektetett horizontális, majd vertikális
síkban. A betegtől a következőket kéri: “nézzen a homlokom közepére, szemeit
ne mozgassa, és szóljon, ha mozgó ujjaimat észreveszi!" Végezheti úgy is, hogy
a látótér határa felé közelített ujjait számoltatja. Ha a beteg mindkét kezét
zavartalanul használja, akkor a beteg takarja le az egyik szemét. Együttműködő
beteg hemianopiája biztonsággal kimutatható, a kvadráns anopiákat periméterrel
lehet kirajzolni.

Látótérzavar

b.) A kétszemes látótérvizsgálatnál a beteggel szemben állunk 60–80 cm
távolságban, és felszólítjuk, hogy nézzen a homlokunk közepére. Ezután a
horizontális síkban kiterjesztett karokkal a temporalis látótérmezők felől
közelítjük két kezünk ujjait befelé és magunk felé, a látótér képzelt síkja mögül.
A betegtől azt kérjük, hogy “fogja meg mozgó ujjaimat, amikor észreveszi!" Ép
temporalis látóterek és mozgató beidegzés esetén a beteg mindkét kezével
egyszerre nyúl ujjaink felé. A temporalis látótér kétoldali kiesése esetén a beteg
csak akkor emeli a kezét, ha azok elérik a látótér vertikális felezővonalát.
Kétszemes confrontalis vizsgálattal kimutatható a vizuális neglect (hemianopiás
figyelemgyengeség). Ilyenkor a beteg a két oldalról közelített ujjaink közül csak
a laesióval azonos oldali felé nyúl, a laesióval ellenoldali (rendszerint bal oldali)
látótérben az ujjainkat nem veszi észre, annak ellenére, hogy az egyszemes
vizsgálat során, az elhanyagolt látótérben is jelzi mozgó ujjunk megjelenését.
Eltérések:
A látótérkiesések függnek a sérülés helyétől:
a.) Homonym hemianopia (mindkét szem azonos oldali látótérfelének kiesése)
keletkezik, ha a tr. opticus, a corpus geniculatum laterale, a radiatio optica vagy
az egész occipitalis lebeny károsodik (tekintse meg a videót).
b.) Bitemporalis heteronym hemianopia (mindkét szem temporalis
látótérfelének kiesése) alakul ki a chiasma középvonali károsodása
következtében. Leggyakrabban hypophysistumor okozza.
c.) Féloldali chiasma tünetcsoport jön létre, ha a chiasma bántalma az azonos
oldali keresztezetlen temporalis és mindkét nasalis retinafélből érkező
keresztezett rostokat érinti. A laesio oldalán a szem vak az ellenoldalon a nasalis
látótér megmarad.
d.) Felső kvadráns homonym anopiát (a látóterek felső negyedének kiesése) a
radiatio optica alsó részének károsodásánál vagy a Meyer-hurok sérülésénél
észlelünk (“pie in the sky”).
e.) Alsó kvadráns anopiát főként parietooccipitalis (cuneus) infarctusok
okoznak.
f.) A scotomák a látótér határain belül kimutatható foltszerű látótérhiányok,
amelyeket leggyakrabban a retina vagy a n. opticus sérülése hoz létre. Centrális
scotoma gyakori neuritis retrobulbarisban.
Egészséges állapot leírása:
A visus mko. megtarott. A funduson a papilla vitális színű, éles szélű. A látóterek
confrontalis vizsgálattal épek.

II./2.3.3.A szemmozgások

A szemmozgások vizsgálatakor megítéljük a tekintéseket (a fürkésző- a vezetett és a
parancsolt szemmozgásokat), valamint a III-IV.-VI. agyidegek funkcióját, azaz a külső
és belső szemizmok működését. A külső szemizmok a bulbusok mozgatásáért, a belső
szemizmok pedig a pupillareakciókért (a direkt- és a consensualis fényreakciókért,
valamint az accommodatio- és a convergentia reakciókért) felelőesek.
Anatómia:
A tekintéssel kapcsolatos supranuclearis idegrendszeri szerkezetek
Az akaratlagos horizontális tekintés központja a Br8aß a praemotoros kéreg. A leszálló
rostok a mesencephalon-híd határon kereszteződnek és a pons paramedialis formatio
reticularisában végződnek. A második neuronok az abducens magokon képeznek
synapsist, ahonnan a rostok a középvonalban felfelé haladnak (ez a fasciculus
longitudinalis medialis- FLM) és az ellenkező oldali oculomotorius magoszlop
sejtjeihez kapcsolódnak.
Akaratlagos vertikális tekintés: a dorsolateralis prefrontalis kéregből a capsula interna
elülső részében leszálló efferens rostok egy része a FLM medialis rostralis interstitialis
magjához halad (riFLM) a mesodiencephalon magasságában. A vezetett szemmozgások
központja az occipitalis kéreg.
A külső szemizmok beidegzése (szemmozgató agyidegek)
A n. oculomotorius (III.) összetett magja a mesencephalonban, a colliculus superiorok
magasságában helyezkedik el, az aquaeductus Sylvii alatt. A m. rectus lateralis és a m.
obliquus superior kivételével beidegzi a külső szemizmokat és a levator palpebrae
superiort. Parasympathicus rostjai az Edinger–Westphal- (EW-) magból erednek. A
Perlia-mag az EW-magok között helyezkedik el, a bulbusok összetérítését
(convergentia) szabályozza. A nucl. interstitialis Cajal a vertikális tekintés neuralis
integrátora.
A n. trochlearis (IV.) magjai az aquaeductus Sylvii alatt ventralisan helyezkednek el,
felfelé haladó rostjai az aquaeductust megkerülik, a velum medullare superiusban
kereszteződnek, és a tectumból dorsalisan lépnek ki. A kereszteződés miatt a m.
obliquus superiorok az ellenoldali magból kapják a beidegzésüket. Az ideg a m. obliquus
superiort idegzi be.

Pupillareakciók
alapja!

A n. abducens (VI.) tisztán somatomotoros működésű agyideg, magja a IV. kamra
fenekén helyezkedik el a hídban. A n. facialis rostjai az abducens magját medial felől
egy hurkot képezve megkerülik. Az ideg a ponsból lép elő, az a. basilaris ágaival
kereszteződik, hosszú szakaszon fut szabadon az os temporale pars petrosáján, ennek
csúcsa körül éles kanyart ír le, majd a sinus cavernosus alsó részén kívülről kerül az ACI
mellé. Beidegzi a m. rectus lateralist.
A belső szemizmok beidegzése (a pupillareakciók anatómiai alapja)
Fényreakció: A pupillaszűkítés reflexívének parasympathicus afferens rostjai a
retinából származnak, a n., ill. tr. opticusban futnak, majd a corpus geniculatum laterale
előtt leválnak. A rostok egy része a commissura posteriorban átkereszteződik, és
mindkét oldali EW-magban synaptizál, innen a parasympathicus praeganglionaris rostok
a n. oculomotoriusszal együtt lépnek az orbitába, majd a ganglion (ggl.) ciliareban
kapcsolnak át. A postganglionaris rövid ágak a m. sphincter iridist, a hosszabbak a m.
ciliarist idegzik be, amelyek a lencse domborulatát szabályozzák.
Sympathicus beidegzés (pupillatágítás) pályája a lateralis hypothalamusból indul, az
axonok az agytörzsön keresztül a gerincvelő Th1–3 magasságában lévő centrum
ciliospinaléba futnak. A II. neuronok a paravertebralis sympathicus láncban haladnak, a
ggl. cervicale superiusban kapcsolnak át, ahonnan a postganglionaris (III.) neuron az a.
carotis interna (ACI) ágaival jut az orbitába. A m. dilatator pupillaet, a m. tarsalis
superiort, a m. orbitalis Müllerit, az arc verejtékmirigyeit és ereit idegzi be. A szem
sympathicus beidegzése károsodhat (1) a hypothalamusban, és agytörzsben; (2) a
gerincvelőben; (3) a mellkasban (paravertebralis sympathicus ganglionok); (4) a nyakon
(az ACI-t kísérő sympathicus rostkötegek), valamint (5) az orbitában. A sympathicus
rendszer izgalma pupillatágulatot, kiesése Horner-triászt okoz (l. alább).

Vizsgálat
A szemmozgások (tekintés és külső szemizmok) vizsgálata
A vezetett, parancsolt és fürkésző szemmozgásokat vizsgáljuk. Megfigyeljük a
szemrések tágasságát, a bulbusok állását, együttmozgását, a kitérések mértékét és hogy
van-e nystagmus. Kettős képek jelentkezhetnek bizonyos irányokba tekintéskor és a
tekintés irányától függetlenül. A kettős képek helyzetéből lehet következtetni az egyes
izmok funkciócsökkenésére, ill. a szemmozgató magok vagy idegek károsodására.
a.) A parancsolt (akaratlagos) szemmozgások vizsgálatánál a beteget váltott
kezünk mutatóujjára nézetjük, jobbra, balra, fel és le. Fixálás ilyenkor a tekintés
végén történik.
b.) A vezetett szemmozgások vizsgálatánál a beteget arra kérjük, hogy a
vízszintes és függőleges síkban, kb. 60 cm távolságban, lassan mozgatott ujjunk
hegyét kövesse a tekintetével. Ilyenkor tehát a tekintés során végig fixál is a
vizsgált személy.
c.) A spontán kereső (régies nevén: fürkésző) szemmozgások megfigyelése
alapján a nem kooperáló beteg szemmozgászavarára következtetünk. Fixálás
ilyenkor nem történik. Ha a beteg kooperál, felszólítjuk, hogy nézzen jobbra,
balra, fel és le.
A belső szemizmok (pupillák és pupillareakciók) vizsgálata
A pupillák tágassága. A pupillák lehetnek: maximálisan tágak, közepesnél tágabbak,
közepesnél szűkebbek, szűkek, pontszerűen szűkek. Anisocoriának hívjuk, ha az egyik
pupilla tágabb, mint a másik. A pupillák alakja lehet ovális, szabálytalan, lehet rajta
műtéti coloboma.
a) A direkt fényreakció kiváltásakor az egyik szemet a glabellára helyezett tenyerünkkel
eltakarjuk és a másik szembe oldalról világítunk. A megvilágított pupilla szűkülését
figyeljük.
b) A consensualis fényreakciót hasonlóan váltjuk ki: az egyik szembe világítunk, és a
másik szem pupillájának reakcióját figyeljük meg.
c) Az accomodatiós pupillareakció vizsgálatakor a beteget felszólítjuk, hogy nézzen a
mennyezetre, majd hirtelen tekintsen a közelponton kívül (>60 cm) tartott ujjunkra vagy
tárgyra. A tárgy képének élesre állítása pupillaszűkülettel jár.
d) A convergentiareakció: a beteg szemétől a középvonalban kb. 80 cm-re tartott
ujjunkat, amelyet a beteg fixál, a glabella felé vezetjük a közelponton belülre (<60 cm)
úgy, hogy a bulbusok összetérüljenek. A convergentia kialakulásakor a pupillák
szűkülnek.
Egészséges állapot leírása:
A tekintés minden irányba szabad. A szemmozgások konjugáltak. A beteg diplopiát nem
jelez. Nystagmus nincs. A pupillák szabályos szélűek, közepesen tágak, kerekek,
centrálisak, egyenlőek. Fényre direkt és konszenzuálisan jól reagálnak. A convergentia
és accommodatio reakciók megtartottak.
A szemmozgások zavarai
Neurológiai betegségekben a szemmozgás zavara létrejöhet (1) a külső szemizmok
bénulása (l. a III. IV. és VI. agyidegnél), és (2) a tekintés zavara miatt.

Bell-jelenség

A tekintés zavarairól beszélünk, ha a két szem horizontális és vertikális együttmozgása
károsodik. Oka a kérgi szemmozgató központok, a szemmozgató magokhoz haladó
supranuclearis rostozat, a pontin tekintéscentrum, és a fasciculus longitudinalis medialis
(FLM) károsodása. Az FLM károsodása okozhatja az ún. Hertwig-Magenie szemállást,
és az internuclearis ophthalmoplegiát.

3. ábra: „Skew deviation”

4. ábra: Internuclearis ophthalmoplegia

A felfelé tekintés gyengeségét úgy lehet elkülöníteni a n. oculomotorius által beidegzett
m. rectus superiorok gyengeségétől, hogy az utóbbinál a Bell-jelenség nem váltható ki, a
tekintési centrum sérülése esetén viszont kiváltható: ha a beteg nyitott szemhéjait két
ujjunkkal rögzítjük, és felszólítjuk, hogy szemét zárja, ép perifériás beidegzés esetén
zárási kísérletkor a bulbusok felfelé és kifelé fordulnak.
Az agykérgi szemmozgató központ és a keresztezett szemmozgató pálya sérülése
lefutása mentén a ponsig a sérüléssel ellenkező oldalra tekintés zavarához vezet. A
hídban lévő tekintési centrum sérülése az azonos oldalra tekintés zavarát okozza. A
tekintészavaaarokról részletesebb információ a javasolt irodfalomban olvasható.
A nervus oculomotorius sérülésének tünetei
Az ideg az a. cerebelli superior és a. cerebri posterior között lép ki az agytörzsből;
vérellátásának zavara és az ereken lévő aneurysma rupturája károsíthatja. Diabeteses
betegek külső (inkomplett= parasympathicus pupillomotoros beidegzés zavara nélkül)
oculomotorius bénulását ischemia okozza. Az érintett oldalon a szemhéj csüng (ptosis),
a bulbus kifelé és kissé lefelé helyezett, mert az ép n. abducens és n. trochlearis által
beidegzett szemizmok ebbe a helyzetbe kényszerítik. A betegnek kettős látása van. Ha a
parasympathicus rostok is károsodnak, akkor a pupilla kitágul, a direkt fény- és
accomodatiós reakció megszűnik, ez a komplett oculomotorius bénulás (5. ábra).

5. ábra

A consensualis fényreakció a kóros oldalról, tehát a tág pupilla felől kiváltható, az ép
szembe világítva a kóros oldalon pupillaszűkület nem jön létre.
A ptosis, a szemhéjak csüngése, lehet egy- vagy kétoldali. Féloldali ptosist a n.
oculomotorius sérülése okoz. Kétoldali ptosis okai: (1) congenitalis, amely a külső
szemizmok gyengeségével jár; (2) ophthalmoplegia chronica progressiva; (3)
myasthenia gravis pseudoparalytica; (5) az oculomotorius mag centrális részének
károsodása.
Az agytörzs keringészavara következtében a n. oculomotorius axonjai a mesencephalon basisán a kilépés előtt károsodnak. Ha ez a corticospinalis pályát vagy
a nucl. rubert is érinti, akkor azonos oldali oculomotorius laesio tünetei mellett
ellenoldali hemiparesis vagy ellenoldali intenciós tremor alakul ki (Weber- és
Benedict-syndromák, (tekintse meg a videót).

Az agyalapon kifejlődő gyulladás vagy sejtbeszűrődés (bacterialis meningitis, syphilis,
tuberculosis, meningeosis carcinomatosa) az ideget károsíthatja.
A temporalis lebeny herniatiója: térfoglaló folyamatok miatt a pedunculus
cerebri dislocatiója folytán az ideget megfeszül, ezáltal károsodik (l. alább).
A nervus trochlearis sérülésének tünetei
A nervus trochlearis (IV.) sérülése esetén az érintett szem lefelé és kifelé mozdulni nem
tud. A kettős kép kiküszöbölésére a beteg a fejét az ép oldal felé dönti és fordítja, az állát
leszegi. Önállóan károsíthatja az agytörzs contusiója és sclerosis multiplex (SM); más
agyidegekkel együtt károsodhat az a. cerebri posterior és a. cerebelli superior
aneurysmák rupturája miatt és a sinus cavernosust érintő folyamatokban.
A nervus abducens sérülésének tünetei
A nervus abducens (VI.) féloldali sérülése következtében a bulbus abductiója kiesik, a
szem a horizontális síkban kifelé a középvonalon túl nem mozdul el (tekintse meg a
videót). Kétoldali n. abducens károsodás convergens strabismust okoz, mert a
bulbusokat a belső egyenes izmok befelé fordítják. Kettős látás mindig kialakul.
A n. abducens sérülésének okai:
a híd-nyúltvelő határának aneurysmák
ischemia diabetes mellitusban
Miller Fisher-syndroma
neuroborreliosisban
koponyaalapi törések
a sinus cavernosus thrombosisa, thrombophlebitise
botulismus.
Agytörzsi magja a. basilaris szűkületét követő paramedialis pons infarctusok
területén károsodhat, legtöbbször a n. facialis rostokkal és a mozgatópályával
együtt.
Intracranialis nyomásfokozódás következtében a n. abducens mindkét oldalon
károsodhat, valamint a IV. kamrába terjedő cerebellaris tumorok
összenyomhatják az abducens magot.
A fissura orbitalis superior syndroma a sinus cavernosus külső falának
elváltozása aneurysma, sinusthrombosis, tumor vagy benignus granulomatosis
miatt. A szemmozgató idegek, valamint a n. ophthalmicus és néha a n.
maxillaris károsodik. A fájdalom a szembe sugárzik.
A pupilla fényreakciójának zavarai
Amauroticus pupillamerevség: a n. opticus laesiója következtében a sérült
oldalról sem a direkt, sem a consensualis fényreakció nem váltható ki, az ép
oldalról a vak szem consensualis reakciója kiváltható.
Abszolút pupillamerevség: az egyik oldali szemhez futó pupillomotoros rostok
károsodása okozza. Az érintett oldalról a direkt fény- és convergentiareakció
nem váltható ki, a másik szem consensualis reakciója viszont megjelenik
(atropinmérgezésben és botulismusban).
Reflektoros pupillamerevség: a direkt és consensualis fényreakció nem váltható
ki, a convergentiareakció viszont megjelenik. Oka a pupillomotoros reflexív
kétoldali megszakadása a praetectalis regio és az Edinger–Westphal-mag között.
A pupillareakciók zavaraival kapcsolatos syndromák

a.) Anisocoria: eltérő tágasságú pupillák. A tágabb pupilla oldalát jelöljük meg
(pl.: anisocoria=j>b). A tág, fényre nem reagáló pupilla jelzi a n. oculomotorius
károsodását. Okozhatja az uncus gyri hippocampi transtentorialis beékelődése
féltekei térfoglaló folyamatok miatt, amely összenyomja a n. oculomotorius
törzsét.
b.) Horner-triász: a szem sympathicus beidegzésének zavara. Tünetei: ptosis
(m. tarsalis superior et inferior), myosis (m. dilatator pupillae) és enophthalmus
(m. orbitalis Mülleri). A tünetekhez társulhat: féloldali anhydrosis, a felső
végtag vasoregulatiós zavara, valamint a piloerectio kiesése.

II./2.3.4. Nervus trigeminus (V.)
Anatómia:
A n. trigeminus kevert ideg, mely a híd állományából a hídkaroknál lép ki érző és
motoros gyökérrel. Az ideg érző része felületes (hő, fájdalom, elemi tapintás) és
mélyérzés kvalitásokat egyaránt közvetít.
V/1. A n. ophthalmicus rostjai a homlok (n. frontalis), a szem (főként a n. nasociliaris),
az orr, a meninxek és a nasalis sinusok területét idegzik be.
V/2. A n. maxillaris beidegzi a felső állcsontot, a fogakat, a felső ajkat, a buccát, a
kemény szájpadot, a sinus maxillarist és az orr nyálkahártyáját.
V/3. A n. mandibularis az áll, a fogak, az ajak, a bucca nyálkahártyája, a nyelv elülső
kétharmada, a dobhártya elülső része, a külső fül, a hallójárat, a rágóízület és a
meninxek területéről szedődik össze. A n. lingualis a sulcus lateralis linguae felső részén
fut le. A mandibula csúcsát magába foglaló területet felfelé convex határral a C2–3 érző
gyökök látják el, innen kezdődik a n. trigeminus beidegzési területe az arcon. A n.
mandibularis ága a n. masticatorius, amely a rágóizmokat látja el.
A n. trigeminus érző rostjai a pons dorsomedialis részén lépnek be és a nucl. tractus
spinalis nervi trigeminin végződnek. A fájdalom- hő és elemi tapintás rostjai a felső
nyaki segmentumokig lenyúló tr. spinalis nervi trigeminit alkotják. A magból felszálló
rostok a thalamus ventralis posteromedialis és intralaminaris magjaiban átkapcsolva érik
el az érző agykérget. A rostok másik csoportja a nucl. principalis n. trigeminiben
végződik, a pons lateralis részén (izületi mozgásérzés és graphaesthesia), a rostok
kereszteződnek a belépés szintjében, és mint lemniscus trigeminalis haladnak a thalamus
érző magjába, onnan a szenzoros kéregbe.
A tr. spinalis nervi trigemini caudalis részébe futó rostok sorrendje miatt az arc érző
beidegzésének területei hagymalavélszerűek. A a magoszlop oralis részének bántalma
körkörös perioralis hypaesthesiához vezet, a distalis részének bántalma a perifériás
arcterületeken okoz hypaesthesiát.
A nucl. motorius nervi trigemini két oldalról kap supranuclearis rostokat, ezért
egyoldali laesiója nem okoz rágóizom-bénulást. A foramen ovalén kilépő ágak beidegzik
a rágóizmokat, a m. mylohyoideust, a m. digastricus első hasát, a m. tensor veli palatinit
és a m. tensor tympanit. A n. trigeminus motoros magjában kapcsolódik át a
masseterreflex íve.
Vizsgálat:
a.) A fájdalomérzést a n. trigeminus mindhárom ágának területén, két oldalon
összehasonlítóan vizsgáljuk steril tűvel vagy eldobható hegyes fa-pálcikával. A
tűvel enyhe nyomást gyakorolunk a behunyt szemmel fekvő beteg homlokára,
az orcákra, valamint az áll bőrére. Az együttműködő beteg jelzi a fájdalomérzés
különbségeit a két oldal között, és az egyes ágak területén. Trigeminusneuralgia
gyanúja esetén a ramus ophthalmicus, maxillaris és mentalis kilépési helyeire
nyomást gyakorlunk. A túlérzékenységet a beteg jelzi.
b.) A tapintást kihúzott vattaszállal, a hőérzést hideg és meleg vízzel töltött
kémcsövekkel vizsgáljuk. A két pont discriminatio és graphaesthesia (bőrre

rajzolt számok felismerése) is vizsgálható az arcon.
c.) A mozgató beidegzést a rágóizmok trophiájának (tömegének), tónusának
tapintásával vizsgáljuk. Kezünket két oldalon a m. masseterekre és a m.
temporalis superficialisokra helyezzük, és azt kérjük, hogy a beteg szorítsa össze
a fogait. Az izmok tónuskülönbségét értékeljük. A m. pterygoideusok erejének
vizsgálata félrehúzott helyzetben beállított állkapocs visszanyomási kísérletével
történik.
d.) A corneareflex többneuronos (idegen) reflex, afferens szára a n. trigeminus
első ága, efferens szára a n. facialisnak a m. orbicularis oculit beidegző
rostozata. Az oldalra tekintő beteg szemén a a sclera-cornea határt kihúzott
vattaszállal finoman megérintjük, amely pislogást vált ki. Ha a n. facialis ép, a
renyhe vagy kiesett reflex a cornea érzéscsökkenését bizonyítja, amely
legtöbbször agytörzsi károsodás jele.
e.) A masseterreflex a n. trigeminus mélyreflexe. Kissé nyitott áll mellett
reflexkalapáccsal az állcsúcsra helyezett ujjunkra ütünk, az eredmény gyors
szájzárás. A masseterreflex fokozott suprabulbaris laesiónál és a praefrontalis
terület károsodásánál, renyhébb perifériás érzéskiesésnél és bulbaris
károsodásnál.
Egészséges állapot leírása:
A rágóizmok tömege és ereje mko megtartott. Nyitott száj mellett az állcsúcs a
középvonalban van. A fájdalom-, tapintás- és hőingereket a n. trigeminus mindhárom
ága területében jól érzi, a bőrre írt számokat felismeri. Az idegágak belépési pontjai nem
nyomásérzékenyek. Mko élénk cornea reflex.
Melyek a
neuralgia
jellegzetességei?

Eltérések:
Trigeminusneuralgia. A neuralgia egy ideg ellátási területében jelentkező,
hirelen kialakuló, hirtelen megszűnő, rövid ideig tartó, heves, hasító fájdalom.
Trigeminus neuralgia esetén a neuralgiform fájdalom az ideg egyik ágának
ellátási területében jelentkezik.
Paratrigeminalis syndroma: a ggl. semilunare bántalma okozza az agyalapot
károsító folyamatoknál. Neuralgiaszerű arcfájdalmak után archypaesthesia,
később a rágás gyengesége, az ACI felszínén futó sympathicus rostok bántalma
miatt Horner-triász alakul ki azonos oldalon.
Gradenigo-tünet: a sziklacsont felé terjedő belsőfülgennyedésnél a sinus
cavernosusban futó idegek bántalmai észlelhetők: a n. trigeminus kompressziója
érzészavart és arcneuralgiát, kettős látást és a szembe sugárzó fájdalmat okoz.
Előidézhetik tumorok (cholesteatoma, chordoma, neurinoma).
Gasser-dúc syndroma: Az agyalapon csontot károsító folymatoknál neuralgia
alakulhat ki a II.- és III.-as ág területén, minden érzésféleségre kiterjedő
érzészavarral.

II./2.3.5. Nervus facialis (VII.)
Anatómia
A n. facialis kevert ideg. A mozgató idegkötegtől elkülönült n. intermediust általános és
speciális (íz-) érző, valamint vegetatív rostok alkotják. Mindkét ideg a n. vestibularis
mellett a pedunculus cerebellaris inferior és az oliva között lép ki az agytörzsből.
a.) Érzőrostokkal (n. auricularis posterior) beidegzi a hallójárat bemenetét és a
dobhártyát.
b.) Ízérzést közvetítő rostjai a nyelv elülső kétharmadáról szedődnek össze. A n.
lingualisból a chorda tympanin át jutnak a ggl. geniculihoz. Az ízérzés centruma
az érzőkéreg opercularis területe (insula) és a nucl. amygdalae.

c.) Az autonom rostok. A praeganglionaris neuronok a hídban a nucl.
salivatorius superiorban helyezkednek el, axonjaik képezik a n. petrosus
majort, amely a ggl. pterygopalatinumban átkapcsolva a könnymirigyet, az
orrnyálkahártya és a szájpad nyálmirigyeit látja el. A secretoros
praeganglionaris rostok a chorda tympaniban haladnak, majd a n. lingualis
rostjaival jutnak el a ggl. submandibularéba; beidegzik a glandula
submandibularist és sublingualist.
d.) A n. facialis motoros része beidegzi az arc mimikai izmait (m. orbicularis
oris és oculi, m. buccinator, platysma) a m. stylohyoideust, m. digastricus hátsó
hasát és a m. stapediust. A facialis mag a híd tegmentumában található. A száj
körüli izmok csak ellenoldali, míg a homlok és szem körüli izmok kétoldali
supranuclearis beidegzést kapnak. Az ideg a híd alsó határán lép ki az agyból. A
meatus acusticus internuson át a facialis csatornába jut, itt válik le a m.
stapediust beidegző n. stapedius. A többi motoros rost a foramen
stylomastoideumon keresztül lép ki a koponyából, és a megfelelő izmokhoz
halad.
A n. facialis motoros magja a következő többneuronos (idegen) reflexek átkapcsoló
állomása:
a.) Corneareflex.
b.) Pislogási (oculopalpebralis) reflex: a látótérben hirtelen megjelenő tárgy
vagy fény váltja ki. A reflexívet a látórostok képezik, amelyek a colliculus
superiorokban átkapcsolva érik el a facialis magot.
c.) Stapediusreflex: intenzív hanginger hatására a m. stapedius összehúzódik. A
reflexív afferens szára a n. cochlearis-nucl. cochlearis dorsalis, ahonnan az
efferens neuron a facialis magra kapcsol át.
Vizsgálat
a.) Motoros teljesítmények: megfigyeljük az arcfelek szimmetriáját.
Összehasonlítjuk a szemrések tágasságát, a homlokredők mélységét, a
nasolabialis redőket, a szájzugok magasságát, megfigyeljük az arc mozgását
beszéd közben, majd felszólítjuk a beteget, hogy ráncolja a homlokát, mutassa a
fogait, megkíséreljük mosolygásra bírni, tegyen úgy, mintha fütyülne, arcát fújja
fel levegővel, amelyet megkísérelünk két kezünkkel az orcák megnyomásával
kipréselni. Kérjük, hogy csukja be a szemét, szorítsa össze a szemhéjait,
melyeket két ujjal megkísérlünk kinyitni.
b.) Az ízérzést alapízekkel vizsgáljuk, a nyelv elülső két- (n. facialis) és hátsó
egyharmadán (n. glossopharyngeus). A beteg elé táblát tartunk, amelyen “édes,
sós, keserű, savanyú” feliratok vannak. Az anyagot vattapálcával (tupfer)
visszük fel a kiöltött nyelvre, a beteg nem húzza vissza a nyelvét, mielőtt a tábla
felirataira mutatna válaszként. Az egyes ízek között száját kiöblíti.
c.) A könnyelválasztás a szemzugokba helyezett itatóspapírcsíkokkal
vizsgálható.
Egészséges állapot leírása:
Az arc nyugalomban szimmetrikus. A homlokráncolás, a szemhéjzárás és a fogmutatás
mko. jó erővel történik. A nyelv elülső kétharmadán az alapízeket jól érzi. Mko élénk
cornea reflex.
A n. facialis károsodás magasságának meghatározása
a.) Az arc összes mimikai izma megbénul, ha az ideg a kilépése után a foramen
stylomastoideum alatt sérül. A szájzug az érintett oldalon mélyebben áll,
fogmutatásnál és minden mimikai mozgásnál elmarad, az ép izmok a bénult
arcfelet az ép oldalra húzzák, a beteg folyadékot a szájában tartani, a bénult
oldalon arcát felfújni nem tudja, a homlokredők elsimulnak, a szemhéj nem

záródik (lagophthalmus), a sclera kilátszik. A könnyelválasztás, az ízérzés és a
nyálelválasztás zavartalan, és nincsen hyperacusis.
b.) A n. stapedius és a chorda tympani közötti laesio következtében az
arcizmok bénulása mellett ízérzészavar alakul ki a nyelv elülső kétharmadán,
valamint a glandula sublingualisban és submandibularisban a nyál mucinosus
lesz, hypaesthesia jöhet létre a n. auricularis posterior területén.
c.) A ggl. geniculi alatt bekövetkező laesio esetén hyperacusis csatlakozik a
fenti tünetekhez, mert kiesik a stapediusreflex.
d.) Ha az ideg a n. petrosus superficialis major előtt sérül, akkor a fenti tünetek
mellett még a könnyelválasztás is csökken vagy megszűnik.
A n. facialis károsodásával kapcsolatos tünetegyüttesek

Hogyan
különítjük el a
perifériás és a
centralis facialis
laesiót?

Bell-paresis (e frigore paresis, prosoplegia, idiopathiás perifériás facialis
paresis): Az arcideg gyakori károsodása, melynek következménye minden
arcizom féloldali bénulása (6. ábra) Arcot ért hideg és/vagy vírusfertőzés által
kiváltott neuroallergiás folyamat következtében a canalis nervi facialisban futó
ideg megduzzad, az axonok vezetőképességüket elvesztik, az arcizmok
sorvadnak.

6. ábra

A n. facialis motoros magja az agytörzsben az abducens maggal együtt
károsodhat.
Az arcizomzat supranuclearis (centralis) paresise az agykérgi motoneuron
károsodásának következménye. A homlok és a szem körüli izmok kétoldali
beidegzése miatt az akaratlagos homlokráncolás és a szemhéjzárás megtartott,
csak a száj körüli izmok bénulnak.
Hemifacialis spasmus: az arcizomzat időszakos hyperkinesise
Diplegia nervi facialis: kétoldali arcbénulás.
Ramsay–Hunt-féle neuralgia: a ggl. geni culi laesiója, melyet leggyakrabban
herpes zoster oticus okoz. Tünetei: eruptiók a külső hallójáratban, perifériás
facialis paresis, tinnitus, hyperacusis, ízérzészavar, a könnyezés és a
nyálelválasztás zavara.

II./2.3.6. Nervus statoacusticus (más néven: nervus
vestibulocochlearis, VIII.)
Pars cochlearis
Anatómia

A hallás elsődleges érző neuronjai a csiga (Corti-szerv) tengelyében lévő ggl. spiraléban
találhatók. A bipolaris sejtek distalis nyúlványai a szőrsejtekhez futnak. A centrális
nyúlványok képezik a hallóideget (pars cochlearis), amely a pontomedullaris határon lép
be az agyba. A másodlagos rostok kis része az azonos vagy ellenkező oldali oliva
superiorban, illetve a corpus trapezoideumban synaptizál, és az innen induló
harmadlagos rostok a lemniscus lateralisban haladnak, amely a colliculus inferiorban
végződik. A corpus geniculatum mediale-n átkapcsolás után a hallópálya a kérgi
hallómezőben (Br41, 42) végződik.
A hallás vizsgálata
A középfül betegségei vezetéses halláscsökkenést, a belső fül betegségei, a Corti-szerv
és a hallóideg károsodása idegi halláscsökkenést okoznak. A n. acusticus sérülése
fülzúgást vagy fülcsengést (tinnitus) válthat ki. Féloldali agytörzsi gócok és a primer
hallómező (Br41) károsodása nem idéz elő hallászavart.
A hallás pontosan audiométerrel vizsgálható. Durva tájékozódásra elégséges a súgott
beszéd hallásának vizsgálata. A beteg behunyt szemmel ül vagy áll, és egyik fülét
befogja. A vizsgáló 1-2 m távolságból a beteg háta mögött, különböző hangerővel
szavakat súg, amelyet a betegnek meg kell ismételnie.
A hangvilla próbák (Weber-, Rinne- és Schwabach-próba) alkalmasask az idegi és a
vezetéses halláscsökkenés elkülönítésére.
Pars vestibularis
Anatómia
A vestibularis rendszer két alapvető funkciója:
1.) a lineáris és szöggyorsulás érzékelése, amely a fej térben történő
elmozdulásától függően reflexesen beállítja a szemeket, így segíti a fixálást és a
térbeli orientációt.
2.) a vázizmok posturalis tónusának szabályozása és a fej beállítása a nyílirányú
emelkedésnél, süllyedésnél.
A vestibularis rendszer szerkezetei a belső fülben helyezkednek el. Az ívjáratokat
endolympha tölti ki, kiöblösödését ampulláknak hívjuk, ezekben a szöggyorsulásra
érzékeny cristák (szőrsejtek), találhatók, amelyek a cupulát alkotják. A horizontálisan
álló utriculusban, és a vertikálisan álló sacculusban találhatók a maculák szőrsejtjei,
felszínükön otolith kristályokkal, ezek a gravitációval kapcsolatos lineáris gyorsulásra
érzékenyek.
A vestibularis magok a híd lateralis részén helyezkednek el: nucl. vestibularis superior
(Bechterew), nucl. vestibularis lateralis (Deiters), nucl. vestibularis medialis (Schwalbe),
nucl. vestibularis inferior (Roller).
A vestibularis rendszer összeköttetései:
1.) a tr. vestibulospinalis lateralis a Deiters-magból, a tr. vestibulospinalis
medialis a Schwalbe-magból ered, mindkettő a posturalis izomtónus
szabályozásában vesz részt.
2.) Vestibulocerebellaris és cerebellovestibularis pályák
3.) a szemmozgás vestibularis kontrollja: a vestibularis végkészülékek és a
szemmozgató magok összeköttetései biztosítják a szemek megfelelő beállítását,
a fej elmozdulása esetén.
4.) a vestibularis működések agykérgi központja gyrus centralis posterior kar
régiójában van.
A n. vestibularis működésének vizsgálata
A nystagmus vizsgálata: a szemeket előbb nyugalmi helyzetükben figyeljük meg, majd
mind a négy irányba vezetett szemmozgások során, ülő és fekvő helyzetben. Leírjuk a

nystagmus irányát, frekvenciáját, amplitúdóját, jellegét (ritmusos vagy nem), a tekintés,
fej- és testhelyzet változásának hatására. A nystagmus vizsgálható forgatással és
kalorikus ingerléssel. Forgatásnál mindkét oldali labyrinthet izgatjuk, kalorikus
ingerléssel a végkészülékek külön-külön vizsgálhatók.
Forgatáskor a lateralis (horizontális) ívjáratokban az endolympha a forgatással
ellenkező irányba áramlik. A nystagmus lassú komponense a forgatás irányával
ellentétes, tehát megegyezik az endolympha áramlásának irányával, gyors komponense a
forgatás irányába mutat. A forgás megállításakor az utónystagmus iránya megfordul,
azaz a gyors komponens a forgás irányával ellentétessé válik. A dőlés és félremutatás
iránya megegyezik a lassú komponens irányával.

Kalorikus
ingerlés

A kalorikus ingerlés során a fülbe fecskendezett meleg víz a lateralis ívjáratban
ampullopetalis endolymphaáramlást okoz, amely az ingerlés felé irányuló nystagmust
hoz létre. A hideg-vizes ingerlés következtében a nystagmus gyors komponense az
ellenkező oldalra irányul. Kalorikus ingerléssel dönthetjük el, hogy a nystagmust a
végkészülék kiesése okozta-e. A labyrinthkiesés oldalán végzett ingerlés reflexes
nystagmust nem vált ki, és a meglévőt nem változtatja meg.
Romberg- és nehezített Romberg-próba, a perifériás és centrális vertigo elkülönítésére
szolgál.
Egészséges állapot leírása
A beteg a súgott beszédet mindkét oldalon jól hallja. Weber végtelen. Rinné mko pozitív.
Nystagmus nincs. Romberg helyzetben jól megáll. Bárány próbánál félremutatás nincs.
A vakjárás iránytartó.
Nystagmus

Peripheriás
vestibularis
laesio esetén mi
alapján
nevezzük el a
nystagmus
irányát?

A nystagmus a vestibularis, a cerebellaris és a szemmozgató rendszer működészavara
hatására bekövetkező akaratlan, ritmusos szemmozgás, amely két komponensű, lassú és
gyors. A nystagmus a gyors komponens és a tekintés irányának viszonya alapján lehet: I.
fokú, ha a gyors komponens a tekintés irányába mutat, II. fokú, ha előre nézetéskor is
megjelenik (tekintse meg a videót), és III. fokú, ha a gyors komponens a tekintéssel
ellenkező irányú. A nystagmus gyors komponense mutathat horizontális, vertikális
(tekintse meg a videót), ferde irányba, és lehet rotatoros. A perifériás vestibularis
rendszer sérülését kísérő nystagmus ritmusos. A lassú komponens az ép oldali
vestibularis végkészülék működésének eredménye, a gyors a corticalis visszaállító
mozgás. Az unduláló nystagmus szabálytalan, a gyors és lassú komponens nem különül
el.
Fiziológiás nystagmusok
a.) Labyrinth eredetű indukált nystagmus: a félkörös ívjáratok ingerlésének
hatására bekövetkező fiziológiás nystagmus. Kiváltható forgatással, a külső
hallójárat hideg/meleg vizes és galvános ingerlésével. A lateralis félkörös
ívjáratban az endolympha ampulla felé (ampullopetalis) áramlása az áramlással
ellentétes irányú, az ampulla felől (ampullofugalis) áramlása azonos irányú
nystagmust vált ki.
b.) Optokineticus nystagmus (vasút nystagmus): Vizsgálhatjuk csíkolt
forgódobbal, vagy komputerrel. A beteg szeme előtt forgatott függőleges irányú
csíkok horizontális nystagmust, a vízszintesen állók forgatása vertikális
nystagmust vált ki; a lassú fázis a dob forgásának irányába, a gyors visszaállító
mozgás az ellenkező irányba mutat. Az optokineticus nystagmus feltétele a
retina, az occipitalis lebeny (Br18) és az occipitofrontalis asszociációs pályák
épsége.
Kóros nystagmusok

Harmonikus

A vestibularis (perifériás) nystagmust a labyrinth betegsége, a n. vestibularis
traumás-, toxicus károsodása, gyulladása, a ggl. Scarpae károsodása és Ménièresyndroma okoz. Az egyik oldali vestibularis végkészülék pusztulása mindig az
ép működésének felszabadulásával jár. Ezért féloldali labyrinthkiesésnél a
nystagmus lassú fázisa a laesióra mutat, mert az ép oldali labyrinth a szemeket

vestibularis
syndroma

“arra hajtja”. A nystagmus gyors komponensének iránya nem függ a tekintés
irányától, minden irányba tekintéskor az ép oldalra irányul, tehát lehet I.-, II.-,
és III.- fokú. Vertigóval jár (l. alább).
A vestibularis magok a tekintési centrumok és a cerebellum károsodását követő
centralis nystagmus függ a tekintés irányától, a laesio felé tekintéskor
felerősödik vagy a gyors komponens erre irányul. Féloldali
cerebellumkárosodás (flocculonodularis lebeny, paleocerebellum és a nucl.
fastigii) esetén a szemek nyugalomban 10–30°-ot az ép oldal felé kiúsznak
(lassú fázis), majd hirtelen a középvonalba térnek vissza (gyors fázis).
Bármelyik oldalra tekintéskor a gyors komponens a tekintés irányába, a lassú
visszatérítő mozgás a nyugalmi helyzet felé mutat. A gyors komponens
felerősödik a laesio irányába tekintéskor.
A fasciculus longitudinalis medialis (FLM) laesiója: A hídban lévő tekintési
centrum és az oculomotorius mag közötti összeköttetés megszakadása
internuclearis ophthalmoplegiát okoz (a tekintés irányával ellenkező oldali szem
nem mozog a középvonalon túl - az orr felé), a tekintés irányába eső szemen I.
fokú monocularis nystagmus jelenik meg (4. ábra). Legtöbbször SM okozza.
Unduláló nystagmust észlelhetünk csökkentlátóknál, tartósan sötétben vagy
félhomályban dolgozóknál (foglalkozási nystagmus) és szemizomparesis miatt.

4. ábra

Vertigo
A vertigo forgó jellegű, határozott irányú szédülés, amely az egyensúly elvesztésével,
nystagmussal, dőléssel és autonóm tünetekkel (izzadás, hányás) jár. Vertigót okoz a
végkészülékek, a vestibularis magok károsodása az agytörzsben és a magok centrális
összeköttetéseinek megszakadása.
Harmonikus vestibularis tünetek: a beteg a nystagmus lassú komponensének irányába –
a laesio felé – dől, járásnál arra tér el és félremutat. Az ívjáratok és a n. vestibularis
károsodása okozza.
Diszharmonikus vestibularis tünetek centrális károsodás (vestibularis magok, ezek
összeköttetései az agytörzsön belül és a cerebellummal) esetén alakulnak ki: a dőlés és
félrejárás iránya a laesiora mutat, a nystagmus is a laesio felé tekintéskor erősödik fel.
Cerebellaris sérülések után az autonom tünetek szerények, a szédülés nem kifejezett (1.
táblázat).

1. táblázat

Krónikus vertigo lehet otitis media, tympanosclerosis, mastoiditis, belső fül
cholesteatoma tünete. Idős betegek szédülését általában az agytörzs átmeneti
keringészavara jelének tartják, amelyet nehéz bizonyítani, ha neurológiai gócjeleket
(dysarthria, kettőslátás, érzészavarok és bénulások) nem találunk. A belső fület az a.
auditiva interna (végága az a. labyrinthi) látja el, amely legtöbbször a. cerebelli inferior
anteriorból ered.
Benignus paroxysmalis pozíciófüggő vertigo (BPPV)
A hátsó vertikális ívjárat cupulolithiasisa okozza. Az utriculus otolitek levált darabjai
kerülnek be a vertikális ívjáratba, és a szőrsejteket izgatják. A fejhelyzet változtatásakor
hirtelen forgó jellegű szédülés jelentkezik, hányingerrel, hányással, izzadással, fülzúgás
nincs. A tünetek kiválthatók az un. Hallpike manőverrel.
Neuronitis vestibularis
A vestibularis végkészülék afferentatiójának féloldali akut kiesése. Az esetek többségét
vírusos felsőlégúti betegségek előzik meg, ezért nevezték “neuronitis vestibularis”-nak.
Vertigóval jár, elesés, hányinger, horizontális nystagmus kíséri, valamint dőlés a laesio
felé. Az érintett oldalról a kalorikus reakció nem váltható ki.
Ménière-betegség
A hártyás falú labyrinthban az endolympha mennyisége a resorptio zavara miatt megnő,
ennek következtében hirtelen betör a perilymphaticus térbe. A folyadék magas
K+-koncentrációja a vestibularis és cochlearis idegrostok vezetését rontja, ezért
hallásromlás, valamint intenzív vertigo, nystagmus és hányinger jelentkezik. A betegek
eleshetnek, a Bárány-próba pozitív. A roham percektől órákig tart, sok betegnél fülzúgás
marad vissza. A diagnózis felállításához részletes fülészeti vizsgálatok szükségesek.

II./2.3.7. Nervus glossopharyngeus (IX.) és nervus vagus (X)
A n. vagus és a n. glossopharyngeus ellátási területe és működése jelentősen átfedi
egymást. Az idegek intracranialisan együtt futnak, és együtt lépnek ki a koponyából a
foramen jugularén. A nucl. ambiguusból származó, a garat izmait ellátó motoros rostok
mindkét idegben megtalálhatók. A garat érzőidegeit a n. vagus szállítja a nucl. tractus
solitarii-hoz.
Anatómia
A n. glossopharyngeus kevert ideg, mely a nyúltvelőből a sulcus paraolivaris
lateralisban lép ki. A koponyát a foramen jugularén keresztül hagyja el a n. vagus és a n.
accessorius kíséretében. A n. glossopharyngeus két ganglionja (ggl. superius és inferius)
az ideg saját és a n. vagus általános, speciális érző és visceralis pseudounipolaris
ganglionsejtjeit tartalmazza.
a.) Az ideg a koponyából kilépve az ACI és a v. jugularis interna között száll le,
motoros rostjai beidegzik a m. stylopharyngeust és styloglossust. A motoros
mag, a nucl. ambiguus.
b.) A n. IX. idegzi be a glandula parotist parasympathicus szekretoros rostokkal.

Idegsejtjei a nucl. salivatorius inferiorban találhatók. A praeganglionaris rostok
a ggl. inferiusban végződnek, innen ered a n. tympanicus, mely a dobüregen
keresztül ismét belép a koponyaüregbe mint n. petrosus minor, amely a ggl.
oticumban végződik. A postganglionaris rostok a dúc mellett eredő n.
auriculotemporalison (n. V/3. ága) keresztül jutnak el a parotishoz.
c.) Az ideg visceralis érzőrostjai a sinus caroticus, valamint a carotistestek baroés kemoreceptoraiból származnak, a nucl. tr. solitariusban végződnek. A mag a
légzés, a vérnyomás és a szívműködés szabályozásában játszik szerepet a
FR-szal és hypothalamusszal való összeköttetései révén.
d.) A n. IX. általános érző része biztosítja a külső fül egy részének, a dobhártya
belső felszínének, a nyelv hátsó egyharmadának és a garat felső részének
általános érző beidegzését.
e.) A nyelv hátsó harmadát ízérző rostokkal idegzi be.
A nervus vagus (X.) is kevert ideg, mely a nyúltvelőből számos gyökérrel lép ki. A
koponyát a foramen jugularén keresztül hagyja el. Érzőganglionjai a n.
glossopharyngeusszal közös ggl. superius et inferius. A nyakon az ACI és a v. jugularis
interna között halad. Ez alatt a jobb oldali n. vagus a v. jugularis interna mögött, az a.
subclavia előtt fut a mellüreg felé, az a. subclavia magasságában adja le a n. laryngeus
recurrenst. A bal oldali ideg az ACI és az a. subclavia között halad, a n. recurrens az
aortaív magasságában ágazik el. A n. vagusok a mellüregben a tüdőgyökerek mögött
futnak lefelé, ahol pulmonalis és oesophagealis plexusokat képeznek.
a.) A nucl. ambiguusból eredő motoros rostok együtt futnak a glossopharyngeus
és accessorius rostokkal. Ellátják a garat szűkítő izmait, a lágyszájpademelőket,
a gége belső izmait (n. laryngeus superior, n. laryngeus recurrens), valamint az
oesophagus harántcsíkolt izmait.
b.) A parasympathicus autonom idegsejtek a nucl. dorsalis n. vagiban
találhatók. Az agytörzsből kilépő rostok a mellkasban a nagyerekhez, a tüdőhöz
és a szívhez haladnak, a hasi szakaszon a gyomorhoz, a belekhez futnak. A n.
vagus csökkenti a szívfrekvenciát és a mellékvese szekrécióját, serkenti a
gyomor és belek perisztaltikáját, valamint a gyomor, máj és pancreasszekréciót.
c.) A visceralis érzést közvetítő rostok a hasi, mellkasi szervekből, a
nyelvgyökről, gégéből szedődnek össze, a nucl. solitariusban átkapcsolódnak,
mindkét oldali hypothalamusba vezetnek.
d.) A garat, a gége, a külső hallójárat bőrének, a dobhártya külső felülete egy
részének és a hátsó scala agyburkainak általános érző beidegzését szintén a n.
vagus biztosítja. A centrális nyúlványok a nucl. tr. spinalis n. trigeminiben
kapcsolnak át, a thalamuson keresztül az érzőkéregben végződnek.
A n. glossopharyngeus és n. vagus vizsgálata
Vizsgáljuk az ízérzést a nyelv hátsó egyharmadán, és a garatreflexeket. A garatfal
érintése öklendezést vált ki, melynek során a lágyszájpad felhúzódik. A garat felső
részének érzészavara esetén öklendezési reflex nem váltható ki. Hangadási kísérletnél,
ha a beteg hosszú aaaa-t mond, a hátsó garatfalat képező m. stylopharyngeus izmai
összehúzódnak. Megfigyeljük az uvula helyzetét, a lágyszájpadívek magasságát, a
garatreflex kiváltásánál a lágyszájpad mozgását. Gégetükrözéssel a hangszalagok állását
és mozgását vizsgáljuk. A garat és gége érzékenységét a garatfal érintésével kiváltható
öklendezési és lágyszájpadreflexek élénksége alapján ítéljük meg. A carotis sinusok
masszázsa bradycardiát vagy vérnyomásesést idéz elő. Ezt hívjuk carotis sinus
reflexnek.
Egészséges állapot leírása:
A lágyszájpad ívek szimmetrikusak, az uvula centrális. Phonatiókor a lágyszájpadívek
mko. megemelkednek. Élénk garat- és lágyszájpad reflexek. A nyelv hátsó kétharmadán
megtartott ízérzés. Ép phonatio és articulatio. Nyelészavar nincs.

A n. IX. általában a X. és XI. agyidegekkel együtt sérül az agyalapon, leggyakoribb okai
a basistörés, sinus sigmoideus thrombosis, hátsó scala daganatok, meningitis, bulbaris
paralysis, syringobulbia. Agytörzsi magját vascularis és térfoglaló folyamatok
károsítják.
A n. vagus sérülésének tünetei
A n. vagus sérülhet intracranialisan tumor, vérzés, agytörzsi ischaemia, SM,
syringobulbia, meningitis miatt. A periférián neuritis, tumor, nyirokcsomómegnagyobbodás, aortaaneurysma károsíthatja.
Aphonia, valamint légzési nehézség a hangszalagok bénulása miatt (n.
laryngeus recurrens, (tekintse meg a videót).
Félrenyelés, a folyadék regurgitálódik az orron keresztül, garat- és gégespasmus
alakulhat ki.
A bénult lágyszájpad féloldalon csüng, a beszéd nasalis színezetű.
Az uvula az ép oldal felé hajlik.
Érzéskiesés található a gégében, a garatban, a külső hallójáratban.
A bulbaris és pseudobulbaris károsodás fogalma
Bulbaris laesiónak hívjuk az agyidegmagok, az intramedullaris axonok és az
agytörzsből kilépő agyidegek károsodását. (tekintse meg a videót). Tünetei
megegyeznek a perifériás motoneuron sérülésének tüneteivel: paresis, izomatrophia,
reflexkiesés. A hypoglossus mag károsodása fasciculatiót okoz a nyelvizmokban.
Suprabulbaris – pseudobulbaris – laesiónak nevezzük az alsó agyidegek (n. IX., X.,
XII.) corticobulbaris rostozatának kétoldali károsodását a magok feletti síkokban az
agykéregig. Klinikai tünetei az articulatio, a hangképzés és a nyelés zavara. A nyelv nem
atrophiás, a nyelven fasciculatio nem látható, az öklendezési reflex a hátsó garatfal
érintésekor fokozott, ezzel szemben az akaratlagos nyelés nem vihető ki. A
pseudobulbaris paresis együtt járhat kényszersírással és kényszernevetéssel.

II./2.3.9. Nervus accessorius (XI.)
Anatómia
Az ideg motoros rostjai, melyek a nucl. ambiguusból származnak, a n. vagus rostjaival
együtt látják el a gége belső izmait. A külső, más néven spinalis rostok az első öt
cervicalis szelvény mellső szarvi motoneuronjaiból szedődnek össze, felfelé szállnak,
átbújnak a foramen magnumon és a foramen jugularén, majd a n. vagus és n.
glossopharyngeus rostokkal együtt lépnek ki a koponyából. A külső motoros ágak
ellátják a m. trapeziust és a m. sternocleidomastoideust. Az ideg tisztán motoros
működésű. A n. accessorius a m. trapeziusnak csak a felső rosttömegét idegzi be, a
többit a plexus cervicalis látja el. A m. trapesius működik, ha “vállat vonunk”. A m.
sternocleidomastoideusok együttes összehúzódása a fejet előre hajlítja.
A n. accessorius működésének vizsgálata
Vizsgáljuk a m. trapeziusok és m. sternocleidomastoideusok trophiáját. A beteg mindkét
vállára helyezzük a kezünket, és felszólítjuk, hogy a vállát emelje, miközben kezünkkel
ellenállást fejtünk ki. A m. sternocleidomastoideus féloldali perifériás bénulása
nyugalomban a fejtartást nem zavarja, a fejfordítás viszont az ép oldal felé gyengül. Ha a
beteg fejének leszegését az állcsúcsra helyezett kezünkkel akadályozzunk, akkor a fej a
kóros oldal felé csavarodik a gyengült izom ellentartásának csökkenése következtében.
A váll mélyebben áll, a m. trapezius gyengesége és atrophiája miatt kimélyül, a scapula
le és kifelé helyezett, alsó csúcsa a mellkastól eláll. A beteg ellenállással szemben nem
képes a vállát emelni, a scapula kissé le és oldalra helyezett. Féloldali perifériás
károsodás esetén a beteg nem tudja a fejét az ép oldalra fordítani, a m.
sternocleidomastoideus sorvad. Gyengül a vízszintes síkban kiterjesztett kar megtartása
is, mert a m. serratus anterior működését a m. trapezius nem segíti.

Egészséges állapot leírása:
A m. sternocleidomastoideus és a m. trapezius tömege mko. megtartott. A fejfordítás és a
vállemelés mko. jó erővel történik.
A n. accessorius károsodásának oka lehet az oldalsó nyaki régióban végzett sebészi
beavatkozás (nyirokcsomó- vagy tumoreltávolítás), ritkán sérülhet meningitis, syphilis
és trauma következtében.

II./2.3.10. Nervus hypoglossus (XII.)
Anatómia
Tisztán somatomotoros ideg, mely a külső és belső nyelvizmokat látja el. Magja a
nyúltvelő tegmentumában van. Az agykérgi mozgatórostok a capsula internán szállnak
le az ellenoldali nucl. hypoglossusba. A m. genioglossust kivéve a nyelvizmok jelentős
azonos oldali corticalis beidegzést kapnak. Az ideg a nyelvizmokat, végágai
(anastomosisok útján) a nyelvcsont alatti izmokat idegzi be.
Vizsgálat
A beteg kiölti a nyelvét. Megfigyeljük, hogy a nyelv csúcsa a középvonalban van-e,
látunk-e fibrillatiót vagy atrophiát. A nyelvet jobbra-balra és le-föl mozgattatjuk. A
kitérés mértékét figyeljük meg. Lezajlott epilepsziás rohamra utalhat a nyelven a
harapási nyom (7. ábra).

7. ábra

Egészséges állapot leírása:
A kiöltött nyelv a középvonalban van. A nyelven atrophia, fibrillatio nem látszik.
A n. hypoglossus sérülésének tünetei
a.) Supranuclearis károsodás az ellenoldali nyelvfél gyengeségével jár, fibrillatio
és atrophia nélkül. A kinyújtott nyelv a laesióval ellenkező oldalra deviál, mert
az ép oldali m. genioglossus arra tolja.
b.) Perifériás bénulás a laesio oldalán a nyelvizomzat atrophiáját okozza,
kiöltési kísérletnél a nyelv a kóros oldalra deviál. A nuclearis károsodást a
nyelvizmok fibrillatiója és atrophiája jelzi (tekintse meg a videót).
c.) Kétoldali sérülésnél a beszéd és nyelés súlyos fokban akadályozott (tekintse
meg a videót).
d.) A nyelv motoros beidegzésének kétoldali corticalis és suprabulbaris
károsodása dysarthriát és a nyelv ataxiáját hozza létre.
Az alsó agyidegek (IX., X., XI., XII.) károsodásával járó bulbaris tünetcsoportok közül
az Avellis-, Babinski-Nageotte-, és Dejerine –syndromák ritkák. Gyakoribb a Jacksonés a Wallenberg-syndroma.
a.) Jackson-syndroma: a XII. agyideg mag és a corticospinalis pálya
károsodása (ipsilateralis nyelv-bénulás, és ellenoldali hemiparesis.

b.) Wallenberg- (lateralis nyúltvelő) syndroma (1. ábra): az a. cerebelli inferior
posterior területének keringészavara okozza. Tünetei: keresztezett
hemihypaesthesia az arcon a laesio oldalán (nucl. tr. spinalis n. trigemini), a
törzsön és a végtagokon az ellenkező oldalon (tr. spinothalamicus). A laesióval
azonos oldali lágyszájpad- és hangszalagbénulás, dysphagia, dysarthria (nucl.
ambiguus). Horner-triász és ipsilateralis izzadászavar, vertigo, hányinger,
hányás (vestibularis magok), csillapíthatatlan csuklás (agytörzsi légzőcentrum).

1. ábra

A formatio reticularis (FR) és a felszálló rendszerek
Az agytörzsi FR magokból és rostokból álló kiterjedt hálózat, több sejtcsoportot
tartalmaz. A FR ingerlése “ébresztő” hatást gyakorol az agykéregre, és befolyásolja
mind a mélyreflexek, mind az izomtónus működését a légzést, a szívműködést, a
vérnyomást, a vagus és a sympathicus praeganglionaris neuronok aktivitását. A hídban
futó tractus reticulospinalis fokozza az extensor izomzat tónusát. A nyúltvelői tractus
reticulospinalis a nagysejtekből ered – gátolja az extensor izmok tónusát. A felszálló
aktiváló hálózatban szerkezeti és biokémiai szempontból is elkülöníthető noradrenerg,
szerotoninerg, dopaminerg és cholinerg rendszereket mutattak ki.

