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Rövidítések jegyzéke

CGI = átfogó klinikai megítélés; Clinical Global Impression
CGI = átfogó klinikai javulás; Clinical Global Improvement
CT = Computeres Tomográfia
DSM = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
GAF = Globális funkcionálási skála; Global Assessment of Function
GK = Gamma kés; Gamma Knife
HAM-A = Hamilton-szorongásskála
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NA = neuroabláció
OCB = obszesszív-kompulzív viselkedés; obsessive-compulsive behavior
OCD = obszesszív-kompulzív zavar; obsessive-compulsive disorder; kényszer-

betegség; kényszeres zavar
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RFT = radiofrekvenciás termolézió; radiofrequency thermolesioning
SPECT = Single Photon Emission Tomography
TS = Tourette szindróma; Tourette syndrome; Tourette zavar
TSRS = Tic Tünet Súlyossági Skála; Tic Severity Rating Scale
Y-BOCS = Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Skála; Yale-Brown Obsessive-

Compulsive Scale
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ÖSSZEFOGLALÁS

Terápiarezisztens mentális zavarban szenvedõ betegek egyre növekvõ száma ismét ráirá-
nyította a figyelmet a mûtéti megoldásra, amelyet a reverzibilis idegsebészeti eljárások al-
kalmazásának lehetõsége tovább erõsített. Ezek között is sajátos helyet foglal el a terápiare-
zisztens kényszeres zavar és Tourette zavar. Itt a súlyos tünetek gyakran vezetnek szociális
izolációhoz, öngyilkossághoz, vagy öncsonkító viselkedéshez. Ez leválasztja e két beteg-
csoportot a pszichiátriai sebészet egyéb javallatairól. Az alapvetõ különbség érzékeltetésé-
re az alternatív premotoros zavar elnevezés megfelelõbb, mivel az a funkcionális idegsebé-
szeti szempontból fontosabb és pontosabb közös neuroanatómia hátteret világítja meg. Az
értekezés fõ célja a sztereotaxiás idegsebészeti beavatkozások eredményeinek és kockáza-
tainak értékelése kényszeres zavarban és Tourette zavarban szenvedõ betegen klinikai vizs-
gálati módszerekkel. Ebbõl kiindulva kísérelem meg a sebészi eljárás szerepének meghatá-
rozását a terápiarezisztens betegek kezelésében.

A Tourette zavar sebészi kezelésére vonatkozó tapasztalat esetismertetésekre korlátozó-
dik. Vizsgálatunkban tizenhét terápiarezisztens, eredetileg Tourette szindrómának kórismé-
zett beteg klinikai és mûtéti adatait értékeltük retrospektív utánkövetéses vizsgálat kereté-
ben. A mûtéteket a németországi Albert-Ludwig Egyetem (Freiburg) Idegsebészeti Kliniká-
ján végezték 1970–1998 között. Minden esetet a jelenlegi kutatási kritériumok szerint újra-
osztályoztunk. Egy beteget ez alapján kizártunk az elemzésbõl. A preoperatív és postoperatív
tünetek súlyosságát ötfokozatú Tic Tünet Súlyossági Skálával (Tic Severity Rating Scale,
TSRS) számszerûsítettük. Ennek során figyelembe vettük a motoros és vokális tünetek komp-
lexitását és gyakoriságát. Öt beteget nem értünk el az utánkövetés során. A medián követési
idõ hét év volt. Az adatok elemzése azt igazolta, hogy az egyoldali ill. a halasztott kétoldali
thalamotómia és infrathalamotómia jelentõsen mérsékli mind a motoros, mind a vokális
tic-ek súlyosságát. Ezen tic suppressziós hatás a tünetváltásos jelenségek mellett hosszú
ideig fennáll. A halasztott kétoldali beavatkozások esetén a szövõdmények kockázata ma-
gasabb. Ennek megfelelõen az oldaliság kiválasztása kiemelt jelentõségû.

A kényszeres zavar sebészi kezelésének hatékonyságát prospektív klinikai vizsgálat kereté-
ben értékelem. Öt extrém súlyos, terápiarezisztens beteg esetében végeztünk elsõként csopor-
tos mûtét elrendezésû sztereotaxiás kétoldali anterior capsulotómiát, amely lehetõvé tette a
csoportterápiából adódó lehetõségek kiaknázását a posztoperatív pszichiátriai rehabilitáció so-
rán,. A kényszerbetegség medián tartama 20 év (16–34 év), ebbõl a szociális izoláció medián
tartama 9 év (5–13 év). A Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Skálán értelmezett medián tüneti
súlyosság 38 pont (36–40 pont). Az egyéves követéskor értékelve, a sebészi kezelés extrém
súlyos terápiarezisztens kényszeres zavarban is szignifikánsan csökkenti mind a kényszeres,
mind az affektív tüneteket. A változás idõbeli dinamikája jellegzetesen elhúzódó. A mûtét köve-
tõen a tüneti progressziót nem észleltünk. A beavatkozás kognitív zavart vagy személyiség-
változást nem okoz. Átmeneti fejfájás, lázas állapot, inkontinencia, iniciatívacsökkenés elõ-
fordulhat. Hosszabb távon súlygyarapodás lehetséges.

A Tourette és a kényszeres zavar közös funkcionális neuroanatómiai hátterû kórfolya-
matok. Ez alapján a premotoros (mozgás/viselkedés-szervezési) mûködés zavara magya-
rázhatja a klinikai tüneteket. A sebészi roncsolás az érintett cortiko-subcortikális hurokban
irreverzibilis receptoriális átrendezõdést eredményez. Ezalatt az intenzív pszichiátriai re-
habilitáció elõsegíti a meg-merevedett viselkedésminták normális irányú átrendezõdését.
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ABSTRACT

The increasing frequency of intractable patient suffering from mental disorders, and the
advances in reversible neurosurgical technology have brought the focus on operative
approaches recently. The severe symptoms in treatment refractory groups of obsessive-
compulsive disorder (OCD) and Tourette syndrome (TS) lead to an incapacitating illness,
with overall functional impairment resulting in suicide attempts or showing self-injuries
behavior. Emerging researh evidences reveal the impaired movement -, and on a most
complex level- behavioral organization in underlying pathomechanismus of these disorders.
These findings may delineate these diagnoses from other indications of psychiatric surgery.
For highlighting the difference I introduced the alternative premotor disorders terminology.
That corresponds with the shared functional neuroanatomical basis and points to the crucial
importance of neurobiological substratum in stereotactic surgical method. The main objective
of thesis is to assess the efficacy and safety of surgical therapy in intractable OCD and TD
by clinical studies. Then I will to determine the role of surgical modality in treatment refractory
groups of both disorders.

The surgical experience for Tourette syndrome limited to case reports. We conducted a
retrospective follow-up study to evaluate the perioperative and late clinical data of seventeen
consecutive treatment refractory TD patient operated between 1970-1998 at Functional
Stereotactic Department of Albert-Ludwig University (Freiburg, Germany). All cases were into
subtypes according to the protocol of the Tourette’s Syndrome Study Group. One patient was
excluded from the study. The preoperative, postoperative and late tic severity was assessed by
Tic Severity Rating Scale. The median follow-up was seven years. Six cases were lost to long
term follow-up. We concluded that thalamic and infrathalamic lesioning provide a significant
long-term reduction of tic severity despite of symptom severity fluctuation phenomena. Bilateral
interventions have higher risk for permanent morbidity. Adequate selection of the side of first
intervention might prevent the patient from increased risk of bilateral surgery.

The efficiency of bilateral anterior capsulotomy in intractable OCD was examined by a
prospective multidiszciplinary study. We designed a patient group surgical setting, operating
five extremely disabled OCD patients in a week, in order to promote the group therapy
psychiatric methods in rehabilitation. The median duration of illness was 20 years (16-34
years). The median social isolation duration of illness was 9 years (5-13 years). Median
symptom severity on YBOCS was found to be 38 points (36-40 points). At the one-year
follow-up we observed significant reduction in all symptom dimensions. The different
symptom components showed a delayed common parallel reduction dynamics during the
follow-up. We were not able to detect any kind of cognitive or personality changes. Transient
headache, fever, incontinence, apathy occurred. Weight gain could happen lately.

OCD and TD share a common functional neuroanatomical basis, whithin the impairment
of premotor function might explain the clinical features. I propose a modell that explain the
pathomechanism as an irrelevant, extrem probability association between more and more
complex motor patterns during movement- and behavioral organization. Surgical lesioning
generates an irreversible re-modelling at different receptorial patterns. During this period
psychiatric rehabilitation promote the re-building of pathologic behavioral patterns.
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1. BEVEZETÉS

Hogyan kezeljük a súlyos, az életminõséget a szociális izolációig rontó, magas szuicid

kockázatú vagy öncsonkító viselkedéssel járó mentális zavarokat, amennyiben gyógy-

szeres, pszichoterápiás kezelésre nem reagálnak? Egyetlen lehetõségként az idegse-

bészeti beavatkozás merül fel, amely számos további kérdést vet fel. Egyben elõíté-

leteket mozgósít és indulatokat gerjeszt. A válaszok két csoportra oszlanak. Egyrészt

rámutatnak a közölt adatok módszertani hibáira, a randomizált, kontrollált klinikai

vizsgálatok hiányára, másrészt elismerik a mûtétek hatásosságát és szükségességét,

látva a betegek szenvedését, átérezve a hozzátartozók tehetetlenségét.

Az utóbbi években az egyre halmozódó számú terápiarezisztens beteg ismét rá-

irányította a figyelmet a mûtéti lehetõségre, amelyet a reverzibilis funkcionális ideg-

sebészeti eljárások bevezetése tovább erõsített. [25, 39, 42, 58, 75, 100, 123, 129,

143, 145, 168, 170, 186]. A továbblépést számos körülmény hátráltatja. Ezek egy

része történeti eredetû. A pszichokirurgia (lobotómia/ leukotómia) teljes mértékben

megszûnt. A mûtéti kezeléssel kapcsolatos klinikai tapasztalat csak néhány nemzet-

közi centrumban maradt fenn. Ezáltal a mûtétekben jártas szakemberek száma kor-

látozott. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy centrumonként más és más sztereo-

taxiás mûtéti célpontot dolgoztak ki. Ez nehezíti az egyes eredmények összehason-

lítását. A tudományos kutatás lehetõségeit behatárolja, hogy az ablatív mûtéti mód-

szerek alkalmazásával kizárólag csak a klinikai vizsgálatok egyes módszertani para-

méterei változtathatóak, a minden kétséget kizáró placebo kontrollált, kettõs vak

vizsgálat etikailag elfogadhatatlan [50].

A szakirodalomban javasolt pszichiátriai sebészet terminológia félrevezetõ. Je-

lenleg kizárólag terápiarezisztens hangulatzavarok és szorongásos zavarok esetei-

ben elfogadott a mûtéti beavatkozás. Ezek között is sajátos helyzetet foglal el a

terápiarezisztens obszesszív-kompulzív zavar (továbbiakban OCD; kényszerbeteg-

ség; kényszeres zavar) és a Tourette szindróma (továbbiakban TS; Tourette zavar). Itt

a súlyos tünetek gyakran vezetnek szociális izolációhoz, öngyilkossághoz, vagy

öncsonkító viselkedéshez [170, 179]. Egyre több kutatási eredmény utal ezen kór-

képek mozgásszervezési, vagy nagyobb komplexitásnál viselkedésszervezési

(premotoros) kóreredetére [22, 81, 116, 133, 140, 165]. Ez a tény leválasztja ezen

csoportot a pszichiátriai sebészet egyéb javallatairól. A premotoros zavarok elneve-
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zés jól érzékelteti ezt az alapvetõ különbséget és a funkcionális idegsebészeti szem-

pontból fontosabb és pontosabb közös neuroanatómia hátteret világítja meg.

A fentiek figyelembevételével az értekezés fõ célja a sztereotaxiás idegsebészeti

beavatkozások eredményeinek és kockázatainak értékelése OCD és TS beteganya-

gon klinikai vizsgálatok módszerével. Ebbõl kiindulva kísérelem meg a sebészi eljá-

rás helyének meghatározását a terápiarezisztens betegek kezelésében. További cél-

kitûzésem a mûtét hatásmechanizmusának értelmezése a premotos zavarok elmé-

leteinek tükrében. Ezek jelenthetik az alapjait a nem roncsoló, reverzibilis sebészi

módszer bevezetését szolgáló vizsgálatoknak, amelyek megnyithatják az érintett

súlyos betegek kezelésének új irányait.

1.1. TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI HÁTTÉR
Az 1850 évektõl az 1960-as évekig a frontális funkcionális lokalizációs paradigmát

tekintették magasabbrendû humán funkciók érvényes tudományos leírásának. En-

nek lényege, hogy az intellektuális és a pszichológiai teljesítmény vertikális

hiarerchiájú és anatómiailag (frontálisan) lokalizált [18, 74, 91, 102]. Ezzel össz-

hangban, egyetlen állatkisérlet megfigyeléseire alapozva végeztek homloklebenyi

roncsoló mûtéteket, amelyek biztató eredményei képezték a pszichokirurgia tudo-

mányos alapját [55, 144]. Ezen a területen elért úttörõ munkássága alapján Egaz

Moniz portugál neurológusnak ítélték az orvosi Nobel díjat 1949-ben [51].

A súlyos mentális betegségek miatt az egy, gyakrabban kétoldali homloklebeny-

ben végzett kiterjedt roncsoló beavatkozást frontális lobotómiának és az ebbõl kivi-

rágzó szakterületet pszichokirurgiának nevezték el [5, 16, 54, 126, 127, 161, 194,

195,]. Már a kezdetektõl nyilvánvalóvá vált, hogy a tüneti kép nagyban meghatá-

rozza a kimenetelt. A depresszió, „kényszerneurózis” kedvezõen, a pszichotikus,

schizofrén tünetek kedvezõtlenül befolyásolták az eredményeket [70].

Késõbbiekben neuropathológiai kutatások kimutatták, hogy egyes cortico-

subcortikális pályarendszerek szelektív roncsolása elegendõ a kívánt hatás elérésé-

hez [131]. A hisztológiai elemzés során bizonyos thalamikus magcsoportok retrog-

rád degenerációját igazolták néhány hónappal a mûtét után.

Ez a cortico-subcortikális modell alapja és egyben kiindulópontja. A modern funk-

cionális képalkotó vizsgálatok megerõsítették ezen elmélet érvényességét [23, 130,

172, 192].
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1.1.1. Pszichiátriai sebészet
A pszichiátriai sebészet (továbbiakban PS) a funkcionális idegsebészet tárgykörébe

tartozik. Az itt alkalmazott sztereotaxiás1 sebészi módszer teljes mértékben meg-

egyezik a mozgászavarok mûtéti megoldásaival. Ezek a beavatkozások idegsebé-

szeti szempontból csak a subcortikális célpontokban különböznek egymástól.

A funkcionális idegsebészet hátterét nem a képalkotó vizsgálattal kimutatható

térszûkítõ folyamatok képezik. A mûtétek alapja az adott kórfolyamat funkcionális

neuroanatómiai modellje.

1.1.1. ábra

A fronto/cingulo-striato-pallido-thalamo-frontalis hurok sematikus ábrázolása

Röv.: OFC, orbito-frontális cortex; MC, motoros cortex; ACA, anterior cinguláris area; AM/HC;

anygdalo-hippocampalis complex; MB, corpora mammilaris; Hyth, hypothalamus; DM/AT, nuclei

dorsomediális at anterior thalami; VA/VL, nuclei vantralis anterior et ventralis lateralis thalami; Gpe,

globus pallidus externus; Gpi/SNr, globus pallidus internus et substantia nigra pars reticulata complex;

STN, nucleus subthalamicus; VT/DRa, nuclei ventralis tegmentalis et raphae dorsalis; Ser, serotonin;

SNc, substantia nigra pars compacta; Dopa, dopamin

A modell lényege, hogy egyetlen idegsejt funkcionálisan értelmezhetetlen. Az

idegsejtek funkcionális szintje a hálózat, ahol kapcsolataik cortico-subcortikális hur-

MC

OFC

STRIATUM:
caudatum/ 
putamen

ACA

AM/ HC

HythGpe Gpi/SNr

VA/VL DM/AT

SNc [Dopa]

STN

VT/DRa [Ser]

MB

 

1 A sztereotaxiás módszer lényege, hogy a koponya boltozathoz rögzített háromdimenziós koor-
dináta rendszerhez viszonyítva bármely koponyaûri (akár miliméteres nagyságrendû) pont koor-
dinátái kiszámíthatóak [66].



11

kokat (circuit, loop) képeznek. Az elmélet továbbfejlesztése szerint a hurkon belül

funkcionális csatornákat különböztetnek meg, amelyek nyitott és zárt állapotokban

kapcsolódnak össze [1, 81, 133, 140, 200]. Így lehetõvé válik az egyes funkcionális

modalitások (motoros, szenzoros, kognitív, limbikus) egymásra hatása.

Ezen modell szerint a fronto/cingulo-striato-pallido-thalamo-frontalis hurok (FSPTF)

dysfunkciója eredményezi a mentális tüneteket (1.1.1. ábra) [175, 200] Ebbõl kö-

vetkezik, hogy az érintett csomópontok közötti kapcsolat szelektív modulációja az

érintett hurok mûködését fiziológiás irányba tolja el.

Az 1940-es évek végétõl alkalmazott sztereotaxiás idegsebészeti módszer a szük-

séges milliméteres nagyságrendû szelektivitást tette lehetõvé. [187, 191]. Ez lett az

alapja a modern pszichiátriai sebészetnek. Idõközben a pszichokirurgia etikai alap-

ját képezõ kockázat/ haszon arány a pszichofarmakonok megjelenésével ellehetet-

lenült, a pszichokirurgia megszûnt (1.1.1. táblázat).

1.1.1. táblázat

Pszichokirurgia és pszichiátriai sebészet összehasonlítása.

A modern pszichiátriai sebészet alapja a terápiarezisztens állapotú betegek kezelésének alternatí-

vája. Ismérvei közé tartozik a modern sebészi technológia, közel zérus mortalitás és morbiditás, a

standard szelekciós protokollok és klinikai mérõskálák. Lényeges eleme még, hogy a teljes kezelési

folyamat etikailag ellenõrzött. Röv.: DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [3]

Szempont Pszichokirurgia Pszichiátriai sebészet

Elméleti háttér
Frontális funkcionális lokalizációs 
paradigma

Cortico-subcrotikális hurok elmélet

Bioetikai háttér Kockázat/ haszon arány
Terápiarezisztens állapot/ Független szakbizottság/ 
informed consent

Beteg szelekció/ kórisme Súlyos mentális tünet DSM kritériumok [OCD, affektív zavarok]

Kimenetel mérése
Esetleges, hospitalizációs igény 
alapján

Klinikai és pszichometriai skálák

Sebészi módszer
Nem kontrollált, kiterjedt fizikai és/ vagy 
kémiai roncsolás

Képalkotó vezérelt, sztereotaxiás kontrollált lézió/ 
mély agyi stimuláció

Mortalitás 5-10% < 1%
Morbiditás Frontális lebeny szindróma Nincs mentális deficit
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1.2. A SZTEREOTAXIÁS IDEGSEBÉSZETI MÓDSZEREK JELENTÕSÉGE
Hogyan lehet a nonreszponder betegek arányát csökkenti és a szövõdmények koc-

kázatát minimalizálni? – ez a sebészi módszer központi problémája. A helyes beteg

szelekció és a postoperatív rehabilitáció alapvetõen befolyásolja a mûtéti eredmé-

nyeket, de ez multidiszciplináris, klinikai feladat.2 Szorosabban véve a mûtéti eljá-

ráshoz kapcsolható prediktív változók:

1. célpont

2. beavatkozás oldalisága

3. alkalmazott technológia (roncsolás, ingerlés)

4. célzási pontosság

A PS története során mind a négy dimenzióban történt valamilyen fokú elõrelé-

pés. Ezáltal viszont a közleményekben leirt eljárások korszakonként eltérõek, amely

megnehezíti az eredmények összehasonlítását.

1. A célpont (target) a cortico-subcortikális hurok egy jól körülirt, rövid szakasza.

Az elmúlt évtizedek során több, mint 19 célpontot használtak [28, 191]. Jelenleg

négy célpont hatásosságát fogadják el: elülsõ cinguláris area, elülsõ capsuláris radi-

áció, subcaudális area és bizonyos thalamus magvak [25, 39, 100, 170, 203]. (Füg-

gelék 11.4.1.) Ezek egyben meghatározzák a lehetséges szövõdményeket is, amely

körültekintõ megválasztásukra irányítja a figyelmet [86, 115, 134].

A célpontok kórisme szerinti csoportosítása kézenfekvõ lenne, de a szakiroda-

lomban nincs egyértelmû konszenzus arról, hogy az egyes célpontok bizonyos kór-

folyamatok esetében hatékonyabbak lennének [37, 138]. Ennek hátterében az áll,

hogy a közleményekben azonos diagnosztikai kritériumok mellett is különféle ki-

meneteli skálákon mért eredmények szerepelnek és más-más értéktõl minõsítették a

hatást reszpondernek.

2. Hagyományosan kétoldali, vagy halasztott kétoldali beavatkozásokat végez-

tek. A halasztott kétoldali beavatkozás értelme, hogy lehetõséget ad a tünetileg

dominans oldali beavatkozás hatásának megítélésére. Amennyiben a beteg életmi-

nõsége kellõképpen javul, elkerülhetõ a kétoldali mûtét és az ezzel együtt járó ma-

gasabb kockázat a szövõdmények kialakulására [74].

2 Ez a funkcionális idegsebészet egyik legfontosabb ellentmondása: a mûtét sikerességét legna-
gyobb mértékben meghatározó paramétereket a multidiszciplináris csoport ellenõrzi, de a fele-
lõsség hagyományosan a beavatkozást végzõ sebészt terheli.
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Egy retrospektív utánkövetéses vizsgálat szerint a pozitív kimenetel OCD esetei-

ben egyértelmûen a jobb oldali lézióhoz köthetõ [121]. TS mûtétekor az oldaliság

megválasztása döntõ lehet a kimenetel szempontjából [8, 72]. Az egyoldali mûtétek

hatékonysága igazolásra vár.

3. A célponton történik a tulajdonképpeni beavatkozás. Ennek formája roncsolás

(neuroabláció, NA), vagy tartós mély agyi stimuláció (MAS; Deep Brain Stimulation,

DBS) lehet, amelyek meghatározzák a terápiás hatás és mellékhatás mértékét [134,

135, 154, 182]. A kettõ közötti az az alapvetõ különbség, hogy a stimulációs tech-

nológia reverzibilis és a terápia paraméterei szabályozhatóak a tünetek/ mellékha-

tások függvényében [143]. Az elektróda eltávolításával (kikapcsolásával) a terápiás

hatás megszüntethetõ (felfüggeszthetõ). A módszer ezen tulajdonsága alapozhatja

meg egy placebo kontrollált vizsgálat etikai feltételeit. Alkalmazása pszichiátriai

javallatok esetében jelenleg experimentális szakaszban van [155, 156, 203]. Az

alkalmazásának egyik akadálya, hogy a módszer hatékonysága eddig csak

subcorticalis szürkeállományi célpontokon igazolt [207]. Ezzel szemben a pszichi-

átriai sebészeti célpontok döntõ hányada fehérállományi area.

A roncsolás máig leghatékonyabb módja a termokontrollált radiofrekvenciás ron-

csolás. Lényege, hogy a célpontra vezetett elektróda aktiv végpontján (néhány mm-

es szakasz) változtatható ideig konstans, tetszõleges hõmérséklet generálható. Ezál-

tal környezetében, a paraméterektõl függõen, átmeneti vagy tartós agglutináció ke-

letkezik. Ennek kiterjedése az elektróda tengelyében történõ szakaszos elmozdítás-

sal, vagy a radiofrekvenciás jel paramétereinek változtatásával formálható [41]. A

neuroabláció alternatív megoldása a gamma sugárral létrehozott roncsolás. Szem-

ben a radiofrekvenciás roncsolással a sugársebészeti lézió méretének és kialakulá-

sának dinamikája nehezen jelezhetõ elõre, és nagyban függ a leadott dózistól [95,

96]. Jelenleg az optimális dózis titrálása elülsõ capsuláris célpontokra folyamatban

van, elfogadott paraméterek nem állnak rendelkezésre [170]. További módszer még

a sugársebészet másik vállfaja, amely ionizáló yttrium-pálcák célzott beültetésével

ér el kontrollált kiterjedésû léziót [99].

4. A célzás (targeting) tekintetében jelentõs elõrelépés a modern képalkotó mód-

szerek alkalmazása. A mûtét ezen fázisa összetett. Leegyszerûsítve a célpont koor-

dinátáinak meghatározásából áll, majd az intraoperatív ingerléssel, illetve a célpont

elektronikus aktivitásának elemzésével finomítható az elektróda pozíciója. A koor-

dinátákat a sztereotaxiás kerettel együtt készített képalkotó vizsgálatok (ventriku-
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lográfia és/vagy CT és/ vagy MRI) segítségével számítjuk ki. Ennek módja az, hogy a

célterület sztereotaxiás atlaszokban ismertetett, belsõ referencia tengelyhez viszo-

nyított távolságait a tér mindhárom irányában a sztereotaxiás keret alkotta háromdi-

menziós térhez viszonyítjuk. A koordináták kiszámítását befolyásolja, hogy a pszi-

chiátriai sebészeti célpontok (thalamikus kivételével) gyakorlatilag kívül esnek a

belsõ referencia tengelyen. Ezáltal teljes mértékben a képalkotók minõsége válik

meghatározóvá, ahol a felhasznált technológia korlátai torzíthatják a pontosságot

(pl. MRI disztorzió). Ugyanakkor a fehérállományi ingerlés (és jel analízis) semmi-

lyen további információt nem nyújt a célzás további pontosításához [139, 111].

Összefoglalva, a mély agyi stimuláció a roncsoló mûtétek alternatívája: a funkci-

onális idegsebészet új paradigmája. A mentális zavarok idegsebészeti kezelésének

központi kérdése a módszer alkalmazhatósága, ezen belül is a hatékony stimuláci-

ós célpontok kiválasztása [100, 104, 155, 203]. A törekvés realitását erõsíti, hogy a

subthalamikus mag, mint új stimulációs célpont bevezetése gyökeresen megváltoz-

tatta a terápiarezisztens Parkinson-kór kezelésének lehetõségeit (174).

1.3. KLINIKAI HÁTTÉR
Hazánkban a kényszerbetegség élettartam prevalenciája 2,8% [150]. Klinikai ta-

pasztalatok alapján a betegek közel 20 százaléka terápiarezisztens, ami a tünetek

súlyosságának, komplexitásának mértékében rontja a betegek életminõségét [68,

151]. A mindennapi életvezetést az önellátási funkciók ellehetetlenülése akadá-

lyozza, és az egyre súlyosbodó szociális izoláció fokozza. Ezek pedig hatványozot-

tan nehezítik ezen betegek kezelését.

A gyermekkorban és fiatal felnõttkorban zajló TS látványos tünetei már enyhe

formában is ronthatják a beteg szocializációját. Az Egyesült Államokban végzett

epidemiológiai vizsgálat szerint a TS incidenciája 0.05/év/10.000 lakos volt [49,

199]. Felnõttkorban a betegek kb. 10 százalékában észlelhetõek a tünetek. A hosszú

ideje fennálló, súlyos tünetek sajátos alcsoportját képezik a tic spektrum betegsé-

geknek. Az egyébként ritka öncsonkító viselkedés a beteg életét is veszélyezteti

[166, 169, 179].

Összességében mindkét betegség terápiarezisztens alcsoportjai nagyságrendjük-

höz képest jelentékenyebben kötik le az egészségügyi ellátórendszer erõforrásait és

okoznak folyamatos szenvedést a betegnek és környezetének.
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1.3.1. Premotoros zavarok: klinikai kép és a terápiás hatás mérése
A funkcionális idegsebészet más kórképeinél sikerült olyan tüneti elemeket azono-

sítani, amelyek összefüggést mutattak a pozitív, vagy negatív mûtéti kimenetellel.

Ezek az adatok premotoros zavarok esetében hiányosak. Melyek a potenciális kriti-

kus változók? Melyek a kimenetel mérésének eszközei?

A kényszeres zavart a visszatérõ kínzó, intruzív gondolatok, képzetek, impulzu-

sok ill. kapcsolódó rituálék (viselkedésformák) és kísérõ szorongás, diszkomfort jel-

lemzik. Ezek énidegenek és értelmetlenségükkel a beteg tisztában van. Továbbá

jelentõs zavart okoznak az életvitelben [6, 152, 153, 170].

A betegségkezdet, tüneti elemek, tünetminta, az ezekhez viszonyított funkcioná-

lis állapotváltozás és a kórfolyamat dinamikája a kritikus változók a kórjóslat meg-

ítélésében [184]. Ezek alapján elkülöníthetõ egy súlyos, krónikus, progresszív al-

csoport (5–10%), amely a kórfolyamat malignus formájának tekinthetõ [135].

A tünetek mérésére a Yale-Brown Obszesszív-Kompulzív Skálát (Yale-Brown

Obsessive-Compulsive Scale, Y-BOCS) használják legelterjedettebben [63]. Ez két

részbõl áll: 13 tételes tünetlista és a tulajdonképpeni súlyossági mérõskála, amely öt

dimenzióban (idõ, akadályozó hatás, elõidézett feszültség, ellenállás, kontroll) 0–4

fokozatú skálán ítéli meg a tünetminta súlyosságát. Az egyedi tünetminták sokféle-

sége megnehezíti bármely kezelés hatékonyságának elõrejelzését. Ennek jelentõsé-

ge a nonreszponder kockázat csökkentésében van. Mind a gyógyszeres, mind a

sebészi terápia potenciális kockázatokat rejt magában, amelyek a nonreszponderre

jellemzõ klinikai változók azonosításával elkerülhetõek. Ilyen változót mindezidáig

nem sikerült minden kétséget kizáróan kimutatni [84, 151, 160]. Itt elõrelépést je-

lenthet az obszeszív és a kompulzív tünetek közötti strukturális kapcsolatok felderí-

tése (faktoranalízis), ezáltal a kényszerbetegségen belüli alcsoportok elkülönítése

[202].

A terápia hatásosságának megítélése OCD esetében körülményes, mivel egyik

terápiás eljárás sem eredményez teljes tüneti redukciót. Leggyakrabban a 35–50%-

os tünetcsökkenést tekintik a reszponder kritériumnak. Ezzel rendszerint nem áll

egyenes arányban a funkcionális javulás [48, 65, 84, 151, 160, 163, 184].

Érzékelve ezt az ellenmondást az idegsebészeti gyakorlatban használt skálák rend-

szerint ötvözték a tüneti és a funkcionális változást [62, 138, 141, 164,]. Általános-

ságban reszpondernek tekintették a tünetmentes és az enyhe tünetek/funkcionáli-

san javult csoportokat.
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A Tourette zavar a tic zavarok legösszetettebb megnyilvánulása, amelyekhez vi-

selkedészavarok társulhatnak [9, 11, 56, 57, 87, 88, 89, 105, 107, 109, 112, 114,

118]. A tic rövid mozdulat (motoros tic) vagy hangadás (vokális tic), amelyek ellen-

tétben a mozgászavarokkal nem állandóak (kivéve az extrém súlyos formák) és a

normális motoros aktivitásból törnek elõ. A motoros tic lehet egyszerû és összetett,

amelyek akarattól függetlenek. Megelõzheti késztetés, ekkor részben vagy teljesen

elnyomhatóak (szenzoros tic) [34]. A tic-et kísérõ feszültség (tension) rendszerint a

mozgás kivitelezésével oldódik. Ugyanígy a vokális tic is lehet egyszerû (phonic

tic), vagy összetett (coprolália, echolália, palilalia) [201].

A tic a mozgászavarok közül a legnehezebben értékelhetõ megbízhatóan a klini-

kai megjelenés változékonysága és az alkalmankénti akaratlagos kontroll miatt. A

tüneteket dokumentálására videó felvételek és tünetbecslõ skálák, vagy ezek kom-

binációi szolgálhatnak [59, 60, 61, 113]. A tünetminták a kényszerbetegséghez ha-

sonlóan sokfélék és további alcsoportok képzése a kutatás egyik iránya [2, 12]. A

társuló viselkedészavarok azonosítása és értékelése tovább bonyolítja az individuá-

lis klinikai kép számszerûsítését. Ezek közül a leggyakoribb az obszesszív-kompluzív

viselkedés (obsessive-compulsive behavior, OCB), amely az esetek mintegy 50–80%-

a. Továbbá gyermekkorban jellemzõ a figyelemhiányos hiperaktív zavar (Attention

Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 13–56%, tanulási nehézségek 47%. Ezen

kívül elõfordulhat még öncsonkító viselkedés (Self-injuries Behavior, SIB) 13–53%,

antiszociális viselkedés exhibicionizmus, agresszív viselkedés, amelyek súlyosan

interferálnak a beteg környezetével [166, 169]. Alvászavarok az esetek mintegy

30%-ban jellemzõek [146, 177].

A TS természetes lefolyása krónikus, de a kórjóslat az esetek döntõ hányadában

kedvezõ [56, 177]. A legjellegzetesebbek a tüneti súlyossági fluktuáció ( „wax and

wane”) és a tünetváltás jelenségek, amelyek mind a tic, mind a kényszeres viselke-

dés tekintetében megfigyelhetõek. A társuló viselkedészavarok a tic jelenségek át-

meneti eltûnésével továbbra is fennmaradhatnak [116]. Adott esetben ezek az élet-

minõséget önmagukban is jelentõsen befolyásolhatják [83].

TS esetében a kezelési stratégia lényege, hogy mindig azt a tünetet kezeljük a

klinikai képben, amely az életminõséget leginkább rontja. Minden kezelési modali-

tás hatásosságára jellemzõ, hogy nem eredményez teljes tic szuppressziót és/ vagy

csak átmenetileg hatékony [7, 103, 108, 173, 208]. A tünetek súlyossági fluktuáci-

ója miatt a sebészi kezelés hatásossága csak hosszútávú követés során igazolható.
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1.4. FUNKCIONÁLIS NEUROANATÓMIAI HÁTTÉR ÉS MÛTÉTI CÉLPONTOK
Mi jellemzi az optimális célpontot? – a klinikai kép minden elemére hat, mellékha-

tás kockázata elenyészõ. Továbbá a hatás mechanizmusa értelmezhetõ a kóreredet

és a funkcionális neuroanatómiai modell kereteiben. Végül az alkalmazandó sebé-

szi technológia jellemzõivel nincs ellentmondásban.

1.4.1. Tourette zavar: mûtéti célpontok
A TS kóros szubsztrátumai a cortico-subcortikális hurkon belül a frontális,

paralimbikus és striatalis területek, ahol PET vizsgálatok során ictális jellegû fokális

aktivitást regisztráltak tic alatt [192, 193]. Az elülsõ cinguláris area ingerlése, vagy

epilepsziás aktivitása tic-szerû jelenségeket hív elõ. Ezen terület és a ventrális striatum

(subcaudális area, ventrális pallidum) kóros kapcsolata lehet felelõs a tic tünetekért,

mialatt az elülsõ és mediális thalamus magvak közvetítésével a prefrontális area

(orbito-frontális cortex, OFC) az obszesszív-kompulzív jelenségekért (1.4.1. ábra)

[208, 209].

1.4.1. ábra

Tourette zavarban alkalmazott célpontok lokalizációja a neuroanatómiai modellben.

Kombinált thalamotómia = Nucleus medialis, lamina medialis és ventralis oralis inferior thalamotómia.

ventrális striatum

Anterior cinguláris area

ventrális pallidumThalamus

Orbitofrontális area

Motoros cortex

Dopamin

Anterior cingulotomia
Subcaudális 
tractotómia

Limbikus leukotómia

Kombinált 
thalamotómia

Infrathalamotómia
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A lehetséges célpontok a subcaudális és elülsõ cinguláris area, bizonyos thalamikus

magvak, vagy ezek kombinációi (1.4.1. ábra). Ezek a célpontok konzisztensek a

neuroanatómiai elmélettel, de az alacsony esetszám miatt hatékonyságuk nem iga-

zolt [173] (1.4.1. táblázat).

1.4.1. táblázat

Tourette zavar mûtéti célpontok.

További vizsgálatok iránya egy olyan nagy esetszámú longitudinális klinikai vizs-

gálat, amely a változékony tüneti kép mellett is igazolná a sebészi beavatkozás

hatásosságát. A mûtéti javallat kritériumrendszere megfogalmazásra vár. A mûtéti

módszer kiválasztásának elvei sincsenek kidolgozva. Itt figyelembe veendõ, hogy

csak egyszerre több célpont felvételével lehet a teljes tüneti képet uralni, ezáltal a

stimulációs technológia alkalmazhatósága kérdéses (egy célpont/ oldal).

1.4.2. Kényszeres zavar: mûtéti célpontok
Az OCD neuroanatómia modellje a sebészi beavatkozások hatékonyságából indult

ki. Már a korai eredmények igazolták az elülsõ cinguláris terület, az orbito-frontális

kéreg és subcaudális areák, a striatum (különösen a nucleus caudatus) és egyes

thalamikus magvak érintettségét [24, 55, 64, 74, 78, 80, 97, 110, 124, 131, 188,

196, 210,]. Ezen megfigyeléseket a PET vizsgálatok megerõsítették, jobb oldali

hemiszferiális aszimmetriát valószínûsítve [21, 22, 23, 125, 130, 172]. A képalkotó

vizsgálatok striatális, elsõsorban a caudatum morfológiai eltéréseit mutatták ki [92,

159, 180]. Továbbá számos adat támasztja alá, hogy a caudatum és az orbito-fron-

tális cortex sérülései repetitív, kompulzív viselkedést, a belsõ és külsõ környezeti

ingerek elégtelen feldolgozását eredményezik [142, 171]. A striatum szerepének

Célpont Anterior capsulotómia Limbikus leukotómia
Anterior cingulotómia 
és infrathalamotómia

Ventro-lateralis 
thalamotómia

Kombinált 
thalamotómia

Szerzõ
Kurlan, 1990; Baer 1994 
[106, 12]

Robertson, 1990; 
Sawle, 1993 [178, 183]

Leckman, 1993; Rauch, 
1995 [115, 173]

Cooper, 1962, 
1969 [35, 36]

Hassler, 1973 
[73]

Esetszám 3 2 3 6 9
Tic Hatástalan javult 30-45% jelentõsen javult 90-100%

Viselkedészavar javult javult javult nem ismert nem ismert
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újraértékelésével világossá vált, hogy a motoros minták lefuttatásán túl, az új inge-

rekre történõ váltásban is meghatározó jelentõsége van [128]. Számos hipotézis

értelmezi ezen eredményeket [22, 44, 85, 94, 100, 142, 171, 200].

2.4.2. ábra

Kényszeres zavarban alkalmazott célpontok lokalizációja a neuroanatómiai modellben.

Kombinált thalamotómia = Nucleus medialis és lamina medialis thalamotómia.

Mindegyik közös lényege, hogy az orbito-frontális cortex-ventrális striatum /

pallidum-elülsõ / mediális thalamus magvak-orbito-frontális cortex / elülsõ cinguláris

area olyan pozitív visszacsatolási hurkot képeznek, amelyet a neostriatum/pallidum-

thalamus komplex nem képes ellensúlyozni. Ezáltal az obszesszív-kompulzív jelen-

ségek válnak meghatározóvá. A jelenleg elfogadott célpontok megfelelnek ezen

modellnek (2.4.2. ábra).

ventrális striatum

Anterior cinguláris area

ventral pallidumThalamus

Orbitofrontális cortex

Motoros cortex

Serotonin

Anterior cingulotómiaAnterior 
capsulotómia

Subcaudális 
tractotómia

Limbikus leukotómia

Kombinált 
thalamotómia
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2.4.2. táblázat

A kényszeres zavar mûtéti eljárásainak összehasonlítása.

*Pippard index egy általam kiszámított mutató, amely a reszponder/ nonreszponder (Pippard A-B/

D-E, Pippard skála) arányt jelzi [164]. A Pippard skálával becsült mûtét utáni állapot megfelelõ

korrelációt mutatott a tüneti skálákon mért postoperatív változással [Mindus, 1991]. Itt a Mindus és

mtsai által megadott eredmények alapján [138]. Rövidítések: Comprehensive Psychiatric Rating

Scale/Obsessive-Compulsive symptoms (CPRS-OC), Geoffry Knight Scale (GKS), Clinical Global

Impression (CGI).

Prospektív klinikai vizsgálatok igazolták az OCD célpontok hatékonyságát (2.4.2.

táblázat). Ezek a teljes tüneti képre hatnak. Terápiás hatásosság szerinti a célpontok

nem különböztethetõek meg a már említett módszertani ellentmondások miatt [138].

Bizonyos adatok az anterior capsulotómia nagyobb hatékonyságát támasztják alá

(Pippard index 2.4.2. táblázat) [53, 76, 170].

Neuropszichológiai teljesítmény csökkenését, mentális deficit kialakulását nem

igazolták egyik célpontnál sem. De ez a lézió malpoziciójának mértékétõl, vagy a

lézió méretétõl függõen elõfordulhat [122, 157, 170].

A posztoperatív PET aktivitásminták normalizációs tendenciája a mûtét placebo

effektusa ellen szól [27]. Továbbá az is, hogy az antiobszesszionális hatás nem azon-

nali, hanem 2–6 hónap alatt épül fel. Így fél/egy év után állapítható meg a végleges

kimenetel. A 2–12 hónap alatt egyértelmûen javult, majd ismét rosszabbodott bete-

geknél felmerül a reoperáció lehetõsége az elégtelen méretû lézió miatt [139]. Ez az

arány anterior cingulotómia esetén az 50–80%-t is elérheti [138].

Célpont Anterior 
cingulotómia

Anterior 
capsulotómia

Subcaudalis 
tractotómia

Limbikus 
leukotómia

Mediális 
thalamotómia

Szerzõ Baer, 1995 [13] Mindus, 1995 [139] Hodgkiss, 1995 [79] Montoya, 2002 [145] Hassler, 1973 [73]

Diagnózis/ 
kimeneteli skála DSM/ YBOCS, CGI DSM/ CPRS-OC DSM/ GKS DSM/YBOCS, CGI Nem ismert

Esetszám/ követés 18/26.8 hó 22/8 év 15/12 hó 12/26 hó 40/ >6 hó
Reszponder arány 45% 60% 33% 42% 75%
Pippard index* 3,6 7,9 3 3,75 nem számítható

Szövõdmény átmeneti konfúzió
átmeneti apátia, 
súlygyarapodás

átmeneti konfúzió, 
apátia

memóriazavar, 
inkontinencia, 
epilepszia

amnézia, akinézia
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1.4.3. Premotoros zavar kategória
A TS és az OCD hasonló genetikai hátterû kórfolyamatok, amelyek funkcionális

neuroanatómiai alapjai gyakorlatilag azonosak mind a neurális szubsztrátum, mind

a szegregált funkcionális csatornák tekintetében.

Számos adat támasztja alá, hogy a mozgás-szervezés a motoros minták szintjén

valósul meg, szemben a korábbi egy neuron-egy izomcsoport elmélettel [17].

Így feltételezhetõ, hogy normálisan a mozdulat-mozgásminták-viselkedés szek-

venciák tengelye mentén egyre összetettebb motoros mintázatok generálódnak a

közös funkcionális hurokban. Ugyanezen axis mentén a TS és OCD tünetei is értel-

mezhetõek u.m. egyszerû, összetett, komplex, szenzoros tic és obszesszív-kompulzív

jelenségek (1.4.3. ábra).

1.4.3. ábra

A mozgás/viselkedés-szervezési folyamatok és a premotoros zavarok kapcsolata

Röv.: TD = Tic Disorder (tic zavar), TS = Tourette Syndrome (Tourette szindróma), ST = Simple tic

(egyszerû tic), OCD = Obsessive Compulsive Disorder (kényszerbetegség)

Így a premotoros (mozgás/viselkedés-szervezési) mûködészavar magyarázhatja a kli-

nikai tüneteket. Ezáltal a két entitás tünetalapúval szembeni, alternatív csoportosítása

válik lehetõvé, létrehozva a közös premotoros zavarok kategóriát. Ez, mint sebészeti

munkahipotézis lehet jelentõs, nem érinti a mindennapos klinikai gyakorlatot.

1.4.4. Anterior capsulotómia klinikai vizsgálatai
A súlyos kényszerbetegség mûtéti célpontjának kiválasztásakor az anterior

capsulotómia relatív hatékonysága lehet irányadó. A kétoldali capsulotómia mel-

lékhatásai lehetnek átmenetiek és tartósak [135, 137, 138, 139]. Az elõbbi csoport-

egyszerű

repetitív

minták

szekvenciák
viselkedés

TD
TS

ST
OCD

komplexitás

terminológia

Mozgás-
szervezési 

axis
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ba fejfájás, inkontinencia, apátia tartoznak, amely tünetek a lézió körüli reaktív agyi

duzzanat felszívódásával eltûnnek. A személyiségváltozás rendszerint normalizációs

irányú, de az aktuális lézió nagysága – különösen sugársebészeti módszer alkalma-

zásakor – individuálisan okozhat klinikailag szignifikáns eltéréseket [95]. Egyes be-

tegeknél, bizonyos tesztben (Wisconsin Card Sorting Test, WCST) negatív irányú

tendenciát mutattak ki más célpontokhoz hasonlóan [136, 157]. Erre vonatkozó

prediktív tényezõt nem azonosítottak.

A vizsgálatok módszertani eltérései nemcsak az egyes célpontok közötti össze-

hasonlítást, hanem a célponthoz tartozó különbözõ vizsgálatok értékelését is meg-

nehezíti (1.4.4. táblázat). Az elsõ szakaszban (1952–1980) az évi 3–6 mûtétet ventri-

kulográfia segítségével radiofrekvenciás thermoléziót végezték nem standardizált

diagnosztikai kritériumok alapján. A jelenlegi szakaszban (1980–) modern kritériu-

mok mellett különbözõ módszerekkel, kevésbé elterjedt mérõskálák felhasználásá-

val történtek vizsgálatok (évi 1–2 beteg).

1.4.4. táblázat

Anterior capsulotómia mûtéti eljárás klinikai vizsgálatainak összehasonlítása.

Minden esetben radiofrekvenciás thermolézió módszert alkalmaztak. Kivéve *thermoléziós és su-

gársebészeti módszer, **mély agyi stimulációs módszer. Röv.: Comprehensive Psychiatric Rating

Scale (CPRS), Pippard Skála, Profile of Mood States (POMS), Diagnostic and Statistical Manual (DSM).

Jelenleg nem ismert olyan vizsgálat, amely részletezné a mûtét hatását az OCD

komorbid tüneteire. A posztoperatív rehabilitáció is teljesen elhanyagolt kutatási

terület. Egy minden részletre kiterjedõ klinikai vizsgálat, a jelenlegi modern kime-

neteli mérõeszközök használatával jelentõsen elõreviheti a klinikai kérdések tisztá-

zását. De melyek az etikai feltételei egy ilyen vizsgálatnak?

Szerzõ Prospektív/ DSM Esetszám/ évek Követési idõ (év) Reszponder (%) / skála
Herner, 1961 [78] igen/ nem 18/ 1952-1957 2-6.6 50/ Pippard A-B
Bingley, 1977 [26] igen/ nem 35/ 1970-1976 0.3-4.58 66/ Pippard A-B
Burzaco, 1981 [33] igen/ nem 85/ 1966-1980 1-2 73/ Pippard A-B
Mindus, 1991 [135] igen/ igen 10/ 1981-1987 1 60/ CPRS
Mindus, 1994b [138] igen/ igen 22/ 1979-1990 1-8 45/ CPRS (50-100%)
Lippitz, 1999* [121] nem/ igen 29/ 1976-1989 8.4 (median) 55/ CPRS (50-100%)
Nuttin, 1999** [155] igen/ igen 4/ nem ismert nem ismert 75/ POMS
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1.5. ETIKAI MEGFONTOLÁSOK
Az etikai elvek figyelembe vétele három területen válhat indokolttá a PS gyakorlatá-

ban:

1. az eljárás klinikai vizsgálatának etikája,

2. mûtéti lehetõség fel nem ajánlásának etikája,

3. mûtét elvégzésének etikája.

1. A jelenleg elfogadott mûtéti eljárás a koponyaûr megnyitásával járó, szelektív

roncsoló beavatkozás. Az eljárásból fakadó mortalitási és morbiditási kockázat igen

alacsony. Ennek ellenére etikailag megkérdõjelezhetõ egy placebo kontrollált elren-

dezésû vizsgálat t.i. az elektróda agyi célpontra vezérlése, majd beavatkozás nélkü-

li eltávolítása. Igen jelentõs morális érvek szólnak az ellen, hogy az esetlegesen

kontroll csoportba került súlyos állapotú betegek szenvedését a vizsgálat idejével

meghosszabbítsuk egy egyébként hatásos beavatkozás további igazolására.

A szakirodalomban egyetlen kontrollált, retrospektív vizsgálat ismert [40]. Itt a

subcaudalis tractotómián és progresszív leucotómián átesett súlyos kényszerbete-

gek adatait hasonlították össze azon betegekével, akiket az illetékes bizottság alkal-

masnak talált a mûtétre, de végül elálltak a beavatkozástól. A tünetek súlyossága és

az egyéb demográfiai adatok megfeleltek egymásnak. A 2–9 éves követés során

mind a betegek, mind a kezelõ orvosok által kvantifikált tüneti redukció szignifikáns

volt a kontroll csoporttal szemben. A fentieket látszik alátámasztani, hogy a „kont-

roll csoportban” az egyik beteg öngyilkosságot követett el.

A sugársebészeti szelektív roncsolás nem jár a koponyaûr megnyitásával és a

kettõs vak elrendezés is kivitelezhetõ. Így elvileg a módszer alkalmas egy releváns

klinikai vizsgálat lefolytatására eltekintve a kontroll csoporttal szembeni fenntartá-

soktól [170].

Az ideális eljárás a klinikai kísérleti szakaszban lévõ neurostimulációs eljárás,

amely a kettõs vak elrendezésû vizsgálatot az ingerlõ elektróda ki- és bekapcsolásá-

val teszi lehetõvé. A terápiás hatás a tényleges vizsgálat idejére felfüggeszthetõ,

majd újraindítható [155, 203].

2. Egyes szerzõk morálisan elfogadhatatlannak tartják azt, hogy a terápiarezisz-

tens arányból várható számú mûtétet igénylõ beteggel szemben elenyészõ számú

érintett beteg részesül az igazoltan hatásos sebészi kezelésben [19, 135, 139, 185].

Ezzel szemben mások az eljárás igazoltságának mértékét kezelik fenntartásokkal

[29, 47, 48].
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A dilemmából való kilépést az jelentheti, ha a döntést a legérintettebbekre, a

betegekre bízzuk. Ennek alapja a beteg objektív, lehetõ legrészletesebb tájékoztatá-

sa a rendelkezésre álló terápiás lehetõségekrõl, azok természetérõl.

3. Az egyes országok szabályozási elveit és gyakorlatát a Függelék 11.3. részé-

ben részletezem.

A PS honi szabályozása a Pszichiátriai Szakmai Kollégium és az Egészségügyi

Tudományos Tanács (ETT) állásfoglalásán nyugszik. A Kollégium létrehozott egy hi-

vatalos Pszichiátriai Szakmai Bizottságot (PSzB), továbbá kinevezte annak elnökét

és tagjait. Az ETT ajánlásainak részét képezik a klinikai feltételek meghatározása, a

PSzB szükségessége a folyamatban ill. a mûtétet végzõ intézmény helyi etikai bi-

zottságának az individuális ellenõrzésben való szerepére történõ utalás.

A pszichiátriai sebészet gyakorlata és a kapcsolódó kutatások korszerû bioetikai

elvek mentén szabályozhatóak és ezáltal kivitelezhetõek. Ennek alapja egy rele-

váns, konszenzuson alapuló döntéshozatali struktúra kiépítése és hatékony mûköd-

tetése, amelynek középpontjában a beteg objektív és részletes tájékoztatása áll.
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2. CÉLKITÛZÉSEK

2.1. A TOURETTE ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK KLINIKAI VIZSGÁLATA
2.1.1. Milyen mértékben csökkenti a thalamikus/ infrathalamikus célpontokon vég-

zett mûtét a terápiarezisztens Tourette zavar tüneteit?

2.1.2. Melyek a mûtéti beavatkozás szövõdményei?

2.1.3. Mi a jelentõsége a mûtét oldaliságának a kimenetel szempontjából?

2.1.4. Milyen klinikai változók befolyásolhatják a mûtéti kimenetelt?

2.1.5. Melyek a mûtét javallat speciális feltételei a Tourette zavar összetett klini-

kai jelenségeinek viszonylatában?

2.1.6. Melyek célpont kiválasztásának elvei a mûtéti technológia és a tüneti kép

szempontjából?

2.2. A KÉNYSZERES ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK KLINIKAI VIZSGÁLATA
2.2.1. Milyen mértékben csökkenti a kétoldali anterior capsulotómia mûtéti eljá-

rás az extrém súlyos kényszeres zavar tüneteit?

2.2.2. Mennyiben változik a komorbid tünetek súlyossága?

2.2.3. Melyek a mûtét sebészi, neurológiai, pszichiátriai és neuropszichológiai

kockázatai?

2.2.4. Milyen prediktív klinikai változók azonosíthatóak a kimenetel szempontjá-

ból? Hogyan csökkenthetõ a nonreszponder kockázat?

2.2.5. Melyek célpont és az oldaliság kiválasztásának elvei és mi jelentõségük a

mûtéti technológia szempontjából?

2.2.6. Hogyan értelmezhetõ a mûtéti eljárás hatásmechanizmusa a kényszeres

zavar jelenlegi elméleteinek tükrében?
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3. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK

3.1. TOURETTE ZAVAR MÛTÉTI KEZELÉSÉNEK KLINIKAI VIZSGÁLATA

3.1.1. Betegek és módszerek
3.1.1.1. A mûtéti eljárás hatásosságának vizsgálata

33.1.1.1. táblázat

Demográfiai, klinikai adatok és az utánkövetés tartama

Röv.: TS = Tourette szindróma. STD= Secunder Tic Disorder (másodlagos tic zavar)

Tizenhét terápiarezisztens, Tourette szindrómának kórismézett beteg klinikai és mûtéti

adatait értékeltük retrospektív utánkövetéses vizsgálatot keretében. A mûtéteket a

németországi Albert-Ludwig Egyetem (Freiburg) Idegsebészeti Klinikáján végezték

1970–1998 között. Az adatokat a Klinika u.n. Freiburgi Sztereotaxiás és Funkcioná-

lis Idegsebészeti Adatbázisából (Freiburg Stereotactic Functional Neurosurgery

Database, FSFND) nyertük ki. Minden ezen idõszakban TS javallattal végzett be-

avatkozást felvettünk a vizsgálatba. Az egyes eseteket a jelenlegi kutatási kritériu-

Eset Életkor/ nem Tartam Kezdet Kórisme Utánkövetés (év)
1 21/ffi 12 9 TS 17
2 29/nő 16 12 TS -
3 28/ffi 14 4 TS -
4 21/nő 13 6 TS -

5 31/nő 23 8 TS 13
6 34/nő 12 6 TS 13
7 19/ffi 14 5 TS -

8 40/nő 33 7 TS -

9 11/ffi 7 4 TS 7
10 15/ffi 3 12 TS 8,5
11 20/ffi 9 11 TS 9,5
12 23/ffi 17 6 TS 5,5
13 21/ffi 15 6 TS 3,5
14 23/ffi 19 4 TS 7
15 26/ffi 18 8 TS 4,5
16 19/ffi 13 6 TS 4,5
17 44/ffi 4 40 STD -

Median 25/5nő-12ffi 14 6 7
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mok szerint újraosztályoztunk [201]. Kizárólag azokat az eseteket elemeztük, ame-

lyek megfeleltek ezen feltételeknek (3.1.1.1. Táblázat). A preoperatív és postoperatív

tünetek súlyosságát ötfokozatú Tic Tünet Súlyossági Skálával (Tic Severity Rating

Scale, TSRS) számszerûsítettük [59]. (Függelék 11.2.2.) Ennek során figyelembe vet-

tük a motoros és vokális tünetek komplexitását és gyakoriságát. Az individuális érté-

keket a vizsgálók (Bábel Tamás és Peter Warnke) egymástól függetlenül ítélték meg,

a kapott adatokat átlagolták. Kétmintás T-próba módszerével hasonlítottuk össze a

mûtét elõtti, utáni és az utánkövetés eredményeit. Öt beteget nem értünk el az

utánkövetés során.

Az utánkövetéses vizsgálat 1990–1999 között zajlott, amelynek során a betegek

neurológiai statusa, tic tünetek súlyossága és a kezeléssel való elégedettség (Treatment

Satisfaction Index, TSI) került regisztrálásra az adatbázisban. A TSI egy 0–100 pon-

tig terjedõ vizuális analóg skála, amelyen a beteg jelölte meg a kezeléssel való

elégedettségének mértékét.

3.1.1.2. A mûtéti beavatkozás szövõdményeinek vizsgálata
A rendelkezésre álló dokumentáció alapján feldolgoztuk a mûtét alatti és a mûtét

után közvetlenül észlelt neurológiai eltéréseket a preoperatív klinikai képhez ké-

pest. Az utánkövetés során figyelembe vettük a mûtét következményeként fellépett

neurológiai morbiditás változásait. Ezek alapján alkottuk meg az átmeneti és tartós

szövõdmények alcsoportjait.

3.1.1.3. A mûtét oldaliságának hatása a kimenetelre
Az utánkövetéses csoportból kétoldali és egyoldali mûtéti alcsoportokat képeztünk.

A tüneti redukció mértéke és a szövõdmények elõfordulási gyakorisága alapján ha-

sonlítottuk össze az egyes alcsoportokat.

3.1.1.4. Prediktív klinikai változók azonosítása
A preoperatív és a kimenetel mérõszámainak együttjárását vizsgáltuk a beteg korá-

val, betegség kezdetével, tartamával, Pearson-féle korrelációs együtthatókat számít-

va. A szignifikáns pozitív vagy negatív összefüggést tekintettük prediktívnek. A

szignifikancia szintet p< 0.05-nek állítottuk be.
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3.1.2. Mûtéti javallat és mûtéti technika
Mûtét csak dokumentált terápiarezisztencia és a súlyos tünetek tartós fennállása

esetén végeztek. Terápiarezisztensnek tekintették a kombinált gyógyszeres, viselke-

désterápiás, pszichoanalitikus és hipnózis kezelés hatástalanságát. A beavatkozás

oldaliságát a klinikai kép aszimmetriája alapján határozták el. Mindig a súlyosabb

tünetekkel ellenoldali mûtétet végezték elõször. Amennyiben a másik oldali moto-

ros tünetek jelentõsen befolyásolták az életminõséget, legalább hat hónap múlva az

ellenoldali beavatkozást is elvégezték (halasztott oldaliságu mûtéti eljárás).

Minden beteget helyi érzéstelenítésben, felületes szedáció mellett operáltak. A

célpont koordinátáit a Riechert-Mundinger Sztereotaxiás Rendszer (Fischer Co.,

Germany) alkalmazásával, ventrikulográfia segítségével számolták ki. A foramen

Monroi (FM) ventrális határa és a comissura posterior (PC) került elõször meghatá-

rozásra. A zona incertát (ZI) 12 mm-rel az FM mögött, 3–5 mm-rel az FMPC vonal

alatt, és 8 mm-re a III. agykamrától célozták. A lamella medialis thalami (LM) koor-

dinátáit 7 mm-rel az FM mögött, 4 mm-re az FMPC vonal felett és 6.5 mm-re a III.

agykamrától határozták meg. A thalamus ventrolateralis magcsoportjának (VL) cél-

koordinátáit 10–13 mm-re a FM mögött, 0–1.5 mm-rel a FMPC vonaltól, és 9–10

mm-rel a III. agykamrától vették fel. A többszörös radiofrekvenciás léziókat a cél-

ponttól felfelé haladva készítettek, amelynek paramétereiként 80–90 mA, 25V, 20–

25 másodpercet választottak. Kilenc betegnél végeztek halasztott kétoldali mûtétet

(56%). ZI célpontot a 7. eset kivételével minden alkalommal felvették. ZI és Vl/LM

célpontokat tizenegyszer roncsolták (69%).



29

3.2. KÉNYSZERES ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK KLINIKAI VIZSGÁLATA3

3.2.1. Betegek

3.2.1. táblázat

Demográfiai és klinikai jellemzõk

Öt beteg esetében végeztünk sztereotaxiás idegsebészeti beavatkozást (3.2.1. táblá-

zat). Ezen súlyos, therápiarezisztens betegek több, mint 200 speciális ambulancián

kezelt beteganyagból kerültek kiválasztásra.

A nemi megoszlás 3 férfi és 2 nõ volt. A betegek medián életkora 32 év (25–39

év). A medián betegségkezdet 5. életév (4–20. életév). A kényszerbetegség medián

tartama 20 év (16–34 év), ebbõl a medián szociális izoláció tartama 9 év (5–13 év)

és a medián terápiarezisztens állapot tartama 7 év (3–7 év) volt.

3.2.2. Módszerek
3.2.2.1. A kényszeres és komorbid tünetek mûtéti utáni változásának vizsgálata
A preoperatív és postoperatív tünetek súlyosságát a Yale-Brown Obszesszív-

Kompulzív Skálával (YBOCS) számszerûsítettük. A depressziós és szorongásos tü-

netek változásait a megfelelõ Hamilton Skálákon (HAM-D, HAM-A) mértük. A klini-

kai változás mértékét az átfogó klinikai megítélés skála (Clinical Global Impression

Skála, CGI) segítségével becsültük meg. A klinikai változás mértékét az átfogó klini-

kai javulás skála (Clinical Global Improvement Skála, CGI) segítségével becsültük

meg. A betegek és hozzátartozóik mûtéti, továbbá mûtéti és rehabilitációs kezelés-

sel való elégedettségét egytõl tízig terjedõ önkitöltõs vizuális skálán regisztráltuk.

Egyszempontos ismételt méréses (avagy összetartozó mintás) varianciaanalízis

(ANOVA) segítségével hasonlítottuk össze a mûtét elõtti, és az utánkövetés eredmé-

Azonosító 1 2 3 4 5
Nem nõ férfi férfi férfi nõ
Életkor (év) 38 32 27 25 39
Betegség kezdete (év) 4 5 11 5 20
Betegség idõtartama (év) 34 27 16 20 19
Szociális izoláció tartama (év) 13 17 6 5 9
Terápiarezisztens állapot tartama (év) 7 7 5 3 7
Komorbiditás depresszió - depresszió depresszió -

3 A részletes klinikai adatok és pszichiátriai elemzés vonatkozásában utalunk közleményükre [152].
Itt kizárólag a közlés alatt álló sebészeti elemzést ismertetjük.
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nyeit. Meg kell jegyeznünk, hogy ez a statisztikai módszer két mérés esetében ma-

tematikailag – és így természetesen eredményét tekintve is – megegyezik az össze-

tartozó mintás t-próbával, ami a leggyakrabban alkalmazott eljárás két változó el-

méleti átlagának összehasonlítására egy mintában. Elõnye, hogy – alkalmazási fel-

tételeinek teljesülése esetén – ez a legérzékenyebb statisztikai próba erre a célra. Az

alkalmazási feltételek: a változók normális eloszlása, illetve a szórashomogenitás

(tehát, hogy a változók szórása ne különbözzön szignifikánsan). Az elsõ feltétel

teljesülését standard tesztekrõl lévén szó feltételezhettük. A szóráshomogenitási fel-

tétel: a változókból összes lehetséges módon képzett különbségváltozók elméleti

szórásának meg kell egyezniük; esetünkben azonban két változót hasonlítottunk

össze, így e feltétel nem játszott szerepet.

3.2.2.1.1. Agyi metabolikus aktivitásminták posztoperatív változásának vizsgálata

A mûtéti beavatkozást megelõzõen és azt követõen egy évvel statikus agyi fluoro-

dezoxi-glükóz pozitron emissziós tomográfiás vizsgálatokat (FDG-PET) végeztünk

protokoll szerint [120]. A funkcionális vizsgálat célja a fronto-striato-pallido-thalamo-

frontális hurokban a sebészi roncsolás hatásának leképezése az érintett strukturák

metabolikus aktivitásváltozásának elemzésével. Az egyes területeket kijelölését és a

teljes agyi aktivitásra normalizált 18fluoro-dezoxi-glükóz metabolizmust a Debre-

ceni Egyetem PET Centrum kvantitatív kiértékelési eljárása szerint végeztük [14]. Az

egyes területek (region of interest, ROI) aktivitásának mûtét utáni változását páros

mintás t-teszt módszerével hasonlítottuk össze. A kis elemszám és a bizonytalan normál

eloszlás miatt Wilcoxon-teszttel (nonparametric Wilcoxon Test) ellenõriztük az ered-

ményt. A lokális metabolikus aktivitásváltozást összehasonlítottuk a tüneti változással

Kendall és Spearman korrelációs statisztikai módszerek felhasználásával.

3.2.2.2. Szövõdmények vizsgálata
Szövõdménynek tekintettünk minden változást a neurológiai statusban a mûtét elõt-

tihez képest. Úgyanígy a sebgyógyulás esetleges zavarait.

Ebbe a körbe soroltuk az agyi MRI vizsgálatok értékelésekor a radiofrekvenciás

lézióval összefüggésbe nem hozható postoperatív eltéréseket (pl. állományi vérzés),

akkor is, ha az klinikai következménnyel nem járt.

3.2.2.3. Kockázatok vizsgálata
Kockázatnak tekintettük a szövõdmények azon csoportját, amelyek neuropszicho-

lógiai tesztekkel leképezhetõ mûködésben negatívan jelentkeztek.
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Ide soroltuk a klinikai képben észlelt progressziót közvetlenül a mûtét után (pszi-

chiátriai kockázat).

A sebészi technikából fakadó kockázatnak tartottuk a lézió malpozicióját, ame-

lyet az egyéves követéskor készített MRI felvételeken elemeztünk.

3.2.2.4. Prediktív klinikai változók azonosítása
A kimenetel mérõszámai és a beteg korának, betegség kezdetének valamint a beteg-

ség-, szociális izoláció- és terápiarezisztens állapot tartamának korrelációját vizs-

gáltuk ANOVA módszerrel. A pozitív vagy negatív szignifikáns összefüggést tekin-

tettük prediktívnek. A szignifikancia szintet p< 0.05-nek állítottuk be.

3.2.3. Mûtéti javallat és mûtéti technika
Mûtéti beavatkozást az OCD sebészeti javallati és ellenjavallati kritériumai alapján in-

dikáltunk [10, 138, 139]. A feltételek teljesülését minden esetben a Pszichiátriai Szak-

mai Kollégium, a mûtéti kezeléstõl független, Pszichiátriai Sebészeti Bizottsága ellen-

õrizte a betegek, hozzátartozóik és a kezelõorvosaik bevonásával. A mûtétet megelõzõ-

en mindegyik beteg és hozzátartozója a kezelés teljes folyamatába (informed consent)

és ettõl függetlenül, önmagába a mûtétbe, beleegyezését adta. Az ETT határozatának

értelmében a helyi Etikai Bizottság a kezelési protokollra, valamint minden egyes beteg

esetében, a mûtéti beavatkozásra vonatkozóan engedélyt adott. Minden beavatkozást

2001 februárjában végeztünk az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben.

3.2.3. ábra

Elülsõ capsuláris célpontok meghatározása „image fusion” módszerrel
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A betegeknél CT és MRI vezérelte kétoldali anterior capsulotomiát végeztünk. A

sztereotaxiás mûtéti keretet (CRW, Radionics, Burlington, USA) helyi érzéstelenítés-

ben, csavarral rögzítettük a koponyaboltozathoz. A kerethez átmenetileg ún. lokali-

zációs box-ot erõsítettünk, amellyel együtt koponya CT vizsgálatot végeztünk. Az

adatokat speciális, nagyteljesítményû számítógépbe tápláltuk be. Ezen a CT képe-

ket – a betegrõl korábban készített – koponya MRI képekkel fuzionáltuk (3.2.3.

ábra). Ezáltal vált lehetõvé a CT pontosságát és az MRI részletgazdagságát a célzás

során felhasználni. Mindkét oldali elülsõ capsuláris radiatioban jelöltük meg a cél-

pontot speciális számítógépes program (@ Target, BrainLAB, München, Németor-

szág) segítségével. Figyelembe vettük a coronális síkban az elülsõ capsuláris radiatio

tengelyét a belépési pont meghatározásánál. Ezt követõen mindkét oldalon a corona

varratnak megfelelõen, a belépési pontként meghatározott koordinátáknál elhelye-

zett fúrt lyukon keresztül 2 mm aktív hosszúságú, termokontrollált, monopolaris

elektródát (Radionics, Burlington, USA) vezettünk a fenti módon meghatározott cél-

pontra, amelyet a keretre felhelyezett célzókészüléken állítottunk be. Elõbb a jobb,

majd a baloldali célpont alatt, a célponton és felette radiofrekvenciás léziót készí-

tettünk, összefüggõen 4 alkalommal . Minden lézió elõtt makrostimulációval ellen-

õriztük az elektróda helyzetét. Megfelelõnek tekintettük, amennyiben a beteg nem

jelzett semmilyen szenzációt a 2 Hz illetve az 50 Hz stimuláció során.
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4. EREDMÉNYEK

4.1. TOURETTE ZAVAR VIZSGÁLAT
4.1.1. Demográfiai és klinikai jellegzetességek
A 17. eset nem felelt meg a jelenlegi TS kritériumoknak, így a vizsgálatból kihagytuk

(3.1.1.1. táblázat). A fennmaradó 16 eset közül 11 férfi és 5 nõ adatait elemeztük. A

mûtétkori medián életkor 23 év volt (11–40 év). A tünetek a 4–12. életév között

indultak (medián 6. életév). A betegség medián fennállása 14 év volt (3–33 évig).

Ventrikulográfiával, agyi komputer tomográfiával vagy elektroenkefalográfiával el-

térést nem mutattak ki. A 7. esetnél agyi mágneses rezonancia vizsgálat kétoldali

törzsdúci meszesedést ábrázolt. Figyelemhiányos hiperaktív zavar (Attention Defi-

cit Hyperactivity Disorder, ADHD) és kényszeres viselkedés (Obsessive Compulsive

Behavior, OCB) 11., 14., 15. esetben társult feltehetõen az alapbetegséghez.

4.1.2. Posztoperatív és követéskori tüneti redukció

4.1.2. táblázat

Azonnali és késõi tic szupresszió mértéke

A motoros és a vokális tic-ek súlyossága már közvetlenül a mûtét után szignifi-

kánsan csökkent. A tüneti redukció mértéke hosszú távon is tartósnak bizonyult

(4.1.2. táblázat). A motoros és a vokális tic mérséklõdése között statisztikai különb-

séget kimutatni nem tudtunk.

Posztoperatív rehabilitációs programot nem szerveztek. Csaknem minden beteg

további gyógyszeres kezelésben részesült. Az alkalmazott gyógyszerek és protokol-

lok részleteit nem tudtuk tisztázni az erre vonatkozó adatok pontatlansága miatt.

Posztoperatív tic szupresszió
Értékek

Szélső Preoperatív Postoperatív P
Motoros Tic 1-5 4.4 (0.63) 1.2 (0.4) < 0.001
Vokális Tic 1-5 3.8 (0.66) 1.1 (0.34) < 0.001

Késői tic szupresszió
Értékek

Szélső Preoperatív Postoperatív P
Motoros Tic 1-5 4.6 (0.5) 2.3 (0.9) < 0.001
Vokális Tic 1-5 3.7 (0.65) 1.6 (0.67) < 0.001
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4.1.2.1. Mûtéti kezeléssel való elégedettség

4.1.2.1. ábra

A kezeléssel való elégedettség a tüneti redukció függvényében.

A: motoros tic, B: vokális tic; világos oszlop tüneti redukció aránya; sötét oszlop mûtéti elégedettség (%).

Utánkövetéskor a 13. és a 14. beteg kivételével minden beteg pozitívan ítélte

meg javulásának mértékét (4.1.2.1. ábra). Mindkét esetben súlyos mellékhatások

jelentkeztek a mûtétet követõen. A betegek kezeléssel 60%-ban (median) voltak

elégedettek a késõi utánkövetéses csoportban.
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4.1.3. Postoperatív és késõi szövõdmények

4.1.3. táblázat

Postoperatív morbiditás és tartós szövõdmények az oldaliság függvényében

Mûtéti halálozás nem volt (4.1.3. táblázat). Mûtétet követõen tizenegy esetben

észleltek cerebelláris jeleket, dystoniat, dysarthriat és ezek kombinációit (69%). Ezen

szövõdmények az érintett betegek közül kilenc esetben bizonyultak tartósnak az

utánkövetés során (81%). A postoperatív morbiditás kilenc betegbõl hat esetben

átmeneti volt (66%). Súlyos szövõdményeket három esetben észleltünk az

utánkövetéses csoportban (27%). A mûtét során súlyos hemiballizmus lépett fel a

13. esetnél az ellenoldali ZI lézió készítésekor. 14. esetben a bal oldali ZI és VL

lézió csak átmeneti hatású volt és a beteg elutasította az ellenoldali mûtétet.

Esetszám Oldaliság Posztoperatív morbiditás Késői 
szövödmények

2 kétoldali nem ismert -
3 kétoldali nem ismert -
4 kétoldali dystonia -
8 kétoldali nem ismert -
9 kétoldali dystonia J javult
10 kétoldali dysarthria, dystonia javult

11 kétoldali dysarthria, dystonia, 
cerebelláris tünetek

változatlan

12 kétoldali nem ismert nincs eltérés

13 kétoldali dysarthria, hemiballismus, 
cerebelláris tünetek

változatlan

1 jobb oldal enyhe hemiparesis javult
5 bal oldal dystonia javult
6 bal oldal nem ismert nincs eltérés
7 jobb oldal dysarthria, enyhe hemiparesis -

14 jobb oldal hemiparesis, cerebelláris 
tünetek

változatlan

15 bal oldal cerebelláris tünetek nincs eltérés
16 jobb oldal dystonia, cerebelláris tünetek nincs eltérés
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4.1.4. A mûtét oldalisága és a kimenetel

4.1.4. táblázat

Tic szupresszió mértéke az egyoldali és kétoldali alcsoportokban utánkövetéskor

Egyoldali beavatkozás is szignifikánsan és tartósan mérsékelte a tic-ek súlyossá-

gát. Az ellenoldali tünetek felerõsödése miatt végzett mûtétek hasonlóan eredmé-

nyesnek bizonyultak. A vokális tic javulás mértéke kifejezettebben maradt fenn mind

a kétoldali, mind az egyoldali mûtéten átesett betegeknél, mint a motoros tic javulá-

sa. Érdekes jelenség, hogy az utánkövetés során, a motoros tic mérséklõdése szigni-

fikánsabbnak bizonyult az egyoldali operációk esetében, mint a kétoldali mûtétek-

nél. Az egyoldali beavatkozás esetén a tartós szövõdmények arányát kedvezõbbnek

találtuk (4.1.4. táblázat).

4.1.4. Prediktív klinikai változók
Az életkor (mûtétkor) ill. a kórfolyamat kezdete, tartama nem mutatott összefüggést

a perioperatív és a követéskori motoros és vokális tic súlyosságával.

4. 2. KÉNYSZERES ZAVAR VIZSGÁLATA
4.2.1. Demográfiai és klinikai jellegzetességek
A kórfolyamat minden esetben megfelelt az OCD DSM-IV. szerinti kritériumainak.

A YBOCS Skálán értelmezett medián tüneti súlyosság 38 pont (36–40 pont). HAM-

A skálán által mért szorongás medián intenzitása 21 pont (13–31 pont). HAM-D

skálán mért depresszió medián súlyossága 21 pont (9–42 pont).

Az 5. eset kivételével a betegség kora gyermekkorban indult, amely érintette a

betegek szocializációját ezáltal a késõbb kialakult szociális izolációjukat kompli-

kálta. Ezt alátámasztja, hogy az 5. esetnél, ahol a 20. életévben indult a kórfolya-

mat, a beteganyag átlagának megfelelõ szociális izoláció tartam mellett a leghasz-

Egyoldali beavatkozások késői hatása
Értékek

Szélső Preoperatív Postoperatív P
Motoros Tic 2-5 4.4 (0.55) 2.8 (0.45) < 0.01
Vokális Tic 1-5 3.6 (0.89) 1.6 (0.55) < 0.005

Kétoldali beavatkozások késői hatása
Értékek

Szélső Preoperatív Postoperatív P
Motoros Tic 1-5 4.6 (0.5) 2.3 (0.9) < 0.001
Vokális Tic 1-4 3.7 (0.65) 1.7 (0.79) < 0.001
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nosabb reszocializációt sikerült elérni a rehabilitáció során. A beteganyag közös

jellemzõje a hosszú ideje fennálló (20 év), súlyos kórforma (YBOCS: 38 pont). Az 1.

és 2. eset a hosszabb betegség tartammal és szociális izolációval tûnt ki. A 2. esetnél

a betegség fennállására vetített izoláció a többiek átlagának mintegy kétszerese volt,

amit a korai indulás tovább súlyosbított (3.2.1. táblázat). Ebben az esetben a rehabi-

litációval elérhetõ reszocializáció kevés sikerrel kecsegtetett, amely sajnos a köve-

tés során beigazolódott.

4.2.2. A KÉNYSZERES TÜNETEK VÁLTOZÁSA MÛTÉT UTÁN

4.2.2. a. ábra

Az obszesszív-kompulzív tünetek változásának idõbeli dinamikája

A mûtéti beavatkozás szignifikánsan csökkentette a betegség tüneteit (p=0.0002),

amelyet az alacsony esetszám ellenére magas szignifikancia érték támogat (4.2.2.a.

ábra). A YBOCS skálán értelmezett tüneti redukció idõbeli dinamikája jellegzetes

képet mutatott. A tünetek intenzitása fokozatosan mérséklõdött és fél évvel a be-

avatkozás után állt be és stabilizálódott.

Y-BOCS pontszámok mûtét elõtt és mûtét után
F(3,12)=23,66; p<,0000
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4.2.2.b. ábra

A klinikai állapotváltozás idõbeli dinamikája

A mûtéti beavatkozás szignifikánsan javított a betegek klinikai állapotán (p=0.0002)

(4.2.2.b. ábra). A javulás idõbeli dinamikája értelemszerûen követte a tüneti reduk-

ciót. Egyben megerõsítette a mûtét hatásának késleltetett jellegét.

4.2.2.1. Elégedettség a mûtéti és a posztoperatív rehabilitációs kezeléssel

4.2.2.1. ábra

A kezeléssel való elégedettség a tüneti redukcióhoz viszonyítva

Klinikai állapot mûtét elõtt és mûtét után
F(3,12)=16,00; p<,0002
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A mûtéti beavatkozással 70%-ban, a mûtéttel és rehabilitációval 60%-ban voltak

elégedettek a betegek (median értékek). A család (hozzátartozó) részérõl a teljes

kezelésre vonatkozóan 50%-os medián elégedettséget jegyeztünk fel.

Az 1. esetben feltûnõ, hogy már a tünetek csekély mértékû csökkenése is igen

pozitív megítéléshez vezetett. Súlyos és sokféle tünetek esetén nehéz megjósolni,

hogy a beteg számára mennyit jelent majd az az akár csekély mértékû tüneti reduk-

ció. A 4. esetben a legnagyobb mértékû tüneti javulás párosult a legcsekélyebb

elégedettséggel amellett, hogy a család lényegében elégedett volt a kezeléssel. A

jelenség explorációjakor derült ki, hogy a tüneti redukcióval a kóros kockázatbecs-

lés pszichopathológiai részjelenség is mérséklõdött. Ennek következtében a beteg

egészséges félelmet élt meg a korábbi kedvenc idõtöltése a hegymászás során.

Az 5. esetben a tünetcsökkenés és a kezeléssel való elégedettség (beteg, család)

teljes mértékben kongruens. Ebben az esetben értük el a legteljesebb reszocializációt.

Szembeszökõ a különbség a beteg és hozzátartozójának elégedettsége között a

2. esetben. Itt leküzdhetetlen nehézséget jelentett a hozzátartozó verbális és tevõle-

ges együttmûködése közötti szakadék áthidalása.

A 3. esetben a rehabilitációval való elégedettség emelkedik ki, amelyet reális

családi elégedettség övez (4.2.2.1. ábra).

Egy kivételével a betegek számára a mûtéti beavatkozás nem okozott csalódást

és nem találták túlzottan megterhelõnek. Ugyanígy a mûtétet és a rehabilitációt,

mint a teljes kezelést pozitívan ítélték meg. A betegek állapotában történt változás a

családjaik számára is nyilvánvaló volt, amelyet egymástól függetlenül, közepesnek

véleményeztek.
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Jobb oldal
átlag szórás átlag szórás p

Kisagy 0,98 0,17 1,07 0,13 0,3692
Fronto-basalis cortex 1,28 0,05 1,23 0,04 0,0589
Orbito-frontalis cortex 1,34 0,05 1,23 0,07 0,0838
Fronto-medialis cortex 1,38 0,13 1,24 0,05 0,0266
Homloklebeny 1,35 0,09 1,20 0,07 0,0561
Nucleus caudatus 1,46 0,17 1,13 0,11 0,0041
Putamen 1,57 0,17 1,37 0,14 0,0040
Thalamus 1,42 0,13 1,12 0,12 0,0130

Bal oldal
átlag szórás átlag szórás p

Kisagy 0,99 0,15 1,08 0,16 0,4666
Fronto-basalis cortex 1,30 0,12 1,27 0,03 0,4903
Orbito-frontalis cortex 1,42 0,06 1,25 0,06 0,0325
Fronto-medialis cortex 1,38 0,10 1,24 0,02 0,0408
Homloklebeny 1,40 0,08 1,27 0,09 0,0448
Nucleus caudatus 1,39 0,08 1,11 0,14 0,0023
Putamen 1,56 0,13 1,36 0,12 0,0070
Thalamus 1,42 0,11 1,15 0,13 0,0062

Műtét előtt Műtét után egy évvel

Műtét előtt Műtét után egy évvel

4.2.2.2. Az agyi FDG-PET aktivitásváltozás és a tüneti redukció összefüggése

4.2.2.2. táblázat

A kijelölt területek (region of interest, ROI) metabolikus aktivitás változása

mûtét elõtt és után egy évvel

A mindkét oldali fronto-striato-thalamikus hurok minden egyes csomópontjában

csökkent a metabolikus aktivitás, amely értelmezhetõ az érintett területek

hyperaktivitásának mérséklõdéseként. A csökkenés mértéke a caudatum-putamen

komplexben mutatkozott szignifikánsnak (p < 0.005) (4.2.2.2. táblázat). Az egyes

területek mûtét elõtti, mûtét utáni abszolult értékei, sem a változás aránya nem érte

el korrelációs küszöbértéket a pszichometriai tesztek (YBOCS, HAM-A, HAM-D

elõtte, utána ill. változás aránya) eredményeihez viszonyítva.
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4.2.3. A DEPRESSZIÓS ÉS SZORONGÁSOS TÜNETEK VÁLTOZÁSA MÛTÉT UTÁN

4.2.3.a. ábra

A szorongásos tünetek változásának idõbeli dinamikája.

4.2.3.b. ábra

A depresszív tünetek változásának idõbeli dinamikája.

A mûtéti beavatkozás szignifikánsan csökkentette a depressziós (p=0.0039) és

szorongásos tüneteket (p=0.0009) (4.2.3.a.,b. ábra). Ezen tünetek egyéves felerõsö-

dését a kényszeres tüneti redukció stabilitásával szemben a rehabilitáció során ész-

lelt reszocializációs problémák által elõidézett jelenségeként értelmeztük. Ennek

Hamilton-A pontszámok mûtét elõtt és mûtét után
F(3,12)=20,96; p<,0000
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Hamilton-D pontszámok mûtét elõtt és mûtét után
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hátterében a mindennapi tevékenységekbe való visszatérés konfliktusai, a környe-

zeti elvárásokkal szembeni tehetetlenség állhatnak.

4.2.4. SEBÉSZETI ÉS NEUROLÓGIAI SZÖVÕDMÉNYEK
Mûtéti halálozás nem volt. A posztoperatív agyi MRI vizsgálatok, sem közvetlenül a

mûtétet követõen, sem a késõbbiekben térszûkítõ vagy egyéb (lézión kívüli) eltérést

nem mutattak ki. A követés során eltelt idõ alatt epilepsziás rohamot nem regisztrál-

tunk.

4.2.4. táblázat

Átmeneti posztoperatív morbiditás

A közvetlen postoperatív szakban csaknem minden esetben fellépett néhány na-

pig tartó lázas állapot, valamint hetek alatt oldódó aluszékonyság, indítékszegény-

ség (4.2.4. táblázat). Az esetek közel felében észleltünk periorbitális duzzanatot,

inkontinenciát és panaszoltak fejfájást a betegek. Ez utóbbi konvencionális fájda-

lomcsillapítókra jól reagált. Egy esetben rövid idejû desorientáció jelentkezett a 3.

posztoperatív napon.

A hat hetes követés alkalmával minden neurológiai novum megszûnt. A szövõd-

mények átmenetinek bizonyultak, tartós szövõdményt nem észleltünk. Az átmeneti

tüneteket a léziók körüli vizenyõvel magyaráztuk, amelyek felszívódása a követés

során MRI vizsgálattal jól dokumentálható volt (4.2.4. ábra). Hosszútávon két eset-

ben észleltünk jelentõsebb testsúlynövekedést, amelyet más célpontok esetén is

említenek [135].

Eset azonosító 1 2 3 4 5
Inkontinencia - - + + -
Desorientáció - - + - -
Periorbitális 
duzzanat - - + - ++

Láz - + + + +
Aluszékonyság +++ + + + -
Fejfájás - + + + -
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4.2.4. ábra

Postoperatív és három hónappal a mûtétet követõ agyi MRI vizsgálat a perilezionális ödema

eltûnését mutatta

4.2.4.1. Sebészi technikából adódó kockázat
A beavatkozások során 10 célpontot határoztunk meg. A 3. esetben a lézió csak

részben fedte a célpontot, mediális irányú részleges malpoziciót regisztráltunk. Ez a

klinikai tünetek változásában nem okozott negatív irányú eltérést.

4.2.5. PSZICHIÁTRIAI ÉS NEUROPSZICHOLÓGIAI KOCKÁZATOK
A kényszeres és komorbid tünetek nem súlyosbodtak a mûtét következtében (4.2.2.a.,

4.2.3.a,b. ábrák).

4.2.5. ábra

A Magyar Wechsler-féle Intelligencia Teszt (MAWI) által mért teljesítményváltozás idõbeli dinamikája
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Neuropszichológiai vizsgálatok eredményeit külön közleményben ismertetjük.

Általánosságban elmondható, hogy a tesztek által mért dimenziókban rosszabbo-

dást nem észleltünk. A intellektuális teljesítményjavulás hátterében a súlyos kény-

szeres tünetek fékezõ hatása alóli felszabadulás állhat.

4.2.6. PREDIKTÍV KLINIKAI VÁLTOZÓK
Az esetszám és a követési idõ alapján a korrelációs elemzés csak tájékozódó jelle-

gû.

Pozitív korreláció:

• a terápiarezisztens idõtartam és az egyéves követéskori HAM-A érték,

átfogó klinikai megítélés pontszámai (Clinical Global Impression)

• a kezdeti YBOCS és az egyéves követéskori YBOCS

• a féléves klinikai állapot és az egyéves követéskori YBOCS, HAM-A érték

Negatív korreláció:

• az egyéves követéskori YBOCS különbség és az egyéves követéskori

HAM-D érték

• az egyéves követéskori YBOCS különbség és a betegség kezdet
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5. MEGBESZÉLÉS

5.1. TOURETTE ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSE
5.1.1. MÛTÉTI EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE
Az egyoldali ill. a halasztott kétoldali ventrolaterális thalamotómia és

infrathalamotómia jelentõsen mérsékli mind a motoros, mind a vokális tic-ek sú-

lyosságát. Ezen tic szuppressziós hatás tartós (3.5–13 év).

Különösen a kétoldali beavatkozásoknál jelentkeztek súlyos nemkívánatos mel-

lékhatások (13. eset; 4.1.3. táblázat). Erre utal Leckman és mtsai által közölt kazu-

isztika, ahol az anterior cingulotómia-infrathalamotómia halasztott ellenoldali mû-

téte során súlyos dysarthria, hemibalizmus lépett fel az infrathalamikus célpontnál

[115]. Ennek hátterében a zona incerta topográfiai kiterjedésének igen nagyfokú

változékonysága, ezáltal a szomszédos corpus subthalamicum, substantia nigra te-

rületek részleges sérülése állhat [4, 67, 117].

Az eredmények szakirodalmi adatokkal történõ összevetése megkérdõjelezhetõ,

mivel más intézmények más célpontokat, vagy azok kombinációját alkalmazták

(1.4.1. táblázat). A legközelebb álló ventrolaterális thalamotómia ill. mediális-lamina

medulláris-ventralis oralis inferior thalamotómia hatásos célpontként szerepel az

irodalomban a hyperkinesisek sebészi kezelésére [35, 36, 46, 73, 191]. Ugyanak-

kor megemlítik azt is, hogy az effektus gyakran átmeneti, akár az ellenoldali lézió

után is [45]. Az infrathalamotómia szintén a túlmozgásos zavarok célpontja volt

[147, 148]. Ezek kombinációja az effektus többirányú bebiztosítását célozta.

5.1.2. TOURETTE ZAVAR MÛTÉTI JAVALLATÁNAK SZEMPONTJAI

A TS mûtéti javallata mind az OCD, mind a mozgászavarok eseteitõl különbözik.

Mozgászavarok esetei annyiban sajátosak, hogy elsõsorban idiopathiás generalizált

dystonia esetében gyermekkorban is végeznek agyi sztereotaxiás mûtéteket [181,

204]. Jelenleg nincs semmilyen irodalmi adat a mûtéti indikáció elveirõl. Hagyomá-

nyosan a terápiarezisztens állapot fennállását követelik meg. Vizsgálatunkban nem

tudtunk azonosítani olyan prediktív klinikai változót, amely a beteg szelekciót segí-

tené.

Alapvetõen a tünetek súlyossága, dinamikája és a természetes lefolyás határozza

meg a betegek mûtéti alkalmasságát. Természetes lefolyás szerint a TS gyermekkor-

ban kezdõdõ betegség az esetek közel felében felnõttkorban teljesen megszûnik.

További közel egyharmad pedig jelentõsen javul [32]. Ezidáig a tünetek spontán

súlyosbodnak vagy javulnak („wax and wane” jelenség). A tünetek hullámzásának
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megfigyelhetõ egy hosszabb távú formája, melyet a tünetmentességbõl átváltó sú-

lyosbodás, majd újra enyhülés követ, kiváltó ok nélkül [69, 177].

5.1.2. ábra

Életkori eloszlása (mûtétkor)

Hogyan változik a fiatal betegek életminõsége ez idõ alatt? A látványos és szokat-

lan tünetek enyhe formája is aránytalanul súlyos szociális izolációhoz vezet. Mivel

a betegség gyermekkorban és korai felnõttkorban zajlik ellehetetleníti a beteg szoci-

alizációját [Hartung, 1995]. Ez a postoperatív rehabilitációt, egyben a mûtét sike-

rességét kérdõjelezheti meg. Elemzésem szerint a 20. életév alatt végzett mûtétek

hatásosságát a betegek pozitívabban ítélték meg (80%) vizsgálatunkban, mint az

ezen életkor felett (50%) közel ugyanolyan hosszú utánkövetés mellett (medián 7.75

év–7 év). Kiemelendõ, hogy a 20. életév alatti csoportban a beteg háromnegyedénél

végeztek sokkal megterhelõbb bilaterális beavatkozást! A másik csoportban ez az

arány 2/5-nek adódott. A fiatalabb betegek jobb együttélési stratégiát alkalmazhat-

nak a fennmaradó enyhébb tünetekre. Idõsebb korban a rigidebb szociális háttér, a

fontosabb életesemények megtörténte kevesebb teret enged a tüneti redukcióból

fakadó lehetõségek kiaknázására. Ehhez járul hozzá, hogy felnõttkorban a társuló

viselkedészavarok életminõséget befolyásoló hatása válik jelentõssé. A legsúlyo-

sabb progresszió az önsértõ viselkedés (és heteroagresszió) kialakulása, ahol a tüne-

tek ego-dyston jellege gyakran vezet öngyilkossághoz, vagy öngyilkossági kísérle-

tekhez [166, 179].
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5.1.2.1. Mûtéti javallat serdülõ és fiatal felnõttkorban
• TS kórisme az elfogadott kritériumok szerint (DSM-IV)

• az életminõség romlása döntõen a tic jelenség következménye, a társuló visel-

kedészavarok ezen értelemben nem meghatározóak ill. jól kezelhetõek

• a gyógyszeres ill. a viselkedés és egyéb terápiás lehetõségek egyértelmûen és

dokumentálhatóan kimerültek

• a kialakult állapot funkcionális prognózisa rossz

• a tervezett mûtéti célpont hatékonysága igazolt, reverzibilis mûtéti technoló-

gia mellett; azaz spontán javulás esetén a kezelés felfüggeszthetõ, szükség

esetén újraindítható

• a hozzátartozók kooperációs kézsége egyértelmû

• tájékozott beleegyezés

• a postoperatív rehabilitáció feltételei adottak, a program elérhetõ, a hozzátar-

tozó a részvételt igazolja

• a hivatalos multidiszciplináris bizottság az érvényes etikai és szakmai elvek

szerint a mûtéthez hozzájárult

Ilyen kritériumok mellett, ezen életkorban mûtét nem javasolt a feltételek hiányá-

ban (célpont-technológia). Az elfogadható vezetõ tünet (target tünet) a mozgásza-

var.

5.1.2.2. Mûtéti javallat felnõttkorban
• TS kórisme az elfogadott kritériumok szerint (DSM-IV)

• az életminõség romlását döntõen meghatározó tünet azonosítható u.m. tic

jelenség, kényszeres viselkedés, önsértõ viselkedés (target tünet) egyéb tüne-

tek ezen értelemben nem meghatározóak ill. jól kezelhetõek

• minden lehetséges tünetek súlyossága ill. az életminõség és funkció elfogadott

klinikai skálákon dokumentált

• a gyógyszeres ill. a viselkedés és egyéb terápiás lehetõségek dokumentálható-

an kimerültek

• a kialakult állapot prognózisa rossz

• a tervezett mûtéti célpont hatékonysága igazolt

• a beteg kooperációs kézsége igazolható és a szociális háttér rehabilitációs

szempontból támogató

• tájékozott beleegyezés

• a postoperatív rehabilitáció feltételei adottak, a program elérhetõ, a részvétel

igazolt
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• a hivatalos multidiszciplináris bizottság az érvényes etikai és szakmai elvek

szerint a mûtéthez hozzájárult

Ezen kritériumok szerint minden mûtéti beavatkozás jelenleg kísérleti. Ezáltal

mûtét csak ilyen etikai elvek szerint végezhetõ.

5.1.3. MÛTÉTI MÓDSZER KIVÁLASZTÁSA
A teljes klinikai képre önmagában egyetlen célpont sem hatékony. Az irodalmi ada-

tok alapján kirajzolódik egy olyan tendencia, amely a célpontok kombinációjával

(multitarget) kísérli meg befolyásolni a tüneti képet (1.4.1. táblázat). A tic esetében,

hyperkinesisnek besorolva, thalamikus célpontok felhasználása tûnik racionálisnak,

de az effektivitás nem teljesen egyértelmû [36, 45, 46, 73]. Infrathalamotómia (zona

incerta ill. Forel H1/H2, azaz campotómia) lényegében megfeleltethetõ a globus

pallidus internus (Gpi) kimeneti modulációjának, azaz egyfajta indirekt pallidotómia

[8, 148, 191]. Fordítva is felmerült ennek lehetõsége: a relatív kis kiterjedésû corpus

subthalamicumba (STN) implantált elektróda aktív pontjai rendszerint infrathalamikus

területre esnek, ezáltal az STN tartós stimuláció indirekt infrathalamikus ingerlés,

azaz pallidális kimenet befolyásolása lenne [206].

Elülsõ cingulotómia a kényszeres viselkedés dominanciájakor hatékony, de a tic

jelenségekre hatástalan [12, 106]. A kettõ összekapcsolása (cingulotómia és

infrathalamotómia), még halasztott mûtétek esetében is igen megterhelõ, szövõd-

mények kockázata magas [115, 173]. A tic mozgászavar kategóriájának hátterében

feltételezhetõ a striato-thalamikus dysfunkció [116, 192, 193]. Ezzel kevésbé kon-

zisztens, hogy a limbikus leukotómia mulitarget módszer a tüneti képben mind a

tic, mind a kényszeres- vagy önsértõ viselkedés jelenségekre egyidejûleg volt hatá-

sos [178, 183]. Hátránya, hogy a komplikációk kockázata jelentõsebb [145].

TS esetén potenciális célpontok: ventro-laterális, lamina medialis, globus pallidus

internus magvak. Vandervalle és mtsai alkalmazták elõször és eddig egyedüliként

mély agyi stimulációs technológiát tic kezelésére [203]. A közölt esetben egy ülés-

ben, de jobb és bal oldalon külön-külön vették fel a Hassler és mtsa általi multitarget

célpontokat [72]. A posztoperatív tesztek során a jobb célpont stimulációjakor tic

aktivitás csökkenését észlelték a független vizsgálók, bal oldalon a beteg „kellemes

közérzetet” („well-being”) jelzett. Az egyéves követéskor minden tic jelenség meg-

szûnt. A perioperatív klinikai képrõl részletes adatokat nem adtak meg.



49

5.1.3.1. A mûtét oldaliságának kiválasztása

5.1.3. ábra

Egyoldali és halasztott kétoldali mûtétek a tic szupresszióhoz viszonyítva

Vizsgálatunk arra utal, hogy a kényszerbetegséghez hasonlóan a TS kórfolyamat

hemisferiális lateralitása valószínûsíthetõ, azaz egyoldali beavatkozás is hatásos [8,

203]. Az oldaliság tekintetében eredményeinek nem egyértelmûek (5.1.3.ábra).

A nemi érési folyamat is fontos szerepet játszhat az oldalisági dimenzióban, mi-

vel a jobb oldali esetekben kizárólag férfiak, bal oldali esetekben két esetben a

háromból nõk is érintettek voltak az egyoldali utánkövetéses csoportban. Az eset-

szám alapján az oldaliság kiválasztására vonatkozó ajánlás nem adható, de min-

denképpen ráirányítják a figyelmet a halasztott oldaliságu mûtéti eljárásra. Az

oldaliság sorrendjét a klinikai kép aszimmetriája, esetleg funkcionális képalkotó vizs-

gálatok alapján lehet meghatározni.

5.1.4. KRITIKAI ÉSZREVÉTELEK
A vizsgálat retrospektív jellege, a kontroll csoport és a társuló viselkedészavarok

változásáról való adatok hiánya egyértelmûen korlátozzák az eredmények igazolt-

ságát. A szakirodalom kontextusában viszont egyedülállóvá minõsíti a vizsgálatot:

• a nagy esetszám,

• egyetlen intézményhez köthetõ teljes mûtéti gyakorlat,

• a független értékelõk,

• a jelenleg érvényes klasszifikációs rendszer,

• a korszerû kimeneteli mérõeszköz felhasználása.

Oldalisági dimenzió az egyoldali utánkövetéses 
alcsoportban
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5.2. KÉNYSZERES ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSE
5.2.1. MÛTÉTI EREDMÉNYEK ELEMZÉSE
A kétoldali anterior capsulotómia az esetek többségében jelentõsen csökkenti mind

a kényszeres, mind az affektív tüneteket súlyos, terápiarezisztens kényszeres zavar-

ban. A változás idõbeli dinamikája jellegzetesen elhúzódó, az egyes tüneti elemek

változása hasonló tendenciáju. A mûtéti kezelés a tüneteket nem súlyosbítja. Ta-

pasztalataink szerint a funkcionális javulás a szociális izoláció tartama, a

posztoperatív rehabilitációhoz való complience és a támogató szociális háttér függ-

vénye. A mûtéti beavatkozás kognitív zavart vagy személyiségváltozást nem oko-

zott. Átmeneti fejfájás, lázas állapot, inkontinencia, iniciatívacsökkenés elõfordul-

hat. Hosszabb távon súlygyarapodás lehetséges.

Eredményeinket a szakirodalomban elhelyezve két hasonló elrendezésû prospektív

vizsgálattal való összehasonlítás lehetséges (5.2.1.. táblázat). Egyéb közlemények

nem felelnek meg a jelenlegi vizsgálat-módszertani elvárásoknak [14, 15, 30, 31,

62, 71, 73, 78, 79, 82, 90, 93, 99, 141, 145, 186, 198].

5.2.1. táblázat

Releváns klinikai vizsgálatok és eredményeink összehasonlítása

Vizsgálatunk alapvetõen különbözik extrém súlyos tüneti kép, és a magasabb

reszponder arány tekintetében. Az összevont kimeneteli mutató (YBOCS és CGI)

alapján, a releváns közleményekhez hasonlóan, hatásosnak találtuk a mûtéti be-

avatkozást. Továbbá eredményeink megerõsítik a capsulotómia preferenciáját a

cingulotómiával szemben, amely utóbbi ellen a magas reoperációs arány is szól.

Szerzõ Baer, 1995 [13] Mindus, 1995 [139] Saját vizsgálatunk
Esetszám 18 (11 ffi, 7 nõ) 22 (nincs adat) 5 (3 ffi, 2 nõ)
Célpont/ módszer ACIT/ RFT ACAT/ RFT ACAT/ RFT
Átlagéletkor (év) 31,5 nincs adat 32,2
Betegség tartam (év) nincs adat 15 23,2
Tünet skála YBOCS, BDI, CGI, GAF CPRS-OC YBOCS, HAM-D, HAM-A, CGI
Preop. tünetek súlyossága (YBOCS) 27,5 nincs adat 38
Követés (év) 2,2 8 1
Reszponder (>35%) (%) 44 45 80
Reszponder és CGI ? 2 (%) 28 nincs adat 40
Reoperáció aránya (%) 45 0 0
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5.2.1.1. Prediktív klinikai változók elemzése
A statisztikai szempontok korlátozzák a prediktív változókból levonható következ-

tetéseket. Ezáltal ezek csak fenntartásokkal használhatók fel. Ennek ellenére a to-

vábbi mûtétek beteg kiválasztási szempontjaihoz adalékul szolgálhatnak.

A hosszabb terápiarezisztens állapot kifejezettebb szorongásos tünetek jelezhet

elõre a mûtét után egy évvel. Mivel a kezdeti YBOCS nem mutatott ezzel az értékkel

összefüggést feltételezhetõ, hogy a szorongás hátterében a hosszabb idejû remény-

telen állapotot követõ, a tüneti redukcióból fakadó lehetõségekkel és kötelezettsé-

gekkel szembeni tehetetlenség áll.

A kezdeti YBOCS érték az egyéves követéskori YBOCS értékekkel mutatott korre-

lációt. A mûtét után is, a gyógyszeres kezeléshez hasonlóan, egy korlátozott nagy-

ságrendû tünetcsökkenés lehetséges (vizsgálatunkban 20–69%). Extrém súlyos ese-

tekben a lehetséges amplitúdójú javulás eredménye egy továbbra is súlyos sávba

esõ tüneti kép. Ezt súlyosbíthatja, hogy a kisebb mértékû javulás értelemszerûen

nagyobb elkeseredettséget von maga után. Ez a megfontolás a mûtét idõzítésére

adhat útmutatót. Ennek jelentõségét támasztja alá, hogy Mindus és munkatársainak

elemzése szerint az egyéves követéskori tüneti redukció az átlagosan 8 éves követés

során tartósan fennmaradt [139]. Ugyanebben a vizsgálatban a preoperatív tünetek

súlyossága nem mutatott összefüggést a leghosszabb követéskori értékkel (a kezdeti

átlagos tüneti értékek nem ismertek).

A gyermekkori indulás egyértelmûen rosszabb prognózist jelent [30, 184]. Bizta-

tó jel lehet, hogy korai kezdet esetén nagyobb tüneti javulás várható.

A mûtét után fél évvel észlelt rosszabb klinikai állapot súlyosabb egyéves köve-

téskori OCD tünetekre, kifejezettebb szorongásra utal. Ide tartozik, hogy a rehabili-

tációs értelemben vett támogató szociális háttér a kedvezõ kimenetel alapkövetel-

ménye [30].

Konkrét kényszeres tünetlista elemeket a rendkívül magas pontszám és az ala-

csony esetszám miatt nem azonosítottunk.

5.2.1.1. Agyi glükóz metabolizmus változása mûtéti beavatkozás hatására
Baxter és munkatársainak FDG-PET vizsgálata szerint a gyógyszeres (fluoxetine

hydochloride) és viselkedés terápiás kezelés hatására a jobb oldali caudatum glü-

kóz metabolikus aktivitása csökkent szignifikánsan a normál kontroll csoporthoz

viszonyítva [23]. Itt a változás mértéke összefüggést mutatott a tüneti redukció

(YBOCS) mértékével. Hasonló elrendezésû vizsgálatunk megerõsítette a caudatum

központi szerepét a funkcionális hurok diszfunkciójában. Betegeinknél nemcsak a
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jobb, hanem a bal oldali caudatum/putamen aktivitásának szignifikáns csökkenését

mutattuk ki. Ennek hátterében az állhat, hogy a kórfolyamat súlyossága jelentõsen

eltért a két vizsgálatban (YBOCSBaxter=28–18, YBOCSsaját=36–40). Feltételezhe-

tõ, hogy extrém súlyos esetben mélyrehatóbb strukturális változások alakulnak ki a

cortico-subcortikális hurokban [138].

5.2.2. A MÉLY AGYI STIMULÁCIÓS MÓDSZER ALKALMAZÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI
A neuroanatómia modell a premotoros zavarokat az orbito-frontalis cortex/elülsõ

cinguláris area striatum-thalamus komplexbe (STR-TH) irányuló hyperaktivitásaként

értelmezi, amely azok dysfunkcióját eredményezi. Mivel a PET vizsgálatok a kórfo-

lyamat idõbeli dinamikáját (sorrendiségét) nem képesek leképezni, lehetséges, hogy

a primer striato-thalamikus dysfunkció indukálja az orbito-frontális/ elülsõ cinguláris

hyperaktivitást inadekvát pozitív visszacsatolás formájában (feed back, re-entry

circuits). A jelenlegi célpontok szempontjából a sorrendiség irreleváns, mivel azok

a kóros cortiko-striato-thalamikus közötti kapcsolatot manipulálják bármely irányú

is a folyamat. A sorrendiségi probléma azáltal válhat jelentõssé, hogy a striato-

thalamikus szürkeállományi célpontok a stimulációs módszer szempontjából felér-

tékelõdnek.

A kérdést a mindezidáig egyetlen, elülsõ capsuláris tartós ingerlésre vonatkozó

klinikai közlemény világítja meg. Ez négy terápiarezisztens kényszerbeteg esetét

ismerteti [155]. Három betegnél a független és az aktuális ingerlési (on/ off) szituá-

ciót nem ismerõ (blinded) értékelõk eredményei alapján a tünetek szignifikáns csök-

kenését mutatták ki. Bekapcsolt állapotban azonnali szorongáscsökkenést és

antiobszesszionális hatást észleltek. A tartós kezelés során a kompulzív jelenségek

is javultak. Egyéb részleteket, esetleges mellékhatásokat nem ismertettek. Ezen ta-

pasztalat alapján fehérállományi (pályarendszerek érintõ) mély agyi stimuláció szá-

mos problémát vet fel [156]. Így az ingerlés akadálytalan terjedése epilepsziás akti-

vitást indukál (kindling). A kívánt hatás eléréséhez magas stimulációs feszültség szük-

séges, ami az impulzusgenerátor gyors kimerüléséhez vezet. A beteg szerepe a ke-

zelés paramétereinek változtatásában nem tisztázott. A technológia alkalmazásakor

óvatosságra int, hogy a fehérállományi léziós eredmények alapján nem jósolhatóak

meg a stimuláció várható hatásai. A problémát jól szemlélteti, hogy a capsula interna

léziója (pl. fokális vérzés) ellenoldali bénuláshoz vezet. Ezzel szemben ugyanezen

terület ingerlése (pl. elektróda malpozició) dystoniát indukál.
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Tartós ingerlés szempontjából tehát a striato-thalamikus komplexen belüli cél-

pont lenne ideális. Ez a modell szerint az orbito-frontális kéreg vagy az elülsõ

cinguláris area hyperaktivitásának modulációját jelentené, indirekt módon, azok-

nak striato-thalamikus rendszerbeni reprezentációján keresztül, vagy a primer striato-

thalamikus dysfunkciót oldhatná meg. Itt három funkcionális tengely jöhet szóba:

1. Hypothalamus – dorso-medialis thalamus mag – orbito-frontalis cortex

2. Hypothalamus – nucleus anterior thalami – elülsõ cinguláris cortex

3. Elülsõ cinguláris cortex – caudatum/ ventralis striatum – nuclei laminae

medullaris/ centrum medianum thalami

1. A nucleus dorsomedialis thalami két eltérõ cellularitásu területre osztható:

magno- és parvocellularis (DMm, DMp). A hypothalamusból származó autonóm

felszálló pályarendszer (viscero-szenzoros információ) a DMm-ben átkapcsolódva

az orbito-frontalis kéregbe vetül. Ezáltal ez a terület a viscero-szenzoros cortikális

reprezentáció. E mellett az OCD pathomechanizmusának ez az egyik központi

szubsztrátuma a PET vizsgálatok eredményei szerint [20, 21, 22, 23, 172]. A tulaj-

donképpeni premotoros cortex ( PMC, másképp prefrontális area) az orbito-frontalis

és a motoros cortex (SMA, centrális motoros cortex) közötti terület, amely a DMp-

vel áll reciprokális kapcsolatban. A prefrontális cortex ugyanazon területeinek sti-

mulációjakor paraméterektõl függõen viszcerális, vagy komplex motoros mintáza-

tokat észleltek [55]. Alacsony frekvenciájú ingerléskor kapott viszcerális válasz ugyan-

azon area motoros mintáihoz kapcsolt izmok perfúziójának növekedésébõl, vagy

cardio-pulmonalis, gastro-intestinalis etc. jelenségekbõl állt. Így a prefrontalis cortex

a viscero-motoros cortikális reprezentációnak is tekinthetõ. Továbbá az autonóm és

mozgató (pontosabban mozgásminták) közötti kapcsolási funkciót valósítja meg

(viscero-premotor-motor coupling).

A DM volt az elsõ humán sztereotaxiás mûtét célpontja mentális zavarok indiká-

cióval [187]. A kezdeti kedvezõ eredmények mellett jelentõs morbiditást és tranzi-

ens effektust észleltek [176, 189]. A szövõdmények hátterében a kezdetleges ron-

csolási módszer (nem kontrollálható lézió) és a fejletlen sztereotaxiás módszerbõl

eredõ pontatlanság állhatott. A problémák áthidalására a szomszédos intralamináris

magvak/ centrum mediánum egyidejû lézióját (átmeneti hatás miatt) és a halasztott

oldaliságu mûtéti eljárást (szövõdmények miatt) javasolták [71, 72, 74]. A DMp-t a

thalamikus asszociációs, nonspecifikus rendszerhez is sorolták a LM/ CM-hez ha-

sonlóan [191]. Késõbbiekben mind a subcaudalis tractotómia, mind az anterior

capsulotómia utáni patológiai vizsgálatok a DMp retrográd degenerációját igazol-
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ták [191, 135]. Így ezen célpontok kedvezõbb hatásprofilja miatt a thalamikus cél-

pontok elvesztették jelentõségüket.

2. A nucleus anterior thalami (AT) a klasszikus Papez-hurkon belül (limbikus le-

beny) átkapcsoló állomás az elülsõ cinguláris területekhez. Célzott roncsolásakor

kedvezõ eredményeket észleltek különbözõ mentális zavarokban (kényszeres zavar

nincs említve) [197]. Hasonlóan a fentiekhez a capsulotómia kiszorította ezen cél-

pontot a mûtéti gyakorlatból.

3. A nucleus caudatus centrális szerepét az OCD pathogenezisében PET vizsgá-

latok igazolták [23, 172]. Ezt támasztja alá, hogy a kompulzív jelenségekhez legkö-

zelebb álló válaszokat kaptak a terület kísérletes vizsgálatakor elülsõ cinguláris

areához hasonlóan [142, 171]. Ennek striatális projekciója kizárólag a caudatumba

irányul, amely jelentõs funkcionálisan gátló rendszer a striato-thalamikus komple-

xen belül [55]. A caudatum célzott mûtéteire vonatkozóan kevés adat ismert és

inkább a mozgászavarok kezelésében tulajdonítottak jelentõséget ezen célpontnak

[190]. Itt a hatékonyabb thalamikus célpontok miatt ezen target is feledésbe merült.

A korai sztereotaxiás mûtéti tapasztalatok és a részletekbe menõ funkcionális

neuroanatómiai elemzések alapján a dorso-medialis thalamus mag tartós stimuláci-

óját támogatja a legtöbb adat.

5.2.2.1. A mûtét hatásmechanismusa
Az individuális fejlõdés során a külsõ és belsõ környezetnek megfelelõen egyre növek-

võ komplexitású motoros minták raktározódnak el speciális neuronális receptor elren-

dezõdésekben. A minták kifejezõdését és szervezõdését az ingerhez és egymáshoz vi-

szonyított kapcsolódási valószínûségek határozhatják meg. Így az adott külsõ, vagy bel-

sõ ingerekhez bizonyos (individuális) valószínûséggel kapcsolódik egy alapvetõ moto-

ros minta, amelyhez bizonyos valószínûséggel más minták kapcsolódnak létrehozva

egy komplexebb kombinációt, amely újabb mintákat vonz bizonyos valószínûséggel

(agregáció) a teljes komplex sorozatig. A kölcsönhatás ezen formája a biológiai rendsze-

rek belsõ, univerzális tulajdonsága, amely a statisztikai fizika módszereivel közelíthetõ

meg [77]. Témájában eltérõ, de a probléma gyökereit tekintve egyezõ vizsgálatunk

szerint ezen módszertani megközelítés alkalmas arra, hogy sokelemû rendszerek dina-

mikus viselkedését nemcsak kvalitatív, hanem kvantitatív módon leírja. Képletesen szól-

va itt az egyes mozdulat fragmentumok önálló entitásként hozzák létre a mozgás szöve-

tét és a viselkedés egyes szerveit.
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A kölcsönhatási folyamat során az érintett neuronális elemek aktiválódnak-deak-

tiválódnak a cortiko-subcortikális hurokban, amely a hurok jellemzõ oszcillációját

hozza létre. Ezen oszcilláció a motoros végrehajtó rendszer számára az értelmezhe-

tõ jelsorozat, amely végigfutatható a corticospinális pályarendszeren (premotoros –

motoros coupling). A konkrét cselekvés elvégzése az aktuális környezeti szituáció

függvénye, amely feltehetõleg a striatum funkciójához köthetõ (gating)4.

A sebészi roncsolás az érintett cortiko-subcortikális hurokban irreverzibilis

receptoriális átrendezõdést eredményez. Ennek mechanizmusa a retro- és anterográd

wallerián degeneráció lehet, amelynek idõbeli dinamikája magyarázhatja a lassan

felépülõ effektust. Ezalatt az intenzív pszichiátriai rehabilitáció elõsegíti a megme-

revedett viselkedésminták normális irányú átrendezõdését. A mûtét következtében

elõállt neurobiológiai változás teremti meg a feltételeit a pszichiátriai kezelési mód-

szerekkel támogatott funkcionális javulásnak.

A nonreszponder probléma hátterében a genetikai/ degeneratív eredetû premotoros

folyamat individuálisan eltérõ mértékû érintettsége állhat. A kórfolyamat súlyosságával

arányos terápiás intervenciót a mellékhatások (dózisemelés), szövõdmények (lézió mé-

rete) korlátozzák. Az adott esetben súlyos, progresszív kórfolyamat kiterjedtsége olyan

mértéket ér el, ahol csak sebészi roncsolás jelentõs kiterjesztésével képzelhetõ el ará-

nyos mértékû beavatkozás. Ezzel szemben a lézió méretének növelése az elfogadhatat-

lan mellékhatások elõfordulási valószinûségének növekedésével jár.

5.2.3. Kritikai megjegyzések
Az alacsony esetszám, a rövid követési idõ és a kontroll csoport hiánya egyértelmû-

en behatárolja az eredmények értékelését.

Ezzel szemben a beavatkozás speciális jellegénél fogva:

• Kontrollált vizsgálat kivitelezése a jelenleg elfogadott mûtéti módszer mellett

etikailag megkérdõjelezhetõ az etikai háttér 2.5. alfejezetben részletezett okok

miatt.

• Az egyéves követési idõ elégséges a hosszú távú eredményesség megítélés-

hez. Hasonló elrendezésû prospektív vizsgálat azt igazolta, hogy az egyéves

követéskori értékek tartósan fennmaradnak [139].

4 „Nevertheless, the role of the basal ganglia in controlling movement must give insight into their
functions, particularly if thought is mental movement without motion. Perhaps the basal ganglia
are an elaborate machine, within the overall frontal lobe distributed system, that allows routine
thought and action, but which responds to new circumstances to allow a change in direction of
ideas and movement.” [Marsden, 1994]
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• Az alacsony esetszám ellenére vizsgálatunkat a szakirodalomban egyedülálló-

vá teszi, hogy a mûtéteket egy csoportban végeztük demográfiai és klinikai

súlyosság tekintetében homogén beteganyagon. Továbbá, hogy elõször alkal-

maztunk csoportos mûtét elrendezést a posztoperatív pszichiátriai rehabilitá-

ció hatékonyságának növelésére.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK

6.1. A TOURETTE ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK KLINIKAI VIZSGÁLATA

6.1.1. A szakirodalomban elsõként mutattuk ki, hogy a sztereotaxiás thalamotómia/

infra-thalamotómia jelentõsen mérsékli mind a motoros, mind a vokális tic-ek sú-

lyosságát. A tic szuppresziós hatás a tünetváltásos jelenségek mellett hosszú ideig

fennáll.

6.1.2. A mûtétet követõen nagy valószinûséggel alakulhatnak ki cerebelláris tünetek,

dystonia, dysarthria. Ezek az esetek nagyobb részében átmenetinek bizonyultak.

6.1.3. Egyoldali mûtéti beavatkozás is hatékony és kisebb a tartós szövõdmények

kockázata. A tüneti kép aszimmetriáján kívûl egyéb tényezõt a mûtét oldaliságának

kiválasztására azonosítani nem tudtunk. A kétoldali beavatkozással szemben a ha-

lasztott oldaliságu mûtéti eljárás ajánlatos.

6.1.4. A kimenetel szempontjából az életkor (mûtétkor) ill. a kórfolyamat kezdete,

tartama nem bizonyult meghatározó klinikai tényezõnek.

6.1.5. A mûtéti javallat felállításakor speciális tényezõként figyelembe veendõ: az

életminõség romlását döntõen meghatározó tünet (target tünet), a funkcionális álla-

pot prognózisa és a klinikai kép összefüggései különös tekintettel a szociális izolá-

ció veszélyére, valamint a beteg kooperációs kézsége.

6.1.6. A mûtéti célpont a domináns klinikai tünetek függvényében választható ki.

Tic jelenségek esetén ventrolaterális és/vagy intralamináris thalamikus ill. globus

pallidus internus krónikus stimuláció javasolható. Amennyiben kényszeres viselke-

dés áll elõtérben anterior capsuláris stimuláció/ lézió a hatásos eljárás. Öncsonkító

viselkedés fennállásakor limbikus leukotómia végezhetõ.

6.2. A KÉNYSZERES ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK KLINIKAI VIZSGÁLATA

6.2.1. Elsõként alkalmaztunk csoportos mûtét elrendezést a posztoperatív pszichi-

átriai rehabilitáció hatékonyságának fokozására, a csoportterápiából adódó lehetõ-
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ségek kihasználása érdekében. Kimutattuk, hogy a kétoldali anterior capsulotómia a

betegek döntõ hányadában jelentõsen mérsékelte az extrém súlyos kényszeres tü-

neteket. Az egyéves követés során azt találtuk, hogy YBOCS skálán értelmezett mûtéti

utáni tüneti redukció nem azonnali. Közel fél évvel a beavatkozás után ítélhetõ meg

a tünetek csökkenésének mértéke.

6.2.2. Mind a depressziós, mind a szorongásos tünetek csökkenését észleltük az

egyéves követés során. A depresszió tünetek változását a posztoperatív rehabilitá-

ció során fellépõ individuális nehézségek befolyásolták.

6.2.3. A mûtétet követõen átmeneti fejfájás, lázas állapot, inkontinencia, iniciatíva-

csökkenés elõfordulhat. Hosszabb távon súlygyarapodás lehetséges. A mûtéti keze-

lés a kényszeres tüneteket nem súlyosbítja. A mûtéti beavatkozás személyiségválto-

zást vagy kognitív eltérést nem okoz. Intraoperatív célpontot ellenõrzõ módszerek

hiányában a lézió kismértékû malpoziciója elõfordulhat, de ez a klinikai javulás

tekintetében a hibahatáron belülinek bizonyult.

6.2.4. Lehetséges prediktív tényezõként értékeltük azt az összefüggést, hogy a funk-

cionális javulás a szociális izoláció tartama, a posztoperatív rehabilitációval való

együttmûködés és a támogató szociális háttér függvénye. A nonreszponder kocká-

zat a mûtét helyes idõzítésével csökkenthetõ, megelõzve a funkcionálisan irreverzi-

bilis állapot kialakulását.

6.2.5. A korai sztereotaxiás mûtéti tapasztalatok és a részletekbe menõ funkcionális

neuroanatómiai elemzés alapján a dorso-mediális thalamikus mag krónikus stimu-

lációja a terápiarezisztens kényszeres zavar idegsebészeti kezelésének új irányait

nyithatja meg. Az eljárás hatásosságának igazolásáig jobb oldali anterior

capsulotómia, vagy annak eredménytelensége esetén halasztott ellenoldali beavat-

kozás javasolt szemben az együlésben végzett kétoldali mûtéttel.

6.2.6. A Tourette és a kényszeres zavar közös funkcionális neuroanatómiai hátterû

kórfolyamatok. Ez alapján a premotoros (mozgás/ viselkedés-szervezési) mûködés

zavara magyarázhatja a klinikai tüneteket.

A sebészi roncsolás az érintett cortiko-subcortikális hurokban irreverzibilis

receptoriális átrendezõdést eredményez. Ezalatt az intenzív pszichiátriai rehabilitá-

ció elõsegíti a megmerevedett viselkedésminták normális irányú átrendezõdését.
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7. TOVÁBBI IRÁNYOK

7.1. A TOURETTE ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSE
Prospektív, kontrollált, kettõs vak elrendezésû multicentrikus vizsgálatok igazolhat-

ják mindent kétséget kizáróan a sebészi modalitás hatásosságát és szerepét a TS

kezelésében.

7.2. A KÉNYSZERES ZAVAR SEBÉSZI KEZELÉSÉNEK KLINIKAI VIZSGÁLATA
Prospektív, kontrollált, kettõs vak elrendezésû klinikai vizsgálat igazolhatja mindent

kétséget kizáróan a sebészi beavatkozások hatásosságát az OCD kezelésében.

A kizárólag jobboldali elülsõ capsuláris stimuláció/ abláció eredményességét to-

vábbi klinikai vizsgálatok támaszthatják alá.

További vizsgálatok pozitív eredményei alapján a striato-thalamikus célpontok

tartós stimulációja is alkalmazhatóvá válhat klinikumban.
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10. FÜGGELÉK

10.1. KÉNYSZERES ZAVAR
10.1.1. KÉNYSZERES ZAVAR, KÉNYSZERBETEGSÉG, (OBSESSIV-COMPULSIV
DISORDER) DSM-IV KRITÉRIUMOK

A diagnózis kimondásához gondolati és/vagy cselekvési kényszerek teljesülése szük-

séges.

Kényszergondolat megállapításához az alábbi négy pont együttes teljesülése szük-

séges:

• visszatérõ és tartós gondolatok, késztetések vagy képzetek, amelyeket a zavar

folyamán a személy idõnként annyira kényszerûnek és alkalmatlannak él meg, hogy

észrevehetõ szorongást vagy szenvedést okoz.

• a gondolatok, késztetések, vagy képzetek, amelyek nem egyszerûen az élet

reális problémáival, hanem túlzott aggodalmakkal kapcsolatos megnyilvánulások.

 • a személy igyekszik ezeket a gondolatokat, késztetéseket vagy képzeteket el-

nyomni, figyelmen kívül hagyni vagy valamilyen más gondolattal / cselekvéssel sem-

legesíteni.

• a személy felismeri, hogy a kényszergondolatok, késztetések vagy képzetek

saját pszichéjének termékei (és nem kívülrõl erednek, mint a gondolatátvitelnél)

Kényszercselekvés megállapításához az alábbi két pont együttes teljesülése szükséges:

repetitív magatartásformák (pl. kézmosás, rendezgetés, ellenõrzés) vagy gondo-

lati folyamatok (imádkozás, számolás, szavak néma ismételgetése), amelyet a sze-

mély a kényszergondolatokra  válaszul vagy mereven alkalmazott szabályok szerint

végez.

A kényszeres magatartásformák vagy mentális folyamatok célja a szenvedés meg-

elõzése, csökkentése vagy valamilyen rettegett esemény bekövetkezésének elhárí-

tása; miközben ezek a magatartásformák vagy nincsenek reális kapcsolatban azzal

a dologgal, amelynek semlegesítésére vagy megelõzésére létrejönnek, vagy nyil-

vánvalóan eltúlzottak.

A zavar lefolyásának bizonyos pontján a személy felismeri, hogy a kényszerek

túlzottak, vagy ésszerûtlenek. Megjegyzés: ez a gyermekekre nem vonatkozik.

A kényszerek észrevehetõ szenvedést okoznak, idõigényesek (naponta több, mint

egy órát elfoglalnak), vagy jelentõsen kihatnak a szórványos napi tevékenységre, a
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tanulmányi vagy munkateljesítményre, a szokásos aktivitásra és a társas kapcsola-

tokra.

Ha más I. tengely zavar is fennáll, a kényszerek tartalma nem korlátozódik azok

tüneteire (pl. foglalkozás az étkezéssel, evészavar esetén; hajtépdeséssel

trichotillománia esetén; külsõ megjelenéssel test-dysmorphofóbiás zavar esetén;

drogokkal kóros szerhasználat esetén; súlyos betegséggel hypochondriásis esetén;

szexuális késztetésekkel vagy fantáziákkal paraphília esetében; bûnösségi érzések

túlzott ismételgetése depresszió esetében.

A zavar nem tulajdonítható pszichoaktív szer (pl. visszaélésre alkalmas szer, gyógy-

szer) vagy általános egészségi állapot élettani hatásának.

Jelölendõ, ha gyenge betegségbelátás áll fenn, azaz a zavar idõtartamának túl-

nyomó részében a személy nem ismeri fel, hogy a kényszerek túlzottak vagy éssze-

rûtlenek.

10.2. TOURETTE ZAVAR
10.2.1. TOURETTE ZAVAR DSM-IV KRITÉRIUMOK
A Tourette szindróma diagnosztikus kritériumai (DSM-IV):

A zavar folyamán többszörös motoros és egy vagy több vokális tic jelentkezik

bizonyos idõszakokban, de nem szükségszerûen egyidejûleg.

Naponta sokszor fordul elõ (rendszerint halmozottan), majdnem mindennap vagy

váltakozva legalább egy éven keresztül ismétlõdõen - anélkül, hogy 3 hónapnál

hosszabb szünet lenne.

A zavar észrevehetõ szenvedést vagy a szociális, foglalkozási, illetve más fontos

mûködések jelentõs romlását okozza.

Kezdet 18 éves kor elõtt.

A zavar nem pszichoaktív szer (pl. stimulánsok) vagy általános egészségi állapot

(pl. Huntington betegség vagy posztvirális encephalitis) közvetlen élettani hatása
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10.2.2. TIC TÜNETI SÚLYOSSÁGI SKÁLA

Pontérték Motoros tic

0 Nincs

1 minimális; szinte normális

2 enyhe; csak egy izomcsoport érintett

3 mérsékelt; csak egy testrész érintett

4 súlyos; több testrész érintett

5 nagyon súlyos; komplex mozgászavar

Vokális tic

0 Nincs

1 minimális; szinte normális

2 enyhe; egymástól jól elkülöníthetõ hangok vagy szavak

3 mérsékelt; egymástól jól elkülöníthetõ hang vagy szó soro-

zatok vagy egyetlen obszcén kifejezés

4 súlyos; hosszabb egymástól jól elkülöníthetõ hang vagy szó

sorozatok vagy obszcén kifejezés sorozatok

5 nagyon súlyos; hosszabb obszcén kifejezés sorozatok

Tic Severity Rating Scale [59]

10.3. PSZICHIÁTRIAI SEBÉSZET ETIKAI ÉS JOGI SZABÁLYOZÁSA

Az Egyesült Királyságban törvényben szabályozzák a PS gyakorlatát (The Mental

Health Act, 1983). Egyidejûleg létrehoztak egy felügyelõ bizottságot a törvény al-

kalmazásának ellenõrzésére (Mental Health Act Commission, MHAC). A MHAC 90

tagját az egészségügy miniszter választja ki pszichiáterek, szociális munkások, pszi-

chológusok, pszichiátriai nõvérek, ügyvédek és kívülállók (lay members) közül.

A betegnek megajánlott mûtét a MHAC ellenjegyzése (approval) után végezhetõ

el. Kizáró feltétel, hogy a beteg soha nem részesülhetett kényszergyógykezelésben

(compulsory admission). Amennyiben a mûtéti kezelés indokolt, értesítik az MHAC-

t. Ad hoc Bizottságot alakítanak, amelynek kötelezõen tagja egy pszichiáter és egy

ügyvéd, továbbá még egy személy. A beteget kikérdezik az õt kezelõ helyi pszichi-

átriai intézményben. Ezután a tagoknak írásban igazolniuk kell, hogy a beteg képes

megérteni a kérdéses kezelés természetét, célját és lehetséges hatását és ebbe bele-
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egyezett. Ezen kívül a pszichiáter tagnak további két, a beteg kezelésében hivatás-

szerûen résztvevõ személlyel (nõvér, szociális munkás) történt konzultáció alapján

igazolnia kell, hogy a kérdéses kezelés nagy valószínûséggel megakadályozza vagy

megszûnteti a beteg állapotának romlását, a kezelés szükségszerû (second opinion).

Amennyiben mindkét feltétel teljesül a mûtét 6 héten belül elvégezhetõ.

A szabályozás fogyatékosságának tekintik többek között:

A jogi vizsgálat védi a beteg jogait, de megfellebbezhetetlen, ezért sértheti a

személyi szabadságot.

Az ellenjegyzés hiánya megfoszthatja a beteget egy lehetséges kezelési módtól,

amelyet követõen a vétót kimondó Bizottságnak nincs klinikai felelõssége.

A mûtéti alkalmasság megítélésében a mûtétet végzõ csoport tagjai járatosak, a

Bizottságnak korlátozottak a klinikai tapasztalatai.

A törvény hatásaként az elsõ évben a mûtéti szám csökkent, de a folyamatban

szerzett tapasztalatokat követõen a mûtéti szám a törvény megjelenése elõtti nagy-

ságrendben állt vissza. Fontos eredményként értékelték, hogy a jogi szabályozás a

beteg érdekeinek védelmén túl a beavatkozást végzõk számára is biztosítja a keze-

lés legitimitását. [167, 168]

Skóciában létrehozott munkacsoport (CRAG Working Group on Mental Illness)

alapos és részletes elemzést állított össze a sebészeti kezelés klinikai adataibõl,

amelyet széleskörû nemzeti vitára bocsátott. A konszenzuson alapuló jelentés sze-

rint a PS terápiás modalitást fenn kell tartani, de OCD és affektív zavarok javallatára

kell korlátozni. Minden egyéb alkalmazás kísérleti, amelynek megfelelõen etikai

bizottság engedélye szükséges. Javasolja a törvény megváltoztatását a tájékozott

beleegyezés adásából kizárt csoport részére. Ezen esetben helyi bíróság illetékessé-

gébe utalná a mûtét elvégezhetõségét [42].

Hollandia és Belgium érintett szakemberei 1971-ben, a terápiarezisztens kény-

szerbetegség sebészi kezelésének elérhetõségének fenntartására Pszichokirurgiai Bi-

zottságot (Strom van Leeuwen Committee) hoztak létre. Tagjai független szakértõk-

bõl, úgymint idegsebészek, pszichiáterek és neurofiziológusok álltak. A Bizottság

elsõdleges célja harmadlagos véleményt adni az érintett betegek és kezelõorvosaik

számára [40]. Ennek során a következõ tényezõket veszik figyelembe:

• kórisme és a tünetek súlyossága,

• terápiarezisztencia fennállása,

• a tervezett célpont alkalmassága,

• a tervezett mûtétet végzõ idegsebész és az intézmény alkalmassága,
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• pre-és posztoperatív kivizsgálás és kezelés elérhetõsége,

• tájékozott beleegyezés megléte és körülményei (informed consent).

Késõbbiekben (1990, 1991) a Holland Egészségügyi Tanács, majd a Belga Etikai

Bizottság, mint az önszabályozás megfelelõ példáját, a fenti procedúrát hivatalos-

nak deklarálta. A tagokat bioetikus, jogi és hivatalos kormányzati képviselõvel egé-

szítették ki.

Az Európai Közösség többi államában semmilyen formális jogi vagy etikai szabá-

lyozás nem történt, mûtétet egyáltalán nem, vagy eseti etikai döntések alapján vé-

geznek [158]. A svédországi eljárásrend részleteiben nem ismert.

Ausztrália és Új Zéland törvényei (Mental Health Act, 1983, New South Wales)

meghatározzák a pszichokirurgia céljait, amely szerint az a személy gondolatainak,

érzelmeinek vagy viselkedésének megváltoztatása. Részletesen leírja a szabad és

akaratlagos mûtéti beleegyezés ismérveit. Felsorolja azon kategóriákat, amikor a

beteg nem képes beleegyezést adni.

A törvény 7 tagú Bizottságot rendel felállítani (Psychosurgery Review Board),

amelynek elnöke ügyvéd, tagjai két pszichiáter, idegsebész, neurológus, klinikai

pszichológus, egy civil jogi aktivista. A Bizottság nyílt meghallgatás során gyõzõdik

meg a klinikai indikáció helyességérõl, a beleegyezés meglétérõl, a kórház és a

mûtétet végzõ idegsebész kompetenciájáról és a betegség intraktábilitásáról. Az el-

járást a beteg kezelõ orvosa kérelmezi, akit köteleznek a fél éves állapotról való

értesítésre.

Jogaiban korlátozott betegek részére tartalmazott kiegészítés (proposals) a Legfel-

sõbb Bíróság hatáskörébe utalta a döntést, amelyet egyetlen alkalommal sem vettek

igénybe. Ezt az eljárást, indoklás nélkül az 1990-es módosításkor visszavonták.

Ausztrália és Új Zéland egyéb területein hasonló a szabályozás, de a Bizottság szer-

kezete és feladatai rendszerint szûkebb körûek [75]5.

Az Egyesült Államokban a pszichokirurgia ellentmondásos eredményei és vissza-

élései egy Nemzeti Bizottság (National Comission, NC) összehívásához vezettek az

1970-es években. A Bizottság a várakozásokkal ellentétben a sebészi kezelés fenn-

tartása mellett foglalt állást, mint végsõ terápiás lehetõséget jelölve meg. Ez alól

kivételt képeznek a kisebbségek, elitéltek és mindazok, akik nem képesek tájéko-

zott beleegyezést adni (informed consent) [43, 149]. Ennek ellenére, a speciális

helyi jogi környezet miatt a mûtétek száma szinte lenullázódott. Lényegében egye-

düli intézményként, a Harvard Egyetem Idegsebészeti és Pszichiátriai Osztályai ál-

5 „The trend in Australia for operations to be confined to one centre is highly desirable.”
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tal létrehozott Bizottság vizsgált eseteket. Pozitív vélemény esetén ezen együttmû-

ködés keretében végezték el a mûtéteket. A tagok: pszichiáterek, idegsebész, neuro-

lógus, szaknõvér és koordinátor.

A Bizottság munkáját néhány hónapig személyesen követtem, ülésein részt vet-

tem. Tapasztalataim szerint nagy hangsúlyt fektettek a terápiarezisztens állapot vizs-

gálatára, amely a beavatkozás feltételének etikai minimuma. Továbbá a mûtéti ered-

ményekrõl mind a Bizottság, mind a beküldõ szakemberek részére történõ folyama-

tos visszajelzések önmagukban javították a betegkiválasztás hatékonyságát. Egyide-

jû követelmény volt a tagok számára a saját szakterület újabb eredményeinek ismer-

tetése, értelmezése ill. a saját eredmények tudományos közleményekben történõ

közzététele. Ennek eredményeként a teljes folyamat átlátható, ellenõrizhetõ, hoz-

záférhetõ. Az információk belsõ visszacsatolása a szakmai elõrehaladást biztosítot-

ta.

Bár a pszichiátriai sebészetet nem tekintik sehol sem kísérleti terápiás eljárásnak,

az újabb technológiák  (pl. DBS) bevezetése a klinikai kutatási területen maga után

vonja a korszerû bioetikai elvek alkalmazását [52]. Ezeket az USA-ban Nemzeti

Bioetikai Tanács (National Bioetics Advisory Comissions, NBAC) folyamatosan kö-

zéteszi. NBAC háromszintû kutatást különböztet meg a kockázat/ haszon arány alap-

ján. Adott esetben a helyi Intézményi Etikai Bizottság (Institutional Review Board,

IRB) ellenõrzi ilyen értelemben a kutatás paramétereit.  Egy újabb irányzat felveti

egy speciális további szint (Surrogate Decesion-Making Committees, SDMC) szük-

ségességét, amely a kutatásba bevont személy individuális alkalmasságát ellenõrzi.

A javaslat szerint tagjai lehetnek a beteg törvényesen felhatalmazott képviselõje,

kezelõorvosa, a klinikai vizsgáló és egy kívülálló személy (subject advocate - lay

volunteer).
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10.4. SZTEREOTAXIÁS IDEGSEBÉSZET
10.4.1. CÉLPONTOK ÉS NEMZETKÖZI PSZICHIÁTRIAI SEBÉSZETI CENTRUMOK

Legelterjedtebb sztereotaxiás rendszerek azon intézményekhez köthetõek, ame-

lyek jelenleg is elfogadott PS célpontokat dolgoztak ki és a beavatkozások döntõ

hányadát végzik. Bár a Fiescher rendszer mindmáig használatos, az intézmény PS

területén nem aktiv.

Célpont Anterior capsulotómia Anterior cingulotomia Subcaudalis tractotómia Limbikus leukotómia Thalamotómia

Szerzõ Ballantine, 1967 [14] Leksell, 1949 [119] Knight, 1965 [98] Kelly, 1973 [93]
Hassler, 
1957[73]
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