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1. Rövidítésjegyzék 
 

ANOVA – analysis of variance (varianciaanalízis) 

BUT –break-up time (könnyfilm felszakadási idő) 

CD – compact disc 

COV – coefficient of variation (variációs koefficiens) 

Dsph – szférikus dioptria 

LASIK – laser assisted in-situ keratomileusis 

LIPCOF – lid-parallel conjunctival folds (szemhéjjal párhuzamos conj. redők) 

µm – mikrométer 

mp – másodperc 

NTSC – National Television System Committee 

PMMA – polimetil-metakrilát 

PRK – fotorefraktív keratectomia 

PVA – potential visual acuity (várható látóélesség) 

SAI – surface asymmetry index (szemfelszín aszimmetria index) 

SD – standard deviation (szórás) 

SLE – systemás lupus erythematosus 

SRI – surface regularity index (szemfelszín szabályossági index) 

SzTAKI – Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet 
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2. Bevezetés 
Az emberi könny egyes komponenseit a könnymirigy, a járulékos 

könnymirigyek, a szemhéjszéli Meibom-mirigyek és a kötőhártya kehelysejtjei termelik. 

A szemrésben vékony film alakul ki, amely védi és nedvesen tartja a cornealis és 

conjunctivalis felszínt. Ha a szem felszínére idegentest, vagy vegyi szennyeződés kerül, 

a reflexesen beinduló könnyezés kimossa, vagy felhígítja a károsító idegen anyagot. A 

könny a fertőzések ellen is véd, antibakteriális és antivirális anyagokat tartalmaz. Az 

epithelsejtek oxigén-, és tápanyagellátásában, valamint az anyagcseretermékek 

eltávolításában is fontos. 

A szemfelszínt borító könnyfilmnek ezeken kívül jelentős optikai szerepe is van, 

mert a levegő-könny határfelszín a szem össztörőerejének két-harmadát képviseli. Ez a 

felszín dinamikusan változik két pislogás között. A könnyfilm pislogás után 

fokozatosan épül fel és nyeri el optimálisan szabályos és sima alakját, majd a párolgás 

következtében fokozatosan elvékonyodik, végül felszakad. Szabálytalansága jelentősen 

csökkenti a látóélességet [18,82,133]. Ennek legkézenfekvőbb bizonyítása a szemfenéki 

erek vizsgálata során adódik. Az erek képe pislogás után az idő előrehaladtával 

fokozatosan eltorzul, amit a könnyfilm felszakadása okoz [133]. Olyan betegekben, 

akikben a könnytermelés csökkent, fokozott figyelmet igénylő tevékenységeik során 

csökkent látóélességet tapasztalhatnak, ilyenkor ugyanis kevesebbet pislognak [29]. 

A könnyfilm in vivo vizsgálatára csak non-invazív módszerek alkalmasak. A 

szemfelszín dinamikus változásának ismerete azért jelentős, mert egyes refraktív cornea 

sebészeti beavatkozások tervezésekor a szubjektív látóélesség mellett a szemfelszín 

pillanatnyi képét is figyelembe veszik. Ezt jelentősen befolyásolja a könnyfilm 

minősége és így az, hogy pislogás után mennyi idővel készül a felvétel. Nem ismert, 

hogy melyik időpillanat reprezentálja a valós szemfelszíni képet. Egyes intézményekben 

műkönny cseppentése után végzik a méréseket, amely durva beavatkozást jelent a 

könnyfilm fiziológiás körülményeibe, nem a tényleges állapotot tükrözik az így nyert 

eredmények [108]. 

A dolgozat első részében a szemfelszíni könnyfilm gyors változásainak, 

dinamikájának vizsgálata szerepel egészségesekben és száraz szem betegekben. 

A könnyfilm kóros állapota gyakori jelenség, egyes tanulmányok szerint minden 

nyolcadik ember szenved időről-időre különböző mértékben a jellegzetes panaszoktól, 
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mint idegentest érzés, szúrás, könnyezés [120]. Ilyenkor beszélünk száraz szemről, 

amely az egész világon népbetegségnek számít. A betegekben a könnyfilm 

destabilizálódik és a teljes szemfelszín homeosztázisa felborul. Következménye a 

szaruhártya és a kötőhártya felszínének károsodása, de a kórkép hosszú távon a 

szaruhártya mélyebb rétegeiben is okozhat eltéréseket. 

A cornea egyes rétegeinek tanulmányozására olyan módszer szükséges, amely 

képes azokat mikroszkópos nagyítással láthatóvá tenni. Ilyen az orvostudomány több 

szakterületén elterjedt konfokális mikroszkóp, amely in vivo szövettani képek 

készítésére alkalmas, akár három dimenzióban is. A konfokális corneamikroszkóp az 

elülső szegmentum– elsősorban a cornea – betegségeiben hasznos kiegészítő 

vizsgálómódszer [47]. A dolgozat második részében a cornea egyes rétegeiben észlelt 

elváltozások összefoglaló leírását végeztük száraz szem betegségben. 
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3. Előzmények 
3.1 Irodalmi áttekintés 

3.1.1. A könnyfilm felépülése 

A könnyfilm felépülésére vonatkozóan kevesebb információ áll 

rendelkezésünkre, mint a jól ismert felszakadási fázisról. Megértéséhez nélkülözhetetlen 

a szemhéjak mozgásának ismerete a pislogás közben. 

Pislogáskor a felső szemhéj vertikális- és horizontális-, az alsó szemhéj csak 

horizontális mozgást végez. A könnyfilm felépülése szempontjából a felső szemhéjnak 

van fontosabb szerepe. A pislogás megkezdésekor a felső szemhéj lefelé irányuló 

gyorsuló mozgást végez. Maximális sebességét akkor éri el, amikor a szemhéjszél átlépi 

az optikai tengelyt. Ezt követően mozgása lassulni kezd, majd megáll; gyakran még 

mielőtt érintkezne az alsó szemhéj szélével [21]. Közben mindkét szemhéj nasal felé 

mozdul el 2-5 mm-t. Doane szerint a felső szemhéjat az alsó húzza magával nasalis 

irányba a szemhéjszélek érintkezésekor [21], saját kutatásaink szerint a két szemhéj 

horizontális irányú mozgása egymástól független. Munkacsoportunk megfigyelései 

alapján akaratlagos pislogás során a szem becsukódása 0,1 másodpercet vesz igénybe 

[137]. 

Spontán pislogás alkalmával a szem 3-5 ezredmásodpercig van behunyva. A 

szem csukott állapotában a könny a két szemhéjszél között megvastagszik és a 

könnyutakon át nagyrészt elvezetődik a szem felszínéről. Spontán pislogás közben a 

bulbus nem végez jelentős vertikális mozgást, Bell-tünet nem észlelhető. Ugyanakkor a 

szemgolyó hátrafelé mozdul a szemhéjak nyomása következtében. Ennek mértéke 

egészségesekben 0,7 és 1,6 mm között változik, tehát a felső szemhéj jelentős sagittalis 

irányú nyomóerőt fejt ki a bulbusra pislogás közben [21]. 

Ezután a felső szemhéj felfelé és kissé temporal felé indul. Mozgása kezdetben 

gyorsuló, majd lelassul és az utolsó millimétereket kifejezetten lassan teszi meg. A 

pislogás közben észlelt szemhéjmozgások ugyanazon személyben minden alkalommal 

hasonlóan zajlanak. Általában jellemző, hogy a szemhéjak zárása gyorsabban 

következik be, mint a nyitás. Az egyes személyek közötti különbségek a szemhéjak 

maximális sebességében és a szemhéj által megtett távolságban mutatkoznak. A felső 

szemhéj által megtett távolság 5-13 mm lehet, a maximális sebesség 8-30 cm/másodperc 

között változik [21]. 
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A cornea felszíne hydrophob, felületi feszültsége alacsony. Mivel a víz felületi 

feszültsége magas, önmagában nem képes a cornealis felszínt nedvesíteni. A könnyfilm 

tökéletes kiterüléséhez az szükséges, hogy a cornea hámja és a könnyfilm között 

alacsony legyen a határfelületi feszültség [40]. Ezt biztosítja a conjunctivalis 

kehelysejtek által termelt vékony mucinréteg. A szem behunyása pislogáskor 

szétoszlatja a mucint, hiszen a szemfelszín teljes egészében összefekszik a tarsalis 

conjunctivával. 

Bár a szem nyitása saját méréseink alapján mindössze 0,2 másodpercet vesz 

igénybe, a könnyfilm felépülése ennél jóval több ideig tart. Két lépésben zajlik [14,40]. 

Brown és munkacsoportja in vitro körülmények között tanulmányozta a könnyfilm 

felépülését. Függőleges agar felületet használtak, mechanikus kar helyettesítette a felső 

szemhéjat. A kar felfelé mozogva a hajszálcsövesség elvén vékony vízréteget terített 

szét, amely gyorsan felszakadozott. Ugyanezt egy csepp zsír hozzáadásával 

megismételve a felszakadozás lényegesen később következett be. Először a víz 

szétterült, majd a kialakult vékony zsírréteg sokkal lassabban áramlott felfelé és további 

vizet hozott magával. Elméletük szerint tehát a corneát először beborítja a víz és a 

mucin, ahogy a felső szemhéj felfelé mozog; ezután a lassabban felfelé húzódó – a 

Meibom-mirigyek által termelt – lipidréteg megvastagítja a könnyfilmet, azáltal, hogy 

több vizet húz magával a szemfelszínen felfelé. Ebből a kutatócsoport arra 

következtetett, hogy a könnyben lévő lipidek elsődleges szerepe nem a víz párolgásának 

mechanikus megakadályozása, hanem a könnyfilm megvastagítása és stabilizálása [14]. 

Holly szerint az elsődleges történés a lipidréteg kiterülése, amelyet a mucin fázis 

kiterülése szorosan követ [40]. 

Egy másik elmélet szerint a szem nyitásakor a felső szemhéjat követő könny már 

teljes vastagságú [142]. A felszíni lipidréteget a vizes fázis lelassult felfelé irányuló 

mozgása hozza magával és önmagát borítja be. 

Bármi is a pontos mechanizmus, stabil könnyfilm képződik, egyes szerzők 

szerint kevesebb mint 1-2 másodperc alatt [40,104], más szerzők szerint 2-3 másodperc 

alatt [3]. 

A könnyfilm felépülés tanulmányozásának újabb lehetősége az amikor a könny 

felszínén spontán megjelenő lipid részecskék mozgását figyelik meg pislogás után 

[104]. Ezek a részecskék jól látható egyenetlenséget okoznak a szemfelszínen a szem 
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nyitását követően. Gyors felfelé mozgásuk egészséges szemekben kb. 1 másodperc alatt 

megáll, ezt az időt könnyfilm stabilizációs időnek nevezték [104]. Berger és 

munkatársai szerint azonban a részecskék mozgását a lipidek egyenetlen eloszlásából 

adódó felületi feszültség különbségek irányítják [5]. 

 

3.1.2. A könnyfilm stabil állapota 

A könnyfilmet kezdetben úgy képzelték el, hogy három egymástól jól 

elkülöníthető réteg alkotja [80,143] és állandó vastagságú bevonatot képez a 

szemfelszínen [80]. A levegővel közvetlenül érintkező külső lipid réteg a Meibom-

mirigyek szekrétuma. A középső és legvastagabb vizes réteget a könnymirigy és a 

járulékos könnymirigyek termelik. A cornea felszínéhez tapadó mucin réteg a 

conjunctivalis kehelysejtek terméke. 

A csak vizet tartalmazó film néhány száz μm-nél kisebb vastagság esetén 

pislogás után azonnal felszakadozna a szem felszínén [40], ezzel szemben a könnyfilm 

kb. 10 μm-es vastagság mellett stabil marad. A könnyfilmben lévő fehérjéknek felületi 

feszültség csökkentő hatásuk van, de ez nem elegendő. A mucinréteg lecsökkenti a 

cornea-könny határfelületi feszültségét, a Meibom-mirigyek váladéka pedig a könny-

levegő határfelszín feszültségét csökkenti. Mindkét jelenség szerepet játszik abban, 

hogy a szem felszínén stabil könnyfilm alakulhasson ki [63]. 

A conjunctivalis hámsejtek termelik a mucin belső rétegét (glycocalix), amely a 

cornealis és conjunctivalis epithelsejtek microvillusainak közeit kitölti; és a 

kehelysejtek termelik a külső réteget, amely kapcsolóközeget képez a hydrophob 

epithelium és a könnyfilm vizes fázisa között. A mucin oldott formában is jelen van a 

könnyfilmben [40]. Holly szerint a víz-lipid határfelületen is a mucin biztosítja az 

összeköttetést [40]. A szemfelszíntől távolodva a mucin koncentrációja csökken, míg az 

oldatban lévő elektrolitok és fehérjék koncentrációja nő. A könnyfilm külső felszínét 

monofilm lipidréteg alkotja. Ennek hiánya állatkísérletek során tett megfigyelések 

szerint 10-20-szorosára növeli a víz párolgását a szemfelszínről [80]. 

A mucin igen fontos szerepét jól szemlélteti a mucin elégtelenséggel járó 

állapotokban (A-vitamin hiány, pemphigoid) jelentkező kifejezett szemszárazság [40], 

azonban a könny bármely komponensének kiesése, vagy csökkent mennyisége a teljes 

könnyfilm minőségi zavarát okozza. 
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3.1.3. A könnyfilm felszakadása 

Miután a könnyfilm felépülésekor elnyerte legvastagabb állapotát fokozatosan 

vékonyodik és 30 másodperc elteltével már csak kb. 4 μm-es vastagságú [101]. A 

szemhéjszél mentén minden pislogás után meniscus alakul ki, amely mellett a film 

vékonyabb és felszakadásra hajlamos. Ugyanilyen elvékonyodás alakul ki a 

könnyfilmben megjelenő buborék, idegentest és kontaktlencse körül [24]. A könny 

fokozatos vékonyodása párolgás következménye, amely jól detektálható a cornea 

felszíni hőmérsékletének folyamatos mérésével [89]. Mishima szerint a a párolgás miatt 

a könny ozmolaritása megnő, amely ozmotikus vízáramlást indít meg a cornea felől és 

ezáltal a cornea kissé megvékonyodik [80]. A párolgást nagymértékben csökkenti a 

felszíni lipidréteg [80]. Más szerzők szerint a lipidréteg vastagsága önmagában nem 

befolyásolja a párolgás mértékét [76]. 

A párolgás következtében a könnyfilm vékonyodik és a kritikus vastagságot 

elérve egy vagy több ponton felszakad, benne lyuk képződik [14]. Ha a könnyfilm 

vastagsága csökkent, akkor korábban felszakad, melyet tovább ront, hogy ilyenkor a 

lipidréteg a lyuk helyén érintkezésbe kerül a corneával és ez hydrophob környezetet 

teremt. Ezt támasztja alá az a megfigyelés, hogy száraz foltot gyakrabban észlelünk 

részleges pislogás után, amikor a könnyfilm vékonyabb [14]. 

Tsubota munkacsoportja mérte a könny párolgását a szemfelszínen [131], amely 

szerinte arányos a szemrés tágasságával. Felfelé tekintéskor – amikor a szemrés tágabb 

– a párolgás fokozott, amely egységnyi felszínre vonatkoztatva is igaz volt. Ezt a 

jelenséget a mucin- és a lipidréteg elvékonyodásával magyarázták [129]. 

A könnyfilm felszakadása először a cornea felszínén következik be [112], 

átlagosan 30 másodperccel pislogás után [100], bár ez az idő nagy szórást mutat 

egészségesekben is [134]. A felszakadás sokkal ritkábban észlelhető a bulbaris 

conjunctiván, melynek oka lehet a könnyfilm vastagságbeli eltérése (általában a corneán 

legvékonyabb a könnyfilm) és a mikrobolyhok különbözősége a cornealis és a 

conjunctivalis epithelsejtek felszínén (a conjunctivalis sejtek termelnek mucint, a 

cornealis sejtek viszont nem)[112]. Az első száraz folt bárhol jelentkezhet a corneán és 

helye az egyes pislogások után gyakran változik. 

Holly kontaminációs elmélete szerint a felszakadás oka elsődlegesen nem a 

könnyfilm elvékonyodása, mert ez 30 másodperc alatt csak kb. 10%-os [40]. 
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Önmagában ez nem okoz instabilitást. A felszínről a könnyfilm belsejébe pislogás után 

fokozatosan lipidek áramlanak és a corneához tapadó mucinréteghez kapcsolódnak, így 

a szemfelszín hydrophobbá válik. Igaz ugyan, hogy ezt a folyamatot felgyorsítja a 

könnyfilm akár kisfokú elvékonyodása is. Továbbá a lipid egyenetlen szétterülése is 

előidézheti helyenként a száraz folt képződést (“Marangoni-áramlás”)[40]. 

A könnyfilm felszakadását egy újabb elmélet szerint okozhatja a cornea 

hámfelszínének pontszerű egyenetlensége, vagy a könnyben jelenlévő “mikrorészecske” 

is [127]. 

A könnyfilm felszakadozása a felszínt egyenetlenné teszi és ezáltal rontja a 

látásminőséget. A cornealis felszín csupasszá válik és az idegvégződések ingerlésén 

keresztül reflexes pislogás felfrissíti a könnyfilmet. Ez a mechanizmus azonban a 

hétköznapi életben ritkán játszik szerepet. Egészséges személynél az átlagos két 

pislogás közötti idő 4-8 másodperc [128], amelynél az átlagos könnyfilm felszakadási 

idő hosszabb (30 mp). Ebből következik, hogy a felszakadás nem befolyásolja a 

pislogások frekvenciáját, a pislogások többsége nem reflexes, mert a pislogás még 

azelőtt bekövetkezik, hogy a könnyfilmben száraz folt jelenne meg. A spontán pislogás 

valószínűleg központi idegrendszeri szabályozás alatt áll, a basalis ganglionok szerepét 

támasztja alá a Parkinson betegekben észlelt alacsony pislogási frekvencia [126]. Száraz 

szem betegekben ugyanakkor megfigyelték, hogy a pislogási frekvencia megnövekedett, 

amely kompenzálja a kórosan megrövidült felszakadási időt [110,128]. A környezeti 

tényezők jelentősége sem hagyható figyelmen kívül, Tsubota szerint szélmozgás 

hatására a két pislogás között eltelt idő jelentősen csökken [128], valószínűleg a 

könnyfilm fokozott párolgása következtében. 

 

3.1.4. A könnyfilm változásainak hatása a szemfelszín szabályosságára 

A cornea topográfiát [15,135,136], a konfokális corneamikroszkópiát [123], az 

interferometriát [22,66], a retroilluminációt [37] és a hullámfront aberrometriát [56,83-

85] használták korábban ennek vizsgálatára. A cornea topográfia a szemfelszínről 

visszatükröződő minta torzulásai alapján készített igen részletes törőerő-térkép. 

Változásai két pislogás között a könnyfilm változásaival állnak összefüggésben, ezért 

annak dinamikáját indirekt módon tudjuk ezzel a módszerrel megfigyelni. A könnyfilm 

felszakadása felszíni szabálytalanságot okoz, a könnyfilm felszakadási idejének non-
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invazív mérése ezen a megfigyelésen alapul [79]. A szemfelszínről tükröződő 

négyzetrács torzulásából következtethetünk a könnyfilm felszakadási idejére. 

A cornea topográfiás módszert kevesen használták korábban a könnyfilm 

indirekt tanulmányozására. Végh és munkatársai pislogás után 5, 10, 15 és 20 

másodperccel készítettek felvételeket egészséges és száraz szem betegek 

szemfelszínéről. A kóros és egészséges állapotot a tükröződő koncentrikus körök képe-, 

a törőerő térképek és az SRI értékei alapján különböztették meg [136]. Liu és 

Pflugfelder szintén szabálytalanabb szemfelszínt talált betegekben, mint 

egészségesekben, azonban nem tettek említést arról, hogy a felvételek az utolsó 

pislogáshoz képest időben mikor készültek [68]. Műkönny becseppentése mellett száraz 

szemben minden topográfiás paraméter javulást mutatott, a szemfelszín szignifikánsan 

szabályosabbá vált [68]. Pavlopoulos szerint a műkönny becseppentése 

egészségesekben rontja-, perforáló keratoplasticán átesett szabálytalan felszínű 

szemekben pedig javítja a szabályosságot [108]. Ennek alapján bírálták azt a helyenként 

alkalmazott gyakorlatot, hogy a képek "minőségének" javítása érdekében rutinszerűen 

műkönnyet alkalmaznak a vizsgálatok előtt. 
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3.1.5. A száraz szem 

3.1.5.1. A száraz szem definíciója, felosztása 

A száraz szem jelenleg elfogadott definíciója: a könnyfilm és a szemfelszín 

közötti elégtelen kapcsolat, melyet a két komponens közül az egyik, vagy mindkettő 

kvantitatív, vagy kvalitatív rendellenessége okozza [91]. Legtöbbször krónikus, 

progrediáló folyamat, amely kezelhető, de nem gyógyítható. 

A betegség nemzetközileg is elfogadott diagnosztikus kritériumait 1985-ben 

fogalmazták meg először, ezek a klasszikus koppenhágai kritériumok [8,73]. Ez a 

rendszer három vizsgálómódszert vett alapul; ezek a könnyfilm felszakadási idejének 

mérése, a Schirmer próba és a szemfelszín bengálvörös festése [97]. A diagnózis 

felállításához a három teszt közül kettőnek a pozitivitása szükséges. Mivel ezzel 

párhuzamosan más diagnosztikus kritériumokat is használtak, a különböző 

munkacsoportok által publikált eredmények nehezen öszehasonlíthatók. Egységes 

felosztásra tett kísérletet 1995-ben egy amerikai ajánlás [64]. A száraz szem legújabb 

nemzetközileg elfogadott felosztása a madridi hármas klasszifikáció [90,91], amely 

három szempont szerint csoportosítja a betegség megjelenési formáit: az etiológia, a 

histopathologiai háttér és a súlyosság foka szerint (1. táblázat). 

 

3.1.5.2. Epidemiológia 

A száraz szem az egyik leggyakoribb szembetegség. Előfordulását csak becsülni 

lehet kérdőívek és néhány kiválasztott gyorsan elvégezhető száraz szem próba 

segítségével [120]. Számtalan tényező befolyásolhatja (pl. nem, rassz, lakóhely földrajzi 

fekvése, életkor) Legenyhébb fokozatú száraz szem gyakorisága 30 év alatt 1%, 30-60 

éves kor között 20% és 60 éves kor felett 100%. Második súlyossági fokozatú betegség 

ugyanezekben a korcsoportokban 0,1, 1 és 10 %-ban fordul elő. A legsúlyosabb, hármas 

fokozat ritka: 0,002, 0,01 és 0,1%. A nők gyakrabban érintettek [91]. 

 

3.1.5.3. Szubjektív tünetek 

A legfontosabb tünetek az égés, szúródás, dörzsölődés, idegentest érzés, 

fénykerülés, szemvörösség, esetleg viszketés. A könnyezés is lehet száraz szem 

következménye, mert az idegentest érzés reflexes könnyezést vált ki. 
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1. Etiológia 

• Életkorral összefüggő – az életkorral a könnymirigy és a szemhéjszéli mirigyek 

szekréciója csökken 

• Hormonális – a könnytermelés csökken a laktáció, antikoncipiens terápia és a 

postmenopausa idején 

• Gyógyszerszedés – számos gyakori gyógyszer csökkenti a könnytermelést 

• Autoimmun betegség – pl. Sjögren sy., Pemphigoid, Stevens-Johnson sy. 

• Malnutritio – A vitamin malabsorptio 

• Dysgenesis – pl. könnymirigy hypoplasia 

• Inflammatio – dacryoadenitis, blepharitis, conjunctivitis 

• Trauma – tumor exstirpatio, maródás 

• Neurológiai rendellenesség – könnymirigy, vagy a cornea beidegzésének zavara 

• “Tantalus” – elegendő mennyiségű könny mellett jelentkező tünetek, pl. 

szemfelszíni egyenetlenség, vagy szemhéj rendellenesség, környezeti tényezők 

okozta fokozott könny párolgás 
 
 
2. Histopathologia (“ALMEN” beosztás) 

• A-qua (vizes fázis) elégtelenség 

• L-ipid deficiencia 

• M-ucin defektus 

• E-pitheliopathia 

• N-em ocularis exocrin defektus (egyidejűleg) 
 
 
3 .Súlyossági fokozat 

• I (-) – szubklinikai forma; csak provokációra jelentkeznek tünetek 

• I – enyhe; időszakosan jelentkeznek panaszok 

• II – mérsékelt; reverzibilis károsodások jelennek meg 

• III – súlyos; állandó panaszok és irreverzibilis károsodások 

• III (+) – nagyon súlyos; fogyatékosságot okozó forma, látásromlással jár 
 

1. táblázat A száraz szem madridi hármas beosztása [90,91] 
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3.1.5.4. A száraz szem diagnosztikája 

A száraz szem korszerű diagnosztikájának öt alappillére van [6]: 

• A beteg panaszainak értékelése – az anamnézis részletes feltárását és kérdőívek 

használatát jelenti [120]. 

• A hámfelszín károsodás vizsgálata – A szemfelszín károsodása vitális festéssel 

vizsgálható (fluoreszcein, bengálvörös és újabban lissamin zöld)[54]. A festődés 

kvantitatív értékelésére több sémát dolgoztak ki, amelyek közül a gyakorlatban az 

Oxford-séma az egyik legegyszerűbben alkalmazható [12]. A szemhéjak és a 

conjunctiva közötti megnövekedett súrlódási erők következtében alakulnak ki a 

szemhéjszéllel párhuzamos conjunctiva redők (LIPCOF). Jelenlétük a száraz szem 

érzékeny indikátora [41]. A conjunctiva epitheliumának állapotáról ad felvilágítást az 

impressziós cytologia [94]. 

• A könnyfilm stabilitás vizsgálata – A könnyfilm felszakadási idejének mérését 

jelenti, amely általában fluoreszcein festék alkalmazásával történik, de non-invazív 

módszerrel is végezhető [79]. 

• A könnyszekréció mérése – A Schirmer próba három változatát használják erre a 

célra. A szemfelszíni könny mennyisége a meniscus szélességének mérésével is 

megítélhető [26]. 

• A könny ozmolaritásának és összetételének meghatározása – Ez inkább csak 

kutatások során használt lehetőség. A könny immunglobulintartalma mérhető, az IgG 

szintje Sjögren szindrómában emelkedett [72]. A kristályosodási teszt a könny 

fehérjeösszetételének és ozmolaritásának arányát mutatja meg [115]. 

Egy felmérés szerint a szemészek az anamnesist és a kérdőíveket tartják 

legfontosabbnak, a vizsgálatok közül leggyakrabban a fluoreszceines könnyfilm 

felszakadási idő mérését végzik [59], annak ellenére, hogy reprodukálhatósága 

közismerten gyenge [134]. Ezt követi a vitális festés fluoreszceinnel és bengálvörössel 

[59]. A Schirmer próbát önmagában kevesen alkalmazzák. Egyes szerzők szerint a 

száraz szem próbák eredménye és a tünetek súlyossága sokszor nem állnak arányban 

egymással [99]. 

Léteznek egyéb vizsgálatok is, melyek bonyolultságuk miatt elsősorban kutatási 

célra alkalmasak. Ezek közé tartozik a konfokális corneamikroszkópia. Beszámoltak 

korábban száraz szemben a felszíni epithelsejtek és a subbasalis idegek csökkent 
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sűrűségéről [4]; ezek a jelenségek fokozottan jelentkeznek primer Sjögren 

szindrómában szenvedő betegekben [132]. A subbasalis idegek mentén látható 

orsószerű megvastagodások megnövekedett száma ugyancsak jellemző. Ezek a képletek 

a metabolikus aktivitást jelzik az idegeken, megnövekedett számuk a betegekben arra 

utal, hogy a károsodott epithelium regenerációja zajlik [4,132]. A felsorolt jelenségek 

feltehetően szektorszerűen láthatók lagophthalmus okozta keratopathia esetén. 

 

3.1.5.5. A száraz szem kezelése 

A száraz szem kezelésében elsődleges cél az elvékonyodott, instabil könnyfilm 

pótlása és stabilitásának fokozása [7]. Az ideális műkönny izozmotikus, izotóniás és 

pH-ja enyhén alkalikus. Sikeresség esetén a beteg panaszai megszűnnek, vagy 

jelentősen mérséklődnek és látásjavulás észlelhető [68]. A kontrasztérzékenység 

javulását is megfigyelték [42]. 

A könnyfilm vizes fázisának pótlására főleg nátrium-klorid és polivinil alkohol 

tartalmú készítmények használatosak. A terápiás hatás tovább növelhető ha a gyógyszer 

tovább marad a szem felszínén, különböző hypromellose, methilcellulose tartalmú 

cseppekkel. Ugyancsak hosszan tartó és protektív hatást fejtenek ki a vazelin, paraffin, 

carbomer tartalmú nedvesítő szemgélek [98]. Egyes folyékony műkönnyek a szembe 

cseppentve gél állagúvá válnak, ezáltal a szemfelszínen hosszú ideig védőréteg alakul 

ki, amely természetes regenerációs folyamatot tesz lehetővé. A szemfelszín festődése 

esetén a hámot védő és regenerációját elősegítő dextrán és retinol tartalmú 

készítmények adása indokolt. Előrehaladott száraz szemben érdemes konzerválószer 

nélküli műkönnyekre váltani. 

Súlyos száraz szem esetén nem elegendő a műkönnykezelés. Ilyenkor további 

konzervatív, vagy műtéti kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre. Ilyen a lokális 

szteroidkezelés, a könnypont műtéti elzárása lézerrel, könnypontdugóval, vagy 

diathermiával. A könny teljes hiánya esetén jön szóba a párakamra, az 

immunszupresszió, vagy a blepharorrhaphia. 
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3.2 Nyitott kérdések 

A könnyfilm pislogást követő gyors változásai miatt a szemfelszín folyamatosan 

változik, amely feltehetően befolyásolja minden szemfelszíni vizsgálat eredményét. 

Valószínűleg a hagyományos keratometria során, amely összesen a cornea négy 

pontjának adatait használja ez a hatás kevésbé érvényesül. Ma már azonban a refraktív 

sebészet elterjedése óta igen részletes elemzésre van szükség a szem felszínéről. Erre a 

gyakorlatban videokeratográfiát, vagy hullámfront aberrometriát alkalmaznak. 

Nem ismert, hogy melyik az az időszak két pislogás között, amely legjobban 

reprezentálja a szemfelszín állapotát. Az irodalmi adatok alapján feltételezhető, hogy a 

könnyfilm felépülése és felszakadása közötti idő lenne erre legalkalmasabb. Ezeket a 

folyamatokat korábban csak in vitro, vagy szubjektív in vivo módszerekkel 

tanulmányozták. Logikusnak tűnik, hogy a vizsgálatot magával a videokeratográffal, 

vagy hazánkban jobban elterjedt nevén a cornea topográffal végezzük. Így az 

eredményeket közvetlenül felhasználhatjuk a refraktív sebészet gyakorlati céljaira. 

A száraz szem nagyon gyakori probléma, a szemfelszín és a könnyfilm objektív 

eltéréseket mutat. Ezért nélkülözhetetlen annak ismerete, hogy ebben az állapotban 

mennyiben térnek el a két pislogás között zajló történések. A gyakran alkalmazott 

műkönnyek nyilvánvalóan befolyásolják, nemcsak a szemfelszín pillanatnyi állapotát, 

de valószínűleg a felépülés és felszakadás folyamatát is. Hosszabb vizsgálattal 

állapítható meg, hogy a cseppeknek van-e kimosódásuk után további hatásuk a 

szemfelszín szabályosságára. 

Száraz szemben a könny- és védőszervek, valamint a szemfelszín eltéréseit 

részletesen elemzi az irodalom. A cornea egésze szoros kapcsolatban áll a 

könnyfilmmel, hiszen táplálását, oxigénellátását a könny biztosítja. Feltételezhető, hogy 

objektív tünetek itt is jelentkeznek, a betegség súlyossági fokával arányos mértékben. 

A felmerült számos kérdést célkitűzéseinkben szisztematikusan foglaljuk össze. 
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4. Célkitűzések 
Egészségesekben: 

1. Annak vizsgálata, hogy a szemfelszín topográfiája változik-e pislogás után, vagy ez a 

mikrokörnyezet állandó. 

Ha változások mutathatók ki, akkor a feladat annak megállapítása, hogy: 

2. Hogyan osztályozhatók ezek a változások és vannak-e jellemző tendenciák? 

A szemfelszíni topográfiás mintázatot eddig az adott szemre jellemző állandó 

paraméternek gondoltuk. Célunk annak feltárása, hogy: 

3. Igaz-e ez a megállapítás, vagy a változás a mintázatot is érinti? 

Betegekben: 

4. Annak megfigyelése, hogy a száraz szemű betegekben alkalmazott műkönnykezelés 

hogyan változtatja meg a szemfelszín szabályosságát. 

Az eddigi – egészséges és beteg szemeken végzett – kutatások alapján felmerül a 

kérdés, hogy pislogás után mikor végezzük a cornea topográfiás vizsgálatot. Ehhez 

szükséges annak megismerése, hogy: 

5. A mérések reprodukálhatósága változik-e a pislogás után eltelt idő függvényében? 

Mivel az eddig használt videokeratográf egy sorozatban csak négy felvételt tesz 

lehetővé, a könnyfilmdinamika tanulmányozásához ez nem elegendő. Ezért szükséges 

volt egy másodpercenként több felvételre képes készülék kifejlesztése. 

6. A könnyfilmdinamika vizsgálatát tűztük ki célul az újonnan kifejlesztett 

nagysebességű videotopográf segítségével. A következő kérdésekre is választ 

kerestünk: 

a) Különbözik-e a folyamat egészséges és száraz szemekben? 

b) A mindennapok során gyakoriak az inkomplett pislogások. Megváltozik-e ilyenkor a 

könnyfilm dinamikája? 

c) Műkönny becseppentése hogyan befolyásolja a könnyfilmdinamikát? 

A száraz szem betegség nem csupán a szemfelszín rendellenessége. 

7. Célunk annak megfigyelése, hogy száraz szem betegségben léteznek-e egyértelmű 

patognomikus jelek a cornea egyes rétegeiben, illetve hogy különbözik-e a szaruhártya 

morfológiája különböző etiológiájú szemszárazsággal járó állapotokban. 
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5. Módszerek 
5.1 Etikai engedély 

A vizsgálatok mindegyike az etikai engedélyt is tartalmazó Országos 

Tudományos Kutatási Alap (OTKA; T034483) pályázatának részét képezte. Minden 

résztvevőt tájékoztattunk a vizsgálat jellegéről és beleegyező nyilatkozatot írattunk alá, 

a Helsinki Deklaráció elvei szerint jártunk el. 

 

5.2 Vizsgálati módszerek 

Látóélesség 

A legjobb korrigált látóélességet 5 méteres távolságból Kettesy-féle decimális 

visustábla segítségével vettük fel. 

 

Schirmer I próba 

Az alsó áthajlásba helyezett szűrőpapírcsík segítségével végeztük érzéstelenítés 

nélkül. Az öt perc alatt átnedvesített szakasz hosszát jegyeztük fel (milliméterben 

kifejezve). 

 

Könnyfilm-felszakadási idő 

Az alsó tarsalis conjunctivához fluoreszceinnel átitatott papírcsíkot érintettünk, 

majd néhány pislogás után a réslámpa kobaltkék fényének megvilágítása alatt figyeltük 

a szemfelszínt. A szem nyitásától az első száraz folt megjelenéséig eltelt időt 

stopperórával mértük és feljegyeztük (másodpercben kifejezve). 

 

A szemfelszín fluoreszceines festődése 

Előbbivel megegyező módon fluoreszcein került a szemrésbe és a réslámpa 

kobaltkék fényében a szemfelszín festődési mintázatát figyeltük meg. A kiértékeléshez 

az Oxford sémát alkalmaztuk [12]. 

 

Szemhéjszéllel párhuzamos conjunctiva redők 

 Biomikroszkópos vizsgálattal a szemrés alsó temporalis kvadránsában figyeltük 

meg a bulbaris conjunctiva redőit és Höh szerint osztályoztuk [41]. 
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Videokeratográfia (cornea topográfia) 

Az általunk használt készülék (TMS-1, Computed Anatomy Inc., New York, 

USA) a Placido korong elvén működik [2], a szemfelszínen tükröződő koncentrikus 

körök képét rögzíti. Két részből áll: a fotokeratoszkópból és a hozzá kapcsolt 

számítógépből. 

Miután a vizsgálat alanya az álltartóba helyezi a fejét, gombnyomásra 

felgyulladnak a koncentrikus körök fényei, a két vörös lézer célzófény és a fixálófény. 

A fotokeratoszkóp monitorán feltűnik a szemfelszín, rajta az egyes fények tükörképével. 

A fixálófény megfelelő beállítás esetén a koncentrikus körök centrumában látható. A két 

lézerfény – amit a belülről számított 13. koncentrikus kör mentén helyeztek el a 

horizontalis tengelyen – a kamera és a cornea centruma közötti távolság beállítására 

szolgál. Akkor optimális a távolság, amikor a két fény tükörképe a koncentrikus körök 

centrumában fedi egymást. Megfelelő pozicionálás után a képet a gomb ismételt 

megnyomásával rögzítjük, majd azt a számítógép automatikusan dolgozza fel [9]. 

A vizsgálatok során a képek elemzésekor a Klyce-indexeket [55,140] és a 

vizsgált corneák színkódolt domborzati térképét [71,141] használtuk fel: 

A szemfelszín szabályossági index (SRI) az optikailag legjelentősebb centrális 

rész szabályosságát írja le. A törőerő pontról-pontra való ingadozásának mértékét jelzi a 

belső tíz koncentrikus kör mentén mért törőerő értékek alapján. Minél szabályosabb a 

vizsgált szemfelszín centrális területe annál kisebb az SRI. Értéke 1,01 alatt normális, 

1,96 felett kóros. 

A szemfelszín aszimmetria index (SAI) a teljes szemfelszín aszimmetriáját leíró 

paraméter, matematikailag az egymástól 180 foknyira elhelyezkedő korrespondáló 

pontok törőerő-különbségének súlyozott átlaga. Minél szimmetrikusabb a felszín annál 

kisebb az SAI, tökéletes gömb esetén értéke nulla. Normálértéke 0,42 alatt van, a 0,49-t 

meghaladó értékek kórosak. 

A várható látóélesség (PVA) a szemfelszín szabályossága alapján 

matematikailag kiszámított várható látóélesség. 

A szimulált keratometriás értékek (K1, K2, Kmin) a hagyományos keratometria 

elve szerint a legmeredekebb tengely mentén mért törőerőt (K1), az erre merőleges 

meridián törőerejét (K2) és a legkisebb törőerejű tengely mentén mért törőerő értéket 

(Kmin) adják meg a hozzájuk tartozó tengely szögével. Az astigmiát a |K1 – K2| képlet 



Módszerek 

 21

alapján számítottuk. 

A színkódolt törőerő térképek számos fajtája közül a normalizált skálabeosztású 

térképeket használtuk. A topográfiás mintázatokat a Bogan-féle beosztás alapján 

osztályoztuk [10]. 

 

Nagy sebességű videotopográfia 

A saját fejlesztésű módszer bemutatása az “Eredmények” fejezetben szerepel. 

Lényege, hogy másodpercenként 1-10 cornea topográfiás felvétel készíthető. 

 

Konfokális corneamikroszkópia 

A konfokális corneamikroszkópia kiegészítő diagnosztikus eljárás a szaruhártya 

betegségeinek in vivo vizsgálatára [75]. Az “American Academy of Ophthalmology” 

ajánlása szerint legnagyobb gyakorlati jelentősége az Acanthamoeba keratitis 

diagnózisának felállításában van [50]. Több mint egy évtizede áll a szemészek 

rendelkezésére, de a képalkotási technológia fejlődése csak a közelmúltban tette 

lehetővé rutinszerű alkalmazását a klinikai gyakorlatban. A cornea belsejébe vetített 

fény egy speciális optikai rendszeren keresztül verődik vissza, a detektort csak akkor éri 

el, ha a fókuszált síkról, vagy annak közvetlen környezetéből érkezik. Azt a fényt, ami a 

fókusz síkja előtt, vagy mögött verődik vissza a speciális lencserendszer kiszűri. Ezáltal 

a cornea igen vékony szelete látható élesen egy adott pillanatban. 

A Heidelberg Retina Tomograph II (HRT II; Heidelberg Engineering Inc., 

Heidelberg, Németország) a Rostock Cornea Modullal (RCM) kiegészítve ilyen 

konfokális corneamikroszkóppá alakítható, melynek kifejlesztése és részletes 

bemutatása Stave és munkatársainak nevéhez fűződik [124]. A dióda lézerfény 

hullámhossza 670 nm, a corneára fókuszált és periodikusan verődik vissza oszcilláló 

tükrök segítségével. A fókusz a sagittalis síkban manuálisan állítható, a mélységi 

információ a készített képpel együtt rögzítésre kerül. Megfelelő pozícionálással a cornea 

bármely területe jól vizsgálható [60]. Mivel a készülék optikai elven működik, ezért 

borússág, heg, vagy homály mögötti képletek nem vizsgálhatók. 

A konfokális corneamikroszkópiás képek elemzését az alábbi paraméterek 

szerint végeztük: 

Epithelialis sejtek sűrűsége: A sejtek sűrűségét manuálisan számoltuk három 
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különböző mélységben: a felszínes sejtek-; a szárnyas sejtek- (kb 30 μm a Bowman 

membrán előtt) és a basalsejtek szintjében. Az értéket az egy négyzetmilliméterre eső 

sejtszám formájában adtuk meg. 

Subbasalis idegek száma: Az egymással párhuzamosan futó idegek száma, 

melyek egy látótér teljes szélességében követhetők. 

Subbasalis idegek elágazódásai: Az idegek elágazódásainak száma egy 

látótérben. 

Orsószerű megvastagodások száma: Az orsók száma a subbasalis idegek mentén 

milliméterenként. 

Epithelium vastagsága: A Rostock Cornea Module vizsgálófeje és a subbasalis 

idegek szintje közötti távolságot jelenti mikronban. 

Cornea vastagsága: A vizsgálófej és az endothelium közötti távolság mikronban 

megadva. 

A kvantitatív eredmények mellett a talált morfológiai eltéréseket is leírtuk a 

subbasalis idegek szintjében, a stromában és az endotheliumban. 

 

5.3 Statisztikai módszerek 

Az adatok normál eloszlását Kolmogorov-Smirnov próbával ellenőriztük. Két 

minta összehasonlítására kétmintás t-próbát végeztünk ha a két összehasonlítandó 

csoport normál eloszlású volt; Mann-Whitney tesztet használtunk nem-normál eloszlás 

esetén. Egymintás t-próbát alkalmaztunk a cornea topográfiás vizsgálatok során, amikor 

ugyanazon csoport két különböző időpontban nyert adatait hasonlítottuk össze. 

Kettőnél több minta összehasonlítását normál eloszlás esetén egyutas 

varianciaanalízis (ANOVA) – szignifikáns különbségek esetén Bonferroni post-hoc 

teszttel – segítségével végeztük. Nem normál eloszlás esetén Kruskal-Wallis próbát 

alkalmaztunk Dunn post-hoc teszttel. Friedman próbát akkor használtunk, ha a minták 

egymástól nem voltak függetlenek (azonos populáción több alkalommal mért adatok). 

χ2 próbát alkalmaztunk annak elemzésére, hogy a “szabálytalan” és “szabályos” 

topográfiás mintázatok aránya a stabil és változó mintázatú alcsoportban különbözik-e. 

Statisztikailag szignifikánsnak tekintettük az eredményt ha p<0,05. 

A topográfiás paraméterek reprodukálhatósági vizsgálata során az 

(SD/átlag)x100 képlet szerint számítottuk ki a variációs koefficiens értékét. 
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A paraméterek közötti korrelációt normál eloszlás esetén Pearson’s teszttel 

számítottuk, nem normál eloszlás esetén Spearman próbát használtunk. A 

videotopográfiás paraméterek és a száraz szem próbák eredményeinek összefüggéseit 

Kendall-féle rangkorreláció segítségével elemeztük. A konfokális mikroszkópos adatok 

és a száraz szem próbák eredményei közötti összefüggések elemzésére többszörös 

regressziós analízist végeztünk. 

A könnyfilm-dinamikai vizsgálatok során a topográfiás indexek (SRI és SAI) 

idősorához negyedfokú polinomiális trendet illesztettünk és statisztikai módszerekkel 

kifejeztük annak nevezetes pontjait [62]. Az értékek nagyobb random ingadozásai 

esetén ezt mozgóátlag számításra cseréltük; az idősor adatait a tőle adott időkorlátnál 

(ablakszélesség) közelebb eső értékek átlagával helyettesítettük. Utóbbi eljárás 

lecsökkenti a véletlen ingadozásokat, a nem véletlen természetű trendet pedig csak a 

választott ablakszélességtől függően torzítja. 

Felhasznált szoftverek: - SPSS for Windows 7.5, 9.0 és 10.0 

 - Graphpad Prism 2.0 

 - Microsoft Excel for Windows XP 
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5.4 Vizsgálati protokollok 

1. A szemfelszín topográfiáját pislogást követő négy időpillanatban 12 

egészséges szemű fiatal jobb szemén vizsgáltuk (8 nő és 4 férfi; életkor: 21,4±1,1 év). 

Mindenki negatív szemészeti anamnézissel rendelkezett egy személy kivételével, aki 

amblyopiás volt a jobb szemére. Tíz szem emmetropiás volt, két esetben a legjobb 

távoli korrekció értéke -1,5 Dsph volt. Egyetlen alany sem viselt kontaktlencsét 

korábban. 

A vizsgálat a késő délelőtti - kora délutáni órákban folyt. A vizsgálati alanyt 

teljes pislogásra, majd a szem nyitvatartására szólítottuk fel. A pislogás után eltelt időt 

stopperrel mértük és a cornea topográfiás felvételeket videokeratográf segítségével 

sorozatban 5, 15, 30 és 60 másodperc elteltével készítettük. A vizsgált paraméterek az 

SRI, az SAI, a PVA és a szimulált keratometriás értékek voltak. 

 

2. Az előbbi vizsgálatra alapozva a szemfelszíni topográfia pislogást követő 

változásának tendenciáit kívántuk felmérni a következő tanulmányban. Az ismét négy 

felvételből álló sorozatot (pislogás után 5, 15, 30 és 60 mp-cel) 36 egészséges szemű 

fiatalon (21 nő és 15 férfi; életkor 25,0±5,4 év) végeztük. A vizsgálatba kerülés 

feltételei az alábbiak voltak: teljes látóélesség, szemészeti, szemsebészeti beavatkozás 

nem történt, kontaktlencse viselés korábban sem fordult elő. Hat személynél szerepelt 

korrekció: négy esetben -1,5 Dsph, egy-egy esetben -2,0, és -1,0Dsph. 

 

3. A cornea topográfia jelentős változását tapasztalva a szemfelszín topográfiás 

mintázatának változását elemeztük. Ehhez az előző vizsgálat során készített 

felvételeket használtuk fel. Minden szemről a teljes pislogás után 5, 15, 30 és 60 

másodperccel készült képek normalizált skálabeosztású színkódolt törőerőtérképét 

használtuk. A mintázatokat a “Bogan”-féle beosztás [10] alapján osztályoztuk: kerek, 

ovális, szimmetrikus csokornyakkendő, aszimmetrikus csokornyakkendő, irreguláris. A 

topográfiás mintázat változását romlásnak értékeltük, ha az irreguláris felé változott (pl. 

kerek minta oválissá alakult), és javulásnak ha ezzel ellenkező irányban. A kapott 

eredményeket összevetettük az SRI és SAI változásával is. 

 

4. Műkönnygél hatását figyeltük meg a cornea topográfiájára egészséges és 
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száraz szemű beteg csoportban számítógépes videokeratográfia segítségével. Carbomer 

hatóanyagú műkönnyet használtunk (Vidisic; Dr. Mann Pharma, Berlin, Németország). 

Öt egészséges személy (3 nő és 2 férfi; életkor: 24,4±5,2 év) és öt száraz szemű páciens 

(5 nő; életkor: 57,4±7,4 év) vett részt a vizsgálatban. A cornea topográfián kívül rutin 

szemészeti vizsgálatot végeztünk, ami magában foglalta az érzéstelenítés nélküli 

Schirmer I próbát és a fluoreszceines könnyfilm felszakadási idő mérését is. A 

betegcsoportban a diagnózis 4 esetben Keratoconjunctivitis sicca, 1 esetben SLE-hez 

társult secunder Sjögren szindróma volt. A betegek a vizsgálatot megelőzően 

szemcseppkezelés alatt álltak, de a cornea topográfiás vizsgálat előtt legalább 48 órával 

kihagyták a használt műkönnyet. 

Minden vizsgált személy egyik szemébe történt csak cseppentés, a másik 

kontrollként szolgált. Az egészségeseknek a jobb-, a betegeknek a panaszosabbnak ítélt 

szemébe cseppentettünk. Topográfiás felvételek készültek a szer becseppentése előtt 

mindkét szem felszínéről pislogás után 15 másodperccel. Ezután a kezelt és a kontroll 

szemről párhuzamosan készítettük a felvételeket 1, 5, 15, 30, 45 és 60 perc elteltével, 

minden alkalommal pislogás után 5 és 15 másodperccel. 

 

5. A Klyce-indexek (SRI, SAI) és a keratometriás értékek (K1,K2) 

reprodukálhatóságát figyeltük meg a pislogás után eltelt idő függyényében. Harminc 

egészséges személy vett részt a vizsgálatban (17 nő és 13 férfi; életkor: 25,7±5,6 év). A 

beválogatás szempontjai megyeztek a 2. pontban szereplő feltételekkel. A könnyfilm 

felszakadási idő és a Schirmer próba eredményei normál tartományban voltak (>10mp 

és >10mm/5min). Minden alany szeméről három sorozat topográfiás felvétel készült, 5, 

15, 30 and 60 mp-cel teljes pislogás után. Két egymást követő sorozat között a vizsgált 

személy természetesen pislogott, a könnyfilm megfelelő regenerálódása céljából. 

 

6. Az általunk használt cornea topográf gyári szoftvere négy felvételt tesz lehetővé 

egy sorozatban. A folyamatos képrögzítés megoldása informatikai probléma. Ehhez a 

SzTAKI munkacsoport segítségét vettük igénybe. Kiegészítő személyi számítógépet 

csatlakoztattunk a TMS-1 fotokeratoszkópjához egy adatátviteli kábel segítségével. Erre 

az új számítógépre képdigitalizáló kártyát telepítettünk. A hozzá tartozó szoftver 

prototípusát a SzTAKI munkacsoport dolgozta ki. Ennek segítségével a cornea topográf 
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képe előre beállított frekvenciával rögzíthető. 

 

7. A kifejlesztett új nagysebességű videotopográfia segítségével a 

könnyfilmdinamikát tanulmányoztuk egészséges egyénekben. A vizsgálóhelyiség 

hőmérsékletét és páratartalmát mértük és törekedtünk az azonos értékek betartására. 

Tizenöt személy (12 nő, 3 férfi; életkor: 31,5±10,4 év) vett részt a vizsgálatban. Teljes 

látóélességgel és negatív szemészeti anamnézissel rendelkeztek. A könnyfilm 

felszakadási időt (BUT) és az érzéstelenítés nélküli Schirmer I próbát másik alkalommal 

határoztuk meg. 

Minden vizsgált egészséges szemről 120 kép készült 30 másodperc alatt (4 

kép/mp). Az első képen a felső szemhéj részben még takarta a corneát, emiatt 

kifejezetten kóros SRI, SAI és keratometriás értékeket, továbbá nagy fixációs hibát 

kaptunk, ezért ezeket a fevételeket a statisztikai feldolgozásból kizártuk. 

Az SRI és SAI változásának statisztikai elemzésére két különböző módszert 

használtunk. A pislogást követő első 15 másodpercre negyedrendű polinomiális 

trendvonalat illesztettünk. Meghatároztuk a trendvonal minimumértékét és feljegyeztük 

annak időpontját, ezt tekintettük könnyfilm felépülési időnek. A teljes 30 másodperces 

időszakra a mozgóátlag módszerét használtuk. Ablakszélességnek 4,25 másodpercet 

választottunk. 

Meghatároztuk a videotopográfiás könnyfilm felszakadási időt: az a pislogás 

után eltelt idő, amikor a minimális SRI után bekövetkező SRI növekedés eléri az SRI 

szórásának kétszeres értékét. Kiszámítottuk a videotopográfiás eredmények 

korrelációját a száraz szem próbák eredményeivel, a fixációs hibával és a 

szemrésszélességgel. 

 

8. Száraz szem betegekben nagysebességű videotopográfia segítségével 

tanulmányoztuk a könnyfilmdinamikát a pislogást követő első 15 másodpercben. Hét 

száraz szem beteg (7 nő; életkor: 58,6±7,7 év) vett részt a vizsgálatban. Legalább 6 

hónapja álltak kezelés alatt jellegzetes panaszaik miatt. Hárman primer Sjögren 

szindrómában, 1 beteg secunder Sjögren szindrómában és hárman keratoconjunctivitis 

siccában szenvedtek. A diagnózist a panaszok, az elülső szegmentum biomikroszkópos 

vizsgálatának eredményei és a száraz szem próbák kóros eredményei alapján állítottuk 
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fel. A videotopográfiás vizsgálatot legalább 14 órával műkönny cseppentése után 

végeztük. Hatvan kép készült a teljes pislogást követő 15 másodperc alatt (4 kép/mp). A 

második felvételt három perccel fiziológiás sóoldatot tartalmazó, tartósítószermentes 

műkönny (Unilarm; Novartis/Ciba Vision, Basel, Svájc) becseppentése után készítettük. 

Egy további alkalommal történtek az előző szakaszban említett száraz szem próbák. 

 

9. Mivel korábbi tanulmányunkban teljes pislogást követően követtük a 

könnyfilmdinamikát - de a mindennapokban gyakoriak az inkomplett pislogások, 

különösen figyelmet igénylő szituációkban - ebben a vizsgálatban azt tanulmányoztuk, 

hogy mennyiben különbözik ez a folyamat teljes és inkomplett pislogás után. 

A vizsgálat során 15 szemészetileg egészséges fiatal jobb szemét 

tanulmányoztuk (9 nő és 6 férfi; életkor: 27,5±5,1 év). Minden személy teljes 

látóélességgel és negatív szemészeti anamnézissel rendelkezett. 

A vizsgált paraméterek az SRI, a PVA és a keratometriás értékek (K1, K2) 

voltak. A könnyfilm felépülési idejének a legkisebb SRI érték eléréséhez szükséges időt 

tekintettük. Videotopográfiás könnyfilm-felszakadási időt akkor adtunk meg, ha a 

minimális SRI után bekövetkező SRI növekedés elérte az SRI szórásának értékét. Az 

SRI értékeket a mozgóátlag elvének megfelelően használtuk, ablakszélességnek 3,5 

másodpercet választottunk. 

Minden szemről 30 másodperc alatt 60 topográfiás képet rögzítettünk (2 

kép/mp). Először teljes pislogást követően rögzítettük a képeket, majd öt perc elteltével 

a vizsgálatot újra elvégeztük részleges pislogás után. Utóbbi esetben a személyt arra 

kértük, hogy hunyorítson egyet, ezt a cornea topográf monitorján ellenőriztük. Szükség 

esetén a felvételeket megismételtük és a legjobb minőségű sorozatot dolgoztuk fel. Az 

esetleges fixációs hibát utólag manuálisan korrigáltuk. 

A videotopográfiás méréseken kívül minden alanyon elvégeztük a fluoreszceines 

könnyfilm-felszakadási idő mérését is (BUT). 

 

10. Konfokális corneamikroszkóppal egészséges személyekben és száraz szem 

betegekben vizsgáltuk a cornea egyes rétegeit. A tanulmányban 26 száraz szem 

panaszokkal küzdő beteg (16 nő, 10 férfi; életkor: 61,7±10,0 év) és 10 korban azonos 

egészséges személy (5 nő, 5 férfi; életkor: 61,5±10,5 év) vett részt. Kizártuk azokat az 
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egészségeseket, akiknek szemészeti megbetegedésük volt korábban, szemműtéten estek 

át, vagy kontaktlencsét viseltek. 

A legjobb korrigált visus és az elülső szegmentum biomikroszkópos vizsgálata 

után az anamnesis felvétele következett. Rákérdeztünk esetleges korábbi szemműtétre, 

lokális, vagy szisztémás kezelésre és száraz szemre jellemző panaszokra. Három száraz 

szem próbát végeztünk el, a könnyfilm felszakadási idő mérését (BUT), a szemfelszín 

fluoreszcein festődését (Oxford séma szerint [12]), és a Schirmer I próbát érzéstelenítés 

nélkül. A szemhéjszéllel párhuzamos kötőhártyaredőket (LIPCOF) Höh beosztása 

szerint osztályoztuk [41]. Utolsó vizsgálatként végeztük el a konfokális 

corneamikroszkópiát. A betegek panaszait egy leegyszerűsített szubjektív súlyossági 

skálával értékeltük, 1 jelentette a legenyhébb, és 5 a legsúlyosabbnak ítélt panaszokat. 

A száraz szem diagnózisát a következő kritériumok alapján állítottuk fel: 

jellegzetes panaszok az előzményben, LIPCOF jelenléte, és a BUT, fluoreszcein 

festődés és a Schirmer próba közül legalább kettő pozitivitása (BUT<10 s, Schirmer 

próba <10 mm/5min, kimutatható fluoreszcein festődés). 

A betegeket három alcsoportra osztottuk. Az első csoportban (sicca csoport) 10 

siccás beteg szerepelt (5 nő, 5 férfi; életkor: 62,2±8,6 év). Egyikük sem használt 

műkönnyet. 

A második csoportban 8 endocrin ophthalmopathiás beteg volt (8 nő; életkor: 

54,8±11,1 év). Hárman korábban orbita dekompressziós műtéten estek át, és egyikük 

sem használt műkönnyet a vizsgálat előtt. Exophthalmust egyetlen esetben sem 

észleltünk, minden beteg krónikus stádiumban volt. 

A harmadik csoport 8 nervus facialis paresis okozta krónikus lagophthalmus 

miatt kezelt betegből állt (5 nő, 3 férfi; életkor: 68,0±6,0 év). A betegség fennállásának 

ideje átlagosan 55 hónap volt (24-108 hónap). Négyen használtak műkönnyet. Hét 

betegnél korábban szemhéjkorrekciós műtétet végeztek a súlyos keratopathia 

megelőzésére. 

A konfokális mikroszkóp objektív lencséjének felszíne és a steril kontaktfej közé 

Vidisic gélt (Dr. Mann Pharma, Berlin, Németország) tettünk. Ugyanezt használtuk a 

kontaktfej felszínére, ami a beteg szemével érintkezik a vizsgálat során. Közvetlenül a 

vizsgálat előtt egy érzéstelenítő szemcseppet adtunk (Proparakain POS, Ursapharm, 

Saarbrücken, Németország). A lézerfény fókuszát néhány μm-rel a kontaktfej felszíne 
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elé állítottuk. Az oldalsó kamera segítségével a lézerfényt a cornea csúcsára 

pozícionáltuk, és a kontaktfejet borító gélt a corneához érintettük. A monitoron 

megjelent a cornea pillanatnyilag fókuszált rétege. Az első felvételeket a felszíni 

epithelialis sejtekről készítettük és lassan haladva az endothel irányába számos képet 

vettünk fel. 

Három ponton vizsgáltuk a corneát: a centrumban, a felső- és az alsó 

paralimbalis területen, utóbbi helyeken a megfelelően pozícionált fixálófény 

segítségével. Minden alkalommal először néztük a centrumot, majd a perifériás 

részeket. A felső periféria vizsgálatához a felső szemhéjat megemeltük. 
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6. Eredmények 
6.1 A cornea topográfia spontán változása 

Az SRI, az SAI és a PVA szignifikáns változását észleltük pislogás 

elmaradásakor (1. ábra) 12 egészséges szemben. Az SRI és az SAI folyamatosan nőtt az 

utolsó pislogás után eltelt idő függvényében (ANOVA; p<0,05). Ez a növekedés az 5-

15 (csak az SRI esetében: p=0,035) és az 5-60 mp-es időtartományban volt szignifikáns 

(Bonferroni; SRI: p=0,015; SAI: p=0,049). A PVA csökkent a pislogás 

szüneteltetésekor (ANOVA; p<0,05), szignifikánsan 5-60 mp között (Bonferroni; 

p=0,017). A keratometriás értékek nem változtak szignifikánsan (K1: p=0,706). 

 

 

 

 

1. ábra Az SRI, az SAI és a PVA szignifikáns változása 12 egészséges szemben 

pislogást követően (ANOVA; p<0,05). Az átlag értékeket és a szórást ábrázoltuk négy 

időpillanatban: 5, 15, 30 és 60 másodperc elteltével. Az ábrán feltüntetett p értékek 

Bonferroni post-hoc teszt eredményei. 
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Az SRI egészségesekre jellemző volt (<1,01) minden szemen pislogás után 5 

mp-cel és csak kettő került a határeset kategóriába (1,01 és 1,96 között) 60 mp után. Az 

SAI is normális volt minden vizsgált személy corneáján (<0,42) 5mp után. Egy szem 

már 15 mp után határesetté (0,42 és 0,49 között) vált, 30 mp elteltével 2 határeset és 1 

kóros (>0,5) eredményt kaptunk. A 60 mp-es adatok alapján csak 7 egészséges 

corneafelszínt találtunk (SRI<1,01) és öt kórossá vált (SRI>1,96). Az egyes 

paraméterek százalékos változásait a 2. táblázatban mutatjuk be. 

 

 

 

 

 

 5-15 mp 

változás %-ban 

5-30 mp 

változás %-ban 

5-60 mp 

változás %-ban 

SRI +67 +82 +223 

SAI +18 +47 +164 

PVA -6 -12 -19 

 

2. táblázat Az egyes topográfiás paraméterek átlagának százalékos változása pislogás 

után 12 egészséges szemben. Az SRI több mint kétszeresére-, az SAI több mint 

másfélszeresére nőtt. 
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6.2 A cornea topográfia ötféleképpen változhat pislogás után 

A cornea felszíni szabályosságában (SRI) teljes pislogást követő 1 perc alatt 

bekövetkezett változások alapján öt csoportot állítottunk fel (2. ábra). Az első 

csoportban az SRI folyamatosan nőtt (11 szem), a másodikban az első 30 mp alatt alig 

változott, ezután nőtt (7 szem). A harmadik csoport tagjainál 15 mp-nél átmenetileg 

kisebb SRI-t tapasztaltunk, mint az 5 mp-es érték, ezután ismét nőtt (6 szem). Három 

szemben (4. csoport) az SRI folyamatosan csökkent a pislogás után eltelt egy perc alatt. 

Az ötös csoportban az SRI nem változott (9 szem). 

 

 

2. ábra A cornea felszíni szabályosságának változása egészséges szemekben ötféle 

tendenciát mutat pislogás után (n=36). 

1.csoport: 11 szem; 2.csoport: 7 szem; 3.csoport: 6 szem; 4.csoport: 3 szem; 5.csoport: 

9 szem 

 

 

A cornea felszíni aszimmetriájának (SAI) pislogást követő változása alapján a 

fentivel azonos 5 csoportot állítottuk fel: az 1-es csoportban 7, a 2-es csoportban 4, a 3-

as csoportban 8, a 4-es csoportban 2, az 5-ös csoportban 15 szem szerepelt. A besorolás 

19 szem esetében egyezett a két különböző topográfiás paraméter alapján. 
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6.3 A topográfiás mintázat változása 

A topográfiás mintázat 17 esetben nem változott (47,2%). Ebben a csoportban 2 

ovális (5,6%), 2 szimmetrikus csokornyakkendő (5,6%), 9 aszimmetrikus 

csokornyakkendő (25,0%) és 4 szabálytalan mintázat (11,1%) szerepelt, mind 

változatlan maradt a pislogást követő egy perc során. 

Ugyanakkor 19 esetben a topográfiás mintázat megváltozott (52,8%) a vizsgált 

egy perc alatt. A mintázat egyre szabálytalanabb lett 13 személyben (36,1%); javult, 

majd az eredeti állapot tért vissza 4 esetben (11,1%); egy esetben (2,8%) a mintázat 

egyre szabályosabb lett; egy esetben (2,8%) először javult, ezután a kezdetinél 

szabálytalanabbá vált. 

Az utóbbi 19 esetet részletezve: 5 és 15 másodperc között 9 (6 javult, 3 romlott); 

15 és 30 másodperc között 10 (mind romlott); 30 és 60 másodperc között 11 esetben 

(mind romlott) változott a mintázat. A kezdeti (5 mp-es) és utolsó (60 mp-es) méréseket 

összehasonlítva tíz mintázat (27,8%) alakult át "szabályosból" (kerek, ovális, 

szimmetrikus) "szabálytalanná" (aszimmetrikus, irreguláris) – vagyis romlott; és 

egyetlen sem alakult át "szabálytalanból" "szabályossá". 

A teljes csoportot elemezve az egyes időintervallumokban a mintázat 

alakulásának százalékos arányát a 3. táblázatban mutatjuk be. A "szabályos" és 

"szabálytalan" topográfiás mintázatok aránya szignifikánsan megváltozott a pislogást 

követő 60 másodperc alatt (fentiek szerint csoportosítva). A "szabályos" mintázatok 

aránya nőtt 15 másodpercnél; de ezután, kevesebb "szabályos" és több "szabálytalan" 

mintázat jelent meg az idő előrehaladtával (Friedman próba, p<0,001; 3. ábra). A 

"szabálytalan"-"szabályos" mintázatok aránya a stabil és változó mintázatú 

alcsoportokban szignifikánsan különbözött 5, 15 és 30 másodpercnél (χ2 próba; 

p=0,0001, p<0,0001 és p<0,007), de 60 másodpercnél már hasonló volt (χ2 próba; 

p=0,344). 

Az SRI és SAI értékek folyamatosan növekedtek a pislogás után eltelt idő 

függvényében, de nagyon különböző mértékben a két alcsoportban. A stabil 

alcsoportban az SRI és SAI szignifikánsan nagyobb volt a pislogás utáni kezdeti 

időszakban (5 és 15 mp; p<0,05) mint a változó alcsoportban. Később (30 és 60 

másodpercnél) az SRI és az SAI különbsége a két alcsoportban eltűnt. Ennek oka a 

szignifikáns romlás volt a változó mintázatú alcsoportban (ANOVA; p<0,001); a stabil 
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alcsoportban az SRI és az SAI romlása nem volt szignifikáns (ANOVA; p>0,08). 

 

 Nincs változás (%) Javulás (%) Romlás (%) 

5-15 mp 75 17   8 

15-30 mp 72   0 28 

30-60 mp 69   0 31 

5-30 mp 61 11 28 

5-60 mp 58   3 39 

15-60 mp 56   0 44 

 

3. táblázat A topográfiás mintázat százalékos változása a pislogást követő egyes 

időintervallumokban 36 egészséges szemben. Az idő előrehaladtával egyre nagyobb a 

romlás- és egyre kisebb a javulás aránya. 

 

3. ábra A "szabálytalan" (aszimmetrikus csokornyakkendő, irreguláris) és "szabályos" 

(kerek, ovális, szimmetrikus csokornyakkendő) mintázatok arányának alakulása 

pislogást követő 1 perc alatt egészséges szemekben (n=36). 
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6.4 Műkönny hatása a szemfelszín szabályosságára 

A száraz szem próbák eredményei közül a Schirmer I próba az egészséges 

csoportban (n=5) átlagosan 14,4±4,3 mm/5perc, a száraz szem betegcsoportban (n=5) 

5,0±3,6 mm/5perc volt. A BUT átlaga egészségesekben 23,8±8,3 mp; száraz szemben 

7,8±3,2 mp-nek adódott. 

A száraz szem betegek műkönnygéllel kezelt szemein átmeneti szignifikáns 

növekedés (egymintás t-próba; p<0,001) után az SRI csökkent (4. táblázat). Az SRI a 

cseppentést követő 15. perctől végig szignifikánsan jobb maradt (egymintás t-próba; 

p<0,05), mint a cseppentés előtti érték. Később, 45 perc elteltével a kezelt szemek SRI 

értéke kisebb lett, mint a kontroll szemen. A kontroll szemeken nem történt változás (4. 

ábra). Egészségesek kezelt szemein 1 percnél szintén átmeneti szignifikáns növekedés 

(egymintás t-próba; p<0,001) mutatkozott, ezután nem változott az SRI (4. táblázat). A 

kontroll szemen ebben a csoportban sem történt változás. 

A száraz szem betegek műkönnygéllel kezelt szemén a PVA a cseppentés előtti 

értékhez képest átmenetileg csökkent 1 percnél (egymintás t-próba; p<0,001), majd 

szignifikánsan megnőtt (egymintás t-próba; p<0,05) és a teljes vizsgálat során nagyobb 

maradt (45 percnél egymintás t-próba; p<0,01). A kontroll szemeken a PVA nem 

változott. 

A kezelt beteg és egészséges szemek SRI és PVA értéke a szer becseppentése 

előtt szignifikánsan különbözött (kétmintás t-próba; p<0,05 és p<0,01), a kezelés után a 

különbség eltűnt (4. és 5. táblázat). 
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Csepp 

előtt 
1 perc 5 perc 15 perc 30 perc 45 perc 60 perc 

Egészséges 
0,37 
(0,18-0,56) 

0,96 
(0,29-1,62) 

0,30 
(0-0,75) 

0,30 
(0,01-0,59) 

0,35 
(0,04-0,67) 

0,46 
(0-0,92) 

0,44 
(0,18-0,71) 

Beteg 
0,94 
(0,58-1,30) 

1,72 
(1,16-2,27) 

0,62 
(0,36-0,88) 

0,58 
(0,43-0,73) 

0,56 
(0,29-0,83) 

0,57 
(0,32-0,81) 

0,61 
(0,37-0,84) 

P 0,010 0,107 0,159 0,094 0,230 0,541 0,336 

 

4. táblázat Az SRI alakulása egészséges (n=5) és száraz szemekben (n=5) műkönnygél 

becseppentése előtt és 1, 5, 15, 30, 45 és 60 perccel utána. A cseppentés előtt a betegek 

szemfelszíne szignifikánsan szabálytalanabb volt, ez a különbség utána megszűnt. 

Átlagértékeket tüntettünk fel, zárójelben a 95%-os konfidencia intervallum szerepel; a p 

értékek kétmintás t-próbák eredményei. 
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4.ábra A szemfelszín szabályosságának változása száraz szemben műkönnygél 

cseppentése után (n=5). 

Az SRI cseppentés után átmenetileg megnőtt (egymintás t-próba; p<0,001), a 

szemfelszín szabálytalanná vált. Ezt követően a kiindulási értékhez képest 

szignifikánsan csökkent (egymintás t-próba; p<0,05), a szemfelszín szabályos lett. A 

betegek másik szemébe (kontroll) nem cseppentettünk, itt változás nem történt. 

 

 
Csepp 

előtt 
1 perc 5 perc 15 perc 30 perc 45 perc 60 perc 

Egészséges 
0,93 
(0,84-1,03) 

0,68 
(0,43-0,94)

1,01 
(0,75-1,28)

1,01 
(0,83-1,19)

0,99 
(0,77-1,2) 

0,91 
(0,61-1,2) 

0,95 
(0,81-1,1) 

Beteg 
0,67 
(0,5-0,85) 

0,46 
(0,32-0,6) 

0,83 
(0,72-0,95)

0,82 
(0,71-0,92)

0,82 
(0,71-0,92) 

0,87 
(0,77-0,96) 

0,83 
(0,72-0,95)

P 0,002 0,130 0,154 0,099 0,090 0,664 0,228 

 

5. táblázat A PVA alakulása egészséges (n=5) és száraz szemekben (n=5) műkönnygél 

becseppentése előtt és 1, 5, 15, 30, 45 és 60 perccel utána. A cseppentés előtt a betegek 

várható látóélessége szignifikánsan rosszabb volt, ez a különbség utána megszűnt. 

Átlagértékeket tüntettünk fel, zárójelben a 95%-os konfidencia intervallum szerepel; a p 

értékek kétmintás t-próbák eredményei. 

Az SRI alakulása a cseppentés utáni 1 óra alatt beteg 
szemekben
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6.5 A cornea topográfiás vizsgálat reprodukálhatósága 

A K1 és K2 nem változott (ANOVA; p=0,684 és p=0,982) a pislogás után eltelt idő 

függvényében egészséges szemekben (n=30). Az SRI és SAI átlaga 5 másodpercnél volt 

legkisebb (0,37 és 0,34). Később ezek a paraméterek növekedtek, az SRI szignifikánsan 

(ANOVA; SRI: p=0,034; SAI: p=0,093). A legnagyobb értéket 60 másodpercnél észleltük 

(0,57 és 0,47; 6. táblázat). 

A keratometriás értékek (K1 és K2) szórása szignifikánsan növekedett 5 és 60 

másodperc között (ANOVA; p=0,006 és p=0,034; 7. táblázat). Az SRI és SAI szórása nem 

növekedett szignifikánsan (ANOVA; p=0,106 és p=0,352). 

A keratometriás értékek reprodukálhatósági hibája (variációs koefficiens; COV) 

szignifikánsan változott (ANOVA; K1: p=0,007 és K2: p=0,038). Az SRI és SAI egyformán 

reprodukálható volt minden időpontban (ANOVA; p=0,619 és p=0,356; 8. táblázat). 

 

 

 5 mp 15 mp 30 mp 60 mp p (ANOVA) 

K1 43,8 ± 1,2 43,7 ± 1,2 43,8 ± 1,2 44,1 ± 1,4 0,684 

K2 42,8 ± 1,2 42,8 ± 1,2 42,9 ± 1,2 42,9 ± 1,3 0,982 

SRI 0,37 ± 0,29 0,40 ± 0,27 0,42 ± 0,27 0,57 ± 0,31 0,034 

SAI 0,34 ± 0,15 0,36 ± 0,21 0,40 ± 0,20 0,47 ± 0,23 0,093 

 

6. táblázat A topográfiás indexszámok átlaga és az átlag szórása négy időpillanatban pislogás 

után egészséges szemekben (n=30). Az SRI szignifikánsan nőtt, az SAI, K1 és K2 nem 

változott.  
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 5 mp 15 mp 30 mp 60 mp p (ANOVA) 

K1 0,3 0,3 0,3 0,7 0,006 

K2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,034 

SRI 0,15 0,15 0,17 0,22 0,106 

SAI 0,11 0,11 0,15 0,17 0,352 

 

7. táblázat A paraméterek szórása (SD) három mérés alapján pislogás után négy 

időpillanatban egészséges szemekben (n=30). A keratometriás értékek (K1, K2) szórása 

szignifikánsan nőtt 60 mp alatt.  

 

 

 5 mp 15 mp 30 mp 60 mp p (ANOVA) 

K1 0,7 0,6 0,6 1,5 0,007 

K2 0,5 0,4 0,6 0,8 0,038 

SRI 54,0 46,1 48,1 43,5 0,619 

SAI 28,0 25,3 33,6 32,1 0,356 

 

8. táblázat A paraméterek reprodukálhatósági hibája (COV) három mérés alapján 

pislogás után négy időpillanatban egészséges szemekben (n=30). A SRI és SAI hibája 

nem változott. A keratometriás értékek hibája (K1, K2) az idő előrehaladtával 

szignifikánsan megemelkedett. 
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6.6 A nagysebességű videotopográfia 

A nagysebességű videotopográfiás rendszer a kereskedelmi forgalomban kapható 

cornea topográfból (TMS-1), és a hozzá kapcsolt kiegészítő számítógépből áll (5. ábra). A 

cornea topográf fotokeratoszkópjában a szemfelszínről tükröződő koncentrikus körök képét 

videokamera közvetíti standard NTSC videojel formájában. A fotokeratoszkópot és a 

kiegészítő számítógépet speciálisan kialakított kábellel kapcsoltuk össze, amely kétirányú 

kommunikációt tesz lehetővé. Továbbítja az NTSC jelet a kamera felől a kiegészítő 

számítógépre, az ellenkező irányban pedig a fotokeratoszkóp fényeinek külső irányítását 

biztosítja. A kiegészítő személyi számítógépben egy képdigitalizáló kártya fogadja és 

digitalizálja a beérkező videojelet. 
 

          

A nagysebességű video topográfia

Fotokeratoszkóp*

Adatrögzítő és
feldolgozó PC*

GND NTSC jel a
fotokeratoszkóp
felől

... PC a képek
rögzítéséhez
szükséges
szoftverrel*az eredeti TMS készülék része

 
5.ábra Az újonnan kifejlesztett nagysebességű videotopográf sémás rajza. 

 

A kísérletek a Hexium Kft (Magyarország) által gyártott PCI képdigitalizáló kártyával 

történtek, amit a SzTAKI kölcsönzött a munka számára. Az első vizsgálatsorozatot ezzel a 

kártyával végeztük el. Specifikálásra és prototípus verzióban kifejlesztésre került egy olyan 

szoftver, ami a Hexium képdigitalizáló kártya felhasználásával sorozatképek készítésére 

képes (6. ábra). A képeket a topográf eredeti programjai által megkövetelt formátumban állítja 

elő, így feldolgozásuk a megszokott módon folyik tovább, azaz a sorozatban levő egyedi 

képek egymás utáni elemzésével. 

Mivel kiderült, hogy ez a kártya nem eléggé precíz a feladat megoldására, sor került 

egy Data Translation (USA) DT3155 típusú precíziós monokróm képdigitalizáló kártya 

beszerzésére. A SzTAKI munkatársaival együttműködésben továbbfejlesztettük a korábban 

általunk kifejlesztett gyors videotopográfiás módszer szoftverét, a beszerzett Data Translation 

(USA) DT3155 típusú precíziós monokróm videokártya figyelembevételével. A 
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továbbfejlesztés lényege a cornea topográf elektronikus vezérlésének felhasználóbarát 

kialakítása egy interaktív grafikus felhasználói felület bevezetése révén. A felvételek rögzítése 

a kártyát hordozó számítógépre történik, elemzésüket továbbra is a gyári készülék eredeti 

szoftver rutinjai végzik. 

A képrögzítő szoftver munkafelületén beállítjuk a beteg nevét, a felvétel hosszát (max. 

30 másodperc) és a rögzítendő képek számát (max. 300). A maximális képfrekvencia 10 

kép/másodperc. A centrálást követően a képrögzítő szoftver "Indít" gombjának 

megnyomásával indul a képek rögzítése (6. ábra). Ekkor a fotokeratoszkóp fixálófénye és a 

lézer célzófények kialszanak, csak a világító koncentrikus körök maradnak bekapcsolva. A 

vizsgálati alanyt folyamatos fixálásra kérjük, mivel a szoftver nem képes a szemmozgás 

követésére. A beállított idő elteltével a felvétel leáll és automatikusan elindul a képek mentése 

az előzőleg kijelölt munkakönyvtárba. A képfájlokat digitális adathordozóra (pl. CD-re) írjuk 

és így másoljuk át a cornea topográf saját munkakönyvtárába. 

Feltártuk a topográfiás program által generált adat- és eredményfájlok szerkezetét. 

Ennek alapján programot írtunk a cornea topográf által szolgáltatott eredmények részben 

automatizált kiértékelésére. Így a cornea topográf munkakönyvtárába bemásolt képfájlok 

sorozatban elemezhetők. A program elindításakor megjelenik az első kép, a fixációs hibát 

szükség esetén manuálisan korrigáljuk. Ezután gombnyomásra automatikusan a következő 

kép nyílik meg, az utolsó kép után a program leáll. Jelenleg a topográfiás adatok (SRI, SAI, 

stb.) rögzítése a monitorról leolvasva mechanikusan történik. A teljes automatizáció az eredeti 

szoftver pontos ismeretét feltételezte volna, amely azonban jogvédelem alatt áll. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ábra A kifejlesztett képrögzítő szoftver prototípus kezelői felülete. 
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6.7 Videotopográfia egészséges szemekben 

Az SRI és SAI változása jellegzetes volt (7. ábra), de néhány esetben ettől egyéni 

eltéréseket is láttunk, különösen a pislogás után hosszabb idővel. 

7. ábra Az SRI és az SAI tipikus változása pislogást követő 30 mp alatt egészséges szemben 

(8. és 1. alany). Az SRI kezdetben javul, majd kb. 6 mp után romlik. Az SAI kezdetben javul, 

majd romlik és átlagosan 16 mp után stabilizálódik. 

Szaggatott vonal: mért adatpontok; Folytonos fekete vonal: mozgóátlag trendvonal (0-30mp; 

ld. szöveg); Folytonos piros vonal: polinomiális trendvonal (0-15mp; ld. szöveg). 
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Az SRI 11 esetben minimum értékre csökkent (SRImin), átlagosan 7,1±3,9 (tmin) 

másodperccel teljes pislogás után. Tíz esetben az SRI csökkenése szignifikáns volt (P<0,001). 

Később 9 szemben jelentős SRI romlás kezdődött (növekedés) 13,5±7,0 másodpercnél (tw), de 

csak 5 esetben érte el az SRI a kiindulási értékét (SRIi) 17,4±7,2 másodpercnél (tr). A jelentős 

romlásnak azt tekintettük, amikor a mozgóátlag trendvonal szórása elérte az SD értékét. A 7. 

alany végig nagyon alacsony és stabil SRI-t mutatott. A 10. alany esetében  az SRI 

folyamatosan növekedett, emiatt minimum értékről itt nem beszélhetünk. Két alany esetében 

(11. és 13.) a minimális érték elérése után az SRI enyhén megnőtt, utána csökkenni kezdett és 

a mérés végéig csökkenő tendenciát mutatott. A 14. és 15. alanynál az SRI kezdetben nőtt egy 

maximum értékig, majd csökkent; az utóbbi alanynál a 30 másodperces mérési időszak 

második felében második maximum érték is jelentkezett (9. táblázat). 

Az SAI 15-ből 13 esetben szignifikánsan csökkent a szem nyitása után és alsó értéket 

ért el (SAImin) átlagosan 5,4±2,7 másodperccel pislogást követően. A maradék két szemben 

ellenkező tendenciát találtunk: az SAI felső értéket ért el és utána csökkent. Tizenegy 

szemben az alsó érték elérése után az SAI 10,3±5,1 másodperctől satisztikai szempontból 

növekedni kezdett. Kilenc esetben az SAI visszatért a kiindulási értékhez (SAIi) 15,5±7,7 

másodperccel pislogás után. Két szemben (11. és 13.) az SAI folyamatosan csökkent 15 és 30 

másodperc között (10. táblázat). 

A törőerő mérsékelten változott. Az átlagos ingadozás (az összes alanyra számítva) 

0,61 és 0,55 dioptria volt (K1 és K2), ami kb. ±1% változásnak felel meg. A legnagyobb 

ingadozás 1,39 és 1,5 dioptria volt. Az astigmia (K1 és K2 különbsége) átlagosan 0,28 

dioptriányit változott 30 másodperc alatt. A törőerő értékekben nem volt egyértelmű változási 

tendencia, a talált változások véletlenszerű ingadozások összeadódásával magyarázhatók (8. 

és 9. ábra). 

Az SRImin és SRIi korrelált egymással (R=0,73, p<0,001; Spearman) és a tmin is 

korrelált tw–vel (R=0,88, p<0,01; Spearman), tr-rel (R=0,86, p<0,05; Spearman) és fordítottan 

a Schirmer próba eredményével (τ=-0,42, p<0,05; Kendall). Az SAImin erősen korrelált SAIi–

val (R=0,94, p<0,001; Spearman). További összefüggéseket nem találtunk, így nem volt 

korreláció az SRI és a szemréstágasság, valamint az SRI és a fixációs hiba között, mindkét 

paraméter változott a vizsgálatok során. 

A Schirmer I próba eredménye átlagosan 16,9±7,1mm/5perc, a BUT 15,7±6,2 

másodperc volt. Összehasonlításképpen videotopográfiával az SRI növekedésének kezdete 

átlagosan 13,5 másodpercnél volt, az SAI 10,3 másodpercnél kezdett növekedni. 
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Személy Életkor 

(év) 

SRIi SRImin tmin (átlag±SE) 

(mp) 

p tw (átlag±SE) 

(mp) 

SD tr (átlag±SE) 

(mp) 

1 37 0,58 0,53 3,4±0,3 0,0001 5,8±0,3 0,03 6,5±0,4 

2 56 0,29 0,04 12,0±1,2 0,0001 21,5±0,3 0,04  

3 32 0,56 0,48 6,8±0,8 0,0001 16,8±0,3 0,04 19,3±0,6 

4 36 0,96 0,64 5,8±0,4 0,0001 9,3±0,7 0,08 23,0±0,2 

5 30 0,62 0,40 4,4±0,2 0,0001 7,0±0,3 0,05 14,0±0,8 

6 25 0,32 0,31 1,4±2,9 NS 5,8±2,9 0,05  

7 20 0,06 Alacsony és stabil SRI 

8 48 0,55 0,18 5,9±1,0 0,0001 12,0±0,2 0,05 24,0±0,1 

9 27 0,87 0,47 8,0±0,4 0,0001 22,5±2,0 0,05  

10 21 0,51 Folyamatos SRI növekedés 

11 29 0,94 0,37 12,0±0,8 0,0001 Enyhe növekedés, majd csökkenés 

12 31 0,87 0,67 13,5±1,8 0,0001 20,8±0,7 0,05  

13 39 0,95 0,58 5,3±0,5 0,0001 Enyhe növekedés, majd csökkenés 

14 20 0,21 SRI növekedés maximum értékig, majd csökkenés 

15 22 0,56 SRI növekedés maximumig, csökkenés, majd növekedés 2. maximumig 

 

9. táblázat Az SRI változik pislogás után egészségesekben (n=15). SRIi: kezdeti felszíni szabályosság a pislogást követő első kép alapján, 

SRImin: legkisebb SRI pislogás után, tmin: SRImin eléréséig eltelt idő, SE: szórás, p: az SRI csökkenésének szignifikancia értéke, tw: az SRI jelentős 

romlásának kezdeti időpontja, SD: a trendvonal standard deviációja, tr: a kiindulási értékhez való visszatérésig eltelt idő. 
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Személy Életkor 

(év) 

SAIi SAImin tmin (átlag±SE) 

(mp) 

p tw (átlag±SE) 

(mp) 

SD tr (átlag±SE) 

(mp) 

1 37 0,40 0,35 7,5±0,2 0,0001 10,3±0,3 0,02 12,5±0,2 

2 56 0,20 0,15 6,6±0,1 0,0001 12,0±0,3 0,03 16,8±0,3 

3 32 0,46 0,36 4,0±0,4 0,0001 17,3±0,4 0,03  

4 36 0,74 0,60 5,3±1,0 0,0001 14,5±0,6 0,04 26,0±0,2 

5 30 0,42 0,41 1,9±0,6 0,001 4,3±0,7 0,02 3,3±2,6 

6 25 0,38 0,19 6,7±0,3 0,0001 8,3±0,5 0,03 12,0±0,2 

7 20 0,18 0,15 2,8±0,3 0,0001 5,0±0,3 0,02 6,5±0,7 

8 48 0,32 0,26 3,3±0,5 0,0001 19,3±0,3 0,03 20,5±0,2 

9 27 0,44 0,32 3,7±0,3 0,0001 6,5±0,6 0,04 17,5±0,2 

10 21 0,24 Maximum elérése után csökkenés 

11 29 0,47 0,37 9,5±0,8 0,0001 Folyamatos csökkenés 

12 31 0,41 Maximum elérése után csökkenés 

13 39 0,51 0,44 11,2±2,2 0,0001 Folyamatos csökkenés 

14 20 0,28 0,19 4,6±0,5 0,0001 10,3±0,3 0,03  

15 22 0,43 0,33 3,7±0,2 0,0001 5,5±0,3 0,02 24,8±0,1 

 

10. táblázat SAI változik pislogás után egészségesekben (n=15). SAIi: kiindulási felszíni aszimmetria a pislogást követő első kép alapján, 

SAImin: legkisebb SAI pislogás után, tmin: SAImin eléréséig eltelt idő, SE: szórás, p: az SAI csökkenésének szignifikancia értéke, tw: az SAI 

jelentős romlásának kezdeti időpontja, SD: a trendvonal standard deviációja, tr: a kiindulási értékhez való visszatérésig eltelt idő. 
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8. ábra A cornea törőerejének változása (K1) pislogást követően; tipikus eset 

egészséges szemben (11. alany). Nincs egyértelmű tendencia; a változás mindössze kb. 

1%-os. 

9. ábra A törőerő változása (K1) a 8. ábrán bemutatott alanyban. Minden ábrázolt 

adatpont az adott időpontban és közvetlenül előtte mért törőerő érték különbsége. A K1 

véletlenszerű változásai nyilvánvalóak. 
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6.8 Videotopográfia száraz szem betegekben 

A hét száraz szem beteg közül öt esetben az SRI és az SAI hasonlóképpen 

változott, mint egészségesekben. Kezdetben csökkentek, minimum értéket értek el 

átlagosan 4,7±1,6mp és 5,0±3,1mp elteltével. Tipikus képsorozatot mutatunk be a 10/A 

ábrán, amin jól láthatók a kezdetben torzult koncentrikus körök. Ez a szabálytalanság 

később a könnyfilm felépülésével eltűnt. Két szemben ettől eltért az SRI és az SAI 

változása (11. és 12. táblázat). 

Műkönny becseppentése után a topográfiás kép egészségesre emlékeztetően 

szabályos lett (10/B ábra). Bár a szemfelszíni szabályosság szignifikánsan javult, és a 

könnyfilmdinamika is az egészségeshez hasonló lett, ez a szabályosság nem volt tartós. 

Az 5. alany szemén pislogás után 8 másodperccel az SRI rosszabb lett, mint cseppentés 

előtt (11. ábra). 

 

 

A 0,25 mp 1 mp 1,75 mp 2,25 mp 

    
SRI:  1,80 1,03 1,01 0,34 

SAI: 3,83 1,30 0,81 0,50 

 

B 0,25 mp 0,75 mp 1,25 mp 2 mp 

    
SRI: 0,44 0,29 0,21 0,12 

SAI: 0,37 0,31 0,28 0,32 

10. ábra Pislogást követő topográfiás képek műkönny cseppentése előtt (A) és után (B) 

száraz szem betegben. 
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 Cseppentés előtt Műkönny cseppentése után 

Személy Nem Életkor 

(év) 

SRIi SRImin tmin (átlag±SE) 

(mp) 

p SRIi SRImin tmin (átlag±SE) 

(mp) 

p 

1 F 72 1,35 0,83 3,7±0,6 0,0001 0,28 0,04 13,0±0,5 0,0001 

2 F 55 0,52 0,31 4,3±0,8 0,0001 0,50 0,44 2,6±0,5 0,0001 

3 F 56 0,24 0,02 3,0±0,1 0,0001 0,24 Folyamatos növekedés 

4 F 60 0,29 0,09 7,2±0,6 0,0001 0,41 0,29 11,7±1,3 0,0001 

5 F 48 1,08 0,99 5,1±1,6 0,001 0,84 0,69 2,8±0,1 0,0001 

6 F 55 0,36 
Maximum 2,7 mp-nél, majd 

csökkenés, utána növekedés 
0,24 0,07 6,7±0,3 0,0001 

7 F 64 1,08 Maximum 3,3 mp-nél, utána stabil 1,24 0,86 4,2±0,5 0,0001 

 

11. táblázat Az SRI pislogást követő változása műkönny cseppentése előtt és után száraz szem betegekben (n=7). 

SRIi: kezdeti felszíni szabályosság, SRImin: legkisebb SRI pislogás után, tmin: SRImin eléréséig eltelt idő, p: az SRI csökkenésének 

szignifikancia értéke. 
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 Cseppentés előtt Műkönny cseppentése után 

Személy Nem Életkor 

(év) 

SAIi SAImin tmin (átlag±SE) 

(mp) 

p SAIi SAImin tmin (átlag±SE) 

(mp) 

p 

1 F 72 2,99 0,50 3,8±0,2 0,0001 0,28 Folyamatos növekedés 

2 F 55 0,31 0,23 1,7±0,6 0,0001 0,32 
Maximum 2,61 mp-nél, utána 

csökkenés, majd növekedés 

3 F 56 0,36 Folyamatos növekedés 0,24 Folyamatos növekedés 

4 F 60 0,25 0,20 8,4±1,1 0,0001 0,30 0,21 11,7±1,3 0,0001 

5 F 48 0,63 0,51 3,0±0,3 0,0001 0,26 Folyamatos növekedés 

6 F 55 0,23 
Maximum 3,8 mp-nél, 

Utána csökkenés 
0,28 0,21 6,7±0,3 0,0001 

7 F 64 0,77 0,56 8,2±2,4 0,0001 2,27 0,67 4,2±0,5 0,0001 

 

12. táblázat Az SAI pislogást követő változása műkönny cseppentése előtt és után száraz szem betegekben (n=7). 

SAIi: kezdeti felszíni aszimmetria, SAImin: legkisebb SAI pislogás után, tmin: SAImin eléréséig eltelt idő, p: az SAI csökkenésének 

szignifikancia értéke. 
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11. ábra A könnyfilmdinamika műkönny becseppentése előtt és után száraz szemben 

(5. alany). 

A: mért értékek cseppentés nélkül 

B: polinomiális trendvonal cseppentés nélkül 

C: mért értékek műkönny cseppentését követően 

D: polinomiális trendvonal műkönny cseppentését követően 

 

 

 

Nem minden betegben okozott ugyanolyan változást a műkönny becseppentése. 

A betegek egy részében a tendencia hasonló maradt, mint cseppentés előtt és nem 

javultak a paraméterek. A többi szemben a könnyfilm felépülése vált láthatóvá, de egy 

esetben a cseppentés előtti szabályos dinamika eltűnt. 

Az SRI és SAI kiindulási és minimális értéke valamivel nagyobb volt, mint 

egészségesekben. Ezek az értékek csökkentek műköny cseppentését követően és az 

egészségesekre jellemző értéket megközelítették. Mindezek a változások azonban az 

alacsony esetszám miatt statisztikailag nem voltak szignifikánsak. 
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6.9 Videotopográfia inkomplett pislogás után 

Mind teljes, mind részleges pislogást követően az SRI (p<0,01; p<0,01) és a 

PVA (p<0,01; p<0,05) szignifikánsan változott (12. és 13.ábra) az egészséges 

szemekben (n=15). A keratometriás értékek nem változtak (p>0,05). A pislogás után fél 

mp-cel mért SRI (SRIi) és PVA (PVAi), a könnyfilm felépülési idejének megfelelően 

mért minimális SRI (SRImin) és maximális PVA (PVAmax), a pislogás után mért 

utolsó SRI (SRIu) és PVA (PVAu), a legkisebb és legnagyobb keratometriás érték 

közötti különbség (K1vált és K2vált), valamint a videotopográfiával mért könnyfilm 

felépülési idő (BT-VT), és könnyfilm felszakadási idő (BUT-VT) nem különbözött 

szignifikánsan teljes és részleges pislogás után (p=0,897 és p=0,568). Az átlagos 

könnyfilm felépülési idő (BUT-VT) teljes pislogást követően 6,0±4,3 mp, részleges 

pislogást követően 5,8±4,1 mp volt. A könnyfilm felszakadása teljes pislogás után 7 

esetben és részleges pislogás után 10 esetben következett be a vizsgálati idő alatt. A 

teljes mérési időszakban mért SRI értékek átlaga (SRIö) szignifikánsan nagyobb volt 

részleges pislogás után (p<0,05; 13. táblázat). 

A keratometriás értékek kismértékű változása (K1vált, K2vált) véletlenszerű 

ingadozás eredménye. Szignifikáns korrelációt nem mutatott más paraméterekkel.  

A könnyfilm felszakadási idő hagyományos fluoreszceines méréssel átlagosan 

15,7 mp volt, videotopográfia segítségével 23,5 ill. 22,1 mp-nek adódott teljes és 

inkomplett pislogás után (13. táblázat). A két módszerrel mért értékek nem korreláltak 

egymással (Pearson korreláció; R=0,383, p=0,159 ill. R=-0,092, p=0,746). 
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12. ábra Az SRI átlagának változása teljes és részleges pislogás után egészséges 

szemeken (n=15). A narancssárga oszlopok a teljes-, a kék oszlopok a részleges 

pislogás után mért adatok átlagát és szórását ábrázolják. A kiindulási érték a pislogás 

után fél másodperccel mért érték. 
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13. ábra A várható látóélesség átlaga és szórása teljes (narancssárga oszlopok) és 

részleges (kék oszlopok) pislogást követően egészséges szemeken (n=15). A kiindulási 

érték a pislogás után fél másodperccel mért adat. 

p<0,01 
p<0,01 

p<0,01 

p<0,05 
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 Teljes pislogás Inkomplett pislogás p 

SRIi 0,70 (0,52-0,88) 0,67 (0,56-0,77)        0,694 

SRImin 0,43 (0,35-0,51) 0,41 (0,31-0,51) 0,794 

SRIu 0,66 (0,54-0,79) 0,80 (0,54-1,06) 0,260 

SRIö 0,56 (0,47-0,65) 0,71 (0,56-0,86) 0,047 

PVAi 0,84 (0,78-0,91) 0,85 (0,81-0,89) 0,610 

PVAmax 0,91 (0,85-0,97) 0,88 (0,85-0,92)        0,625* 

PVAu 0,82 (0,76-0,87) 0,75 (0,66-0,84)        0,554 

K1vált 1,03 (0,68-1,39) 1,21 (0,68-1,75) 0,556 

K2vált 0,85 (0,63-1,07) 1,15 (0,62-1,67) 0,280 

BT-VT 6,0 (3,7-8,4) 5,8 (3,5-8,1) 0,897 

BUT-VT 23,5 (19,3-27,7) 22,1 (18,8-25,4) 0,568 

 

13. táblázat A könnyfilmdinamika egyes paramétereinek átlaga teljes és részleges 

pislogás után 15 egészséges szemben (zárójelben a 95%-os konfidencia intervallum). 

SRIi: pislogás után fél mp-cel mért SRI; SRImin: a könnyfilm felépülési idejének 

megfelelően mért minimális SRI; SRIu: a pislogás után mért utolsó SRI; SRIö: a teljes 

mérési időszakban mért SRI értékek átlaga; PVAi: pislogás után fél mp-cel mért PVA; 

PVAmax: a könnyfilm felépülési idejének megfelelően mért maximális PVA; PVAu: a 

pislogás után mért utolsó SRI; K1vált és K2vált: a keratometriás értékek változásának 

amplitúdója; BT-VT: videotopográfiával kapott átlagos könnyfilm felépülési idő (mp); 

BUT-VT: videotopográfiával kapott átlagos könnyfilm felszakadási idő (mp); A p 

értékek kétmintás t-próbák eredményei (kiv. *: Mann-Whitney próba). 
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6.10 A cornea mikroszkopikus eltérései száraz szem betegségben 

Biomikroszkópos vizsgálattal az egészséges kontroll csoportban (n=10) néhány 

esetben gerontoxon fordult elő és három személyben 1-es stádiumú LIPCOF-t 

észleltünk. A siccás csoportban (n=10) blepharitis képét láttuk egy esetben és 1-es vagy 

2-es stádiumú LIPCOF-t minden betegben, a cornea ép volt. Az endocrin betegek (n=8) 

LIPCOF-on és tágult conjunctivalis ereken kívül kóros eltérést nem mutattak. A 

lagophthalmusos csoport betegeiben (n=8) az alsó szemhéj ectropiumát és krónikus 

blepharitist láttunk, egy esetben az alsó szemhéjszél kifejezett hegesedésével. Keratitis 

punctata superficialis képét egy betegnél találtuk. A cornea hegesedését egy esetben 

sem láttuk. A száraz szem próbák eredményeit a 14. táblázatban foglaljuk össze. 
 

 Egészséges 
(E; n=10) 

Sicca 
(S; n=10) 

Dysthyroid 
(D; n=8) 

Lagophthalmus 
(L; n=8) 

p 

Életkor 
(év) 

61,5 
(54,0-69,0) 

62,2 
(56,0-68,4) 

54,8 
(46,0-63,0) 

68,0 
(63,0-73,0) =0,061 

BSCVA 0,9 
(0,7-1,1) 

1,0 
(0,9-1,2) 

1,0 
(0,9-1,1) 

0,7 
(0,4-1,0) <0,05* 

Súlyosság 
(1-5)  2,4 

(1,7-3,1) 
2,5 

(2,1-2,9) 
3,4 

(2,6-4,1) <0,05* 

LIPCOF 
(0-4) 

0,3 
(0-0,6) 

1,1 
(0,9-1,3) 

1,8 
(1,2-2,3) 

2,8 
(2,4-3,1) <0,0001** 

BUT 
(mp) 

14,3 
(10,1-18,5) 

4,4 
(3,1-5,7) 

7,4 
(2,7-12,0) 

2,6 
(1,0-4,3) <0,0001*** 

Schirmer 
(mm/5 
perc) 

16,3 
(12,5-20,1) 

6,7 
(0,7-12,7) 

6,6 
(1,9-11,3) 

17,3 
(10,8-23,7) <0,01**** 

Festődés 
(0-5)  1,1 

(0,4-1,8) 
1,5 

(0,7-2,3) 
2,8 

(2,0-3,5) <0,01***** 
 

14. táblázat Klinikai vizsgálatok eredményei egészségesekben és betegekben. 

Az átlagértékek alatt zárójelben a 95%-os konfidencia intervallumok. p=ANOVA 

(kivéve LIPCOF: Kruskal-Wallis). BSCVA=legjobb korrigált látóélesség; LIPCOF 

=szemhéjszéllel párhuzamos conjunctiva redők; BUT= könnyfilm felszakadási idő 
* E vs. L; p<0,05, Bonferroni. 
** E vs. L; p<0,001. E vs. D, és S vs. L; p<0,01, Dunn. 
*** E vs. S, és E vs. L; p<0,001. E vs. D; p<0,05, Bonferroni. 
**** E vs. S, és E vs. D, és S vs. L, és D vs. L; p<0,05, Bonferroni. 
***** S vs. L; p<0,01. D vs. L; p<0,05, Bonferroni. 
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A felszínes és szárnyas epithelialis sejtek sűrűsége a cornea centrumában 

szignifikánsan kisebb volt a siccás csoportban mint az egészségesekben (p<0,01 és 

p<0,01, Bonferroni; 15. táblázat). Az epithelialis és a cornea vastagság szignifikánsan 

kisebb lagophthalmusban a másik három csoporthoz viszonyítva (p<0,01, Bonferroni; 

16. táblázat). 

A subbasalis idegek- és az egy képen látható elágazódásaik száma hasonló volt a 

négy csoportban (p=0,149 és p=0,899, ANOVA). A subbasalis idegek mentén látható 

orsószerű megvastagodások száma milliméterenként szignifikánsan több 

lagophthalmusos betegekben mint egészségesekben (p<0,05, Bonferroni). 

Szignifikáns korrelációt találtunk a betegek panaszai és a száraz szem próbák 

eredményei között: BUT, R=-0,77, p<0,0001; LIPCOF, R=0,68, p<0,0001; Festődés, 

R=0,75, p<0,0001 (Spearman). A száraz szem próbák eredményei jól korreláltak 

egymással: BUT és LIPCOF R=-0,55, p<0,001; BUT és Festődés R=-0,73, p<0,0001; 

LIPCOF és Festődés R=0,76, p<0,0001 (Spearman). Az epithelialis és cornea vastagság 

szignifikáns negatív korrelációt mutatott a LIPCOF-fal (R=-0,50, p<0,01 és R=-0,64, 

p<0,0001, Spearman korreláció) és a Festődéssel (R=-0,52, p<0,01; R=-0,57, p<0,001, 

Spearman). Az epithelialis vastagság szignifikáns pozitív korrelációt mutatott a cornea 

vastagsággal (R=0,56; p<0,01, Spearman). 

A többszörös regressziós analízis a LIPCOF erős korrelációját mutatta az epithel 

vastagságával az alsó periférián: 1 fokozat LIPCOF növekedés = 3 µm csökkenés 

(R2=0,25, p<0,05), a cornea vastagságával a centrumban: 17 μm csökkenés (R2=0,23, 

p<0,05) és az alsó periférián: 38 μm csökkenés (R2=0,39, p<0,001); az életkortól és a 

többi száraz szem próba eredményétől függetlenül. 

Néhány morfológiai eltérést is tapasztaltunk a betegcsoportokban. Egyes 

betegekben szabálytalan elágazódásokat találtunk a subbasalis idegek szintjén. Ezek a 

gyűrű alakú, kanyargós ágak merőlegesen indulnak az egymással párhuzamos idegekből 

(14. ábra). A stroma a periférián gyakran magasabb reflektivitású volt a membrana 

basalis síkjától kezdve a stroma teljes vastagságában; keratocyták itt nem voltak 

láthatók. A nyolc endocrin beteg közül háromban Fuchs-szerű eltéréseket találtunk az 

endothelsejt rétegben. A kisebb elváltozások körülbelül egy sejt méretű sötét foltok, míg 

a nagyobbak 3-5-ször nagyobbak (15. ábra). A többi három csoport közül egyikben sem 

fordult elő hasonló eltérés az endotheliumban. 
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 Egészséges (E) 
n=10 

Sicca (S) 
n=10 

Dysthyroid (D) 
n=8 

Lagophthalmus (L) 
n=8 

p 

Felszíni 

epithelsejtek 

(sejt/mm2) 

994 (712-1275) 

1212 (1026-1398) 

956 (518-1394) 

789 (539-1039) 

843 (702-984) 

777 (597-957) 

916 (746-1086) 

920 (810-1030) 

894 (815-972) 

944 (831-1057) 

1002 (821-1184) 

1241 (870-1612) 

=0,451 

<0,01* 

=0,072 

Szárnyas 

epithelsejtek 

(sejt/mm2) 

5679 (5313-6046) 

5804 (5437-6171) 

5768 (5340-6197) 

5358 (4919-5796) 

5028 (4612-5444) 

5044 (4523-5564) 

5329 (5042-5616) 

5260 (4988-5532) 

5238 (4688-5787) 

5350 (4953-5748) 

5277 (5072-5482) 

5493 (5266-5720) 

=0,392 

<0,01* 

=0,205 

Basalis 

epithelsejtek 

(sejt/mm2) 

10194 (9080-11310) 

9858 (9150-10570) 

9862 (9355-10370) 

9466 (8351-10580) 

9131 (7913-10350) 

9212 (7749-10680) 

9797 (8956-10640) 

97775 (9087-10460) 

9869 (9015-10720) 

10144 (9236-11050) 

10610 (9499-11720) 

9905 (9110-10700) 

=0,606 

=0,159 

=0,615 

Endothelsejtek

(sejt/mm2) 
3193 (2099-4286) 2572 (2103-3041) 3085 (2170-3999) 2573 (2140-3005) =0,267 

 
15. táblázat Az epithelsejtek sűrűsége konfokális mikroszkóppal, egészséges és beteg szemekben. 

Minden cellában 3 eredmény látható: ezek a felső perifériára, centrumra, és az alsó perifériára vonatkoznak. Az átlagértékek mellett zárójelben a 

95%-os konfidencia intervallumok. p=ANOVA. 
* E vs. S; p<0,01, Bonferroni. 



Eredmények 

 57

 Egészséges (E) 
n=10 

Sicca (S) 
n=10 

Dysthyroid (D) 
n=8 

Lagophthalmus (L) 
n=8 

p 

Epithel vastagság 

(mikron) 

58,4 (53,3-63,4) 

52,6 (48,8-56,3) 

60,0 (54,9-65,1) 

51,0 (46,2-55,8) 

48,9 (45,8-52,0) 

52,6 (48,5-56,6) 

50,7 (45,9-55,5) 

47,5 (43,2-51,8) 

51,0 (44,2-57,8) 

48,1 (45,0-51,3) 

47,9 (44,8-50,9) 

44,0 (37,9-50,1) 

<0,01* 

=0,099 

<0,001** 

Cornea vastagság 

(mikron) 

642 (624-660) 

544 (526-562) 

633 (604-663) 

599 (581-617) 

523 (497-550) 

599 (566-632) 

594 (555-633) 

544 (510-578) 

597 (569-625) 

605 (560-649) 

476 (438-514) 

513 (453-573) 

<0,05 

<0,01*** 

<0,001**** 

 
16. táblázat Epithel és cornea vastagság konfokális mikroszkóppal, egészséges és beteg szemekben 

Minden cellában 3 eredmény látható: ezek a felső perifériára, centrumra, és az alsó perifériára vonatkoznak. Az átlagértékek mellett 

zárójelben a 95%-os konfidencia intervallumok. p=ANOVA. 
* E vs. L; p<0,01, Bonferroni. 
** E vs. L; p<0,001, Bonferroni. 
*** E vs. L, és D vs. L; p<0,01, Bonferroni. 
**** E vs. L; p<0,001. S vs. L; p<0,01. D vs. L; p<0,05, Bonferroni. 
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14. ábra Szabálytalan elágazódás a subbasalis idegeken száraz szemben. 

 

 

 
 

15. ábra Fuchs dystrophiára emlékeztető sötét foltok a cornea endotheliumában száraz 

szem betegben. 
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7. Megbeszélés 
7.1 A cornea felszíni topográfiájának változása pislogás után 

Cornea topográfián a teljes szaruhártyafelszín törőerejének és görbületi 

sugarának 5000-10000 pontjában történő feltérképezését értjük, ezért szabálytalan 

felszínek vizsgálatára is alkalmas [2,9]. Az általunk használt készülék működési elve a 

Placido korongra vezethető vissza [2]. Pontossága bizonyított. Egészséges szemekben a 

cornea bármely pontjában mért törőerő szórása nem haladta meg a 0,2 dioptriát [34]. A 

hagyományos keratometria a cornea 4 pontjának vizsgálata alapján határozza meg 

annak görbületét. Számos gyakorlati probléma megoldásához ez elegendő, pl. cilinderes 

szemüveg felírása, műlencsetervezés, más esetekben azonban szükséges a részletesebb 

elemzés [2], pl. előzetes refraktív sebészeti beavatkozás utáni műlencsetervezés 

kapcsán. A számítógépes cornea topográfia a gyakorló szemészorvos számára segítséget 

nyújt irreguláris astigmiák analízisében, refraktív sebészeti beavatkozások 

megtervezésében és utánkövetésében [51,55], bonyolultabb kontaktlencse-

illesztésekben. Cornea betegségek progressziójának követésére külön diagnosztikus 

protokollt hoztak létre [38]. 

A corneát borító könnyfilmnek fontos élettani szerepe van, optikailag sima és 

szabályos felszínt biztosít, amely fontos a jó látáshoz. A könnyfilm azonban 

termodinamikailag instabil, folyamatosan párolog, végül felszakad. Általában mielőtt ez 

megtörténne és száraz folt jelenne meg a corneán, a pislogás újraképezi a könnyfilmet. 

Korábban kimutatták, hogy a könnyfilm felszakadásának ideje és a pislogás 

frekvenciája között fordított arányosság áll fenn [129]. Mivel a könnyfilm felszakadási 

ideje egészséges szemeken átlagosan 15-30 másodperc, ezért a topográfiás kép 

változása várható, ha két pislogás között legalább ennyi idő telik el.  

A pislogás frekvenciáját befolyásolhatják a stresszel járó helyzetek [33,128]. A 

comea topográfiás vizsgálat során a beteg számára szokatlan körülményeket teremtünk: 

felszólítjuk, hogy nyissa tágra szemét, ne pislogjon stb. Emiatt egészséges szemű 

alanyokon olyan eredményeket is kaphatunk, melyek nem tükrözik híven a valós 

állapotot, pl. egyenetlen, szakadozott könnyfilmet láthatunk. Ez különösen olyankor 

fordulhat elő, amikor a célzás a szokásosnál több időt vesz igénybe, és meghaladja a 

könnyfilm felszakadási idejét. 

Eredményeink egyértelműen mutatják, hogy a pislogás elmaradása a topográfiás 
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indexek szignifikáns változását okozza. Vizsgálataink során átmeneti javulás után a 

regularitási és az aszimmetria index (SRI és SAI) növekedését tapasztaltuk az utolsó 

pislogás után eltelt idő függvényében. A regularitási index változása már 10 másodperc 

alatt is szignifikáns volt az első felvétel után, amely mindig 5 másodperccel a pislogást 

követően készült. Eredményeink szerint a várható látóélesség romlásának egyharmada 

esett az első 10 másodpercre, a második harmad a következő 15 másodpercre és az 

utolsó harmad a fennmaradó 30 másodpercre (30%, 35% és 35% volt a pontos 

megoszlás). A másik két paraméter nem romlott ilyen egyenletesen. Az SRI növekedése 

kifejezett volt az első 10 másodperc során (30%), alig nőtt a következő 15 másodperc 

alatt (7%), majd a maradék 30 másodperc alatt nagyon jelentősen emelkedett az értéke 

(63%). Az SAI kevésbé romlott az első két időtartományban (11, illetve 18%), de az 

utolsó 30 másodperc alatt nagymértékű növekedést láttunk (71%). Mindezek alapján 

tehát a könnyfilm felépülése gyorsan végbemegy és ezt követi a felszakadás lassú 

folyamata. A kimutatott általános tendencia ellenére azonban nagy individuális 

különbségek is mutatkoztak, valószínűleg a könnyfilm stabilitás egyéni különbségei 

következtében. 

Pislogás elmaradásakor a cornea elülső felszínének szabályossága 

egészségesekben a fentitől eltérően is változhat. Egyes esetekben a felszakadás később 

indul – pislogást követően legalább 30 másodperc elteltével – vagy egy perc alatt sem 

kezdődik meg. További néhány szemben a könnyfilm felépülése több, mint 5 

másodpercig tartott (amikor 15 másodperc elteltével a szemfelszín szabályosabb, mint 

pislogás után 5 másodperccel). Kevés esetben a szemfelszín pislogás után egy perc alatt 

egyre szabályosabbá vált, tehát ezekben a szemekben a legstabilabb a könnyfilm. 

Az egyik szemben a legrosszabb SRI, SAI és PVA értékek az első mérési 

időpontban, 5 mp-nél jelentkeztek. Ugyanez a szem egy későbbi vizsgálatban is hasonló 

eredményeket mutatott. Egy másik vizsgálati alanynál a következőket tapasztaltuk: a 

legrosszabb SAI 5 mp-cel a pislogás után, a legjobb SRI 15 mp-kor jelentkezett és a 

várható látásélesség nem változott a 60 mp-es mérésig, amikor is enyhén romlott. A 

harmadik kiemelt alany esetében az SRI több mint hatszorosára emelkedett ugyan, de a 

60 mp után mért legrosszabb érték jobb volt, mint az 5 mp-es mérési eredmények 

átlaga. Az SAI és a PVA értékei nem változtak a pislogás után eltelt idő függvényében. 

Egy esetben kiugróan rossz SRI és PVA értékeket kaptunk pislogás után 60 mp-cel 
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(ugyanennek az alanynak a korábbi és a többi alany 60 mp-es eredményeihez képest is). 

Itt erős könnyezés indult be és ez befolyásolta az utolsó felvétel minőségét. 

Ami az említett három atípusos esetet illeti, nem tudunk magyarázatot, de arról 

is szó lehet, hogy igen stabil könnyfilmmel állunk szemben, amely még 60 mp után sem 

szakad fel. 

A szemfelszínről tükröződő kép torzulása, melyet a könnyfilm felszakadása 

okoz régóta ismert jelenség; a könnyfilm felszakadási idő non-invazív mérése ezen 

alapul [70]. Ugyanakkor korábban nem vizsgálták azt, hogy ez a két pislogás között 

kialakuló torzulás elegendő-e ahhoz, hogy a cornealis felszín topográfiás mintázatának 

típusa átalakuljon. Eddig azt gondoltuk, hogy a topográfiás mintázat a szem stabil, 

állandó paramétere. A klasszikus felosztás szerint [10] egészségesekben ötféle mintázat 

fordul elő a szemfelszín szimmetriájától függően [81]. Valójában ezek a típusok egy 

folytonos spektrumból mesterségesen kiragadott minták, melyekhez az adott cornea 

mintázati képét hasonlítani lehet. Eredményeink szerint a mintázat nem állandó, 

különösen azokban az esetekben, ahol a mintázat pislogás után kezdetben szabályos. A 

vizsgált szemek több mint felében a mintázat megváltozott, és az esetek negyedében a 

mintázat már az első 15 másodperc alatt megváltozott. Két pislogás között ennyi idő 

bármikor előfordulhat a mindennapi élet során, akár szemészeti vizsgálat során is (pl. 

cornea topográfia). 

A pislogást követő 5. és 15. másodperc között előfordult a topográfiás mintázat 

javulása és romlása is; 15 másodperc után változás esetén csak romlással találkoztunk. 

Azok a szemek, amelyekben a mintázat nem változott általában szabálytalanok voltak 

már 5 másodperc elteltével is, míg a kezdetben szabályos mintázatú szemekben 

szignifikáns romlás következett be a topográfiás mintázat típusában az idő 

előrehaladtával. 

A szabálytalan és szabályos minták arányának átmeneti növekedése pislogás 

után 15 másodperccel abból adódott, hogy a könnyfilm felépülése során szabályosabbá 

vált. Később (30 és 60 másodpercnél) a szabálytalan minták aránya megnövekedett, 

amit a könnyfilm elvékonyodása és felszakadása okozott. 

Eredményeink a topográfiás mintázatot illetően eltértek más szerzők korábbi 

tapasztalataitól [10,49,111,114] (17. táblázat). Ezt okozhatja a kisebb esetszám, de a 

metodikai különbségek is valószínűek, mind méréstechnikai, mind elemzésbeli 



Megbeszélés 

 62

szempontból. Tanulmányunkban nem alkalmaztunk szemcseppet a felvétel készítése 

előtt, míg Bogan [10] és Kanpolat [49] műkönnyet cseppentett a topográfiás vizsgálat 

előtt. Más szerzőkhöz hasonlóan négy felvételt készítettünk, de míg azok a legjobb 

minőségű képet használták fel az elemzéshez, munkánkban pislogás után mind a négy – 

különböző időpontban készített – felvételt felhasználtuk. Ennek következtében más 

szerzők nálunk magasabb előfordulási arányban találtak szabályos mintázatot 

egészséges szemekben (17. táblázat). 

 

 Kerek 
(1) 

Ovális
(2) 

Szimm. 
(3) 

Aszimm. 
(4) 

Irreguláris
(5) 

"Szabálytalan" és 
"szabályos" 

minták aránya 
 (%) (%) (%) (%) (%) (4+5)÷(1+2+3) 

Bogan [10] 2,6 0,8 17,5 32,1 7,1 0,6 

Rabinowitz 

[111] 

20,8 41,3 21,8 10,2 5,9 0,2 

Kanpolat [49] 14,0 11,4 29,0 33,3 12,3 0,8 

Riley [114] 34,1 10,2 30,8 11,5 13,1 0,3 

Erdélyi és mtsai (pislogás után különböző időpontokban)  

5 mp 8,3 13,9 25,0 38,9 13,9 1,1 

15 mp 11,1 16,7 25,0 30,6 16,7 0,9 

30 mp 2,8 11,1 27,8 38,9 19,4 1,4 

60 mp 2,8 8,3 8,3 47,2 33,3 4,1 

 

17. táblázat A topográfiás mintázat megoszlása egészségesekben. 
A különböző cornea topográfiás mintázatok egészséges szemekben más szerzők szerint 

és saját eredményeink alapján. Az öt mintázattípus közül az első hármat szabályosnak, 

az utóbbi kettőt szabálytalannak tekintettük. 

Szimm.= szimmetrikus csokornyakkendő; Aszimm.= aszimmetrikus csokornyakkendő 

 

 

Ráaadásul egyéb korábbi tanulmányokban nem tettek említést arról, hogy 

pislogás után mennyi idővel készítették a topográfiás felvételt.. Az öt különböző 

mintázattípus egészségesekben való előfordulása eredményeink szerint pislogás után 15 
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másodperccel legjobban Bogan [10] és Kanpolat [49] eredményéhez hasonlít (17. 

táblázat). Az összehasonlításra az egyes mintázattípusok százalékos előfordulása és 

méginkább a szabálytalan (aszimmetrikus csokornyakkendő, irreguláris) és szabályos 

(kerek, ovális, szimmetrikus csokornyakkendő) mintázatok előfordulásának aránya 

alkalmas. Ez az arány a legalacsonyabb értékét 15 másodpercnél vette fel. Ennél 

valamivel kisebb az arányszám Bogan [10] és Kanpolat [49] tanulmánya szerint; és 

sokkal kisebb további két tanulmány szerint [111,114]. Az utóbbi két munkától való 

jelentős eltérés oka lehet, hogy Rabinowitz abszolút skálát használt normalizált skála 

helyett [111]; Riley pedig más gyártó cornea topográf készülékét használta [114]. 

A cornea felszín topográfiája és a könnyfilm stabilitása napszaki ingadozást 

mutat [52,105]. A menstruációs ciklus szintén befolyásolja a cornea görbületét [53]. 

Más szerzők az életkorral is találtak összefüggést [28]. Méréseinket azonos napszakban 

végeztük, hogy elkerüljük a napszaki ingadozásból adódó eltéréseket. 

A szemhéjak nyomása által indukált astigmia ezeknél fontosabb [15,67]. A 

szemhéjak retrakciójakor [139] és tartós lefelé tekintéskor [11] a cornea görbülete 

jelentősen eltér attól, amikor a szemhéjak előre tekintés mellett érintkeznek a corneával. 

Egészséges szemekben Buehren szerint a cornea centrális részének felszíni topográfiája 

lényegesen stabilabb két pislogás között, mint a limbushoz közeli részeken, ahol 

jelentős variabilitást mutat a topográfia [15]. Ezek a változások megszokott napközbeni 

cselekvések közben nem befolyásolják a látásban fontos centrális corneát, mivel előre 

tekintéskor a felső szemhéj legalább 3 mm-re helyezkedik el a pupilla közepétől.. 

Ugyanakkor például olvasás során a felső szemhéj pozíciója megváltozik. Egy korábbi 

tanulmány szerint 60 perces olvasás után a vizsgált személyek 60 százalékában 

szignifikáns változások következtek be a centrális cornea topográfiában [16]. Munkánk 

során a vizsgált szem mindig előre tekintett, ezért eredményeinket kevéssé befolyásolta 

a szemhéjak nyomása. A vizsgálat során fellépő esetleges akkomodáció sem okozhatott 

alakváltozást a corneában két pislogás között [17]. 

A cornea felszíni topográfia gyors változásaiban inkább a könnyfilm két pislogás 

között zajló változásai játszanak szerepet. Emellett szól Tutt és munkatársainak 

munkája, melyben bemutatták, hogyan romlik a funduserek retroilluminációs képének 

minősége a könnyfilm felszakadásakor [133]. 

A könnyfilm dinamikáját két pislogás között számos tényező befolyásolja. 



Megbeszélés 

 64

Teljes pislogás alkalmával a könnyfilm megvastagszik, inkomplett pislogás során 

vékonyodik [21,128,129]. Tanulmányunkban kizárólag teljes pislogás után készítettünk 

felvételeket (külön fejezetben tárgyaltuk az inkomplett pislogást követő 

könnyfilmdinamikát). Tsubota és Katsu kimutatta, hogy a párolgást a szemrés tágassága 

és a pislogási frekvencia befolyásolja. Nagyobb felületen és ritkább pislogás mellett a 

párolgás intenzívebb [129]. Száraz szem betegekben a csökkent mennyiségű könny 

miatt nem keletkezik összefüggő könnyfilm és ezért a felszakadás is hamarabb 

bekövetkezik [29]. Az SRI értéke és a látóélesség szignifikánsan romlik a betegekben 

akár 10-20 másodpercig nyitva tartott szem mellett is [29]. Ilyenkor a topográfiás 

mintázat változása még kifejezettebb lehet, mint egészségesekben. 

A szem nyitvatartása egy percig a mindennapok során ritkán fordul elő, de 

odafigyelést igénylő tevékenységek végzésekor lehetséges (autóvezetés, olvasás, TV 

nézés, számítógépes munka). Ilyenkor a pislogás frekvenciája csökken [33], a két 

pislogás között eltelt idő megnyúlik és ez száraz szem panaszokat [29,130] és 

látászavart [95] okozhat. 

Tanulmányunk eredményei a kvantitatív cornea topográfiás paraméterek 

változását mutatták, ha a pislogások közötti időszak eléri a 15 mp-et. Ha a pislogási 

szünet ennél is tovább tart a topográfiás paraméterek egyre kifejezettebben romlanak. A 

cornea felszíni mintázat szintén szabálytalanabbá vált, ha a pislogás 60 mp-ig elmaradt. 

Vizsgálatunkban egészséges szemeken figyeltük a pislogás elmaradásának hatását. 

Lehetséges, hogy ez a hatás még kifejezettebb szabálytalan felszínű beteg szemeken, 

mint pl. száraz szem páciensek szemén, akiknek a könnyfilm felszakadási ideje 

jelentősen csökken és a cornea topográfiás paraméterei eleve kórosak. 

Összefoglalásképpen, eredményeink szerint pislogás elmaradásakor a cornea 

topográfia szignifikáns romlása következik be. Ez a könnyfilm szabálytalanná válásának 

tulajdonítható. A romlás gyors és akár 10 mp elteltével is szignifikáns lehet. 

Mindez egyben azt is jelenti, hogy a topográfiás kép és az egyes cornea 

topográfiás paraméterek értéke függ az utolsó pislogás óta eltelt időtől. Ezért szükséges 

a vizsgálat kivitelezésekor ezt az időt is figyelembe venni, erre vonatkozó ajánlásunkat 

a 7.6. szakaszban részletezzük. 
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7.2 Műkönny kezelés szemfelszín szabályosságra kifejtett hatása 

A száraz szem betegek különféle panaszokkal fordulnak orvoshoz, ezek között 

gyakran szerepel a homályos látás, hullámzó látóélesség és a fényérzékenység [109]. A 

cornealis felszín szabályosságának leírására bevezetett topográfiás indexek (SRI, SAI) 

jól korrelálnak a legjobb korrigált látóélességgel. A betegekben ezek a paraméterek 

szignifikánsan nagyobb értéket mutatnak, mint egészségesekben, a PVA pedig 

szignifikánsan kisebb, azaz az értékek kórosak [42,46,68,108]. Eredményeink az 

irodalmi adatokkal megegyeztek. A betegek SRI értékei és a szemfelszín fluoreszceines 

festődése között más szerzők szignifikáns korrelációt mutattak ki [42]. Az alacsony 

esetszám miatt tanulmányunkban ilyen korrelációt nem számítottunk. 

A cornea felszín szabálytalansága és aszimmetriája a könnyfilm egyenetlen 

vastagságának és simaságának következménye. Száraz szem betegekben a könnyfilm 

dinamikája is sérül, ilyenkor a könnyfilm szabálytalanságának számos oka lehet. A 

felépülés és a felszakadás ideje lerövidül, szélsőséges esetben szabályos könnyfilm nem 

is alakul ki. Fokozott figyelmet igénylő helyzetek, melyek csökkent pislogási 

frekvenciával járnak, pl. monitor előtti munka [33], száraz szemre jellemző látási 

panaszokat okozhatnak egészséges egyéneken is [106,129]. Goto és munkatársai 

olvasás és autóvezetés közben jelentős funkcionális látóélesség csökkenést észleltek 

száraz szemű betegekben [29]. Rolando szerint a száraz szem betegek 

kontrasztérzékenysége is csökkent egészséges kortársaikhoz képest [115]. 

Műkönny hatását a videokeratográfiás indexekre többen leírták már 

[42,46,68,119]. Nem tettek viszont említést arról, hogy pislogás után mennyi idővel 

készítették a felvételeket. Ebben a vizsgálatban 15 másodpercet választottunk, mert ez 

általában rövidebb, mint az egészségesekre jellemző könnyfilm felszakadási idő, de a 

betegekben a könnyfilm ekkorra már nagy valószínűséggel instabillá válik. 

Liu és munkatársai műkönny hatására az SRI és az SAI csökkenése és a PVA 

növekedése mellett az astigmia csökkenését tapasztalták, másrészt több szabályos 

topográfiás mintázat jelent meg [68]. Iskeleli és munkatársai Sjögren szindrómás 

betegekben szintén szignifikáns javulást találtak a videokeratográfiás indexekben 

műkönny használatát követően [46]. Huang és munkatársai szerint csak súlyos 

stádiumú száraz szemben válik kórossá a szemfelszín topográfiája és csak ilyen 

esetekben találtak szignifikáns javulást műkönny cseppentést követően [42]. 
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A carbomer gél (VidisicTM) kezelésről készült korábbi tanulmányok a betegek 

panaszait és az objektív tünetek változását értékelték [74]. Adagolásként a napi két-

háromszori cseppentést súlyos esetekben is elegendőnek találták [98]. Vizsgálatunkban 

mind a betegek, mind az egészségesek esetében cseppentés után 1 perccel a 

szemfelszíni topográfia átmeneti romlása jelentkezett. Más szerzők szerint ez a betegek 

kontrasztérzékenységének csökkenésével is jár [112]. Ezután a szemfelszín szabályossá 

vált és folyamatosan az maradt egy órán keresztül és lehet, hogy tovább is, de mérések 

egy órán túl nem történtek. A műkönny hatására az SRI értékek az egészségesre 

jellemző tartományba kerültek. 

Videokeratográfia segítségével száraz szemben szenvedő betegekben 

egészségesekhez képest szignifikánsan szabálytalanabb szemfelszínt találtunk. 

Műkönny cseppentését követően az egyenetlen felszín szabályossá vált és a betegek 

várható látóélessége is javult. A jelenség legalább egy óráig megfigyelhető volt. 

Jelen vizsgálatunk ismét igazolta, hogy a videokeratográfia alkalmas a száraz 

szem okozta szemfelszíni egyenetlenségek kimutatására és segítségével a 

műkönnykezelés hatásossága objektív módon ellenőrizhető. Az adott készítmény 

adagolási sémája ezzel akár egyénileg is megszerkeszthető. Továbbá egyes szerzők 

szerint a topográfiás paraméterek közül az SRI, az SAI és a PVA diagnosztikus 

eszközként alkalmazható száraz szem betegség súlyosságának osztályozására [119]. 

 

 

7.3 A könnyfilm felépülési ideje egészséges és száraz szemekben 

Az újonnan kifejlesztett nagysebességű videotopográf segítségével a cornea 

topográfiás képeket folyamatosan rögzítettük és lehetővé vált másodpercenként négy 

felvétel készítése a szaruhártyafelszínről. A könnyfilm felépülésének 

tanulmányozásához 15 másodpercen keresztül rögzítettük a képeket. A topográfiás 

indexek szignifikánsan változtak, a törőerő alig változott. 

Legtöbb szemben a szem kinyitása után az első néhány másodperc során az SRI 

és az SAI csökkent, ami azt jelenti, hogy a könnyfilm felépülése időt vesz igénybe és ez 

a szemfelszín legszabályosabb és optikailag legtökéletesebb állapotát alakítja ki. 

Tizenöt egészséges szemben ez a könnyfilm felépülési idő 5-7 másodperc volt. Száraz 

szem betegekben a mérések sokkal változékonyabbak voltak. 
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Az optimális felszíni szabályosság eléréséhez szükséges idő a könny 

mennyiségétől függ. A Schirmer próba értéke fordított arányosságban állt a könnyfilm 

felépülési idővel. Ez a tapasztalatunk egybevág más szerzők eredményeivel. Owens és 

Phillips hagyma aromával idézett elő könnyezést, ilyenkor a könnyfilm stabilizációs idő 

megrövidült [104]. 

A fixációs hiba a videotopográfiás vizsgálatok során olykor nagyobb volt az 

elfogadható felső határnál, mert a felvétel elindítása után nem állt módunkban 

újracentrálni a szemet. Ennek korrigálására az egyes képek elemzése előtt azokat 

manuálisan újracentráltuk. A szemréstágasság változása volt a másik gyenge pontja a 

vizsgálatoknak, ami elméletileg befolyásolhatja a könnyfilm dinamikáját. A szemrés 

tágulása vékonyítja a könnyfilmet és fokozza a párolgást a megnagyobbodott szabad 

felszín miatt [129]. Vizsgálatunkban nem észleltünk ilyen hatást. Ez Norn eredményét 

támasztja alá, aki nem talált összefüggést a könnyfilm felszakadási ideje és a 

szemréstágasság között [100]. 

Korábbi in vitro [14] és in vivo [3] tanulmányokban a könnyfilm felépülésének 

két lépését írták le. Az első lépés nagyon gyors, a másodperc töredékét veszi igénybe: a 

felső szemhéj felfelé mozgásakor mucint és vizet terít szét. Ezt követően sokkal 

lassabban vékony lipidréteg terül szét a felszínen alulról felfelé haladva. A lipid további 

vizet is hoz magával, ezáltal a könnyfilm felül megvastagszik, alul pedig fokozatosan 

vékonyodik [3,121]. Utóbbi folyamat becslések szerint 2-3 másodpercig tart [3], de 

közvetlenül ezt az időt tudomásunk szerint nem mérték. 

Owens és Phillips [104] a könnyfilmben megjelenő szemcsék mozgását figyelte 

pislogást követően; mérték az indulási sebességüket (7,34 ± 2,73 mm/mp), amely 

gyorsan nullára csökkent. A megállásig eltelt időt (könnyfilm stabilizációs idő) 1,05 ± 

0,30 másodpercnek mérték. Ezeket a könnyfilmből kitüremkedő részecskéket a meibom 

mirigyek újonnan termelt, összecsapzódott váladékának gondolták. A könnyfilm 

stabilizációs idő csak a könny durva mozgásainak leállását mutatja. Ilyenkor azonban a 

szemcsék továbbra is jelen vannak, enélkül a mérést nem is végezhették volna el. A 

szemcsék egyenetlenséget okozhatnak, ami a videotopográfiás mérés eredményét 

nagyban befolyásolja. Feltételezésünk szerint a tökéletesen sima felszín kialakulása a 

szemcsék eloszlásából adódik, igen vékony , egyenletes lipidréteg alakul ki. Az általunk 

mért könnyfilm felépülési idő ezt az utóbbi, bizonytalan ideig tartó folyamatot is 
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figyelembe vette. 

A könnyfilm felépülési ideje több különböző faktorral magyarázható. A 

lipidréteg egyenletes szétterülése az egyik lehetséges ok. Emellett a könnyfilm 

vastagságának az egyenetlen cornealis felszínnek megfelelő átalakulása a másik. 

Módszerünkkel nem lehet megállapítani, hogy melyik mechanizmus játszik inkább 

szerepet, de világosan kimutattuk, hogy idő szükséges az egyenletes felszín 

kialakulásához. 

Nem minden esetben észleltünk könnyfilm felépülési időre utaló topográfiás 

változásokat, amelynek oka lehet a vizsgálati alanyok különböző életkora, különböző 

könny-összetétele, a beinduló reflexes könnyezés és a matematikai modell hibájából 

adódó eltérések. Az atípusos esetek a legfiatalabbak voltak és a könnyfilm itt lehet a 

legstabilabb. A szemhéjak nyitásakor az erőltetett fixálás, a tágra nyitott szem és a 

színes körök nézése reflexes könnyezést válthat ki. A felszaporodott könny leronthatja 

(megemelheti) az SRI és SAI értékét, ilyenkor egy maximum érték után fokozatosan 

csökkentek a topográfiás paraméterek. Valószínűleg az történt, hogy a könnyfilm ekkor 

kezdett el szétoszlani és párologni. 

Egy korábbi tanulmány szerint a könnyfilm stabilitása az egyes pislogások után 

eltérő lehet, mert nem minden pislogás során terül szét egyenletesen a könny a 

szemfelszínen [134]; a felépülési idő is változhat. Ugyanakkor a szem tartós nyitva 

tartása állandó száraz foltokat okozhat a cornea felszínén, amely szintén befolyásolhatja 

a könnyfilm felépülési időt [134]. Tanulmányunkban a videotopográfiás képsorozatot 

olykor néhány sikertelen próbálkozás után tudtuk elvégezni, ami atípusos eredményhez 

vezethetett. 

A könnyfilm felépülési idő új klinikai paraméter, amelyet kutatócsoportunk 

vezetett be. Klinikai jelentősége és pontos mechanizmusa még tisztázatlan. Klinikai 

jelentőségét korlátozza, hogy a látóélesség változásában általában nem nyilvánul meg. 

Pislogás után 3-10 másodperc alatt legfeljebb 1 soros látásjavulás várható az SRI és az 

SAI változása alapján [122,140]. Néhány indirekt adat már szólt a felépülési idő 

megléte mellett Tutt és munkatársainak munkájában [133]. A funduserek képe két 

pislogás között fokozatosan romlik, de a romlás átlagosan csak 10 másodperccel 

pislogás után kezdődik. Feldolgozásuk ugyan nem volt elég részletes, de egyes 

esetekben a kép javulását észlelték a pislogás utáni első öt másodpercben. 
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7.4 A könnyfilmdinamika teljes és inkomplett pislogás után 

A könnyfilmdinamika non-invazív vizsgálatára kevés vizsgálóeszköz alkalmas. 

A cornea topográfiát [15,135], a konfokális corneamikroszkópiát [123], az 

interferometriát [22,23,125], a retroilluminációt [133] és a hullámfront aberrometriát 

[85] használták korábban ilyen célra. Elsősorban a könny felszakadását vizsgálták 

kiterjedten a múltban is. A könnyfilm fokozatosan destabilizálódik a vizes réteg 

párolgásának hatására. Ennek a folyamatnak a követése több egyéb módszerrel is 

lehetséges, ilyen pl az evaporimetria [117] és a termográfia [88]. A mucinréteg 

lipidszennyeződésének szintén jelentős lehet a hatása a könnyfilm destabilizálódásában 

[40]. Az átlagos felszakadási idő 15 és 40 másodperc között változik egészségesekben 

[40]. A gyakorlatban a leggyakrabban használt módszer a könnyfilm stabilitásának 

mérésére a fluoreszceines könnyfilm felszakadási idő mérése a réslámpa kobaltkék 

fényének segítségével. 

A könnyfilm felszakadásának közvetlen mérésére Mengher és munkatársai 

szintén non-invazív módszert dolgoztak ki [79]. A szemfelszínre vetített rácsminta 

torzulásai a könnyfilm felszakadásának helyeit jelzik. Goto és munkatársai a miáltalunk 

bevezetett módszerhez igen hasonló készüléket állítottak össze, amely a TMS-2N 

cornea topográfra épült [30]. A könnyfilm felszakadási időt a törőerő térképek 

segítségével határozták meg. A fél dioptriánál nagyobb változás a térkép egy adott 

pontjában száraz folt megjelenésére utalt [30]. Vizsgálatunkban a könnyfilm 

felszakadási idejének a felszíni szabályosság (SRI) statisztikailag szignifikáns 

romlásának kezdetét tekintettük. 

Mint azt a 7.1. szakaszban már részletesen tárgyaltuk a könnyfilmdinamikát 

számos tényező befolyásolhatja. Egyik legfontosabb a szemhéjak nyomása. 

Eredményeink alapján az SRI értékeket nem befolyásolta a szemrés tágasssága, a 

szemhéjak nyomásának hatása ezért elhanyagolható volt. Az SRI a középső 10 

koncentrikus kör adataiból számított paraméter (kb. 3,5 mm átmérőjű terület a corneán), 

és ezért a cornea centrális részének változásait mutatja. Így a tanulmányban kapott 

eredmények inkább a precornealis könnyfilm dinamikájával vannak összefüggésben és 

nem a szemhéjak nyomásával. 

Nem említettük azonban a fenti szakaszban a pislogás minőségét, mint 

befolyásoló tényezőt. A pislogás a mindennapok során gyakran nem teljes. Doane 
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szerint a fiziológiás, spontán pislogások általában nem teljesek, a cornea alsó részén 

nem frissül fel a könnyfilm olyan rendszerességgel, mint a többi részen [21]. Az 

inkomplett pislogás rövidebb ideig tart, mint a teljes, mert a felső szemhéj rövidebb utat 

tesz meg és a pislogás nyugalmi fázisa is rövidebb [21]. A felső szemhéj mozgása hajtja 

el a szemfelszínről az odakerült apró szennyeződéseket is. Inkomplett pislogás során ez 

a folyamat sem működik tökéletesen. Ismert, hogy a teljes pislogás vastagítja, az 

inkomplett pislogás inkább vékonyítja a könnyfilmet [3]. Mindezek ellenére az 

egészséges szemben nem keletkezik károsodás, amely arra utal, hogy a komplett 

pislogások így is elegendően gyakoriak ahhoz, hogy a könnyfilm ép maradjon. 

Egészséges személyekről készített rejtett kamerás felvételeken a pislogások 

legalább 75%-a inkomplett volt. Fokozott figyelmet igénylő helyzetekben ez méginkább 

igaz, ilyenkor fontos, hogy a látást minél rövidebb ideig zavarja a szemhéj takarása. 

Amikor a felvételt teljes felvilágosítást követően, látható helyen elhelyezett kamerával 

megismételték minden pislogás komplett volt [21]. Ennek alapján a valós, 

hétköznapokban előforduló pislogást az inkomplett pislogás jobban reprezentálja. 

Ezért követtük a könnyfilm dinamikáját videotopográfunk segítségével 

inkomplett pislogás után is. A szemfelszín globálisan szabályosabb volt teljes pislogás 

után, mint inkomplett pislogást követően, de a könnyfilm felépülési- és felszakadási 

ideje nem különbözött. 

Tapasztalatunk szerint a könnyfilm dinamikáját nem befolyásolja a pislogás 

komplett vagy inkomplett módja, a könnyfilm egyetlen inkomplett pislogás után nem 

vékonyodik el, nem válik szabálytalanná. Lehetséges, hogy ha több inkomplett pislogás 

követné egymást akkor már más képet kaptunk volna. 

 

 

7.5 A cornea topográfia célszerű kivitelezése 

A vizsgálatok során hagyományos, a Placido-elven működő cornea topográfot 

alkalmaztunk. Az egyes topográfiás paraméterek változásának megfigyelésén kívül a 

mérések reprodukálhatóságát is elemeztük, amely ugyanolyan fontos az ideális 

vizsgálati időpont megtalálásához. 

A keratometriás értékek nem változtak, míg a Klyce-indexek (SRI, SAI) 

szignifikánsan változtak. Ezeket a változásokat a könnyfilm gyors változásainak 
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tulajdonítottuk. Koh és munkatársai és Montés-Mico és munkatársai hullámfront 

aberrometriával igazolták ezt az elméletünket [56,83-85,87]. A szem aberrációjában 

szignifikáns változásokat észleltek pislogás után; és műkönny becseppentését követően 

is [86]. A cornea (szemfelszín) teljes hullámfront-aberrációja pislogást követően lassú 

csökkenést mutat és a minimumértéket pislogás után 6 másodperccel éri el, majd 

növekedik [83]. A szem fénytörése Németh és munkatársai szerint a 6. és 12. másodperc 

között legstabilabb, varianciája előtte és utána is szignifikánsan nagyobb, ami szintén a 

könnyfilm változásait támasztja alá [96]. 

A könnyfilm változásának másik aspektusa a párolgás, amely hőmérséklet 

csökkenést okoz a szemfelszínen és ez termográfiával mérhető [88]. Az optikai hatás a 

hátsó szegmentum vizsgálatakor nyilvánvaló [133]. Száraz szem betegekben [29] és 

fotorefraktív sebészeti beavatkozások után [18] a látóélesség ingadozása jelentkezhet a 

könnyfilm stabilitásának átmeneti romlása miatt. 

A cornea topográfia során mért keratometriás értékek szórása növekedett a 

pislogás után eltelt idő függvényében. Az SRI és az SAI szórása az esetek több, mint 

felében szintén növekedett. Ez azt a téves következtetést vonhatná maga után, hogy a 

vizsgálómódszer pontossága ezekre paraméterekre vonatkoztatva két pislogás között 

egyre csökken. Mivel az értékek az idő előrehaladtával növekedtek a szórás párhuzamos 

növekedése várható. Ezért a szórás helyett a reprodukálhatóság fogalmát alkalmaztuk a 

fenti hatás kiküszöbölésére. Így azt kaptuk, hogy az SRI és az SAI a két pislogás között 

eltelt egy perc során végig megbízható parméter maradt. Ugyanakkor ez nem volt igaz a 

keratometriás értékekre. A reprodukálhatósági hiba szignifikánsan megnőtt, amikor a 

szem tartósan nyitva marad. A hosszú pislogási szünet során keletkezett hiba 

meghaladta a 0,6 dioptriát. Ez elfogadhatatlanul lerontja a refraktív sebészeti 

beavatkozás tervezhetőségét, ami 1,01 dioptria volt PRK és 1,22 dioptria LASIK esetén 

egy multicentrikus tanulmány eredményei szerint [36]. 

Az első reprodukálhatósági tanulmányokat a Placido elven működő 

készülékekről kalibrált PMMA gömbökön végezték [61]. Az átlagos különbség 3 mérés 

között 0,25 dioptrián belül volt a 43 dioptriás törőerejű gömb esetében, míg a normál 

cornea görbülettől jelentősen eltérő gömbök esetében sokkal rosszabb eredményt kaptak 

[61]. Aszférikus felszíneken a reprodukálhatóság jó volt [19]. Három különböző 

topográf rövidtávú variabilitása (dioptriában) egy másik tanulmányban 0,61 és 3,31 
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közötti volt az axiális magassági térképeken és 0,79 és 6,82 között az erre merőleges 

görbületi térképeken szabálytalan felszíneken, keratoconusban. Ezzel megerősítették, 

azt a logikus feltevést, hogy az ilyen elven működő készülékeknek romlik a 

reprodukálhatósága, amikor a vizsgált felszín nagyon szabálytalan és ezzel a mérés 

megbízhatósága is korlátozott ezekben az esetekben [78]. 

Méréseinket egészséges emberi corneákon végeztük, ezért jó 

reprodukálhatóságra számítottunk. Ezt csak részben tapasztaltuk. A könnyfilm gyors 

változásai lerontották a keratometriás értékek reprodukálhatóságát. A vizsgálatok 

körülményei megfeleltek egy rutinszerű cornea topográfiás mérés körülményeinek, 

azzal a kivétellel, hogy a vizsgálat alanyát a pislogás szüneteltetésére szólítottuk fel. 

Ugyanakkor ez sem biztosan eltérés, hiszen a mindennapok rutinszerű vizsgálatai során 

is előfordulhat ilyen szituáció. 

Eredményeink szerint a szem tartós nyitvatartásakor a mérések hibájának 

rizikója jelentősen fokozódik, ami 60 másodperc elteltével elfogadhatatlan szintre 

növekszik. Ezért stabil könnyfilm mellett is fontos az ilyen szituáció elkerülése. 

A könnyfilmdinamika elméleteiben közös, hogy a párolgás vékonyodáshoz vezet 

és idővel száraz foltok jelennek meg a szem felszínén [3,14,27,40,127]. A foltok 

helyzete az egyes pislogások után eltér. A száraz folt helyén a könny szabálytalanná 

válik és törőerő változást okoz. Goto és munkatársai ezt a jelenséget használták fel a 

könnyfilm felszakadási idejének becslésére [30]. Ezek a lokalizált eltérések 

befolyásolják a keratometriás értékeket és csökkent reprodukálhatóságat okoznak. A 

vizsgálat során a beteg könnyfilm stabilitását figyelembe kell venni. Ha ez várhatóan 

gyenge akkor fokozott figyelmet igényel a vizsgáló részéről. 

A cornea topográfiás felvétel a szemfelszín pontos képét csak akkor adja meg, 

ha megfelelő időben végezzük. A mérést befolyásolja, hogy a könnyfilm pislogás után 

csak bizonyos ideig stabil. Emiatt a szemfelszín szabályossága a stabil állapot előtt és 

után jelentősen különbözik, amely együttjár a keratometria reprodukálhatóságának 

ingadozásával. Nagysebességű videotopográfiával végzett vizsgálataink szerint a 

szemfelszín 4 és 9 másodperc között legszabályosabb, ezért ez az időszak javasolt a 

cornea topográfia kivitelezésére. Így elég idő jut a pontos célzásra, és ez az idő biztosan 

lényegesen rövidebb, mint az átlagos egészséges könnyfilm-felszakadási idő. 
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7.6 A nagysebességű videotopográfia felhasználási lehetőségei 

Az általunk bevezetett nagysebességű videotopográfiás módszer új 

megvilágításba helyezi a könnyfilm stabilitás elemzését. Mérhető a könnyfilm felépülési 

ideje, amely vizsgálatunkban egészségesekben átlagosan 6-7 másodperc volt. A 

könnyfilm felszakadási idő mérése fluoreszcein segítségével a száraz folt képződés 

jelenségén alapul. A felszakadást illetően ez specifikus jelnek számít. Ugyanakkor a 

videotopográfiával nyert cornea topográfiás indexek inkább a szemfelszín egészének a 

szabályosságára utalnak; az SRI adatokat szolgáltat a simaságról elsősorban a látás 

szempontjából jelentős centrális területen, míg az SAI a teljes szemfelszín 

szabályosságára jellemző. Ezért az SAI kevesebb információt nyújt a helyi kis 

változásokról, de mind az SRI, mind az SAI közelebb visz a könnyfilm változásainak 

optikai következményeihez. Egyértelmű, hogy az egyenetlen felszín rosszabb optikai 

funciót biztosít, míg száraz folt megjelenése önmagában nem feltétlenül befolyásolja 

jelentősen a szem optikai minőségét. Ennek megfelelően a hagyományos fluoreszceines 

méréssel kapott értékektől jelentősen eltérő felszakadási időt mértünk videotopográfia 

segítségével (15,7 mp; ill. 23,5 mp komplett- és 22,1 mp inkomplett pislogás után). 

A nagysebességű videotopográfia értékes diagnosztikus eszközzé válhat kóros 

könnyfilmmel rendelkező betegekben, amellett, hogy a cornea alakjának 

rendellenességeit is igen részletesen fel lehet térképezni. Száraz szem betegekben a 

könnyfilm szabálytalanabb volt, mint egészségesekben. Műkönny cseppentésére a 

könnyfilm szabályosabbá vált és az egészségesekre jellemző könnyfilmdinamika jelent 

meg. Az új módszer segítségével jobban érthetővé válhat a refraktív sebészeti műtétek 

kimenetele. A cornea topográfia és a hullámfront vezérelt egyénre szabott cornea ablatio 

a cornea topográf által szolgáltatott adatokra támaszkodik [1] vagy a hullámfront 

analizátor eredményeire [93]. A legjobb posztoperatív látóélesség eléréséhez minden 

esetben tanácsos lenne megtalálni az ideális pislogás utáni időpontot és a megfelelő 

vizsgálati körülményeket. Ezeket a lehetőségeket nyújtja az új készülék, a gyakorlatban 

való alkalmazhatóság feltétele pedig további vizsgálatok elvégzése betegeken. 

A cornea felszíne mechanikai hatásokra is megváltozhat, pl. a szemhéjak 

nyomása [15,67] és a kontaktlencse viselés [82] ilyen hatással jár. Ezek a változások 

általában kismértékűek, bizonyos esetekben azonban elegendőek lehetnek ahhoz, hogy 

funkcióbeli változást okozzanak. Tartós olvasás során például a felső szemhéj nyomása 
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akár órákig elhúzódó topográfiás eltéréseket idézhet elő [16]. 

A cornea mechanikus hatásra bekövetkező alakváltozásának vizsgálata 

lehetséges a videotopográfia segítségével. Az erőbehatás közben és utána a cornea 

topográfiája folyamatosan nyomon követhető. Iskander és Collins egy egyszerű 

vizsgálattal igazolta ezt. A vizsgálat alanya lefelé tekintve egy percen keresztül 

mozgatta horizontális irányba a szemét. Ezt követően az alsó szemhéj által kifejtett 

nyomás hatása a cornea centrumának alsó felében kimutatható volt. Ennek alapján a 

cornea biomechanikai tulajdonságai nagysebességű videotopográfia segítségével in vivo 

tanulmányozhatók [44]. 

Szemcseppek – elsősorban műkönnyek – szemfelszínre kifejtett hatásának 

vizsgálatára is alkalmas a nagysebességű videotopográfia száraz szem betegekben. A 

könnyfilm kórossága esetén a megfelelő műkönny cseppentése mellett az 

egészségesekre jellemző könnyfilmdinamika jelenik meg. 

További felhasználási lehetőséget jelentenek a gyakorlatban azok az esetek, 

amikor a beteg nem képes fixálni, vagy a vizsgálat közben mozgatja a szemét; 

nystagmus esetén, kisgyermek vizsgálatakor, állatokon végzett kutatás során [44]. 

Pontos keratometriát végezni ilyenkor lehetetlen. Videotopográfiával a felvételek 

sorozatából kiválasztható a megfelelő topográfiás kép. 

 

 

7.7 A száraz szem jelei a corneában 

Kvantitatív eredményeket mutattunk be a cornea egyes rétegeinek és a 

subbasalis idegeknek az eltéréseiről száraz szem betegségben. Három különböző 

etiológiájú betegcsoportot tanulmányoztunk. A vizes fázis elégtelenségéből adódó 

száraz szem betegek alkották az első csoportot. Az endocrin orbitopathia miatt kezelt 

betegekben a könnymirigy infiltratioja és az emelkedett könnyfilm ozmolaritás okoz 

szemszárazságot [25]. A harmadik csoportba olyan betegeket soroltunk, akik a nervus 

facialis paresise okozta lagophthalmus miatt részesültek ellátásban. Utóbbi betegekben a 

normális és a száraz állapot ugyanazon a szemen egymás mellett egy időben 

vizsgálható, a cornea részleges fedetlensége miatt. 

A LIPCOF súlyossági foka szignifikánsan magasabb volt endocrin 

orbitopathiában és lagophthalmusban; mint egészségesekben. A vizes fázis 
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elégtelenségéből adódó száraz szemben a különbség nem volt statisztikailag 

szignifikáns, de ezt magyarázhatja az alacsony esetszám. A Schirmer I próba volt az 

egyetlen, amely nem korrelált a többi száraz szem próba eredményével. Ennek 

lehetséges oka a lagophthalmusos betegekben gyakran jelentkező reflexes könnyezés. 

Száraz szemben a felszíni és átmeneti epithelialis sejtek sűrűsége a centrumban 

kisebb volt, az egészségesekkel összehasonlítva, melyet okozhatott a sejtek 

megnagyobbodása a metabolikus dysfunctio miatt [4,132]. A felszíni epithelsejtek 

átlagos sűrűsége egészségesekben Mustonen szerint 1213±370 sejt/mm2, ami nagyon 

hasonló az általunk kapott eredményhez, de kevesebb, mint Benitez del Castillo 

eredménye (1523±294 sejt/mm2) [4,92]. Az epithelsejtek sűrűsége közvetlenül a cornea 

felszínén legkisebb, ha néhány μm-rel mélyebben számolunk akkor nagyobb számokat 

kapunk, ez történhetett a spanyol munkacsoport esetében. 

A szárnyas sejtek sűrűségére vonatkozó adat az irodalomban eddig nem 

szerepelt. Ezeknek a sejteknek a legnehezebb a megítélése, ugyanis a konfokális 

mikroszkópos képen a basalis sejtektől csak méretükben különböznek. A számlálást kb 

30 μm-rel a basalis membrán előtt kell végezni. 

A basalis epithelsejtek egészségesekben mért sűrűsége az egyes 

közleményekben jóval alatta marad az általunk talált sejtsűrűségnek (Mustonen [92]: 

5699±604 sejt/mm2, Harrison [35]: 5274±575 sejt/mm2, Benitez del Castillo [4]: 

5783±841 sejt/mm2, Imre [43]: 3678±280 sejt/mm2). Ennek technikai okai vannak. 

Vizsgálatunkban a basalis membránhoz legközelebb eső és még elkülöníthető sejteket 

számoltuk, ezért nagyobb számokat kaptunk. Harrison szerint a cornea betegségeiben a 

basalis epithelsejtek sűrűsége általában nem változik [35]. Eredményeink ennek 

megfeleltek. 

Az epithelialis sejtek épsége a megfelelő beidegzéstől függ. Benitez del Castillo 

a felszíni epithelsejtek sűrűségének csökkenése mellett a subbasalis idegek csökkent 

sűrűségét írta le száraz szemben [4]. Tuominen szabálytalan felszínes epithelsejteket, a 

subbasalis idegek szabálytalan elágazódásait, kanyargósságát, elülső keratocyta 

aktiváció jeleit és csökkent cornea vastagságot talált Sjögren szindrómás betegekben 

[132]. Az aktivált keratocyták és a subbasalis idegek aktivációja közötti összefüggés 

valószínű. Egyes szerzők a kanyargósságot az idegek regenerációjának morfológiai 

jeleként értékelik [48]. Rosenberg szerint a diabeteses neuropathia a corneában csökkent 
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idegsűrűséggel, a stroma megvastagodásával és az epithelium elvékonyodásával jár. 

Ezek a változások csökkent cornea érzékenységhez vezetnek [118].  

A subbasalis idegek száma vizsgálatunkban nem különbözött szignifikánsan a 

betegek és egészségesek között. Az irodalom szerint amellett, hogy az idegek száma 

száraz szemben csökkent, rajtuk az orsószerű megvastagodások sűrűsége fokozott, ami 

aktivitásfokozódásra utal és az epithelsejtek regenerációját célozza [4]. Az irodalommal 

megegyező módon a subbasalis idegek mentén lévő orsószerű megvastagodások 

betegeinkben nagyobb számban fordultak elő. Tanulmányunkban az egészséges 

csoportban kevesebb ilyen jelet találtunk, mint más szerzők [32]. Fontos annak 

leszögezése, hogy a körülírt megvastagodások értékelése szubjektív. Egy 

lagophthalmusos betegben a súlyos beidegzési zavar jeleként az alsó paralimbalis 

területen nem találtunk ideget. Néhány esetben az idegek szabálytalan elágazódását mi 

is észleltük betegeinkben. 

A stroma legtöbb esetben a centrumban tisztább volt, mint a periférián, és a 

keratocyták is kevésbé vizsgálhatók a periférián. Ezt beteganyagunkban valószínűleg a 

gerontoxon gyakori előfordulása magyarázza. 

Az epithelium vastagságára vonatkozó adatokat közöltek Patel és munkatársai: a 

cornea centrumában 48,6±5,1μm, a periférián 51±8,7μm volt egészségesekben [107]. 

Értéke nem mutatott összefüggést az életkorral [39]. Jelen tanulmányban az egészséges 

csoportban ennél vastagabb epitheliumot találtunk és lényegesen nagyobb különbséget a 

centrum és a periféria vastagsága között. A betegekben az epitheliumot szignifikánsan 

vékonyabbnak mértük és a centrum-periféria közötti különbség sokkal kisebb volt, mint 

az egészségesekben. 

A centrális cornea vastagság vizsgálatunkban egészségesekben (544±25 μm) 

némileg különbözött az irodalmi adatoktól [65,77,101], feltehetően az alacsony 

esetszám miatt. A rutinszerűen alkalmazott ultrahang és slit-scanning pachymeterek 

szignifikánsan vastagabb cornea vastagságot mérnek, átlagosan 39 és 24 μm-rel [77]. 

A cornea átlagos vastagsága kisebb száraz szem betegségben, mint egészséges 

szemekben [69], ennek hátterében gyulladásos cytokinek és proteolitikus enzimek 

helyileg fokozott termelődése, vagy csökkent eliminációja szerepel [69]. Eredményeink 

ezzel megegyeztek. Érdekes módon a LIPCOF jelenléte erősen korrelált a cornea 

vastagsággal, egy fokozatnyi növekedés átlagosan 17 µm-nyi vékonyodással járt a 
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centrumban és 38 µm-nyi vékonyodással az alsó periférián. Liu és Pflugfelder szerint 

gyulladásos faktorokkal magyarázható a cornea elvékonyodása. Ezen kívül az 

egyenetlen szemfelszín miatt megnövekedett súrlódás mechanikus hatása is jelentős 

lehet [69]. 

Vizsgálatunkban az epithel vastagságát minden betegcsoportban kisebbnek 

találtuk, mint egészségesekben, ami a mechanikus súrlódás hatását támasztja alá. Az 

epithelium a lagophthalmusos betegek corneájának alsó területén volt legvékonyabb, 

ahol a könnyfilm kenőfunkciója legkevésbé érvényesül. A desquamatio szintén 

magyarázhatja, hogy miért mértünk néhány esetben nagy sűrűségű felszíni epithelialis 

sejteket az alsó periférián lagophthalmusban. A sejtek valószínűleg mélyebb rétegben 

foglaltak helyet az epitheliumban, mivel a felettük lévő felszínes sejtek hiányoztak. Yeh 

és munkatársai a cornealis és conjunctivalis epithelsejtek fokozott apoptosisát figyelték 

meg mesterségesen előidézett száraz szemben, patkányokon [144]. 

Az epithelium vastagsága jól becsülhető volt a LIPCOF fokozata alapján, egy 

fokozat progresszió átlagosan 3 µm csökkenéssel járt. Ugyanakkor Sjögren 

szindrómában az epithel vastagságát épnek találták, ezért inkább a stroma 

elvékonyodására vezették vissza a csökkent cornea vastagságot [132].  

Az endothelium eltérései kísérhetik az epitheliumot érintő kóros állapotokat 

[13]. Ilyen eltéréseket csak az endocrin ophthalmopathiás betegcsoportban észleltünk, 

ennek okát nem tudjuk. 

Kutatásunk újdonsága, hogy a centrumon kívül a paralimbalis területeket is 

vizsgáltuk. A HRT II készülék a Rostock Cornea Module-lal kiegészítve 

alkalmasabbnak bizonyult a korábban használt konfokális corneamikroszkópoknál a 

perifériás cornealis területek vizsgálatára [60]. Ez a lagophthalmusos betegek esetében 

különösen fontos volt. A szárnyas sejtek sűrűségéről korábban nem tett említést az 

irodalom. 

A cornea konfokális mikroszkópos vizsgálata további bizonyítékokkal szolgált 

arra nézve, hogy a száraz szem összetett betegség és a szemfelszínen túl a cornea 

mélyebb rétegeiben is megjelenhetnek kimutatható objektív tünetei. Más szerzők szerint 

az általunk alkalmazott konfokális mikroszkópos vizsgálat jól kombinálható az 

impressziós cytologiával is [20]. 

Vizsgálatunk a szemfelszín szárazságának különböző stádiumait mutatta be, a 
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kissé csökkent könnytermeléstől a felszín kiszáradásához vezető fedetlen állapotig. 

Epithelialis és neurális eltéréseket találtunk a száraz szem súlyossági fokának megfelelő 

mértékben, akár ugyanazon szemfelszín különböző mértékben érintett pontjain. 

Eredményeink segítséget jelenthetnek a megfelelő kezelés előzetes megtervezésében 

ennek a gyakori betegségnek a különböző stádiumaiban. 

 

Kutatásainknak volt néhány gyenge pontja. Egyes tanulmányainkban kevés 

beteget vizsgáltunk. A videotopográfiás vizsgálatok során felvétel közben nem állt 

módunkban a szem apró mozgásait korrigálni, amely módosíthatja az eredményeket. 

Nehézséget jelentett, hogy az inkomplett pislogás nem standardizálható. A műkönny 

kezelést nem minden beteg hagyta ki azonos idővel a vizsgálatok kivitelezése előtt. A 

konfokális corneamikroszkópos vizsgálatok során a betegcsoportok nem voltak teljesen 

homogének, pl. a nervus facialis paresis kialakulása óta eltelt idő jelentős szórást 

mutatott a lagophthalmusos betegcsoportban; ill. az endocrin ophthalmopathiás betegek 

egy része orbita dekompressziós műtéten esett át korábban. A felvételek helye nem 

standardizálható. A perifériáról készített képek eltérő távolságban lehettek a limbustól. 

Ennek ellenére a centrumban készült képektől való szignifikáns eltérések 

alátámasztották ezeknek a felvételeknek a jelentőségét, különösen lagopthalmusban. 
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8. Új eredmények 
 

1 Kimutattuk, hogy a szemfelszíni könnyfilm változásai következtében a cornea 

topográfia pislogás után folyamatosan változik. Ennek követésére az SRI, az SAI és 

a PVA alkalmas paraméternek bizonyultak. 

 

2 A szemfelszínről készített színkódolt törőerő térkép mintázatát korábban az adott 

szem stabil jellemzőjének tartották. Vizsgálataink alapján megállapítottuk, hogy a 

mintázat gyakran – az esetek felében – változik két pislogás között. 

 

3 Bizonyítottuk, hogy a keratometriás mérések reprodukálhatósága szignifikánsan 

romlik a pislogás után eltelt idő függvényében. 

 

4 A világirodalomban elsőként leírtuk a két pislogás közötti könnyfilmdinamika 

egészségesekre és száraz szem betegekre jellemző spontán- és műkönny 

cseppentését követő lefutását nagysebességű videotopográfia segítségével. 

 

5 Bevezettük a könnyfilm felépülési idő fogalmát, ami pislogást követően a 

legszabályosabb szemfelszín kialakulásáig eltelt időt jelöli. 

 

6 A nagysebességű videotopográfia segítségével meghatároztuk a non-invazív 

könnyfilm felszakadási időt. A könnyfilm stabilitásnak ez más aspektusát mutatja, 

mint a klasszikus könnyfilm felszakadási idő. 

 

7 Ajánlást fogalmaztunk meg a cornea topográfia célszerű kivitelezésére. A vizsgálat 

megbízhatósága szempontjából fontos, hogy a mérést pislogás után megfelelő idő 

elteltével végezzük. Kezdetben a könnyfilm szabálytalan, felépülése néhány 

másodpercet vesz igénybe, később a mérés reprodukálhatósága csökken. Ezért 

javaslatunk szerint pislogás után 4-9 másodperccel kell a felvételt készíteni. 

 

8 Kimutattuk, hogy a mindennapi életben gyakran előforduló inkomplett pislogás 

után a könnyfilmdinamika nem különbözik jelentősen a teljes pislogás után 
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tapasztalt dinamikától. A szemfelszín egészében szabályosabb volt teljes pislogás 

után, de az átlagos könnyfilm felépülési- és felszakadási idő nem különbözött. 

Ebből arra következtetünk, hogy a mindennapi életben is hasonlóképpen zajlik a 

könnyfilm változása két pislogás között. 

 

9 A száraz szem betegség jeleit konfokális corneamikroszkóp segítségével kimutattuk 

a szaruhártyában. Tanulmányunkban szignifikáns különbségeket találtunk 

egészséges szemekhez képest az epithelsejtek és a subbasalis idegek szintjén, az 

epithelium és a cornea egésze pedig vékonyabb volt. Az elváltozások jól korreláltak 

az betegség súlyosságával. 
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9. A kutatás során felmerült további kérdések, újabb kutatások 
A nagysebességű videokeratoszkópia ígéretes vizsgálóeszköznek látszik a száraz 

szem diagnosztikájában. Kereskedelmi forgalomban még nincs olyan készülék, amely a 

cornea topográfiáját folyamatosan képes rögzíteni. Kísérleti eszközként azonban 

utánunk már többen összeállítottak a miénkhez hasonló készüléket [30,44]. Goto és 

munkatársai a TMS-2N (Tomey, Nagoya, Japan)[30], Iskander és Collins a Medmont 

E300 (Medmont Pty Ltd, Melbourne, Australia)[44] típusú cornea topográfot használták 

erre a célra. Mindkét munkacsoport könnyfilm-stabilitást elemző berendezést alakított 

ki [30,45]. 

A japán munkacsoport bevezetett két olyan paramétert, melyek segítségével a 

könnyfilm stabilitása rutinszerűen, nagy beteganyagon is vizsgálható. A TSAS (Tear 

Stability Analysis System) nevű rendszer a törőerő bármely pontban bekövetkező fél 

dioptriás változását  tekintette felszakadási időnek (TMS-BUT). Azon terület arányát, 

ahol ez a felszakadás bekövetkezett a teljes vizsgált felülethez képest egy másik 

paraméterrel jelölték (TMS-BUA). Mindkét adat jól korrelált a fluoreszceines 

könnyfilm felszakadási idővel. A TMS-BUT szenzitivitása és specificitása a betegek 

szubjektív panaszaira vonatkozóan 97,5%, illetve 62,5% volt, ennek alapján a száraz 

szem szűrésére és korai diagnózisára javasolták. A módszer további előnye, hogy a 

képek elmenthetők és későbbi összehasonlító vizsgálatok céljára is felhasználhatók [58]. 

Azonos fluoreszceines könnyfilm felszakadási idő esetén a TMS-BUA nagy 

változatosságot mutatott, ami miatt valószínűleg a finomabb eltérések kimutatására is 

alkalmas a vizsgálat [30]. Száraz szem betegekben könnypont dugó könnyfilm 

stabilizáló hatását is megfigyelték a TSAS segítségével [58]. Refraktív beavatkozások 

után is vizsgálható a könnyfilm stabilitása [31]. 

Iskander és Collins felhívta a figyelmet a videotopográfia hibalehetőségeire 

[44]. Szerintük a topográfiás felvételek és az azokból kalkulált paraméterek sorozata 

csak akkor tekinthető összefüggő sorozatnak, ha a szem mozdulatlan. A készülék 

tengelyéhez képest az elmozdulás a limbus pozíciójának követésével történhet [44]. 

Ellipszis alakú modellt javasoltak a cornea centrumának folyamatos követésére. Amikor 

a cornea a szemhéjak által részben fedett akkor kör alakú modell jobb eredményt adott. 

A szem újracentrálásával egyes esetekben jelentősen megváltozott az SAI pislogást 

követő változása, ezért javaslatuk szerint vagy biztosítani kell a folyamatos centrálást, 
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vagy olyan paramétert kell választani, amely kevésbé érzékeny a készülék 

tengelyállására (utóbbi bizonyult technikailag kivitelezhetőnek). Ilyen az elevációs 

adatok ingadozásának négyzetes középértéke, illetve az erre illesztett Zernike polinóm. 

Ezzel eljutottak a könnyfilm felépülési idő újfajta kiszámításához [45]. Ugyanezzel a 

módszerrel azonban a felszakadási idő nem mérhető. Erre egyszerűbb megoldást 

alkalmaztak. A detektált koncentrikus körök számának varianciáját írták le és ennek 

változását követték a pislogás után eltelt idő függvényében. Két jól elkülöníthető 

szakaszt észleltek, az elsőben a variancia állandó, a másodikban változása másodfokú 

egyenlettel volt leírható. A két szakasz határát tekintették a könnyfilm felszakadási 

idejének [45]. Az elv mindenesetre a saját vizsgálatainknak megfelelő maradt: a 

legszabályosabb szemfelszín kialakulásáig eltelt időt tekintették más szerzők is 

felépülési időnek és a szabálytalanság bizonyos fokát értékelték a könnyfilm 

felszakadásaként [146]. 

Egy francia munkacsoport új készüléket mutatott be (Video Tearscope), amely a 

pislogás jellegének megfigyelésén kívül a könnyfilm stabilizációs idejének mérésére is 

alkalmas. Eredményeik szerint a stabilizációs idő egészségesekben átlagosan 0,65 mp, 

száraz szemben ennél szignifikánsan hosszabb (2,34 mp) [103]. Ez alátámasztja azt a 

tapasztalatunkat, hogy a könnyfilm felépülése – ha egyáltalán bekövetkezik – száraz 

szemben tovább tart, mint egészségesekben. 

Koh és munkatársai hullámfront-analízis segítségével a magasabbrendű 

aberrációk változásait írták le egészséges szemekben pislogás után. Mindössze az esetek 

negyedében nem történt változás a pislogást követő 10 mp alatt. Leggyakrabban a coma 

típusú aberráció jelentkezett, amit a vertikális tengely mentén egyenetlenül vékonyodó 

könnyfilmnek tulajdonítottak [57]. 

Napjainkban egyre nagyobb teret hódít az ocularis koherencia tomográf (OCT). 

Először csak a szemfenéki eltérések diagnosztikájában nyert alkalmazást, majd 

megjelentek az elülső szegmentum vizsgálatára kifejlesztett készülékek. Újabban már a 

könnyfilm vastagsága és a könnymeniscus is megítélhető [138]. 

Yokoi és Komuro további non-invazív módszereket ajánl a könnyfilm non-

invazív vizsgálatára: video-meniscometria, interferometria, meibometria [145]. Ezek az 

eljárások a csökkent könnytermelés és a lipidréteg deficienciája esetén használhatók 

eredménnyel. Könnypontdugó indikációjának felállításában lehet szerepük. 
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Ezek az újabb kutatások is alátámasztották a könnyfilm felépülési idejének 

létezését. Kiszámítására adott esetben az egyszerű, rutinszerűen végezhető eljárás még 

nem született meg. A könnyfilm stabilitásának non-invazív meghatározására több 

különböző eljárást dolgoztak ki, a gyakorlatban alkalmazható módszer talán ezek közül 

fog kikerülni. 

További feladat még egyes szemcseppek könnyfilmdinamikára kifejtett 

hatásának vizsgálata; különösen olyan cseppeket szükséges tesztelni, melyeket a 

betegek tartósan használnak (antiglaucomás cseppek, műkönnyek). Kontaktlencse 

felszínén is szükség lenne megfigyelésekre a könnyfilmdinamika tekintetében. 

A könnyfilm vizsgálata napjainkban a számítógép és a computeres vizsgálatok 

általános elterjedésével egyre fontosabbá válik. A monitor előtt a ritkább pislogás miatt 

egészségesekben is száraz szemre jellemző panaszok fejlődnek ki. Ugyanilyen veszély 

leselkedik a szemészeti diagnosztika során betegre és vizsgálóra egyaránt, ilyenkor 

ugyanis szintén fokozott figyelemre van szükség. Azokról a vizsgálatokról van szó, 

melyek során a beteget arra kérjük, hogy ne pislogjon. Ilyenkor akár több perc is eltelhet 

pislogás nélkül, amely gyakran ismételve a szem átmeneti kiszáradásához vezet. 
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13. Összefoglalás 
A szemfelszínt borító könnyfilmnek jelentős optikai szerepe van, mert a levegő-

könny határfelszín a szem össztörőerejének két-harmadát képviseli. Ez a felszín 

dinamikusan változik két pislogás között, melynek ismerete azért jelentős, mert a 

refraktív cornea sebészeti beavatkozásokat részben a szemfelszín pillanatnyi képe 

alapján végzik. A könnyfilm változásának követésére az SRI, az SAI és a PVA alkalmas 

paraméternek bizonyultak. A változás nem minden szemen egyforma, ami felveti, hogy 

egészségesekben is nagymértékben eltérő lehet a könnyfilm stabilitása. 

A szemfelszínről készített színkódolt törőerő térképet korábban az adott szem 

állandó jellemzőjének tartották. Vizsgálataink eredményei szerint a mintázat egészséges 

szemekben a pislogás egy perces szüneteltetésekor az esetek több, mint felében 

megváltozik. A keratometriás mérések reprodukálhatósága szignifikánsan leromlik 

pislogás után 60 másodperccel. Az értékek szórása meghaladhatja a 0,5 dioptriát. 

Száraz szem betegekben műkönny gél alkalmazása mellett a szemfelszín 

szabályosságának szignifikáns javulását tapasztaltuk. Ennek alapján a cornea 

topográfiát alkalmasnak tartjuk a különböző műkönnyek individuális tesztelésére. 

Az általunk kifejlesztett nagy sebességű videotopográf segítségével a könnyfilm 

okozta változások pontosan követhetők a szem nyitásának pillanatától kezdődően. 

Vizsgálataink azt mutatták, hogy a legszabályosabb szemfelszíni állapot eléréséhez – 

amit világviszonylatban elsőként könnyfilm felépülési időnek neveztünk – 

egészségesekben kb 3-10 másodperc szükséges. Ezt követően a szemfelszín 

szabályossága romlik. Javaslatunk szerint ezért pislogás után 4-9 másodperccel kell a 

videokeratográfiás felvételt készíteni. 

Száraz szem betegekben a könnyfilmdinamika is sérül. Műkönny cseppentésére 

az egészségesekre jellemző folyamat jelent meg. A mindennapi életben gyakran 

előforduló inkomplett pislogás után a könnyfilmdinamika nem különbözik a teljes 

pislogás után tapasztalt dinamikától. 

A cornea konfokális mikroszkópos vizsgálata során hypoxia okozta metabolikus 

zavar jeleit észleltük száraz szem betegekben, ezek a tünetek legsúlyosabb formában 

lagophthalmusban, az alsó paralimbalis területen jelentkeztek. Az állapot progresszióját 

jól jelzi a szemhéjszéllel párhuzamos kötőhártyaredők állapota. 
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14. Summary 
The preocular tear film has a significant optical function, because the air–tear-

film interface represents two-thirds of the total refractive power of the eye. This surface 

shows dynamic changes between two blinks, which is important to recognize as the 

refractive surgical procedures are performed partly according to the momentary image 

of the ocular surface. SRI, SAI and PVA proved to be suitable parameters for 

assessment of the alterations of the tear film. The changes are individual, suggesting 

that tear film stability might be extremely variable among healthy subjects. 

The color-coded topographic map of the ocular surface was thought to be a 

constant quality of the eye. Our investigations demonstrated, that the topographic 

pattern changes in more than half of the cases when the healthy subjects retained from 

blinking for one minute. The reproducibility of keratometric measurements significantly 

worsened 60 seconds after blinking. The standard deviation of the measures exceeded 

0,5 diopter. 

The application of an artificial tear improved the regularity of the ocular surface 

significantly. Based on this experience corneal topography was found suitable for 

testing the topographic effect of various artificial tears. 

With the high-speed videotopograph developed by our workgroup the tear-film 

related changes can be followed exactly from the opening of the eye. Our examinations 

showed that the most regular ocular surface is attained in about 3-10 seconds postblink, 

which we named tear film build-up time first in the world. Subsequently ocular surface 

regularity deteriorates. Our proposal for capturing a videotopographic image is 4-9 

seconds postblink. 

Tear-film dynamics is altered in dry eye patients. After application of an 

artificial tear drop healthy dynamics appeared. Following incomplete blinks – common 

in everyday life – tear-film dynamics does not differ from that observed after complete 

blinks. 

Using confocal microscopy we experienced the effects of hypoxia related 

metabolic disorder in the cornea of dry eye patients, these symptoms were the most 

pronounced at the lower corneal periphery of patients with lagophthalmos. The 

progression of the condition is well indicated by the status of the lid-parallel 

conjunctival folds. 


