
 1

A könnyfilmdinamika hatásai 
egészséges és száraz szemekben 

 
 

Doktori tézisek 
 
 
 

Dr. Erdélyi Béla 

 
 

Semmelweis Egyetem 
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

 
 

 
 

Témavezető: Dr. Németh János egyetemi tanár, MTA doktora 
 

Hivatalos bírálók: Dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi docens, MTA doktora 
Dr. Módis László egyetemi docens, Ph.D 

 
Szigorlati bizottság elnöke: Dr. Hatvani István egyetemi tanár, MTA doktora 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Fidy Judit egyetemi tanár, MTA doktora 
     Dr. Füst Ágnes egyetemi adjunktus, Ph.D 

 
 
 

Budapest 
2007. 



 2

Bevezetés 

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. 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. 

Ennek legkézenfekvőbb bizonyítása a szemfenéki erek vizsgálata során adódik. Az erek 

képe pislogás után fokozatosan eltorzul, amit a könnyfilm felszakadása okoz. 

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

cornea topográfia a szemfelszínről visszatükröződő minta torzulásai alapján készített 

térkép. Változásai két pislogás között a könnyfilm változásaival állnak összefüggésben, 

ezért annak dinamikáját indirekt módon tudjuk ezzel a módszerrel megfigyelni. 

A szemfelszín dinamikus változásának ismerete azért jelentős, mert a refraktív 

cornea sebészeti beavatkozásokat részben a szemfelszín pillanatnyi képe alapján végzik. 

Ezt jelentősen befolyásolja, 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, ami durva beavatkozást 

jelent a könnyfilm fiziológiás körülményeibe, nem a tényleges állapotot tükrözik az 

eredmények. Ugyanakkor száraz szemben műkönny cseppentése kifejezetten hasznos 

lehet optikai szempontból is, a beteg szubjektív panaszainak enyhítésén túl. A 

látóélesség javul, mert a műkönny szabályosabb szemfelszínt biztosít. 

A száraz szem az egész világon népbetegségnek számít. A betegekben a 

könnyfilm destabilizálódik, ennek tanulmányozására is jó lehetőséget nyújt a cornea 

topográfia. A szemfelszínen bekövetkezett változások nem korlátozódnak erre a 

területre, a kórkép a szaruhártya mélyebb rétegeiben is okoz hosszú távon eltéréseket. 

Ezek tanulmányozására más módszer szükséges, amely a cornea egyes rétegeit képes 

mikroszkópos nagyítással láthatóvá tenni. Ilyen az orvostudomány több szakterületén 

elterjedt konfokális mikroszkóp, ami in-vivo szövettani képek készítésére alkalmas, 

akár három dimenzióban is. 

A kutatás két nagyobb részre osztható, az elsőben a szemfelszíni könnyfilm 

pislogást követő változásainak vizsgálata szerepel, a másodikban a cornea 

elváltozásainak leírását végeztük száraz szem betegségben. 
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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 szem betegekben alkalmazott műkönny kezelés 

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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Módszerek 

Minden vizsgálatban a Helsinki Deklaráció elvei szerint jártunk el. Az egészséges és 

beteg önkéntesek írásos formában beleegyezésüket adták a vizsgálatok elvégzéséhez. 

 

A szemfelszíni topográfia változásai két pislogás között 

A számítógépes videokeratográfia a cornealis felszín többezer pontjában adja meg a 

törőerőt és a hozzátartozó görbületi sugarat. A módszer segítségével a szemfelszín 

topográfiájának változását vizsgáltuk a pislogást után eltelt idő függvényében. Ehhez 12 

egészséges szemű fiatal (8 nő, 4 férfi, életkor: 21,4±1,1 év) jobb szemén végeztünk 

méréseket. A teljes pislogás után a topográfiás felvételeket sorozatban 5, 15, 30 és 60 

másodperc elteltével készítettük. 

Az első vizsgálat eredményeire alapozva a szemfelszíni topográfia pislogást követő 

változásának tendenciáit kívántuk felmérni. Az ismét négy felvételből álló sorozatot 36 

egészséges szemű fiatalon kiviteleztük (21 nő, 15 férfi, életkor: 25,0±5,4 év ). 

Az egészséges szemekre jellemző felszíni topográfiás mintázatot a színkódolt törőerő 

térképek alapján korábban öt csoportra osztották fel: kerek, ovális, szimmetrikus 

csokornyakkendő, aszimmetrikus csokornyakkendő, irreguláris (Bogan és mtsai, 1990). 

Arra kerestünk választ, hogy a mintázat az adott szem állandó jellemzője, vagy 

változhat a pislogást követő idő függvényében. 

Műkönny gél hatását figyeltük meg a cornea topográfiájára öt egészséges szemben (3 nő 

és 2 férfi, életkor: 24,4±5,2 év) és öt száraz szem betegben (5 nő, életkor: 57,4±7,4 év). 

Minden vizsgált személy egyik szemébe cseppentettünk, ez a betegeknél a panaszosabb 

szem volt. Felvételeket készítettünk 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 15 másodperccel. 

A szemfelszín pislogást követő változása felveti, hogy a videokeratográfiás mérések 

reprodukálhatósága is változik a pislogás után eltelt idő függvényében. Ennek 

kiderítésére 30 egészséges szemen (17 nő, 13 férfi, életkor: 25,7±5,6 év) 3 sorozat 

topográfiás felvételt készítettünk, 5, 15, 30 és 60 másodperccel teljes pislogás után. Két 
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egymást követő sorozat között a vizsgált személy természetesen pislogott, a könnyfilm 

megfelelő regenerálódása céljából. 

Egymintás t-próbát alkalmaztunk, amikor ugyanazon csoport két különböző időpontban 

nyert adatait hasonlítottuk össze. Kettőnél több minta összehasonlítását normál eloszlás 

esetén 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. 

A topográfiás paraméterek reprodukálhatósági vizsgálata során az (SD/átlag)x100 

képlet szerint számítottuk ki a variációs koefficiens értékét. 

 

A könnyfilmdinamika 

A videokeratográfra alapozva új készüléket fejlesztettünk ki, amelynek segítségével a 

könnyfilm dinamikája indirekt módon tanulmányozható. Az első vizsgálatban 15 

szemészetileg egészséges fiatal (12 nő, 3 férfi, életkor: 31,5±10,4) vett részt. Minden 

vizsgált szemről másodpercenként 4 kép készült 30 másodpercig teljes pislogás után. Az 

SRI, az SAI és a keratometriás értékek változásának statisztikai elemzésére két 

különböző módszert használtunk: a pislogást követő első 15 másodpercre negyedrendű 

polinomiális trendvonalat-, a teljes 30 másodperces időszakra a centrális mozgóátlag 

módszerét. 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. 

Mivel eddig csak teljes pislogást követően tanulmányoztuk a könnyfilmdinamikát, de a 

mindennapokban gyakoriak az inkomplett pislogások a következő vizsgálatban teljes és 

inkomplett pislogás után is végeztünk méréseket másik 15 egészséges alanynál (9 nő, 6 

férfi, életkor: 27,5±5,1). Ebben a vizsgálatban másodpercenként 2 felvételt készítettünk 

30 másodpercig. A vizsgált paraméterek az SRI, a PVA és a keratometriás értékek (K1, 

K2) voltak. A két szituációban kapott eredményeket összehasonlítottuk. A topográfiás 

paramétereket a mozgóátlag elvének megfelelően használtuk. Meghatároztuk a 
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topográfiás könnyfilm felépülési- és felszakadási időt. A videotopográfiás méréseken 

kívül minden alanyon száraz szem próbákat is végeztünk (Schirmer próba, könnyfilm 

felszakadási idő mérése). 

A könnyfilmdinamikát 7 száraz szem betegben (7 nő, életkor: 58,6±7,7 év) is 

megvizsgáltuk az új készülék segítségével. A diagnózist a panaszok, az elülső 

segmentum biomikroszkópos vizsgálata és a száraz szem próbák eredményei (Schirmer 

próba<10mm/5 perc, könnyfilm felszakadási idő<10mp, fluoreszceines festődés>4pont) 

alapján állítottuk fel. A videotopográfiás vizsgálatot legalább 14 órával műkönny 

cseppentése után végeztük. A felvételt 3 perccel műkönny becseppentése után 

megismételtük. 

A topográfiás indexek (SRI és SAI) idősorához negyedfokú polinomiális trendet 

illesztettünk. 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. 

 

A szaruhártya elváltozásai száraz szem betegségben 

A Rostock Cornea Modullal (RCM) kiegészített Heidelberg Retina Tomograph II 

(Heidelberg Engineering Inc.) egy konfokális corneamikroszkóp, melynek segítségével 

a szaruhártya teljes vastagságában in-vivo nagy felbontásban vizsgálható. Leíró 

tanulmányt végeztünk, egészséges személyekben és száraz szem betegekben 

megvizsgáltuk 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 egészségeseket, akiknek szemészeti megbetegedésük 

volt korábban, szemműtéten estek át, vagy kontaktlencsét viseltek. 

A legjobb korrigált visus felvétele és az elülső segmentum biomikroszkópos vizsgálata 

után száraz szem próbákat végeztünk el: a könnyfilm felszakadási idő mérését (BUT), a 

szemfelszín fluoreszcein festődését, és a Schirmer I próbát érzéstelenítés nélkül. A 

szemhéjszéllel párhuzamos kötőhártyaredőket is értékeltük. A betegek panaszait egy 
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leegyszerűsített szubjektív súlyossági skálával értékeltük. Utolsó vizsgálatként végeztük 

el a konfokális mikroszkópiát. 

A száraz szem diagnózisát a jellegzetes panaszok, a kötőhártyaredők jelenléte, és a 

száraz szem próbák eredménye alapján állítottuk fel. A betegeket három alcsoportra 

osztottuk. Az első csoportban 10 siccás beteg szerepelt (5 nő, 5 férfi). Egyikük sem 

használt műkönnyet. A második csoportban 8 endocrin ophthalmopathiás beteg volt (8 

nő). Exophthalmust egyetlen esetben sem észleltünk, minden beteg krónikus 

stádiumban volt és egyikük sem használt műkönnyet a vizsgálat előtt. A harmadik 

csoport 8 krónikus lagophthalmus miatt kezelt betegből állt (5 nő, 3 férfi). A betegség 

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

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

paralimbalis területen. A kvantitatív feldolgozás mellett a morfológiai eltéréseket is 

leírtuk a subbasalis idegek szintjében, a stromában és az endotheliumban. 

A betegcsoportok összehasonlítását normál eloszlás esetén ANOVA – szignifikáns 

különbségek esetén Bonferroni post-hoc teszttel – segítségével végeztük. Nem normál 

eloszlás esetén Kruskal-Wallis próbát alkalmaztunk Dunn post-hoc teszttel. A 

paraméterek közötti korrelációt normál eloszlás esetén Pearson’s teszttel számítottuk, 

nem normál eloszlás esetén Spearman próbát használtunk. A konfokális mikroszkópos 

adatok és a száraz szem próbák eredményei közötti öszefüggések elemzésére többszörös 

regressziós analízist végeztünk. 

 

A cornea topográfia során vizsgált paraméterek 

A cornea topográfia kvantitatív jellemzésére matematikai módszerrel kiszámított 

paraméterek szolgálnak. Ezek közül vizsgálatainkban az alábbiakat használtuk fel. A 

szemfelszín szabályossági index (SRI) az optikailag legjelentősebb centrális rész 

szabályosságát írja le. Minél szabályosabb a vizsgált szemfelszín centruma annál kisebb 

az SRI. A szemfelszíni aszimmetria index (SAI) a teljes szemfelszín azimmetriáját leíró 

paraméter. Minél szimmetrikusabb a felszín annál kisebb az SAI, tökéletes gömb esetén 

értéke nulla. A várható látóélesség (PVA) a szemfelszín szabályossága alapján 

kiszámított várható látóélesség. A szimulált keratometriás értékek (K1, K2, Kmin) a 

hagyományos keratometria elve szerint a legmeredekebb meridián mentén mért törőerőt 

(K1), az erre merőleges meridián törőerejét (K2) és a legkisebb törőerejű tengely mentén 
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mért törőerő értéket adják meg a hozzájuk tartozó tengely szögével (Kmin). A színkódolt 

törőerő térképek számos fajtája közül a normalizált skálabeosztású térképeket 

használtuk. 

 

A konfokális corneamikroszkópia során vizsgált paraméterek 

A konfokális corneamikroszkópos vizsgálat során a következő kvantitatív 

mérőszámokat használtuk: az epithelialis sejtek sűrűsége három különböző mélységben 

(felszínes sejtek, szárnyas sejtek és basalsejtek), subbasalis idegek száma (az egymással 

párhuzamosan futó idegek száma, melyek egy látótér teljes szélességében követhetők), a 

subbasalis idegek elágazódásai (az idegek elágazódásainak száma egy látótérben), az 

orsószerű megvastagodások száma (az orsók száma a subbasalis idegek mentén 

milliméterenként), az epithelium vastagsága, a cornea vastagsága, és az endothelsejtek 

sűrűsége. 

 

Egyéb vizsgált paraméterek 

A legjobb korrigált látóélességet 5 méteres távolságból Kettesy-féle decimális 

visustábla segítségével vettük fel. A Schirmer próbát az alsó áthajlásba helyezett 

szűrőpapírcsík segítségével végeztük érzéstelenítés nélkül. Az öt perc alatt átnedvesített 

szakaszt jegyeztük fel. A könnyfilm felszakadási idő méréséhez fluoreszceinnel átitatott 

szűrőpapírcsíkot használtunk, amit az alsó tarsalis conjunctivához érintettünk, majd 

néhány pislogás után a réslámpa kobaltkék fényével figyeltük a száraz foltok 

megjelenését a szemfelszínen. A szemfelszín fluoreszceines festődését az előbbivel 

megegyező módon a réslámpa kobaltkék fényénél figyeltük meg. Biomikroszkópos 

elülső segmentum vizsgálatot végeztünk, aminek részét képezte a szemhéjszéllel 

párhuzamos conjunctivaredők elemzése. 
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Eredmények és klinikai jelentőségük 

1. A szemfelszíni könnyfilm változásai következtében a cornea topográfia változik már 

akár 15 másodperccel pislogás után. Az SRI és az SAI folyamatosan nőtt az utolsó 

pislogás után eltelt idő függvényében. Ez a növekedés az 5-15 (csak az SRI esetében) 

és az 5-60 mp-es időtartományban volt szignifikáns (p<0,05). A PVA csökkent a 

pislogás szüneteltetésekor, szignifikánsan (p<0,05) 5-60 mp között. A törőerő értéke 

nem változott szignifikánsan. Az SRI egészségesekre jellemző volt (<1,01) minden 

szemen pislogás után 5 mp-cel és csak kettő került a határeset kategóriába (1,01-

1,96) 60 mp után. Az SAI is normális volt minden vizsgált személy corneáján 

(<0,42) 5mp után. Egy szem már 15 mp után határesetté (0,42-0,49) vált, 30 mp 

elteltével 2 határeset és 1 kóros (>0,5) eredményt kaptunk. A 60 mp-es adatok 

alapján csak 7 egészséges corneafelszínt találtunk és öt kórossá vált. A könnyfilm 

változásának követésére az SRI, az SAI és a PVA alkalmas paraméternek 

bizonyultak. 

 

2. Az előzőek alapján az SRI átlagának változása egyértelmű tendenciát mutatott teljes 

pislogást követően, de a változás nem minden szemen volt egyforma. Ezért 

csoportokat alkottunk. Leggyakrabban az SRI folyamatosan nőtt (31%), másokban az 

SRI nem változott (25%). Az első 30 mp alatt alig változott és csak ezután nőtt az 

SRI a szemek 19%-ában. A következő csoport tagjai 15 mp-nél kisebb SRI-t 

mutattak, mint az 5 másodperces érték és ezután nőtt (17%). Az SRI folyamatosan 

csökkent a szemek 8%-ában. Ugyanilyen csoportokat lehetett felállítani az SAI 

változása alapján is. Az egyes csoportok felvetik azt, hogy egészségesekben is 

nagymértékben eltérő lehet a könnyfilm stabilitása. Legtöbb esetben a könnyfilm 

felszakadt és egyenetlenné vált a szemfelszín a vizsgálat során, de akadtak olyan 

szemek, ahol a könnyfilm 60 másodpercig stabil maradt, a szemfelszín szabályos 

maradt és az SRI nem változott. 

 

3. A szemfelszínről készített színkódolt törőerő térképet korábban az adott szem 

állandó jellemzőjének tartották. Vizsgálataink alapján a mintázat egészséges 

szemekben a pislogás egy perces szüneteltetésekor az esetek több, mint felében 

megváltozik. A teljes csoportot elemezve, a szabályos és szabálytalan topográfiás 
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mintázatok aránya szignifikánsan megváltozott a pislogást követő 60 másodperc 

alatt. A szabályos mintázatok aránya nőtt 15 másodpercnél; de ezután kevesebb 

szabályos és több szabálytalan mintázat jelent meg az idő előrehaladtával (p<0,001). 

Ez az eredmény felhívja a figyelmet arra, hogy az ilyen típusú vizsgálatoknál fontos 

a pislogás után megfelelő és mindig azonos idő elteltével készíteni a felvételt. 

 

4. Száraz szem betegek műkönny géllel kezelt szemein az SRI átmeneti szignifikáns 

növekedés (p<0,001) után a kiindulási érték alá csökkent (p<0,05) és a vizsgálat 

végéig megőrizte ezt az értékét. A PVA a cseppentés előtti értékhez képest 

átmenetileg csökkent 1 percnél (p<0,001), majd szignifikánsan megnőtt (p<0,05) és a 

teljes vizsgálat során nagyobb maradt (45 percnél p<0,01). A műkönnyel kezelt beteg 

és egészséges szemek SRI és PVA értéke a szer becseppentése előtt szignifikánsan 

különbözött (p<0,05 és p<0,01), a kezelés után a különbség eltűnt. Ennek alapján a 

módszert alkalmasnak tartjuk a különböző műkönnyek individuális tesztelésére 

száraz szem betegekben. A szemfelszíni szabályosság pozitív változása objektív 

módon mérhető, ilyenkor a látóélesség javulása következtében a betegek szubjektív 

panaszai is enyhülnek. Az adott beteg számára ideális műkönny ezzel a módszerrel 

egyszerűen kiválasztható. 

 

5. A keratometriás értékek reprodukálhatósága szignifikánsan leromlott pislogás után 

60 másodperccel (p=0,007 és p=0,038). Az értékek szórása meghaladta a 0,5 

dioptriát. Az SRI és az SAI reprodukálható maradt két pislogás között. Az előző 

eredményekhez hasonlóan ez is azt támasztotta alá, hogy a topográfiás felvételt 

pislogás után bizonyos időn túl (kb. 30 másodperc) nem szabad végezni. Nem 

kaptunk még azonban arra választ, hogy előtte mikor legszabályosabb és 

legreprezentatívabb a szemfelszín. Ehhez a pislogás utáni változásokat 

részletesebben kell elemezni. 

 

6. Az általunk kifejlesztett nagy sebességű videotopográf segítségével a könnyfilm 

okozta változások pontosan követhetők a szem nyitásának pillanatától kezdődően. 

Irodalmi adatok szerint a pislogás után a könny gyors mozgása kb. 1 másodpercig 

tart és a stabil könnyréteg kialakulása kevesebb mint 2 másodperc alatt lezajlik. Saját 
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vizsgálataink azt mutatták, hogy a legszabályosabb szemfelszíni állapot eléréséhez, 

amit világviszonylatban elsőként könnyfilm felépülési időnek neveztünk, hosszabb 

idő szükséges (egészségesekben kb 3-10 másodperc). Ezt követően az SRI nő, a 

szemfelszín szabályossága romlik. Ilyenkor a könnyfilm vékonyodik és végül 

felszakad, amit az SRI szignifikáns növekedése jelez. Ennek megfelelően 

meghatároztuk a topográfiás könnyfilm felszakadási időt is. Módszerünk új 

megvilágításba helyezi a könnyfilm stabilitás elemzését. A gyakorlatban használt 

könnyfilm felszakadási idő mérés fluoreszcein segítségével a száraz folt képződés 

jelenségén alapul. Ez specifikus jel, ami a felszakadásra vonatkozik. Ugyanakkor a 

videotopográfiával nyert cornea topográfiás indexek inkább a szemfelszín egészének 

a szabályosságára utalnak. Mind az SRI, mind az SAI közelebb visz az optikai 

következményekhez, amiket a könnyfilm változásai okoznak. Egyértelmű, hogy az 

egyenetlen felszín rosszabb optikai funciót biztosít, míg száraz folt megjelenése 

önmagában nem feltétlenül befolyásolja jelentősen a szem optikai minőségét. 

A szaruhártyán végzett lézeres látáskorrekciós műtétek tervezése a cornea topográf 

által szolgáltatott adatokra is támaszkodik. A legjobb posztoperatív látóélesség 

eléréséhez tanácsos lenne megtalálni minden esetben azt az ideális időpontot pislogás 

után, amikor a szemfelszín a legszabályosabb. Kezdetben a könnyfilm szabálytalan, 

felépüléséhez néhány másodperc szükséges, később a mérés reprodukálhatósága 

csökken. Ezért javaslatunk szerint pislogás után 4-9 másodperccel kell a 

videokeratográfiás felvételt készíteni. 

 

7. Száraz szem betegekben a könnyfilm szabálytalanabb volt, mint egészségesekben. 

Műkönny cseppentésére a könnyfilm szabályosabbá vált, és az egészségesekre 

jellemző könnyfilmdinamika jelent meg. 

 

8. A mindennapi életben gyakran előforduló részleges pislogás után a 

könnyfilmdinamika nem különbözik a teljes pislogás után 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 gyakorlatban is hasonlóképpen zajlik a 

könnyfilm változása két pislogás között. 
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9. A száraz szem betegek corneájában szignifikáns különbségeket találtunk egészséges 

szemekhez képest. A felszíni és szárnyas epithelsejtek sűrűsége kisebb volt, mint 

egészségesekben (p<0,01), amit a hypoxia okozta metabolikus zavar miatt kialakult 

sejtmegnagyobbodás okozhat. A szárnyas sejtek sűrűségére vonatkozó adatot az 

irodalomban nem találtunk. Az epithel és a cornea egésze vékonyabb volt 

lagophthalmus talaján kialakult száraz szemben, mint egészségesekben és más 

betegekben. A subbasalis idegek mentén látható orsószerű megvastagodások 

nagyobb számban voltak láthatók lagophthalmusban, mint egészséges szemekben 

(p<0,05). Szignifikáns korrelációt mutattunk ki az epithel, a cornea vastagsága és a 

kötőhártyaredők jelenléte (R=-0,50, P<0,01 és R=-0,64, P<0,0001), valamint a 

szemfelszíni festődés (R=-0,52, P<0,01; R=-0,57, P<0,001) között. Az epithelium 

vastagsága jól korrelált a cornea vastagságával (R=0,56; P<0,01). Többszörös 

regressziós analízissel a kötőhártyaredők súlyossági foka – a beteg életkorától és az 

egyéb száraz szem próbák eredményétől függetlenül – jól jelzi az epithel 

vastagságának csökkenését az alsó periférián (R2=0,25, P<0,05), valamint a cornea 

vastagságának csökkenését a centrumban (R2=0,23, P<0,05) és az alsó periférián 

(R2=0,39, P<0,001). 

Az endocrin ophthalmopathiás betegek egy részében Fuchs-dystrophiára emlékeztető 

endothelialis eltéréseket találtunk, a többi csoportban ilyet nem észleltünk. 

Eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a száraz szem cornealis tünetei 

legsúlyosabb formában lagophthalmusban és az alsó paralimbalis területen 

jelentkeznek. Az állapot előrehaladtát az elülső szegmentum biomikroszkópos 

vizsgálata során jól jelzi a szemhéjszéllel párhuzamos kötőhártyaredők jelenléte. 
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Új eredmények 

1 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 térképet korábban az adott szem 

állandó jellemzőjének tartották. Vizsgálataink alapján a mintázat gyakran változik 

két pislogás között. 

3 A keratometriás mérések reprodukálhatósága szignifikánsan romlik a pislogás után 

eltelt idő függvényében. 

4 Leírtuk a könnyfilmdinamika egészségesekre és száraz szem betegekre jellemző 

lefutását, valamint műkönny hatását nagysebességű videotopográfia segítségével. 

5 A könnyfilm felépülési időt elsőként definiáltuk az irodalomban. Pislogás után a 

legszabályosabb szemfelszín kialakulásáig eltelt időt neveztük el így. 

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. Javaslatunk 

szerint pislogás után 4-9 másodperccel kell a felvételt készíteni. 

8 A mindennapi életben gyakran előforduló inkomplett pislogás után a 

könnyfilmdinamika nem különbözik a teljes pislogás után tapasztalt dinamikától. 

Ebből arra következtetünk, hogy a mindennapi gyakorlatban is hasonlóképpen 

zajlik a könnyfilm változása két pislogás között. 

9 Száraz szemben szignifikáns különbségeket találtunk egészséges szemekhez képest 

az epithelsejtek és a subbasalis idegek szintjén, az epithel és a cornea egésze pedig 

vékonyabb volt. Az elváltozások jól korreláltak a betegség súlyosságával. 
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