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Bevezetés 
 

 

 

Az utóbbi évtizedben a mikrosebészeti technika fejlődésével bővült a retinabetegségek 

műtéti indikációja, egyes vitreomakuláris betegségek (makulalyuk, diabéteszes makulaödéma, 

epiretinális fibrózis, vitreomakuláris trakció) egyre jobb anatómiai és funkcionális 

eredménnyel gyógyíthatók.  

 Nagy előnyt jelentett e műtétek során a korábban már az első szegmens sebészetében 

tokfestésre használt, a makula felszínén levő membránok festésére ugyancsak alkalmas 

indocianin zöld (ICG) bevezetése, mely sérülésmentes, biztonságos membrán (membrana 

limitans interna-ILM-) eltávolítást biztosított. A kezdeti lelkesedést követően felmerült azonban 

az ICG toxikus mellékhatásának a lehetősége.  

A vitreomakuláris betegségek többnyire az idősebb korosztályt érintik, így sok esetben a 

meglevő lencsehomály miatt lehetetlenné válik az amúgy nagy precizitást igénylő retinaműtét 

elvégzése. Ilyen esetekben szürkehályog műtéttel kombinált retinaműtétet végezhetünk. Mivel 

többnyire jó posztoperatív látásfunkcióra számítunk, a pontos intraokuláris műlencse (IOL) 

meghatározásnak nagy a jelentősége. Sajnos ez a számítás a szokványos biometriai módszerek 

alkalmazásával nem mindig pontos, a tervezettől gyakran eltérő posztoperatív refrakciót 

kapunk.  
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Célkitűzések 
 

 

 

I. Felmérni a makulalyuk miatt operált betegek műtéte során a membrana limitans 

interna eltávolítására használt ICG festék lehetséges toxikus hatását 

1. Befolyásolja-e a festék használata az anatómiai gyógyulást? 

2.Találunk-e különbséget a műtét utáni látóélességet tekintve a festett és festetlen csoportban?  

3. Alkalmas-e a multifokális elektroretinográfia (mfERG) a festék esetleges káros hatásának 

kimutatására? 

4. A mfERG vizsgált paraméterét (válaszsűrűség) tekintve a műtét utáni követéses 

periódusban találunk-e különbséget a két csoportban észlelt értékek között?  

5. Változik-e ezen mfERG-vel kapott paraméterek nagysága a követéses periódus folyamán? 

 

 

II. Megvizsgálni a szürkehályog és makulaödéma együttes előfordulása miatt végzett 

kombinált műtéteknél az intraokuláris műlencsetervezés pontosságát 

1. Előfordul-e műtét utáni refrakciós tévedés?  

2. Megoldást keresni a tervezettől eltérő refrakció előfordulásának kiküszöbölésére.  
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Betegek és módszerek 
 

I. Az ICG lehetséges toxicitásának vizsgálata 

 

A Mária utcai Szemészeti Klinikán 2001 május 1. és 2003 április 30. között 29 beteg 

30 szemén (9 férfi, 21 nő) végeztünk idiopátiás makulalyuk miatt műtétet. A betegek átlagos 

életkora 66,9±5,7 (65-72) év volt. A posztoperatív követés minimum 20 hónap volt.  

Pars plana vitrektómiát követően a hátsó üvegtesti határhártya leválasztása után minden 

esetben membrana limitans interna eltávolítás történt a makula területéről. Műtét végén 

folyadék-levegő csere után 14-16%-os C3F8 implantációt végeztünk, majd a betegeket két 

hétig arccal lefele pozícionáltuk.  

 A betegeket két csoportra osztottuk az ILM eltávolításának módja szerint: 

1. Az A- csoportban a műtét során az ILM eltávolítása ICG festék segítségével történt 

2. A B-csoportban a műtét során nem használtunk festéket. 

Műtét előtt, valamint műtét után 3, 6, 12 és 20 hónappal a következő vizsgálatokat 

végeztük el: korrigált legjobb látóélesség meghatározása, réslámpás vizsgálat, Watzke-Allen 

teszt, fényképes dokumentáció, optikai koherencia tomográfiás vizsgálat (OCT), valamint 

multifokális elektroretinográfiás vizsgálat. 

 Összehasonlítottuk a műtét előtti és utáni látóélességeket, valamint a mfERG-vel 

nyert centrális (C1és C2 gyűrű) válaszsűrűségeket. Ugyanakkor az A- és B-csoportnál kapott 

értékeket egymással is összehasonlítottuk.  

A statisztikai számításokat Statistica 6,0 programmal végeztük (StatSoft, Tulsa, 

Oklahoma, USA).  

Statisztikai számításhoz a Mann-Whitney U tesztet és Newman-Keuls post hoc analízist 

alkalmaztuk. A csoportok közti összehasonlításra (kor, nem, a tünetek fennállásának ideje, a 

makulalyuk stádiuma) a non-paraméteres Wilcoxon rank sum tesztet használtuk. A-

csoportokon belül a C1 és C2, valamint a legjobb korrigált látóélesség pre- és posztoperatív 

értékeinek az összehasonlítására variancia analízist alkalmaztunk, szignifikáns eredmény 

esetén Newmann-Keuls post hoc analízissel elemztük a csoportok közti különbségeket. A 20 

hónapos posztoperatív vízus (logMAR) és C1, C2 értékek korrelációjának vizsgálatára 

lineáris regressziót alkalmaztunk, és meghatároztuk a Spearman-féle korrelációs együtthatót. 

Szignifikánsnak minden esetben a p<0,05 értékeket tekintettük. 
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II. Szürkehályog és makulaödéma együttes előfordulása esetén végzett kombinált 

műtétek során a tervezettől eltérő posztoperatív refrakciós hiba meghatározása 

 

12 beteg 12 szemén (3 férfi, 9 nő) 8 esetben makulaödémát okozó epiretinális 

membrán és 4 esetben diabéteszes makulaödéma, valamint kifejezett katarakta miatt 

kombinált műtétet végeztünk. A betegek átlagos életkora 67-83 év (72,42±1,73) volt.  A 

korábban más szemészeti műtéten átesett betegeket kizártuk a vizsgálatainkból. 

Betegeinknél a legjobb látóélesség meghatározása után immerziós technikával 

ultrahangos szemtengelyhossz mérés (Ultrascan, Alcon Laboratories Inc.,Forth Worth, TX, 

USA), valamint OCT-vel (OCT-2, Zeiss-Humphrey Instruments, San Leandro, CA, USA) a 

centrális 3,5 mm-es területen a makula vastagság meghatározás következett. Az intraokuláris 

lencse dioptriájának kiszámítására az SRK/T képletet használtuk. A posztoperatív fénytörést 

(a betegek kérését és a másik szem fénytörését figyelembe véve) általában emmetrópiásra 

terveztük. 

A műtét során a phakoemulzifikációval történő lencseeltávolítás 3,2-es clear cornea 

seben keresztül történt, a tokzsákba hidrofób 3 testű összehajlítható lencsét helyeztünk 

(MA60AC, Alcon Laboratories Inc. Forth Worth, TX, USA). A cornea sebet a katarakta 

műtét végeztével minden esetben átmenetileg 10/0-s fonallal bevarrtunk, majd standard 20 G-

s pars plana vitrektómiát végeztünk. A hátsó üvegtesti határhártya leválasztása után a 

makulaödémás esetekben az ILM eltávolítására ICG festéket, az epiretinális membránok 

esetében pedig Membrane Blue (DORC International, the Netherlands) festéket használtunk.    

A posztoperatív követési idő minimum 6 hónap volt. Hat hónappal a műtétet követően 

refraktométerrel meghatároztuk a betegek fénytörését, ultrahanggal mértük a tengelyhosszt 

(UAL), és a makula vastagságot OCT-vel határoztuk meg. 

A statisztikai számításokhoz Statistica 6,0 programot használtunk. A kapott/mért 

értékek eloszlását átlag±variancia (Standard Error of Mean - SEM) formában fejeztük ki.  A 

szükséges betegszám meghatározása során az általánosan elfogadott minimálisan 80%-os 

statisztikai erő elérésére törekedtünk. A tanulmányba 12 beteget válogattunk be, mivel a 

minta 0,15 mm-es szórása esetén legalább 9 beteg szükséges 0,2 mm-es változás 

detektálásához. 

Az adatok normalitását a Shapiro-Wilk’s W teszt segítségével ellenőriztük. Mivel az adatok 

nem követték a normális eloszlást, a pre- és posztoperatív makula vastagságot, illetve a 

tervezett és kapott refrakciót Wilcoxon nemparaméteres teszt segítségével hasonlítottuk össze. 
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A pre- és posztoperatív változók közötti kapcsolat elemzése korrelációs analízissel történt, 

melynek során meghatároztuk a regressziós együtthatót, és annak p értékét.  Szignifikánsnak 

minden esetben a p<0,05 értékeket tekintettük. 
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Eredmények 
 

I. Az ICG lehetséges káros hatására vonatkoztatva 

 

A makulalyuk miatt operált betegek esetében a festett és festetlen csoportban levő 

betegek között nem volt szignifikáns különbség a látóélességet, a makulalyuk stádiumát, a 

panaszok fennállási idejét és betegek korát illetően. 

Műtét után minden esetben a makulalyuk záródott, amelyet OCT vizsgálattal 

igazoltunk.   

Mindkét csoportban a C1 és C2 gyűrűkben a retina válaszsűrűség csökkenését 

tapasztaltuk a posztoperatív 3 és 6 hónapos vizsgálatok alkalmával, növekedést csak az egy 

éves kontroll során észleltünk. A 20 hónapos kontroll során mindkét vizsgálati csoportban 

jelentős válaszsűrűség emelkedés volt megfigyelhető a centrális retina terület C1 gyűrűjében, 

míg a C2 gyűrű esetén csak a B-csoportban találtunk szignifikáns növekedést.  

A műtét utáni 12. hónapban a festék nélkül operált szemekben a látóélesség a 

kiinduláshoz képest szignifikánsan jobb értéket mutatott. A 20. hónap során ez mindkét 

csoportra jellemző volt, azonban a festék nélküli csoportban kifejezettebb volt e változás, a 

két csoport között pedig nagy fokban jelzett különbséget találtunk a festék nélkül operált 

szemek javára. A mfERG preoperatív C1 és C2 gyűrűinek értékei a posztoperatív 20. hónap 

értékeihez hasonlítva a B-csoportban magasabbak, mint az ICG használatával operált 

szemekben mért értékek. 

A látóélesség, valamint a C1 és C2 értékek összehasonlítása is jól mutatja, hogy a 

mfERG-vel mért válaszsűrűségek a látás funkcióval jól korrelálnak: a műtét utáni 20. 

hónapban a B-csoport jobb látóélességű szemeinek C1 és C2 értékei jellemzően magasabbak 

az A-csoport értékeihez képest.  

Pearson-féle lineáris regresszió segítségével mindkét esetben szignifikáns 

összefüggést találtunk a válaszsűrűség és a logMAR-ban kifejezett látóélesség között, amely a 

C2 értékek vonatkozásában erősebb volt.   

Összességében elmondható, hogy bár mindkét csoportban javulás volt látható a 20. 

posztoperatív hónapra mind a mfERG-vel nyert centrális retinális válaszsűrűségekben, mind 

pedig a látóélességben; az ICG festék nélkül operált szemekben a javulás kifejezettebb volt 

mind a műtét előtti értékekhez, mind pedig az ICG festékkel operált szemekben mért 

értékekhez képest. 
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II. Szürkehályog és makulaödéma együttes előfordulása esetén végzett kombinált 

műtétek során a tervezettől eltérő posztoperatív refrakciós hiba kiküszöbölésével 

kapcsolatban 

A preoperatív fénytörési hiba 0,66±0,41 dioptria volt. A látóélességben 6 hónappal a 

műtét után javulást tapasztaltunk (preop. VA 0,22±0,05 versus posztop. VA 0,48±0,12, p = 

0,028), míg a keratometriás adatok nem változtak (preop 43,78±0,42 D versus posztop 

43,82±0,44 D, p>0,05). A tengelyhossz megnövekedett (preop 23,32±0,23 mm versus 

posztop. 23,52±0,25 mm, p= 0,023), míg az OCT-vel mért makulavastagság csökkent (preop 

430±30,39 µm versus posztop. 288,08±36,17 µm, p= 0,002).  

Nem találtunk szignifikáns eltérést az epiretinális membrán valamint a diabéteszes 

makulaödéma miatt operált betegek tengelyhossz változása között.  

A műtét után mért átlagos fénytörési hiba értéke -0,16±0,48 D volt a tervezett 

(0,63±0,38 D) fénytöréssel szemben, a fénytörés myopia irányába történő elcsúszása 

jelentősnek (-0,79±0,24 D, p= 0,03) mondható. 

A preoperatív makulavastagság és a tervezetthez viszonyított posztoperatív refrakciós 

eltérés jól korrelált egymással (r=0,76, p=0,004).  

Esetet az esethez történő összehasonlításban a korrigált tengelyhossz (a műtét előtti 

ultrahangos tengelyhosszhoz hozzáadva makulaödéma csökkenésének OCT vizsgálattal mért 

értékét) és a műtét utáni tengelyhossz között nem volt különbség (23,46±0,23 mm versus 

23,51±0,25mm, p>0,05). Az adatok között erős korrelációt találtunk (r=0,94, p<0,001), 

jelezve, hogy a szem tengelyhosszának növekedése ultrahanggal mérve, valamint az OCT 

vizsgálattal mért makulavastagság csökkenés jól korrelál.  

A korrigált tervezett ametropiát úgy határoztuk meg, hogy a korrigált tengelyhosszt és 

a beültetett intraokuláris lencse dioptriáját használtuk az SRK/T képletben. Az említett 

korrigált UAL-t minden esetben egyénileg állapítottuk meg úgy, hogy az ultrahanggal mért 

szemtengely hosszúsághoz hozzáadtuk az OCT-vel mért makulavastagság és az SRK/T 

képletben alkalmazott átlag makulavastagság (0,65696-0,2029xUAL; Retzlaff et al. 1990) 

közötti különbséget. 

Ezen korrekciós számítás eredményeképpen statisztikailag szignifikáns különbség 

mutatkozott az eredetileg tervezett és a korrigáltan tervezett posztoperatív ametrópia mértéke 

között (0,63±0,38 D versus 0,03±0,48 D, p=0,005), mintegy 0,5 D értékű myopiás irányú 

eltéréssel. 
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Az adatokat korrelációs analízissel vizsgálva erős korrelációt sikerült kimutatni a mért 

és a korrigált tervezett posztoperatív ametrópia között (r=0,93, p<0,001). 
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Következtetések 

 

I. A makulalyuk műtéte során a membrana limitans interna eltávolítására használt ICG 

festék esetleges toxicitásának kimutatásával kapcsolatban:  

 

1. A posztoperatív anatómiai eredményt az alkalmazott festék nem befolyásolta, mindkét 

csoportban a makulalyuk záródott. 

2. 20 hónappal a műtétet követően a festetlen csoportban talált szignifikánsan jobb látóélesség 

a festék toxicitása mellett szólhat.  

3. A multifokális elektroretinográfia olyan objektív vizsgálómódszer, mely alkalmas a retina 

idegelemek finomabb károsodásának kimutatására, így alkalmasnak tartjuk az ICG által 

okozott esetleges funkcionális változások feltérképezésére is.   

4. A C1 és C2 gyűrűben mért válaszsűrűségek összehasonlítása során a festetlen csoportban 

talált magasabb elektromos válaszok a festék toxicitása mellett szólhatnak. 

5. A műtét utáni követés során észlelt növekvő mfERG paraméter értékek alapján a retina 

funkciója még 20 hónappal a műtét után is javulhat, ezért ajánlott a betegek hosszú távú 

követése.  

  

II. Makulaödémát okozó epiretinális membrán vagy diabéteszes makulaödéma és 

szürkehályog együttes előfordulása esetén végzett kombinált műtét során a tervezettől 

eltérő posztoperatív refrakciós hiba kiküszöbölésével kapcsolatban:  

 

1. SRK/T képletet használva az intraokuláris műlencse meghatározására, ultrahangos 

tengelyhossz mérés esetében a posztoperatív refrakció eltér a tervezettől, myopia irányába 

tolódik el. 

2. A preoperatív makulavastagság és a posztoperatív refrakciós eltérés korrelál egymással. 

Kombinált műtéteknél a tervezett refrakciótól való eltérés oka, hogy az ödéma miatt a 

valósnál rövidebbnek mérjük a tengelyhosszt: a fotoreceptor réteget a valósnál előbbre 

„képzeljük el”, miután normális retinavastagsággal számolunk. Ezt a tényt a preoperatív 

lencsetervezésnél figyelembe kell venni.    

3. A lencse dioptriájának meghatározása során az SRK/T képletben az általunk először 

alkalmazott korrigált tengelyhosszt kell alkalmazni, amely az ultrahangos tengelyhossz, 
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valamint az OCT-vel mért makulavastagság és az SRK/T képletben szereplő átlag 

makulavastagság közti különbség összegének felel meg.  

4. Amennyiben nem áll rendelkezésünkre OCT, és a tengelyhossz meghatározása ultrahangos 

módszerrel történik, egy átlagos műtéti indikációt jelentő 400-500 mikrométeres 

makulavastagságot feltételezve célszerű a kapott értéknél 1,0 dioptriával kisebb intraokuláris 

műlencsét ültetni  a tokzsákba.  

 

 
Az értekezés új eredményei:  
 
1.  Az irodalomban először használtunk multifokális elektroretinográfiás vizsgálatokat 

makulalyuk miatt operált betegek esetében a membrana limitans interna eltávolítása során 

használt ICG festék esetleges toxikus hatásának a kimutatására. 

2.  Az ICG festék segítségével történt ILM eltávolításon átesett betegek posztoperatív nyomon 

követése során először kaptunk a festék nélküli technikával operált csoporthoz képest 

szignifikánsan csökkent válaszsűrűséget a két centrális gyűrűben 20 hónappal a műtét után. 

3. Tudomásunk szerint korábban nem történt makulalyuk miatt vitrektomizált betegeknél 

multifokális elektroretinográfiával olyan hosszú nyomon követés, mint saját 

betegcsoportjainknál. A hosszú betegkövetés fontosságára hívja fel a figyelmet az a tény, hogy 

a retina funkciójára utaló paraméterek 20 hónappal a műtétet követően is javulhatnak. 

4. Az irodalomban először bizonyítottuk, hogy katarakta és makulaödéma együttes fennállása 

miatt végzett kombinált műtéteknél az ultrahangos intraokuláris műlencsetervezés esetén a 

posztoperatív refrakció a tervezettől eltér, a myopia irányába tolódik el. 

5. Bevezettük, valamint a nemzetközi szakirodalomban közöltük a korrigált tengelyhossz 

fogalmát és számítási módját, melynek segítségével műtét előtt jól tervezhető a posztoperatív 

fénytörés értéke makulaödémával és szürkehályoggal operált betegek esetében. A módszer 

feltétele a preoperatív tengelyhossz meghatározása ultrahangos módszerrel, a makula 

vastagságának mérése OCT-vel, valamint az intraokuláris műlencse dioptriájának az SRK/T 

képlettel történő meghatározása. 
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