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1. BEVEZETÉS 

 

Stone és Armaly kísérletes munkáira alapozva a szilikonolajok elsı vitreoretinális 

sebészeti alkalmazása Paul Cibis nevéhez főzıdik [1-3]. Annak ellenére, hogy az 1960-

as években használatos szemészeti mikrosebészeti eszközök nem tették lehetıvé a 

szilikonolajok széles körő alkalmazását, Cibis már ekkor vizionálta a szilikonolaj tartós 

endotamponádként és sebészeti eszközként történı alkalmazhatóságát [1]. Cibis a 

szilikonolajat kezdetben súlyos proliferatív vitreoretinopathiával szövıdött és 

inoperábilisnek minısített ideghártyaleválások esetén, a membránok szétválasztására és 

az ideghártya visszafektetésére alkalmazta [1]. Látványos eredményeit követıen sokan 

próbálták alkalmazni az új technikát, de csak keveseknek sikerült a technikailag 

rendkívül nehéz mőtéttel hasonló eredményeket elérni.  A kezdeti sikereket követıen 

azonban hamarosan napvilágot láttak azok a közlemények, amelyek a szilikonolajok 

tartós használata során fellépı mellékhatásokról számoltak be, ezért az 1960-as évek 

második felétıl a pars-plana vitrektómia megjelenéséig csak kevés vitreoretinális sebész 

alkalmazta [4-7]. A mikrosebészeti mőszerpark fejlıdésének és a pars-plana 

vitrektómiák szélesebb körben való elterjedésének köszönhetıen az 1970-es évek 

közepétıl fıként Európában egyre népszerőbb üvegtestpótló anyaggá válhatott a 

szilikonolaj. Az szilikonolaj megjelenése katalizálta a vitreoretinális mőtéti technikák 

fejlıdését (perifériás iridektómia, relaxációs retinotómia elterjedése) és ennek 

eredıjeként látványos minıségi javulás következhetett be az üvegtest és a retina  

sebészetében.  

 Az olaj szemsebészeti alkalmazhatóságát vizsgáló amerikai tanulmányok lezárását 

követıen [8-13], 1994-ben az amerikai szakhatóság (Food and Drug Administration; 

FDA) is engedélyezte annak használatát az Egyesült Államokban.  

A szélesebb körő hozzáférés következtében az olajjal szerzett gyakorlati tapasztalatok is 

bıvültek, és rávilágítottak a használhatóság korlátaira valamint az olaj mellékhatásaira, 

melyek napjainkig is vizsgálatok tárgyát képezik.  
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A jelen dolgozat a szilikonolaj okozta szöveti elváltozások humán és állatkísérletes 

vizsgálatainak eredményeit, valamint a szilikonolaj eltávolításának új módszerével 

szerzett tapasztalatokat mutatja be.  

Elsı vizsgálatunk során az endotamponádként alkalmazott szilikonolaj központi 

idegrendszer irányában történı, extraokuláris terjedésének lehetıségét vizsgáltuk 

szövettani, immunhisztokémiai és karakterisztikus röntgensugár-analízis (EDAX - 

Energy Dispersive X-ray Analysis) módszerével. Egyes szövettani megfigyelések 

szerint az endotamponádként alkalmazott szilikonolajok bizonyos körülmények között 

képesek a látóideget – akár a lamina cribrosa mögötti részét is – infiltrálni [14-17]. Ezen 

megfigyelések nyomán néhány eset-tanulmány felveti annak a lehetıségét, hogy a 

szilikonolaj akár az agyba is eljuthat [18-21]. Elsı vizsgálatunk ennek a feltételezett 

központi idegrendszer irányába történı terjedés lehetséges útvonalának felderítésére 

irányult. Ezen vizsgálatunk másik célja  a szilikonolaj szöveti transzportjában – 

irodalmi adatok alapján feltételezhetıen –  résztvevı makrofágok szerepének közvetlen 

bizonyítása volt [22-24]. 

 

Állatkísérletes vizsgálatunk során a tartósan az üvegtesti térben levı szilikonolaj 

látóidegre kifejtett hatását tanulmányoztuk. Elsı vizsgálatunk során bizonyítottuk a 

szilikonolaj lamina cribrosa és a subarachnoidealis tér irányába történı terjedését, majd 

ezen eredmények alapján arra a kérdésre kerestünk választ, hogy kontrollált 

nyomásviszonyok mellett a magasabb viszkozitású szilikonolaj tartós üvegtesti térben 

való expozíció esetén behatol-e a látóidegbe, illetve a tartós szilikon expozíció milyen 

hatással van a látóideg morfológiájára. Vizsgálatunk gyakorlati hátterét az a klinikai 

megfigyelés adta, mely szerint bizonyos vitrektomizált és szilikonolajjal feltöltött, 

anatómialag sikeres esetekben az operált szem látóélessége elmarad a remélt 

látóélességtıl [25-27].  

 

Retrospektív klinikai tanulmányunkban egy – a vizsgálat idején még kevéssé elterjedt  –

kombinált mikrosebészeti mőtéti eljárással nyert intra- és posztoperatív  

tapasztalatainkat összegeztük.  A vitrektomizált és szilikonolajjal feltöltött szemeken a 
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szürkehályog általában a pars plana vitrektómiát követı két éven belül alakul ki [28, 

29]. Sok esetben a szilikonolaj eltávolításának és a szürkehályog mőtétének tervezett 

idıpontja közel esik egymáshoz, ezért célszerő a kettıt kombinálni. A két mőtét 

kombinációja lehetıvé teszi a szilikonolaj transzpupillaris eltávolítását [30-35]. 

Vizsgálatunk során az Erlangeni Friedrich Alexander Egyetem Szemészeti Klinikáján 

szürkehályog ellenes mőtéttel kombinált transzpupillaris szilikonolaj lebocsátáson 

átesett 43 beteg követéses adatait dolgoztuk fel.  

 

A dolgozatomban lehetıség szerint törekedtem a megfelelı magyar kifejezések 

használatára, de néhány módszer leírásakor az egyértelmő megfogalmazás érdekében 

ettıl el kellett tekintenem, és idegen nyelvő kifejezéseket is használnom kellett. A 

disszertációban alkalmazott rövidítéseket külön jegyzékben (9. oldal) foglaltam össze. 
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2. AZ ÉRTEKEZÉSBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

BSS  balanced salt solution – szemészeti mőtétek során használt fiziológiás 

sóoldat 

CMV  cytomegalovírus 

cSt centistoke – a viszkozitás mértékegysége 

CT  computer tomography – számítógépes tomográfia 

D   dioptria 

DAAD  Deutscher Akademischer Austausch Dienst – Német Felsıoktatási és 

Kutatási Csereszolgálat 

EDAX  Energy Dispersive X-ray Analysis – karakterisztikus röntgensugár-

analízis 

EM   elektronmikroszkóp 

FDA   Food and Drug Administration – az Egyesült Államok Élelmiszerügyi és 

Gyógyszerügyi Szakhatósága 

G  gauge – kanül átmérı 

kDa  kiloDalton 

MR  mágneses rezonancia  

NIH National Institutes of Health – az Egyesült Államok Orvosi Kutatási 

Szervezete 

PAS  periodic acid-Schiff – perjódsav-Schiff  

PMMA polimetil-metakrilát 

PVR  proliferatív vitreoretinopathia  
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

3.1. A szilikonolajok fizikai-kémiai tulajdonságai  

 

A szilikonolajok ismétlıdı szilícium-oxigén kötést tartalmazó polimerek, amelyekben 

mindegyik szilícium atomhoz két szerves funkciós csoport kapcsolódik. A molekula 

terminális részét a szilíciumhoz kapcsolódó három szerves csoport alakítja ki. A 

szilícium-oxigén kötést sziloxán kötésnek, a szilikon polimereket polisziloxánoknak 

nevezik. A szilikonok fiziko-kémiai tulajdonságait a molekulák mérete (polimerizációs 

foka) és a szilícium atomhoz kapcsolódó funkciós csoportok minısége határozza meg 

[36, 37]. A medicinában használt szilikonok leggyakrabban metil csoportot 

tartalmaznak (poli-dimetil-sziloxán)[37]. 

A szilikonok prekurzorjai a szilánok, poli-dimetil-sziloxánok esetén a dimetil-

klórszilán. A dimetil-klórszilánból víz hatására elsıdlegesen ciklikus szerkezető 

dimetil-sziloxánok keletkeznek. A ciklikus sziloxánok reakcióelegybıl történı 

kinyerése után a győrő felnyílásával járó polimerizáció játszódik le. A polimerizáció 

során egyensúly jön létre a lineáris és ciklikus szerkezető sziloxánok között, valamint az 

alacsonyabb és magasabb molekulasúlyú vegyületek között. Az alacsony molekulasúlyú 

lineáris és ciklikus vegyületek desztillációval vagy oldószeres extrakcióval való 

eltávolítása után tisztább polimer termék nyerhetı. A lánclezáró molekula minısége a 

termék minıségét, mennyisége pedig a polimer molekula molekulasúlyát határozza 

meg. A prepolimer termékhez adott nagyobb mennyiségő lánclezáró vegyület 

alacsonyabb molekulasúlyú polimert eredményez. A szintetikus termékek különbözı 

molekulamérető keveréke adja ki az átlagos molekulasúlyt [36, 37]. 

A vitreoretinális sebészetben napjainkban is  használt szilikonolajok különbözı 

lánchosszúságú és molekulatömegő (általában 40 vagy 70 kDa) poli-dimetil-sziloxán 

származékok [37, 38] (1. ábra).  
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1. ábra. 

A szilikonolaj kémiai szerkezete. Az alkotóelemek száma (n) határozza meg a 

lánchosszúságot.  

 

A klinikai használatban levı szilikonolajok viszkozitása 1000 és 6000 cSt (centistoke) 

között változik. Az olajok viszkozitása az alkotó molekulaláncok hosszúságának és a 

molekulasúlyának függvénye. Az endotamponádként való alkalmazásukat átlátszóságuk 

és folyékony halmazállapotuk teszi lehetıvé. Törésmutatójuk megközelítıen 1,4. 

Vízben nem oldódnak és fajsúlyuk (0,98 g/cm3) kisebb az üvegtesti teret kitöltı 

folyadékokénál ( 1,0064 g/cm3) [37, 38]. Vérrel nem keverednek, ezért az üvegtesti 

térben jelentkezı vérzés esetén az ideghártya látható marad. Hidrofób jellegüknél fogva 

magas a felületi feszültségük az olaj-folyadék-retina felszínen, ennek köszönhetıen az 

olaj subretinális térbe való bejutásának kockázata – kisebb retinaszakadások esetén – 

alacsony. A szilikonolajok hidrofób jellegébıl adódóan azonban az üvegtesti tér teljes 

kitöltése nem lehetséges, bár kívánatos lenne a retina szakadások hatékony zárásához. 

Az üvegtesti térben lévı folyadéknál kisebb fajsúlya miatt az olaj a folyadék felszínén 

helyezkedik el, ami különösen alsó ideghártya szakadások esetén elégtelen belsı 

tamponádot eredményezhet.  

A szilikonolajok további hátránya az emulzifikációra való hajlam, melynek során apró 

szilikoncseppek szakadnak le a korábban egybefüggı központi halmazból (2, 4  ábrák).  
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2. ábra.  

Emulzifikálódott szilikonolajcseppek az elülsı szemcsarnokban.  

 

A szilikonolajok emulzifikációja elvileg bármikor bekövetkezhet, de általában hosszabb 

intraokuláris expozíciót követıen számíthatunk rá [39, 40]. Egy 150 komplikált 

retinaleválás miatt vitrektomizált és szilikonolajjal feltöltött szemen végzett megfigyelés 

szerint az olaj emulzifikációja 1 hónapot követıen a szemek 1%-ában, 3 hónapot 

követıen 11%-ában, 6 hónapot követıen a mőtött szemek 85%-ában következett be 

[41]. Miután úgy tőnik, hogy az olaj emulzifikációjának kockázata az olaj szem 

belsejében eltöltött idejével arányosan növekszik, feltételezhetı, hogy az emulzifikáció 

kialakulásában a szemmozgásoknak, valamint a szem szöveteibıl kioldódó, az olaj 

felületi feszültségét csökkentı molekulák (fibrin, fibrinogen, humán szérum, gamma 

globulinok) abszorpciójának szerepe lehet [40]. In vitro kísérletek során az alábbi, az 

olaj emulzifikációjáért felelıssé tehetı faktorokat vizsgálták: viszkozitás, kémiai 

összetétel, az alacsony molekulasúlyú sziloxán összetevık aránya, az olaj tisztasága [36, 
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40, 42-44]. Megjegyzendı, hogy ezek a faktorok egymással is összefüggnek, például 

két azonos viszkozitású szilikonolajnak lehet eltérı az emulzifikációra való hajlama a 

rövid lánchosszúságú molekulák koncentrációjának különbsége miatt. Heidenkummer 

kísérletes vizsgálata során az 5000 cSt viszkozitású olajat találta emulzifikáció 

szempontjából a legstabilabbnak [40]. Feltételezhetı, hogy a szilikonolajok 

emulzifikációja multifaktoriális és erısen függ a biológiai környezettıl is. Az 

emulzifikálódott szilikonolaj számos elsı és hátsó szegmentumot érintı komplikáció 

forrása lehet [10, 28, 40, 41, 45-54].  

 

 

3.2. A szilikonolajok  használatának indikációja a vitreoretinális sebészetben 

 

A fentiek alapján logikusnak tőnik az a megállapítás, hogy a szilikonolajok 

alkalmazásánál mérlegelni kell használatuk elınyeit a potenciális mellékhatások 

tükrében. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy olyan komplikáltabb vitreoretinális 

sebészeti esetekben célszerő alkalmazásuk, ahol egyéb endotamponád használatától (pl. 

intraokuláris gázok) nem várható terápiás elıny. A leggyakoribb indikációk: proliferatív 

vitreoretinopathiával szövıdött komplikált ideghártya leválás, óriásszakadással járó 

retinaleválás, trauma kapcsán kialakult ideghártya leválás, súlyos trakciós-rhegmatogen 

ideghártyaleválással szövıdött diabeteses proliferatív retinopathia, infekciózus 

retinitisek (pl. CMV retinitis) [5, 55-65]. Azokban az esetekben is megfontolandó a 

szilikonolaj endotamponádként történı alkalmazása, amikor a beteg egyetlen látó 

szemén következik be ideghártyaleválás és a mőtét során endotamponádot kell 

használni. Ilyen esetekben a mőtét egyik célja a gyors optikai rehabilitáció, és a jelenleg 

használt endotamponádok közül csak a szilikonolaj származékok biztosítják ezt. 

Gyermekek és súlyos mozgáskorlátozottak mőtétei esetén is – ahol a beteg 

posztoperatív pozícionálása nem megoldható – elınyösebb a szilikonolajok 

alkalmazása. Intraokuláris gázok használatát követıen az operált betegek a gázok 

felszívódásáig nem ülhetnek repülıgépre (a légköri nyomás változásával az 



Doktori értekezés                                 Dr. Papp András 

- 14 - 
 

intraokuláris nyomás is változik), ezért ezekben az esetekben is célszerő szilikon 

endotamponádot választani.     

A szilikonolajok intraokuláris gázokkal szembeni hátránya az, hogy csak mőtéti úton 

lehetséges az eltávolításuk. Ideális esetben a szilikonolajat a behelyezést követı 

harmadik és hatodik hónap között célszerő eltávolítani [66]. Bizonyos esetekben az olaj 

eltávolítása nem lehetséges az ideghártya ismételt leválásának jelentıs kockázata miatt, 

ilyen esetekben elengedhetetlen az érintett beteg rendszeres ellenırzése az esetlegesen 

fellépı szilikonolaj okozta komplikációk korai felismerése céljából.  

 

 

3.3. A szilikonolaj okozta posztoperatív komplikációk 

 

3.3.1. Kötıhártya, szemhéj 

Nem megfelelı sclerotomiás sebzárás esetén a szilikonolaj megjelenhet a kötıhártya, 

esetleg a szemhéjak alatt  [48, 67-70]. Quintyn és munkacsoportja által közölt eset 

tanulsága szerint a felsı szemhéjat borító kötıhártya alá vándorolt szilikonolaj által 

kiváltott granulomatosus reakció felsı szemhéji ptosist is provokálhat [67].  

 

3.3.2. Szaruhártya és elülsı csarnok 

A szilikonolajnak az elülsı szemcsarnokban történı megjelenése számos probléma 

forrása lehet. A szaruhártya legbelsı rétegével a cornealis endotheliummal történı 

közvetlen érintkezése szaruhártya dekompenzációhoz (3. ábra), felszínes 

mészlerakódáshoz (opacitas zonularis), súlyosabb esetben akár szaruhártya 

perforációhoz is vezethet [4, 10, 47, 54, 71-79].  A szaruhártya komplikációk kétéves 

incidenciáját a Silicon Oil Study 26%-nak találta [10]. A preoperatív lencsehiány 

(aphakia), a mőlencsés status (pseudophakia), az iris neovascularisatioja, az olaj 

emulzifikálódása, a több alkalommal végzett vitreoretinális sebészeti beavatkozások 

mind-mind növelik a szilikonolaj okozta posztoperatív elülsı-szegmentum 

komplikációk valószínőségét [10]. Az ilyen jellegő szövıdmények az olaj elülsı 
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csarnokból történı – lehetıség szerinti –  teljes eltávolításával megelızhetıek. Súlyos 

esetekben szaruhártya átültetés válhat szükségessé.  

 

 

3. ábra. 

Szilikonololajnak tulajdonítható, aphakiás szemen kialakult súlyos szaruhártya 

dekompenzáció.   

 

Ilyen esetekben ajánlott a szilikonolajat a szaruhártyabeültetés elıtt vagy azzal 

egyidıben eltávolítani, ezzel a beültetett korong kilökıdésének kockázata jelentısen 

csökkenthetı [80].  A  2. ábrán az elülsı csarnokba vándorolt emulzifikálódott 

szilikoncseppek (ún. „fordított hypopyon”) láthatóak. Fajsúlyuknak köszönhetıen a 

szilikonolaj cseppek a csarnokvíz felett helyezkednek el.   

 

3.3.3. Intraokuláris nyomás 

A szilikonolajjal töltött szemekben különbözı mechanizmusok útján alakulhat ki 

zöldhályog. A vonatkozó tanulmányokban a zöldhályog incidenciája 2-40% között 

változott [6, 9, 41, 72, 81-85]. Pupilláris blokk okozta másodlagos zöldhályog olyan –

aphakiás – esetekben alakulhat ki, amikor a szilikonolaj a szivárványhártya hátlapjához 
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nyomódva elzárja a csarnokvíz természetes útját és a csarnokvíz nem az elülsı 

szemcsarnokba és a trabekuláris hálózatba, hanem az üvegtesti térbe kerül. A pupilláris 

blokk miatt kialakult kóros csarnokvíz-elvezetıdés következtében az elülsı csarnok 

sekéllyé válik, és a szemnyomás megemelkedik Ez a típusú másodlagos zöldhályog 

leggyakrabban a korai posztoperatív szakban alakul ki [46, 86, 87]. Megelızésének 

leghatásosabb módja a VI-h irányában végzett perifériás iridektómia [46, 88, 89].  

A mőtét során szilikonolajjal túltöltött szemek esetén is számíthatunk akut szemnyomás 

emelkedésre. Ilyen esetekben nem ritka – még phakiás szemek esetén is – az olaj elülsı 

csarnokban való megjelenése. A probléma felismerését követıen részleges 

olajlebocsátás és az elülsı csarnokból történı olaj eltávolítása javasolt. Minden 

szilikonolaj feltöltést követıen ajánlott a mőtét végén a szemnyomást, valamint az 

elülsı csarnok mélységét is ellenırizni.  

A szilikonolaj emulzifikációja is gyakori oka a posztoperatív szakban bekövetkezı 

szemnyomás emelkedésének [9, 41, 54, 86, 90, 91]. Az elülsı csarnokba jutott 

emulzifikálódott olaj a trabekuláris hálózatot mechanikus úton zárhatja el, vagy lokális 

gyulladást provokálhat a hálózatban [92]. Sok esetben a szilikonolaj eltávolítása 

önmagában nem elégséges kezelési módja a kialakult krónikus szemnyomás 

emelkedésnek, gyakran az eltávolítást követıen is antiglaukómás kezelést kell 

alkalmazni, súlyosabb esetben filtrációs vagy cyclodestruktív mőtétet kell végezni [92].  

A szilikonolajjal töltött szemeken végzett zöldhályog ellenes mőtétek során számos 

komplikációra lehet számítani. Ilyen mőtétek esetén célszerőbb lenne elıször az olajat a 

szembıl eltávolítani. Sok esetben azonban ez nem lehetséges: ilyenkor a tervezett 

filtrációs lebenyt vagy a beültetendı filtrációs szelepet (pl. Ahmed shunt) célszerő III-

IX-h között elhelyezni a szilikon olajjal történı mechanikus elzáródás kockázatát 

csökkentendı [70, 93-95]. 

Ritka, de igen súlyos komplikációja a szilikonolajjal feltöltött szemeknek a krónikus 

hypotónia. A Silicon Oil Study felmérése alapján a 36 hónapos követésnél a hypotónia 

prevalenciája 18%-os volt, de ez csak olyan krónikus ideghártya leválások esetén 

alakult ki, amelyek elülsı proliferatív vitreoretinopathiával (PVR) szövıdtek [9]. Ez 

alapján valószínősíthetı, hogy a hypotonia kialakulásában a beültetett szilikonolaj nem 
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játszik szerepet. A posztoperatív hypotónia kialakulási mechanizmusa nem teljesen 

tisztázott, és sajnos a kezelése sem kielégítı. Korai posztoperatív hypotónia esetén a 

corpus ciliare tájra is kiterjedı vitrektómiás membrán eltávolítás hasznos lehet [96]. 

Bizonyos esetekben a szem belsejébe adott szteroidok növelhetik a szem belnyomását 

[97, 98]. Krónikus posztoperatív hypotónia esetén az intraokuláris szilikonolaj 

megakadályozhatja a fenyegetı phthisis kialakulását [97, 98].  

 

3.3.4. Szemlencse 

A szilikonolajok alkalmazásának számos elülsı szegmentumot érintı komplikációja 

ismert, ezek egy része a szemlencsét is érinthetik [62, 82, 91]. A vitrektómia 

tervezésekor különös figyelmet kell fordítania a lencse állapotára és a mőtét céljára. 

Súlyos proliferatív vitreoretinopathia eseteiben a lencse mögött a retina perifériájára is 

kiterjedı membránok eltávolítása csak a szemlencse eltávolítását követıen lehetséges.  

A szem szilikonolajjal történı feltöltése elıtt az elülsı szegmentum anatómiáját is  

figyelembe kell venni. A szemlencse hátsó tokjának épsége megakadályozhatja a 

szilikonolaj elülsı szemcsarnokban való megjelenését. Szilikon alapanyagú 

mőlencsével érintkezve a szilikonolaj cseppek megtapadnak a mőlencse hátsó felszínén, 

és az így kialakult rossz látási viszonyok megnehezítik a további sebészi beavatkozást 

[38, 99]. A szilikonolaj eltávolítását követıen a szilikon alapanyagú mőlencse hátsó 

felszínén szilikonolaj cseppek maradhatnak, amelyek a beteg látóélességét 

nagymértékben csökkenthetik [38]. Ennek a komplikációnak a kivédése céljából 

ellenjavallt a szilikon alapanyagú mőlencséknek az olyan szemekbe történı beültetése, 

amelyeken várhatóan a késıbbiekben vitreoretinális mőtétet kell végezni. Aphakiás 

szemek szilikonolaj feltöltése elıtt VI-h irányában perifériás iridectomiát kell végezni 

az esetleges pupillaris blokk kivédése céljából [46, 89, 100].   

A szilikonolaj beültetést követıen igen nagy valószínőséggel lehet számítani 

szürkehályog kialakulására (4. ábra) még olyan esetekben is, amelyekben a 

szilikonolajat röviddel az implantációt követıen eltávolították [41, 58, 81].  
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4. ábra. 

Emulzifikálódott szilikonolajcseppek az elszürkült szemlencse hátsó felszínén.  

 

A szürkehályog kialakulásának pontos mechanizmusa nem ismert, kórokként 

feltételezhetı az olajnak a lencsetokkal történı direkt kontaktusa, az olaj esetleges 

toxicitása, vagy a lencsetok anyagcseréjének – az új környezetnek tulajdonítható – 

megváltozása. A látást zavaró lencsehomályok esetén a szilikonnal töltött szemekben 

szükségessé válhat a szürkehályog eltávolítása. Amennyiben lehetséges, célszerő a 

szilikonolaj lebocsátást és a szürkehályog eltávolítását egy ülésben kombinált mőtéttel 

elvégezni [30-33, 35, 101-104]. Sok esetben a szilikonolajat nem lehet a szürkehályog 

mőtéttel egy idıben eltávolítani, ilyen esetekben a katarakta mőtét során számítani lehet 

az olaj elülsı csarnokban való megjelenésére. A phacoemulsifikációs mőtéti technika a 

zárt rendszer következtében viszonylagosan állandó intraokuláris nyomás biztosítása 

miatt lényegesen elınyösebb a korábban alkalmazott extracapsularis mőtéti 

technikákkal szemben [30-33, 35, 101-104]. Komoly problémát jelenthet a beültetendı 

mőlencse dioptriaértékének meghatározása a szilikonolajjal töltött szemekben [105-

107]. Az ultrahangos lencsetervezés nehézségét az ultrahang szilikon olajban (986 m/s) 

és az üvegtestben (1552 m/s) mért eltérı terjedési sebessége magyarázza [107]. Ezért 
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minden vitrektómia mőtét elıtt javasolt a preoperatív bulbushossz mérés, vagy 

amennyiben lehetséges a lencsetervezés elvégzése is [105-107].           

 

3.3.5. Refraktív változások 

Az endotamponádként alkalmazott szilikonolajok az üvegtesthez viszonyított magasabb 

törésmutatójuk révén megváltoztatják a szem refrakcióját. Phakiás szemek esetén a 

szilikonolaj a lencse hátsó felszínéhez simulva konkáv lencseként viselkedik és így a 

szem refrakcióját hypermetropiás irányban átlagosan +6.0 D-val növeli meg [108, 109].  

Aphakiás szemekben a szilikonolaj – magas felületi feszültsége révén – a pupilla 

területében elıdomborodván konvex felszínt képez, ezzel a plussz törıerıvel myopiás 

fénytörés irányában változtatja meg a refrakciót. A szilikonfelszín konvexitása a 

pupillaátmérı változásával is változik  és ennek köszönhetıen a vízus is fluktuációt 

mutathat.  Elméleti számítások alapján ez az érték +12,5 D és +5,6 D között változhat, a 

gyakorlati tapasztalatok alapján átlagosan +7,4 D törıerı változásra számíthatunk 

szilikonolajjal töltött aphakiás szemek esetében [108, 109].  

Pseudophakiás szemek esetén a mőlencse hátsó felszínének – a humán lencséhez 

viszonyított – nagyságrendekkel hosszabb görbületi sugara miatt a szilikonolajok 

refrakciós hatása elhanyagolható.  

 

3.3.6. Hisztopathológiai megfigyelések 

Az elmúlt évtizedekben számos állatkísérletes vizsgálattal próbálták a szilikonolaj 

okozta komplikációkat modellezni. Nyúl szemek elülsı csarnokába szilikonolajat 

injektálva a keratopathia és a zöldhályog kialakulását, az üvegtesti térbe juttatott 

szilikonolajjal a szürkehályogképzıdést és az esetleges retinális toxicitást vizsgálták 

[110-112]. Az 1970-es évek elején Schepens és munkatársai által publikált 

állatkísérletes megfigyelések szerint a szilikonolaj képes infiltrálni a szem különbözı 

szöveteit, a szivárványhártyát, vagy akár az ideghártyát is (szilikon retinopathia) [113, 

114]. Más tanulmányok ezzel ellentétes következtetésekre jutottak [111, 115, 116].  
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Ezek az eltérı eredmények – részben – a különbözı vizsgálatokban alkalmazott 

szilikonolajok eltérı minıségével és tisztasági fokával is magyarázhatóak. Mindezen 

állatkísérletekbıl az alábbi következtetések vonhatók le:  

• A szilikonolaj a szemlencse anyagcseréjét befolyásolva fokozhatja a 

szürkehályog képzıdést [117].   

• A szilikonolaj alacsony molekulasúlyú összetevıket is tartalmaz, amelyek 

felelıssé tehetık – kísérletes körülmények között az elülsı csarnokba juttatott 

szilikonolaj esetén – a szaruhártya oedema kialakulásáért [110, 118].  

• A szemben töltött idıvel arányosan az alacsony molekulasúlyú komponensek 

koncentrációja lassan csökken, amibıl arra következtethetünk, hogy az alacsony 

molekulasúlyú komponensek az üvegetesti térbıl diffúzió útján eltávoznak. Ez a 

megfigyelés felveti annak a lehetıségét, hogy ezek az alacsony molekulasúlyú 

komponensek felelısek a retinában és a látóidegben bekövetkezett 

elváltozásokért [110].  

• A szilikonolaj képes a környezetében levı lipofil molekulákat abszorbeálni, ami 

a szemen belül a fiziológiás környezet megváltozását eredményezheti [110, 

119].  

• Egyes megfigyelések szerint a nyúlszemekben lassabban emulzifikálódik a 

szilikonolaj, mint humán szemek esetén [111, 116].    

Az emulzifikálódás során levált legapróbb szilikoncseppek képesek az üvegtesti térbıl 

elvándorolni és penetrálni a szem szöveteit [14, 22, 24, 49, 120, 121]. Nyúlkísérlet 

során a szem elülsı csarnokába történt szilikonolaj beültetését követı 18. hónapban a 

trabekuláris hálózatban szilikonolajnak tulajdonítható vakuólumokat sikerült kimutatni 

[111].  

Kirchhof szövettani megfigyelése szerint a szilikonolajok csak a levált látóhártyát 

képesek infiltrálni [121], ezt a feltételezést erısítette meg Knorr és munkacsoportja, 

akik 36 vitrektomizált és szilikonnal feltöltött, majd enukleált szem szövettani 

vizsgálatát végezték el [122]. Ennek némiképp ellentmondanak azok a vizsgálatok, 

amelyek a hosszútávon alkalmazott szilikonolaj endotamponád következtében – fekvı 
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retina környezetében – kialakult retinális funkciókárosodásokról számolnak be [123, 

124].  

Ohira és munkacsoportja vitrektomizált nyúlszemekben vizsgálta az emulzifikált és a 

nem emulzifikált 1000 cSt viszkozitású szilikonolajok retinális hatását és azt találta, 

hogy 3 héttel a szilikonolaj beültetést követıen csak az emulzifikálódott olaj penetrált a 

felszínes retina rétegeibe és epiretinális membrán képzıdést indukált [125].  

A szem szöveteiben bekövetkezett szilikonolajnak tulajdonított morfológiai  

elváltozások hagyományos szövettani módszerrel vizsgálva vakuólum képzıdésnek 

felelnek meg.  A szilikonolaj a szövettani feldolgozás során kioldódik a szövetekbıl, 

ezért a fénymikroszkópos vizsgálatokkal csak feltételezhetı a károsodott szövetekben a 

szilikon jelenléte. A szilikonolaj feltételezett szöveti infiltrációját elıször Eckardt és 

munkacsoportjának sikerült közvetlen módon igazolnia karakterisztikus röntgensugár-

analízis (EDAX) módszerével [53, 126].  

Szilikonolajnak tulajdonítható vakuólumokat számos - a szilikonolajjal közvetlenül 

érintkezı szövetben sikerült kimutatni [14, 53, 113, 114, 121, 122, 126-129]. Több 

vizsgálat alapján is feltételezhetı, hogy a szilikonolaj szöveti transzportjában a 

makrofágok kiemelt szerepet játszanak [22, 23]. Immunhisztokémiai és transzmissziós 

elektronmikroszkópos vizsgálatokkal is igazolható, hogy a szilikonolaj beültetést 

követıen a makrofágok száma növekszik a retinában és az epiretinális membránokban 

[22, 23].  

A makrofágok által bekebelezett szilikonolaj részecskék mérete igen változatos lehet 

[72]. A bekebelezett szilikon részecske sok esetben az azt bekebelezı sejt citoplazmáját 

és sejtmagját „összenyomja”; melynek hatására a makrofágok aktiválódnak [22, 130]. 

Mivel a sejtek intracellularis lizoszomális enzimei a szilikonolaj lebontására képtelenek, 

a sejt anyagcseréjében zavar következik be, és végsı soron a folyamat sejtelhaláshoz 

vezethet [130]. A sejthalál következtében a szilikonolaj az extracellularis térbe kerül és 

krónikus gyulladást, fibrózist, illetve gliózist provokálhat [130].    

 Az 1980-as évek elején Rentsch és Ni a látóideg szilikonolajjal történt infiltrációjáról 

számoltak be [14]. Néhány évvel késıbb Shields és munkatársai egy olyan esetet 

mutattak be, ahol szilikonolajnak tulajdonítható vakuólumokat találtak egy enukleált 
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bulbus látóidegében 9 mm-rel a lamina cribrosa mögött. Wenkel 1999-ben hasonló 

megfigyelésrıl számolt be, aki – egy korában szilikonolajjal feltöltött, majd enukleált 

szem látóidegében – Schnabel féle degenerációra emlékeztetı cystikus képleteket 

észlelt [17]. 

Saitoh és munkacsoportja perfuoropropán (C3F8) gázzal komprimált üvegtestő és 1000 

cSt viszkozitású emulzifikált és nem emulzifikált szilikonolajjal feltöltött nyúlszemek 

látóidegének szövettani és EDAX vizsgálatát végezte el [131]. Vizsgálatuk során mind 

az emulzifikált, mind a nem emulzifikált szilikonolajjal feltöltött nyúlszemek 

látóidegében sikerült a lamina cribrosa mögött is szilikonolaj jelenlétét igazolni [131]. 

Mindkét csoportban a látóidegrostok myelinhüvelyének károsodását (myelinolízis) 

észlelték [131].  

Egy 2000-ben publikált tanulmány feltételezése szerint az intraocularis szilikon akár az 

agyba is eljuthat [18]. Ezt a hipotézist támasztja alá további három nemrég közölt 

esettanulmány is [19-21]. Mind a négy közölt esetben MRI vizsgálattal a szilikonolaj 

denzitásának megfelelı képlet jelenlétét sikerült igazolni a laterális agykamrákban. 

Eckle 2005-ben egy olyan esettrıl számolt be, amelyben feltételezése szerint a chiasma 

opticumba hatolt szilikonolaj okozhatott látótér kiesést [69].   

 

 

3.4. A szilikonolaj eltávolítása 

 

Cibis és Scott eredeti elképzelése szerint a szilikonolajat a beültetést követıen soha nem 

kellett volna eltávolítani [132, 133]. Az intraocularis szilikonolajokkal szerzett 

tapasztalatok azonban rávilágítottak arra, hogy az olaj okozta szemészeti komplikációk 

elıfordulási gyakorisága az endotamponád expozíciós idejének megfelelıen növekszik, 

azaz minél késıbb távolítjuk el a szilikonolajat, annál nagyobb a valószínősége a 

szemészeti szövıdmény kialakulásának [9, 10, 73, 122]. Ezért célszerő a szilikonolajat 

csak átmeneti endotamponádként alkalmazni, és lehetıség szerint mihamarabb 

eltávolítani [8, 51, 81]. A szilikonolaj eltávolítás egyik lehetséges módja a pars plana 

felıl, két darab infúziós port (folyadék, illetve a lebocsátásra használt port) 
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behelyezésével történı passzív, vagy speciális olajszívó-pumpa segítségével végezett 

aktív lebocsátás. A szilikon-folyadék cserét követıen végzett folyadék-levegıcserével 

az üvegtesti térben megtapadt, emulzifikálódott olajcseppek egy további részét is el 

lehet távolítani.  

A szürkehályog általában a pars plana vitrektómiát követı két éven belül alakul ki [28, 

29]. Sok esetben a szilikonolaj eltávolításának és a szürkehályog mőtétének tervezett 

idıpontja közel esik egymáshoz, ezért célszerő a két beavatkozást kombinálni. A két 

mőtét kombinációja lehetıvé teszi a szilikonolaj transzpupilláris eltávolítását [30-35, 

134].  

A transzpupilláris szilikonolaj eltávolításának számos elınye van a hagyományos 

sclerotomián át végzett lebocsátáshoz képest. A mőtét során a pars-plana és az ora 

serrata régiójában nem történik manipuláció, ami egy esetleges másodlagos retina 

sérülés kialakulásának kockázatát csökkenti. A sclerális sebbıl eredı üvegtesti vérzés 

veszélye is ilyen módon kiküszöbölhetı. A beteg posztoperatív rehabilitációja gyorsabb. 

A tervezett hátsó capsulotomia kivédi a másodlagos szürkehályog képzıdést, és mivel 

az uvealis régióban nem történik közvetlen sebészi manipuláció a szimpátiás ophthalmia 

kialakulásának kockázata is kisebb [135-137].  

Mindezen elınyök mellett számolnunk kell a transzpupilláris beavatkozás bizonyos 

hátrányaival is. Amennyiben a hátsó capsulotomiás nyílás nem rhexis szerő, abban az 

esetben az olaj lebocsátása során tovább repedhet, megakadályozván a lencse 

lencsetokba történı implantációját vagy a mőlencse posztoperatív szakban történı 

elmozdulásához, esetleg az üvegtesti térbe süllyedéséhez vezethet [31, 102]. A 

szilikonolaj a pupillán át történı lebocsátása során az elülsı szemcsarnokon halad át. 

Ezen útvonal esetén felmerül a szaruhártya endothelium sérülésének veszélye [33, 138].   

Boscia és munkacsoportjának vizsgálatai szerint a phacoemulsificatiós technikával 

végzett transzpupilláris, passzív szilikonolajlebocsátással kombinált szürkehályog-

mőtétet követı endothel sejt veszteség nem különbözik szignifikánsan a 

phacoemulsificatiós technikával végzett szürkehályogmőtétet követı endothelsejt 

veszteségtıl (a hatodik posztoperatív hónapban mért átlagos endothelsejt veszteség a 
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kombinált mőtéti csoportban 284,50 ± 462,3  sejt/mm2 (11,2%), a kontroll csoportban  

200,15 ± 117,9 sejt/mm2 (8,3%) (p=0,87) volt [138].  

Amennyiben a kombinált mőtét során tisztán corneális sebkészítést alkalmazunk a 

beavatkozás cseppérzéstelenítésben is elvégezhetı [104]. Ezzel a technikával olyan 

esetek is könnyen megoldhatóak, ahol egyébként a túl nagy bulbushossz miatt 

intratracheális narkózis alkalmazására lenne szükség.  

 

 

3.5 A látóideg anatómiája 

 

A humán látóideget megközelítıen 1,1 milló látóidegrost alkotja, melyek a retina 

ganglionsejtjeibıl erednek. A látóideg hossza a bulbustól a chiasma opticumig kb. 40 

mm (35-55 mm) hosszú. A látóideg az alábbi topográfiai területekre osztható:  

 

• Intraokuláris szakasz: a tulajdonképpeni látóidegfı amelyen belül megkülön-

böztetünk prelaminaris (a lamina cribrosa elıtt elhelyezkedı) és laminaris (a 

lamina cribrosa területében áthaladó) részeket.  

 

• Intraorbitalis szakasz: a szemgolyóból való kilépéstıl az orbita csúcsig tartó 

szakasz, amely az izomkónuszon belül helyezkedik el. 

 

• Intracanalicularis szakasz: a foramen opticum területén elhelyezkedı rész. 

 

• Intracranialis szakasz: az agykoponyában haladó és a chiasma opticumban 

végzıdı szakasz.  

 

Szerkezetét tekintve a látóideg az agy fehérállományához hasonló felépítéső. 

Fejlıdéstanilag az agy szerves részét képezi, ennek köszönhetıen axonjait 

oligodendrogliasejtek és nem Schwann sejtek borítják. Intraokuláris része a látóidegfı, 
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amely ovális alakú és horizontálisan átlagosan 1,5 mm, vertikálisan átlagosan 1,75 mm 

átmérıjő. Az axonok lamina cribrosan való áthaladásukat követıen myelinhüvellyel 

borítottá válnak. A látóideget a szembıl való kilépést követıen a három agyburok (pia, 

arachnoidea és dura) veszi körül. Ennek következményeként a látóideg intraorbitalis 

átmérıje 3,0 mm-re nı. A látóideg intraorbitalis hossza 25-30 mm, ami lényegesen több 

mint a foramen opticum és az elıre tekintı szem lamina cribrosája közt mért távolság 

(18 mm). Ebbıl következıen a látóideg nem egyenes, hanem szinuszhullámra 

emlékeztetı lefutású [139].  

 

 

3.5.1. Intraokularis szakasz 

3.5.1.1. Prelaminaris rész  

A látóidegfı (papilla) a ganglionsejtek myelinhüvellyel nem borított axonjaiból, erekbıl 

és astrocytákból áll. A ganglionsejtek axonjai a látóidegfı területében gliasejtekkel 

borított kötegekké formálódnak. Az astrocytákból formált hüvely a látóidegrostokat az 

intraokuláris és intraorbitalis részen végigkíséri. A látóidegfı szélén a retina rétegei 

véget érnek, például a membrana limitans internát alkotó Müller sejtek helyét astrocyták 

veszik át. A pigmentepithelium mélyebben beterjedhet a papilla területére, amely 

szemfenéki vizsgálattal a látóidegfıt övezı félhold alakú pigmentált szegélynek felelhet 

meg. A neuronok axoplazmája neurofilamentumokat, mikrotubulusokat, 

mitokondriumokat és sima felszínő endoplazmatikus retikulumokat tartalmaz [140].  

 

3.5.1.2. Laminaris rész  

A látóideg laminaris része astrocytákból, elasztikus rostokból, a sclerából származó 

kollagén rostokból, és kis erekbıl áll. A lamina cribrosa a látóideg axonjainak, az arteria 

és vena centralis retinae-nak a szem belseje és a látóideg intraorbitális szakasza közötti 

szakaszának mecahnikai védelmét biztosítja [141].  

3.5.1.3. Retrolaminaris rész  

A látóideg retrolaminaris szakasza a lamina cribrosatól az orbita csúcsig tart. Az axonok 

a lamina cribrosan való áthaladását követıen myelinhüvellyel borítottá válnak. A 
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lamina cribrosán való áthaladást követıen a látóideget a három agyburok (pia, 

arachnoidea és dura) borítja. Mindezek következményeként a látóideg intraorbitalis 

átmérıje megközelítıleg 3,0 mm-re nı. 

 

3.5.2. Intraorbitalis szakasz 

A látóideg intraorbitális része a külsı szemizmok által alkotott izomgyőrőn belül 

helyezkedik el. A canalis opticuson történı áthaladás elıtt, az ideget az egyenes izmok 

közös eredését alkotó ún. Zinn győrő veszi körül. A canalis opticus területén a 

látóideget borító dura a periosteummal egyesül ezzel biztosítván a látóideg e területen 

való immobilizációját [142].  

 

3.5.3. Az agyburkok (pia mater, arachnoidea mater, dura mater)  

3.5.3.1. Pia mater 

A látóideget borító legbelsı burok. A pialis septumok, amelyek a lamina cribrosa hátsó 

felszínén erednek fokozatosan az összes neurofasciculumot behüvelyezik. A septumok a 

látóideg intraorbitalis és intracanalicularis részén végighúzódnak és az intracranialis 

részen végzıdnek [143]. Kollagén és elasztikus rostokból, fibroblastokból állnak, 

melyeket idegek, kis arteriolák és venulák hálózata szı át. Legfontosabb szerepük a 

látóidegrostok mechanikai védelme, valamint az axonok és gliasejtek tápanyagellátása 

[143].  

 

 3.5.3.2. Arachnoidea mater 

A középsı burok biztosítja az agy subarachnoidealis terével való közvetlen kapcsolatot. 

A lamina cribrosánál végzıdik, kollagén és kevés elasztikus rostból, valamint 

meningothelialis sejtekbıl áll [143].  

 

 

3.5.3.3. Dura mater 

A látóideget borító legkülsı burok, vastagsága 0,3-0,5 mm. Kollagén és elasztikus 

rostok vaskos kötegei alkotják, amelyek a szemgolyónál a sclera külsı rétegeivel 



Doktori értekezés                                 Dr. Papp András 

- 27 - 
 

összeolvadnak [143]. Az agyburkok szenzoros idegvégzıdésekkel rendelkeznek, ez 

magyarázza, hogy bizonyos, a látóideget érintı gyulladásos folyamatok (pl. neuritis 

retrobulbaris) során a betegek fájdalomról számolnak be.  

 

3.5.4. Intracanalicularis szakasz 

A látóideg egyik legsérülékenyebb szakasza az intracanalicularis rész, mivel itt az ideg 

egy zárt csatornán halad keresztül és az esetleges látóideget érintı oedema esetén 

kompartment szindróma alakulhat ki. A látóideg ezen szakaszának vérellátását is az 

arteria ophthalmicából táplálkozó pia mater erei biztosítják. Az arachnoidea a foramen 

opticum periosteumával egyesül ezen a szakaszon.    

 

3.5.5. Intracranialis szakasz  

A foramen opticumon való áthaladást követıen mindkét oldali látóideg az azonos oldali 

arteria ophthalmica felett és a carotis internatól mediálisan halad a sinus cavernosusban 

a chiasma opticum irányába [144].  

 

3.5.6. Chiasma opticum  

A chiasma opticum a hypothalamus alsó elülsı szögletét alkotó, lapos X alakú 12 mm 

széles, 8 mm anteroposterior hosszúságú, 4 mm vastagságú látóideg keresztezıdés. 

Vérellátását a pia mater biztosítja. A macula területérıl érkezı látóidegrostok a nervus 

opticus és a chiasma opticum centralis részében haladnak, és az összes látóidegrost 80-

90%-át alkotják. A chiasma opticumban a két oldalról érkezı látóidegrostok kb. 53%-a 

keresztezıdik [144].  

A részben keresztezıdött látóidegrostok a tractus opticuson keresztül érik el a corpus 

geniculatum laterale-t, ahol átkapcsolódnak, és a radatio optican keresztül az occipitalis 

lebenyben végzıdnek [144].    
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4. CÉLKIT ŐZÉSEK 

 

4.1. A szilikonolaj extraokuláris terjedésével foglalkozó vizsgálat célkitőzései 

 

Egyes szövettani megfigyelések szerint az endotamponádként alkalmazott 

szilikonolajok bizonyos körülmények között képesek a látóideg – akár a lamina cribrosa 

mögötti – részét is infiltrálni [14-17]. Ezen megfigyelések nyomán néhány 

esettanulmány felveti annak a lehetıségét, hogy a szilikonolaj akár az agyba is eljuthat 

[18-21]. Elsı vizsgálatunk a központi idegrendszer irányába feltételezett terjedés 

lehetséges útvonalának felderítésére irányult.  

Vizsgálatunkban az alábbi kérdésekre kerestünk választ: 

• Bizonyítható-e a szilikonolaj extraokuláris terjedése? 

• Milyen úton juthat el a szilikonolaj a központi idegrendszerbe? 

 

Ezen vizsgálatunk másik célja  a szilikonolaj szöveti transzportjában –irodalmi adatok 

alapján feltételezhetıen- résztvevı makrofágok szerepének közvetlen bizonyítása volt 

[22-24]. 

 

4.2.  A szilikonolaj látóidegre gyakorolt hatásával foglalkozó állatkísérletes 

vizsgálat célkitőzései 

 

Saját korábbi vizsgálataink és az irodalmi adatok alapján feltételezhetı az 

endotamponádként alkalmazott szilikonolaj központi idegrendszer irányában történı 

extraokuláris terjedésének lehetısége. Állatkísérletes vizsgálatunkban az alábbi kérdésre 

kerestünk választ: 

• Bizonyítható-e a szilikonolaj nervus opticus mélyebb részeibe történı terjedése? 

 

Másodlagos célkitőzésként az állatkísérletes modellként szereplı nyúl látóideg 

rostjainak pontos számára voltunk kíváncsiak, valamint arra, hogy a vitrektómia mőtétet 
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követı tartós magas viszkozitású (5000 cSt) szilikonolaj endotamponád milyen hatással 

van a látóideg morfológiájára. Továbbá meg kívántuk vizsgálni a látóidegben a 

neuronális, és a nem-neuronális (asztrociták, oligodendrociták, oligodendroglia 

prekurzor sejtek, mikrogliák, fibroblasztok) elemek számának változását a mőtétet 

követı elsı év végén. 

 

4.3. A szürkehályog mőtéttel kombinált transzpupilláris szilikonolaj lebocsátással 

foglalkozó vizsgálat célkitőzései 

 

A vitrektomizált és szilikonolajjal feltöltött phakiás szemeken a szürkehályog általában 

a pars plana vitrektómiát követı két éven belül alakul ki [28, 29]. Sok esetben a 

szilikonolaj eltávolításának és a szürkehályog mőtétének tervezett idıpontja közel esik 

egymáshoz, ezért célszerőnek tőnik a két beavatkozást kombinálni. Az Erlangeni 

Friedrich Alexander Egyetem Szemészeti Klinikáján végzett követéses vizsgálatunk 

során egy új mőtéti eljárás, a szürkehályogmőtéttel kombinált transzpupilláris 

szilikonolaj lebocsátás intraoperatív és posztoperatív tapasztalatainak és 

komplikációinak összegzését kívántuk elvégezni.  
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5. MÓDSZEREK ÉS VIZSGÁLTAK 

 

5.1. A szilikonolaj extraokuláris terjedésével foglalkozó vizsgálat módszerei –

esetismertetés és módszerek  

 

5.1.1. Esetismertetés 

KJ 72 éves 15 éve ismerten II-es típusú diabeteses nıbeteg jobb szemén proliferatív 

diabeteses retinopathia miatt szilikonolaj feltöltéssel kombinált vitrectomiát végeztünk 

klinikánkon 1995 februárjában. A mőtétet követıen kialakult másodlagos zöldhályog 

miatt két hónap múlva szilikonolaj lebocsátást végeztünk. Egy év múlva a már 

fényérzés nélküli szem fájdalmassá vált, ezért eltávolítottuk.  

 

5.1.2. Szövettan 

Az enukleált bulbust 4%-os formalinban fixáltuk, majd felszálló alkoholsorban történt 

dehidrálást követıen paraffinba ágyaztuk. Mikrotómmal 5 mikrométer vastagságú 

metszeteket készítettünk és haematoxilin-eosin- és PAS-festés után fénymikorszkóppal 

vizsgáltunk.  

 

5.1.3. Immunhisztokémia 

A makrofágok kimutatását CD 68 ellenes antitesttel 1:100-as higításban (DAKO, 

Glostrup, Denmark) végeztük.  

 

5.1.4. Karakterisztikus röntgensugár-analízis (EDAX) 

A beágyazott szövetek mikroelem tartalmának meghatározása karakterisztikus 

röntgensugár-analízis (EDAX) módszerével történt [53]. Méréseinket ZEISS DSM 940 

(Opton, Germany) Scanning EM-hez kapcsolt LINK AN 10/55S (Link Analytical Ltd., 

England) röntgendetektorral és analizátorral végeztük. Az elektronsugaras mikroanalízis 

annak a röntgensugárzásnak a mérésén alapul, amelyet az analizálandó mintában a 

mikroszkóp elektronnyalábja keltett. A gerjesztett karakterisztikus röntgensugárzás 
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energiája vagy hullámhossza arra az elemre jellemzı, amely kibocsátotta, intenzitása 

pedig a kibocsátó elem koncentrációjával arányos. A mintából érkezı röntgensugarakat 

egy detektor regisztrálja. A detektor a bórnál nagyobb rendszámú elemek jelenlétét 

képes kimutatni. 

A tanulmányban az EDAX módszer segítségével a minták mikroelem tartalmának 

kvalitatív analízisét végeztük. Minden mérést kétszer végeztünk el, kontrollként a 

környezı szöveteket, valamint egy choroideális melanoma miatt enukleált bulbust 

használtunk.  

 

5.2. A szilikonolaj látóidegre gyakorolt hatásával foglalkozó állatkísérletes 

vizsgálat módszerei 

 

Kísérleteinkhez 4 db pigmentált (nem albinó) 2,0-2,5 kg testsúlyú felnıtt nyulat 

(Oryctolagus cunniculus) használtunk. A kísérletek lebonyolítása és az állatok tartása 

megfelelt a nemzetközi szabályoknak (NIH, No. 85-23, 1985), a kísérleti protokollt a 

Semmelweis Egyetem Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága engedélyezte 

(engedélyszám: 74/2000). A sebészi beavatkozás elıtt az állatokat intramuscularis 

ketamin (30 mg/kg) és xylazin (5 mg/kg) keverékével altattuk el. A pupillákat 0,5% 

tropicamiddal (Mydrum 0,5%, Chauvin Ankerpharm) és 10% phenylephrine 

hydrochloriddal (Neosynephrine-POS 10 %, Ursapharm, Saarbrücken, Germany)  

tágítottuk ki. A nyulak jobb szemén standard 20 G-s pars plana vitrectomiát végeztünk. 

Az üvegtesti gél eltávolítását követıen az üvegtesti teret szilikonolajjal (5000 cSt 

viszkozitású; Adatomed GmbH, Dornach, Germany) töltöttük fel, majd a sclerotomiás 

sebeket 7/0 Vycril varratokkal zártuk. Kontrollnak a nyulak bal szemét tekintettük. A 

nyulak operált szemébe a posztoperatív szakban napi két alkalommal 0,5% prednisolone 

(Ultracortenol 0,4 %, Novartis Ophthalmics) cseppentettünk 3 hétig.   

A mőtét elıtt és közvetlenül utána, majd a mőtét utáni elsı hónapban hetente, késıbb 

havonta cseppérzéstelenítésben (0,4% oxybucaine - Humacain 0,4%, Human 
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Pharmaceuticals) Schiötz tonometerrel mértük a szemnyomást. Az átlag preoperatív 

intraokularis szemnyomás 17,5 ± 1,7 Hgmm, a mőtétet követı 12. hónapban mért érték 

19,8 ± 3,6 Hgmm volt.  Az egyéves követés során 28 Hgmm-t meghaladó szemnyomás 

értéket egy esetben sem mértünk. A követés során egy állat ismeretlen okból 

elhalálozott ezért további vizsgálatainkat a megmaradt három állaton végeztük.  

A mőtéteket követı elsı év végén az állatokat nátrium-pentobarbitállal túlaltattuk és 

transzkardiálisan perfundáltuk foszfát pufferben (PB, 0,1 M, pH 7,4) oldott 4%-os 

paraformaldehiddel. A fixált agyakat a 15-mm hosszú látóidegekkel és a bulbusokkal 

együtt a csontos koponyából kipreparáltuk.   

Mindkét oldali látóidegbıl 3 mm hosszúságú darabokat vágtunk ki (a.) közvetlenül a 

szemgolyó mögött, (b.) a szemgolyótól 6 mm-es távolságban, illetve (c.) közvetlenül a 

chiasma opticum elıtt (5. ábra). A szövetblokkokat felszálló etil-alkohol sorban 

dehidratáltuk és paraffinba ágyaztuk. Minden blokk középsı részébıl 6 db egymást 

követı, 3 µm vastagságú koronális metszetet készítettünk mikrotómmal. A metszetek 

közül az elsıt, a harmadikat és az ötödiket haematoxilin-eosinnal megfestettük, és 

fénymikroszkópos vizsgálattal a szilikonolaj jelenlétére utaló vakuólumokat kerestünk.  

A koronális, heamatoxilin-eosinnal festett metszetekrıl egy Olympus BX51-s kutató 

mikroszkóphoz csatolt Olympus DP 50-s nagy felbontású digitális mikroszkópkamera 

segítségével (objektív nagyítása: 40x) sorozatfelvételt készítettünk. Az így készült 

digitális felvételeken a Corel Photo-Paint 12 szoftverrel (Corel Corporation, Ottawa, 

Canada) történt fényerı- és kontrasztoptimalizálást követıen a számítógépben a 

digitális fényképen megszámoltuk a nem neuronális elemek (asztrociták, 

oligodendrociták, oligodendroglia prekurzor sejtek, mikrogliák, fibroblasztok) 

sejtmagjait.  

A látóidegkeresztmetszetek területének meghatározására kis nagyításon (objektív: 4x) 

olyan felvételeket készítettünk, amely a teljes látóideg keresztmetszetét tartalmazta. A 

digitális felvételen rögzítettük az adott nagyításhoz tartozó elıre kalibrált méretarányt 

(scalebar) is. A méretarányt és a látóideg keresztmetszetét egy milliméter papírra 

kinyomtattuk és pontosan meghatároztuk a látóideg területét.  
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A bulbusokat szintén etil-alkoholban dehidráltuk és paraffinba ágyaztuk, majd 

különbözı metszési síkban 5 µm vastagságú metszeteket készítettünk. A metszeteket 

haematoxilin-eosinnal festettük meg.  

 

 

4. ábra. 

Mintavételi pontok a nyúl látóidegen, csillaggal (*) jelölve az operált oldal. A vörös 

körrel jelzett szakaszok képezték a látóideg nem-neuronális elemeinek megszámolását 

célzó mintavételi pontokat ((a.) közvetlenül a szemgolyó mögött, (b.) a szemgolyótól 6 

mm-es távolságban, (c.) közvetlenül a chiasma opticum elıtt), valamint itt végeztük el a 

látóideg keresztmetszeti területeinek meghatározását is. Zöld kör jelöli a velıshüvelyes 

látóidegrostok megszámolásának helyét.   

 

A látóidegben található látóidegrostok megszámolása céljából mind az operált, mind a 

kontroll oldalon a látóidegbıl a szemtıl mért 9 és 12 mm távolságban újabb 

szövetblokkot vágtunk ki (5.ábra). A blokkokat 1%-os ozmium-tetroxiddal 1 óráig 
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utófixáltuk, majd felszálló etil-alkoholos dehidratálást követıen epoxy-resin 

mőgyantába ágyaztuk (Durcupan, ACM Fluka, Sigma – Aldrich Chemie Gmbh, 

Németország). A mintákból ultramikrotómmal 0,75 µm vastagságú metszeteket 

készítettünk, majd  az Olympus BX51-s kutató mikroszkóphoz csatolt Olympus DP 50-

s nagyfelbontású digitális mikroszkópkamera segítségével (objektív nagyítása: 60x/1,40 

(immerziós)) a metszeteket végigfényképeztük. Egy látóideg keresztmetszeti kép a 

kontroll oldalon 30-35, az operált oldalon 15-20 digitális felvételt eredményezett.  Az 

így készült digitális felvételeket a Corel Photo-Paint 12 szoftverrel (Corel Corporation, 

Ottawa, Canada) történt fényerı- és kontrasztoptimalizálást követıen egy hp color 

LaserJet 1500L (Hewlett Packard Company, Paolo Alto, CA, USA) nyomtatóval 

kinyomtattuk. Egy digitális fényképet akkora méretben nyomtattuk ki, hogy 2 db A4-s 

papírra fért rá.  Minden velıshüvellyel rendelkezı látóidegrostot megszámoltunk a 

kinyomtatott képeken — mind a kontroll, mind a mőtött oldalon (6. ábra). A 

látóidegrostokat úgy számoltuk, hogy közben alkoholos filctollal minden egyes már 

megszámolt idegrostra tettünk egy pontot, azért, hogy egyetlen látóidegrostot se 

számoljunk meg kétszer.  
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4. ábra. 

A látóidegrost számolás alapját képezı reprezentatív fénymikroszkópos felvétel a 

kontroll oldalról. Az ozmium tetroxiddal történt fixációt követıen a velıshüvelyek sötét 

ovális alakzatként látszódnak.  

 

A látóidegek keresztmetszeti területeinek lemérését, valamint a nem-neuronális elemek 

és a velıshüvelyes látóidegrostok megszámolását követıen kiszámítottuk a minták 

átlagát és szórását, majd ezt követıen nem párosított Student t-próba segítségével 

megvizsgáltuk a szignifikancia mértékét. Statisztikailag szignifikánsnak a p < 0,05 

értéket tekintettük. 
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5.3. A szürkehályog mőtéttel kombinált transzpupilláris szilikonolaj lebocsátással 

foglalkozó vizsgálat módszerei és résztvevıi 

 

5.3.1. A vizsgálat résztvevıi  

Az 1996 és 1998 között az Erlangeni Friedrich Alexander Egyetem Szemészeti 

Klinikáján szürkehályog ellenes mőtéttel kombinált transzpupillaris szilikonolaj 

lebocsátáson átesett 43 beteg (22 nı, 21 férfi) adatait értékeltük retrospektíven. A 

szilikonolaj beültetése (5000 cSt) pars plana vitrektómiával történt, 2-54 hónappal a 

kombinált mőtétet megelızıen. A pars plana vitrektómiák során cerclage felhelyezés (n 

= 20), epiretinális membrán eltávolítás (n = 27), perfluorodekalin alkalmazása (in- és 

explantáció) (n = 25), endolézer koaguláció (n = 11), exokryokoaguláció (n = 23), 

relaxációs retinotomia (n = 9) is történt. A szilikonolaj implantáció indikációja 32 

esetben bedomborításos retina mőtét után kialakult proliferatív vitreoretinopathia volt; 

kilenc szem hosszan fennálló rhegmatogen retina leválással, vagy óriás szakadással 

rendelkezett, nagyfokban rövidlátó szemen megjelenı macula foramen és a szemgolyó 

áthatoló sérülése egy-egy esetben indokolta a pars plana vitrektómiát. Az 

olajlebocsátással kombinált szürkehályog ellenes mőtét elıtti vizsgálat szerint az összes 

mőtétre váró szem retinája feküdt és nem volt semmiféle, kiegészítı vitreoretinális 

sebészeti beavatkozást igénylı elváltozásuk (pl. epiretinális membrán) sem. Ha ilyen 

retinális elváltozás volt jelen, akkor az operatır pars plana behatolást választott a 

szilikonolaj eltávolítására. A betegek életkora a kombinált szürkehályog ellenes mőtét 

elvégzésekor 21 és 79 év között ( 56,1 ± 14,3 év), a szilikonolaj beültetést megelızı 

átlagos fénytörési hibájuk -22,0 és +6,0 D között (-3,2 D  ± 7,1 D) volt. Huszonhárom 

beteget retrobulbaris anaesthesiában operáltuk meg. Az anaesthesiát 4 ml 2%-os 

Mepivacain injekcióval végeztük. A retrobulbaris injekció adását lehetetlenné tevı 

nagyfokú myopia miatt, vagy a beteg kifejezett kérésének eleget téve húsz esetben az 

olaj lebocsátással kombinált szürkehályog ellenes mőtét intratrachealis narkózisban 

történt.  
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5.3.2. Mőtéti technika 

A szilikonolaj eltávolítása hagyományos, phacoemulsificatios módszerrel végrehajtott 

katarakta eltávolítás keretében történt meg: II-h-nál limbusközeli paracentézist 

végeztünk. A limbustól 7 mm-re, XII-h-nál kötıhártya sebet ejtettünk, 7 mm széles 

sclero-cornealis alagutat preparáltunk a limbus környékén kezdıdıen a szaruhártya 

állományára 1-2 mm hosszan terjedıen. Az elülsı csarnokot viszko-elasztikus anyaggal 

töltöttük fel. A capsulorhexist a lencse elülsı tokján egy meghajlított 20G-s kanüllel 

végeztük. A sclero-cornealis alagútsebet 3 mm szélességben áthatolóvá tettük, majd 

hydrodissectio, phacoemulsificatio és a lencse részletek szívó-öblítı módszerrel való 

eltávolítása következett. Az elülsı csarnokot ismételten viszko-elasztikus anyaggal 

töltöttük fel, és a hátsó tokon csipesszel 3-4 mm átmérıjő capsulorhexist készítettünk. 

Az alagútsebet 7 mm-en áthatolóvá tettük a pupillán és a seben keresztül a szilikonolajat 

BSS-sel (steril, fiziológiás, szemészeti mőtétek során alkalmazott öblítı folyadék) 

öblítettük ki 20G-s kanül, vagy a szívó-öblítı készülék öblítı csöve segítségével. A 

BSS-t a hátsó capsulotomián keresztül az üvegtesti tér alsó részébe áramoltattuk be. A 

lencsetokot viszko-elasztikus anyaggal töltöttük fel. A szemfelszínt a szilikonolajtól 

metil-cellulózzal tisztítottuk meg. Plankonvex 7 mm átmérıjő PMMA (polimetil-

metakrilát) anyagú hátsó csarnoki mőlencsét implantáltunk a lencsetokba, vagy a sulcus 

ciliarisba. Az alagútsebet 10/0-s nylon varrattal zártuk. A paracentézis nyíláson 

keresztül az elülsı csarnokot BSS-sel töltöttük fel. 
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6. EREDMÉNYEK 

  

6.1. A szilikonolaj extraokuláris terjedésével foglalkozó vizsgálat eredményei 

 

6.1.1. A humán enukleált bulbus szövettana 

A bulbus 21x20x19 mm-es mérető volt és 6 mm hosszú nervus opticus csonkkal függött 

össze. A cornea 12x11 mm átmérıjő volt. Az elülsı csarnok igen sekély, az iris-lencse 

diaphragma elırenyomott volt, a lencse mögött tömött szürkésfehér szövet volt látható, 

amely a corpus ciliare és a lencse tokjával kapaszkodott össze. Emögött félfolyékony 

vért figyeltünk meg. A sclera meg volt vastagodva. 

Mikroszkópos vizsgálattal a cornea hámja atrophiás volt, a basalis sejtrétegben kisfokú 

intracellularis oedema volt látható. A széli részeken a Bowman membrán helyét érdús, 

gyulladásos sejtekkel beszőrt kötıszövet foglalta el, ettıl centralisan a Bowman 

membrán ép volt. A stromában, fıleg a limbus közelében felszínesen és mélyen 

elhelyezkedı kapillárisok voltak láthatók. A Descemet membrán ép, az endothelsejtek 

megnyúltak, elvékonyodottak voltak. Az elülsı csarnok sekély volt, benne egynemő 

eosinophil anyag és apró "üres" hólyagcsák voltak megfigyelhetıek. Az elülsı 

csarnokzugot nagyrészt érdús kötıszövet foglalta el, amelyben több-kevesebb 

gyulladásos sejt is látható volt. Az iris felszínén számos vértelt kapillárist tartalmazó 

kötıszövetes membránt észleltünk, amely a pupilla területét is teljesen elfoglalta. Az iris 

hátsó felszíne kiterjedten összenıtt az elülsı lencsetokkal, többnyire a pupillát elzáró 

kötıszövetes lemez közvetítésével. Az iris erei feltőnıen megvastagodottak, a sejtek 

vakuolizáltak voltak. A corpus ciliare nyúlványai erısen eltorzultak, basalmembránjuk 

feltőnıen megvastagodott volt. A hátsó csarnokban a corpus ciliare-val összefüggı, a 

lencsét is magába foglaló, a lencse mögött az üvegtesti tér nagy részét kitöltı 

proliferatív szövet volt megfigyelhetı, amely a levált, gliotikus retinát is magába 

foglalta. Utóbbiban astrocyták és Müller sejtek, valamint retinális pigmentepithel sejtek  

proliferációját figyeltük meg. A retina ereinek fala erısen megvastagodott, endotheljük 

többrétegő, az endothelsejtek duzzadtak voltak. A choroidea egyenetlenül 

megvastagodott, helyenként heges volt, másutt pigmentált sejtek felszaporodását 
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mutatta (v.s. laser fotokoaguláció következményeként). A retrolaminaris látóidegrostok 

teljesen elpusztultak, a septalis pia között üregek voltak láthatóak. Hasonló 

vakuólumokat észleltünk a subarachnoidealis térben is. 

 

6.1.2. EDAX 

A megismételt fénymikroszkópos vizsgálat során szilikonolajnak tulajdonítható üres 

hólyagokat találtunk az elülsı csarnokban, a trabecularis hálózatban, a nervus 

opticusban, a subarachnoidealis térben és az arteria centralis retinaeben (7a., 9a. ábrák). 

 

7a. ábra. 

A látóideg keresztmetszeti képe a lamina cribrosa mögött 5-mm-rel (haematoxilin-eosin 

festés). Különbözı mérető vakuólumok láthatóak a látóidegben (nyílhegy) és a 

subarachnoidealis térben (nyíl).  

 

A szilikonolaj jelenlétére utaló szövetek EDAX analízise során magas 

szilíciumértékeket mértünk az elülsı csarnokban, a trabecularis hálózatban, a nervus 



Doktori értekezés                                 Dr. Papp András 

- 40 - 
 

opticusban, a subarachnoidealis térben és az arteria centralis retinaeben (7b., 7c., 9b. 

ábrák). A kontrollként felhasznált környezı – fénymikroszkópos vizsgálattal épnek tőnı 

– szövetekben, valamint az intraocularis chorioidealis melanoma miatt enukleált bulbus 

szüvetmintáiban szilíciumot nem találtunk.  

 

 

7b. ábra. 

A látóidegben a 7a. ábrán nyílheggyel jelzett terület EDAX analízise. Magas 

karakterisztikus szilikon tüske.    
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7c. ábra. 

A 7a. ábrán a subarachnoidealis térben nyíllal jelzett terület EDAX analízise. Magas 

karakterisztikus szilikon tüske látható.    

 

6.1.3. Immunhisztokémia  

A makrofágok jelenlétének igazolására alkalmazott CD 68 ellenes antitesttel a 

látóidegben valamint az arteria centralis retinaeben bizonyítottuk a makrofágok 

jelenlétét (8a., 9a. ábrák). A makrofágok EDAX analízise során is magas 

szilíciumtartalmat mértünk (8b., 9b. ábrák). 
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8a. ábra.  

A látóideg perifériás részének keresztmetszeti képe a lamina cribrosa mögött 5 mm-rel 

(PAS festés). Makrofágok a vakuólum szélén (nyílhegy). 

 

8b. ábra. 

A 8a. ábrán nyílheggyel jelölt makrofágok EDAX analízise.  
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9a. ábra. 

CD 68 pozitív makrofágok az arteria centralis retinaeben (nyílhegy).  

 

 

9b. ábra. 

A 9a. ábrán nyílheggyel jelölt makrofágok EDAX analízise.  
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6.2. A szilikonolaj látóidegre gyakorolt hatásával foglalkozó állatkísérletes 

vizsgálat eredményei 

 

6.2.1. A szilikonolaj jelenlétének vizsgálata a retinában és a látóidegben  

Állatkísérletes vizsgálatunkban a követés során az állatok operált szemében az olaj 

emulzifikálódására utaló jelet nem találtunk. A kontroll retinákkal összehasonlítva az 

ideghártyák hisztológiai vizsgálata során az operált szemeken az idegrost réteg 

elvékonyodását valamint ugyanitt a szilikonolaj direkt szöveti invazivitására utaló 

vakuólumokat találtunk, melyek környezetében a ganglion sejtek sőrősége is kisebb volt 

(10 ábra).  

 

 

10. ábra. 

Kontroll (a.) és operált (b.) ideghártyák szövettani képe (haematoxilin-eosin festés). 

Szilikonolajra utaló vakuólum (nyíl) a vitrektomizált és szilikonolajjal feltöltött szem 

retinájának idegrostrétegében.  

 

A látóidegkeresztmetszetek vizsgálata során a hematoxilin-eosinnal festett metszetek 

egyikében sem, (még az ideg szemgolyóból történı kilépésénel sem) találtunk a 

szilikonolaj jelenlétére utaló vakuólumokat.  
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6.2.2. A látóidegrostok számának alakulása 

A kontroll oldalon 418.313 ± 29.703 darab látóidegrostot számoltunk (11a. ábra). A 

szemek vitrektómiát követı szilikonolajjal való feltöltése szignifikánsan csökkentette a 

mőtött oldalon a látóidegrostok számát (45.620 ± 23.905; p < 0,0001) (11b. ábra) .  

 

 

 

11. ábra. 

Reprezentatív fénymikroszkópos felvételek a látóidegrostokról az operált (b) oldalon 

(ozmium tetroxiddal történt fixációt követıen festés nélkül) és a kontroll (a) oldalon 

(ozmium tetroxiddal történt fixációt követıen toluidin kékkel festve. (c) A chiasma 

opticum (nyíl) és a kapcsolódó látóideg: jól látható atrófia a mőtött oldalon (*).  (d) 

Haematoxilin-eosinnal festett látóidegkeresztmetszetek (* operált oldal) a chiasma 

opticum elıtt. Az ábrán jelzett mérték 5 µm (a,b), 900 µm (c) és 160 µm (d). 

 

 

 



Doktori értekezés                                 Dr. Papp András 

- 46 - 
 

6.2.3. Látóideg keresztmetszeti terület  

A látóideg keresztmetszeti területét (átlag ± szórás) 2 mm-rel a szemgolyó mögött, a 

látóideg középsı szakaszán, illetve 2 mm-rel a chiasma opticum elıtt (11c,d ábrák) a 

mőtött és a kontroll oldalon az 1. táblázat foglalja össze. A mőtött oldalon mért értékek 

mindhárom mérési ponton szignifikánsan alacsonyabbak voltak a kontroll oldalon mért 

értékeknél (nem párosított Student t-próba).  

 

1. táblázat. Az operált és kontroll látóideg keresztmetszeti területek alakulása (átlag ± 

szórás) a három mintavételi helyen. * p < 0,01; **p < 0,001; ***p < 0,05 

 

 szemgolyó mögött 
2 mm-rel (mm2) 

látóideg középsı 
szakaszán (mm2) 

chisasma opticum 
elıtt 

2 mm-rel (mm2) 

kontroll 0,568 ± 0,065 0,853 ± 0,159 1,363 ± 0,22 

mőtött 0,228 ± 0,061* 0,355 ± 0,107** 0,699 ± 0,249*** 

 

 

6.2.4. A nem-neuronális elemek számának alakulása  

A nem-neuronális elemek (asztrociták, oligodendrociták, oligodendroglia prekurzor 

sejtek, mikrogliák, fibroblasztok) számában az operált és a kontroll oldalon közvetlenül 

a szemgolyó mögött (operált oldal: 2132 ± 224; kontroll oldal: 2080 ± 170), valamint a 

látóideg középsı szakaszában (operált oldal: 1978 ± 205 ; kontroll oldal: 1846 ± 309),  

szignifikáns különbséget nem találtunk (p>0,05; 12. ábra). Ezzel szemben a chiasma 

opticum elıtt a nem-neuronális elemek száma az operált oldalon szignifikánsan 

nagyobb volt a kontroll oldalhoz képest (operált oldal: 3888 ± 403; kontroll oldal: 3040 

± 433; p < 0,01; 12. ábra).  
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12. ábra. 

 

Az operált és a kontroll szemekhez tartozó látóidegek nem-neuronális elemeinek száma 

a három mintavételi helyen. *p < 0,01 

.   

 

6.3. A szürkehályog mőtéttel kombinált transzpupilláris szilikonolaj lebocsátással 

foglalkozó vizsgálat eredményei 

 

Mindegyik beteg esetén lehetséges volt a szilikonolaj transzpupilláris eltávolítása olyan 

módon, hogy a bulbusban nem maradt vissza 0,5 mm-nél nagyobb átmérıjő olajcsepp. 

Egy esetben a mőtétet követıen a csarnokzugot emulzifikálódott szilikonolajcseppek 

zárták el, minek tulajdoníthatóan a szemnyomás a posztoperatív idıszakban 

megemelkedett – bár a mőtét végén sem az üvegtesti térben, sem pedig az elülsı 

csarnokban nem volt látható szilikonolaj maradék.  

Negyvenkét betegbıl 10 esetben a sulcus ciliarisba, 32 alkalommal pedig a lencsetokba 

helyeztük el a mőlencsét. Egy nıbetegünknek igen nagyfokú myopiája miatt (AL 31,9 
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mm, posztoperatív ametropia: -2,0 D) nem ültettünk be intraokuláris lencsét. A 

mőlencse üvegtesti térbe való luxálódása miatt egy alkalommal kényszerültünk 

reoperációra. Az üvegtesti tér kismértékő posztoperatív bevérzése ritkán fordult elı és 

ezek a vérzések az elsı három napban fel is szívódtak. 11 betegen a mőtét után (5-91 

nappal) re-ablatiot találtunk. Az ismételt retina leválás oka az epiretinális membránok 

re-proliferációja, illetve perifériás retina elváltozások voltak. A szilikonolaj-tamponád 

alkalmazási ideje nem különbözött szignifikánsan a re-ablatio és az anélküli szemek 

között (átlag ± SD: 12,7 ± 10,8 vs. 8,8 ± 5,5 hónap; p = 0,15; Mann-Whitney teszt). 

Ezen szemek látóélessége a további vitreo-retinális beavatkozások után fénysejtés és 0,3 

(medián 0,08) volt, egy szemnek pedig 1,0 vízusa lett (átlagos követési idı: 9,8 ± 7,8 

hónap). A többi 32 szem posztoperatív látóélességét a kiindulási status egyértelmően 

befolyásolta. 

Nem jelentkezett a látásfunkciót rontó, szürkehályog mőtéttel összefüggı szövıdmény 

(elızıleg nem észlelt cystoid maculopathia, cornea endothel/epithel dekompenzáció). 

Mivel intraoperatívan hátsó capsulorhexist készítettünk, nem alakult ki a látást zavaró 

másodlagos szürkehályog. A legalább 3 hónapos követési idıvel bíró szemek (n = 24, 

átlag: 9,4 ± 5,8 hónap) látóélessége kézmozgás látás és 0,8 között alakult (medián: 0,2). 

A 24-bıl 14 beteg látóélessége javult legalább 2 Snellen sorral. A funkciójavulás 

elmaradását epiretinális gliosis (n = 1), diabeteses retinopathia (n = 4), amblyopia (n = 

1) és macula foramen utáni állapot (n = 1) magyarázta. 
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7. MEGBESZÉLÉS 

 

7.1. A szilikonolaj extraokuláris terjedésével foglalkozó vizsgálat megbeszélése 

 

A vitreoretinális sebészet több mint négy évtizede alkalmazza a szilikonolajat 

endotamponádként a komplikált látóhártya leválások kezelésében. A szem szilikonnal 

szembeni tőrıképességét számos állatkísérletben [2, 113, 114, 129] és humán 

morfológiai tanulmányban [16, 49, 128] vizsgálták. Jól ismert tény, hogy a 

szilikonolajjal töltött szemekben nagyobb a szürkehályog, a zöldhályog vagy a 

keratopathia kialakulásának kockázata [41, 52, 61, 62, 124]. Számos tanulmány szerint 

feltételezhetı, hogy a szilikon közvetlenül infiltrálja a szem különbözı szöveteit [14, 

53, 113, 121, 122, 126-129]. Szilikonolajnak tulajdonítható vakuólumokat sikerült 

kimutatni a szaruhártya- és az iris stromájában, a trabecularis hálózatban, a corpus 

ciliareban és a retinában [14, 53, 113, 121, 122, 126-129]. Az 1980-as években jelentek 

meg az elsı olyan közlemények amelyek a látóideg feltételezett infiltrációjáról 

számoltak be [16, 17, 50, 122]. 

A korábban megjelent tanulmányok alapján azonban csak feltételezhetı volt a látóideg 

szilikonolajjal történı infiltrációja, a fénymikroszkópos vizsgálatok közvetlen 

bizonyítékkal nem szolgáltak az üres vakuólumok eredetét illetıen. Azonban 

vizsgálatunkban sikerült a szilikonolaj alkotóelemének, a szilíciumnak a látóidegben, az 

arteria centralis retinaeben és a subarachnoidealis térben való jelenlétét EDAX 

analízissel közvetlen módon igazolni.    

A vonatkozó irodalomban nem találtunk olyan esetet, amely a szilikonolaj 

subarachnoidealis térben való jelenlétét igazolná. A fenti megfigyelésünk a szilikonolaj 

lehetséges agyi terjedésének hipotézisét erısíti. Ezt a feltételezésünket erısíti meg az a 

néhány – többségében közleményünk publikálása után megjelent – esettanulmány, 

amelyek vitrektomizált és szilikonolajjal feltöltött szemő betegek agykamrájában MR és 

CT vizsgálatokkal dokumentált szilikonolaj-denzitásnak megfelelı képletek 

megjelenésérıl számoltak be [18-21]. 
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A szilikonolaj lamina cribrosa mögötti terjedéseegyik feltételének az emelkedett 

szemnyomást tartjuk. Az általunk bemutatott esethez hasonlóan minden korábban 

publikált tanulmány esetei között – amelyek a szilikonolaj retrolamináris jelenlétét 

feltételezték – emelkedett szemnyomású szemek szerepeltek [16, 17, 50, 122]. 

Ennek a teóriának némiképp ellentmond Knecht és munkacsoportjának kadaver 

szemeken végzett kísérletes megfigyelése, melynek során 20 szemet az üvegtest 

eltávolítását követıen szilikonolajjal töltöttek fel és 16 hétig  40 Hgmm-s intraokuláris 

nyomás alatt tartottak [145]. Ezt követıen az elvégzett szövettani vizsgálatok során 

egyetlen szemen sem találtak a lamina cribrosa mögött szilikonolaj jelenlétére utaló 

vakuólumokat [145].    

A másodlagos zöldhályog a szilikon feltöltéssel kombinált vitrektómia mőtétek gyakori 

komplikációja, ezért a szemnyomás kontrollja még azokban az esetekben is fontos, 

amikor a szem már fényérzés nélküli és fájdalommentes, hiszen ez esetben sem zárható 

ki a szilikonolaj extraokuláris terjedése.   

A látóidegben megjelent szilikonolaj magyarázhatja az egyes anatómiailag sikeresnek 

tőnı vitrektómia mőtétek utáni gyenge funkcionális eredményt is. 

A szilikonolaj szöveti és extraokuláris terjedésének másik fontos tényezıje az olaj 

emulzifikálódása lehet. Ezt a hipotézist többek között saját vizsgálatunk is alátámasztja 

[146, 147], de például Saitoh és munkacsoportja által publikált állatkísérletes vizsgálat 

eredményei szerint a nem emulzifikált szilikonolajjal töltött nyúlszemek látóidegében is 

kimutatható volt a szilikonolaj lamina cribrosa mögötti terjedése [131]. Nem zárható ki 

azonban, hogy a 6 hónapos expozíció során a feltöltéskor nem emulzifikált olaj a 

nyúlszem belsejében emulzifikálódott és ennek köszönhetıen jelent meg ezekben a 

szemekben is a lamina cribrosa mögött [131].  

Rentsch szilikon-tartalmú makrofágokat talált egy korábban vitrektomizált és 

szilikonnal feltöltött majd enukleált bulbus trabecularis hálózatában [15]. Véleménye 

szerint a szilikonolajnak a szem szöveteivel való tartós érintkezése szükséges a 

makrofágok aktiválásához és a szilikon szövetekbe való behatolásához [15]. A Rentsch 
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által közölt esetben négy év, Shields esetében 28 hónap, saját esetünkben 2 hónap volt a 

szilikonolaj expozíciós ideje [15, 16]. Knorr és munkatársai tanulmányában egy olyan 

eset is szerepelt, amelyben a szilikonolajat a tartósan emelkedett szemnyomás miatt egy 

hónap múlva lebocsátották, ennek ellenére a szövettani vizsgálat a látóideg 

szilikonolajjal történt infiltrációját valószínősítette [122]. 

Az általunk bemutatott eset is amellett szól, hogy kifejezetten emelkedett szemnyomás 

értékek és emulzifikálódott szilikonolaj jelenléte esetén rövid expozíciós idı is elegendı 

a szilikonolaj extraokuláris terjedéséhez és a makrofágok aktiválásához. Vizsgálataink 

során szilikonnal telt makrofágokat sikerült kimutatni a lamina cribrosa mögött, a 

látóidegben és az arteria centralis retinaeben is, mely alapján felmerülhet egy esetleges 

mikroembolizáció veszélye. 

A vonatkozó irodalmat áttekintve, valamint saját tanulmányunk alapján 

megállapíthatjuk, hogy az endotamponádként alkalmazott szilikonolaj infiltrálhatja a 

látóideget, bejuthat a subarachnoidealis térbe, és nem zárható ki egy esetleges agyi 

terjedés lehetısége sem. Ezen komplikáció elkerülése érdekében a szilikonolaj lehetı 

legkorábbi eltávolítása javasolt. 

 

7.2. A szilikonolaj látóidegre gyakorolt hatásával foglalkozó állatkísérletes 

vizsgálat megbeszélése 

 

Vizsgálataink során a hematoxilin-eosinnal festett látóidegkeresztmetszetek egyikében 

sem találtunk a szilikonolaj jelenlétére utaló vakuólumokat, tehát állatmodellünk a 

szilikonolaj esetleges agyi terjedésének lehetséges irányáról nem szolgáltatott újabb 

bizonyítékot.  Ez részben magyarázható azzal, hogy a nyúlszemekbe implantált magas 

viszkozitású (5000 cSt) szilikonolaj nem emulzifikálódott, illetve azzal, hogy a havonta 

végzett szemnyomásértékek alapján valószínősíthetı, hogy ezek a normál tartomány 

közelében voltak az egyéves követés során. E tekintetben vizsgálatunk azt a hipotézist 

erısíti, mely szerint az olaj emulzifikálódása, illetve a magas szemnyomás szerepet 
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játszhat a szilikonolaj látóidegbe történı terjedésében. Ugyanakkor a vitrektomizált és 

szilikonolajjal feltöltött nyúlszemekben a retina idegrostrétegében szilikonolajra utaló 

vakuólumokat találtunk a mőtétet követı elsı év után.   

A nemzetközi irodalomban fellelhetı egyetlen becslés a nyulak látóidegét alkotó 

látóidegrostok számáról Vaney és Hughes 1976-ban publikált közleményébıl származik 

[148].   

Kísérletük során egyetlen nyúl látóidegét vizsgálták: egy látóideg egy 

keresztmetszetébıl 216 helyen vettek mintát, majd elektronmikroszkóp segítségével 

megszámolták az idegrostokat. A vizsgált mindössze 25,209 µm2-es területen összesen 

11,279 látóidegrostot számoltak meg. Mivel a vizsgált látóideg teljes keresztmetszete 

0,88 mm2 volt, ezért a látóideget alkotó idegrostok számát 394,000-re becsülték 

összesen [148].  A mintavételi helyeken számolt látóidegrostok sőrősége 286 – 647 / 

1000 µm2 között változott [148], tehát Vaney és Hughes csak egy körülbelüli értéket 

tudott meghatározni. Ezzel szemben a mi kísérletünkben mind az operált, mind a 

kontroll oldalon található összes látóidegrostot pontosan megszámoltuk és ezáltal az 

elsı pontos, egzakt eredményeket kaptuk a nyulak látóidegrostjainak számát illetıen. A 

látóideg keresztmetszetekrıl nagyfelbontású digitális mikroszkópkamerával készített 

felvételeket azok fényerı- és kontrasztoptimalizálását követıen kinyomtattuk, és az így 

felnagyított képeken lehetıvé vált minden egyes látóidegrost megszámolása. Mivel a 

nyulak látóidege csak velıshüvelyes idegrostból áll [148], és az ozmiumos fixálás 

minden velıshüvelyes idegrostot láthatóvá tesz, ezért eredményeink igen nagy 

pontosságúnak tekinthetık. Számításunk szerint a nyúl látóidegét alkotó idegrostok 

száma a kontroll oldalon 418,313 volt, azaz 6,3%-kal több, mint azt Vaney és Hughes 

1976-ban publikált közleményében becsülte [148].    

Gyakran tapasztalt jelenség az anatómiailag sikeresnek tekinthetı mőtéteket követıen, 

hogy az ideghártya visszafekvését nem követi a látóélesség javulása [27, 66, 149, 150].  

Ezekben az esetekben joggal merülhet fel a kérdés, hogy vajon csak a szem szöveteiben 

végbemenı változások tehetık-e felelıssé a sikeres mőtétet követı gyenge 

látóélességért. Tanulmányunk felveti annak a lehetıségét is, hogy a vitrektomizált és 
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tartósan szilikonolajjal feltöltött szemekben erısen csökken a velıshüvelyes 

látóidegrostok száma.  

Egy Ausztráliában végzett nagy klinikai tanulmány eredményei szerint a  vitrektomizált 

és szilikonolajjal tartósan feltöltött szemek 18,5%-ban találtak klinikailag is szembetőnı 

látóideg atrófiát [151].  Állatkísérletünkben mi mindhárom kísérleti állatunk esetében 

jelentıs látóideg atrófiát tapasztaltunk.  

Azonban kísérletünk a látóidegrostok pusztulásának mechanizmusára nem adott választ. 

Az idegrostpusztulás feltehetıen a retinális ganglionsejtek és az azok axonjait körülvevı 

velıshüvely pusztulásának (myelinolízis) együttes következménye lehetett, mint ahogy 

errıl korábbi irodalmi adatok is beszámoltak [113, 131]. Vizsgálataink egybecsengenek 

Saitoh és munkacsoportja állatkísérletes vizsgálatának eredményeivel, akik szintén 

súlyos myelinolízist észleltek szilikonolajjal feltöltött nyúlszemek látóidegeiben [131].  

A velıshüvelyes látóidegrostokkal szemben a nem-neuronális elemek (asztrociták, 

oligodendrociták, oligodendroglia prekurzor sejtek, mikrogliasejtek, fibroblasztok) 

száma az operált oldalon nem csökkent. Sıt, a chiasma opticum elıtti területen számuk 

szignifikáns mértékben növekedett a kontroll oldalhoz képest: ez alapján valamilyen 

hosszú távú kompenzációs reakciót feltételezhetünk. E mechanizmus tisztázására 

azonban további vizsgálatok szükségesek.     
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7.3. A szürkehályog mőtéttel kombinált transzpupilláris szilikonolaj lebocsátással 

foglalkozó vizsgálat megbeszélése 

 

A szürkehályog eltávolítással kombinált transzpupilláris szilikonolaj lebocsátás  

lehetséges alternatíváját jelenti a pars plana behatolásból végzett olaj explantációnak. 

Az így végzett mőtét valamelyest rövidebb, a pars plana területét nem érinti, így a retina 

direkt sérülése, vagy a sclerotomiából eredı üvegtesti vérzések is elkerülhetıek [31, 32, 

35, 134]. A transzpupilláris módszer alkalmazásával végzett szilikonolaj 

explantációjakor a corpus ciliare területén nem történik sebészi manipuláció, ezért a 

szimpátiás ophthalmia kialakulásának kockázata is alacsonyabb [136]. Az 

intraoperatíven végrehajtott hátsó capsulorhexisnek köszönhetıen másodlagos 

szürkehályogképzıdéssel sem kell számolni. 

A pars plana vitrektómiával végzett szilikonolaj lebocsátástól eltérıen az általunk 

vizsgált módszerrel a hátsó tokot tervezetten, az olaj lebocsátás elsı lépéseként nyitjuk 

meg. Rutin szürkehályog mőtét esetén a hátsó tok szakadása általában fokozza a cystoid 

macula oedema és a rhegmatogen retina leválás kockázatát. Ezt a kockázatot az általunk 

tárgyalt mőtéti módszer a rutin szürkehályog ellenes mőtéthez képest valószínőleg 

kisebb mértékben növeli. Ennek magyarázata lehet, hogy az elızıleg pars plana 

vitrektómián átesett szemeken üvegtesti trakció már nem hat a retinára, mert a hátsó tok 

megnyílásának révén megnövekedett üvegtesti térben a hátsó tok nyílásának szélére a 

már csaknem teljesen eltávolított üvegtest már nem tud kitapadni, így nem tudja fokozni 

a látóhártyára ható húzóerıt sem. Ezzel a cystoid macula oedema és a rhegmatogén 

retina leválás kialakulásának egyik fontos feltétele szőnik meg. A követési idı alatt a 

kombinált mőtétet követıen egyetlen egy esetben sem észleltük szignifikáns cystoid 

macula oedema kialakulását. 

A hátsó tok capsulorhexissel való megnyitása a szilikonolaj kimosása során nagyobb 

stabilitást biztosít, mint a hátsó tok capsulotomiája. Az olaj kiöblítése közben mindezek 

ellenére a hátsó tok nyílása tovább szakadhat, ekkor az elülsı capsulorhexis még 

biztosíthatja a mőlencse sulcus ciliarisba való beültetésének feltételeit. Vizsgálatunk 

során negyvenkét betegbıl 10 esetben a sulcus ciliarisba, 32 alkalommal pedig a 
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lencsetokba helyeztük el a mőlencsét. Amennyiben az elülsı capsulorhexis nem 

tökéletes, jobb megoldás, ha a hátsó tokot érintetlenül hagyjuk és a katarakta mőtétet 

követıen az olajat pars plana felıl távolítjuk el. 

A szilikonolaj transzpupilláris eltávolításakor az olaj közvetlenül érintkezik a cornealis 

endothellel. A szaruhártya kontaktus lehetséges káros hatását jelen vizsgálat keretében 

nem volt módunk értékelni, de a vizsgálatunk után publikált tanulmányok sem találtak 

szignifikáns különbséget a phacoemulsificatiós technikával végzett szürkehályogmőtétet 

követı endothelsejt veszteséghez képest [138].  

Nem fordult elı posztoperatív endothel/epithel sejt dekompenzáció miatti secunder 

bullosus keratopathia, bár mőtét elıtt az endothelsejt sőrőséget vagy a szaruhártya 

vastagságot nem vizsgáltuk. Vizsgálatunk során az olaj lebocsátását követıen 

klinikailag szignifikáns szaruhártyadekompenzációt sem tapasztaltunk. Megfigyelésünk 

szerint a pars plana vitrektómiából történı olaj lebocsátással kombinált 

szürkehályogmőtéthez képest a transzpupilláris módszerrel történt mőtét után az optikai 

törıközegek gyorsabban tisztultak fel [31]. 

A mőtéti megoldástól függetlenül minden szilikonolaj lebocsátás után kis olajcseppek 

maradnak vissza a bulbusban. Szilikonból készült lencsével rendelkezı pseudophakiás 

szemeken a mőlencsén makacs olaj felrakódás képzıdhet, ami miatt a mőlencsét akár el 

is kell távolítani [152]. Emiatt olyan szemeken, amelyek szilikonolajjal voltak feltöltve, 

vagy amelyeken szilikonolaj implantációt terveztek végezni, akrilát alapanyagú 

mőlencse beültetését részesítettük elınyben a szilikonból készült lencsékkel szemben. 

Minden szilikonolaj lebocsátás után a legnagyobb veszély a látóhártya ismételt leválása. 

A legújabb irodalmi adatok szerint is – a kiindulási állapottól függıen – a re-ablatio 

aránya a 40%-ot is meghaladhatja [8, 51, 153-155]. Bíró 9 kombinált 

szilikonolajlebocsátást követıen 4 esetben tapasztalt ismételt ideghártyaleválást a 

mőtétet követı elsı három hónapon belül [134]. Saját vizsgálatunkban a követés során a 

mőtétet követıen (5-91 nappal az olajlebocsátás után) a betegek 26%-ában ismételt 

ideghártyaleválást észleltünk. A retina ismételt leválásának oka az epiretinális 

membránok reproliferációja, illetve perifériás retina elváltozások voltak. A 

hagyományos pars planan történı szilikonolaj lebocsátáshoz képest a transzpupilláris 
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olaj eltávolítását követıen az ismételt ideghártyaleválás kockázata nem tőnik 

nagyobbnak [31, 32]. Ahogy azt már korábban is megállapították, a szilikonolajjal 

feltöltött állapot idıtartama nem befolyásolta szignifikánsan az ismételt látóhártya 

leválás jelentkezését [8, 51, 153, 154]. 

A  szilikonolaj lebocsátásával egy idıben végzett kiegészítı sebészeti beavatkozásokkal 

(pl. membrán peeling) az ismételt ideghártyaleválás kialakulásának kockázata 

csökkenthetı és a posztoperatív látásfunkció javítható. Ezért mindenképpen javasolt a 

szilikonolaj lebocsátása elıtt azokról a fennálló fundus elváltozásokról tájékozódni, 

amelyek kiegészítı sebészeti beavatkozást, így pars plana behatolást igényelhetnek. 

Amennyiben csak a transzpupilláris beavatkozás során, vagy közvetlenül az olaj 

eltávolítása után válik láthatóvá az epiretinális membrán (például emulzifikálódott 

szilikonolajcseppek borítják a hátsó pólust), akkor az olaj eltávolítását követıen, pars 

plana behatolásból, együlésben elvégezhetı az epiretinális membrán eltávolítása. Ilyen 

esetekben az intraoperatívan elkészített hátsó tok nyílás a mőtét során az operatır látási 

viszonyait is javítja.  

Retrospektív vizsgálatunk során egy új mőtéti technikával, a transzpupilláris 

szilikonolaj lebocsátással kombinált szürkehályog eltávolítással szerzett intra- és 

posztoperatív tapasztalatok tükrében megállapíthatjuk, hogy a beavatkozás alternatíváját 

képezheti a hagyományos transscleralis technikával végzett szilikonolaj lebocsátásnak.  
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8. ÚJ EREDMÉNYEK ÉS KLINIKAI JELENT İSÉGÜK 

 

1. EDAX analízis segítségével bizonyítottuk a szilikonolaj alkotóelemének -a 

szilíciumnak a látóidegben, az arteria centralis retinaeben és a 

subarachnoidealis térben való jelenlétét, amivel a szilikonolaj új, lehetséges 

központi idegrendszeri terjedési útvonalára mutattunk rá.  

 

2. EDAX analízis segítségével bizonyítottuk a szilikonolaj alkotóelemének, a 

szilíciumnak a makrofágokban való jelenlétét.  

 

3. Meghatároztuk a szemészeti vizsgálatok során is gyakran állatkísérletes 

modellként szereplı pigmentált nyúl látóidegét alkotó velıshüvelyes idegrostok 

pontos számát (418.313 ± 29.703).  

 

4. Állatkísérletes vizsgálatunk alapján megerısítettük azt a korábbi megfigyelést, 

hogy a vitrektomizált és szilikonolajjal tartósan feltöltött szemekben erısen 

csökkenhet a velıshüvelyes látóidegrostok száma, ami magyarázhatja az 

anatómiai szempontból sikeres mőtétek utáni -egyes esetekben észlelt- gyenge 

funkciót.   

 

5. Állatkísérletes vizsgálatunk során megállapítottuk, hogy a látóidegben a tartós 

szilikonolaj feltöltést követı velıshüvelyes látóidegrost pusztulással szemben, a 

nem-neuronális elemek (mint például az asztrociták, oligodendrociták, 

oligodendroglia prekurzor sejtek, mikrogliasejtek) száma nem csökkent. Sıt, a 

chiasma opticum elıtti területen számuk szignifikáns mértékben növekedett a 

kontroll oldalhoz képest: ez alapján valamilyen hosszú távú kompenzációs 

reakciót feltételezhetünk. 

 

6. Egy új mőtéti technika, a transzpupilláris szilikonolaj lebocsátással kombinált 

szürkehályog mőtét nagyobb betegpopuláció hosszabb követésével szerzett 



Doktori értekezés                                 Dr. Papp András 

- 58 - 
 

intra- és posztoperatív tapasztalatait ismertettük, és megállapítottuk, hogy a 

beavatkozás alternatíváját képezheti a hagyományos transscleralis technikával 

végzett mőtétnek.  
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11. ÖSSZEFOGLALÁS 

Bár az endotamponádként alkalmazott szilikonolajok a modern vitreoretinális sebészeti 

eszköztár nélkülözhetetlen részét képezik, alkalmazásuk kapcsán számos posztoperatív 

komplikációra lehet számítani. Elsı vizsgálatunk során az endotamponádként 

alkalmazott szilikonolaj központi idegrendszer irányában történı – extraokuláris –

terjedésének lehetıségét vizsgáltuk szövettani, immunhisztokémiai és karakterisztikus 

röntgensugár-analízis (EDAX) módszerrel. Ezen vizsgálatunk másik célja a szilikonolaj 

szöveti transzportjában résztvevı makrofágok szerepének közvetlen bizonyítása volt. 

EDAX analízis segítségével bizonyítottuk a szilikonolaj alkotó elemének a szilíciumnak 

a látóidegben, az arteria centralis retinaeben, a subarachnoidealis térben és a 

makrofágokban való jelenlétét, amivel a szilikonolaj egy új, lehetséges központi 

idegrendszeri terjedési útvonalára mutattunk rá. Állatkísérletes vizsgálatunk során arra a 

kérdésre kerestünk választ, hogy kontrollált nyomásviszonyok mellett a magasabb 

viszkozitású szilikonolaj tartós üvegtesti térben való expozíció esetén behatol-e a 

látóidegbe, illetve a tartós szilikon expozíció milyen hatással van a látóideg 

morfológiájára. Vizsgálatunkban meghatároztuk a szemészeti vizsgálatok során is 

gyakran állatkísérletes modellként használt nyúl látóidegét alkotó velıshüvelyes 

idegrostok pontos számát. Állatkísérletes vizsgálatunk alapján valószínősíthetı, hogy 

vitrektomizált és tartósan magas viszkozitású szilikonolajjal feltöltött szemekben erısen 

csökken a velıshüvelyes látóidegrostok száma, ami magyarázhatja az anatómiai 

szempontból sikeres mőtétek utáni – egyes esetekben észlelt – gyenge funkciót. A 

velıshüvelyes látóidegrost pusztulással szemben, a nem-neuronális elemek száma nem 

csökkent, sıt a chiasma opticum elıtti területen számuk szignifikáns mértékben 

növekedett a kontroll oldalhoz képest. Ennek a megfigyelésnek az alapján valamilyen 

hosszú távú kompenzációs reakciót feltételezhetünk. Harmadik vizsgálatunk során egy 

új mőtéti technika, a transzpupilláris szilikonolaj lebocsátással kombinált szürkehályog 

mőtét nagyobb betegpopuláció hosszabb követésével szerzett intra- és posztoperatív 

tapasztalatait ismertettük, és ennek során megállapítottuk, hogy a beavatkozás 

alternatíváját képezheti a hagyományos transscleralis technikával végzett mőtéttípusnak. 
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12. SUMMARY 

The use of silicone oil as an intra-ocular tamponade is an indispensable technique in 

modern vitreoretinal surgery. Unfortunately however this can lead to postoperative 

complications; and we have attempted to elucidate some of the possible mechanisms 

involved. In initial studies we investigated the migration of high-viscosity silicone oil, 

used as an internal tamponade, into the extra-ocular tissues of the central nervous 

system (CNS). Trace-examinations for the oil were performed using three different 

methods: histology, immunohistochemistry, and energy-dispersive X-ray spectroscopy 

(EDAX). A detailed aim was to elucidate the proximate role of macrophages in the oil’s 

tissue-migration. With EDAX analysis we showed that silicon, a constituent chemical 

element of the oil which provides unique identification, was indeed present in trace 

amounts in the optic nerve, the central retinal artery, the subarachnoidal space, and also 

in the macrophages; and thus we demonstrated a possible new mechanism for oil 

migration into the CNS tissues. Having shown that the silicone oil can indeed migrate 

into the optic nerve, and the subarachnoidal space we sought to investigate the effect on 

the nerve’s morphology of prolonged oil-exposure. The methodology used was the 

precise assay of the numbers of myelin-sheath nerve fibres in the optic nerve. From our 

animal studies it appears probable that, for eyes subject to vitrectomy and filled with oil 

on a long-term basis, the number of myelin-sheath nerve fibres in the optic nerve will be 

severely reduced. This could explain the reduced visual function sometimes observed, 

despite the vitrectomy being successful from the anatomic aspect. But, unlike the 

situation for the myelin-sheath nerve fibres, the number of non-neuronal cells was not 

reduced; indeed their number in the section of the optic nerve prior to the optic chiasm 

was actually significantly higher, compared to the contralateral nerve which served as a 

control. Thus, we hypothesise that some kind of long-term compensatory reaction may 

occur. In a separate arm of our investigation, we analysed intra-operative experiences 

and long term follow-up outcomes in a large number of patients who were operated 

using a new surgical technique: combined transpupillary cataract extraction and silicone 

oil removal. We conclude that this intervention represents a viable alternative to the 

conventional method employing transscleral extraction. 
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