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     II. RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

 
UL - unilateralis labyrinthectomia 

VOR – vestibulo-ocularis reflex 

FLM – fasciculus longitudinalis medialis 

NVM -  nucl. vestibularis medialisszal 

NVL  - nucl. vestibularis lateralisszal 

VEMP – vestibular evoked myogenic potential 

KIR – központi idegrendszer 

AHP – afterhyperpolarisation 

SD – standard deviation 

ODr – optical density ratio 

CTL – kontroll 

SCM – sternocleido-mastoideus 

EMG - elektromyogram 

STB – short-tone burst 

HL – hearing level 

MRI – magnetic resonance imaging 

nucl. – nucleus (mag) 

tr. – tractus (pálya) 

CA – canalis anterior  

CL – canalis lateralis 

CP – canalis posterior 

tRNS – transzfer ribo-nukleinsav 

SSC – standard saline citrate 

dB – decibel 

IAD – interauralis amplitúdó differencia 

BERA – brainstem evoked response audiometry 

Epr – evoked potential ratio 

UW – unaffected warm (érintettlen oldal, meleg ingerlés) 

UC – unaffected cold (érintettlen oldal, hideg ingerlés) 

AW – affected warm (érintett oldal, meleg ingerlés) 
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AC – affected cold (érintett oldal, hideg ingerlés) 

VNG – video-nystagmograph 

ANOVA – analysis of variance 

SM – sclerosis multiplex 

CT – computer tomograph 

BAEP – brainstem auditory evoked potential 

SSEP - somatosensory evoked potential 

VEP – visual evoked potential 

MEP – motor evoked potential 
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        III. BEVEZETÉS 

 
A féloldali perifériás vestibularis kiesést követő vestibularis kompenzáció az agy 

plaszticitási képességének egyik mintamodellje. A folyamatot egy időben több tényező 

is irányítja, ahhoz hogy megérthessük, részben molekuláris, részben klinikai szintén kell 

vizsgálni.  

Unilateralis labyrinthectomia (UL) után statikus deficit (ocularis nystagmus és 

posturalis szindróma) jelentkezik, amely azonban az esetek többségében idővel 

megszűnik. (Schaffer és mtsai 1974, Smith és mtsai 1989, Curthoys és Halmagyi 1989, 

Dieringer 1995). Közvetlenül az UL után a vestibularis neuronok nyugalmi aktivitása 

lenullázódik, és ez vezet a statikus deficit kialakulásához. Három napon belül a laesio 

okozta fő deficitek helyreállnak. Ezt a folyamatot nevezzük vestibularis 

kompenzációnak. Ennek során a korábban deafferentált vestibularis neuronok 

visszanyerik nyugalmi aktivitásukat. Mivel a perifériás vestibularis receptorsejtek nem 

képesek regenerációra, a vestibularis kompenzációs folyamatok a központi idegrendszer 

plaszticitásának az eredménye kell legyen. Számos pre-és postszinaptikus hypothesis 

jelent meg ennek a magyarázatára, pl. denervációs hypersensitivitás, sprouting (de 

Waele 2000) és az intrinsic membrántulajdonságok megváltozása (Vibert 1999, Him 

2001), de a folyamatok molekuláris mechanizmusa eddig nagyrészt feltáratlan maradt. 

(De Waele 1988, Ris 1995).   

 Állatokban több szerző is vizsgálta már a folyamatot. Flohr és mtsai (1981) 

békáknál tanulmányozták a folyamatot, és azt találták, hogy komplett labyrinthectomia 

után 60 napra van szükség a kompenzáció kialakulásához. Precht és mtsai (1966) 

macskáknál hemilabyrinthectomiát végeztek és a vestibularis neuronoknál észlelték a 

spontán aktivitás megszűnését és a szöggyorsulásra való válasz hiányát. Néhány héttel 

később ez helyreállt. Fetter és mtsai (1988) Rhesus majmoknál occipitalis lobectomiát 

és labyrinthectomiát végeztek, ezzel eltávolítva a vizuális cortexet is. Ezzel azt 

demonstrálták, hogy a látás elengedhetetlen a VOR helyreállításához.  

 Az állatokon végzett számos kísérlet után több hipotézis is született a 

vestibularis kompenzáció magyarázatára (lásd fent). Ezek közül kettőt emelnék ki:  

- cerebellaris shut-down elmélet: McCabe és Ryu 1969-ben írta le a cerebellaris 

shut-down elméletet. Eszerint a kisagy inhibitoros potenciálok révén csökkenti az 
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aktivitást a vestibularis magvakban. 

- fokozott spinális input elmélet: eszerint a statikus posturalis deficit hátterében  

a leszálló vestibulo-spinalis input zavart aktivitása áll. Dieringer és mtsai (1984) 

anatómiai bizonyítékot találtak a vestibularis magvak fokozott spinalis afferentációjára.  

Klinikailag a vestibularis kompenzáció az agy azon fontos képessége, hogy 

helyreállítsa az eltolódást a kétoldali egyensúlyozószerv között. Ez leginkább a 

perifériás vestibularis kiesést követő harmonikus tünetegyüttes megszüntetésében 

fontos, de centralis vestibularis laesiot követően is van kompenzációs folyamat. 

Perifériás vestibularis deficit jó lehetőséget biztosít a vestibularis kompenzáció 

vizsgálatára, mivel:  

 

- a perifériás laesio lokalizálható és vizsgálható, 

 

- a funkció helyreállása, illetve ennek időbeli lefolyása jól mérhető,  

 

- a régió anatómiája, fiziológiája és funkciója intenzív vizsgálatok tárgya. 

 

A továbbiakban röviden felvázolom a vestibularis rendszer anatómiáját, illetve 

ismertetem leírom a vestibularis rendszer klinikai vizsgálatának menetét. Ezek ismerete 

–véleményem szerint- szükséges a későbbiekben bemutatott vizsgálatok teljességéhez.  

Bemutatom továbbá azokat a kórképeket –a vestibularis schwannomát és a sclerosis 

multiplexet-, amelyek a későbbiek során klinikai vizsgálataink alapját képezik. Ezen 

kívül részletesen tárgyalom a vestibularis kiváltott myogenikus választ. 
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           A vestibularis rendszer anatómiája 

A vestibularis rendszer két alapvető funkciója: (1) a lineáris és a szöggyorsulás 

érzékelése, amely a félkörös ívjáratoknak a fej térben történő elmozdulásától függően 

reflexesen beállítja a szemeket, így segíti a fixálást és a térbeli orientációt. Ezt hívják 

„dinamikus" működésnek, valamint (2) az utriculus és a sacculus a vázizmok posturalis 

tónusának szabályozását végzi, a vizuális, vestibularis és taktilis ingerületek 

összehangolásával. Beállítja a fejet a térben a nyílirányú (emelkedés/süllyedés) 

elmozdulásoknál. Ezt nevezik „statikus" funkciónak. 

 

A vestibularis rendszer szerkezetei a belső fülben helyezkednek el. Az ívjáratok 

kiöblösödését ampulláknak hívjuk, amelyekben a szöggyorsulásra érzékeny cristák ta-

lálhatók. Ezek zselatinos anyagba ágyazott szőrsejtek, amelyek a cupulát alkotják. A 

horizontálisan álló utriculusban, amelyből a félkörös ívjáratok erednek, és a vertiká-

lisan álló sacculusban találhatók a maculák specializált szőrsejtjei, felszínükön otolith 

kristályokkal. Ezek a sejtek a gravitációval kapcsolatos lineáris gyorsulásra 

érzékenyek. 

A szőrsejtek aktivitását a bipoláris neuronok kehelyszerű végződései (calix) 

továbbítják, ugyanitt az agytörzsből érkező efferens neuritek is végződnek, amelyek 

feltehetően a szőrsejtek tüzelési frekvenciáját szabályozzák. Az elsődleges afferens 

neuronok sejttestjei a meatus acusticus internusban lévő ganglion vestibulare 

Scarpaeban helyezkednek el. Distalis nyúlványaik az ívjáratok ampulláiból és az 

utriculusból, illetve a sacculusból erednek, centralis nyúlványaik a meatus acusticus 

internuson keresztül lépnek a koponyába, áthaladnak a pontocerebellaris szögleten, és a 

pontomedullaris határon lépnek be az agytörzsbe.  

A vestibularis magok a híd lateralis részén helyezkednek el, ezek a következők: 

nucl. vestibularis superior (Bechterew), nucl. vestibularis lateralis (Deiters), nucl. 

vestibularis medialis (Schwalbe), nucl. vestibularis inferior (Roller). A félkörös 

ívjáratokból származó vestibularis rostok a magrendszer rostralis területén végződnek, 

nevezetesen a nucl. vestibularis superiorban, a nucl. vestibularis lateralis ventralis 

részében és a nucl. vestibularis medialis elülső részében. A maculából származó rostok a 
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nucl. vestibularis inferior és medialis caudalis részében végződnek. 

A cristák primer afferenseinek egy része nem szinaptizál a vestibularis magokon, 

hanem azokat megkerülve moharostokat küld a cerebellum azonos oldali 

flocculonodularis lebenyébe és a vermis uvulához. Más részük az azonos (1. synapsis) 

és ellenkező oldali vestibularis magokon (2. synapsis) kapcsol át. A cristákban lévő I. 

típusú sejtek az ívjárat síkjában történő fejfordításra, míg a II. típusú sejtek ellenkező 

irányú fejfordításra reagálnak. A szőrsejtek ingerelhetőségét beállító serkentő vagy gátló 

impulzusok a nucl. fastigiiból származnak, amely elsősorban a cerebellaris kéregből kap 

gátló rostokat. A vestibularis magok a szemmozgató magokkal, a formatio reticularis 

sejtjeivel, a cerebellummal, valamint a thalamussal állnak összeköttetésben. 

 

 A vestibularis rendszer összeköttetései 

 

a) Vestibulospinalis pályák: a tr. vestibulospinalis lateralis a Deiters-magból ered, és a 

gerincvelő oldalkötegében száll le. A tr. vestibulospinalis medialis a Schwalbe-

magból ered, és a fentitől medialisan helyezkedik el. A vestibulospinalis pályák a 

posturalis izomtónus szabályozásában vesznek részt.  

 

b) Vestibulocerebellaris és cerebellovestibularis pályák: az agytörzsi vestibularis rend-

szer a vestibulocerebellumból (flocculus, nodulus, lingula és uvula) kap rostokat, és 

összeköttetésben áll a spinocerebellummal és a nucl. fastigiivel. Az utóbbi axonjai 

moharostokkal végződnek a cerebellum granularis rétegében. A nucl. fastigii mind a 

négy vestibularis maghoz küld serkentő vagy gátló rostokat. A spinocerebellum gátló 

struktúra, amely a gerincvelőből a tr. spinocerebellarison befutó információk alapján 

hat a mozgásszabályozásra. A vermis gátolja a nucl. vestibularis lateralis és a nucl. 

fastigii működését. 

 

 

c) A szemmozgás vestibularis kontrollja: a vestibularis végkészülékek és a szemmoz- 

gató magok összeköttetései biztosítják a térben elmozduló fej ellenére a szemek 
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környezetnek megfelelő beállítását, a fixálás lehetőségét. A lateralis ívjárat neuronjai 

a vestibularis és szemmozgató magokon történő átkapcsolás után a m. rectus 

lateralishoz és az ellenoldali m. rectus medialishoz futnak (1. ábra). 

 

A FLM-hoz a nucl. vestibularis superior, medialis és inferior küldi a legtöbb 

felszálló rostot, amelyek a szemmozgató magokat kötik össze. A középvonalon átlépő 

és felszálló másodrendű neuronok axonjai serkentő működésűek, az azonos oldalon fel-

szállók pedig gátlók. A FLM leszálló rostjai a nucl. vestibularis medialisból és 

inferiorból származnak. 

A vestibularis végkészülékek és a horizontális tekintés szerkezeteinek kapcsolata 

és működése fejfordítás során az alábbiak szerint képzelhető el. 

A fej balra forgatásakor a bal lateralis ívjáratban az endolympha jobb felé (az 

ampulla felé = ampullopetalis) mozdul el, amely a szőrsejtek izgalmát váltja ki. A jobb 

oldali lateralis ívjáratban ugyanekkor ampulla felőli (ampullofugalis) áramlás keletke-

zik, amely a szőrsejtek gátlását okozza. Ennek következtében a jobb oldali m. rectus 

lateralisban és a bal oldali m. rectus medialisban keletkezik működésfokozódás, és a bal 

oldali rectus lateralisban és a jobb oldali rectus medialisban gátlás. Ezeket a hatásokat 

az alábbi összeköttetések közvetítik. A fej balra fordítása a bal oldali lateralis ívjáratban 

növeli meg a tüzelési frekvenciát, amely elsősorban a nucl. vestibularis medialisszal 

(NVM) és a nucl. vestibularis lateralisszal (NVL) áll excitatoros és gátló kapcsolatban. 

A NVM serkentő axonjai átkereszteződnek a jobb oldali abducens maghoz, és a 

motoneuronok közvetlen aktiválása hatására összehúzódik a jobb oldali m. rectus 

lateralis. Ugyanezek az axonok interneuronokon keresztül aktiválják a bal oldali FLM-

ban futó axonokat, amelyek a nucl. oculomotoriusban a bal m. rectus medialist beidegző 

motoneuronokat serkentik. Ezzel egy időben a NVM gátló neuronjai a bal oldali 

abducens magban lévő motoneuronokat és interneuronokat gátolják, ennek  

következtében a bal oldali m. rectus lateralis és a jobb oldali m. rectus medialis nem 

működnek. A NVM serkentő neuronok átkapcsolnak az ellenkező oldali NVM 

interneuronokra is, és ezek gátolják a magból az azonos oldali abducenshez futó 

serkentő neuronokat. Végül a bal oldali NVL neuronok gátolják a bal oldali m. rectus 

medialis motoneuronjait. Mivel a jobb oldali lateralis ívjáratban az ampullofugalis 
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endolymphaáramlás a bal oldalival ellentétes hatású, ez a fenti neuralis szabályozással 

együtt balra fordított fej esetén a szemek jobbfelé fordulását eredményezi. 

 

d) Agykérgi kapcsolatok: a vestibularis neuronok a colliculus superior mélyebb réte-

geiben kapcsolnak át. A NVL-ból felszálló rostok főként az ellenkező oldali 

thalamus nucl. ventralis posterolateralisa alsó részének két zónájában és a corpus 

geniculatum mediale nagysejtes hátsó magcsoportjában végződnek. A thalamus nucl. 

ventralis posteriorból a harmadik neuron a gyrus centralis posterior kar régiójába 

vezet, a nucl. geniculatus medialisból származók a nyak régiójába (vestibularis 

cortex) vetülnek. 

 

 
             1. ábra. 

 

 

nucl. oculomotorii 

nucl. abducens 

mri 

mrl 

nucl. trochlearis 

moi mos 

mrs 

mrm 
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1. ábra. A félkörös ívjáratok összeköttetése a szemmozgató magokkal és a 

szemizmokkal. CA = elülső ívjárat; CL = lateralis ívjárat; CP = hátsó ívjárat; mrs = m. 

rectus superior; mrm = m. rectus medialis; mos = m. oblíquus superior; moi = m. 

obliquus inferior; mrl = m. rectus lateralis; mri = m. rectus inferior 
 

 

    A klinikai otoneurológiai vizsgálat 

 
A vestibularis működés klinikai vizsgálata az otoneurológiai vizsgálat során 

valósul meg. Ennek menete laboronként más és más lehet, azonban van egy vezérfonál, 

ami mindenképpen követendő a klinikumban. Az egyik legfontosabb része az 

otoneurológiai vizsgálatnak az itt nem részletezett anamnézisfelvétel. Ez már egy irányt 

ad a vizsgálónak és lehet következtetni belőle az egyensúlyrendszer aktuális állapotára 

is. A továbbiakban röviden ismertetem egy korrekt otoneurológiai vizsgálat részeit 

(Szirmai 2002). 

Spontán nystagmus vizsgálata 

Nagyon informatív lehet a spontán nystagmus vizsgálata. A nystagmust történeti 

okból annak gyors komponenséről nevezzük el, annak ellenére, hogy ma már jól tudjuk, 

hogy a lassú komponense a labyrinthus eredetű. A nystagmus több szempontból is 

tipizálható. Irányát tekintve lehet: horizontális, vertikális, rotatoros, horizonto-rotatoros, 

vertico-rotatoros és retractios nystagmus.  

 

Intenzitását tekintve lehet: 

I.. fokú - csak a tekintés irányában észlelhető 

II. fokú - előre tekintéskor is fellép 

III..fokú- a nystagmus irányával ellentétes irányba tekintéskor kiváltható, ez a 

legsúlyosabb, akut kórképek esetén látható. 
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A tekintésirányú nystagmus lehet: 

•  Szemészeti eredetű (szemizomfáradás vagy fixatio - a fixatios nystagmus a 20 

dioptriás Frenzel szemüveggel vizsgálva nem látható). 

• Központi idegrendszeri eredetű - agytörzsi működészavar esetén 

láthatjuk. 

 

Statokinetikus próbák 

Spontán nystagmussal együtt értékelhetők a statokinetikus próbákban észlelt 

eltérések. A statokinetikus próbák a vestibulospinalis pályák működéséről adnak 

felvilágosítást. A leggyakrabban használt statokinetikus vizsgálatok a Romberg-, a 

nehezített Romberg-, a Bárány próba, valamint a Babinski-Weil- és az Unterberger 

vizsgálat. 

- A hagyományos Romberg próbában a beteg csukott szemmel, összezárt lábbal 

egyenesen áll. Enyhe szédülésnél csak ingadozik, súlyosabb labyrinthus laesio esetén 

a beteg oldal felé dől. Hátra dőlés, törzsataxia centralis károsodásra utal. Igen akut 

szédülésben, ha a beteg járásképtelen, a beteg felültetésekor érdemes megfigyelni, 

hogy merre dől csukott szemmel. A dőlés jellege ugyanúgy értékelendő, mint a 

Romberg próba. 

 

- A nehezített Romberg próbában a beteg egymás elé tett lábbal áll. A vizsgálat nem 

mindig értékelhető, mert pl. előrehaladott életkorban, a lábízületek rossz állapota, 

csípőprotézis, műláb, gyógyult hemiparesis, polyneuropathia, stb. esetén a beteg 

akkor sem tud egyenesen megállni nehezített Romberg próbában, ha egyébként ép az 

egyensúlyrendszere. 

 

- Heveny károsodásokban a Bárány próba sok információt ad az egyensúlyrendszer 

állapotáról. A beteget felszólítjuk, hogy a kinyújtott mutatóujját csukott szemmel 

tegye le, majd emelje vissza. A vizsgáló a saját ujjával ellenőrzi, hogy van-e 

félremutatás a kóros oldal felé.  
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- A vakjárás vizsgálatakor (Babinski-Weil vizsgálat) a beteget megkérjük, hogy 

csukott szemmel, esetleg előrenyújtott karral menjen előre egy (elképzelt) egyenes 

vonal mentén. A vizsgálat egyik variációja a csillagjárás. A beteget csukott szemmel 

előre-hátra járatjuk. Vestibularis laesio esetén nyomvonala csillag alakot rajzolhat, 

innen az elnevezés. Ennek kivitelezése több helyet ígényel a vizsgálóhelységben, ezért 

nem minden vizsgáló alkalmas erre. Perifériás laesio esetén a beteg a kóros oldal felé 

deviál, centralis károsodáskor kifejezett ataxiát látunk. 

 

- Az Unterberger-Fukuda vizsgálat során a beteget csukott szemmel helyben 

járatjuk. Kóros esetben a beteg oldal felé fordul. 

 

 

A spontán vestibularis tünetek (nystagmus és statokinetikus próbák) vizsgálatával két 

alapvető tünetcsoportot ismerhetünk fel: 

- Perifériás károsodásokban észleljük a harmonikus tünetcsoportot: a dőlés, deviáció, 

félremutatás iránya ellentétes a nystagmus irányával. Izgalom esetén a nystagmus a 

beteg oldal felé irányul, kiesés esetén a nystagmus az ép oldal felé csap. A 

statokinetikus próbák iránya ezzel ellentétes. 

  - Centralis vestibularis károsodásokban észlelhető a diszharmonikus tünetcsoport: a 

dőlés, deviáció, félremutatás iránya azonos a nystagmus irányával. A nystagmus néha 

tekintésirányú, egyik oldali túlsúllyal, a dőlés általában változó irányú vagy a beteg hátra 

dől, széles alapon jár. Járáskor kifejezett ataxia észlelhető.  

 

Pozícionális nystagmus vizsgálata 

 

A fej- és testhelyzet változása gyakran vált ki szédülést és nystagmust. A 

kiváltás módja alapján megkülönböztetünk helyzeti nystagmust, mely perzisztáló 

jellegű, valamint helyezési nystagmust, mely átmeneti jelleggel váltható ki.   

Helyzeti nystagmus vizsgálatakor az ülő beteget hanyatt fektetjük, majd lassan a 

fejet és a testet együtt jobbra, majd balra fordítjuk. A helyzeti nystagmus keresése 



 18

statikus ingerlés, amelyben az adott fekvő testhelyzet számít. A helyezési nystagmus 

dinamikus inger, a testhelyzet megváltozása során létrejött mozgás a nystagmus kiváltó 

ingere.  

A Hallpike-manőver vizsgálatakor megváltozik a fej és a test egymáshoz 

viszonyított helyzete. Ülő helyzetből a beteget hanyatt fektetjük, fejét az ágyszél nívója 

alá helyezzük, lassan jobbra, majd balra fordítjuk, majd a beteget ismét felültetjük. 

Mind a helyzeti mind a helyezési nystagmus lehet iránytartó vagy irányát 

változtató. Az irányát megtartó általában perifériás vestibularis laesiokra, az irányát 

változtató centralis károsodásokra jellemző. Mind a helyzeti, mind a helyezési 

nystagmus kiváltásakor fontos annak megfigyelése, hogy a nystagmus kimeríthető-e, 

kioltható-e, intenzitása esetleg fokozódik-e. Perifériás laesioban a nystagmus általában 

kimeríthető, azaz az ingerlés ismétlésekor csökken az intenzitása. 

Elektronystagmográfiás regisztrálás nehézkes, mivel a beteg mozgatása során az 

elektródák elmozdulhatnak. Videonystagmográffal figyelhető meg legjobban a folyamat. 

Szemmozgató rendszer vizsgálata 

 

Leggyakrabban az optokinetikus nystagmus vizsgálatát végzik, de ide tartozik a 

saccadicus szemmozgások, valamint a lassú követő szemmozgások (smooth pursuit) 

vizsgálata is. Az eljárást legcélszerűbb nystagmográfiás regisztrálás mellett végezni, de 

durva eltérések szabad szemmel is láthatók. 

A vizsgálat során a szem folyamatosan mozgó látóteret követ. A nystagmus 

keletkezésében a látótér elmozdulása játszik szerepet. Az optokinetikus nystagmus 

normális jelenség, hiánya vagy rendellenessége a kóros. Az optokinetikus nystagmus 

kiesése, intenzitásának vagy frekvenciájának eltérése centralis vestibularis laesio mellett 

szól. Agytörzsi és kisagyi funkciózavarban diagnosztikai értékkel bírhat. 

Labyrinthus ingerléses vizsgálatok 

A labyrinthus  működéséről  a  provokációs  vizsgálatok  segítségével kaphatunk 

képet. A két labyrinthus a termikus vagy kalorikus ingerlés segítségével külön-külön 

ingerelhető, míg a forgatásos vizsgálatok egyszerre ingerlik a két labyrinthust.  
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- Kalorikus ingerlés 

 
A kalorikus ingerlés az otoneurológus egyik leghasznosabb vizsgálómódszere. 

Ha a külső hallójáratot a testhőmérséklettől 7°C-al eltérő vízzel vagy levegővel 

melegítjük, illetve hűtjük, ún. kalorikus nystagmus jön létre. Az Ewald és Flourens 

törvények értelmében meleg inger hatására a nystagmus az ingerelt fül felé irányul, 

hideg inger hatására pedig ellentétes irányú. A kalorikus ingerlésnek többféle metodikája 

ismeretes.  

Kalorizálhatjuk a beteget ülve, ilyenkor a beteg a fejét 60°-ban hátrahajtja, 

fülébe 10 ml 30°, ill. 44°C-os vizet juttatunk (Veits-Germán metodika). 

Ha a beteg fekszik, úgy a fejét 30°-kal meg kell emelnünk. A leginkább elterjedt 

Dix- Hallpike-Fitzgerald metodika szerint 400 ml, 30 illetve 44 Celsius fokos víz folyik 

a beteg fülébe, kb. 40 másodperc alatt. Ehhez falra szerelt vízmelegítős termosztát 

szükséges. A módszer előnye, hogy pontosabb a víz adagolása, és mivel a beteg 

fekszik, kevésbé érzi kellemetlennek a szédülést. 

Monotermális ingerlésre ad lehetőséget a hallójáratba helyezett klóretiles vatta. 

Csak tájékozódásra alkalmas és igen kellemetlen vizsgálat. Akkor végezzük, ha perforált a 

dobhártya, ezért nem juttathatunk vizet a hallójáratba. Ezt a problémát hidalja át a 

levegővel történő kalorikus ingerlés. Előnye, hogy perforált dobhártya, operált fül 

esetén is alkalmazható.  

A kalorikus reakciók értékelése: A két oldalon elvégzett 4 kalorikus reakcióból 

2-2 vonatkozik egy - egy fülre. Normálisan egyenlő a két hideg és a két meleg ingerre 

kialakult nystagmus amplitúdója, frekvenciája, időtartama. 

• Ivjáratparesisről beszélünk, ha az egyik vagy mindkét oldali labyrinthus hideggel és 

meleggel végzett ingerelhetősége egyaránt csökkent. Ez az állapot perifériás 

károsodásokra jellemző. 

• Az iránytúlsúly jelensége látható centralis károsodásokban. Ekkor a nystagmus-

reakciók sokkal kifejezettebbek az egyik irányban (élénkebb az egyik oldali hideg és a 

másik oldali meleg ingert követő nystagmus). A nystagmus iránytúlsúly iránya 

általában megegyezik a centralis spontán nystagmus irányával. 
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• A nystagmus-reakciók értékelhetők Frenzel szemüveg alatti megfigyeléssel, de ennél 

pontosabb a nystagmográfiás regisztrálás. Megállapítható a nystagmus amplitúdója, 

frekvenciája, időtartama, legintenzívebb, ún. kumulációs fázisa, valamint a lassú fázis 

sebessége.  

 

  - Forgatásos ingerlés 

 

A forgatásos ingerlést végezhetjük mechanikus- vagy esetleg elektromos 

forgatószékkel. A forgatási inger különböző körkörös, illetve sinusos forgatás esetén, 

utóbbi csak elektromos forgatószékkel és számítógépes analízissel végezhető. A 

forgatással mindkét labyrinthusban endolympha áramlást hozunk létre. A beteg fejét 30 

fokkal előre hajtjuk és 45 másodperc alatt 15x körbeforgatjuk az óramutató járásával 

azonos, illetve ellenkező irányban, majd hírtelen megállítjuk. Az Ewald-törvények 

értelmében a óramutató járásával ellenkező irányú forgatás után a jobboldali ívjáratban 

ampullopetalis, a bal oldaliban ampullofugalis áramlás indul meg és jobbra irányuló 

nystagmus lép fel. Az óramutató járásának megfelelő forgatást követően balra irányuló 

nystagmus jön létre. 

Ép vestibularis rendszer vagy már régebbi, kompenzált vestibularis laesio esetén a két 

irányban elvégzett forgatást követő utónystagmus időtartama azonos. A vizsgálat célja, 

hogy megállapítsuk, kialakult-e a centralis kompenzáció. 

 

 - Galván ingerlés 

 

Vestibularis ingert jelent az is, ha a két processus mastoideusra helyezett 

elektródán át a fejet egyenárammal áramoltatjuk át. Ekkor az egész labyrinthus 

ingerlése történik, a félkörös ívjáratoké és az otolith apparatusé is. 0,5 mA áramerősség 

már nystagmust provokál, melynek iránya a polaritással változik. Az áram a 

vestibularis gangliont ingerli. Kalorikusan ingerelhetetlen labyrinthus esetén a ganglion 

állapotáról adhat felvilágosítást. 
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          A vestibularis kiváltott myogenikus válasz  

             (Vestibular evoked myogenic potential = VEMP) 
 

A konvencionális vestibularis ingerlés kalorikus, forgatásos, galváningerléses 

módszerei a horizontalis félkörös ívjáratok funkcióját, eltéréseit vizsgálják. A 

regisztrációs lehetőségek újabb és újabb eszközök, módszerek 

(electronystagmographia, craniocorpographia, videonystagmographia, stb.) 

megjelenésével folyamatosan bővülnek, s a diagnosztikában egyre inkább 

megfigyelhetővé válik az objektivitásra való törekvés. Az otolith funkció klinikai 

vizsgálatát célzó, széles körben használt eljárás napjainkig nem létezett, azonban egy 

új, a sacculus és/vagy a nervus vestibularis inferior működését vizsgáló módszer, a 

vestibularisan kiváltott myogen potenciálok (VEMP) regisztrálásának lehetőségével az 

otoneurológiai diagnosztika e téren is jelentős előrelépést tehet. 

 

 

A VEMP története és jellemzői 

 

A VEMP napjainkra egy jól kipróbált vizsgálata lett a sacculo-collaris pályáknak 

az emberi szervezetben. A sacculus akusztikus ingerelhetőségének hátterében az a jól 

ismert tény áll, hogy a törzsfejlődés folyamán magasabbrendű gerincesekben és 

emberben is megőrizte a halakban és kétéltűekben megfigyelhető érzékenységét az 

erősebb akusztikus stimulusok iránt. Ezekben az alacsonyabbrendű gerincesekben 

ugyanis még a sacculus szerepel fő hanginger-felfogó szervként, a cochlea csak a 

törzsfejlődés során később vette át ezen téren a vezető szerepet. Az emlősök sacculusa 

azonban továbbra is érzékeny maradt hangingerek iránt. Bár a sacculus speciális 

funkcióval bír az emlősöknél, felmerült annak a lehetősége, hogy visszamaradt 

akusztikus szenzitivitással is rendelkezik. (Ferber-Viart és mtsai 1999) 

A vestibularis afferensek aktiválásának „fiziológiás” stimulusa a fej elmozdulása, 

szög-, illetve lineáris (horizontalis, vagy vertikális) gyorsulása. Mindezek mellett 

egyéb, úgynevezett „nem-fiziológiás” módon is lehet stimulálni a vestibularis 

végkészüléket. Békéssy György 1935-ben írta le, hogy nagy intenzitású hangokkal az 
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egyensúlyszerv aktiválható, de ezek hosszantartó alkalmazása károsíthatja a szervet. 

1964-ben Bickford és munkatársai 30 egészséges embert vizsgálva figyelték meg 

először, hogy hangos click hangokra EMG válasz vezethető el a nyakizomról. 1994-ig 

csak néhány közlemény jelent meg a témában, ezekben a Bickfordék által megfigyelt 

választ vestibularis, azon belül saccularis eredetűnek tartották. 1994-ben az egy ausztrál 

munkacsoport, Colebatch és mtsai az SCM-ről EMG-t regisztrálva vizsgálták a hangos 

click-ek hatását. Ők írták le először a bifázisos, kezdetben pozitív, majd negatív P13-

N23 hullámot, amit a regisztrált EMG-k átlagolásából nyertek. Ez a hullám rövid 

latenciával és a stimulált oldalon (ipsilateralisan) jelentkezett. Megállapították, hogy a 

válasz erősségét befolyásolja az SCM feszítettségi állapota, viszont sensorineurális 

süketségben szenvedőkön kiváltható.  

A VEMP válaszok regisztrálásának anatómiai és élettant hátterét az ún. sacculo-

collaris reflex képezi. A reflex feladata az, hogy váratlan elmozdulásokkal szemben 

biztosítsa a fej helyzetének stabilitását. Számos izom felszínéről elvezethető 

potenciálváltozást eredményez: musculus trapezius, musculus sternocleidomastoideus. 

Colebath és mtsai szerint a saccularis afferensek a lateralis vestibularis magban 

végződnek, amit Didier és mtsai (1989) tengerimalacokat vizsgálva be is bizonyítottak. 

Innen a vestibulospinalis pályán keresztül jön létre a kapcsolat az SCM-et beidegző 

motoneuronokkal. A motoros egység vizsgálata során kiderült, hogy saccularis ingerület 

hatására egy rövid idejű gátlás következik be az SCM-t beidegző motoneuronon, amit 

állatkísérletes vizsgálatok is alátámasztottak (Kushiro és mtsai 1999). Innen a nervus 

accessoriussal haladva vezetik az ingerületet az említett izomhoz, melyet a klinikumban 

diagnosztikus célból vetünk alá vizsgálatainknak (diszinaptikus reflex). Az akusztikus 

eredetű ingerület a tractus vestibulospinalis lateralis révén a végtagizmokhoz is eljuthat, 

így VEMP választ regisztrálhatunk például a musculus quadriceps femorisról is (ezt a 

klinikai gyakorlatban nem használjuk). 

A VEMP regisztrálásával nyert görbék obligát és fakultatív hullám 

alkotórészekből állnak, melyeket elsőként 1994-ben Colebatch és munkatársai írtak le 

és neveztek el (Colebatch és mtsai 1994). Az obligát alkotórészek kizárólag vestibularis 

eredetűek, click-ingerek esetében a stimulus után 13, illetve 23 millisecundummal 

jelentkeznek. Ezen obligát alkotórészek: P13 - pozitív potenciálváltozás a stimulus után 

13 ms-mal, N23 - negatív potenciálváltozás a stimulus után 23 ms-mal. A vizsgált 
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egészséges egyének 60%-ában P13 és N23 mellett N34 és P44 is regisztrálható a sti-

mulus után 34, illetve 44 millisecundummal (Colebatch és mtsai 1994). Ezek fakultatív 

alkotórészei a VEMP válaszoknak, ezeket egyes szerzők cochlearis, míg mások 

cochleovestibularis eredetűnek tartják. 

A VEMP válaszok kiváltására akusztikus és nem akusztikus stimulusokat 

egyaránt alkalmazhatunk.  

Az akusztikus stimulusok lehetnek click, short tone burst és tone-pip ingerek. 

Ezen ingerformák közül a legrövidebb latenciájú, egyes szerzők szerint legnagyobb 

amplitúdójú, leghosszabb peak-to-peak intervallummal jelentkező válaszokat a click 

ingerlési formával kapjuk. Újabb megfigyelések alapján a VEMP kiváltására legjobban 

használható módszer azonban nem a click, hanem az alacsony frekvenciájú, short tone 

burst, amelynél már 100 egymást követő ingerlés esetében az átlagolás során 

megbízható válasz detektálható. A legmegbízhatóbb ingerlési frekvencia ebből a 

szempontból az 500 Hz.  

Halmagyi és munkacsoportja megfigyelései alapján 20 dB értéknél nagyobb 

csontlégköz esetén akusztikus ingerlést alkalmazva már jelentősen csökken a VEMP 

válasz kiváltásának lehetősége. Vezetéses halláscsökkenés fennállása esetén ezért egy 

nem akusztikus ingerlési forma, a vibrációs ingerlést magába foglaló ún. tapping 

módszer javasolt, mellyel a VEMP válaszok regisztrálhatóvá válnak (Halmagyi és 

mtsai 1995). 

Galváningerléssel is elvezethetők VEMP válaszok az SCM-ról. A galváningerlés 

a nervus vestibularis inferior distalis szegmensét ingerli, míg az akusztikus ingerlés a 

receptorok szintjén hat, így a két ingerlési forma egymásutáni alkalmazásával 

topográfiai diagnózishoz is juthatunk.  
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A VEMP kivitelezése  

 

A VEMP kiváltására több lehetőség is rendelkezésre áll, ezek közül 

vizsgálatainkban vagy „click” vagy úgynevezett „short-tone burst” (STB) hangokat 

használatunk. A „click” hangok fizikailag 100 dB HL-es, 0,1 ms-os négyzethullámok, 

míg az STB szintén 100 dB HL-es, 500 Hz-es hullámok, ahol az emelkedés/esés idő 1 

ms, a plateau idő 2 ms. A vizsgálatok során használt eszköz egy Nicolet Viking 4 

márkájú gép volt (Nicolet Biomedical Inc., Madison, WI), amit az 1. ábra mutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1. ábra 

 

A vizsgálat során a beteg egy ágyon fekvő helyzetben van és egy TDH39-es 

fejhallgatót helyezünk a fejére. A testfelszíni EMG aktivitást az SCM felső harmadára 

helyezett aktív elektródákkal vezetjük el, míg a referencia elektróda a sternum felső 

részén, a földelektróda pedig a homlokon található. Ahhoz, hogy megfelelő 

regisztrátumot tudjunk nyerni, nagyon fontos a SCM megfelelő kontrakciós állapota, 
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ezért arra kérjük a beteget, hogy emelje meg a fejét és fordítsa az éppen vizsgálat 

oldallal ellentétes irányba. Ezzel a pozícióval érjük el szükséges izomfeszülést (2. ábra)  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ábra  

A beteg fekvő helyzetben a fejét emelve és fordítva biztosítja a maximalis SCM 

kontrakciót  

 

Minden megvizsgált betegnél oldalanként 2-2 (összesen 4) regisztrációt 

végeztünk, ami megfelel más elektrofiziológiai vizsgálat metodikájának. Az EMG-ket a 

számítógép amplifikálta, megszűrte (10 Hz – 1,6 kHz) és 30 kHz mintavételi 

frekvenciát használva átlagolta. Az így kapott regisztrátumon egy bifázisos hullámot 

lehet látni: kezdeti pozitív (P13), majd ezt követő negatív (N23) kitéréssel. A jellegzetes 

görbe mind click-el, mind STB-vel történt stimuláció után regisztrálható (3. ábra) 
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                                                       3. ábra 

A kapott regisztrátumon a hullámok latenciáját és amplitúdóját vizsgáljuk, 

illetve ezek felhasználásával a későbbiekben részletezett egyéb arányszámokat is 

képezhetünk.  

 

 

A VEMP klinikai használata 

 

 A click-kiváltott VEMP regisztrálásának technikai háttere általában minden 

olyan neurofiziológiai laborban adott, ahol agytörzsi kiváltott válasz vizsgálatok 

folynak. A vizsgálat elvégzése egyszerű, olcsó és gyors. Vannak azonban olyan 

állapotok, amikor a vizsgálat elvégzése nem lehetséges: 

 

1. vezetéses halláscsökkenés, mivel ilyenkor a hanghullámok vezetésének fizikai 

korlátai vannak, így azok nem tudnak eljutni a belső fülig. Bath és mtsai (1999) 

17 konduktív halláscsökkenésben szenvedő betegeket vizsgáltak (összesen 23 

érintett fület), és mindössze 10 %-uknál volt regisztrálható VEMP hullám, 

szemben az egészségesekre jellemző 97 %-al.  

 

2. azoknál a betegeknél, akik nem képesek megfelelő mértékben az SCM 

megfeszítésére általános gyengeség, myalgia, myopathia vagy pszichés okok 

miatt. 

Stim: bal 

Fül:   bal 

Stim: jobb 

Fül:   jobb 

4 ms 

90 micro V 
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3. Welgampola és Colebatch (2002) 70 egészséges, 25 és 85 év közötti embert 

vizsgáltak. Azt találták, hogy 60 év felett 10 évenként 25-30 %-al csökkent a 

kiváltott válasz  amplitúdója.  

 

 

Az otoneurológiai diagnosztikában alapvető fontosságú az adott páciens jobb és 

bal oldali vestibularis funkciójának összehasonlítása révén nyerhető információ. A 

VEMP regisztrátumokon a latenciaértékek oldalkülönbsége mellett az amplitúdóértékek 

közötti oldalkülönbség is szerepelhet értékes, de óvatosan kezelendő információként. 

Hain szerint aszimmetriát jelent, ha az egyik oldali VEMP amplitúdó legalább kétszer 

akkora, mint az ellenkező oldali. Jacobson ezzel szemben azon a véleményen van, hogy 

nem kétszeres, hanem legalább háromszoros különbség szükséges az aszimmetria 

megállapításához. Gans, valamint Akin szerint a peak-to-peak amplitúdóeltérések 

vizsgálatára a következő formula használható: 

A = 100 x (BF-JF)/(BF+JF), 

ahol A az asszimetriát jelenti %-ban, BF a bal fül, JF a jobb fül P13 és N23 csúcsai 

közötti amplitúdót jelöli (Akin és mtsai 2001, Gans 2005). Gans megfigyelései és 

véleménye alapján a 30—47%-os aszimmetriát kell már klinikailag is szignifikánsnak 

tekinteni. Young és munkatársai (2002) hasonló formulát alkottak az ún. IAD (interaural 

amplitude difference) arány számítására, amellyel az aszimmetriát jellemzik: 

IAD = [A1 -A2]/(A1 +A2), 

ahol Al a jobb fül, A2 a bal fül csúcsok közötti amplitúdóértékét jelöli (25). Méréseik 

alapján a 0,33-nál nagyobb IAD értéket tekintik abnormálisnak. 

Fentiekből is kitűnik, hogy a csúcsok közötti amplitúdóértékek oldalkülönbségét 

tekintve nincs egyetértés az irodalomban a kóros és nem kóros VEMP regisztrátumok 

elkülönítésében. Ez alapján tehát az oldalkülönbség megállapításakor szerencsésebbnek 

tűnik elsődlegesen a VEMP hullámok latenciájának eltéréseit figyelembe venni, s csak 

másodlagosan értékelni az amplitúdóeltéréseket. 
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E tényezők befolyásoló értékének ismeretében különíthetőek el egymástól az 

egészséges és kóros VEMP görbeformák, melyek diagnosztikus támpontot jelenthetnek 

az otoneurológiai eltérések kivizsgálása során. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

A leggyakoribb vestibularis és a vestibularis rendszert is érintő centralis betegségek        

jellemző VEMP lelete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betegség VEMP válasz 

Méniére-betegség hiányzik, csökkent; augmentált 
(saccularis hydropsban) 

Superior canal dehiscence sy. felerősödött 

Neuronitis vestibularis hiányzik, csökkent 

Kisagy-hídszögleti tumor hiányzik, csökkent, késik 

Neurolabyrinthitis hiányzik, csökkent 

Sclerosis multiplex hiányzik, késik 

Agytörzsi stroke hiányzik, késik 

Spinocerebellaris degeneratio hiányzik, késik 
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   A vestibularis schwannoma  
 

A vestibularis schwannoma (régen: akusztikus neurinoma) központi 

idegrendszeri daganat, amely a cochlearis vagy a vestibularis ideg Schwann-sejtjeinek 

jóindulatú burjánzása. Az esetek kis részében a nervus facialis burkából is kiindulhat. 

Előfordulási gyakorisága szerint az összes cerebello-pontin tumor 80%-a, a fennmaradó 

20 % szinte kivétel nélkül meningeoma.  A betegség prevalenciája alacsony, 0,7-1 eset 

100.000 emberre számítva. Incidenciája növekszik, amelynek oka az egyre pontosabb 

diagnosztika miatt korai stádiumban észlelt elváltozások. Postmortem vizsgálatok után 

találtak klinikailag tüneteket nem produkáló neurinomákat is. 

A betegség ritka formája a 2-es típusú familiáris neurofibromatosis (von 

Recklinghausen betegség), amelyre jellemző a kétoldali neurinoma megléte. 

Vizsgálatainkban ilyen beteg nem fordult elő. Ilyenkor a 22-es kromoszómán található 

tumorszupresszor gén hibája okozza a tüneteket. 

A vestibularis schwannomák 95 %-a a nervus vestibulocochlearis vestibularis 

ágáról ered, mindössze kevesebb, mint 5 % található a n. cochlearison. A superior és 

inferior vestibularis idegeken hasonló gyakorisággal fordul elő (1. ábra).  

 

 

 
                 1. ábra 

    Bal oldali vestibularis schwannoma MRI képe 
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A neurinoma dignitását tekintve jóindulatú tumor, de lokálisan növekedik. A 

növekedési sebességet tekintve 3 eset képzelhető el: 

 

- egyátalán nem, vagy nagyon lassan növekszik, 

- lassan növekszik (0,2 cm/év képalkotó vizsgálattal kontrollálva), 

- gyorsan növekszik (>1 cm/év). 

 

Vannak olyan tumorok, amelyek a fent említett növekedési csoportokba 

sorolhatók, míg másoknál változhat az expanzió sebessége. Amennyiben a daganat 

cysticus degeneráción megy át, a mérete gyorsabban kezd nőni.  

Mivel jóindulatú folyamatról van szó, a kialakult klinikai tünetek is lokális 

tényezőkkel magyarázhatók. A tumor többféle mechanizmussal képes tüneteket okozni: 

 

- liquorterek kompressziója, 

- agytörzsi nyomás, 

- erek kompressziója, ami vénás vagy artériás infarktust okoz, 

- idegek nyomása. 

 

 

 

Azok a daganatok, amelyek a belső hallójáratban fejlődnek relatíve hamar 

okoznak tüneteket, úgymint féloldali fülzúgás, halláskiesés, a n. facialis perifériás 

gyengesége vagy perifériás vestibularis laesio. Ilyenkor idegkompresszió, illetve az 

arteria labyrinthica összenyomatása okozza a tüneteket. Amennyiben a tumor mérete 

eléri a 2 cm-t, eléri az agytörzs lateralis részét. További növekedéssel 4 cm-essé váló 

tumor trigeminus kompressziót és ennek következtében az arcon hypaesthesiát okozhat. 

További növekedés az aqueductus vestibuli és a IV. kamra nyomása miatt akár 

hydrocephalust is eredményezhet.  
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A vestibularis schwannoma tünetei különfélék lehetnek: 

 

- féloldali, idegi típusú hallásvesztés: leggyakoribb tünet, ami a diagnózis 

felállításához vezet, 

- tinnitus, ami társulhat a halláscsökkenéshez, vagy lehet egyedüli tünet is, 

- forgó szédülés (vertigo) vagy bizonytalanságérzés, 

- fejfájás, ami a betegek 50-60 %-ánál fennáll a diagnózis felállításának 

időpontjában, 

- n. facialis laesio.  

 

A tumor diagnosztikájában a következő lehetősegek állnak rendelkezésre: 

 

- MRI (Gadolinum kontrasztanyaggal erősítve),  

- szubjektív és objektív audiometria (BERA, otoakusztikus emisszió), 

- ha az MRI kontraindikált, légkontrasztos ciszternográfia jöhet szóba, 

- VEMP. 

 

A kezelési lehetőségek: 

- műtét (retrosigmoid, translabyrinther vagy scala media felöli feltárásból), 

- stereotaxikus sugárkezelés („gamma-kés”), 

- observatio („wait-and-see”). 
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        A sclerosis multiplex 

 

A sclerosis multiplex (SM) a központi idegrendszer többgócú fehérállomány-

betegsége, amely többéves kórlefolyása után változó súlyosságú, maradandó 

idegrendszeri károsodáshoz vezet. Nevét a fehérállományban makroszkóposan is 

látható körülírt, szürkés-rózsaszín, a környezetüknél keményebb tapintatú plakkokról 

kapta, amelyek a myelinpusztulást követő reparatív folyamatok eredményeként 

alakulnak ki. Régi magyar orvosi neve: „foltos elkeményedés" volt. 

 A sclerosis multiplex epidemiológiája 

a) Európában az egyik leggyakoribb primer idegrendszeri kórkép, 100 000 lakosra 50-

100 megbetegedés esik. A nő- és férfibetegek aránya 3:2. A SM leggyakrabban a 3-4. 

életévtizedben alakul ki, 15 év alatt és 50 év felett ritkán fordul elő. Magyarországon 

a prevalencia 13-72,3/100 000. 

 

b) Elterjedés: a SM prevalenciája más földrajzi helyeken élő azonos etnikai csopor-

tokban is különböző. A betegség a mérsékelt égövön halmozódik, egyes területeken 

(Feröer-szigetek, Szardínia, Izland) epidémiás. Ez felveti a betegség lehetséges vírus 

eredetét, de a tartósan egy helyen élő lakosság genetikai predispositiója is 

felmerülhet. A betegség prevalenciája az Egyenlítőn a legkisebb (1/100 000 alatt); a 

sarkok felé és az USA-ban keletről nyugatra haladva növekszik. 

 

c) A bevándorlók vizsgálata környezeti tényezők szerepére hívta fel a figyelmet. A 

magasabb prevalenciájú helyről az alacsonyabb felé (pl. Európából Dél-Afrikába, ill. 

Izraelbe) költözők között a 15 éves kor alatt bevándoroltak SM prevalenciája a 

befogadó országénak felelt meg, ezzel szemben a felnőttkorban emigráltak között a 

betegség prevalenciája megegyezett az anyaországéval. Ez arra utal, hogy a betegség 

kiváltásában a szervezetet fiatal korban ért környezeti hatásoknak jelentősége van, és 

a genetikai tényezők legfeljebb hajlamot adnak. 
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d) Vírusok: mivel a retro-, lenti- és oncovírusok egyaránt képesek kísérleti körülmények 

között demyelinisatiót előidézni, és a birkák immunmediált demyelinisatiós 

betegségét egy retro-lentivírus okozza, így már többször felmerült az SM esetleges 

víruseredete. A direkt vírushatást azonban a SM patogenezisében bizonyítani idáig 

nem sikerült. 

e) Genetikai tényezők a betegségben valószínűleg szerepet játszanak: (1) a SM mor-

biditása bizonyos rasszokban magasabb. A fehérek között gyakoribb, mint a romák, 

feketék, ázsiaiak között. (2) Családi halmozódás: a SM-es betegek leszármazottai-nak 

15%-a betegszik meg, ha a fogékony életkort eléri. (3) Egypetéjű ikrek SM 

konkordanciája a heterozigótákhoz képest gyakoribb: 30%-ban a testvér is meg-

betegszik. (4) A SM összefügg a HLA-rendszerrel. SM-ben szenvedőknél bizonyos 

HLA-antigének (elsősorban a 6-os kromoszómán található HLA-DRwl5, DQw6) 

gyakoribbak, mint a kontrollokban. A fehér rasszban a DR15DQ6Dw2 haplotípus 

jelenléte - genetikai vizsgálatok szerint - összefüggött a SM iránti hajlammal. Újabban 

felvetik a fentiek mellett a HLA-A3, HLA-B7 és a HLA-DR2 gének szorosabb 

kapcsolatát a SM-szel. 

 

A sclerosis multiplex patomechanizmusa 

 

A SM oka valószínűleg autoimmun gyulladásos reakció, amelyet a központi 

idegrendszerbe jutó helper T-sejtek közvetítenek. A T-sejtek receptorai az astrocyták és 

macrophagok felszínén elhelyezkedő HLA II. típusú felszíni antigénekhez kötődnek. Ez 

a kapcsolódás a helper T-sejtek stimulációjához, következményes cytokin-szekrécióhoz, 

majd T-sejt-szaporodáshoz, B-sejt- és macrophagaktiválódáshoz vezet, aminek 

következtében a vér-agy gát károsodik. E változások kiterjedt oligodendroglia-

pusztuláshoz és demyelinisatióhoz vezetnek.  
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A sclerosis multiplex kiváltó tényezői 

A SM első tüneteinek megjelenése, ill. az újabb exacerbatiók (shubok) legfonto-

sabb kiváltó tényezői: fertőzések, terhesség és trauma. SM-ben szenvedő nők tünetei a 

szülés után három hónapig romolhatnak, több shub jelentkezhet, de a betegség 

kimenetelére a terhesség nem hat. A testhőmérséklet emelkedése (lázas állapot, forró 

fürdő, nagyobb fizikai megterhelés) a tüneteket ronthatja. Traumák, általános műtéti 

beavatkozások, stressz provokáló hatását bizonyítani nem sikerült. 

 

A sclerosis multiplex patológiája 

A SM-es plakkok többsége periventricularisan (a kamrák közelében futó 

subependymalis vénák környezetében), a nervus opticusokban, a chiasma opticumban, 

az agytörzsben, a cerebellumban és a gerincvelőben képződik. Szövettanilag a friss 

plakkban főként CD4- és CD8-lymphocyták, macrophagok, oligodendrogliakárosodás, 

astrocytaproliferáció, interstitialis oedema található. Az astrocytatalpak duzzadnak és 

átjárhatóvá válik a vér-agy gát. Az oligodendroglia nyúlványai pusztulnak, ami az 

axonok segmentalis demyelinisatiójához vezet. 

 

A sclerosis multiplex klinikai tünetei 

Charcot eredetileg a SM három típusát különítette el: (1) disseminált, (2) 

agytörzsi és (3) spinalis formát. Száz évvel ezelőtt a spinalis forma volt a legritkább, 

jelenleg a spinalis és agytörzsi formák kerülnek felismerésre nagyobb számmal. A 

Charcot-triász (nystagmus, skandáló beszéd és intenciós tremor) az előrehaladott 

betegségre jellemző. A motoros és szenzoros tünetek nagy része a gerincvelőben lévő 

plakkokkal magyarázható. Inadekvát érzelmi reakciók (pl. a betegségre vonatkozó 

közömbösség) sokszor a betegség kezdetén kialakulnak, ezt hívta Charcot „la belle 

indifference"-nak. Legtöbbször a frontalis lebenyek fehérállományában lévő gócokkal 

jár együtt. 
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Kezdeti tünetek 

Elterjedt nézet szerint a SM fiatal felnőttek teljes jóllét közepette fellépő 

betegsége. Ezzel szemben az előzmények részletes elemzésével gyakran kimutatható 

hónapokkal, vagy évekkel korábban fáradékonyság, fogyás, izületi és izomfájdalmak. 

A shub tünetei a betegek kb. 30%-ában 1-2 nap alatt, kb. 20%-ában hetek, vagy hó-

napok alatt fejlődnek ki, de 20-30%-uknál hírtelen (percek vagy 1-2 óra alatt), úgy, 

mint az agyi vascularis betegségek esetén. Az esetek felében a SM egy, másik felében 

több tünettel indul, amely több gócra utal. A betegek kb. 50%-a panaszkodik egy vagy 

több végtag zsibbadására vagy gyengeségére. A zsibbadás („hangyamászás") mellett 

gyakori panasz a törzs vagy a végtagok szorításérzése. A spinothalamicus pálya 

érintettsége okozhatja a végtagok, illetve a törzs égő vagy hidegérzését. A betegek 

ritkán a Lhermitte-tünetről (3%) számolnak be: a nyak előrehajtása vagy a törzs 

előredöntése kellemetlen „elektromos érzést" okoz a gerinc mentén. 

 

Végtaggyengeség 10%-os gyakorisággal jelentkezik első tünetként (Poser, 1984); 

az enyhe ügyetlenségtől a súlyos paresisig terjedhet, gyakori a spasticus paraparesis. 

Kezdetben a beteg a lábait nehéznek érzi, húzza, a lépcsőn járás vagy futás válik ne-

hézzé. Gyakori, hogy az egyik alsó végtag zsibbadása ellenére a neurológiai vizsgálat már 

kétoldali kórjeleket (enyhe paraparesis, spasticus járás, Babinski-jel) talál. 

 

Látásromlás a betegek 22%-ában észlelhető (1.ábra). Órák vagy napok alatt 

homályos látás fejlődhet ki gyakrabban egy, ritkán két oldalon. Gyakori a centralis 

scotoma, de a látótér is beszűkül. A színlátás romlik, míg a fekete-fehér látás meg-

marad. A látásromlást neuritis retrobulbaris (opticus neuritis) okozza. Izolált opticus 

neuritis után két éven belül a betegek 20%-ában, 15 éven belül 45-80%-ában alakult ki 

SM. Retrobulbaris neuritisben a szemfenéki kép normális.  
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Tünet Előfordulás (%) 

Egy vagy több végtag zsibbadása 40 

Egyensúly- és járászavar 18 

Neuritis nervi optici (féloldali 

látásvesztés) 

22 

Diplopia 13 

Végtaggyengeség 10 

Vizeletürítési zavar 5 

Acut myelitis 6 

Lhermitte-tünet 3 

Erzészavar az arcon 3 

Fájdalom 2 

     (Poser, C. M.: The diagnosis of MS. Thieme and Stratton, 1984.) 

     1. ábra 

                   A kezdeti tünetek gyakorisága sclerosis multiplexben 

Ritkábban jelentkező első tünetek: járászavar, nyelészavar, vertigo, hányás, vize-

letürítési zavarok, érzészavar az arcon, arcfájdalom. Az arcfájdalmat a tr. spinalis nervi 

trigemini károsodása okozza. Néhány másodpercig vagy óráig tartó tünetek SM-ben 3-

4%-ban fordulnak elő (homályos látás egy vagy két szemen, arcfájdalom, paraesthesiák 

és motoros jelenségek: dysarthria, dystonia, ataxia. 

A sclerosis multiplex klinikai típusai 

 

1. A kevert típusban a látóidegek, agytörzs, cerebellum, gerincvelő egyaránt káro-

sodnak. 

2. A spinalis  típus tünetei:  spasticus paraparesis,  ataxia,  alsó végtagi mélyérzészavar. 

3. A cerebellaris (ponto-bulbo-cerebellaris) típusban az agytörzs és a kisagy érintett. 
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A SM leggyakoribb tünetei: 

a)  Motoros tünetek: a paresis eloszlása a demyelinisatiós gócok helyétől függ. A 

corticospinalis pálya laesioja miatt spasticus hemiparesist, paraparesist és pyra-

misjeleket találunk. 

 

b)  Szenzoros tünetek: a hátsó köteleket érintő plakkok ataxiát, a hátsó gyökök belé-

pésénél elhelyezkedő plakkok paraesthesiákat okoznak. A spinothalamicus pálya 

károsodása égő vagy hidegérzéshez, ritkábban fájdalomhoz vezet. 

 

c)  Cerebellaris tünetek: a kisagyi gócok egyensúly- és járászavart, végtag-, ill. 

törzsataxiát, intenciós tremort és az alternáló mozgások zavarát okozzák. A fej- és 

végtagtremor legtöbbször folyamatos. A skandáló beszédhez a corticobulbaris rostozat 

bántalma miatt dysarthria társulhat. 

 

d)  Agytörzsi tünetek: (1) A híd tekintésközpontjának és a szemmozgató idegek agy-

törzsben futó rostjainak károsodása tekintés-, szemmozgászavarokat és kettős látást 

okoz. Internuclearis ophthalmoplegia a krónikus progresszív formákban észlelhető 

gyakrabban. A tegmentum pontis demyelinisatiós gócai nystagmust okozhatnak, 

amelyet a beteg mint oscillopsiát él meg. (2) A betegek 3%-ában arczsibbadás, 

arcfájdalom és ritkán trigeminusneuralgia észlelhető. Mivel a valódi 

trigeminusneuralgia előrehaladott korban gyakoribb, a fiatal betegek arcfájdalma 

mögött SM gyanítható. (3) A ponsban futó facialis rostok demyelinisatiója 

következtében perifériás  facialis paresis  alakulhat ki.  Facialis myokymia  és 

hemifacialis spasmus az agytörzsi formák 1-5%-ában jelennek meg. (4) Vertigo és 

egyensúlyzavar 18%-ban fordul elő a vestibularis és vestibulocerebellaris pályák 

érintettsége miatt, amely társulhat hányással, ataxiával, rohamszerű nystagmus kísé-

retében, a labyrinthbetegségekhez hasonlóan. (5) A nyúltvelőben lévő plakkok 

bulbaris syndromát: nyelészavart, dysarthriát okozhatnak. 

 

e) Sphincter- és genitalis zavarok: a gerincvelő oldalkötegének károsodása vizelet- és 

székletürítési zavarokhoz vezethet. Kezdetben gyakori a vizelés nehéz indítása, 

imperatív ingerrel, később spasticus neurogen hólyag alakul ki, gyakori vizeléssel. 
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Obstipatio és impotentia szintén előfordulhat. A vizeletürítés zavarai gyakrabban 

jelentkeznek nőknél. A retentio kezdetben átmeneti, a betegség előrehaladásával 

permanens katéterviselés válhat szükségessé. A tartós katéter hólyaginfekciót, a 

félszálló fertőzés pyelitist okoz, ezért az időszakos katéterezést javasolják. A húgy-

úti infekció miatt kialakuló sepsis a SM-es betegek leggyakoribb haláloka, 

 

f ) Pszichés tünetek: hosszú idővel (évek-egy-két évtized) az első tünetek után a SM-

es betegek 50%-ában fejlődik ki subcorticalis dementia. Jellegzetessége a lassú 

gondolkodás, az abstractio képességének zavara, főként a felidézés nehézsége, 

csökkent késztetés; tehát elsősorban a fundamentális funkciók károsodnak. A 

betegek 60%-ában depressziós reakció észlelhető; ez lehet psychogen a szociális 

izoláció miatt, de okozhatja a praefrontalis kéreg fehérállományának pusztulása is. 

Eufória, a viselkedés megváltozása a krónikus esetek kb. 1/3-ában figyelhető meg, 

psychoticus epizódok 1%-ban jelentkeznek. Ezek egy részében a szteroidkezelés a 

kiváltó tényező. 

A sclerosis multiplex kórlefolyása 

A SM kórlefolyásának alaptípusai: (1) az intermittáló (shubokban zajló, relapsing 

remitting) és (2) a krónikus progresszív forma. 

SM-ben a tünetet nem okozó gócok kialakulása és az első tünetek megjelenése 

között hosszú idő telhet el. Erre utal az izolált opticus neuritis tüneteivel jelentkező SM-

betegek MRI-vizsgálata. Ezeknél az agy számos helyén régi (néma) plakkok találhatók. 

Újabb adat, hogy néma SM-es gócok a shubok közötti szakaszokban is kifejlődhetnek, 

és sok közülük eltűnik anélkül, hogy tünetet okozna. 

A SM-betegek 30%-ában a betegség krónikus progresszív formában zajlik a kez-

dettől fogva. 70%-ban shubokban zajló formát észlelnek, amelyben átlagosan évenként 

jelenik meg rosszabbodás és javulás, az utóbbi sohasem éri el a shub előtti állapotot. 

Évek alatt a shubok gyakorisága csökken, ezután a betegek nagy részénél (egyes 

források szerint 60%-nál) a kórkép krónikus progesszív formába megy át. A betegség 

átlagos túlélési ideje 25 év. Átlagosan 20 éves kórlefolyás után a betegek 20%-ában a 

kórkép jóindulatú, rokkantságot nem okoz, 60%-uk önellátásra képtelenné válik, a 

betegek 20%-a hal meg. 
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 A sclerosis multiplex diagnózisa  

 

Az SM diagnózisának McDonald kritériumait a 2. ábra tartalmazza. 

 

Képalkotó eljárások 

A SM diagnózisa a klinikai adatok, a képalkotó és elektrofiziológiai vizsgálatok, 

valamint a liquorlelet alapján állítható fel, más organikus idegrendszeri betegség 

megbízható kizárása után. 

 CT kontrasztanyaggal a nagyobb (5-10 mm) kiégett plakkokat kirajzolja, a ki-

sebb demyelinisatiós plakkok kimutatására nem elég érzékeny. MRI-vizsgálattal a T2 

súlyozott képeken a demyelinisatiós plakkok nagyobb víztartalmuk miatt fokozott 

jelintenzitású „világító" gócok. Többségük a periventricularis fehérállományban 

helyezkedik el, de lehetnek a kisagyban és az agytörzsben is. A betegek egy részében 

intracranialis góc a kórkép első 3 évében nem mutatható ki. Ezeknél a gerincvelő 

vizsgálata a tünetszegény szakaszban is pozitív eredményt adhat. Követéses vizsgálatok 

bizonyítják, hogy a gócok többsége hosszú időn keresztül változatlan marad, viszont új 

gócok keletkeznek, és elmúlnak anélkül, hogy tüneteket okoznának. Gadolínium a friss 

fehérállománygócok protondenzitását növeli. A T2 súlyozott, kontrasztanyaggal végzett 

MRI-felvételek diagnosztikai értéke a SM aktivitásának megállapításában felülmúlja a 

klinikai előzmények és a neurológiai vizsgálat adatainak értékét. A fehérállománygócok 

azonban hasonló képet adhatnak multifokális vascularis betegségben is; a klinikum 

tényei tehát a diagnózis felállításában nem nélkülözhetők.  

Kiváltott válasz vizsgálatok 

Az elektrofiziológiai vizsgálatoktól a károsodások objektív bizonyítását és a sub-

klinikus gócok kimutatását várjuk. A vizuális kiváltott válasz (VEP) vizsgálatot felvillanó 

fénnyel vagy sakktáblamintázattal végezzük. A n. opticus gócai a Pl00-as hullám 

latencianövekedését okozzák. Monocularis vizsgálat során az egyik oldalon megnyúlt 

latencia chiasma előtti károsodásra utal. A VEP a postchiasmalis károsodást (a chiasma 

opticumtól a látókéregig) megbízhatóan nem mutatja ki. 
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Az agytörzsi kiváltott auditoros potenciált (BAEP) éles rövid hanggal (click) 

váltjuk ki. Az I-V. hullámok latencia- és alakváltozásának van klinikai jelentősége. 

Agytörzsi tünetekkel járó SM-ben a betegek 70%-ánál található megnyúlt latencia az I-

V. hullámok között. 

A szomatoszenzoros kiváltott potenciál (SSEP): a rövid latenciájú válasz (<50 

ms) azt jelzi, hogy a hátsó kötél, lemniscus medialis somatoszenzoros rendszer 

rostállománya jól vezet. A hullámlatencia és a hullámforma eltérései a vezetőrendszer 

károsodását jelzik. 

Liquorvizsgálat 

SM-es betegek liquor összfehérje tartalma 30-40%-kal magasabb lehet a normális 

értéknél. Az akut szakaszban enyhe pleocytosis (100-150/3 sejt) előfordulhat. A gamma-

globulin (IgG) gyakran emelkedett (>8,4 mg/dl). 

Az IgG/albumin index a normálisnál (0,66) magasabb. SM-es shub alatt a 

betegek 90-100%-ában találunk a γ-frakcióban kóros γ-csíkot (oligoclonalis 

gammopathia) az agaróz electrophoretogramon, a lelet azonban nem specifikus SM-re, 

mert idegrendszeri gyulladásos betegségekben, főként a reconvalescentia szakaszában 

megjelenhet. Az intrathecalisan szintetizált IgG normális értéke 0-8 mg. Idegszöveti 

immunológiai folyamatra utal, ha a felső határértéket meghaladja. SM-es shubban a 

myelin bázikus protein mennyisége mindig magasabb a 4 ng/ml (normális) értéknél. 

(Szirmai Imre: Neurológia) 
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Klinikai epizód 
(relapszus) 

Objektív 
laesio(k) 

Szükséges vizsgálatok a 

diagnózishoz 

2 vagy több 2 vagy több Nem szükséges 

2 vagy több 1 Térbeli terjedés igazolása 
MRI-vel vagy 
pozitív liquor és 2 vagy 
több SM-re jellemző góc 
MRI-vel 
vagy 
újabb klinikai epizód más 
funkcionális pálya 
károsodásával 

1 2 vagy több Időbeli terjedés igazolása 
MRI-vel vagy 
második klinikai epizód 

1 monoszimptómás 1 Térbeli terjedés igazolása 
MRI-vel vagy 
pozitív liquor és 2 vagy 
több SM-re jellemző góc 
MRI-vel és 
időbeli terjedés igazolása 
MRI-vel vagy 
második klinikai epizód 

0 (kezdettıl progresszió) 1 Pozitív liquor 

és 
térbeli terjedés igazolása 
MRI-vel: 9 vagy több T2 
agyi góc vagy 2 vagy több 
gerincvelői góc vagy 4-8 
agyi és 1 gerincvelői góc 
vagy pozitív VEP 4-8 MRI 
góccal vagy pozitív VEP 

kevesebb mint 4 agyi góc 
plusz 1 gerincvelői góccal 
és időbeli terjedés 
igazolása MRI-vel vagy 
egy éve tartó folyamatos 

klinikai progresszió 

2. ábra 

      Az SM diagnózisának McDonald kritériumai  
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            IV. CÉLKITŰZÉSEK 
 

Vizsgálatainkban –mint azt a korábbiakban jeleztük- két oldalról közelítettünk a 

vestibularis rendszerhez. Egyfelől molekuláris részről, amikor is a centralis vestibularis 

neuron és a facialis motoneuron intrinsic membrántulajdonságait vizsgáltuk in situ 

hibridizációs technika segítségével. A feszültségfüggő nátrium és a Ca-dependens 

káliumcsatornák mennyiségi változását regisztráltuk a laesiot követő különböző 

időpontokban (1, 3, 8 és 30 nappal a műtét után). A facialis motoneuron vizsgálatát két 

okból vettük bele a vizsgálatunkba: 

 

- egyrészt a labyrinthectomia sebészi technikájából adódóan a nervus facialis 

átvágása nehezen kerülhető el, 

 

- másrészt az axotomizált facialis magvak vizsgálata a KIR plaszticitási 

folyamataira – a vestibularis kompenzáció mellett- egy másik lehetőség.  

 

Vizsgálataink másik részét a klinikai vizsgálatok tették ki. Az otoneurológia, a 

vestibularis rendszer vizsgálata részben szubjektív, részben objektív vizsgálatokra 

alapoz. Ezekkel azonban elsősorban a félkörös ívjáratok funkciója vizsgálható. Az 

otolithfunkció klinikai vizsgálatát célzó, széles körben használt eljárás napjainkig nem 

létezett, azonban egy új, a sacculus és/vagy a nervus vestibularis inferior működését 

vizsgáló módszer, a vestibularisan kiváltott myogen potenciálok (VEMP) re-

gisztrálásának lehetőségével az otoneurológiai diagnosztika e téren is jelentős 

előrelépést tehet.   

A VEMP segítségével unilateralis vestibularis schwannomás, illetve sclerosis 

multiplexes betegeket vizsgáltunk. Arra kerestük a választ, hogy a VEMP mennyire 

használható a vestibularis diagnosztikában, illetve mennyi többletinformációt adhat 

számunkra a perifériás és centralis kórképek kimutatásában.  
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           V. MÓDSZEREK 

     V/1. A vestibularis rendszer kísérletes vizsgálata 
 

A feszültségfüggő Na- és K-csatornák modulációja a 

patkány vestibularis és facialis magvakban unilateralis 

labyrinthectomia és nervus facialis transsectio után: egy in                

situ hibridizációs vizsgálat 

 
Ezen vizsgálatunkban a centralis vestibularis és facialis neuronokat vizsgáltuk 

sebészi labyrinthectomia és nervus facialis átvágást követően. Célunk az volt, hogy 

tanulmányozzuk azokat az esetleges folyamatokat, amelyek a vestibularis 

kompenzációban szerepet játszhatnak. Emellett az axotomizált facialis motoneuronokon 

bekövetkező molekuláris változásokat is megvizsgáltuk.  

Unilateralis labyrinthectomia (UL) után statikus deficit (ocularis nystagmus és 

posturalis szindróma) jelentkezik, amely azonban az esetek többségében idővel 

megszűnik. Közvetlenül az UL után a vestibularis neuronok nyugalmi aktivitása 

lenullázódik, ami a statikus deficit kialakulásához vezet. Három napon belül a laesio 

okozta fő deficitek helyreállnak. Ezt a folyamatot nevezzük vestibularis 

kompenzációnak.   

 A nervus facialis transsectioja jó modell a KIR plaszticitás vizsgálatára. Először 

teljes perifériás idegbénulás jön létre, majd a regeneratív folyamatok megindulása az 

axotomizált motoneuronon részleges regenerációt eredményez.  

Vizsgálatainkban a centralis vestibularis neuron és a facialis motoneuron 

intrinsic membrántulajdonságait vizsgáltuk in situ hibridizációs technika segítségével. A 

feszültségfüggő nátrium és a Ca2+-dependens káliumcsatornákat előfordulását 

elemeztük a laesiot követő különböző időpontokban (1, 3, 8 és 30 nappal a műtét után).  
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Ezeket az időpontokat a következő miatt választottuk: 

- de Waele és mtsai (1989) tengerimalacon és patkányon kimutatták, 

hogy az UL-t követő statikus deficit 8 napon belül helyreállt. 

- Vibert és mtsai (1999) izolált teljes agy preparátumon kimutatták, hogy 

nucleus vestibularis medialisban lévő neuronok 

membrántulajdonságainak megváltozása szerepet játszhat a vestibularis 

kompenzáció folyamatában a laesiot követő egy hónapon belül. 

 

Az ioncsatornák    

 

 A feszültségfüggő Na+-csatornák alapvető szerepet játszanak az akciós potenciál 

létrehozásában. Szerkezetileg négy alegységből épülnek fel: egy pórusképző alfa és 3 db 

béta-egységből (β1, β2 és β3) (Hartshorne és mtsai 1982, Catterall és mtsai 1984, Shah 

és mtsai 2000). Az α-alegységnek 5 altípusát írták eddig le helytől, illetve a fejlődés 

során való megjelenésétől függően: α1, α2, α3, αG és α6. Az α-alegységek önmagában 

elegendőek funkcionális csatorna képzésére, mivel ezek felelősek az ionpermeabilitásért 

és a feszültségérzékelésért. A β-alegység a csatornafunkció modulálásáért felel. A Na 

α1 és Na α2 a patkány agyban leggyakrabban előforduló csatorna, míg az Na α3 az 

állatok fetalis és neonatalis korában expresszálódik (Brysch és mtsai 1991, Black és 

mtsai 1994). Az Na α1 mRNS kisebb, az Na α3 mRNS nagyobb mennyiségben fordul 

elő az axotomizált facialis motoneuronban, mint az ép kontrolloknál. (Iwahashi és mtsai 

1994, Faber és Titmus1990). Vizsgálatainkban az Na α1 és α3, illetve az Na β1, β2 és 

β3 csatornák eloszlását a deafferentált vestibularis magvakban is megvizsgáltuk. 

 

 A Ca2+-aktivált, feszültségfüggetlen K+-csatornák a membrán 

hyperpolarizációjáért felelnek. Három csoportba sorolhatók: 

- nagy vezetőképességű K+-csatornák (BK), amelyek érzékenyek az intracellularis 

kálciumkoncentrációra és a membránpotenciál változásaira, 

- alacsony vezetőképességű K+-csatornák (SK), amelyek feszültségfüggetlenek és az 

intracellularis kálciumkoncentráció emelkedése miatt záródik. 3 altípust különíthetünk 

el: SK1, SK2 és SK3 (Köhler és mtsai, 1996). Az SK1 apamin inszenzitív, míg az SK2 

és SK3 apamin-érzékeny.    
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- közepes vezetőképességű K+-csatornák (Sah és mtsai 1996, Hille és mtsai 1992).        

 Az ingerelhető sejtekben végbemenő utóhyperpolarizáció (AHP) két fázisra 

bontható: a gyors komponens (fAHP), ami az akciós potenciál repolarizációjáért felel, 

illetve a lassú komponens (sAHP), ami a repetitív akciós potenciálok tüzelési 

frekvenciáját határozza meg. Az fAHP-t a BK típusú csatornák, míg az sAHP-t az SK 

típusú kálium csatornák hozzák létre (Köhler és mtsai, 1996). 

 Vizsgálatunkban az SK-1, 2 és 3 csatornák szerepét vizsgáltuk a vestibularis 

kompenzációban és a facialis hyperexcitabilitásban. 

    

 

  A kísérlet menete 
 

Sebészi eljárás: labyrinthectomia és a nervus facialis transsectioja 
 
  Az egyik vizsgálatban 51, a másikban 30 felnőtt, hím, pigmentált, 200-300 g-os 

Long-Evans patkányt használtunk vizsgálatainkban. Az összes vizsgálat az ECC 1986. 

november 24-ei direktívájával összhangban történt. Mindenben úgy jártunk el, hogy a 

minimálisra csökkentsük az állatok szenvedését. Az állatokat mindkét vizsgálatban 2 

csoportba osztottuk: egy kísérleti csoport (n=42, illetve 21) és egy kontroll csoport 

(mindkét alkalommal n=9). A kísérleti csoportot halotánnal elaltattuk és bal oldali 

unilateralis labyrinthectomiát és a nervus facialis idegrostjainak transsectioját végeztük 

el operációs mikroszkóp segítségével (de Waele és mtsai 2000): retroauricularis 

feltárásból a meatus ventralis részét teljes hosszában eltávolítottuk, majd a nervus 

facialist átvágtuk. A dobhártyát kiemeltük és a hallócsontokat eltávolítottuk. Az arteria 

pterygopalatinát elektrokoaguláltuk, a stapest eltávolítottuk, majd megnyitottuk az 

ovális ablakot. A vestibulumot és a cochleát szívóval eltávolítottuk. A postoperatív 

időszakban 50 mg intramuscularis tetraciklint adtunk, hogy elkerüljük a műtéti terület 

infekcióját.  
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In situ hibridizáció és autoradiográfia 

 

Állatok 

 
 Az in situ hibridizációt a kísérleti és kontroll csoportokon is elvégeztük. A 

patkányokat a következő csoportokba osztottuk: 

- A: 12 patkány, az Na α1 éa α3 csatornák mRNS-ének vizsgálata 

- B: 30 patkány, az SK-1, 2 és 3 csatornák mRNS-ének vizsgálata 

- C: 21 patkány, az Na β1, β2 és β3 csatornák mRNS-ének vizsgálata 

 

Minden kísérleti csoportot 3 alcsoportra osztottunk, amiket más-más postoperatív napon 

öltünk meg. Kontrollként a műtéten át nem esett patkányok szolgáltak.  

 

Szöveti preparáció 

 

 Minden állatot túldozírozott chloralhydrattal elaltattunk, majd dekapitáltunk. Az 

agyakat eltávolítottuk, majd szárazjégen azonnal lefagyasztottuk és a felhasználásig -80 

Celsius-fokon tároltuk. A feldolgozás során -20 Celsius-fokon 14 µm-es coronalis 

metszeteket készítettünk a Bregma – 13.24 – 9.80 között (Paxinos és Watson atlasza 

szerint, 1998). Az intakt oldalon egy tű segítségével lyukat ejtettünk a cerebellumon, 

ezzel megjelölve az ép felet. A metszeteket Superfrost tárgylemezre helyeztük 

(Polylabo, VWR, Strasbourg, France) és 2 %-os foszfát pufferes paraformaldehidben 

fixáltunk 20 percig (0,1 M, pH 7,4). Ezután minden metszetet 3 alkalommal, 5-5 percig 

foszfát-pufferolt sóoldatban öblítettünk át (foszfát puffer: 0,1 M, pH 7,4; NaCl 9 g/l). 

Ezt követően vízzel öblítettük át, majd etanol sorozaton keresztül (70, 95, 100%) 

dehidratáltuk azokat. Végül megszárítottuk a metszeteket és a felhasználásig -80 Celsius 

fokon tároltuk azokat.  
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Oligonucleotid próbák 

 

 Vizsgálatunk során a Na α- és SK-csatorna esetében két, míg az Na β-csatornák 

esetében egy antisense oligonukleotid próbát használtunk (lásd 1. táblázat). Minden 

próbát a Proligo cég (Paris, France) szintetizált és tisztított. A próbák a 3’ végükön [35 

S]-dezoxiriboATP (dATP, NEN, Paris, France) voltak megjelölve. Minden próba a 

felhasználás előtt BioSpin kromatográfiás oszlopon lett megtisztítva (Bio-Rad, Marnes-

la-Coquette, France) és a felhasználásig -20 fokon 40 mM-os dithiothretil-ben (DTT) 

volt tárolva.    

 

 

 

 

1. táblázat. Az  in situ hibridizáció során használt oligonukleotid próbák 

 

Na αI:  1. 5’-CCC GtTT TGC TGG AAG CCC CGC CAG CAT TCG GGA   

GGA TCT GCT GGT TTG GC -3’    

2. 5’-GTT AAA CCCC CCA AAT TAT AGC TCT GCA CCC CTT 

TAC GCT GGT CCC TAC AG -3’ 

 

Na αIII:    1.   5’-AAT GGA GTT TGG GGG CAT GAT GAC GGG TCA CTT 

GCA CAA TGG AGT TCT CC -3’     

2.  5’-GAA AGT GCT CAT TGT TAC ATT AAC AAA TGT CCC 

ATT TGA ATC CAT TGT GC -3’ 
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Na βI:     1. 5’-AAG TGG CCT ATG TGC AAA TCA GCA AAA AGA 

AGG GGG CGG GGC CTG -3’    

   

Na+ βII:  1. 5’-GCA GAG AGT GAG AGG AGA CAG GAC ACA GGA 

AGG GGC TTC AGG GCA -3’    

 

SK1:     1. 5’-GGC CTG CAG CTC CGA CAC CAC CTC ATA TGC GAT 

GCT CTG TGC CTT-3’     

2. 5’ –CAG TGG CTT TGT GGG CTC TGG GCG GCT TGT GTC 

AGG TGA CTG GGC –3’ 

SK2:     1. 5’-AGC GCC AGG TTG TTA GAA TTG TTG TGC TCC GGC 

TTA GAC ACC ACG -3’    

2. 5’-CTT CTT TTT GCT GGA CTT AGT GCC GCT GCT GCT 

GCC ATG CCC GCT -3’ 

SK3:     1. 5’-CGA TGA GCA GGG GCA GGG AAT TGA AGC TGG 

CTG TGA GGT GCT CCA -3’      

2. 5’-TAG CGT TGG GGT GAT GGA GCA GAG TCT GGT GGG 

CAT GGT TAT CCT-3’ 

 

 

In situ hibridizáció és autoradiográfia 

 

 A hibridizációs koktél a következőket tartalmazta: 50 %-os formamid, 4X SSC 

(standard saline citrate), 1x Denhardt-oldat, 0,25 mg/ml élesztő tRNS, 0,25 mg/ml lazac 

sperma, 0,25 mg/ml poly-A, 10 %-os dextrán szulfát, 100 mM DDT, [35S]-dATP jelölt 
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oligonukleotid próbák. Minden metszetre 100 µl hibridizációs oldatot tettünk. A 

metszeteket parafilmmel fedtük be és 43 fokon, 20 órán keresztül inkubáltuk egy 

párásított kamrában. A hibridizáció után a metszeteket kétszer átmostuk 0,01 M DDT-t 

tartalmazó 1x SSC-vel, majd kétszer 0,01 M DDT-t tartalmazó 0,05x SSC-vel 55 fokon, 

15 percig, végül 0,01 M DDT-t tartalmazó 0,05x SSC-vel szobahőmérsékleten 15 

percig. Az etanolsorozattal történt dehidráció után a metszeteket 14 napra Biomax MR 

(Kodak) Röntgen-film alá helyeztük, majd 6 héten át 4 fokon NTB2 emulzióban 

tároltuk. A filmeket Kodak D19 (4 perc) és Unifix (10 perc) segítségével előhívtuk. A 

metszeteket ezt követően toluidinkékkel festettük, majd Nikon Eclipse mikroszkóp 

segítségével elemeztük.     

 

 

Autoradiogram elemzés 

 

 A filmeket egy CCD videokamera és egy digitális képanalizáló program 

(Visiolab 2000, Biocom, France) segítségével beszkenneltük. A Visiolab 2000 

denzitometriás program segítségével mértük meg a relatív optikai denzitást a nucleus 

vestibularis medialisban és a nucleus facialisban, majd ezt az értéket elosztottuk 

ugyanazon metszeten a fehérállományban mért denzitással. Az így kapott paraméter a 

relatív optikai denzitás ratio. A relatív optikai denzitást állatonként 10 metszeten 

mértük meg, és ebből kiszámoltuk az átlag ± 2SD értékét. 

 

Statisztikai analízis 

 

 Az in situ hibridizációs átlagértékeknél a szignifikanciát nem-paraméteres 

tesztekkel (Kruskal-Wallis, Wilcoxon és Mann-Whitney teszt) határoztuk meg 

(Statistica, Statsoft Inc.). A szignifikanciaszintet P<0,05-nél határoztuk meg. 
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V/2. A vestibularis rendszer klinikai vizsgálata 
 

V/2/A. A vestibularis kiváltott myogenikus válasz vizsgálata 

féloldali vestibularis schwannomás betegeken 

 
A VEMP-et többféle kórképben használják az otoneurológiai klinikai 

diagnosztikában. Murofushi és mtsai (1996) vestibularis neuronitisben, de Waele és 

mtsai (1999) Meniere-betegségben szenvedő betegeket vizsgáltak a módszerrel. Több 

korábbi cikk is leírta a VEMP diagnosztikai hasznosságát perifériás vestibularis 

kórképekben. 1998-ban Murofushi és mtsai felvetették annak a lehetőségét, hogy 

vestibularis schwannomában (régebben akusztikus neurinoma) szenvedő betegek 

VEMP vizsgálata hozzájárulhat a betegség diagnosztikájához.  

 
Vizsgálatunkban 170, unilatelaris vestibularis schwannomában szenvedő beteget 

vizsgálatunk meg. Ennek során click és short-tone burst (STB) hangokat használtunk a 

VEMP kiváltására. Céljaink a következők voltak: 

 

- annak megítélése, hogy melyik stimulus (click, vagy STB) biztosít hasznosabb 

információt a neurinoma diagnosztikájában, 

- azon paraméterek meghatározása, amelyek a kisfokú saccularis ideg diszfunkció 

jelzői lehetnek (P13/N23 csúcs-közötti amplitúdó, vagy P13 és N23 latenciák), 

- és összefüggés keresése a saccularis diszfunkció, a nervus acusticus 

funkciócsökkenése és a vízszintes ívjárat hypofunkciója között a VEMP, az 

audiometriai vizsgálat és a kalorikus teszt segítségével. 

 

95 egészséges egyént vizsgáltunk meg (63 nőt és 32 férfit, átlagéletkor: 41,6 év, 

életkori határok: 14-78 év), akik a kontrollcsoportot alkották, illetve 170 unilateralis 

vestibularis schwannomában szenvedőt (94 nőt és 76 férfit, átlagéletkor: 51,4, életkori 

határok: 16-81 év). Mindenkinél történt szubjektív audiometria, teljes otoneurológiai 

vizsgálat és a schwannomás betegeknél MRI scan.  
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Vestibularis kiváltott myogenikus válasz 

 

A vizsgálatot a korábban leírtak szerint végeztük, minden egyénnél történt click 

és STB-kiváltott VEMP regisztráció. A kapott görbéken a P13 és N23 hullám latenciáját 

(ms-ban), és a csúcsok közötti amplitúdót („peak-to-peak”, microV-ban) regisztráltuk. 

A neurinomás betegeknél kiszámítottuk az úgynevezett VEMP-aszimmetria százalékos 

értékét (EPR = evoked potential ratio). Ezt korábban Heide és mtsai (1999), Tsutsumi és 

mtsai (2001), Murofushi és mtsai (1999 és 2002) és Versino és mtsai (2002) is leírták és 

alkalmazták. A számításhoz használt képlet: 

 

                  Epr = 100*(Au-Aa/Au+Aa) 
     

Epr = evoked potential ratio, Au = P13-N23 amplitúdó az ép oldalon, Aa = P13-N23 

amplitúdó a neurinomás oldalon 

 

A kontroll csoportban az Epr értékét a következő képlettel számítottuk ki: 

 

   Epr = 100*[Ar-Al]/(Ar+Al) 
Epr = evoked potential ratio, Ar = P13-N23 amplitúdó a jobb oldalon, Al = P13-N23 

amplitúdó a bal oldalon, [Ar-Al] = (Ar-Al) abszolút értéke. 

 

Kalorikus vizsgálat 

A Bárány-féle kalorikus teszt a vízszintes ívjárat ingerelhetőségét vizsgálja. 30 

és 44 Celsius-fokos vízzel ingereltük az ívjáratokat Dix-Hallpike-Fitzgerald metodika 

szerint. Az ívjárat paresis százalékos kifejezésére az ún. Jonkees-formulát használtuk: 

[(UW+UC) – (AW+AC)]/[(UW+UC+AW+AC)]*100 
UW = meleg vizes ingelés az ép oldalon, UC = meleg vizes ingelés az ép oldalon, AW 

= meleg vizes ingelés a neurinomás oldalon, AC = hideg vizes ingelés a neurinomás 

oldalon 

A vizsgálathoz minden esetben videonystagmográfot (VNG-Ulmer) használtunk, illetve 

minden vizsgálatot ugyanaz a nővér végezte.  
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                1. ábra 

 

Az 1. ábra a schwannomás betegek eloszlását mutatja az 500 Hz-es STB (A) és a 

click-kiváltotta válasz (B) Jonkees index tekintetében. Egyik diagrammon sem lehetett 

korrelációt találni a VEMP-STB, ill. VEMP-Click és az unilateralis kalorikus paresis 

között (p>0,05). A kitöltött fekete kör azokat a betegeket jelöli, akiknél nem volt válasz 

a clickre. Az üres kör a clickre pozitív válasz adókat jelölik.  
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Audiometria 

 

Szubjektív, tiszta hang audiometriát végeztünk a vizsgálatban részt vevő 

valamennyi egyénen. A 4000 – 8000 Hz-en kapott eredmények (úgynevezett magas 

frekvenciás értékek) jellemzik az akusztikus ideg esetleges károsodását a schwannomás 

betegeknél. (2. ábra) 

 
2. ábra 
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A 2. ábra a schwannomás betegek eloszlását mutatja az 500 Hz-es STB (A) és a 

click-kiváltotta választ (B) a magas frekvenciás halláscsökkenés tekintetében. A 

kitöltött fekete kör azokat a betegeket jelöli, akiknél nem volt válasz a clickre. Az üres 

kör a clickre pozitív válasz adókat jelölik. Egyik diagrammon sem lehetett korrelációt 

találni a VEMP-STB, ill. VEMP-Click és a magas frekvenciás halláscsökkenés között 

(p>0,05). 

 

Statisztika 

 

 Tekintettel a nagy elemszámra, az adatok értékelésére varianciaanalízist 

(ANOVA) használtunk, ahol a szignifikanciaszintet P = 0,05-ben állapítottuk meg. 

 

 

V/2/B. A vestibularis kiváltott myogenikus válasz vizsgálata 

sclerosis multiplexben szenvedő betegeken 

 
A korábbiakban már említettek szerint a VEMP klinikai alkalmazása nem merül 

ki a perifériás vestibularis kórképek diagnosztikájában. A szakirodalomban eddig 

kevesebb figyelem fordult a centralis vestibularis és agytörzsi betegségekben való 

vizsgálatok felé. A vestibulo-collaris pályák lefutásuk során az agytörzsben haladnak, 

ezért minden olyan patológiás elváltozás, ami ezt a területet érinti vezetési zavart 

okozhat ezen pályáknál. Az egyik ilyen betegség a sclerosis multiplex, ami – mint a 

korábbiakban ismertettem – egy multifocalis demyelinizációs betegség, és gyakran 

lokalizálódik az agytörzsre. A funkcionális elektrofiziológiai vizsgálatok mind a 

betegség diagnosztikájában, mind az utánkövetésben fontos szerepet játszanak, mivel 

képesek a szubklinikus laesiok kimutatására is.  

A szakirodalomban mindössze néhány cikket találtunk a VEMP vizsgálat SM-

ben való alkalmazására (Alpini és mtsai (2004), Bandini és mtsai (2004), Sartucci és 

mtsai (2002), Shimizu és mtsai (2000), Versino és mtsai (2002)).  

Vizsgálatunkba 30 SM-ben szenvedő beteget vettünk be, akiknél a betegség 
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diagnózisa a McDonald-féle kritériumok szerint történt. A kapott adatokat összevetettük 

az MRI-lelettel, a szédülési panaszokkal és a betegség kezdete óta eltelt idővel.  

  

 

30 egészséges egyént vizsgáltunk meg (11 nőt és 19 férfit, átlagéletkor: 45 év, 

életkori határok: 21-75 év), akik a kontrollcsoportot alkották, illetve 30 sclerosis 

multiplexben szenvedőt (20 nőt és 10 férfit, átlagéletkor: 43,4, életkori határok: 27-60 

év). Kizáró tényezők voltak: 

- vezetéses típusú halláscsökkenés, 

- perifériás vestibularis károsodás, 

- az SCM-et érintő betegség. 

 

Mindenkinél történt teljes neurológiai vizsgálat, fül-orr-gégészeti vizsgálat, 

szubjektív audiometria, teljes otoneurológiai vizsgálat és a sclerosis multiplexes 

betegeknél MRI scan. Az eltelt idő az első MRI vizsgálat és a VEMP vizsgálat között 

átlagosan 5,8 év volt (3 hónap – 16 év). 

  

 

Vestibularis kiváltott myogenikus válasz 

 

A VEMP vizsgálatot a korábbiakban leírtaknak megfelelően végeztük, minden 

egyénnél 100 dB-es click-stimulussal kiváltott VEMP regisztráció történt. A 

vizsgálatokat Cadwell Sierra EMG/EP készülékkel végeztük (Cadwell Laboratories, 

Inc., Kennewick, WA, USA). A kapott görbéken a P13 és N23 hullám latenciáját (ms-

ban), és a csúcsok közötti amplitúdót („peak-to-peak”, microV-ban) regisztráltuk. Ezen 

kívül meghatároztuk a P13 hullám latenciájának oldaldifferenciáját („interside 

difference”). 

Statisztikai analízisnek a Mann-Whitney- tesztet és a khí-négyzet tesztet 

használtuk. A szignifikanciaszintet P < 0,05 –ben határoztuk meg (1. ábra). 
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Figure  

 

1. ábra 

 

A: VEMP regisztrátum egy sclerosis multiplexben szenvedő betegnél. A P13-N23 

hullám megfigyelhető mindkét oldalon, de a hullám amplitúdója csökkent. A P13 

hullám latenciája megnyúlt. 

B: VEMP regisztrátum egy egészséges kontrollnál. A P13-N23 hullám egyértelműen 

megfigyelhető mindkét oldalon. 

Stim: J 

Stim: J 

Stim: B 

Stim: J 

A. Sclerosis multiplexes beteg VEMP regisztrátuma  

B. Kontroll beteg VEMP regisztrátuma 

4 ms 

90 micro V 
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          VI. EREDMÉNYEK 

 

VI/1. A vestibularis rendszer kísérletes vizsgálata 
 

A feszültségfüggő Na- és K-csatornák modulációja a 

patkány vestibularis és facialis magvakban unilateralis 

labyrinthectomia és nervus facialis transsectio után 

 
 

Az Na α-csatornák a vestibularis és egyéb agytörzsi magvakban 

 

    Kontroll állatok 

 

A jelzett Naα1 csatornák a kontroll állatok agytörzsében általában nagy 

mennyiségben fordultak elő, így a vestibularis magvakban (1-es nyíl, 1./A ábra), a 

cochlearis magvakban (2-es nyíl, 1./A ábra), a formatio reticularisban, a facialis (3-as 

nyíl, 1./A ábra) és abducens magvakban és a nucl. spinalis n. trigeminiben (4-es nyíl, 

1./A ábra). Ezzel szembem a locus coeruleusban, az inferior olivában és a nucleus 

solitariusban gyenge volt a jelzés. Erős és heterogén jelzést adtak a mély cerebellaris 

magvak (5-ös nyíl, 1./A ábra). A kisagyban a Purkinje-réteg erősen, míg a granuláris 

réteg gyengén volt megjelölve. A molekuláris réteg és a kisagyi fehérállomány 

jelzettsége a háttérhez volt hasonló. A vestibularis magok közül a medialis (2./A ábra) 

és lateralis nagyszámú (2./B ábra), míg az alsó (2./C ábra) és felső (2./D) közepes és 

nagyszámú között változó mennyiségű jelet adtak.     

Az Naα3 csatornák mRNS-e a felnőtt patkányok agytörzsében lényegesen 

kevésbé fordult elő, mint az Naα1-é (1./B és C ábra). Mindössze két struktúra, a locus 

coeruleus (1./C ábra) és az oliva inferior (1./B ábra) mutatott erős jelzettséget. A 

nucleus vestibularisban és facialisban, a nucleus cochlearisban, a kisagy rétegeiben 

(molekuláris, Purkinje és granuláris) és a mély cerebellaris magvakban semmilyen 
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szignált nem találtunk.  

Az Naβ1 csatornák jelzettsége homogén és közepes-nagyfokú volt a vestibularis 

magvakban és a facialis magvakban.  

Az Naβ2 csatornák esetében az eloszlás heterogénebb és kisebbfokú volt. A 

medialis vestibularis mag közepes szignált mutatott, míg a facialis magvak jelzetlenek 

maradtak.  

Morgan és mtsai korábban már leírták, hogy az Naβ3 csatornák kizárólag a locus 

coeruleusban adtak jelet, az agytörzs többi területén (így a vestibularis és facialis 

magvakban) egyáltalán nem. 
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                     1.ábra 

 

Az Naα1 és Naα3 csatornák in situ hibridizációs autoradiográfiás képei a 

kontroll állatokon. A:  Agytörzsi metszetek kontroll állatból: 1-es fekete nyíl – nucleus 

vestibularis, 2-es nyíl – nucleus cochlearis dorsalis, 3-as nyíl – nucleus facialis, 4-es 

nyíl – nucleus spinalis n. trigemini, 5-ös nyíl – nucleus cerebellaris profundus. B: 

Kizárólag az oliva inferiorban van detektálható szignál (fekete nyíl). C: A fekete nyíl a 

locus coeruleust jelzi. (Az előbbieknél rostralisabb metszet.)  
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                                                            2. ábra 

 

Világos-mező fotomikrográfok a vestibularis neuronokról Na α1 próbával jelölt 

kontroll állatból (A-D). Vestibularis neuronok a medialis (A), lateralis (B), alsó (C) és 

felső (D) magvakból. Skála = 100 µm  
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Kísérleti, operált állatok 

 

 Az Naα1 –jelzettség az intakt és deafferentált vestibularis magvakban minden 

postoperatív napon (3, 8 és 30) hasonló volt (1./A-C ábra, fekete nyílhegy). Az 

autoradiográfiás filmeken nem találtunk szignifikáns különbséget a jelzettség átlag 

optikai denzitási arányaiban (ODR) az intakt és deafferentált vestibularis magvak között 

(P>0,05, 2./A ábra). 

Ezzel szemben az axotomizált nucleus facialis neuronjaiban szignált 

detektáltunk, ami még a 30. napon is észlelhető volt (1./A-C ábra, fekete nyíl). A 

különbség mind a kontroll csoporthoz, mind az intakt oldalhoz képest szignifikáns volt 

a 3., 8. és 30. postlaesionalis napon (P < 0,001, 2./B ábra).   

Az Naα3 esetében egyik vestibularis magban sem fordult elő jelzettség (1./D-F 

ábra). Ezzel szemben az axotomizált oldali facialis magban szignifikáns jelzettséget 

láttunk a 3., 8. és 30. postoperatív napon (P < 0,001, 1./D-F ábra és 2./C ábra). 
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1. ábra 

 

Az Naα1 és Naα3 csatornák in situ hibridizációs autoradiográfiás képei operált 

állatokon. A-C: 35S-jelölt Naα1 antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi 

metszet a vestibularis és facialis magvakkal unilateralis belső fül laesiot követően (a 

laesio oldalát a csillag jelöli): 3. (A), 8. (B). és 30. (B) postoperatív napon. Jól látható a 

szignál eltűnése az axotomizált facialis magból a laesio oldalán (fekete nyíl). Ezzel 

szemben a nucleus vestibularisok jelölési intenzitása változatlan (fekete nyílhegy).  

D-F: 35S-jelölt Naα3 antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi 

metszet a vestibularis és facialis magvakkal unilateralis belső fül laesiot követően (a 
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laesio oldalát a csillag jelöli): 3. (A), 8. (B). és 30. (B) postoperatív napon. Látható, 

hogy a kontrollon hiányzó szignál a nucleus facialisban már a 3. postoperatív napon 

megjelent (fekete nyíl) és a 30. napon is észlelhető. Ezzel szemben a nucleus 

vestibularisok jelölési intenzitása változatlan (fekete nyílhegy).  

 

 
     2. ábra 

Az Naα1 és Naα3 csatornák in situ hibridizációja során nyert adatokból képzett 

diagrammok.  

A: A deafferentált vestibularis magvakban az ODr nem különbözik a kontroll 

csoportban mérthez képest. 

B: Az axotomizált facialis magban az Naα1 mRNS mennyisége az operált 

oldalon szignifikánsan csökkent már a 3. postoperatív napon, és ez a 30. napon is 

észlelhető volt.  
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C: Az axotomizált facialis magban az Naα3 mRNS mennyisége az operált 

oldalon szignifikánsan emelkedett már a 3. postoperatív napon, és ez a 30. napon is 

észlelhető volt, bár a differencia csökkent.  

 

 

Az Naβ1 csatornák jelzettsége a deafferentált és intakt vestibularis magvakban 

minden postlaesionalis napon a kontrollban mérthez volt hasonló (3./A ábra). Ezzel 

szemben az axotomizált facialis motoneuronok β1 mRNS jelzettsége szignifikánsan 

csökkent az intakt oldali, illetve a kontroll állatokon mérthez képest minden 

postoperatív napon (D3, D8 és D30; P < 0,001; 3./B ábra). Ez a csökkenés a 3. napon 

kezdődött és a 30. napon is fennállt (3. ábra, grafikonok).  

Az Naβ2 csatornák jelzettsége a deafferentált és intakt vestibularis magvakban 

minden postlaesionalis napon a kontrollban mérthez volt hasonló, szignifikáns 

különbséget itt sem találtunk. A facialis motoneuronokban jelzett mRNS egyik oldalon 

sem jelent meg a postlaesionalis szakban (4./A, B és D).  

Végül az Naβ3 csatornák sem a deafferentált, sem az intakt vestibularis és 

facialis magvakban nem expresszálódtak egyik postlaesionalis napon sem (4./E). 

 



 65

 
                                                 3. ábra 

   Az Na β1 oligonukleotid próbákkal nyert adatok kontroll és operált patkányokon 

(A és B). A:  35S-jelölt antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi metszet a 

vestibularis és facialis magvakkal kontroll állatokból. B: Postoperatív 8. napon készült 

metszet ugyanezen magvakkal. A B-képen a fekete nyíllal jelölt (operált oldal) területen 

szignálcsökkenés látható  az intakt oldalhoz képest a nucleus facialisban. Ezzel szemben 

nem látható különbség a deafferentált és az intakt oldal között a fekete nyílvéggel jelölt 

vestibularis magban (NVM). A fehér csillag az operált oldalt jelöli.  

C és D: Világos-mező fotomikrográfokon mind az intakt (C), mind az operált (D) 

oldalon Na β1-jelölés látható az NVM-ben a 8. postoperatív napon.  
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E és F: Az Na β1 optikai denzitás eloszlást (ODr) mutató grafikonok a vestibularis (F) 

és a facialis (F) magvakban a kontroll állatokban és különböző postoperatív napon (1, 3, 

8, 30) az operált állatokban. A vestibularis magban a kontroll állatok és az operált 

állatok között az átlag ODr nem mutatott eltérést (E). Ezzel szemben az ODr 

szignifikánsan lecsökkent az operált oldalon a 3., 8. és 30. postoperatív napon a 

kontrollhoz képest.   

Hiba! 

 
                                                  4. ábra 

 

Az Na β2 és β3 oligonukleotid próbákkal nyert adatok kontroll és operált patkányokon.  
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A: 35S-jelölt Na β2 antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi metszet a 

vestibularis és facialis magvakkal kontroll állatból. B: Postoperatív 8. napon készült 

metszet ugyanezen magvakkal. Az A és B-képeken a fekete nyíllal jelölt területen 

látható, hogy a facialis magvak nem tartalmaznak Na β2 mRNS-t. Ezzel szemben nem 

látható különbség a deafferentált és az intakt oldal között a fekete nyílvéggel jelölt 

vestibularis magban (NVM).  

C: A grafikonon látható, hogy az átlag ODr nem különbözik a kontroll és az operált 

csoport között egyik postoperatív napon sem.  

D: Világos-mező fotomikrográfokon Na β2-jelölés látható a kontroll állat NVM-ben. 

E-F: 35S-jelölt Na β3 antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi metszet a 

vestibularis és facialis magvakkal kontroll (E) és operált (F) állatból. Az E-képen a 

fekete nyíl a locus coeruleust jelöli. A facialis és vestibularis magvak egyik esetben sem 

tartalmaznak Na β3 mRNS-t.  

 

                                                          

Az SK-csatornák a vestibularis és egyéb agytörzsi magvakban 

 

Kontroll állatok 

 

A kontroll állatokban az SK 1-3 csatornák mRNS-ének expressziója heterogén 

volt. Az összes vestibularis mag (inferior, superior, medialis, lateralis) jelzett volt 

mindhárom SK-oligonukleotid próbával. Az SK-2 erősen, az SK-1 közepesen, míg az 

SK-3 gyengén jelölte a neuronokat (1./A,C és E ábra, nyílhegyek). Sejtszinten az SK-1 

homogénen jelölte az összes vestibularis magot. Ezzel szemben az SK-2 szignál 

heterogén volt. A medialis vestibularis magban a kis- és közepes méretű neuronok 

közepes-nagyfokú szignált adtak. A lateralis vestibularis nucleusban található 

óriássejtek (50-70 µm) erősen jelzettek voltak. Az inferior nucleus – a többihez képest- 

kevesebb SK-2 mRNS-t tartalmazott. A nucleus facialisban (1./A,C és E ábra, nyilak) és 

nucleus cochlearisokban (ventralis és dorsalis) az SK-1 és SK-2 közepes, míg az SK-3 

gyenge szignált mutatott. Az inferior oliva az SK-2 és SK-3 mRNS-t erősen 

expresszálta, míg az SK-1-et nem tudtuk detektálni. A kisagyban egyik próba sem 

jelölte meg a Purkinje-sejteket, míg a granularis rétegben az SK-2 közepes, az SK-3 



 68

pedig gyenge jelzést adott. Az összes mély kisagyi mag (medialis, interpositus, lateralis) 

SK-1 és SK-2 szignált mutatott, míg az SK-3 nem volt látható. A locus coeruleus és a 

nucleus solitarius nagymennyiségű SK-3 mRNS-t tartalmazott (1./F ábra). 

 

 

      
1. ábra 

 

Az SK1, SK2 és SK3 csatornák oligonukleotid próbáinak in situ hibridizációs 

autoradiográfiás képei a kontroll állatokon. 

A és B: SK1 csatornák a vestibularis és facialis magvakban. A nucleus facialis 
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(fekete nyíl az A képen) és a nucleus spinalis n. trigemini (fekete nyíl a B képen) 

vannak jelölve. A nyílvégek a vestibularis magokat jelölik.  

C és D: SK2 csatornák a vestibularis és facialis magvakban kontroll állatokon. A 

nucleus facialis (fekete nyíl a C képen), a nucleus vestibularis (nyílvég a C képen) és az 

oliva inferior (nyíl az D képen) adnak jelet.  

E és F: SK3 csatornák a vestibularis és facialis magvakban kontroll állatokon. A 

nucleus facialis (fekete nyíl a E képen) és a locus coeruleus (nyíl az F képen) látszanak 

jelölve. A vestibularis magvak csak gyenge jelet adnak (nyílvég a E képen). 

 

 

 Kísérleti, operált állatok 

 

Az unilateralis belső fül laesion átesett patkányoknál az SK-1, SK-2 és SK-3 

jelölés intenzitása ugyanolyan volt az intakt és operált oldalon minden postoperatív 

napon (D3, D8 és D30; 1./A-F ábra, nyílvégek, illetve 2./A-C ábra, nyílvégek). Az átlag 

ODR nem különbözött szignifikánsan az intakt és operált oldal között, illetve a kontroll 

csoporttól sem (3. ábra).  

Ezzel szemben a facialis axotomia jelentős hatással volt az SK-csatornák 

mRNS-ének expressziójára a motoneuronokban. Az SK-1 és SK-3 szignál az operált 

oldalon fokozódott (1./C ábra,nyilak), míg az SK-2 csökkent (2./A ábra). A 3. ábra a 

relatív optikai denzitási arány (ipsilateralis átlag ODR / kontralateralis átlag ODR) 

változását mutatja a három próba esetében.    
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                                                           1. ábra 

Az SK1 és SK3 csatornák oligonukleotid próbáinak in situ hibridizációs 

autoradiográfiás képei operált állatokon.  

A-C: 35S-jelölt SK1 antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi metszet a 

vestibularis és facialis magvakkal unilateralis belső fül laesiot követően (a laesio oldalát 

a csillag jelöli): 3. (A), 8. (B). és 30. (B) postoperatív napon. Jól látható a szignál 

erősödése az axotomizált facialis magból a laesio oldalán (fekete nyíl). Ezzel szemben a 

nucleus vestibularisok jelölési intenzitása változatlan (fekete nyílhegy).  

D-F: 35S-jelölt SK3 antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi metszet a 
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vestibularis és facialis magvakkal unilateralis belső fül laesiot követően (a laesio oldalát 

a csillag jelöli): 3. (A), 8. (B). és 30. (B) postoperatív napon. Jól látható a szignál 

erősödése az axotomizált facialis magból a laesio oldalán (fekete nyíl). Ezzel szemben a 

nucleus vestibularisok jelölési intenzitása változatlan (fekete nyílhegy).  

 

                                     
2. ábra 
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Az SK2 csatornák oligonukleotid próbáinak in situ hibridizációs autoradiográfiás képei 

operált állatokon.  

A-C: 35S-jelölt SK2 antisense oligonukleotid próbával hibridizált agytörzsi metszet a 

vestibularis és facialis magvakkal unilateralis belső fül laesiot követően (a laesio oldalát 

a csillag jelöli): 3. (A), 8. (B). és 30. (B) postoperatív napon. Jól látható a szignál 

eltűnése az axotomizált facialis magból a laesio oldalán (fekete nyíl). Ezzel szemben a 

nucleus vestibularisok jelölési intenzitása változatlan (fekete nyílhegy).  

  

 

3. ábra 
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Az SK1, SK2 és SK3 csatornák in situ hibridizációja során nyert adatokból 

képzett diagrammok.  

A: Az SK1 mennyisége a deafferentált vestibularis magvakban az ODr nem 

különbözik a kontroll csoportban mérthez képest. 

B: Az SK2 mennyisége a deafferentált vestibularis magvakban az ODr nem 

különbözik a kontroll csoportban mérthez képest. 

C: A relatív OD ratio időbeli lefutása. 

D: Az axotomizált facialis magban az SK1 mRNS mennyisége az operált 

oldalon szignifikánsan emelkedett a 3. postoperatív napon, és ez a 30. napon is 

észlelhető volt.  

E: Az axotomizált facialis magban az SK2 mRNS mennyisége az operált 

oldalon szignifikánsan csökkent már a 3. postoperatív napon, és ez a 30. napon is 

észlelhető volt.  

F: Az axotomizált facialis magban az SK3 mRNS mennyisége az operált oldalon 

szignifikánsan emelkedett már a 3. postoperatív napon, és ez a 30. napon is észlelhető 

volt. 
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VI/2. A vestibularis rendszer klinikai vizsgálata 
 

VI/2/A. A vestibularis kiváltott myogenikus válasz vizsgálata 

féloldali vestibularis schwannomás betegeken 
 

Kontroll csoport 

 

• P13/N23  amplitúdó 

Mind a 95 egészséges kontroll bifázisos választ adott mind a click, mind az STB 

stimulálásra. Az átlag amplitúdó a click-ingerlésre: 107 ± 78 μV (min.:17 ; max.: 392) 

és az  STB–stimulálásra: 212 ± 128 µV (min.: 40 ; max.: 655). Az átlag peak-to-peak 

P13/N23 amplitúdó az STB-ingerlés esetén átlagban a kétszerese volt az átlag P13/N23 

peak-to-peak amplitúdónak click-ingerlés során. 

 A kiváltott potenciál ratio (EPR) a click-ingerlés esetén 0 - 44.4 közötti értéket 

ad (átlag [standard deviáció (SD)], 16.6 [11.8]) és az 500Hz-es STB-ingerlés esetén 0.3 

és 50 közötti érték (átlag [standard deviáció (SD)], 16 [12.7]). Ezt az értéket alapul 

véve, a betegcsoportot három egységbe osztottuk: normál, csökkent válasz, és választ 

nem adó. A csökkent választ adó csoportba azok a betegek kerültek, akiknél az EPR 

nagyobb volt, mint az átlag + 2SD a normál csoport adataiból számolva: click esetén 

40,2 felett, STB esetén 41,4 felett.  

 

• P13 és N23 latenciák  

A kontroll csoportban kapott értékeket az 1. táblázat mutatja. A normálérték 

felső határát a következőképpen állapítottuk meg: átlag latencia + 2 SD. Tehát: 16.1 ms 

a P13STB és 26 ms az N23STB esetén, illetve 13,5 ms a P13C és 22,2 ms az N23C 

esetén.  
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      Betegcsoport 

 

    Saccularis válasz 

Mind a 170 vestibularis schwannomás betegnél mind a click, mind az STB-

kiváltott választ regisztráltuk. A 170-ből 36 esetben (21,2%) normál választ kaptunk 

mind a clickre, mind az STB-re. 134 esetben (78,8%) viszont vagy csökent választ 

kaptunk, vagy nem tudtunk választ regisztrálni vagy a clickre, vagy az STB-re. Ebből a 

134 betegből 78 esetén (ez a 170 beteg 45,8 %-a) sem az STB-re, sem a clickre nem volt 

regisztrálható válasz. A fennmaradó 56 esetben (a 170 beteg 32,9 %-a) eltérő 

eredményeket kaptunk: azoknál a betegeknél, akik a clickre kóros választ adtak (16 

esetben csökkent, míg 40 esetben semmilyen választ lehetett igazolni) 32 esetben az 

STB-re adott válasz normális volt, míg 24 esetben csökkent. Ellenben az STB-ingerlés 

során kapott válasz minden esetben normális volt, ha a clickre adott válasz is normális 

volt.   

Az adatok feldolgozásának megkönnyítése végett a 170 beteget két csoportra 

osztottuk: az első csoportba az az 52 beteg tartozott, akik pozitív választ (normális, vagy 

csökkent) adtak a click stimulusra, míg a második csoport a fennmaradó 118 beteg 

került, akiknél nem volt detektálható válasz a click stimulusra.  
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Egészséges kontroll 

(n=95)  

Pozitív válasz a clickre 

(n=52)   

Negatív válasz a clickre 

(n=118)   

P13C 11.7 ± 0.9 (10; 14.8)  12.1 ± 0.9 (10.6; 14)  Nincs válasz 
Click 

stimulálás 

N23C 19.4 ± 1.4 (15.2 ; 26.2) 19.4 ± 1.5 (15.8 ; 23) Nincs válasz 

P13 

 STB 
14.7 ± 0.7 (12.8; 16.8)  15 ± 0.9 (13; 17) 14.6 ± 3.4 (10,8 ; 17.6) 

P13 és N23 

latenciák 

(ms)       

(min; max) 
STB 

 stimulálás 

N23 

 STB 
23 ±1,5 (19,2; 28) 22,7 ± 1,2 (20; 25,6) 21,9 ± 5,2 (19; 26) 

Jonkees Index (% (min; max)) Nincs adat 27.3 ± 31.3 (0; 100) 51.0 ± 43 (0; 100) 

Magas frekvenciájú 

halláscsökkenés 

(dB (min; max)) 

Nincs adat 56.7 ± 27.6 (0; 100) 70.2 ± 28.8 (0; 100)   

 

                                                           1. táblázat 

Összefoglaló az egészséges kontrolloknál, illetve a betegcsoportban kapott értékekről 

 

 Normál, vagy csökkent  válasz a click stimulusra 

P13 és N23 amplitúdó a click stimulusra adott válasznál 

 

A 170 betegből 52 esetén (30,6%) volt detektálható P13-N23 hullám a 100 dB-

es clickingerre. 36 esetben normális választ kaptunk (Epr < 40,2) és 16 esetben csökkent 

amplitúdójú választ (Epr > 40,2) 
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P13 és N23 ampiltudó az STB stimulusra adott válasznál 

 

Mind az 52 beteg pozitív saccularis választ adott STB-re. A click ingerre 

normális választ adóknál, az STB-re adott válasz is normális volt, viszont annál a 16 

betegnél, akik a clickre csökkent választ adtak, 8 esetben normál, míg 8 esetben 

csökkent választ kaptunk az STB-inger során. (2. táblázat) 

 

 500 Hz-es STB-ingerlés  
100 dB-es Click-ingerlés Normál Csökkent Nincs válasz Összes 
Normál 36 0 0 36 
Csökkent 8 8 0 16 
Nincs válasz 24 16 78 118 
Összes 68 24 78 170 
 

       2. táblázat 

A 170 vestibularis schwannomás beteg eloszlása a click-, illetve STB-ingerre adott  

válasz szerint  

 

 P13 és N23 latenciák a click stimulusra adott válasznál 

 

Az eredményeket az 1.táblázat tartalmazza. Mindössze 3 esetben találtunk 

megnyúlt P13C latenciát, míg N23C esetén minden érték a normál tartományon belül 

volt. Következésképpen elmondható, hogy az amplitúdó csökkenése nem járt együtt a 

latencia megnyúlásával.  

 

P13 és N23 latenciák az STB stimulusra adott válasznál 

 

A latenciaértékeket az 1. táblázat tartalmazza. 8 esetben regisztráltunk megnyúlt 

P13STB latenciát, míg az N23STB minden esetben normális volt. Következésképpen itt 

is elmondható, hogy az amplitúdó csökkenése nem járt együtt a latencia megnyúlásával.  
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Nincs kiváltható válasz a click stimulussal 

A 170 betegből 118-nál (69,4%) nem tudtunk hullámot regisztrálni a click-

stimulus során a schwannomával érintett oldalon. 

 

P13 és N23 amplitúdó  

 

A 118 betegből 78 (a 118 beteg 66,1%) sem a click-ingerre, sem az STB-ingerre 

nem adott választ. A további 40 betegnél volt regisztrálható P13-N23 hullám az 500 Hz-

es STB stimulusra a schwannomával érintett oldalon. A 40 esetből 24-nél az Epr 

normális volt, míg 16-nál csökkent volt az STB-re adott válasz. Ebből adódóan a 118 

beteg közül 94 esetén volt abnormális válasz STB-ingerlésre, míg 24 betegnél normális 

választ kaptunk.   

 

 

P13 és N23 latenciák STB-re adott válasznál 

 

Az értékeket az 1. táblázat tartalmazza. Annál a 40 betegnél, akik STB-re adtak 

választ, míg clickre nem, 7 esetben volt megnyúlt a P13STB latenciája, míg az N23STB 

minden esetben normális volt. Következésképpen itt is elmondható, hogy az amplitúdó 

csökkenése nem járt együtt a latencia megnyúlásával.  

 

Kalorikus válasz 

Stimulus típusa: click 

 

A Jonkees index átlagértéke azoknál a betegeknél, akik normális saccularis 

választ mutattak click-ingerre (Epr<40,2, n=36) 20 ± 27,4 % volt. Ezek közül 3 esetben 

(8%) a schwannoma oldalán teljes ívjáratparesis volt.  
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Azoknál, akik click stimulusra pozitív, de abnormális választ adtak (Epr>40,2, 

n=16) a Jonkees index átlagértéke 33,6 ± 33,4% volt. Mindössze 1 betegnél volt teljes 

ívjáratparesis a neurinoma oldalán.  

A click-ingerre saccularis választ nem mutatóknál (Epr = 100, n = 110) a 

Jonkees index átlagértéke 52,5 ± 41,0 % volt. Ezek közül 43 esetben volt teljes 

ívjáratparesis a patológiás oldalon. A click-ingerre választ nem adó betegeknél 

szignifikánsan gyengébb kalorikus választ találtunk összehasonlítva a normális választ 

mutatókkal (ANOVA, P < 0,001). Azoknál viszont, akik pozitív, de csökkent választ 

adtak a click stimulusra, nem találtunk szignifikáns különbséget a kalorikus válaszban a 

click stimulusra normális választ adókhoz képest (P = 0,56).  

 

Stimulus típusa: STB 

 

Hasonló adatokat kaptunk az STB ingerlés esetén is. A Jonkees index átlagértéke 

azoknál a betegeknél, akik pozitív saccularis választ mutattak STB-ingerre (Epr < 41,4, 

n=65) 33,7 ± 37,2 % volt. Ezek közül 13 esetben (20 %) volt mérhető teljes 

ívjáratparesis a schwannoma oldalán.  

Azoknál, akik az STB- stimulusra pozitív, de abnormális választ adtak (Epr > 

41,4, n=27) a Jonkees index átlagértéke 45,9 ± 39,9% volt. Hét betegnél volt teljes 

ívjáratparesis a neurinoma oldalán.  

Az STB-ingerre saccularis választ nem mutatóknál (Epr = 100, n = 70) a Jonkees 

index átlagértéke 52,5 ± 40,2 % volt. Ezek közül 25 esetben volt teljes ívjáratparesis a 

patológiás oldalon. Az STB-ingerre választ nem adó betegeknél szignifikánsan 

gyengébb kalorikus választ találtunk összehasonlítva a normális választ mutatókkal 
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(ANOVA, P < 0,05). Azoknál viszont, akik pozitív, de csökkent választ adtak az STB-

stimulusra, nem találtunk szignifikáns különbséget a kalorikus válaszban az STB-

stimulusra normális választ adókhoz képest (P = 0,36).  

Összefoglalva a Bárány-féle kalorikus vizsgálat elemzése során 

megállapítottakat elmondható, hogy a vízszintes ívjárat paresisének mértéke és a click-, 

vagy STB-stimulus után kiszámolt kiváltott potenciál ratio (EPR) között minimális 

korrelációt lehetett csak igazolni. 

 

Audiometriai válasz 

Stimulus típusa: click 

 

A magas frekvenciákat érintő halláscsökkenés átlagértéke azoknál a betegeknél, 

akik normális saccularis választ mutattak click-ingerre (Epr<40,2, n=36) 56,6 ± 26,8 dB 

volt. Ezek közül 4 esetben (11 %) a schwannoma oldalán ép volt a hallás 

(halláscsökkenés mértéke <15 dB).  

Azoknál, akik click stimulusra pozitív, de abnormális választ adtak (Epr>40,2, 

n=16) a magas frekvenciákat érintő halláscsökkenés átlagértéke 60,3 ± 32,1 dB volt. 

Mindössze 2 betegnél volt a hallás ép a neurinoma oldalán.  

A click-ingerre saccularis választ nem mutatóknál (Epr = 100, n = 110) a magas 

frekvenciákat érintő halláscsökkenés átlagértéke 68,9 ± 28,6 dB volt. Ezek közül 5 

esetben volt ép a hallás a patológiás oldalon.  
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Stimulus típusa: STB 

 

A magas frekvenciákat érintő halláscsökkenés átlagértéke azoknál a betegeknél, 

akik normális saccularis választ mutattak STB-ingerre (n=67) 60,5 ± 27,9 dB volt. Ezek 

közül 6 esetben (9 %) a schwannoma oldalán ép volt a hallás (halláscsökkenés mértéke 

<15 dB).  

Azoknál, akik STB-stimulusra pozitív, de abnormális választ adtak (Epr>41,4, 

n=28) a magas frekvenciákat érintő halláscsökkenés átlagértéke 66,6 ± 32,3 dB volt. 

Mindössze 2 betegnél volt a hallás ép a neurinoma oldalán.  

Az STB-ingerre saccularis választ nem mutatóknál (Epr = 100, n = 72) a magas 

frekvenciákat érintő halláscsökkenés átlagértéke 69,3 ± 28,1 dB volt. Ezek közül 3 

esetben volt ép a hallás a patológiás oldalon.  

Összefoglalva a magas frekvenciákat érintő halláscsökkenés mértékének 

elemzése során megállapítottakat elmondható, hogy a halláscsökkenés mértéke és a 

click-, vagy STB-stimulus után kiszámolt kiváltott potenciál ratio (EPR) között 

minimális korrelációt lehetett csak igazolni. 
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VI/2/B. A vestibularis kiváltott myogenikus válasz vizsgálata 

sclerosis multiplexben szenvedőknél 
 

Az amplitúdó és latenciaértékeket a 1. táblázat tartalmazza. 

 
 P13 lat. Bal 

(ms) 

P13 lat. Jobb 

(ms) 

N23 lat. Bal 

(ms) 

N23 lat. Jobb 

(ms) 

Ampl. Bal 

(µV) 

Ampl. Jobb 

(µV) 

 

Kontroll csoport 12.9 ± 1.9 

 

(10.5 - 19.8) 

12.7 ± 1.5 

 

(10.3 – 17.6) 

20.7 ± 2.8 

 

(17.3 – 29.8) 

21.3 ± 3.7 

 

(17 – 31.3) 

 

13.85 ± 4.3 

 

(7.34 – 23.24) 

 

16.02 ± 5.34 

 

(9.57– 26.12) 

Sclerosis 

multiplex 

csoport 

14.8 ± 1.5** 

 

(12.8- 18.9) 

14.4 ± 1.5** 

 

(12.5 – 19) 

21.2 ± 3.2 

 

(17.2 – 32.2) 

21.3 ± 3.2 

 

(15.2 – 29.5) 

11.07 ± 2.87* 

 

(5.51 – 17.34) 

11.61± 3.63* 

 

(6.15- 20.7) 

 

1. táblázat 

 

Lat.: latencia; Ampl.: amplitúdó 

Átlag értékek a standard deviációval. Az értéktartomány zárójelben látható. 

*p<0.05  (a kontroll és SM-csoport között) 

**p<0.01 (a kontroll és SM-csoport között) 
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A latenciaeloszlást a 1. ábra mutatja: 
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     1. ábra 

 

A kontroll- és SM- csoport P13 latencia és P13/N23 amplitúdó eloszlása. Jól 

látható, hogy az SM-es betegeknél a latencia hosszabb és az amplitúdó alacsonyabb, 

mint a kontroll csoportban.  
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     Kontroll csoport 

 

 Mind a 30 egészséges kontrollnál regisztráltuk a bifázisos választ. A nők 

és férfiak között nem találtunk szignifikáns eltérést. A normálérték felső határát az átlag 

+ 2 SD értéknél állapítottuk meg. A P13 hullám latenciájának felső határa a jobb 

oldalon 15,7 ms, a bal oldalon 16,7 ms volt. Az N23 hullám latenciájának felső 

normálértéke jobb oldalon 28,3 ms, bal oldalon 26,3 ms volt. Az amplitúdó esetében 

határértéket nem állapítottunk meg. Kórosnak csak a hullámkitérés teljes hiányát vettük 

(amplitúdó = 0). 

 Az oldaleltérés a P13 hullám esetében 1 ms volt.  

 

     Betegcsoport 

 

 Az SM-es betegeknél 22 esetben mindkét regisztráltunk hullámot (73%). 4 

esetben egyik oldalon sem volt értékelhető hullám, míg 4 betegnél csak unilateralisan 

volt látható kitérés.  

 4 betegnél (13%) a P13 hullám latenciája megnyúlt, ezek közül 3 esetben 

mindkét oldalon, egy esetben unilateralisan. Egy betegnél az N23 hullám latenciája is 

megnyúlt. Összességében 12 esetben (a betegek 40 %-ánál) találtunk valamilyen eltérést 

a VEMP regisztrátumokon (a hullám hiányát vagy megnyúlt latenciát). A férfiak és nők 

között nem volt szignifikáns eltérés. 

 Az oldaleltérés ebben a csoportban 0,57 ms volt (SD:0,82). 

 

 A statisztikai analízis során azt találtuk, hogy a P13-N23 amplitúdó az 

SM-es csoportban szignifikánsan kisebb, mint a kontroll csoportban (P<0,05 mindkét 

oldalon). A P13 hullám latenciája a betegcsoportban szignifikánsan nagyobb volt, mint 

a kontrollcsoportban (P < 0,01, mindkét oldalon). 
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Korreláció az MRI lelettel 

 

 Az MRI vizsgálatot minden betegnél elvégeztük és mivel ez diagnosztikus 

kritérium is, minden SM-es egyénnél multifocalis demyelinizációs gócok voltak. Ennek 

ellenére agytörzsi vagy felső cervicalis szegmensen lévő plakkok nem minden esetben 

voltak. Négy betegnél a VEMP kétoldalon hiányzott. Ezek közül 3 esetben kiterjedt 

agytörzsi plakkokat mutatott az MRI. Az összes SM-es beteg közül 15-nél (50%) volt 

demyelinizációs jel az MRI-n. Ezen belül kilenc betegnél (60%) kóros VEMP 

regisztrátumot kaptunk. A betegek másik felénél nem volt agytörzsi plakk, de három 

esetben (20%) kóros volt a VEMP. Ez szignifikáns különbséget jelent (P=0,025).     

  

Korreláció a szédüléssel 

 

 Tizenkettő sclerosis multiplexes beteg (40%) anamnézisében fordult elő 

legalább egy esetben szédülés. Ezek közül 4 betegnél volt kimutatható agytörzsi plakk, 

illetve szintén négy esetben regisztráltunk kóros VEMP-et. A betegek másik 

csoportjában, 18 betegnél 8 esetben volt kóros a VEMP. A különbség a két csoport 

között nem volt szignifikáns (P=0,37). 

 

 

 

Korreláció a betegség fennállása óta eltelt idővel 

 

 16 beteg esetén a sclerosis multiplex diagnózisát több, mint 10 éve 

állították fel. 9 esetben találtunk kóros VEMP-et. Tizennégy beteg közül, akiknél a 

betegség kevesebb, mint 10 éve áll fenn, 3 esetben volt kóros a VEMP. A relációt 

megfordítva, a 12 beteg közül, akiknél a VEMP kóros volt, 9 (75%) esetben a betegség 

több, mint 10 éve állt fenn. A fennmaradó 3 esetben a sclerosis multiplex 2 éven belül 

jelentkezett. A különbség éppen eléri a szignifikanciaszintet (P=0,05).   

 



 86

VII. MEGBESZÉLÉS 

     VII/1. A vestibularis rendszer kísérletes vizsgálata 
 

A feszültségfüggő Na- és K-csatornák modulációja a 

patkány vestibularis és facialis magvakban unilateralis 

labyrinthectomia és nervus facialis transsectio után 
 

Adatainkat a következőképpen összegezhetjük: 

- Az unilateralis labyrinthectomia nincs hatással a nucleus 

vestibularisokban expresszálódó mRNS-ekre: sem az Na α1 és Na α3, 

sem az Na β1-3, sem pedig az SK-1-3 csatornák mRNS-ének 

expressziója nem változott a kontroll csoporthoz képest.  

- A nervus facialis transsectiója nagyfokú Na α1 és SK-2 mRNS-

csökkenést okozott, míg az Na α3, SK-1 és SK-3 mRNS az ipsilateralis 

facialis motoneuronban szignifikánsan, nagyfokban növekedett. Ezek a 

változások a 3. postoperatív napon kezdődtek és még a 30. napon is 

fennálltak.     

 

 

    

 A nátriumcsatornák mRNS jelölése a vestibularis és facialis magvakban 

 

 A kapott eredményeink megfelelnek korábbi vizsgálatokban találtakkal. 

Furuyama és mtsai (1993 a,b) hasonló eloszlást írt le az Na α1 eloszlását tekintve az 

agytörzsben és a cerebellumban. Iwahashi és mtsai (1994) eredményeihez hasonlóan 

saját vizsgálatunkban is csökkent az Na α1, míg az Na α3 expresszió növekedett az 

axotomizált facialis motoneuronban. 
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Kontroll állatok 

 

Korábbi in situ hibridizációs vizsgálatokhoz hasonlóan közepes-erős Na α1 

expresszió volt megfigyelhető a vestibularis neuronokban, míg az Na α3 nem 

expresszálódott. Ez a tény felveti az Na α1 csatornák szerepét a medialis vestibularis 

neuronok (NVM) akciós potenciál létrehozásában. Korábbi in vitro vizsgálatok (Serafin 

és mtsai 1991 a,b; Dutia és Johnston, 1998) az NVM neuronokat két csoportba 

osztották: A- és B-típus. Az A-típusú neuronokat széles akciós potenciált követő 

egyszerű, mély AHP jellemzi. A B-típusú idegsejtekre szűkebb akciós potenciál és két-

komponensű (gyors első fázis, majd egy lassú második) AHP jellemzi. Him és Dutia 

(2001) ezeket a neuronokat vizsgálta intakt és labyrinthectomizált állatokon. Azt 

találták, hogy az átlagos spontán kisülési ráta szignifikánsan magasabb volt az operált 

állatokon, mint a kontroll csoportban. Ez a fokozott intrinsic excitabilitás szerepet 

játszhat a deafferentált vestibularis neuronok nyugalmi potenciáljának helyreállásában.  

 

Kísérleti csoport 

 

A vestibularis magvak pontos helyzetét a toluidinkékkel festett metszeteken 

pontosan meghatároztuk. Az Na α1, illetve Na β1-2 mRNS jelölt metszeteken a 

labyrinthectomizált oldalon hasonló denzitást találtunk, mint az ép oldalon minden 

postoperatív napon, illetve a kontroll csoporthoz képest sem volt eltérés. Az Na α3 és az 

Na β3 mRNS sem az intakt, sem a deafferentált oldalon nem jelent meg. Ezek alapján 

adataink nem támogatják azokat a hipotéziseket, hogy az Na α1 és α3, illetve Na β1-3 

ioncsatornák génexpressziójának megváltozásai szerepet játszanak a vestibularis 

kompenzáció folyamatában. Ez megegyezik Nguyen és mtsai (1998) vizsgálatával, akik 

nyulak visualis cortexében, monocularis deafferentációt követően nem találtak változást 

a nátriumcsatornák mRNS-ének expressziójában, de kimutatták, hogy az Na α1 és Na 

α3 gének expressziója függ a sérülés típusától (deafferentáció vs. axotomia). Ezt saját 

vizsgálataink is megerősítik, hiszen facialis axotomiát követően az Na α1 és Na α3 

mRNS-ek szintje változott.    
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A káliumcsatornák mRNS jelölése a vestibularis és facialis magvakban 

 

 Az SK oligonukleotid próbákkal detektált hibridizációs szignál specifikus volt. 

Az agytörzs és a cerebellum SK-jelölése a kontroll állatokban Stocker és Pedarzani 

(2000) és Tacconi és mtsai (2001) által leírtakhoz hasonló volt. Az operált állatokból 

nyert metszeteken krezil-ibolya festéssel pontosan meghatároztuk az agytörzsi magvak 

elhelyezkedését.  

   

 

Kontroll állatok 

 

A kálium csatornákat négy csoportba lehet sorolni: a késői, kifelé rektifikáló (Ik), 

a tranziens, kifelé rektifikáló (Ia), a rendhagyóan rektifikáló (Iir), és a kalcium-aktivált 

kálium csatornák (SK). Ezek a csatornák fontos szerepet játszanak a nyugalmi potenciál 

kialakításában, az akciós potenciál alakjának meghatározásában és az 

utóhiperpolarizációban.  

Az AHP mind az A-, mind a B-típusú NVM-neuronokban részben a 

feszültségfüggő nátrium és kálciumdependens káliumáramok által mediált (Serafin és 

mtsai 1991 a,b; Johnston és mtsai 1994; du Lac és mtsai 1996; Peusner és mtsai1998). 

Az SK-csatornák a lassú AHP létrehozásában játszanak szerepet. Az SK-1-es csatornák 

apamin-rezisztensek, míg az SK-2 és 3 csatornák nagyfokban apamin szenzitívek. Ebből 

adódóan a B-típusú NVM neuronok apamin-szenzitív AHP-jának létrehozásában az SK-

2 és 3 csatornák játszanak szerepet. Az SK-1-es ionáramok az A-típusú NVM neuronok 

apamin-inszenzitív utóhiperpolarizációjában szerepelhetnek.  

Voltage-clamp vizsgálatok kimutatták, hogy a motoneuronok AHP fázisa két fő 

komponensre osztható: f (fast) AHP és m (medium) AHP (Nishimura és mtsai  1989). 

Az fAHP-t a TEA (tetraetilammonium) és a 4-AP (1-aminopiridin) gátolja, ami arra 

utal, hogy az fAHP-t a feszültségfüggő nátriumcsatornák mediálják. Az mAHP 

létrehozása Nishimura és mtsai szerint SK-dependens folyamat. Vizsgálataink szerint a 

facialis motoneuronok mindhárom SK-csatorna mRNS-ét tartalmazzák.   
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Kísérleti csoport 

  

Him és Dutia (2001) vizsgálataiban kimutatták, hogy az A- és B-típusú 

neuronok ugyanolyan arányban fordulnak elő az intakt és a labyrinthectomizált 

állatokban. A B-típusú sejtek spontán kisülése viszont szignifikánsan nagyobb volt a 

deafferentált, mint a kontroll állatokban. Ez a fokozott intrinsic excitabilitás szerepet 

játszhat a nyugalmi kisülés visszaállításában a deafferentált vestibularis neuronokon. 

Vizsgálatainkban mindhárom SK-csatorna mRNS-ének mennyisége megegyező volt az 

operált és az ép oldalon az összes postoperatív napon. Ezen kívül az mRNS abundancia 

a kontroll és a kísérleti csoportban megegyezett. Tehát a vestibularis kompenzáció 

folyamatában az SK- csatornák nem játszanak szerepet. 

Vizsgálatunkban a nucleus facialisban az SK-csatornák előfordulása eltérően 

változott: az SK-1 és SK-3 mRNS mennyisége az axotomiát követő postoperatív 

szakban növekedett, míg az SK-2 csökkent. Az SK-2 csatornák csökkenése az 

axotomizált facialis motoneuronok AHP-jának csökkenését okozhatta. A 30. 

postoperatív napon a normál értékek felé való visszaállás figyelhető meg, ami 

magyarázhatja az ebben szakban klinikailag jellemző részleges javulását az 

arcidegbénulásnak.   

    

 

Összegzésképpen elmondható, hogy az unilateralis labyrinthectomia nincs 

hatással a nucleus vestibularisokban expresszálódó mRNS-ekre: sem az Na α1 és Na α3, 

sem az Na β1-3, sem pedig az SK-1-3 csatornák mRNS-ének expressziója nem változott 

a kontroll csoporthoz képest a postlaesionalis első hónap során. Rabbath és mtsai (2002) 

szintén nem találtak különbséget az alfa-amino-3-OH-metilizoxazol- 4-propionsavat 

kódoló mRNS szintjében, illetve de Waele és mtsai a GABA-receptorokat vizsgálva 

ugyanerre a megfigyelésre jutottak. Adataink tehát nem támogatják a génkódolt 

receptorok és ioncsatornák expresszióváltozásának szerepét a vestibularis 

kompenzációban. Továbbiakban transzkripcionális szintű folyamatok vizsgálata 

lehetséges immunhisztokémiai módszerekkel, specifikus antitestekkel.  

Ezzel szemben a nervus facialis transsectiója nagyfokú Na α1 és SK-2 mRNS-

csökkenést okozott, míg az Na α3 , SK-1 és SK-3 mRNS az ipsilateralis facialis 
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motoneuronban szignifikánsan, nagyfokban növekedett. Ez az eredmény magyarázhatja 

az axotomiát követő hosszú távú hyperexcitabilitást a facialis motoneuronokban 

(Nishimura és mtsai 1992). 

 

 

VII/2. A vestibularis rendszer klinikai vizsgálata 
 

VII/2/A. A vestibularis kiváltott myogenikus válasz vizsgálata 

féloldali vestibularis schwannomás betegeken 

 
 

Eredményeinket a következőképpen összegezhetjük: 

- 170 unilateralis vestibularis schwannomás beteget vizsgáltunk. 78,8 %-uknál 

találtunk click-és/vagy STB-ingerlést követően valamilyen diszfunkciót a 

sacculo-collaris pályákon.  

- A betegek 69,4 %-ánál nem regisztráltunk hullámot click-hanggal való 

stimulálást követően, de ezen csoport 23,5 %-ánál normál, vagy csökkent választ 

kaptunk 500 Hz-es STB-vel való ingerlés után. Ezek szerint elmondható, hogy 

az STB hatékonyabb stimulus a sacculo-collaris pályáknak, mint a click.  

- A P13 hullám latenciája az összes eset 10,5 %-ában, 18 betegnél nyúlt meg, míg 

a többi 152 esetben normális volt.  

- A kalorikus és audiometriai paraméterek vizsgálata során nem találtunk 

kifejezett korrelációt a VEMP eredménnyel, ami azt mutathatja, hogy az 

akusztikus neurinoma szelektíven károsíthatja a saccularis, az  akusztikus vagy a 

horizontalis vestibularis ideget.  
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                                                      1. ábra 

      VEMP regisztrátum click (A) és STB (B) hangingert követően 

 

A VEMP vizsgálat napjainkra egy klinikailag hatékony teszt a humán sacculo-

collaris pályák vizsgálatára. Vizsgálatainkkal megerősítjük korábbi, kisebb betegszámú 

vizsgálatok eredményeit (Murofushi és mtsai,1998: 21 beteg, Matsuzaki és mtsai, 1999: 

33 beteg), miszerint a vestibularis schwannomás betegek 80 %-ánál regisztrálható kóros 

VEMP. Vizsgálatainkkal először mutattuk ki, hogy az esetek egy harmadában a click és 

STB stimulációt követő válaszok nem konkordánsok. Olyan betegeknél, ahol click 

hangra nem volt válasz, STB-re tudtunk regisztrálni valamilyen (normál, vagy 

csökkent) hullámot. Ennek a fordítottját azonban nem tapasztaltuk. Véleményünk 

szerint a click hanggal való ingerlés hatékonyabb módszer a csekély saccularis 

diszfunkció kimutatására, ezáltal a saccularis ideget érintő tumorok diagnosztikájára.  

Ezt a nézetet támasztja alá Ushio és mtsai 2001-es tanulmánya is. Mindemelett azonban 

az STB igen hasznos lehet azokban az esetekben, ahol a click hangra már nincs 
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saccularis válasz az esetleges reziduális saccularis funkció kimutatására. 

Vizsgálatainkban a hullámok latenciája csupán az esetek kis részében nyúlt meg, ennek 

tehát csekély jelentősége van a tumordiagnosztikában.  

 

   

  

VII/2/B. A vestibularis kiváltott myogenikus válasz vizsgálata 

sclerosis multiplexben szenvedőknél 
 

 

A vestibularis kiváltott myogenikus válasz minden kontroll betegnél kiváltható 

volt. A válasz amplitúdója és a P13 hullám latenciája tekintetében statisztikailag 

szignifikánsan különbség volt a kontroll és betegcsoport között. Ez az eredmény 

bizonyítja, hogy a VEMP képes elkülöníteni az ép választ a kórostól. Vizsgálatunkban a 

sclerosis multiplexes betegek 40 %-a valamilyen szempontból kóros VEMP eredményt 

mutatott, ami azt jelzi, hogy a VEMP vizsgálat szenzitivitása valamivel alacsonyabb az 

SM diagnosztikájában használt egyéb elektrofiziológiai vizsgálaténál. Hess és mtsai 

(1987) szerint a kiváltott motoros potenciál (MEP) az esetek 76%-ban volt kóros, a 

vizuálisan kiváltott potenciál (VEP) 67%-ban, a szomatoszenzoros kiváltott potenciál 

(SSEP) 59%-ban és az auditoros kiváltott potenciál 39%-ban volt kóros a sclerosis 

multiplexes betegeknél.  

A szakirodalomban szereplő korábbi vizsgálatokban, ahol SM-es betegeket 

vizsgáltak, a VEMP szenzitivitása nagy eltéréseket mutatott. Alpini és mtsai (2004) 

vizsgálatában meglepően magas volt (70 %), míg Versino és mtsainál (2002) mindössze 

31,4 %. Bandini és mtsai (2004) 53 %-os szenzitivitást találtak. Ennek a magyarázata 

részben az eltérő normálértékekkel, részben a különböző betegpopulációval 

magyarázható. Vizsgálatunkban csak a hullám hiányát vettük kórosnak. A latencia 

esetében az átlag + 2SD érték volt a normál felső határa, ami megfelel az 

elektrofiziológiai vizsgálatoknál alkalmazott gyakorlatnak. Az általunk mért 40 %-os 

szenzitivitás érték közel van a BERA-ra jellemző, szintén 40 % körüli értékhez. Mivel a 

VEMP kiváltásához szükséges centralis pályák viszonylag rövid szakaszon futnak le az 

agytörzsben, ez magyarázhatja a kapott szenzitivitást.  



 93

A VEMP – hasonlóan a többi elektrofiziológiai vizsgálathoz- képes a 

szubklinikus laesiok kimutatására. Azon betegeink 67 %-a, akiknél abnormális VEMP-

et regisztráltunk, sem szédülés, sem egyéb vestibularis károsodásra utaló jel nem 

szerepelt az anamnézisben. Alpini és mtsai vizsgálatában a klinikai lelettel való 

konkordancia hasonló eredményt adott (55%).  

Vizsgálatunkban a leggyakoribb eltérés a P13-N23 hullám hiánya volt. A 

demyelinizációs betegségek általában vezetési lassulást okoznak, ami a latencia 

megnyúlását eredményezi. Nagyobb fokú myelinhüvely-vesztés azonban vezetési 

blokkot is okozhat, illetve akár axondegenerációhoz is vezethet. Mindezen tényezők a 

válasz hiányához vezetnek. Kóros VEMP esetén az MRI-n nagyszámú agytörzsi góc 

volt látható a betegek 60 %-ánál. Az MRI és a VEMP-eltérés közötti korreláció 

szignifikáns volt. Az a tény, hogy egyes esetekben a kóros VEMP regisztrátum ellenére 

az MRI-n nem volt agytörzsi plakk azt jelzi, hogy a VEMP érzékenysége a 

demyelinizációs gócok kimutatásában meghaladja az MRI szenzitivitását.  

A betegség diagnózisa után eltelt időt nézve a kóros VEMP-et mutató betegek 

75 %-ánál több, mint 10 éve állt fenn a betegség. Eszerint a VEMP-eltérések esélye az 

idő előrehaladtával növekszik.  

 

Összességében elmondható, hogy a VEMP szenzitivitása a többi 

elektrofiziológiai módszerhez viszonyítva alacsonyabb, de az egyetlen, amely a 

centralis vestibularis pályákat vizsgálja és képes szubklinikus, illetve MRI által sem 

detektált gócok azonosítására.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94

   VIII. KÖVETKEZTETÉSEK 

 
Vizsgálatainkban két oldalról közelítettünk a vestibularis rendszerhez. Egyrészt 

a molekuláris részről, amikor is a centralis vestibularis neuron és a facialis 

motoneuron intrinsic membrántulajdonságait vizsgáltuk in situ hibridizációs technika 

segítségével. A feszültségfüggő nátrium és a Ca-dependens káliumcsatornák 

mennyiségi változását regisztráltuk a laesiot követő különböző időpontokban (1, 3, 8 és 

30 nappal a műtét után).  

Összegzésképpen elmondható, hogy az unilateralis labyrinthectomia nincs 

hatással a nucleus vestibularisokban expresszálódó mRNS-ekre: sem az Na α1 és Na α3, 

sem az Na β1-3, sem pedig az SK-1-3 csatornák mRNS-ének expressziója nem változott 

a kontroll csoporthoz képest a postlaesionalis első hónap során. Adataink tehát nem 

támogatják az ioncsatornák expresszióváltozásának szerepét a vestibularis aktivitásban. 

Ezzel szemben a nervus facialis transsectiója nagyfokú Na α1 és SK-2 mRNS-

csökkenést okozott, míg az Na α3 , SK-1 és SK-3 mRNS az ipsilateralis facialis 

motoneuronban szignifikánsan, nagyfokban növekedett.      

Vizsgálataink másik részét a klinikai vizsgálatok tették ki. Az otolith funkció 

klinikai vizsgálatát célzó, széles körben használt eljárás napjainkig nem létezett, 

azonban egy új, a sacculus és/vagy a nervus vestibularis inferior működését vizsgáló 

módszer, a vestibularisan kiváltott myogen potenciálok (VEMP) regisztrálásának 

lehetőségével az otoneurológiai diagnosztika e téren is jelentős előrelépést tehet.  

A VEMP segítségével unilateralis vestibularis schwannomás, illetve sclerosis 

multiplexes betegeket vizsgáltunk. Arra kerestük a választ, hogy a VEMP mennyire 

használható a vestibularis diagnosztikában, illetve mennyi többletinformációt adhat 

számunkra a perifériás és centralis kórképek kimutatásában.  
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Eredményeinket schwannomás betegeket vizsgálva a következőképpen összegezhetjük: 

- 170 unilateralis vestibularis schwannomás beteget vizsgáltunk. 78,8 %-uknál 

találtunk click-és/vagy STB-ingerlést követően valamilyen diszfunkciót a 

sacculo-collaris pályákon.  

- A betegek 69,4 %-ánál nem regisztráltunk hullámot click-hanggal való 

stimulálást követően, de ezen csoport 23,5 %-ánál normál, vagy csökkent választ 

kaptunk 500 Hz-es STB-vel való ingerlés után. Ezek szerint elmondható, hogy 

az STB hatékonyabb stimulus a sacculo-collaris pályáknak, mint a click.  

- A P13 hullám latenciája az összes eset 10,5 %-ában, 18 betegnél nyúlt meg, míg 

a többi 152 esetben normális volt.  

- A kalorikus és audiometriai paraméterek vizsgálata során nem találtunk 

kifejezett korrelációt a VEMP eredménnyel, ami azt mutathatja, hogy az 

akusztikus neurinoma szelektíven károsíthatja a saccularis, az  akusztikus vagy a 

horizontalis vestibularis ideget.  

 

A VEMP vizsgálat napjainkra egy klinikailag hatékony teszt a humán sacculo-

collaris pályák vizsgálatára. Vizsgálatainkkal megerősítjük, hogy a vestibularis 

schwannomás betegek 80 %-ánál regisztrálható kóros VEMP. Először mutattuk ki, hogy 

az esetek egy harmadában a click és STB stimulációt követő válaszok nem 

konkordánsok. Olyan betegeknél, ahol click hangra nem volt válasz, STB-re tudtunk 

regisztrálni valamilyen (normál, vagy csökkent) hullámot. Ennek a fordítottját azonban 

nem tapasztaltuk. Véleményünk szerint a click hanggal való ingerlés hatékonyabb 

módszer a csekély saccularis diszfunkció kimutatására, ezáltal a saccularis ideget érintő 

tumorok diagnosztikájára. Mindemelett azonban az STB igen hasznos lehet azokban az 

esetekben, ahol a click hangra már nincs saccularis válasz az esetleges reziduális 

saccularis funkció kimutatására.  

 

Sclerosis multiplexes betegeket vizsgálva a leggyakoribb eltérés a P13-N23 

hullám hiánya volt. A demyelinizációs betegségek általában vezetési lassulást okoznak, 

ami a latencia megnyúlását eredményezi. Nagyobb fokú myelinhüvely-vesztés azonban 

vezetési blokkot is okozhat, illetve akár axondegenerációhoz is vezethet. Mindezen 

tényezők a válasz hiányához vezetnek. Kóros VEMP esetén az MRI-n nagyszámú 
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agytörzsi góc volt látható a betegek 60 %-ánál. Az MRI és a VEMP-eltérés közötti 

korreláció szignifikáns volt. Az a tény, hogy egyes esetekben a kóros VEMP 

regisztrátum ellenére az MRI-n nem volt agytörzsi plakk azt jelzi, hogy a VEMP 

érzékenysége a demyelinizációs gócok kimutatásában meghaladja az MRI 

szenzitivitását.  

A betegség diagnózisa után eltelt időt nézve a kóros VEMP-et mutató betegek 

75 %-ánál több, mint 10 éve állt fenn a betegség. Eszerint a VEMP-eltérések esélye az 

idő előrehaladtával növekszik.  
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              IX. ÖSSZEFOGLALÁS 

 
Vizsgálatainkban két oldalról közelítettünk a vestibularis rendszerhez. Egyrészt 

a molekuláris részről, amikor is a centralis vestibularis neuron és a facialis 

motoneuron intrinsic membrántulajdonságait vizsgáltuk in situ hibridizációs technika 

segítségével. Összegzésképpen elmondható, hogy az unilateralis labyrinthectomia nincs 

hatással a nucleus vestibularisokban expresszálódó mRNS-ekre: sem az Na α1 és Na 

α3, sem az Na β1-3, sem pedig az SK-1-3 csatornák mRNS-ének expressziója nem 

változott a kontroll csoporthoz képest a postlaesionalis első hónap során. Adataink tehát 

nem támogatják az ioncsatornák expresszióváltozásának szerepét a vestibularis 

aktivitásban. Ezzel szemben a nervus facialis transsectiója nagyfokú Na α1 és SK-2 

mRNS-csökkenést okozott, míg az Na α3 , SK-1 és SK-3 mRNS az ipsilateralis facialis 

motoneuronban szignifikánsan, nagyfokban növekedett.      

Vizsgálataink másik részét a klinikai vizsgálatok tették ki. A VEMP 

segítségével unilateralis vestibularis schwannomás, illetve sclerosis multiplexes 

betegeket vizsgáltunk. Arra kerestük a választ, hogy a VEMP mennyire használható a 

vestibularis diagnosztikában, illetve mennyi többletinformációt adhat számunkra a 

perifériás és centralis kórképek kimutatásában.  

A VEMP vizsgálat napjainkra egy klinikailag hatékony teszt a humán sacculo-

collaris pályák vizsgálatára. Vizsgálatainkkal megerősítjük, hogy a vestibularis 

schwannomás betegek 80 %-ánál regisztrálható kóros VEMP. Először mutattuk ki, hogy 

az esetek egy harmadában a click és STB stimulációt követő válaszok nem 

konkordánsok. Véleményünk szerint a click hanggal való ingerlés hatékonyabb módszer 

a csekély saccularis diszfunkció kimutatására, ezáltal a saccularis ideget érintő tumorok 

diagnosztikájára. Mindemelett azonban az STB igen hasznos lehet azokban az 

esetekben, ahol a click hangra már nincs saccularis válasz az esetleges reziduális 

saccularis funkció kimutatására.  

Sclerosis multiplexes betegeket vizsgálva a leggyakoribb eltérés a P13-N23 

hullám hiánya volt (a betegek 40%-ában). Kóros VEMP esetén az MRI-n nagyszámú 

agytörzsi góc volt látható a betegek 60 %-ánál. Az MRI és a VEMP eltérés közötti 

korreláció szignifikáns volt. A betegség diagnózisa után eltelt időt nézve a kóros 

VEMP-et mutató betegek 75 %-ánál több, mint 10 éve állt fenn a betegség. Eszerint a 
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VEMP-eltérések esélye az idő előrehaladtával növekszik.  
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       SUMMARY 

 
In our studies we approched the vestibular system and vestibular compensation 

from two sides: molecular and clinical.  

In our molecular studies we found, that unilateral removal of one labyrinth does 

not affect the abundance of mRNAs coding for the subunits SK1, SK2 and SK3 of the 

calcium-dependent potassium channels, and for the subunits Na αI and Na αIII and Na 

β1-3 of the sodium channels in the deafferented vestibular neurons during the first 

month following the lesion. Our data therefore do not support the idea of a widespread 

dynamic modulation of the expression of ion channels by vestibular activity in the 

vestibular system of adult rats.  In our clinical studies we investigated 170 patients 

suffering from unilateral vestibular schwannoma. We confirmed here previous data in 

smaller series showing that the VEMP showed abnormal findings in about 80% of 

acoustic neuroma patients. In addition, we showed for the first time in a large number of 

patients that the response to the VEMP test induced by high level clicks and to 500Hz 

STB may be different. In particular, a normal or reduced response could be evoked by 

STB even in the absence of clicks-VEMP on the affected side whereas the reverse was 

not true.  We also studied patients suffering from multiple sclerosis, where we found 40 

% of the patients with abnormal VEMP. We found, that VEMP abnormalities show the 

strongest correlation with demyelinative MRI lesions in the brainstem and a weaker 

correlation with the duration of the disease. The clinical signs of vestibular dysfunction 

don’t seem to affect the chances of obtaining abnormal results. Although the sensitivity 

of VEMP in detecting abnormality in MS patients is relatively low, as compared to 

other evoked potential modalities, its significance lies in that it is an easily and quickly 

performed electrophysiological method assessing the function of central vestibular 



 100

pathways.  
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