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   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 labirynthectomia (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, 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 és az intrinsic membrántulajdonságok megváltozása, 
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de a folyamatok molekuláris mechanizmusa eddig nagyrészt 

feltáratlan maradt.   

Klinikailag a vestibularis kompenzáció az agy azon 

fontos képessége, hogy helyreállítsa az eltolódást a kétoldali 

egyensúlyszervek között. Ez leginkább a perifériás vestibularis 

kiesést követő harmonikus tünetegyüttes megszűntetésében 

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, illetve  

- a régió anatómiája, fiziológiája és funkciója intenzív 

vizsgálatok tárgya.  
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   CÉLKITŰZÉSEK 
 
 

Vizsgálatainkban két oldalról közelítettünk a 

vestibularis rendszerhez. Egyrészt 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 otolith funkció klinikai vizsgálatát célzó, széles körben 
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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 unilaterális 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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              MÓDSZEREK 
 

    Molekuláris vizsgálatok 

 

 Sebészi eljárás: labirynthectomia és a nervus facialis 

transsectioja 
  Az egyik vizsgálatban 51, a másikban 30 felnőtt, hím, 

pigmentált, 200-300 g-os Long-Evans patkányt használtunk 

vizsgálatunkban. 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.  

       

 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 
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- 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.  

 

A feldolgozási folyamat lépései a következők voltak: 

 

- Szöveti preparáció 

- Oligonucleotid próbák 

 Vizsgálatunk során a Na α- és SK-csatorna esetében két, 

míg az Na β-csatornák esetében egy antisense oligonukleotid 

próbát használtunk.  

- In situ hibridizáció és autoradiográfia 

- Autoradiogram elemzés 

- 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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   Klinikai vizsgálatok 
                    Vestibularis schwannoma 

 
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.  

 

Vestibularis kiváltott myogenikus válasz 

 

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).  

 

Kalorikus vizsgálat 

 

30 és 44 Celsius-fokos vízzel ingereltük az ívjáratokat 

Dix-Hallpike-Fitzgerald metodika szerint. Az ívjáratparesis 
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százalékos kifejezésére az ún. Jonkees-formulát használtuk. 

 

Audiometria 

 

Szubjektív, tiszta hang audiometriát végeztünk a 

vizsgálatban részt vevő valamennyi egyénen.  

 

Statisztika 

 

Tekintettel a nagy elemszámra, az adatok értékelésére 

varianciaanalízist (ANOVA) használtunk, ahol a 

szignifikanciaszintet P = 0,05-ben állapítottuk meg. 

 

Sclerosis multiplex 

 

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. 
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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). 

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. 
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           EREDMÉNYEK 

 

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 postlézionális 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.      
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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.  

Eredményeinket schwannomás betegeket vizsgálva 

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 pályák vizsgálatakor, mint a click-

hang.  

- A P13 hullám latenciája az összes eset 10,5 %-ában, 18 

betegnél nyúlt meg, míg a többi 152 esetben normális 

volt.  
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- 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.  

 

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 hiányát eredményezik. Kóros 

VEMP esetén az MRI-n nagyszámú agytörzsi góc volt látható a 

betegek 60 %-ánál. 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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       KÖVETKEZTETÉSEK 

          Molekuláris vizsgálat 

 

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 postlézionális 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.      

 

 

                  Klinikai vizsgálat 

 

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 
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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 rezidualis 

saccularis funkció kimutatására. 

 

Sclerosis multiplexes betegeket vizsgálata után 

elmondható, hogy 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.  

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. 
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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.  
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