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I. BEVEZETÉS  
Mint minden kutatásban, az enyémben is fontos szerepe volt a 

témaválasztásnak. Dolgozatom és eddigi kutatásaim témájával kapcsolatban is 
felmerülnek ezek a kérdések: Miért „szaruhártya”? Miért „diabetes”? Miért 
„diabeteses keratopathia”? És miért „in vivo konfokális mikroszkópia”? 

Miért szaruhártya? 

A cornea az emberi szervezet egyik legcsodálatosabb és legfigyelemreméltóbb 
szövete. A szaruhártya teszi lehetővé a látást, átlátszóságánál fogva „ablak a 
világra”. A szaruhártyát különböző rétegek alkotják, melyek mindegyikét szigorú, 
szabályos sejtstruktúra jellemez. A szaruhártya épségéhez, átlátszóságának 
fenntartásához ezen struktúra/szerkezet kényes egyensúlya szükséges. Ha ez a 
szabályos struktúra valamilyen kóros állapot vagy kórfolyamatok következtében 
megbomlik, a cornea transzparenciája csökken, jelentősen károsítva a látást. 

A szaruhártya másik különlegessége, hogy az emberi szervezet legdúsabban 
beidegzett szövete, itt a legnagyobb az egységnyi területre eső érzőidegrostok 
száma. Becslések szerint a superficiális epithelialis rétegben kb. 7 000–16 000 
érzőidegvégződés található négyzetmilliméterenként. Összehasonlításként, a 
corneális beidegzés 20-40-szerese a fog pulpáénak és 300–600-szorosa a bőrének.  

Miért diabetes? 
A diabetes, különösen annak leggyakoribb típusa, a 2-es típusú diabetes 

mellitus a feljett, nyugati világ, de egyre inkább a fejlődő világ népbetegsége is. A 
2-es típusú diabetes a cukorbetegség leggyakoribb típusa, az összes diabeteses eset 
90-95%-át jelenti. Jelenleg a Föld felnőtt népességének mintegy 5-6%-át érinti. 
Jelentősége erősen növekszik, a betegség nemcsak időskorban jelentkezik, hanem 
egyre gyakoribb a középkorúaknál vagy fiatal felnőttkorban kezdődő betegség. 
Incidenciájának és prevalenciájának növekedése mellett az egyre javuló 
egészségügyi gondozás miatt a betegek várhatóan egyre hosszabb ideig élnek 
együtt a betegséggel, a kialakuló szövődményekkel.  

Miért diabeteses keratopathia? 

A diabetes mellitus a szem minden szövetét érinti, károsítja. Legismertebb, 
széleskörben vizsgált és publikált szemészeti szövődménye a diabeteses 
retinopathia. Napjainkban azonban egyre nagyobb szakmai figyelem fordul a 
korábban elhanyagolt diabeteses keratopathia ill. keratoepitheliopathia felé. A 
cukorbetegek szaruhártyáiban jellemző elváltozások feltehetőleg összefüggést 
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mutatnak a perifériás neuropathiával, valamint elhúzódó, rosszabb 
sebgyógyuláshoz vezetnek.  

Továbbá napjainkban egyre több olyan szemészeti – műtéti vagy optikai – 
beavatkozást végzünk, melyek a szaruhártyát érintik: így a kontaktlencseviselés, 
szürkehályogműtét során a cornealis sebkészítés, refraktív műtétek, 
szaruhártyaátültetés. A szürkehályogműtétek esetében a modern műtéti technológia 
a corneális sebkészítés elterjedéséhez vezetett. Jellemző továbbá a korábbi 
évtizedekhez képest a fiatalabb életkorban, a cataracta korábbi stádiumában 
elvégzett műtét. A modern refraktív célú excimer lézeres szaruhártyaműtétek pedig 
természetszerűleg szintén a corneán végzett beavatkozások. 

Régebben a cukorbetegség a legtöbb szemészeti beavatkozás relatív 
kontraindikációját képezte. A diabeteses betegeknek a cukorbetegséggel való 
hosszabb együttélése, és az egészségügyben alkalmazott technológia gyors 
fejlődése következtében egyre gyakrabban végzünk cukorbetegeken műtéti 
beavatkozásokat.  

A diabeteses keratopathia módosíthatja az amúgy sikeres cataracta és refraktív 
beavatkozások gyógyulását a diabeteses betegcsoportban. A hosszabb vitrektómiás 
műtétek során a diabeteses keratopathia következtében egyrészt romlik a 
beavatkozás alatti átláthatóság, másrészt a műtét utáni reepithelizáció elhúzódhat. 

És miért in vivo konfokális mikroszkópia? 

Az in vivo konfokális corneamikroszkópia a szaruhártya élőben történő 
vizsgálatára alkalmas ideális eszköz. Segítségével a szaruhártya szerkezete, rétegei 
és sejtjei részletgazdagon, valós időben és főleg nem-invazív módon vizsgálhatók. 
Ahhoz hasonlítható tulajdonképpen, mintha hagyományos szövettani vizsgálatot 
végeznénk, annak invazivitása valamint festékek használata nélkül, és legfőképpen 
élő személyben. 

Az in vivo konfokális corneamikroszkópia segítségével hozzájárulhatunk a 
diabeteses keratopathia hátterének, részjelenségeinek megismeréséhez, 
progressziójának követéséhez, a terápiás próbálkozások hatásosságának és 
hatékonyságának értékeléséhez. Jövőbeni klinikai jelentősége a diabeteses 
népességben szükségessé váló, a szaruhártyát érintő beavatkozások előtti 
prognosztikai vizsgálatok elvégzése lehet. 
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II.  CÉLKIT ŰZÉSEK 

1. Módszer kifejlesztése és validálása a cornea különböző rétegeiben 
történő sejtszámolásra in vivo scanning slit konfokális mikroszkópia 
alkalmazásával 

Vizsgálatunk célja volt kidolgozni és validálni egy nem invazív, gyors, 
megbízható és reprodukálható módszert, mellyel egy, a kereskedelmi forgalomban 
kapható scanning-slit rendszerű konfokális corneamikroszkóp használatával, in 
vivo a cornea különböző rétegeiben kvantitatív (pl. sejtsűrűség) vizsgálatok 
végezhetők.  

2. A diabeteses keratopathia vizsgálata in vivo konfokális 
mikroszkópiával: kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok 

2.A. A cukorbetegség hatásának vizsgálata a szaruhártya különböző 
rétegeiben a sejtek sűrűségére 

Célkitűzésünk a 2-es típusú diabeteses betegek szaruhártyáiban a betegség korai 
fázisában megjelenő kvalitatív és főleg kvantitatív változások vizsgálata volt, 
különös tekintettel a sejtszámváltozásra. 

Célunk volt az általunk korábban kidolgozott és validált módszer szerint 
meghatározni a szaruhártya hat sejtrétegében a vonatkozó sejtsűrűséget, azaz 
sejtdenzitást, majd összehasonlítani a cukorbetegek és egészséges 
kontrollszemélyek szaruhártyájában kapott adatokat. 

A cornea autofluoreszcenciája (CAF) diabeteses betegek szaruhártyájában 
magasabb, mint egészséges kontrollszemélyekében. Célunk volt vizsgálni, hogy a 
diabeteses betegek szaruhártyájában fellépő emelkedett autofluoreszcencia 
hátterében állhat-e a sejtdenzitás változása. 

2.B. A subbasalis idegrostréteg vizsgálata diabetesben 

Vizsgálatunk célja a szaruhártya beidegzésének – különösen a subbasalis 
idegrostrétegnek –, valamint a szomszédos sejtrétegeknek kvalitatív és kvantitatív 
vizsgálata volt a nem-invazív in vivo konfokális mikroszkópia segítségével az 
idegrostok pathológiájának korai felismerésére enyhe ill. közepes fokú diabeteses 
retinopathiában szenvedő cukorbetegeknél. 
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Vizsgálataink során megfigyeltünk közvetlenül a basalis epithelialis sejtréteg 
alatt elhelyezkedő magasreflektivitású sejteket (HRC). További vizsgálatunk célja 
ezen sejtek tulajdonságainak, számuknak változásának megfigyelése, illetve 
valószínű azonosítása volt. 

2.C. A szaruhártya stroma vizsgálata diabetesben, stromális idegek 

A szaruhártya állományáról készített konfokális mikroszkópos képeken a 
jellemzően megfigyelhető képletek a nagyszámú keratocyta sejtmagok. Ám a 
szaruhártya stromában ezeken kívül más, egyéb struktúrák is ábrázolódhatnak. 

Célunk volt a stromális idegek vizsgálata 2-es típusú diabeteses betegek, 
valamint egészséges kontrollszemélyek szaruhártya állományában készített 
konfokális mikroszkópos képeinken. 

A szaruhártya stromájában sajátságos, igen magas reflektivitású fejből és 
halványabb (egyenes vagy hullámos) farokból álló képleteket is észleltünk. Célunk 
volt ezen képletek sajátságainak megfigyelése, morfológiai és denzitásbeli 
változásainak in vivo vizsgálata, 2-es típusú diabeteses betegek és egészségesek 
szemében. 
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III.  MÓDSZEREK 

Helyszín. A vizsgálatokat Portugáliában, Coimbrában a Coimbrai Egyetem 
Institute of Biomedical Research on Light and Image (IBILI) intézetének Center of 
Ophthalmology részlegében végeztem.  

Vizsgálati személyek csoportjai, betegcsoportok. A betegek és a 
kontrollszemélyek kiválasztása 2001 júliusa és 2002 júliusa között folyamatosan 
történt. Minden, a vizsgálatban résztvevő szaruhártya teljesen transzparens volt és 
alapos réslámpás biomikroszkópos vizsgálattal nem mutatott semmilyen kórosat. A 
vizsgálatból kizárásra kerültek, akik kontaktlencsét viseltek, akut szemészeti 
beteségben szenvedtek, vagy (diabetesesek esetében) kórtörténetükben a 
diabetestől eltérő egyéb szemészeti betegség előfordult. 

1. Mérések egészséges kontroll vizsgálati személyeken, sejtszámolási módszer 
kidolgozása, validálása. Húsz egészséges vizsgálati személyt toboroztunk, 
életkoruk 28 és 74 év között (átlag: 53,7 év) volt, kórtörténetükben szemészeti 
és/vagy szisztémás betegség nem szerepelt. Az in vivo konfokális mikroszkópos 
vizsgálat a protokoll szerint történt, a hat szaruhártyarétegben sejtdenzitást 
számoltunk. 

2.A. Sejtdenzitás-vizsgálatok diabeteses betegek szaruhártyáiban. Tizenöt 2-es 
típusú diabetes mellitusban szenvedő 39 és 69 év közötti (átlag: 60,9 ± 8,5 év), 
inzulinkezelésben nem részesülő beteget (9 férfi, 6 nő), választottunk ki azok 
közül, akik először jelentek meg a Coimbrai Egyetemi Kórház szemészeti 
ambulanciáján, és enyhe, az Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study 
(ETDRS) tanulmány szerinti klasszifikáció szerint 20-as szintű retinopathiájuk volt. 
A cukorbetegség fennállási ideje 2 és 20 év közötti (átlag: 11,3 ± 6,2 év) volt. 
Kontrollként tizenöt egészséges (nem diabeteses), életkor szerint egyeztetett 
személyt (4 férfi, 11 nő), életkoruk 35 és 74 év közötti (átlag: 59,3 ± 11,0 év) 
választottunk. 

2.B. A subbasalis idegrostréteg vizsgálata diabetesben. Húsz 2-es típusú 
diabetes mellitusban szenvedő, inzulinkezelésben nem részesülő, 50 és 75 év 
közötti életkorú beteget (11 férfi, 9 nő) választottunk ki. Közülük az ETDRS 
tanulmány szerinti klasszifikáció szerint 10 enyhe fokú (ETDRS 20-as szint, DR20) 
és 10 közepes fokú (ETDRS 35-ös szint, DR35) diabeteses retinopathiában (DR) 
szenvedő beteg volt. Életkoruk a két betegcsoportban (DR20: 58,9 ± 9,37 év, 
DR35: 60,1 ± 5,65 év), valamint a 10 korban megfelelő egészséges kontrollszemély 
(60,1 ± 7,98 év) esetében hasonló volt. 
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2.C. A szaruhártya stroma vizsgálata diabetesben. Nyolc 2-es típusú diabetes 
mellitusban szenvedő, inzulinkezelésben nem részesülő, 50 és 75 év közötti 
életkorú beteget (4 férfi, 4 nő) választottunk ki. Közülük az ETDRS tanulmány 
szerinti klasszifikáció szerint négy enyhe fokú (ETDRS 20-as szint, DR20) és négy 
közepes fokú (ETDRS 35-ös szint, DR35) diabeteses retinopathiában szenvedő 
beteg volt. Életkoruk a két betegcsoportban (DR20: 60,2 ± 8,37 év, DR35: 
62,1 ± 5,43 év), valamint a 8, korban megfelelő egészséges kontrollszemély 
(62,33 ± 6,98 év) esetében hasonló volt. 

Eszközök. Vizsgálatainkban az emberi szaruhártyák in vivo vizsgálatára 
használt konfokális mikroszkóp ún. scanning-slit rendszerű konfokális 
corneamikroszkóp (Confoscan P4, Tomey, Fortune Technologies, Vigonza, 
Olaszország) volt, standard Achroplan nem-applanáló immerziós objektívvel 
(Zeiss, Oberkochen, Németország, 40x/0,75 numerikus apertúra). A műszer a 
konfokális elven alapulva, a szaruhártya a fókuszsíkhoz közel eső kis mérési 
térfogatban, ún. optikai szeletben, lévő struktúráiról in vivo visszaverődő fényt 
ábrázolja egy számítógép képernyőjén, miközben a máshonnan visszaverődő fény 
szóródik, s nem ábrázolódik a képernyőn.  

A vizsgálat menete. A vizsgálathoz a beteget helyi érzéstelenítő szemcsepp 
(0,4% oxybuprocaine chlorhydrate, Anestocil, Oftalder, Oeiras, Portugália) és egy 
csepp tiszta gél (Na-hyaluronát 10 mg/ml, Healon, Pharmacia & Upjohn, Uppsala, 
Svédország), mint az objektív lencse és a szaruhártya között az optikai csatolásra 
szolgáló viszkózus immerziós folyadék becseppentése után a mikroszkóp elé 
ültettük. A vizsgált személy a vizsgálatkor egyenesen előre tekintett.  

A képrögzítés során az aktuálisan kiválaszott optikai szelet struktúrái valós 
időben (25 képkocka/másodperc mintavételezéssel) ábrázolódtak a számítógép 
képernyőjén, egyidejűleg VHS szalagon rögzítésre kerültek. Vizsgálataink során a 
szaruhártya centrumában, az optikai tengely mentén, arra merőlegesen, az 
epithelium és az endothelium között rétegenként felvételeket készítettünk, valós 
időben 6-10 teljes vastagságú scan került rögzítésre. Egy szem vizsgálatának teljes 
ideje kb. két-három percet vett igénybe, a nyers regisztrátumon szemenként kb. 
3000 – 4500 képkockát eredményezve. 

A képfeldolgozás utólagosan zajlott, azaz a rögzített képek kvalitatív és 
kvantitatív elemzésére már a vizsgált személy távozása után került sor. A legjobb 
képminőségű (legjobban fókuszált, mozgási műtermékektől mentes) és az adott 
vizsgálat céljának megfelelő (a szaruhártyaréteg klasszifikáció alapján 
meghatározott) képek kiválasztása vizsgált szemenként kb. egy óra időtartamot vett 
igénybe. 
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A szaruhártyarétegek klasszifikációja in vivo konfokális 
corneamikroszkópos analízishez. A szaruhártyarétegek klasszifikációját 
morfológiai jellemzőik alapján dolgoztuk ki és végeztük, a disszertációban 
részletezett módon. 

A szaruhártya különböző rétegeiben történő sejtszámoláshoz hat 
szaruhártyaréteget különítettünk el: a superficialis vagy felszíni epithelialialis 
réteget, a basalis epithelialis réteget, az elülső-, a középső-, és a hátsó 
stromaréteget, valamint az endotheliumot. 

A szaruhártya subbasalis idegrostrétegének vizsgálatához a képanalízis során 
különös figyelmet fordítottunk a subepithelialis ideg plexusra valamint a vele 
szomszédos sejtrétegekre. 

A sejtszámolás módszere. A sejtszámolás első lépéseként a vizsgálatkor 
rögzített videószalagról kiválasztottuk a legjobban fókuszált, éles, mozgási 
műtermékektől mentes képeket. Az adott képen a számolandó sejtek megjelölése 
szemimanuálisan történt: a számítógép képernyőjén az adott szaruhártyarétegnek 
megfelelő, előre meghatározott négyszögletes számolókereten belül minden, a 
klasszifikáció alapján meghatározott sejtet vagy sejtmagot megjelöltünk. 
Gundersen-féle torzításmentes számolókeretet alkalmaztunk. 

A számolókeret pontos méretét és a benne elhelyezkedő képletek/sejtek felszíni 
sejtdenzitását (sejtek száma per mm2) a Confoscan mikroszkóp integrált 
számítógépes programja (Confo-Commander v2.7.1, Tomey, Erlangen, 
Németország) számolta ki. 

A superficialis epithelialis, basalis epithelialis és az endothelialis sejtek 
esetében egységnyi területre eső, felszíni sejtdenzitást (sejtek száma per mm2) 
számoltunk, mivel ezek a sejtek megközelítőleg ún. monolayert képeznek. A 
stromalis rétegek (elülső-, középső- és hátsó-stroma) esetében első lépésként a 
keratocyta sejtmagok felszíni sejtdenzitását (NA = sejtek száma per mm2) 
határoztuk meg a Confoscan mikroszkóp integrált számítógépes programja 
alkalmazásával a számolókeret és a megjelölt sejtmagok segítségével. A stromális 
rétegekben szükséges egységnyi térfogatra eső, térfogati sejtdenzitás (NV = sejtek 
száma per mm3) kiszámítása sztereológiai elvek felhasználásával történt. A teljes 
stromára vonatkozó sejtdenzitást az elülső-, középső és hátsó stroma 
sejtdenzitásainak súlyozott átlagából számoltuk, súlyszámként az adott réteg relatív 
vastagságát vettük figyelembe.  

A sejtdenzitásértékek meghatározásához minden szaruhártyaréteg esetében öt 
különböző képen végeztünk sejtszámolást. 
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Validálás 

Pontválasz-függvény (point spread function, PSF). A mikroszkóp optikai 
szekcionáló képessége az axiális felbontóképességtől függ. Az axialis 
felbontóképesség a pontválasz-függvény félértékszélessége (full-width at half 
maximum, FWHM) által meghatározott. A pontválasz-függvény 
magasreflektivitású minta fókuszsíkon keresztüli axiális mozgatásával mérhető. A 
kísérleti set-up egy Melles-Griot MicroBlock™ 17 AMB 003 (Irvine, CA, USA) 
precíziós pozicionálóra szerelt Melles-Griot model 01 MFG 011 síktükörből állt. A 
mikroszkóp rögzítve volt, a fókusz adott síkra volt beállítva, majd a tükröt ezen a 
síkon keresztül mozgattuk 1 µm-es lépésekben. Minden lépésben rögzítettük a 
tükör képét, majd az egyes képek intenzitásértékeiből kiszámítottuk a 
félértékszélességet. 

Képméret és torzítás. A mikroszkóp optikai rendszerének ill. a képernyőnek a 
torzítását USAF 1951-es tesztábra (Melles-Griot model 04TRP003) segítségével 
mértük, melyet különböző pozíciókban helyeztünk el a mikroszkóp előtt. A 
céltárgy egy kalibrált négyzetének méretét (55,2 µm x 55,2 µm) a Confoscan P4 
szofverével minden pozícióban kiszámítottuk. A Confoscan P4 szoftver által 
megadott területértéket szintén hitelesítettük a céltárggyal. 

A szaruhártyarétegek klasszifikációjának validálása. A szaruhártyarétegek 
leírt definíciói és jellemzői alapján történő morfológiai klasszifikációjának 
validálása során megmértük a mérési térfogat mélységbeli pozícióját az optikai 
tengely mentén, egy, a mikroszkóp mikrométercsavarjára szerelt preciziós 
potenciométerhez kötött digitális voltmérő segítségével. A módszer nem mozgó 
(immobilis) szemet igényelt, hogy a referencia réteg és az optikai szeletek azonos 
koordinátarendszerben kerülhessenek rögzítésre. Mérést két szemen végeztünk, 
mérésünk alanyaként egyik alkalommal egész donor szemet (két óra post mortem), 
másik alkalommal egy egészséges élő személy egyik szemét használtuk. A 
konfokális mikroszkópos vizsgálatot a protokoll szerint végeztük, és kiválasztott 
képek mélységi helyzetét összehasonlítottuk a réteg morfológiai 
klasszifikációjával. A cornea teljes vastagságértékét minden esetben ultrahangos 
pachymetriával erősítettük meg. 

A mérések megismételhetősége. Az adott meneten belüli ismételhetőség 
(intra-session repeatability) meghatározásához az adott szaruhártyán egy adott 
vizsgálati alkalommal rögzített képekből két különböző alkalommal válogattunk a 
sejtszámolásra optimális és legmegfelelőbb képeket. A mérések közötti 
ismételhetőség (inter-session repeatability) meghatározásához az adott szaruhártyán 
magát a vizsgálatot is megismételtük, a második vizsgálat az első alkalom után 14 
nappal történt. A mérést két vizsgálószemély végezte három egészséges önkéntes 
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szaruhártyáján. Az ismételhetőségi koefficiensek számítása a Brit Szabványügyi 
Hivatal (British Standards Institution) iránymutatása alapján történt.  

A sejtdenzitások validálása. A konfokális corneamikroszkóp alkalmazásával 
végzett sejtdenzitás méréseinket minden szaruhártyaréteg esetében ugyanazon a 
szaruhártyán végzett hagyományos szövettani módszerrel validáltuk. Három friss 
humán donor corneán végeztünk konfokális corneamikroszkópos, majd 
fénymikroszkópos (Nikon Eclipse TE 300, Tokyo, Japán) vizsgálatot a szaruhártya 
optikai tengelyére merőleges képsíkokban, majd a két módszerrel kapott 
eredményeket összehasonlítottuk. A szaruhártyák donorai szemészeti betegségektől 
mentesek voltak, a donor corneák megelőző biomikroszkópos vizsgálat során 
épnek tűntek, nem mutattak semmilyen morfológiai elváltozást.  

A donor szemek begyűjtése után (két óra post mortem), a szaruhártya minden 
rétegére kiterjedően a vizsgálati protokollnak megfelelő konfokális mikroszkópos 
vizsgáltot végeztünk. Közvetlenül a vizsgálat után a szaruhártyát kimetszettük 8 
mm átmérőjű kalibrált trepán alkalmazásával és 10%-os pufferolt formalinnal 
fixáltuk. A fixálás után a szaruhártyakorong átmérőjét mérőkörző segítségével 
megmértük. A zsugorodás mértékét a szaruhártyakorong fixálás előtti és utáni 
átmérőjének összehasonlításából nyertük. A szaruhártyakorong szövettani 
vizsgálatra előkészítése paraffinba beágyazással, majd 8 µm vastagságú frontális 
metszetek vágásával folytatódott. A metszeteket hematoxylin-eosinnal festettük. A 
térfogati sejtdenzitást a megfelelő felszíni sejtdenzitásból számítottuk, hasonlóan, 
mint a konfokális mikroszkópos módszernél (sztereológiai eljárás alkalmazásával), 
a szövetzsugorodás figyelembevételével, melyet minden szaruhártyaréteg esetében 
egyenlőnek feltételeztünk.  
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IV.  EREDMÉNYEK  

1. Mérések egészséges kontroll vizsgálati személyeken, a sejtszámolási 
módszer kidolgozása, validálása eredményei 

Pontválasz-függvény (point spread function, PSF), képméret és torzítás. A 
mért pontválasz-függvény (PSF) félértékszélességének (FWHM) értéke 8 µm. Az 
55,2 µm x 55,2 µm (= 0,00305 mm2) méretű kalibrációs minta a képernyő öt 
különböző pontján mért átlagos szélessége 57,4 ± 0,9 µm, magassága 53,0 ± 1,4 
µm, területe 0,00304 ± 0,000094 volt. A maximális eltérés kisebb volt, mint 3%.  

A szaruhártyarétegek klasszifikációjának validálása. Minden, a 
klasszifikáció szerint meghatározott szaruhártyaréteg az elvárt mélységben került 
kiválasztásra, kivéve az in vivo mért basalis epithelialis sejtréteg, mely 3%-kal volt 
az elvárt pozíció alatt. A szaruhártyarétegek mélységére vonatkozó mérések 
megmutatták, hogy a morfológiai alapú réteg- és sejtklasszifikáció használatával 
lehetséges a szaruhártya különböző rétegeinek jól megismételhető, következetes 
elkülönítése.  

A mérések megismételhetősége: adott meneten belüli ismételhetőség és 
mérések közötti ismételhetőség. Az átlagos (minden szaruhártyarétegre, mindkét 
vizsgálószemélyre vonatkozó) adott meneten belüli ismételhetőségi koefficiens 
5,8% (0,4 – 10,2%), és az átlagos menetek közötti ismételhetőségi koefficiens 8,3% 
(1,9 – 16,9%) volt. Mindkét esetben az endothelium rétegénél volt megfigyelhető a 
legjobb megismételhetőség. 

A sejtdenzitások validálása. A konfokális mikroszkóppal mért sejtdenzitások 
validálását hagyományos szövettani módszerrel végeztük, három humán donor 
szaruhártya felhasználásával, azonos szemek konfokális mikroszkópos 
vizsgálatával, majd hagyományos szövettani feldolgozása útján. A két módszer 
révén nyert értékek közötti eltérés átlagosan -1,3% volt, és -24,1% (hátsó stroma 
réteg) és +16,4% (basalis epithelialis réteg) között változott. A két eljárás 
stromarétegekre vonatkozó sejtdenzitásértékek átlagos különbsége -2377 sejt/mm3 
volt. A megegyezés 95%-os konfidenciaküszöbei -10742 sejt/mm3 és 5989 
sejt/mm3 voltak. A két módszer superficialis epithelialis, basalis epithelialis és 
endothelialis rétegekre vonatkozó sejtdenzitásértékek átlagos különbsége -22,1, 
899,1 és 231,1 sejt/mm2 volt. A mért átlagos szövetzsugorodás 6,0% volt. 

Az egészséges vizsgálati személyek szaruhártyáiban mért 
sejtdenzitásértékek. A superficialis epithelialis sejtréteg felszíni sejtdenzitása 
759 ± 162 sejt/mm2 (átlag ± SD), a basalis epithelialis sejtrétegé 5817 ± 632 
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sejt/mm2 és az endotheliumé 2743 ± 285 sejt/mm2 volt. A szaruhártyastroma 
középső rétegének térfogati sejtdenzitása (19578 ± 4421 sejt/mm3) szignifikánsan 
alacsonyabb volt, mint az elülső- (28616 ± 3081 sejt/mm3) vagy hátsó stromarétegé 
(26073 ± 5962 sejt/mm3).  

2.A. A diabeteses betegek szaruhártyáiban mért sejtdenzitásmérés 
eredményei 

Szembetűnő, látható morfológiai eltérést a diabeteses betegek és az egészséges 
kontrollszemélyek sejtjei között egyik szaruhártyarétegben sem figyeltünk meg.  

A számított sejtdenzitásértékek minden szaruhártyarétegben az optikai tengely 
mentén normáleloszlást mutattak a D’Agostino-féle próba szerint. Mivel a 
vizsgálószemélyek által mért értékek közötti ismételhetőség (inter-observer 
repeatability) átlagosan 7,2% volt, a két vizsgálószemély által mért értékek 
átlagolásra kerültek.  

Az egységnyi területre eső sejtszám a superficialis epithelialis, basalis 
epithelialis és endothelium rétegekben 815 ± 260, 5060 ± 301 és 2660 ± 364 
sejt/mm2 volt diabetesesekben, valamint 725 ± 171, 5950 ± 653 és 2690 ± 302 
sejt/mm2 egészséges kontollszemélyekben. Az egységnyi térfogatra eső keratocyták 
száma az elülső-, középső- és hátsó stromában diabetesesekben 27560 ± 3880, 
21930 ± 2110 és 25790 ± 3090 sejt/mm3 volt, egészséges kontollszemélyekben 
pedig 26300 ± 4090, 19390 ± 3120 és 25700 ± 3260 sejt/mm3. 

A basalis epithelialis rétegben erőteljesen szignifikánsan alacsonyabb 
sejtdenzitást figyeltünk meg a diabeteses betegek szemében, mint az egészséges 
kontrollszemélyekében (-15,0%, p = 0,0004). A többi szaruhártyarétegben nem 
találtunk szignifikáns sejtdenzitásbeli különbséget a diabeteses betegek és 
egészséges kontrollszemélyek között (p > 0,07). 

A középső stroma sejtsűrűsége szignifikánsan alacsonyabb mint akár az elülső, 
akár a hátsó stroma részben (p < 0,0001), mind diabeteses betegekben, mind pedig 
egészséges kontrollszemélyekben.  

2.B. A subbasalis idegrostréteg vizsgálata diabetesben eredményei 

A subbasalis idegrostok képenkénti átlagos száma enyhe fokú és közepes fokú 
diabeteses retinopathiában szenvedő betegek szaruhártyáiban egymáshoz hasonló: 
1,25 ± 0,52 és 1,22 ± 0,60 (p = 0,996), azonban mindkettőben szignifikánsan 
alacsonyabb, mint egészséges kontrollokéban (3,90 ± 1,13) (p < 0,001). A 
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diabeteses corneák subbasalis idegrostrétegének denzitásbeli csökkenése mellett 
megfigyeltük az idegrostkötegek kanyargósabbá válását. 

A basalis epithelialis réteg sejtdenzitása enyhe fokú diabeteses retinopathiában 
és közepes fokú diabeteses retinopathiában szenvedő betegek corneáiban nem 
különbözött szignifikánsan egymástól (5145 ± 237 és 5042 ± 236 sejt/mm2). 
Hasonlóan a subbasalis idegek sűrűségéhez, a basalis epithelialis sejtek denzitása is 
szignifikánsan alacsonyabb volt mindkét diabeteses csoportban, mint egészséges 
kontrollokéban (5648 ± 236 sejt/mm2) (p < 0,001). 

Továbbá, magasreflektivitású sejteket (highly reflective cells, HRC) figyeltünk 
meg a basalis epithelialis sejtek rétege alatt, jellemzően a subbasalis idegek mentén, 
s melyek morfológiája különbözik a keratocyták magjától. Langerhans-féle, avagy 
dendritikus sejteknek tartjuk őket. Ezen magasreflektivitású sejtek képenkénti 
átlagos száma enyhe fokú és közepes fokú diabeteses retinopathiában szenvedő 
betegek szaruhártyáiban szignifikánsan nem különbözött egymástól: 2,36 ± 1,12 és 
3,10 ± 0,97 (p = 0,207), azonban mindkét csoportban szignifikánsan magasabb 
értéket mutatott, mint egészséges kontrollokéban (1,13 ± 0,72) (p < 0,02). 

2.C. A szaruhártya stroma vizsgálatának eredményei diabetesben, 
stromális idegek 

A szaruhártya állományának elülső és középső részében készített konfokális 
mikroszkópos képeinken, bizonyos felvételeken vaskos kötegszerű reflektív 
képleteket figyeltünk meg, melyek stromális idegeknek felelnek meg. Az ép 
stromalis idegek egyenes lefutást mutatnak, elágazásokkal. A diabeteses betegek 
szaruhártyaállományában szintén megfigyeltünk a nagy stromalis idegekhez 
hasonló méretekkel rendelkező, hosszú, ám kanyargós lefutást mutató képleteket. 

In vivo konfokális corneamikroszkópos vizsgálataink során a szaruhártya 
stromájában igen magas reflektivitású fejből és halványabb (egyenes vagy 
hullámos) farokból álló képleteket figyeltünk meg, melyek elsősorban a 
szaruhártya stroma elülső és középső részében, ritkábban a hátsó részében 
helyezkednek el. Gyakran stromalis idegek mentén figyelhetők meg. A szaruhártya 
állományában egy, az epitheliumtól endotheliumig tartó területet áttekintő, 
konfokális mikroszkópos vizsgálat alatt átlagosan 52,5 ± 9,3 ilyen képletet találunk 
enyhe fokú diabeteses retinopathiában (DR) szenvedő betegekben, 40,0 ± 14,0 
darabot közepes fokú DR-ban szenvedő betegek szaruhártyájában, míg egészséges 
kontrollszemélyekben szignifikánsan alacsonyabb mennyiséget (6,8 ± 2,1, 
p < 0,001).  
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V. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ 

EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA  

1. Módszer kifejlesztése és validálása a cornea különböző rétegeiben 
történő sejtszámolásra in vivo scanning slit konfokális mikroszkópia 
alkalmazásával 

Gyors, megbízható és reprodukálható módszert dolgoztunk ki az emberi 
szaruhártya különböző rétegeinek nem invazív in vivo kvantitatív vizsgálatára 
scanning-slit rendszerű konfokális corneamikroszkóp (SSCM) használatával. Az in 
vivo konfokális mikroszkópiával mért sejdenzitásértékeket hagyományos szövettani 
módszerrel validáltuk. 

Leírtuk a szaruhártyarétegek konfokális mikroszkópos jellemzőin alapuló 
klasszifikációját, a képrögzítés és a szemimanuális, sejtek megjelölésén alapuló 
sejtszámolás pontos technikáját, a felszíni és térfogati sejtdenzitás 
meghatározásának módjait, a mérések reprodukálhatóságának mértékét.  

Eljárásunk megbízható sejtdenzitás értékeket szolgáltat az optikai tengely 
mentén, arra merőlegesen a szaruhártya hat rétegében (mélységében) in vivo. 

A módszerünk jelentőségét mutatja, hogy a nemzetközi irodalomban azóta is 
folyamatos iránta az érdeklődés, a szaruhártya sejtsűrűség vizsgálatai iránt 
érdeklődő kollegáktól rendszeresen kapunk megkeresést. Ezen disszertáció 
beadásának időpontjáig (2009. április) 17 független hivatkozás megjelenéséről 
szereztünk tudomást, közötte egy tankönyv fejezetben idézik. 

 

2. A diabeteses keratopathia vizsgálata in vivo konfokális 
mikroszkópiával: kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok 

Vizsgálatainkkal hozzájárultunk a cukorbetegség okozta szemészeti 
szövődmények közül a diabeteses keratopathiáról alkotott jelenlegi tudományos és 
klinikai ismeretekhez, már a betegség igen korai stádiumában fellépő 
szaruhártyaelváltozások in vivo konfokális mikroszkópos vizsgálatával.  

Mind a téma, mind pedig a mi vizsgálataink jelentőségét és időszerűségét 
mutatja a vizsgálatainkkal közel egyidőben végzett és azóta publikált egyre 
nagyobb számú tanulmány. 
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2.A. A cukorbetegség hatásának vizsgálata a szaruhártya különböző 
rétegeiben a sejtek sűrűségére 

Az általunk korábban kidolgozott és validált nem-invazív in vivo vizsgálati 
módszer szerint meghatároztuk a szaruhártya hat sejtrétegében a vonatkozó 
sejtsűrűséget, majd összehasonlítottuk a diabeteses betegek és egészséges 
kontrollszemélyek szaruhártyájában kapott adatokat. 

A diabeteses betegcsoport és egészséges kontrollcsoport szaruhártyarétegeinek 
sejtdenzitásai között szignifikáns különbséget a basalis epithelialis sejtek rétegében 
találtunk, más rétegben szignifikáns eltérést nem figyeltünk meg. 

A szaruhártya stroma középső részében a sejtdenzitás alacsonyabb, mint az 
elülső és a hátsó stroma részben, mind diabeteses betegekben, mind pedig 
egészséges kontrollszemélyekben. Bár a diabeteses betegcsoportban, az egészséges 
kontrollszemélyek szaruhártyáihoz hasonlóan jellemző volt a stroma középső 
részének az elülső- és hátsó stromarétegeihez viszonyított alacsonyabb 
sejtdenzitása, a diabeteses betegek szaruhártyáiban ez a csökkenés kevésbé volt 
kifejezett, mint az egészséges kontrollcsoportban (15,0% versus 24,6%, p = 0,053), 
a különbség éppen nem szignifikáns. 

Vizsgáltuk, hogy a corneális autofluoreszcencia (CAF) diabeteses betegek 
szaruhártyájában megfigyelt emelkedését magyarázhatja-e a sejtszám- vagy 
sejtsűrűség változása. Kimutattuk, hogy a jelenségért nem, vagy nem kizárólag a 
stroma sejtdenzitás változásai felelősek. A basalis epithelialis réteg 
sejtdenzitásváltozásának szerepe is kizárható a cornealis autofloureszcenciának a 
szaruhártyában a cornealis axis mentén megfigyelt homogén egyenletes eloszlása 
miatt.  

2.B. A subbasalis idegrostréteg vizsgálata diabetesben 

A szaruhártya subbasalis idegrostrétegét és annak szöveti környezetét in vivo 
konfokális corneamikroszkópia alkalmazásával 2-es típusú diabetes mellitusban 
vizsgálva kimutattuk, hogy a 2-es típusú diabeteses betegek szaruhártyájában a 
subbasalis idegrostréteg – már a betegség korai szakaszában – károsodik, denzitása 
szignifikánsan csökken, csakúgy, mint a basalis epithelialis sejtek sűrűsége. A 
subbasalis idegrostok és basalis epithelialis sejtek diabetesesekben megfigyelt 
denzitáscsökkenése véleményünk szerint jellemző a betegségre, és ezek a 
változások kapcsolatban állhatnak egymással.  

Vizsgálataink során megfigyeltünk a subbasalis idegplexus rétegében, 
közvetlenül a basalis epithelialis sejtréteg alatt elhelyezkedő magasreflektivitású 
sejteket, melyek száma szignifikánsan magasabb volt az enyhe ill. közepes fokú 
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diabeteses retinopathiában szenvedő betegek szaruhártyájában, mint 
egészségesekében. Ezeket a sejteket Langerhans-féle avagy dendritikus sejteknek 
tartjuk. 

2.C. A szaruhártya stroma vizsgálata diabetesben: stromális idegek, és 
egyéb magasreflektivitású képletek 

A nemzetközi irodalomban tudomásunk szerint elsőként vizsgáltuk a 
szaruhártya stromalis idegeinek meglétét, morfológiáját és lefutását 2-es típusú 
diabeteses betegek szaruhártyáiban in vivo konfokális mikroszkópiával. 

A diabeteses betegek szaruhártyaállományában megfigyeltünk a nagy stromalis 
idegekhez hasonló méretekkel, vastagsággal rendelkező, hosszú, ám kanyargós 
lefutást mutató képleteket. Ezeket károsodott, degenerálódott vagy kórosan 
regenerálódó stromális idegeknek tartjuk.  

A szaruhártya stromájában sajátságos, igen magas reflektivitású fejből és 
halványabb (egyenes vagy hullámos) farokból álló képleteket is észleltünk. 
Megfigyeltük, hogy az említett képletek egészségesekben szignifkánsan kevésbé 
fordulnak elő, mint diabetesesekben. Ezen képletek pontos eredete még ismeretlen. 
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