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BEVEZETÉS  

 

Kiváltott válasz vizsgálatok 

 

Az idegrendszer funkcionális megközelítését lehetővé tevő klinikai 

neurofiziológiai vizsgálómódszerek egyik viszonylag újkeletű csoportja a 

kiváltott válasz vizsgálatok (’evoked potentials’). Ezekkel a non-invazív 

vizsgálatokkal a központi idegrendszer különböző pályarendszereinek 

funkcionális állapotáról kapunk információt, amelyek akkor is képesek 

kimutatni a kóros működést, amikor az még klinikai tüneteket nem okoz, ill. 

a képalkotó módszerek sem mutatnak feltétlenül struktúrális eltérést. 

Klinikai felhasználásuk is elsősorban ezen ’szubklinikus’ funkciózavar 

detektálására épül. 

A visualis kiváltott válasz (VEP) észlelése gyakorlatilag egyidejű az EEG 

alkalmazásával, hiszen már a XIX. század  végén megfigyelték, hogy nagy 

erejű fényinger hatására az agyi elektromos tevékenység megváltozik. Az 

alacsony feszültségű kiváltott potenciál elemzése, a gyakorlatban való széles 

körű használata az átlagolási technika bevezetésével vált lehetővé.    

A visualis kiváltott válasz vizsgálat alkalmas a retinától az occipitalis 

kéregig húzódó látórendszer funkcionális vizsgálatára, a gyakorlatban 

azonban a chiasma opticum előtti laesiok, pl. opticus neuritis detektálására 

alkalmazzuk leggyakrabban. A visualis kiváltott válasz vizsgálat igen 

érzékeny vizsgáló módszer, neuritis retrobulbaris esetében az MR-nél is 

nagyobb szenzitivitású. Miután panasszal, tünettel nem rendelkező beteg 

esetén is positiv lehet, alkalmas szubklinikus eltérések kimutatására.   
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A somatosensoros kiváltott válasz vizsgálat (SEP) alkalmas a peripheriás 

idegtől az agykéregig húzódó proprioceptív érzőpálya funkcionális 

vizsgálatára. A spinothalamicus érzőrendszer ezzel a módszerrel nem 

megítélhető.  

Elméletileg bármelyik peripheriás ideg ingerlésével regisztrálható kiváltott 

válasz a somatosensoros kérgen, de leggyakrabban a nervus medianust (felső 

végtag) és a nervus tibialis posteriort (alsó végtag) ingereljük. Az alsó 

végtagok ingerlésével kiváltott válasz a felső végtagok ingerlésével 

összehasonlítva, az irodalmi adatok szerint nagyobb mértékben mutatkozott 

kórosnak sclerosis multiplexes betegekben. Az észlelt különbség azzal 

magyarázható, hogy az alsó végtagok ingerlése során hosszabb 

pályarendszert vizsgálunk. Mindezek alapján saját klinikai vizsgálataink 

során n.tibialis posterior ingerlést végeztünk.  

Sclerosis multiplexes betegekben először 1968-ban végeztek 

somatosensoros kiváltott válasz vizsgálatot, az  1980-as évektől kezdve a 

módszer rutineljárássá s a sclerosis multiplex diagnózisának felállításában 

jelentős vizsgálóeljárássá vált.  

A motoros kiváltott válasz vizsgálattal (MEP) a corticospinalis pálya 

működését vizsgáljuk. A MEP vizsgálat eltér a fent részletezett sensoros 

kiváltott válasz vizsgálatoktól, mivel ez esetben nem egy peripheriás 

idegrendszeri struktúrát kell ingerelni, hanem magát a motoros kérget. A 

motoros kéreg non-invazív elektromos ingerlése azonban a koponyacsont 

nagy elektromos ellenállása miatt nehézségekbe ütközik és csak nagy 

intenzitású árammal lehetséges, amely fájdalmas és alig tolerálható. A 

transcranialis mágneses ingerlés (transzkranialis mágneses stimuláció, TMS) 

módszerével 1985 óta lehetőség nyílt nehezen hozzáférhető, csonttal borított 

idegrendszeri struktúrák (cortex, spinalis gyökök, n. facialis intracranialis 

szakasza) fájdalmatlan ingerlésére, vizsgálatára.  
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A TMS diagnosztikai értékét elsősorban a corticospinalis pálya szubklinikus 

funkciózavarának kimutatása adja. Így elsősorban sclerosis multiplexben, 

gerincvelői kórképekben és amyotrophiás lateralsclerosis-ban alkalmazzuk. 

Fontos továbbá megjegyezni, hogy normális MEP eredmény nem zár ki 

corticospinalis functiozavart, de annak valószínűségét csökkenti.  

A vestibularis kiváltott myogén válasz (VEMP) mind a sensoros, mind a 

motoros kiváltott válasz vizsgálatoktól eltér, tulajdonképpen egy, az 

agytörzsön áthaladó reflex elektrofiziológiai megfelelője. Lényege, hogy egy 

hanginger képes a vestibularis rendszert, azon belül a sacculust és a 

sacculospinalis pályát (vestibulo-collicus reflexet) aktiválni, amelynek 

eredményeképpen a kontrahált ipsilateralis sternocleidomastoideus (SCM) 

izomban rövid latenciájú gátló potenciál jelenik meg. Ez a reflex felelős a fej 

térben elfoglalt helyzetének stabilizálásáért. A reflex a saccularis maculában 

indul és áthalad a nucleus vestibularis lateralison, a tractus vestibularis 

medialison és az ipszilateralis SCM motoneuronjain végződik.  

A VEMP jelentőségét elsősorban a perifériás vestibularis pathológiás 

folyamatokban, (mint pl. Meniere betegség, neuritis vestibularis) igazolták 

először. A centralis vestibularis vagy agytörzsi pathológiás folyamatok 

vizsgálata során ezidáig kevés figyelmet szenteltek a VEMP lehetséges 

szerepének, a többi kiváltott válaszhoz képest viszonylag kevés VEMP 

vizsgálat történt sclerosis multiplex-es betegekben.  

 

A modern radiológiai vizsgálóeljárások elterjedése előtt a kiváltott válasz 

vizsgálatoknak kiemelkedő szerepe volt a neurológiai betegségek 

diagnózisának felállításában, azonban az utóbbi időben, az MR térnyerésével 

párhuzamosan,  használatuk háttérbe szorult.  
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Cervicalis myelopathia  

 

A cervicalis spondylosis okozta myelopathia a középkorú, ill. idősebb 

betegekben a leggyakrabban észlelt myelopathia. Az MR vizsgálatok 

bevezetése és széles körben való alkalmazása óta nagyszámban végeznek 

nyaki gerinc MR vizsgálatot nyaki fájdalom, cervicobrachialgia, cervicalis 

radiculopathia gyanúja, ill. myelopathiára utaló tünetek miatt. Gyakran 

észlelt eltérések ezeknél a betegeknél az MR vizsgálat során a gerincvelőt 

elérő, azt modelláló, ill. komprimáló spondyloticus elváltozások.  

Ugyanakkor ezen radiológiai elváltozások jelentősége a cervicalis 

myelopathia kialakulásával kapcsolatosan nem egyértelműen tisztázott.  

A degenerativ gerinceltérések, a spondylosis, discus protrusio, ill. hernia, 

valamint az ezen eltérések okozta  myelopathia igazolására első választandó 

vizsgálóeljárás a gerinc MRI vizsgálata. Az esetek egy részében a képalkotó 

vizsgálat kimutatja a gerincvelői laesio fennállását, más esetekben azonban, 

akár még egyértelmű klinikai tünetek mellett is a gerincvelő épnek tűnik, 

myelopathia radiológiai mószerrel nem igazolható. Ezekben az esetekben 

alapvető fontosságú annak kiderítése, hogy a betegek sokszor atípusos 

klinikai tünetei hátterében valóban gerincvelői functiozavar áll-e, a 

megfelelő kezelési tervet, a műtéti indikáció felállítását ugyanis csak ezen 

információk birtokában lehet felállítani. A szubklinikus cervicalis 

myelopathiában szenvedő betegek kezelése elsősorban sebészi, a betegek a 

myelopathia korai fázisában profitálnak a legtöbbet a sebészi megoldásból, 

amikor még egyértelmű, maradandó neurológiai tüneteik nincsenek. 
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Sclerosis multiplex (SM) 

 

A sclerosis multiplex a leggyakoribb neuroimmunológiai megbetegedés. A 

fiatal korban kezdődő, krónikus, progresszív betegség az egyénre, a 

társadalomra is jelentős terheket ró.  

Az SM diagnosztikájában jelenleg, a McDonald féle kritériumrendszer 

alapján az MR az elsőként választandó vizsgálóeljárás, amivel típusos 

klinikai kép mellett egyértelműen, egyéb vizsgálatok nélkül is igazolni lehet 

a betegség fennállását. 

Az utóbbi két évtized során az SM therápiájában alapvetően új, 

immunmoduláns kezelések bevezetése újabb kérdéseket vetett fel, egyre 

inkább előtérbe került a várható betegséglefolyás meghatározásának, 

előrevetítésének kérdése. A hosszútávú, az immunrendszer működését 

befolyásoló kezelések elkezdésének időpontjához, a kezeléstől a legtöbbet 

profitáló betegcsoport kiválasztásához alapvető lenne a betegség várható 

lefolyásának ismerete.   

 

 

CÉLKITŰZÉS 

 

Saját, prospektiv vizsgálataink célkitűzése az volt, hogy a kiváltott válasz 

vizsgálatok szerepét vizsgáljuk a központi idegrendszer betegségeinek 

diagnosztikájában a képalkotó eljárások (elsősorban az MR vizsgálat) széles 

körben elterjedt alkalmazása mellett.  

 

Két betegcsoportot válaszottunk vizsgálatainkhoz.  

Az első csoportba olyan betegeket választottunk, akiknél cervicalis 

spondylosis által okozott gerincvelői kompressziót diagnosztizáltak.  
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Az MR vizsgálatok elterjedése óta sok beteget diagnosztizálnak cervicalis 

sponydylosis, szűk canalis spinalis kórismével. Miután az MR vizsgálatok a 

gerincoszlop morfológiai eltéréseit igen, a gerincvelő funkcionális állapotát 

azonban nem képesek felmérni, elektrofiziológiai vizsgálatok segíthetnek a 

daignózis felállításában. Tanulmányunk során motoros és somatosensoros 

kiváltott válasz vizsgálatokat végeztünk olyan betegeknel, akiknél az MR 

cervicalis spondylosis okozta myeloncompressiot igazolt. Kíváncsiak 

voltunk ezen vizsgálóeljárások érzékenységére a gerincvelői funkciózavar 

kimutatásában. 

   A másik betegcsoportot sclerosis multiplex-es betegek alkották. 

Ennek a betegcsoportnak a kiválasztása kézenfekvő volt, hiszen a sclerosis 

multiplex (SM) diagnózisának felállításában, a klinikailag definitiv SM 

kimondásában a kiváltott válasz vizsgálatoknak korábban alapvető 

jelentősége volt. Prospektiv vizsgálatunk során motoros és somatosensoros 

kiváltott válasz vizsgálatokat végeztünk opticus neuritises (amely tünet igen 

gyakran az SM első tünete) betegeknél, arra keresve a választ, alkalmasak-e 

ezen vizsgálóeljárások a betegség hosszútávú kórlefolyásának előrejelzésére, 

érzékenyebbek-e az MR vizsgálatnál vagy sem. Kíváncsiak voltunk arra, 

hogy a modern képalkotó eljárások korában mi lehet a kiváltott válasz 

vizsgálatok szerepe az SM diagnosztikában.  

Harmadik vizsgálatunkban vestibularis kiváltott válasz 

vizsgálatokat végeztünk SM-es betegekben, a vizsgálóeljárás szenzitivitását 

ill. specificitását kívántuk vizsgálni az MR-rel összehasonlítva.  
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MÓDSZEREK  

 

Cervicalis myelopathia 

 

Ötvenegy beteget vizsgáltunk (életkor: 35-74 év, átlagéletkor: 54,1 év, 14 

nő, 37 férfi). A betegeket neurológus szakorvosok irányították a Neurológiai 

Klinika Elektrofiziológiai Laboratóriumába, cervicalis spondylosis, kérdéses 

myelopathia diagnózissal. Minden betegnél történt cervicalis MR vizsgálat, 

ami igazolta a cervicalis spondylosis fennállását, a cervicalis gerincvelő 

valamilyen fokú kompressziója minden, a vizsgálatba bekerült betegnél 

igazolható volt. A betegeket – a cervicalis myelopathiára jellemző klinikai 

tüneteik alapján három csoportba soroltuk.  

Az első csoportba azon betegek (n=29) kerültek, akiknél az MR-en 

ugyan igazolódott a gerincvelői compresszio, de myelopathiára utaló klinikai 

tünetük, ill. panaszuk nem volt.  Ezen betegeknél az MR vizsgálat 

indikációja radiculopathia volt, esetükben a gerincvelő compresszio véletlen 

lelet volt.  

A második csoportba került betegek (n=15) panaszai ill. tünetei 

felvethették myelopathia gyanúját, úm. járászavar, alsó végtagi zsibbadás, az 

alsó végtagok szubjektiv gyengesége, mindazonáltal ezen betegeknél 

corticospinalis laesio objectiv tüneteit nem észleltük, neurológiai vizsgálatuk 

során sem spasticitás, sem pyramisjelek nem voltak kimutathatóak.  

A harmadik csoportba sorolt betegek (n=7) tünetei myelopathia 

fennállására voltak jellemzőek (corticospinalis laesio tünetei is). A második, 

ill. harmadik csoportba sorolt betegeknek ezen kívül (hasonlóan az első 

csoport betegeihez) radiculopathiára jellemző panaszaik, tüneteik is voltak.    
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Minden betegnél elvégeztük a motoros és a somatosensoros kiváltott válasz 

vizsgálatot, az Elektrofiziológiai Laboratórium Cadwell Sierra EMG/EP 

gépén. 

A mágneses stimulálást a Magstim 200 stimulátorral végeztük (Magstim 

Company Ltd., Spring Gardens, Whitland, UK), egy 90 mm-es kerek 

mágneses ingerlő tekerccsel (2.0 Tesla mágneses térerő és 1ms-ig tartó 

monofázisos mágneses impulzus). Az izomválaszt mindkét oldalon a 

m.tibialis anteriorra helyezett felületes elektródákkal vezettük el.  

A vizsgálat során először a fibulafejecs magasságában ingereltük a 

n.peroneus communist supramaximalis elektromos ingerléssel. Ezt követően 

az V.lumbalis csigolya magasságában végeztünk mágneses gyöki 

stimulálást, a corticalis ingerlést pedig a vertexre tangencionálisan 

elhelyezett, valamint a célizommal kontralateralis oldalon kissé 

előrecsúsztatott mágneses tekerccsel végeztük. A válasz facilitációjához a 

beteget felszólítottuk a célizom enyhe innerválására a mágneses stimuláció 

ideje alatt. Legalább négy választ rögzítettünk, de a stimulálást addig 

végeztük, amíg az nem volt reprodukálható, ill. a válasz kezdete nem volt 

könnyen azonosítható. A centralis vezetési időt (CMCT - central motor 

conduction time) a legrövidebb corticomuscularis latencia és a gyöki 

ingerlés latenciaidejének különbségéből számoltuk. Kórosként értékeltük, ha 

nem kaptunk corticalis választ vagy a centralis vezetési idő a normál 

értékhez képest megnyúlt, illetve ha szignifikáns különbség volt a két oldal 

között. A potenciálok amplitúdóját nem vettük figyelembe, jelentős 

változékonyságuk miatt.  

A somatosensoros kiváltott válasz vizsgálatot a n.tibialis posterior 

elektromos stimulációjával végeztük, ugyancsak az Elektrofiziológiai 

Laboratórium Cadwell Sierra EMG/EP gépén. A vizsgálat során az 

elektromos ingerlés a boka magasságában történt. A válaszpotenciálokat 

 10

felületes sapkaelektródokkal, a spinalis N22 választ a XII. thoracalis 

csigolya felett elhelyezett aktív elektróddal detektáltuk, a referencia elektród 

6 cm-re proximal felé volt rögzítve. A corticalis P40-es választ a vertextől 3 

cm-rel posterior irányban elhelyezett aktív elektróddal nyertük, a referencia 

egy Fz elektród volt. Mindkét oldalt kétszer egymás után ingereltük és 

oldalanként legalább 500 választ átlagoltunk. Az ingerlés frekvenciája 3 Hz 

volt. Miután a spinalis válasz gyakran értékelhetetlen volt (műtermékek, 

technikai okok miatt), a P40 válaszpotenciál meglétét ill. latenciaidejét 

vettük figyelembe laboratóriumunk normál értékeihez viszonyítva. A P40 

válasz amplitúdóját nem vettük figyelembe, csak a válasz hiányát értékeltük. 

Amennyiben a P40 válaszpotenciál kóros volt és felmerült polyneuropathia 

gyanúja is, n.suralis neurographiát is végeztünk. 

 

Sclerosis multiplex - opticus neuritis 

 

Második vizsgálatunk során 27, opticus neuritisben szenvedő beteget 

vizsgáltunk, akiket háziorvosok, ill. szemészorvosok irányítottak klinikánkra 

a 2003-2006 közötti időszakban. A betegek átlagéletkora 31,8 év volt (19-50 

év, férfi/nő arány: 15/12). A betegeknek korábbi neurológiai betegsége nem 

volt. A betegek első jelentkezésekor részletes neurológiai vizsgálat, 

koponya-MRI vizsgálat, valamint somatosensoros és motoros kiváltott 

válasz vizsgálat történt. Az elektrofiziológiai vizsgálatok kivitelezése 

mindenben megegyezett az első vizsgálatban leírtakkal. Az opticus neuritis 

tünetein kívül a betegeknél egyéb neurológiai eltérést nem észleltünk, s nagy 

dózisú steroid kezelést követően panaszaik, tüneteik jelentősen csökkentek. 

A betegek utánkövetése során 4-48 hónappal később (átlag: 20 hónap) 

neurológiai vizsgálat történt (EDSS), valamint kontroll koponya-MR 

vizsgálatot végeztünk. 
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Koponya MRI vizsgálatok: Az első MR vizsgálatok során 22 betegnél 1,5; 

ill. 5 betegnél 3 Teslás gépen történt a vizsgálat. A második MR vizsgálat 

minden beteg esetében 3.0 Teslás gépen történt (Philips Achieva, 

Eindhoven, The Netherlands). Az első MR vizsgálatot a módosított 

Barkhof/Tintore kritériumoknak megfelelően értékeltük, a térbeli 

disszemináció teljesülését figyelembe véve. A második MR vizsgálatot a 

módosított McDonald kritériumoknak megfelelően, a térbeli- valamint 

időbeli disszemináció teljesülését figyelve értékeltük.   

 

Sclerosis multiplex – VEMP 

 
30 egészséges egyént (11nő, 19 férfi, 21-75 évesek, átlagéletkor: 45 év) és 

30 sclerosis multiplex-es (20 nő, 10 férfi, 27-60 évesek, átlagéletkor: 43.4év) 

beteget vizsgáltunk. Azok a betegek, akiknél vezetéses halláscsökkenés, 

perifériás vestibularis laesio ill. bármilyen, a m.sternocleidomastoideus-t 

(SCM) érintő pathologiás folyamat volt kimutatható, nem vettek részt a 

vizsgálatban. Minden sclerosis multiplex-es betegnél történt koponya-MR a 

VEMP vizsgálatot megelőzően. Az első MR vizsgálat és a VEMP között 

eltelt idő átlagosan 5.8 év volt (3 hónap-16 év). Mind a kontroll csoportnál, 

mind az SM-es betegeknél először neurológiai, fül-orr-gégészeti vizsgálat, 

valamint kalorikus ingerlés történt.  

A vizsgálat során mindkét fület két alkalommal ingereltük, hangos klikk 

ingerrel. A klikk ingert fülhallgatóból hallották a vizsgált személyek (0.1ms 

133 dB SPL negatív négyszög impulzusok). A betegek hanyatt feküdtek a 

vizsgálóágyon és felszólítottuk őket, hogy fejüket emeljék fel ill. fordítsák el 

a vizsgált füllel ellentétes irányba, ezáltal az ingerelt füllel azonos oldali 

SCM maximális kontrakcióját értük el. Mindkét SCM felső részének 

szimmetrikus pontjaira helyeztünk felületes elektródákat, a referencia 

elektródot a sternum felső részére, a föld elektródot a homlok közepére 
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tettük. Minden ingerlés sorozatnál (250, 5 Hz-es klikk inger) átlagoltuk az 

EMG válaszokat. A VEMP vizsgálatokat a SE Neurológiai Klinika 

Elektrofiziológiai Laboratóriumának Cadwell Sierra EMG/EP gépén 

végeztük (Cadwell Laboratories, Inc., Kennewick, WA, USA). Az EMG 

válaszokat mindkét oldalon felerősítettük, szűrtük (10Hz-1,6kHz) és 

átlagoltuk, csatornánként 96 kHz-es mintavételi frekvenciával. Mkét SCM –

ről elvezettük az átlagolt EMG válaszokat 20 ms-mal az ingerlés kezdete 

előttől az ingerlést követően 80 ms-ig. Az ingerlés oldalán a két korai hullám 

(P13 és N23) csúcslatenciáját (ms), valamint a P13/N23 amplitúdókat 

mértük. A P13 hullám latenciájának két oldal közti különbségét kiszámoltuk. 

A statisztikai analízishez a kontroll és a betegcsoport átlagértékeit 

hasonlítottuk össze, Mann-Whitney teszt segítségével, a betegek 

megoszlását χ2 analízis segítségével hasonlítottuk össze. A statisztikai 

szignifikancia P < 0.05 volt.  

 

 

EREDMÉNYEK 

 

Cervicalis myelopathia 

 

Az első csoportban (n = 29), ahol a betegeknek myelopathiára utaló klinikai 

tüneteik nem voltak, 3 betegnél (10%) nyúlt meg a CMCT, két betegnél 

enyhe fokban, egy betegnél jelentős mértékben, ugyanakkor a másik oldalon 

választ nem lehetett detektálni. A SEP vizsgálat kóros volt két betegben 

(7%), egy betegben enyhén nyúlt meg a P40 latencia, a másik betegnél 

jelentősen megnyúlt latenciadő volt észlelhető, a másik oldalon hiányzott a 

válasz, csakúgy, mint a motoros kiváltott válasz vizsgálatnál.  

A második csoportban (n = 15), ahol myelopathiára gyanús, de nem 

egyértelmű klinikai tünetek voltak észlelhetők, 12 betegnél tapasztaltunk 
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kóros MEP választ (80%), két betegben nem volt válasz, 10 betegben 

megnyúlt a CMCT. A kóros értékek általában kétoldaliak voltak. A SEP 4 

esetben volt kóros (27%), legtöbb esetben a P40 latencia megnyúlt, egy 

betegnél hiányzott mindkét oldalon a corticalis válaszpotenciál. Ebben a 

csoportban a a kóros MEP ill. kóros SEP eredmények különbsége 

statisztikailag szignifikáns (P = 0.0034) volt. A különbség a II. és az I. 

csoportban észlelt kóros MEP eredmények között statisztikailag magasan 

szignifikáns volt (P < 0,0001), ugyanakkor a SEP vizsgálatok tekintetében 

ez a különbség nem volt szignifikáns (P = 0,0701).  

A harmadik csoportban (n = 7) csaknem minden betegnél kóros volt a MEP 

és a SEP értéke (85%-ban mindkettő), s a legtöbb esetben a kóros eltérés 

mindkét oldalon igazolódott. Ebben a csoportban a két vizsgálóeljárás 

különböző szenzitivitása nem volt igazolható.   

 

Sclerosis multiplex - opticus neuritis 

 

Az eredmények kiértékelését követően a betegeket három csoportba 

soroltuk, a kezdeti kiváltott válasz eredmények, ill. a második (követéses) 

MR vizsgálat eredménye alapján.  

Az I.csoportban (n=6) az összes betegnek kóros kiváltott válasz eredménye 

volt, a követéses MR mindannyiuknál positiv volt. A II.csoportban  (n=2) a 

betegeknek negativ kiváltott válasz vizsgálat eredménye és negativ kezdeti 

és követéses MR vizsgálati eredménye volt. A III.csoportban (n=19) a 

betegeknél a kiváltott válasz vizsgálatok eredménye normális volt, a 

követéses MR igazolta az SM fennállását. 
 

Az első vizsgálat során a n.tibialis SEP és/vagy a MEP vizsgálat eredménye 

kóros volt (legalább egy oldalon) a 27-ből 6 betegben (I.csoport). Öt 

betegben mindkét kiváltott válasz modalitás kóros volt, egy betegben csak a 
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MEP. A hat betegből négynél a kezdeti MRI vizsgálat eredménye teljesítette 

a térbeli disszeminatio kritériumát (a módosított Barkhof/Tintore 

kritériumoknak megfelelően). A másik két betegben az MRI SM-re gyanús 

eltéréseket igazolt, de ezek nem tejesítették a Barkhof/Tintore kritériumokat. 

Ezek az eredmények lehetnek annak a következményei, hogy az első 

(baseline) MR vizsgálatokat ezeknél a betegeknél 1,5 Teslás készüléken 

végeztük. A követéses MR vizsgálat mind a hat betegnél positiv volt, a 

módosított McDonald kritériumoknak megfelelően, de csak négy betegnél 

volt felállítható a klinikailag definitiv SM diagnózisa, akiknél ezen 

időszakon belül újabb (egy vagy több) relapsus volt igazolható. Két betegnél 

újabb relapsus nem jelentkezett. Az utánkövetés során végzett neurológiai 

vizsgálat során az EDSS értéke mind a hat betegnél 0.0 volt.  

A többi betegben (21/27, 77%, P=0.0293) a kiváltott válasz vizsgálatok 

eredménye negativ volt. Közülük mindössze két betegben (II.csoport) volt a 

kezdeti és a követéses MR vizsgálat is negativ. Ezek a betegek 

tünetmentesek maradtak, náluk minden bizonnyal izolált, nem –SM-hez 

társuló opticus neuritis zajlott.  

A betegek többségénél (19/27, III.csoport) negativ kiváltott válasz vizsgálati 

eredmény és positiv követéses MR eredmény volt igazolható. A kezdeti MR 

vizsgálat negativ volt 5 betegnél, positiv 14 esetben. A 19 beteg közül 

mindössze háromnál jelentkezett újabb relapsus, vagyis klinikailag definitiv 

SM alakult ki, de mindannyiuknál 0.0 volt az EDSS érték az utánkövetés 

során. 16 beteg, az MR eredmény (McDonald szerint igazolt SM) ellenére 

tünetmentes maradt, újabb relapsusa nem jelentkezett.  

 

Sclerosis mutiplex - VEMP  

 

A sclerosis multiplex-es csoportban 22 (22/30, 73%) betegnél alakult ki 

értékelhető, bifázisos válaszpotenciál mkét fül ingerlése során. Négy 
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betegben nem lehetett értékelhető választ kimutatni, egyik oldalon sem, míg 

négy betegnél csak egy oldalon volt válasz. Négy betegnél megnyúlt P13-as 

latenciát észleltünk, három betegben mkét oldalon, egy betegben csak az 

egyik oldalon. Egy betegben megnyúlt P23-as latencia volt detektálható. 

Összeségében, 12 betegnél (12/30, 40%) volt kimutatható valamilyen eltérés 

(hiányzó válasz vagy megnyúlt latenciaidő). A férfiak és nők között 

szignifikáns különbség nem volt.    A P13 latencia két oldal közötti 

különbsége a kontroll csoportban 1.00 ms (SD: 1,12 ms) volt. Azokban az 

SM-es betegekben, akiknél mindkét oldalon kialakult válasz, ez az érték 

0,57 ms (SD: 0,82 ms) volt. Mindössze egy betegnél volt a két oldal közti 

különbség > átlag + 2,5 SD. A kontroll személyek és az SM betegek 

statisztikai összehasonlítása során szignifikáns különbség mutatkozott 

mindkét oldalon a P13/N23 amplitúdó átlag terén (P < 0,05 mkét oldalon), 

az amplitúdó az SM-es betegekben szignifikánsan alacsonyabb volt. Szintén 

szignifikáns különbség volt mkét oldalon az átlag P13 latenciák között, az 

SM betegekben megnyúlt, de ez nem igazolódott az N23 latenciák terén. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK  

 

A központi idegrendszeri betegségek diagnosztikájában a kiváltott válasz 

vizsgálatok szerepének változásával kapcsolatosan saját vizsgálataink 

alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

  

A kifejezett, gerincvelői kompressziót okozó cervicalis spondylosist nem 

feltétlenül kíséri myelopathia, ezen betegek nagy része cervicalis 

radiculopathia miatt kerül MR vizsgálatra, s myelopathiának sem klinikai 

sem elektrofiziológiai jele nem igazolódik. 
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Azon betegeknél, akiknél az MR vizsgálat cervicalis gerincvelői 

kompressziót igazol, s a betegek bizonyos panaszai, ill. klinikai tünetei 

felvetik myelopathia gyanúját, de ezek a tünetek nem specifikusak, kiváltott 

válasz vizsgálatokat kell végezni a gerincvelői functiozavar igazolására. 

Ezen betegeknél kisebb százalékban a SSEP, s gyakorlatilag 100%-os 

sensitivitással a MEP igazolja a szubklinikus gerincvelői functiozavart.   

Ha a kiváltott válasz vizsgálatok negativak, akkor a betegek követése, 

időszakos elektrofiziológiai kontrollja szükséges. Positiv kiváltott válasz 

vizsgálatok esetén idegsebészeti beavatkozás szükségessége merül fel.  

Mindezen megállapítások alapvető fontosságúak a betegek kezelése, a 

műtéti beavatkozás időpontjának tervezése szempontjából. 

 

Opticus neuritis-es betegek vizsgálata során a kezdetben pozitív eredményű 

motoros és somatosensoros kiváltott válasz vizsgálatoknak a conversio 

gyorsabb kialakulása tekintetében egyértelmű prediktiv szerepük van. Ebben 

a vonatkozásban, vizsgálatunk szerint szenzitívebbek, mint az MR vizsgálat. 

Fontos megállapítás, hogy minden bizonnyal ezen betegek profitálhatnak a 

legtöbbet a korán elkezdett immunmoduláns kezelésből.  

 

A vestibularis kiváltott válasz vizsgálat a centralis vestibularis pályák 

működészavarának kimutatásában jól használható, gyorsan és könnyen 

kivitelezhető elektrofiziológiai vizsgálóeljárás, amely alkalmas szubklinikus 

laesiok kimutatására, esetenként az MR-nél sensitivebb vizsgálóeljárásnak 

bizonyulva.  

 

Összefoglalásképpen megállapítható, hogy a kiváltott válasz vizsgálatok 

szerepe a modern képalkotó eljárások korában alapvetően megváltozott.  

Sclerosis  multiplex diagnózisának felállításakor a korábban a diagnózist 

megerősítő, a szubklinikus laesiok kimutatásában elsőrendű fontosságú 
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SSEP és MEP vizsgálatok mára elsősorban prediktiv szerepkörrel bírnak, az 

első tünetet követően a klinikailag definitiv SM gyorsabb kialakulásának 

előrejelzésében van jelentős szerepük. 

Cervicalis myelopathia diagnózisának felállításában a SSEP és méginkább a 

MEP  vizsgálatoknak alapvető, a diagnózist felállító, ill. megerősítő szerepe 

van, s ezáltal a betegek kezelési módjának megválasztásában (konzervativ 

ill. műtéti) is jelentőséggel bírnak.  
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