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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 

AUC=area under the curve (görbe alatti terület) 

BEAT-ROP=bevacizumab eliminates the angiogenic threat of ROP 

BLOCK-ROP =Pan-VEGF Blockade for the treatment of retinopathy of prematurity  

BPD= bronchopulmonalis dysplasia 

BW=birth weight (születési súly) 

CIE= Commission Internationale de l’Eclairage – Nemzetközi Világításügyi Hivatal  

CRYO-ROP=Cryopexia for Retinopathy of Prematuritiy 

CRT=central retinal thickness  

D=dioptria 

DTL=Dawson–Trick–Litzkow elektróda 

EGF=epidermal growth factor 

ETDRS= Early Treatment Diabetic Retinopathy Trial 

ETROP=Early Treatment of Retinopathy of Prematuritiy 

FGF-a=acidic fibroblast growth factor, 

FGF-b=basic fibroblast growth factor, 

FT=foveal thickness 

GCSF =granulocyte colony stimulating factor 

GEE= general estomating equation 

GK=gesztációs kor 

HGF/SF =hepatocyte growth factor 

ICCROP=International Commity of Classification of Retinopathy of Prematuritiy 

IFN= interferon α, β, χ  

IGF=insulin-like growth factor 

IL-8 =interleukin 8  

IRT= inner retinal thickness 

IQR=interquartilis range 

ISCEV =International Society for Clinical Electrophysiology of Vision 

L csap= „long wavelength sensitive” csap (vörös szinérzékeny csap) 

LED=light emitting dioda 

M csap=”medium wavelength sensitive” csap (zöld színérzékeny csap) 

micropht.=microphthalmus 
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MOP=myopia of retinopathy of prematurity 

NEC=necrotizáló enterocolitis 

OCT=optikai koherencia tomográf 

OD=jobb szem 

ORT=outer retinal thickness 

OS=bal szem 

OU=mindkét szem 

PDA=persistáló ductus arteriosus 

PDGF =platelet derived growth factor 

PGE-1, PGE-2 =prosztaglandin E 

PGF= placental growth factor  

PIC=perinatális intenzív centrum 

PMK=post menstrualis kor 

PN= postnatalis 

PPV=paras plana vitrektómia 

ROC görbe=receiver operating caracteristic görbe 

ROP= retinopahy of prematurity (koraszülött retinopatia)  

ROS=rod outer segment (pálcika külső tag) 

RPE=retinális pigment epithelium  

S csap=”short wavelength sensitive” csap (kék szín érzékeny csap) 

Szül súly=születési súly 

TGF-α =transforming growth factor-α 

TGF-β =transforming growth factor-β 

TMV=teljes macula volumen 

TNF-α =tumor necrosis factor-α 

TP / PD-ECGF =timidin foszforiláz /platelet derived endothelial cell growth factor 

t-Pa= szöveti típusú („tissue type”) plasminogén aktivátor  

TSP-1=endogen protein inhibitor család  

u-Pa= urokináz plazminogen aktivátor 

VEGF=vascular endothelial growth 

VH=üvegtesti vérzés 

VO=üvegtesti borússág 
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2. BEVEZETÉS  

 

A Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika Mária utcai részlegén az 

érújdonképződéssel járó kórképek, ezen belül a retinopathia praematurorum (ROP) 

vizsgálatának és kezelésének évtizedes hagyományai vannak [Imre Gy és munkatársai 

1951, 1977, 1986, 1987, 1991, 1992, Salacz Gy 1983, Salacz és munkatársai 1991, 

1996]. Értekezésemben igyekszem ezen hagyományokat folytatni, és a 

rendelkezésünkre álló új diagnosztikus eszközök, illetve műtéti technika segítségével, a 

betegség pathogenezisének jobb megértéséhez, illetve a kezelés hatékonyságának 

növeléséhez, újabb adatokat szolgáltatni.  

Az utóbbi 20 évben a szülészeti és a neonatológiai ellátás jelentős fejlődésének 

köszönhetően megnőtt a nagyon kis súlyú (születési súly <1000g) és korai gestatiós 

idejű (gestatiós idő <28 hét) koraszülöttek túlélési esélye [Kushner és munkatársai 

1988, Fledelius 1981]. Ennek következtében ezek a gyermekek egyre nagyobb részét 

képezik a retinopathia praematurorum (ROP) miatt ellátást igénylő betegcsoportnak 

[Hungerford 1986]. Ezen kívül 2005-ben új körülhatárolt betegcsoport került 

leválasztásra a koraszülött retinopathia klasszifikációjában, mely jelentős kihívásokat 

jelent mind a jelen, mind a jövő szemorvosai számára. Az agresszív hátsó ROP-ként 

definiált betegcsoport jelentőségét egyrészt az ide tartozó igen kis súlyú koraszülöttek 

egyre növekvő száma adja, másrészt a betegség ezen formájának gyors lefolyása, 

terápiás nehézségei.  

A retinopathia prematurorum 1940-es években közölt első észlelése óta [Tery 

1942], a koraszülött gyermekek további sorsát meghatározó későbbi látásfejlődés, a 

kutatók és klinikusok érdeklődésének középpontjába került. A korai tanulmányok 

főként a retinopathiának az élet első hónapjaiban észlelt következményeivel 

foglalkoztak, az utóbbi évek kutatásai azonban, az akut történéseken kívül az 

elváltozások hosszú távú kimenetelére irányították a figyelmet. Napjainkra 

bebizonyosodott, hogy a ROP illetve önmagában a koraszülöttség, nemcsak a retinális 

erek, hanem tulajdonképpen az egész szemgolyó, anatómiai felépítését és későbbi 

funkcionális működését befolyásolja [Hittner 1979]. A 32. hét előtt született 

gyermekeknek tehát nemcsak a retinopathia kifejlődésére, hanem a későbbiekben 

myopia, amblyopia, strabismus és látóideg károsodás kialakulására is jelentős az esélye 

[Keith 1983, Kushner 1988, Németh 1996]
 

A látáscsökkenés súlyossága, pedig 
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leginkább éretlenségük fokával, valamint agykárosodásuk mértékével áll 

összefüggésben [Norcia 1987, Shir 1988, Hungerford 1986, Fielder 1990]. Az utóbbi 

évek kutatásai azonban a szemészeti illetve neurológiai komplikációk nélkül felnövő 

koraszülöttek esetében is kimutattak enyhe látáscsökkenést okozó, főként a színlátást és 

a kontraszt érzékenységet érintő elváltozásokat [Fledelius 1981, Sebris 1984]. A 

jelenség hátteréről ezidáig keveset tudunk. 

 



 8 

3.IRODALMI ÁTTEKINTÉS  

 

3.1 A ROP pathogenezise 

A ROP lényege, hogy az erezett retina és a nem erezett periféria határán a 

fejlődő retina ereiből kóros érújdonképződés indul meg. Feltételezik, hogy az 

avascularis területben kóros érújdonképződést serkentő anyagok képződhetnek. 

Korábban úgy gondolták, s erre vonatkozóan Magyarországon is folytak kutatások, 

hogy a szabad gyökök lennének az érújdonképződés triggerei [Hatvani 1984]. A ma 

leginkább elfogadott elmélet szerint az ischaemiás eredetű szemészeti kórképekben a 

neovascularisatio kialakulásában a vascularis endothelialis növekedési faktornak igen 

fontos szerepe van (l táblázat) [Aiello 1996]. Az anyaméhen belül fejlődő retinában a 

VEGF tónusosan expresszálódik és a feltételezések szerint, befolyásolja az erek 

normális fejlődését ill. regresszióját. A születés után, a ROP első fázisában, amikor a 

koraszülött az inkubátorban oxigénkezelésben részesül, a relatív hyperoxiának kitett 

szemben megszakad a VEGF expresszióját serkentő stimulus, a fiziológiás hypoxia. A 

VEGF expressziója csökken („downregulation”). Érszűkület, érelzáródás alakul ki, az 

erek fejlődése megáll. Ahogy a retina fejlődik metabolikus igénye nő, hypoxia alakul ki. 

Ugyanakkor a koraszülött általános állapota már lehetővé teszi az oxigén adás 

csökkentését, vagy elhagyását. A VEGF ismét nagy mennyiségben kezd termelődni 

(„upregulation”), beindul az érújdonképződés. Az angiogenesis kaszkádszerű történések 

sorozata, melyben számos molekula és sejt (pl. lymphoid sejtek) vesz részt (1. és 2. 

táblázat). A folyamatot hemodinamikai tényezők (pl. az érfalra ható nyíró erők, 

nyomás) is befolyásolják. A folyamat bonyolultságát jelezheti, hogy pl. jelenlegi 

tudásunk szerint a legerősebb érszűkítő ágensként számon tartott endothelin-1-nek 

mitogen hatása is van, s ily módon szerepet játszhat az érújdonképződésben [Juhász-

Nagy 1999].  
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1-2. táblázat: Az angiogenesist befolyásoló anyagok [Récsán 2002] 

 

 



1-2. táblázat: Az angiogenesist befolyásoló anyagok [Récsán 2002] 

 

 

Extracelluláris mátrix proteinek és proteolítikus enzimek (a lamina basalis 

proteolízise, az endothel sejtek migrációjának lehetővé tétele): vitronektin, urokináz 

plazminogen aktivátor (u-Pa), szöveti típusú („tissue type”) plasminogén aktivátor (t-

Pa), metalloproteinázok 

 

Endothel sejt strukturális és felszíni adhéziós molekulák (endothel sejtek egymás ill. 

más sejtekkel való kapcsolata): Integrinek, szelektinek,immunglobulin szupergén 

család, kadherinek 

 

Ha a VEGF magas szintje nem változik, a ROP progrediál. Ha a szintje csökken, 

a ROP regrediál [Aiello 1995]. Az angiogenesis folyamata nincs teljesen feltárva. Minél 

jobb megértése a diagnosztikus eszközök (pl. képalkotó eljárások) bővítésében és a 

terápiás problémák megoldásában egyaránt fontos. Beavatkozás nélkül a retinopathia 

progressziója részleges vagy teljes retina leváláshoz, következményesen súlyos 

látáskárosodáshoz, vaksághoz vezethet. 

 

3.2 A ROP multifaktoriális betegség 

 

A ROP kialakulásában számos tényező játszik szerepet: születési súly, 

gesztációs kor 

születéskor; oxigénkezelés, vércsere, transfusio, intrauterin vagy peri-, posztnatális 

fertőzés, ikerszületés, genetikai tényezők (Norrie szindróma: Xp 11.4) stb. Abban 

egyetértés mutatkozik, hogy az alacsony születési súlynak ill. gesztációs kornak és az 

oxigénkezelésnek alapvető jelentősége van. A Cryo-ROP Study adatai szerint mennél 

kisebb a születési súly, mennél alacsonyabb a gesztációs kor, a retinopathia annál 

nagyobb százalékban fordul elő. Az 1250 grammnál kisebb születési súlyú, 28-31. hétre 

világrajött koraszülöttek 65,8%- ában, az 1000 gramm alattiakban (28. hét előtt 

születettek) 81,6%-ában fejlődött ki a ROP valamilyen stádiumban [Palmer 1991]. Az 

oxigénkezelést illetően mind az alkalmazott koncentrációt ill. annak ingadozását a 

kezelés során, valamint a kezelés időtartamát egyaránt fontos tényezőnek tartják. 
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Korábbi irodalmi közlések szerint, az oxygén kezelés magas dózisú alkalmazása 

(szaturáció: 96%-99%) csökkentette ugyan a küszöb előtti ROP küszöb ROP-á 

alakulásának esélyét, a különbség azonban nem volt szignifikáns [Askie 2003, Chow 

2003, Saugstad 2006, Vanderveen 2006]. Azóta újabb tanulmányok azt is leszögezték, 

hogy a magas dózisú oxygén kezelés jótékony hatása csak akkor valósítható meg, ha 

nem a korai postnatalis időszakban, hanem csak a 32-34. postkoncepcionális héten 

kezdik alkalmazni [Sears 2009]. 

 

3.3. Epidemiológia  

A retinopathia prematurorum az egész világon a gyermekkori vakság vezető 

okai közé tartozik, hazánkban pedig a gyermekkori vakság leggyakoribb okozója. 

[Németh J 2005]. A Vakok Általános Iskolájába a gyermekek 80%-a ROP5. stádiuma 

(makuláris redőképződés, körkörös retinaleválás) miatt kerül. A betegség azokban is 

egy életre szóló károsodást okoz, akikben nem alakul ki ez a legsúlyosabb stádium. A 

ROP népegészségügyi kihatása, költségvonzata ennek alapján óriási lehet. [Récsán 

2002] 

  A nyugat-európai, észak-amerikai országokban, az 1940-es években észlelt, 

döntően az oxigénkezelés hiányosságaiból adódó első nagy betegséghalmozódást a 80-

as években újabb epidémia követte. Ez utóbbi betegséghullámot a kis súlyú, rövid 

gesztációs idővel született koraszülöttek életben maradásának magasabb arányával 

magyarázták. A neonatológiai intenzív betegellátás, az oxigén terápia fejlődése, a 

surfactant anyagok széles körű bevezetése, a perinatalis szteroid kezelés alkalmazása 

révén az ezredfordulóra a ROP incidenciája ismét csökkenő tendenciát mutatott 

[Schalij-Delfos 1997, Gilbert 2001, Rowlands 2001]. 

Ugyanez a közepes nemzeti összjövedelmű országokról, s így hazánkról sem 

mondható el [Gilbert 1997, Fielder 1998]. Hazánkban a koraszülöttség aránya 8-10% 

körül mozog mely majdnem a duplája a fejlett országokban észlelt incidenciának és 

környező országok értékeit is jóval meghaladja. Amíg a fejlett országokban a 

szemfenéki koagulációt igénylő koraszülöttek születési súlya 1250 – 1500 gramm alatt 

van, addig hazánkban a 90-es években is jelentek meg közlemények arról, hogy 

csaknem 2000 gramm születési súlyú koraszülöttek kezelése is szükséges volt 

[Medgyasszai O 1990, Horváth  1990, 1994, Kovács B 1997]. Ugyanakkor 1997–ben új 
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törvény írta elő a 24. gesztációs héttől a koraszülöttek életben tartását. A retina 

perifériája ekkor még nagyobbrészt avascularis, az ereződés kb. az I. zóna határáig 

terjed. Mivel így a legnagyobb kockázati csoportba tartozók száma megnő, a ROP 

kezelési stratégiájának újra gondolását vetették fel [Kovács B  1997]. Annál is inkább 

mivel ezen igen kis súlyú koraszülöttek túlélése hazánkban is (a fejlett országokhoz 

hasonlóan) jelentősen javult (1985-1990: 5%, 2000: 60%) napjainkra eléri a 90 %-t. A 

túlélőkben viszont, a retinopathia kialakulásának aránya magas (750 g alatt 90% 28 hét 

előtt 80 %) [Vida G 2007, Quinn GE 2010]. Harmadik betegséghalmozódási 

hullámként, újabb népes beteg populáció vár tehát ellátásra. Ezeknél a gyermekeknél 

pedig, leginkább az agresszív hátsó ROP kialakulása valószínű, melynek megoldása 

továbbra is sok kérdést vet fel (3. táblázat) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Táblázat: A három betegséghalmozódási időszak jellemzői [Quinn 1010] 

 1940-1950 1960-70 1980- 

Kockázati tényezők: 

koraszülöttség 

alacsony születési súly (BW) 

magas oxygén szint 

 

+ ++ ++++ 

+ ++ ++++ 

++++ +++ ++++ 

BW<1000g Magas mortalitás 

ROP- 

Közepes mortalitás 

ROP+(<60%) 

Alacsony mortalitás 

ROP+++(78-90%) 

BW=1000-1500g Túlélés javul 

ROP+ 

Alacsony 

mortalitás 

ROP++ (47%) 

Alacsony mortalitás 

ROP- 

Neonatológiai ellátás 

színvonala 

 

gyenge 

 

közepes 

 

kiváló 

 

 



 13 

3.4. A ROP tünettana a Cryo-ROP study alapján: az akut szak lefutása, az I. zóna 

jelentősége 

Az akut szak stádiumait az 1984-es nemzetközi klasszifikáció írja le [Hatvani 

1987, The Committee for the Classification of Retinopathy of Prematurity 1984]. A 

Cryo- ROP Study (Multicenter Trial of Cryotherapy for Retinopathy of Prematurity) 

felmérései szerint, az I-II. stádiumban az esetek 90%-ában, míg a III. stádiumban az 

érintett szemek mindössze 25%-ában regrediál spontán a retinopathia. Minél éretlenebb 

a koraszülött, azaz minél nagyobb az avascularis terület, annál nagyobb a valószínűsége 

a küszöb retinopathia kialakulásának (1. ábra). 

 

 

1. ábra: A küszöb retinopathia. Bármely zónában 5 órányi összefüggő, vagy 8 órányi nem 

összefüggő extraretinalis proliferáció, plusz tünetekkel (a hátsó póluson a vénák teltekké, az 

artériák kanyargós lefutásúakká válnak). Az I. zóna egy kör, melynek a középpontja a 

látóidegfő, sugara a macula és a papilla közötti távolság kétszerese. A II. zóna egy gyűrű alakú 

terület, melynek középpontja szintén a papilla, perifériás határának sugara a papilla és a nasalis 

periféria közötti távolságnak felel meg, centrális határa az I. zóna körkerülete. A III. zóna egy 

olyan perifériás sáv, melynek középpontja a macula, külső kerületének sugara a macula - ora 

serrata távolság, centrális határát a II. zóna perifériás határa adja. [CRYO-ROP study 1990, 

1996] 
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Az I. zónában talált eltéréseket két csoportra osztották: valódi, „tisztán” I. zóna 

betegség és ún. átmeneti I. zóna betegség. A kizárólag az I. zónában zajló elváltozások 

igen ritkák. Az átmeneti I. zóna azt jelenti, hogy az ereződés ill. a kóros eltérések egy 

része átnyúlik a II. zónába. A Cryo-ROP Study adatai szerint a 4-6. posztnatalis héten 

az erek végződését kizárólag az I. zónában az esetek mindössze 1%-ában, az átmeneti 

zónában a vizsgált szemek 5%-ában figyelték meg. Az esetek döntő többségében az 

erek végződése a II. zónában volt (43%). Az összes, randomizációban résztvett küszöb 

retinopathiás szemre vonatkoztatva az I. zóna küszöb retinopathia („tisztán” I. zóna ill. 

„átmeneti” I. zóna együtt) 27%-ban fordult elő [3 hó, I.zónában 54%-ban, az átmeneti 

zóna esetén 25%-ban, a II. zónában megfigyelt ereződés 8%-ban progrediált küszöb 

retinopathiába (2. ábra) [CRYO-ROP study 1996]. 

A tisztán I. zónában tartó ereződés 54%-ban, az átmeneti zóna esetén 25%-ban, a 

II. zónában megfigyelt ereződés 8%-ban progrediált küszöb retinopathiába (2. ábra) 

[CRYO-ROP study 1996]. 

 

2. ábra: Ereződés az I. zónában (a), az átmeneti zóna (b), ereződés a II. zónában (c) 

[CRYO-ROP study 1996]. 

 

 

 

Ha az ereződés a 4-6. posznatalis ill. a 34-35. posztkoncepcionalis héten még 

csak az 

I. zónában tart, a küszöb stádium kialakulásának valószínűsége kilencszer 

nagyobb, mint a tanulmányba bevont populáció egészében. Ugyanez az átmeneti zónára 

vonatkoztatva hatszor, a II. zónára vonatkoztatva kétszer nagyobb valószínűséget jelent. 

Ha ugyanezen terminusban egyidejűleg tágult erek voltak láthatóak az irisben, a küszöb 

a b c 



 15 

retinopathia a tisztán I. zóna esetén 94%-ban, az átmeneti zóna szemekben 62%-ban, a 

II. zónában lévő ereződésnél 29%- ban alakult ki. Mindezt sem a születési súly, sem a 

születéskor leírt gesztációs kor, sem a faj nem befolyásolja [CRYO-ROP study 1996]. 

Ha a retinopathia elérte a küszöb stádiumot, akkor kezelés nélkül az I. zónában 

94% ban, a II. zónában 48%-ban figyeltek meg súlyos stádiumokba való progressziót 

[CRYO-ROP study 1990]. 

 

Ha a II. zónában nincsenek pluszjelek, vagy a retinopathia a III. zónában indul, a 

kedvezőtlen kimenetel aránya kevesebb, mint 1% [The Committee for the Classification 

of Retinopathy of Prematurity 1984]. Mennél centrálisabb ill. mennél kiterjedtebb az 

extraretinális proliferáció annál gyakoribb a kedvezőtlen kimenetel, ha plusz tünetek 

észlelhetők (3+ stádium) [CRYO-ROP study 1994]. 

A küszöb retinopathia (1. ábra) kialakulása általában a normális születési 

terminus körüli időszakban a legvalószínűbb [Czappán 1984, Quinn 1992]. Minél 

lassabb a retinopathia lefutása, annál kevésbé valószínű a küszöb retinopathia 

megjelenése. Minden egyes hét, amely eltelt a ROP megjelenésétől a küszöb előtti 

állapot kialakulásáig 23%-kal csökkenti a küszöb retinopathiába való átmenet esélyét. 

Kezelés nélkül a küszöb retinopathiát elérő stádiumot követően a kimenetel 47,4%-ban 

kedvezőtlen. Küszöb retinopathia kialakulásának esélyét jelentősen befolyásolja az 

alacsony születési súly és gesztációs kor születéskor, a fehérbőrűség, az ikerszülés, a 

kórházon kívül történt szülés [Schaffer 1993]. 

A 3. stádiumból a 4. stádiumba való átmenet már lassabb. Az üvegtest hirtelen 

borússá válása, az irisben megjelenő tágult erek, s a következményesen nehezen táguló 

pupilla előre jelezhetik a progressziót. A ROP önmagát szabályozó folyamat, hogy 

milyen stádiumban áll meg a neovascularisatio, változó. A heges stádium jellegét 

(retinalis maradvány tünetek: pl a macula elhúzottsága, redőképződés, vagy 

vitreoretinalis betegség: részleges/ teljes retina leválás, következményes cornea 

decompensatio, cataracta, glaucoma - „retrolentalis fibroplasia”, 5. stádium) az 

határozza meg, hogy a retinopathia korábban mennyire haladt előre [Schulenburg 1987]. 

A heges stádium tüneteit, mely az elülső és a hátsó szegmentumot egyaránt érinthetik, 

az 1987-ben megjelent klasszifikáció részletezi, ezzel kapcsolatban magyar szerzők is 
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leírták megfigyeléseiket [Hatvani 1986, Pelle ZS 1988, 1989, The Committee for the 

Classification of Retinopathy of Prematurity 1987]. 

Ha kialakult a küszöb retinopathia, akkor a prognózist elsősorban lokális, 

szemészeti tényezők határozzák meg [CRYO-ROP study 1990, Cryotherapy for 

Retinopathy of Prematurity Cooperative Group 1990]. A retinopathia progressziójának 

ütemét jelentős mértékben befolyásolja, hogy melyik zóna érintett. Mennél centrálisabb 

a folyamat, annál rapidabb a lefutás. Az átmenetek az első három stádiumban a 

leggyorsabbak [Schulenburg 1987]. Minél gyorsabb a küszöb stádiumba való 

progresszió, minél centrálisabb, minél kiterjedtebb a küszöb retinopathia, annál 

nagyobb a kedvezőtlen macularis kimenetel valószínűsége [Schaffer 1993]. Az I. 

zónában a küszöb előtti stádiumok progressziója sokkal gyorsabb, mint a II. vagy a III. 

zónában [Shulenburg 1987]. Az I. zónában a 2. stádium igen rövid lehet, vagy akár 

hiányozhat, s az erezett nem erezett területek határán lapos érújdonképződéses háló 

alakulhat ki [Capone 1993]. 

Leírták az I. zóna retinopathiák igen gyors, rapid formáját, amikor a nagyon kis 

születési súlyú (1000 gramm alatti), 26-28 gesztációs hétre született csecsemőkben már 

a 3-5. posztnatalis héten kiterjedt extraretinalis proliferációt tapasztaltak [Horváth 1987, 

Nissenkorn 1987]. Mindezek alapján javasolták az alacsony születési súlyú 

koraszülöttek szemészeti szűrésének korai – 2-3. posztnatalis héttől – elkezdését 

[Nissenkorn 1987]. A rapid lefutásra való tekintettel szükségesnek tartják a szoros 

ellenőrzést mindaddig, amíg az erek a III. zónát el nem érik, vagy a küszöb retinopathia 

kialakulásának esélye meg nem szűnik [Fierson 1997, Good ETROP Multicenter study 

Group 2001 Joint statement of the American Academy of Pediatrics, The Association 

for Pediatric Ophthalmology and Strabismus and American Academy of 

Ophthalmology 1997]. 
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3.5. Az agresszív hátsó ROP fogalma  

Az agresszív hátsó ROP fogalmát 2005-ben határozták meg, az igen kis súlyú 

koraszülötteken korábban megfigyelt rapid lefolyású retinopathia forma 

különválasztására [An International Committee for Classification of Retinopathy of 

Prematurity 2005]. Az irányelvek változtatásának célja az volt, hogy az erre a 

betegcsoportra speciálisan körülhatárolt szűrési és kezelési protokoll felállításával, 

csökkentsék az ilyenkor gyakran észlelt kedvezőtlen kimenetelű esetek számát. 

Agresszív hátsó ROP-ként határozták meg a betegség azon speciális formáját, mely az I 

zonában vagy posterior II zonában alakul ki, a hátsó pólus ereinek kifejezett tágulatával 

(plusz tünetek) és az ereződő retina szélen gyorsan progrediáló syncitiális érhálózattal. 

A lapos szinte intraretinális proliferáció demarkációs vonal nélkül alakul ki a 

vascularizált és avasculáris retina határon körkörösen minimum 12 órányi kiterjedéssel 

és gyorsan terjed előre a lencse hátsó felszínéig ( 3. ábra).  A másik fontos jellemző, 

hogy a folyamat szinte kiszámíthatatlan, progressziója nem követi a klasszikus 1-3-as 

stádium lefutását, hanem a korai kiadós lézerkezelés ellenére is gyakran gyorsan eljut a 

4-5-ös stádiumba [Vander 1997, ETROP Cooperative Study Group 2003, Vinekar 

2008] . 

 

3. Ábra:  I. Zona ROP: kifejezett plusz tünetek, és lapos intraret syncitiális 

proliferáció (szaggatott vonallal körülvett terület ahová fekete nyíl mutat) az ereződés 

határán, sánc nem található [O’Keefe 2003]. 
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3.6. Részleges retina leválás (4A: extramacularis, 4B: a maculát is érintő retina 

leválás) és teljes retina leválás az akut szakban (5. stádium)  

 

A körülírt serosus vagy tractiós jellegű ideghártya leválások kimenetele 

elsősorban attól függ, hogy a leválás döntően milyen jellegű, mekkora kiterjedésű 

(perifériás vagy centrális, ha centrális, érinti-e a maculát), mennyi ideje áll fenn. Súlyos 

esetekben a maculában redő képződhet, a retina teljes egészében leválhat. Enyhébb 

esetekben kevésbé súlyos maradványtünetek (pl. macula ectopia) figyelhető meg [The 

Committee for Classification of Retinopathy of Prematurity 1987]. A Cryo-ROP Study 

adatai szerint, bár a cryoterápia jelentősen csökkenti a retina leválás esélyét, ha kialakult 

az ablatio, a kezelt/ nem kezelt szemek funkciója nem különbözik egymástól. A 

betegség természetes lefolyását tanulmányozva megállapították, hogy az eredmények 

igen rosszak, ha a leválás 3 hónapnál hosszabb ideje áll fenn és 3 szegmentumnál 

nagyobb területet érint (a retinát 34 szegmentumra osztották fel) [Gilbert 1992]. A 

részleges retina leválás során üvegtesti és preretinalis membránok képződnek. A 

vizsgált esetek csaknem felében a leválás progrediált, kedvezőtlen anatómia eredmény 

alakult ki, a látásélesség gyenge volt [Gilbert 1996]. 

A teljes retina leválás vagyis az 5-ös stádium még napjainkban is gyakorlatilag a 

későbbi vaksággal egyenlő, ha a megelőzésében nem jártunk sikerel, gyógyítására kevés 

az esélyünk. Az elmúlt évtizedben megjelent közleményekben arról számoltak be, hogy 

kezdetben hiába ad jó eredményt a vitrektómia, gyakori a retina újbóli leválása. Az 

anatómiai gyógyulást nehezíti, hogy a proliferatív folyamat szakaszosan zajlik. Az érett, 

rostdús membránokba ismételt sejtproliferáció történhet, a már lefejtett membrán helyén 

új képződhet, s ez az ideghártya újbóli leválásához, secunder szakadások keletkezéséhez 

vezethet [Machemer 1993, Pelle ZS 1994]. A retina sikeres visszafektetése esetén is 

csak igen kis százalékban alakul ki használható látás (tömeg, esetleg tárgylátás) [Hirose 

1993, Seaber 1995]. 
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3.7. A ROP a szem egész életre szóló betegsége  

 

A retinopathia praematurorumnak alapvető jellemzői közé tartozik, hogy a szem 

egész 

életre szóló betegsége [Tasman 1992, Holmström 1998]. Hazánkban is jól ismert, hogy 

még azokban a koraszülöttekben is, akiknek az akut stádiumokban nem volt szükségük 

kezelésre, kialakulhat később myopia, következményes amblyopia és strabismus 

[Kovács M 1985, Pelle 1988]. 

A Cryo-ROP Study felmérése szerint a 32. és 42. posztkoncepcionális hét között 

ugyanazon betegek szemeit vizsgálva megállapították, hogy a retinopathia lokalizációja, 

súlyossága, kiterjedése, a plusz tünetek megjelenése – bár voltak aszimmetrikus esetek 

– nagy hasonlóságot mutatnak. A gesztációs kort az utolsó menstruációs periódustól 

számítják. Az időre születés a 40. gesztációs hetet jelenti. A posztkoncepcionális kor a 

posztmenstruációs gesztációs és a posztnatalis kor együttesen [Palmer 1991]. Az akut 

szakban a társszem hasonló viselkedését elsősorban szisztémás hatásokkal 

(koraszülöttség, környezeti hatások) hozzák összefüggésbe [Quinn 1995]. Ugyancsak, a 

cryopexiára illetve a lézerkezelésre adott választ is elsősorban a koraszülött egészségi 

állapota határozza meg [Brooks 1999]. Míg egyéves korban a két szem heges 

stádiumában mutatkozó különbségeket lokális tényezőkkel magyarázzák [Quinn 1995].  

 

3.7.1 Myopia  

Nem lehet mindig egyértelműen meghatározni, hogy a myopia a gyengén látás 

oka vagy következménye [Connolly 1999]. Koraszülöttekben a myopia részben lehet 

egy természetes, átmeneti állapot, részben következménye lehet az idő előtti méhen 

kívüli fejlődésnek (myopia praematurorum, MOP) és kapcsolódhat mindezek mellett a 

ROP-hoz ill. befolyásolhatja, hogy történt-e és milyen jellegű kezelés [Fielder 1997, 

Laws 1997]. Ebben a fejezetben azokat az irodalmi adatokat igyekszem bemutatni, 

amelyek a nem koagulált koraszülöttekről szólnak, mivel saját tanulmányainkban is a 

nem ROP-os illetve a retinális maradványtünetek nélkül gyógyult ROP-os koraszülöttek 

viszgálatával foglalkoztunk [Quinn 1992, 1998, Foroozan 2001]. 

A Cryo-ROP Studynak a ROP természetes lefutásáról szóló közleményeiben a 

vizsgált 
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koraszülötteknek 20%-a volt myopiás [Quinn 1992]. Koraszülöttekben a refrakciós 

hibák időbeli változása más, mint a normális terminusra születettekben: a myopia 

mértéke 3 és 12 hónapos kor között fokozódik, később stagnál [Quinn 1998]. (A myopia 

mértékét nagyfokúnak ítélték, ha a szférikus ekvivalens –5,0 D vagy annál nagyobb 

volt. Az astigmiát 3,0 D felett vették figyelembe. Anisometropiáról akkor beszéltek, ha 

a szférikus ekvivalens a két szem között legalább 2,0 D különbséget mutatott.) 

Ugyanezen statisztikai analízisek szerint a myopia előrejelzésében a születési súlynak és 

a retinopathia súlyosságának ill. a következményes heges stádiumoknak van szerepük. 

A myopia ill. a nagyfokú myopia előfordulása a kórházon kívül születettekben ill. 

ikerszülés esetén kismértékben nagyobb. A nem és a faj nem befolyásolja a myopia 

megjelenését. Minél alacsonyabb a születési súly, a gesztációs kor születéskor, annál 

gyakoribb a myopia, ezen belül a nagyfokú myopia előfordulása. A 750 grammnál 

kisebb születési súlyúakban a nagyfokú myopia majdnem háromszor gyakoribb, mint az 

1000-1250 gramm születési súlyúakban (31-37% vs 12-16%). Minden 100 grammnyi 

eltérés a születési súlyban 10-10%-ban növeli a myopia kialakulásának esélyét 3 és 12 

hónapos kor között [Quinn 1992, 1998]. 

Ha a koraszülöttekben kialakult ROP, a későbbiekben a myopia ill. a nagyfokú 

rövidlátás annál gyakoribb, mennél súlyosabb volt a retinopathia [Hatvani 1986]. 

Minden egyes súlyossági fokozat a rövidlátás kialakulásának esélyét 50-60%-kal, a 

nagyfokú myopia megjelenésének esélyét 100-170%-kal fokozza [Quinn 1992]. A 

fénytörési hibák megjelenésében egy, a myopia irányába történő eltolódás figyelhető 

meg: ha a koraszülöttben nem alakult ki ROP, vagy a retinopathia csak enyhe stádiumot 

(1) ért el, akkor a fénytörés legtöbbször hypermetropiás. Míg a súlyosabb stádiumok (2-

3, plusz tünetekkel) esetén a szemek többnyire rövidlátók [Quinn 1998].  

Macularis heterotopia fennállásakor a rövidlátás sokkal gyakoribb, mintha a 

hátsó pólus ép lenne. Még gyakoribbá válik az előfordulás, ha a ROP-os koraszülött 

születési súlya alacsony ( ≤ 750 gramm: 35,7%; 1000-1250 gramm:9,7%) [Quinn 1998, 

Foroozan 2001]. 

A ROP-hoz társuló myopia kialakulásában számos tényező játszhat szerepet. A 

koraszülöttek myopiájának paraméterei a szem elülső szegmentumának megrekedt 

fejlődését tükrözik. Abban egyetértés mutatkozik, hogy a sekélyebb csarnoknak és a 
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nagyobb törőerőt képviselő, vaskosabb lencsének fontos szerepe lehet. Vannak 

tanulmányok, melyekben leírták 

a szaruhártya viszonylag nagyobb törőerejét, és a fénytörési hiba dioptriája alapján várt 

tengelyhosszhoz képest a rövidebb tengelyhosszt [Gallo 1991, 1993, Fledelius 1996]. 

Mások nem találtak statisztikai összefüggést a szaruhártya törőereje és a myopia között, 

a tengelyhossz a mérések alapján megnyúlt volt [Choi 2000]. Azt is megfigyelték, hogy 

a neonatalis periódusban a tengelyhossz fordítottan arányos a ROP stádiumának 

súlyosságával [Laws 1994]. 

 

 

3.7.2 Amblyopia, strabismus 

A cryopexia bevezetése óta a vakságot okozó szövődmények a koraszülötteknek 

csak 

igen kis hányadát fenyegetik. Ugyanakkor a binokuláris látás abnormális fejlődésének, 

az amblyopia kialakulásának veszélye nagy. A megelőzésnek igen nagy szerepe van: az 

amblyopia időben elkezdett kezelésével macularis heterotopia vagy redő esetén is 

elérhető jó látás [Ferrone 1998]. 

Ha az alacsony születési súly mellett retinopathia is kifejlődik, a gyenge visus, 

myopia, strabismus aránya megduplázódhat [Darlow 1997, Mintz-Hittner 1992]. A 

neonatológiai paramétereket vizsgálva, a gyenge látás kialakulásában az 1500 gramm 

alatti születési súlyúakban elsősorban a perinatalis tényezők, míg a nagyobb születési 

súlyúakban a prenatalis okok a meghatározóak [Crofts 1998]. Korábban úgy gondolták 

,hogy akikben semmilyen szemészeti elváltozást, agyi károsodást nem tudtak kimutatni, 

azoknak a koraszülötteknek a látása ugyanúgy fejlődik, mint az időre született 

csecsemőké [Dowdeswell 1995, Pennefather 1997]. Ha az alacsony születési súlyú 

koraszülött látásélessége egyéves korban normális határok között mozog, a látásélesség 

5,5 éves korban is ezen határon belül várható, de bizonyos fokú eltéréssel. Ha a 

koraszülöttnek gyenge volt a látása egyéves korban, ez az állapot 5,5 korára sem 

változik [Dobson 1999]. 

 A Cryo-ROP Study adatai szerint az első életévben a vizsgált alacsony születési 

súlyú 
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koraszülöttek körében a strabismus prevalenciája 14,7% volt [Bremer 1998]. 

Megállapították, hogy mennél centrálisabb ill. mennél súlyosabb stádiumú a 

retinopathia, annál valószínűbb a strabismus kialakulása. Egyéves korban a kancsalság 

esélye tizenegyszer gyakoribb azokban, akik 3 hónapos korukban kancsalok voltak. A 

strabismus megjelenése és a születési súly, a gesztációs kor, a nem, a faj, valamint a 

születés körülményei között nem találtak korrelációt. Három hónapos korban végzett 

vizsgálatok alapján a kedvezőtlen strukturális kimenetel, az anisometropia, az 

abnormális fixáció, a neurológiai fejlődésben való elmaradottság azok a paraméterek, 

amelyek előrejelzik, hogy a kisded egyéves korában is várhatóan kancsal lesz. 

Ugyanakkor jelentős mértékű spontán javulást figyeltek meg: azok a 3 hónapos 

korukban kancsal gyerekek, akiket 12 hónapos korukban is lehetett vizsgálni, 

mindössze 36,8% volt kancsal [Bremer 1998]. 

 

 

3.7.3. Színlátás  

Elsőként Abramov és munkatársai számoltak be 7 éves, korábban perinatális 

intenzív centrumban (PIC) kezelt gyermekek esetében, enyhe látásélesség valamint 

kontrasztérzékenység csökkenésről, és -főként a kék színt érintő- színlátászavarról 

[Abramov 1985]. A jelenség okaként a PIC-ekben alkalmazott esetleges fotoreceptor 

károsodást okozó erős környezeti megvilágítást jelölték meg. Később Moseley és 

Fielder szintén a fény éretlen szemre kifejtett toxikus hatásáról számoltak be, melynek 

nem csak a retinopathia kifejlődésében, hanem a fotoreceptorok károsodásában is 

szerepe lehet, finomabb eltéréseket okozva a látásélességben [Sebris 1984, Moseley és 

Fielder 1998]. A Light-ROP study az ezredfordulón nem igazolta, hogy a fényexpozíció 

csökkentése vagy megelőzné, a ROP kialakulását. A fény és a fejlődő fotoreceptorok 

interakciójáról azonban továbbra is keveset tudunk [Reynolds 1998, Kennedy 2001].   

 Az Abramov által felvetett, csap defektusra utaló, kék-sárga tengelyben észlelt 

színlátászavarral a Cryo-ROP study munkacsoportja is foglalkozott. Az időre született 

populációval összevetve a koraszülöttek gyengébb kontrasztérzékenységét és a kék-

sárga színtévesztés gyakori előfordulását már korábban leírták [Abramov 1985, 

Dowdeswell 1995, Moseley 1998]. A Cryo-ROP Study felmérése szerint a tritanopia 

200-szor gyakoribb koraszülöttekben, mint az átlagos felnőtt populációban. A vörös-
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zöld színtévesztés előfordulásában nincs különbség. A kék-sárga színtévesztés és a 

születési súly, gesztációs kor, a nem, az intenzív osztályon eltöltött idő (feltételezett 

fototoxicitás), az akut szakban a retinopathia súlyossága, hogy történt-e cryopexia vagy 

sem, a látóideg atrófiája, a retinopathia heges stádiumának maradvány tünetei között 

nem találtak statisztikailag szignifikáns összefüggést. A gyengén látók között a 

tritanopia szignifikánsan gyakoribb volt, de ezt nem ok-okozati tényezőnek, hanem társ 

problémának ítélték. A tritanopia hátterében retinális tényezőket feltételeztek, igazolni 

azonban nem tudták. Mivel a vizsgálatok pszeudoizokromatikus táblákkal történtek, a 

későbbi kutatásokhoz érzékenyebb módszert javasoltak [Dobson 1996]. Kis 

beteganyagon végzett komputerizált pszichofiziológiai vizsgálatok azonban sem a 

színtévesztést, sem a kontrasztérzékenység csökkenését nem mutatták ki. A vizsgálatok 

során 59, 7-13 éves gyermekeknek vetítettek standardizált ábrákat nagy felbontású 

képernyőre. A vizsgálatokból kizárták azokat a gyermekeket, akik agyi károsodás, vagy 

az igen gyenge látásélességük miatt nem voltak alkalmasak. A közlemény nem 

részletezi a betegek szemfenéki statusát [Jackson 2003].  
 

 

3.7.4 Kontrasztérzékenység 

A kontrasztérzékenység kérdésével is számos munkacsoport foglalkozott az 

utóbbi években. A Pelli-Robson táblát használva Dowdeswell és munkatársai 5-7 éves 

alacsony gestatios súlyú gyermekeknél szignifikánsan alacsonyabb kontraszt 

érzékenységet észleltek azonos korú kontrol populációhoz képest [Dowdeswell 1995]. 

Bár, mivel a Pelli-Robson tábla nagy méretű betűi lehetővé teszik, hogy erősen 

csökkent látású egyéneket is vizsgáljunk  az észlelt kontraszt érzékenység csökkenésben 

post-receptoriális szinten kialakuló neurológiai károsodásnak is szerepe lehet. Powls és 

munkatársai közleménye is az előző hypothesist látszik alátámasztani, mivel ők a 

neurológiai fejlődés és a kontrasztérzékenység szignifikáns összefüggését találták 

[Powls 1997].  
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3.7.5 Késői komplikációk: retina leválás, cataracta, glaucoma 

  A fiatal felnőttekben vagy esetleg már gyermekkorban megjelenő ideghártya 

leválás – 

akár rhegmatogen, akár tractios jellegű – az ismert késői szövődmények közé tartozik. 

A prenatalisan és a posztnatalisan erezett területek határán a shunt maradványok ill. 

szervült fibrovascularis szövet húzó hatása következtében rhegmatogen retina leválás 

alakulhat ki. A lyukképződésben szerepe lehet még az abnormális vitreoretinalis 

felszínnek, a következményes degeneratív elváltozásoknak, a myopiának [Ferrone 1997, 

Mintz-Hittner 1994, Kaiser 2001, Machemer 2003]. 

A nemzetközi adatokkal összhangban, saját tapasztalataink is azt mutatták, hogy 

a rhegmatogen leválások kezelése jobb prognózisú, mint a tractios ablatioké [Ferrone 

1998, Récsán 1998]. Regrediált ROP-os szemekben a retina felszínén a 

membránképződés a perifériás érelváltozásokhoz kapcsolódóan már az újszülött korban 

megfigyelhető. Az elektronmikroszkópos vizsgálatok azt mutatták, hogy a membránok 

gliasejtekből származnak, s jellegzetes érési folyamatot mutatnak. Amikor egy 

membrán elválik a retina felszínéről, új képződik alatta. Egy idő után a retinát 

többszörös membránok boríthatják, az ideghártyán általában az érárkádokon, vagy a 

középperiférián tapadnak. A membránok zsugorodása tractios retina leváláshoz vezethet 

[Machemer 1993]. 

A pigmentepitheliumban bekövetkező változások miatt a látás felnőttkorban 

tovább romolhat. A súlyos, heges stádiumokat (retrolentalis fibroplasia) 

microphthalmus, cornea decompensatio, cataracta, zárt zugú vagy érújdonképződéses 

glaucoma kísérheti [Hatvani 1986, Kelly 1987, Tasman 1989]. 

 

 

3.8 Retina fejlődése koraszülötteknél 

Koraszülöttek esetében születésük után, a retinopathia kialakulásának idején, 

mind a neurális retina, mind az ideghártya érrendszere éretlen állapotban van 

[Hendrickson 1994, Provis 2001]. Az érhártya fejlődése, mely a fotoreceptorok 

közvetlen táplálását biztosítja, ezzel szemben megelőzi a retina ereinek érési folyamatát 

[Gogat 2004]. 
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Főemlősökben a foveában jelennek meg leghamarabb a fotoreceptor-sejtek. A 

multipotens progenitorsejtekből először a csapok alakulnak ki, majd a periféria felé 

haladnak. A pálcikák keletkezése 5-10 nappal később következik be. A fotoreceptorok 

kb. 60-90 nap múlva érkeznek el a központból, azaz a foveából, az ora serrata-hoz 

[Bumsted 1999]. Az első immuncitokémiailag kimutatható csap, a 80. embrionális nap 

körül jön létre. Ezeket a fotoreceptorokat először M/L csapoknak azonosították [Wikler 

1991]. Az újabb vizsgálatok kapcsán ezzel ellentétes adatok láttak napvilágot, mégpedig 

az, hogy a foveában az M/L és S csapok egyszerre jelennek meg, míg az extrafoveális 

retinaterületeken a kék-érzékenyek az elsők. A korábban megjelenő csapok a körülöttük 

lévő sejteket specifikus fotopigment termelésére késztethetik. Többen az S csapokat 

tartják irányítóknak, amik telodendritjeik révén szabályozhatják, hogy a szomszédos 

sejtek ne kék opszint termeljenek [Bumsted 1997, 1999]. A fejlődés előrehaladtával 

egyre több fotoreceptor alakul ki és a fovea a 100. embrionális napra már a felnőttre 

jellemző képet adja, tehát egy S csap helyezkedik el hat M/L csap közepén. Az 

embrionális fejlődés során a a retina sejtjei közül a pálcikák külső tagjai érik el 

legutoljára érett állapotukat [Grun 1982]. Emberben a fovea egy részén nincsenek kék 

csapok, amelyek valószínűleg apoptozis révén tűnnek el a fovea központi részéről, 

hiszen átmeneti kék-vörös koexpressziót nem mutattak ki emberben. [Szepessy 2001]. 

A normál születési terminusra, a retinális sejtek száma a főemlősökben, már 

megyegyezik a felnőtt retinális sejtszámmal [Packer 1990]. A szemgolyó növekedésével 

a sejtek csak nagyobb retina területen terülnek szét, számuk már nem változik [Robb 

1982]. Térbeli eloszlásuk módosul az életkor előrehaladtával, de a Ganzfeld 

elektroretinográfiás válaszért felelős sejtek már mind rendelkezésre állnak a születés 

pillanatában. A főemlős retina extramaculáris részén a csapok érése megelőzi a 

pálcikákét[Hendrickson 1992, 1994] A maculában a későbbi foveális csapok és a 

parafoveális pálcikák érése késik a perifériásabb fotoreceptorokhoz képest [Dorn 1995, 

Fulton 1996, Timmers 1999]. A normális fovea fejlődés során, a neurális és vasculáris 

elemek szoros kölcsönhatásban állnak egymással [Provis 2000, Springer 2004, 2005]. 

A ROP kilalakulásával, mind a fotoreceptor funkció, mind a postreceptoriális 

retina károsodást szenved. A károsodás az akut szak után, későbbi életkorban is tetten 

érhető. A ROP hatásával szemben a  későn érő centrális retina tűnik a 

legvédtelenebbnek[Barnaby 2007]. Évekkel az akut folyamatok után is kimutathatók 
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eltérések; a centrális retina szerkezetében és funkciójában [Reisner 1997, Hansen 2000, 

Fulton 2005, Ecsedy 2007, Hammer 2008]. A perifériás területek esetében is 

megfigyeltek finom eltéréseket gyermek és fiatal felnőttkorban, volt ROP-osok esetében 

[Reisner 1997, Hansen 2000, Fulton 2001, Moskowitz 2005]. 

   

3.8.1 Humán tanulmányok 

 A humán tanulmányok egyrészt a neonatális intenzív centrumok kis betegeinek 

retrospektív adatfeldolgozásával, másrészt postnatalis korban (vagyis az akut szak 

lezajlása után) végzett non-invazív képalkotó (fundusfoto, OCT), funkcionális 

(elektroretinográfia), és pszichofizikai vizsgálatok (színtesztek, Pelli-Robson teszt) 

segítségével, a ROP következményeinek feltérképezését, célozták meg. 

Eredményeik szerint ROP-os gyermekek esetében elsősorban a pálcika funkció 

zavara észlelhető, mely a betegség akut fázisának lezajlása után is fennmarad [Fulton 

1996]. Volt koraszülöttekben, akikben a retinopathia csak enyhe mértékben fejlődött ki, 

összefüggést találtak a refrakció és a pálcikák működészavara között. Feltételezték, 

hogy a szemgolyó növekedésében a retina normális fejlődése meghatározó tényező és a 

pálcika dysfunkció szerepet játszik a szemgolyó fejlődésének szabályozásában [Reisner 

1997]. A pálcikák érése a centrum felé haladva egyre lassabb, még lassabb a csapok 

érési folyamata. Ugyancsak elektroretinográfiás vizsgálatok alapján feltételezték, hogy 

koraszülöttekben a centrálisabb fotoreceptorok éretlenségük miatt sérülékenyebbek 

[Hansen 1999, 2000Fulton és Hansen 2000]. ROP-os koraszülöttek esetén a sötét 

adaptációs pszichofizikai küszöböt jelentősen emelkedettnek találták a parafoveális 

retinában a perifériához viszonyítva, míg a normális kontroll egyének esetében a két 

küszöb megegyezett [Hansen 2000]. A csap –mediálta fotopikus ERG válaszok; szintén 

csökkent értéket mutattak súlyos ROP-os szemek esetében. Enyhe ROP-os esetekben a 

csökkenés szinte alig, nem ROP-os koraszülöttekben, pedig egyáltalán nem volt 

megfigyelhető, időre született társaikhoz képest. A különböző hullámhossz érzékeny 

csap populációk (S, M/L csapok) érintettségét külön ezidáig nem vizsgálták. A volt 

ROP-os koraszülöttek fotopikus b-hullámának alakja mind gyermek, mind korai 

felnőttkorban hasonló volt a normál kontrol populációhoz, csak az amplitudóban volt 

észlelhető enyhe csökkenés [Fulton 2008]. Ezek alapján a szerzők úgy gondolták, hogy 

a ROP indukálta neurovasculáris betegség, nem tesz különbséget a csap mediálta 
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ingerfeldolgozás ON és OFF ingerületköre között. A disztális retina fotoreceptor és 

bipoláris sejtjeihez kötődő korai és a proximális retina amacrin, interplexiformis és 

ganglion sejtjeihez kötött késői oszcillatorikus potenciálok szintén különböznek volt 

koraszülöttek esetén, a normál kontrol populációhoz képest [Heynen 1985, 

Wachtmeister 1998, 2001, Rangaswamy 2003, Dong 2004]. Akula és munkatársai az 

oszcillatorikus potenciálok energiájának növekedését észlelték volt ROP-os 

gyermekeken, míg korai felnőttkorban csökkent potenciálokat figyeltek meg, a 

kontrolokhoz képest. A gyermekkori növekedést a post-receptoriális struktúrák ROP 

utáni regenerációs folymatainak jeleként értékelték és szoros kapcsolatát írták le a 

vasculáris abnormalitásokkal. Az idősebbeken észlelt csökkenés leginkább a spherikus 

equivalens változásaihoz volt köthető, a legalacsonyabb értékeket nagyfokú myopiában 

regisztrálták. [Akula 2007] A macula területét multifokális elektroretinográfia 

segítségével vizsgálva, szintén funkció csökkenést találtak (csökkent amplitudók), mely 

a ROP súlyosságával párhuzamosan fokozódott. Magyarázatként a macula területében a 

csapok terminus után is folytatódó érési folyamatát feltételezték [Fulton 2008]. 

Mindezen vizsgálatok egyre inkább azt valószínüsítik, hogy koraszülötteknél a 

retina károsodásában kulcsfontosságú szerepet játszik a fotoreceptor réteget ért külső 

inzultus [Fulton 2001].  

 

 

 

3.8.2 Állatkísérletes eredmények 

 Az eddig ismertetett (főként patkány modellt alkalmazó) állatkísérletes 

tanulmányok hozzájárulhatnak a humán vizsgálatok eredményeinek jobb megértéséhez. 

Itt a non invazív funkcionális és képalkotó vizsgálatokon kívül, molekuláris biológiai 

módszerek is segítették a 

 pathofiziológiai folyamatok feltérképezését. A ROP modellezésére számos patkány-

modellt fejlesztettek ki [Penn 1994, Reynaud 1995, Fulton 1999, Lachapelle 1999, 

Dembinska 2001, Liu 2006, Akula 2007]. Minden esetben  normális fejlődést célzó 

tanulmányok előzték meg a ROP indukálta károsodást célzó vizsgálatokat. 

 Histopathológiai (immuncitokémiai) módszerekkel kimutatták, hogy a 

fotoreceptorok külső tagja a legutoljára megjelenő és fejlődő retinális celluláris elem a 
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normál embrionális fejlődés során [122]. Patkányban a pálcikák külső tagja (rod outer 

segment =ROS) körülbelül a 6. postnatalis (PN) napon jelenik meg. A 13.  PN napon a 

ROS körülbelül a felnőtt méret felét éri el. A teljes retina rhodopsin tartalma a PN 19. 

napon éri el a felnőtt mennyiség felét. [Bonting 1961, Fulton 1995]. A pálcikák 

működésének egyik legenergiaigényesebb folyamata a külső tagok megújítása, az 

elhasznált korongocskák pigment epithelium felé való továbbításával. A fejlődés során, 

a rhodopsin mennyiség növekedésével, a nagy phagosomák számának jelentős 

növekedését mutatták ki a retinális pigmentepithel sejtekben [Tamai 1979, Fulton 

1995]. Ezzel egyidőben, a pálcikák aktivitása is jelentősen nő, zavartalan 

működésükhöz pedig egyre több oxigén szükséges [Steinberg 1987].  

 A fotoreceptorok mellett a post-receptoriális neuronok és a retinális erek 

fejlődése sem fejeződik be születéskor. Érésük közben a post-receptroiális neuronok 

reorganizálódnak [Xu 2004, 2007, 2008], a retinális erek, pedig centripetális növekedést 

mutatnak és körülbelül a PN 14. napon érik el az ora serrata-t [Reynaud 1994]. Az érési 

folyamatot bonyolult moleculáris kölcsönhatások irányítják [Gariano 2006].  

 A patkányokon végzett elektrofiziológiai vizsgálatok a humán 

tanulmányokhoz hasonló eredményeket mutattak (ld 3.8.1 rész). A folyamat lefolyását 

modellező longitudinális tanulmányok szoros összefüggést találtak a pálcika mediált 

válaszgörbék és a retinális vasculatura eltérései között. Az alacsony post-receptoriális 

szenzitivitás, leginkább a retinális erek tortuositásával mutatott szoros kapcsolatot. A 

fiatal korban regisztrált pálcika funkció előre jelezte a vasculáris elváltozások 

felnőttkori kimenetelét. Ezzel szemben a post receptoriális struktúrákat jellemző 

paraméterek, az erek akut elváltozásainak regressziójakor normál értékre tértek vissza. 

A jelenség magyarázatának a post-receptoriális struktúrák remodellációját tartották, míg 

a fotoreceptorok (pálcikák) esetében hasonló jelenségre utaló jelet nem észleltek. A 

különböző növekedési faktorok (főként VEGF és semaphorin) és a fotoreceptor, illetve 

post-receptoriális funkció közötti kapcsolat vizsgálatakor negatív korrelációt találtak a 

retinális szenzitivitás és a növekedési faktorok expressziója között. [Akula és Kutoba 

2008, Akula és Mocko 2008]. Ezen eredmények alapján úgy gondolják, hogy: egyfelől 

a kóros erek subnormális keringést biztosítanak a post-receptoriális retina számára, 

másfelől az így károsított post-receptoriális struktúrák a proangiogenetikus faktorok 
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(VEGF, semaphorin) mRNS-ének „upregulációjá”-val az érképződés triggerei lehetnek 

[Akula és Kutoba 2008, Akula és Mocko 2008]. 

 Mindezek alapján a fotoreceptorokat (főként a pálcikákat) és a post-

receptoriális neuronokat a pathológiás folyamatok egyik kulcsszereplőjének tartják. 

Szerepük nem csak a későbbi funkcionális eredmények terén, hanem a molekuláris 

interakciók következtében a retinális érrendszer elváltozásaiban is meghatározó.  

A különböző fotoreceptor típusok patkányban transzdifferenciálódással (A kék 

csapokból alakulnak ki az M/L csapok) fejlődnek, míg más emlősökben (pl: nyúl) és az 

emberben nincsen fotopigment koexpresszió. [Szepessy Zs 2011] Ezért az eddig az 

irodalomban ismertetett patkánymodellek nem adhattak pontos információt az egyes 

csaptípusok kialakulásáról.  
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3.9. A megelőzés és a kezelés műtéti lehetőségei 

 

3.9.1. Cryopexia, lézer koaguláció   

A cryo- ill. lézer koaguláció célja, hogy az avascularis terület hegesítésével 

meggátoljuk a kóros érújdonképződést indukáló anyagok termelődését. Bár a 90-es 

években, mire a Cryo- ROP Study befejeződött, terápiaváltás következett be, 

eredményei ma is összehasonlítási alapul szolgálnak. 

 A lézer koaguláció indikációjának felállításakor a Cryo-ROP Study ajánlásait 

veszik figyelembe. A kezelés indikációjaként azt a stádiumot adták meg, melynek 

elérése esetén a későbbiekben a retina leválás valószínűsége 50%. Ez az állapot a 

hármas stádiumú küszöb retinopathia volt (2. ábra): 5 órányi összefüggő, vagy 8 órányi 

nem összefüggő extraretinalis proliferáció bármely zónában, plusz tünetekkel (a hátsó 

póluson a vénák teltekké, az artériák kanyargós lefutásúakká válnak). Ugyanakkor 

meghatározták a küszöb előtti állapotot is: az I. zónában bármely, a küszöb állapotnál 

enyhébb stádium; a II. zónában 2. stádium plusz tünetek, vagy 3. stádium plusz tünetek 

nélkül, vagy a küszöb állapotban meghatározottnál kisebb kiterjedésű 3. stádium [The 

Commettee for the Classification of Retinopathy of Prematurity 1984, Cryo-ROP study 

1988]. Strukturális szempontból kedvezőtlen kimenetelűnek tekintették, ha macularis 

redő, a hátsó pólust érintő retina leválás (4B stádium), vagy retrolentalis fibroplasia 

alakult ki [The Commettee for the Classification of Retinopathy of Prematurity 1984, 

CRYO-ROP study 1988]. 

A proliferatív retinopathiák terápiájában a cryopexiát a lézer koaguláció váltotta 

fel. Kézenfekvő volt, hogy a retinopathia praematurorumban is érdemes lenne 

megpróbálkozni az 

érmentes retina lézer kezelésével. Az avascularis területnek akár a cryo-, akár a lézer 

kezelését vizsgáljuk, a hatás kettős: 1. chorioretinalis adhesiot hozunk létre, 2. 

csökkentjük, esetleg megszüntetjük a kóros érújdonképződést elindító "vasogen faktor" 

termelődését [O’Keefe 2003]. 

Az indirekt binokuláris szemtükörhöz kapcsolt lézer alkalmazásáról az 1980-as 

évek 

közepén számoltak be [Tamai 1986]. Hazánkban ez a technikai lehetőség 1994-95-ben 

vált hozzáférhetővé. Az első eredményeket azonban nehéz értékelni (5 csecsemő 8 
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szemének kezelése, kiegészítő cryopexiával) [Bársony és Sényi 1994]. Az első 

közlemények argon lézerrel szerzett tapasztalatokról számoltak be [Iverson 1991, 

McNamara 1991, Landers 1992]. Azóta az elmúlt évtizedben a dióda lézerről 

lényegesen több közlemény jelent meg. Ezt leginkább az magyarázhatja, hogy a dióda 

lézer - szemben az argonnal - olcsóbb, hűtést nem igényel, az eszköz súlya kisebb, 

könnyen szállítható, a kezelés akár a perinatalis intenzív centrumban (PIC) is 

elvégezhető [McNamara 1992,Hunter 1993]. 

Mindkét lézerfajta esetén elsősorban a melanin az a kromofór anyag, amely az energiát 

elnyeli. Megállapították, hogy a dióda lézer a retina belső rétegeiben a melanint ill. az 

egyéb kromofórokat (flavoproteinek, glutation peroxidáz, citokrómok, fotoaktív enzim 

rendszer) kevésbé aktiválja. Az argon lézer (488 /510 nm) a retina valamennyi rétegét – 

a pigmentepitheliumtól a lamina limitans internáig - hegesíti. Dióda lézer (810 nm) 

esetében döntően a retina külső rétegeiben, legkifejezettebben a pigment epitheliumban 

és a choriocapillaris rétegben találtak elváltozásokat. Mivel a belső retinalis rétegekben 

alig mutatkozik károsodás, a lamina limitans ép marad, nem következik be a sejtek 

töredezése, pigment szóródás [Brancato 1989]. 

A lézer kezelés során a corneától a chorioideáig a szem bármely szövete 

sérülhet, ha a 

fókuszálás, idő/energia értékek megválasztása nem volt megfelelő. Mindkét lézerfajta 

kapcsán a legtöbb említést cataracta képződésről tették [Gold 1997]. Argon lézer esetén 

ezt a szövődményt leggyakrabban tunica vasculosa lentis jelenlétekor figyelték meg, de 

a meglévő lencsehomályok, a rövidebb hullámhossz, a túlzott energia, kis koagulum 

alkalmazásakor is leírták [Chrisitansen 1995, Drack 1992, Pogrebniak 1994]. A lencsét 

körülvevő érhálózatban (hemoglobin), vagy az irisben elnyelődő lézer energia a lencse 

tokjában égési sérülést okozhat. Dióda lézer esetén a sekély csarnok lehet az egyik 

hajlamosító tényező [Campolattaro 1995]. 

          Az érvényben lévő hazai szakmai protokol szerint, a lézerkezelést követő 

időszakban nem szükséges helyi kezelés. A kezelés utáni kontrol szemfenék vizsgálatot 

a 3-7. napon végezzük. A kezelés ismétlendő, ha az elvárt regresszió nem következik 

be.  A laser kezelés utáni resolutio néhány nappal tovább tart, mint a cryotherapia után. 

[Szemészeti Szakmai Kollégium 2009] 

 



 32 

3.9.2. A kezelési stratégia változása agresszív hátsó ROP esetén 

 Míg a klasszikus ROP esetében mind a CRYO-ROP [Cryo-ROP study 1990]  

mind a LASER-ROP [McNamara 1994] tanulmány beszámolt arról a statisztikailag 

szignifikáns bizonyítékról, miszerint az avascularis retinaterület ablatív kezelése a 

küszöb ROP betegségben biztonságos és hatásos, az agresszív hátsó ROP esetében ezen 

kezelési forma máig nem minden esetben sikeres. Az érvényben lévő szakmai protokol 

agresszív hátsó ROP esetében nem ad pontos iránymutatást. Azt a megállapítást teszi, 

hogy az I. zona  akut ROP esetén megfontolandó, hogy a kezelés indikációja az 

úgynevezett küszöb előtti ROP legyen [Szemészeti Szakmai Kollégium 2009]. Az 

utóbbi évtizedben megjelent klinikai tanulmányok a kezelési séma módosítására is 

ajánlásokat fogalmaztak meg. Eredményeik szerint agresszív hátsó ROP esetén a 

megfelelő idő elmulasztása mellett, a lézerkezelés nem megfelelő kiterjesztése a 

sikertelenség fő oka. Ezért az avasculáris területen kívül, a lapos syncitiális terület 

koagulációját is ajánlják. [Good 2001, An International Committee for Classification of 

Retinopathy of Prematurity 2005]. Az időzítést illetően, egyes tanulmányok koraibb 

(30-37 hét) kezeléssel jó eredményekről számolnak be, az agresszív hátsó ROP 

esetében. Ezekben is azonban számos nehézséget említenek, mint a rendkívüli 

éretlenségből származó pupilla rigiditást, borús törőközegeket, perzisztáló tunica 

vasculosa lentist, melyek akadályozhatják a korai lézer kezelést és esetleg felvetik 

cryopexia korai alkalmazását is a lézerkezelést megelőzően [Soh 2008].  

 

3.9.3. Vitrektómia: változások az indikáció és a műtéti technika terén 

A hagyományos megközelítés során, korábban csak az 5. stádiumban végeztek 

műtétet. Az ajánlott technika open sky vitrektómia volt, melyet a lencse eltávolításával 

kezdtek. Az elmúlt évtizedben megjelent közleményekben azonban, arról számoltak be, 

hogy kezdetben hiába ad jó eredményt a vitrektómia, gyakori a retina újbóli leválása. 

Az anatómiai gyógyulást nehezíti, hogy a proliferatív folyamat szakaszosan zajlik. Az 

érett, rostdús membránokba ismételt sejtproliferáció történhet, a már lefejtett membrán 

helyén új képződhet, s ez az ideghártya újbóli leválásához, szekunder szakadások 

keletkezéséhez vezethet [Pelle 1994,  Machemer 1993] A retina sikeres visszafektetése 

esetén is csak igen kis százalékban alakult ki használható látás (tömeg, esetleg 

tárgylátás) [Hirose 1993, Seaber 1995]. A Cryo-ROP Study anyagában az 5. stádium 
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miatt lensectomia – vitrectomián átesett (72 szem) ill. nem operált szemek (56 szem) 

funkcióját hasonlították össze. Igen gyenge eredmény mutatkozott: Függetlenül attól, 

hogy történt-e vitrectomia vagy sem, a vizsgált szemek közül egyetlen egynek volt 

foltlátása, a többi tárgylátás nélküli, vagy teljesen fényérzés nélküli, vak szem volt 

[Quinn 1996]. A nemzetközi adatokkal összhangban, saját tapasztalataink azt mutatták, 

hogy bár a műtét esélyt nyújt valamilyen (többnyire igen gyenge) látás kialakulásához, a 

műtét indikációjának felállításakor erkölcsi-etikai kérdés, hogy az egyébként is sérült 

koraszülöttön érdemes-e ezt a heroikus beavatkozást elvégezni [Récsán 1998]. A műtéti 

technika fejlődésével a lencsemegtartó 3 kapus vitrektómia elterjedésével változás 

indult el itt is – hasonlóan a sclera bedomborítás indikációjának módosításához – a 

műtéti beavatkozás koraibb időzítése felé mutatva. Az irodalom szerint, ötös stádium 

esetén is elérhető forma felismerés, ha a vitrectomiát teljesen nyitott tölcséres leválás 

esetén végzik el [Mintz-Hittner 1997]. Az elmúlt években Trese az előzőekben említett 

tanulmányoknál jobb eredményekről számolt be, amelyet elsősorban korábban, 

átlagosan 4,5 hónapos korban (előző tanulmányok: 9 hó –egyéves kor) végzett 

műtéteknek tulajdonított [Trese 1998]. Az 5. stádiumban elvégzett műtét reális fő 

célkitűzése azonban továbbra is a microphthalmus és a secunder glaucoma megelőzése 

maradt. 

Négy A és 4B stádiumban egyaránt jól ismert módszer a sclera bedomborítás. A 

4A stádiumban végzett műtétek eredménye azért ítélhető meg nehezen, mert ebben a 

stádiumban még viszonylag gyakori a retina spontán visszafekvése. Ismert, hogy a 

körülírt serosus jellegű leválások spontán visszafekvési hajlama jó. Ha a leválásban 

megjelenik a tractiós komponens, a folyamat továbbhalad, súlyos maradványtünetek, 

teljes retina leválás alakulhat ki [Flynn 1987]. Ugyanakkor 4B stádiumban hiába sikerül 

a retinát visszafektetni, a látás gyenge, a retina heges elváltozásai ill. amblyopia miatt 

[Noorily 1992]. Mindezeket figyelembe véve az elmúlt években egyes szerzők a 4A 

stádium még aktív szakában elvégzett sclera bedomborításos műtét, vagy lencse 

megtartó pars plana vitrektómia mellett foglaltak állást [Hinz 1998, Capone 2001]. A 

sclera bedomborítással az anatómiai eredményesség 70% körül mozgott, a funkcionális 

eredmények a bulbus deformáció miatti amblyopia, anisometropia következtében 

rendkívül gyengék voltak. A műtét a folyamat progresszióját nem befolyásolta, és a 

szemgolyó növekedése miatt, a bedomborítást a későbbiekben minden esetben el kellett 
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távolítani. [Quinn 1996, Hinz 1998] Az utóbbi években, a 4A stádiumban elvégzett 

lencsemegtartó pars plana vitrektómia került előtérbe, mellyel 90%-ban sikerült 

kedvező anatómiai eredményt elérni, és a funkcionális eredmények is lényegesen 

jobbak voltak (BCVA> 0.5) mint a korábbi műtéti technikáknál. [Capone 2011]. A 

műtéti technikát illetően rendkívül óvatos megközelítést javasoltak az agresszív 

membráneltávolítás helyett, a prognózist nagymértékben rontó retinaszakadások, 

valamint a későbbi katarakta képződés elkerülésére. Agresszív hátsó ROP-os szemek 

esetében is beszámoltak a korai lencsemegtartó vitrektómia anatómiai sikeréről, az 

indikáció ezekben az esetekben azonban még nem tisztázódott [Azuma 2006]. 

 

3.9.4. A jövő terápiás ígéretei 

 A korábbiakban ismertetett kutatások és a ROP pathogenezisének egyre 

részletesebb megismerése új terápiás célpontok és kezelési lehetőségek alkalmazását 

vetette fel. 

 A hosszú távú fotoreceptor- főként pálcika-károsodás mind humán funkcionális, 

mind állatkísérletes strukturális vizsgálatok során bizonyítást nyert. A ROP 

kialakulásának időszakában  a pálcikák külső tagja éppen érési fázisban van, gyors 

megnyúlása jelentősen megnöveli a fotoreceptorok energia szükségletét. Patkányok 

esetében kimutatták, hogy a korai pálcika diszfunkció a későbbi retinális vasculáris 

kimenetel előrejelzője. Az éretlen pálcikák védelmét célzó beavatkozások, illetve 

növekvő metabolikus és táplálékigényük kielégítése, új lehetőségnek mutatkozik a 

neurovasculáris károsodások megelőzésére, illetve mérséklésére.  

A fény expozíció csökkenti a pálcikák külső szegmensének „turnover”-ét, 

jelentősen csökkentve energia szükségletüket. Arden és munkatársai (2005) a fényt 

hatásos és biztonságos terápiás lehetőségként ajánlották a ROP kezelésére [Arden 

2005]. ERG-s patkány modell tanulmányok is alátámasztják a felvetés jogosságát. 

Fulton és munkatársai leírták, hogy a környezet megvilágítási szintje hosszú távon 

befolyásolja mind a ROP-os, mind a kontrol állatok ERG válaszait. A mérsékelt 

megvilágítás előnyösebbnek mutatkozott patkány kísérletekben az erős direkt 

fényhatásnál [Fulton 1998]. A korábban sikertelennek minősített fény-ROP hatást 

vizsgáló tanulmány újragondolása tehát megfontolandó, az új fotoreceptor fejlődést 

feltáró tanulmányok eredményeinek tükrében [Reynolds 1998, Kennedy 2001].  
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A környezeti oxigén kontrolljának szerepét több klinikai tanulmány igazolta, 

melyek az oxigénadagolás pontos monitorizálásával, jelentős csökkenést értek el a ROP 

kialakulási gyakoriságában és súlyosságában [Askie 2003, Chow 2003, Saugstad 2006, 

Vanderveen 2006]. Sears és munkatársai leírták hogy a 34. hét előtt alkalmazott 

alacsonyabb oxigén szint (84-92%) melyet a 34 hét után emeltek magasabbra (92-97%) 

szintén csökkenti a betegség előfordulását és súlyosságát [Sears 2009]. Megfigyeléseik 

összecsengenek a kutatásokban leírt fotoreceptor fejlődés sajátosságaival. Az oxigén 

kezelés időzítésének változtatása magyarázatot és megerősítést nyert tehát a rhodopsin 

növekedési görbéjének megismerésével.  A környezeti fény és oxigén szintjének pontos 

meghatározása hasznosnak tűnik, Fulton szerint nem jelent azonban végső megoldást az 

enyhe, illetve spontán regrediált ROP-osokban észlelt későbbi funkciókárosodásra 

[Fulton 2001]. 

A fotoreceptorok farmakológiai védelmére, a külső tagok „turnover”-ének 

csökkentése, illetve az intracelluláris ingeráram fenntartása jó lehetőségnek tűnt. A 

glaucomásokban régóta alkalmazott karboanhidráz–gátlók családja például elősegítette 

a celluláris ingeráram fenntartását a pálcikákban [Donner 1990, Findl 1995]. Korábbi 

állatkísérletes pilóta tanulmányban Dorsolamid helyi kezelés segítségével a pálcika 

válasz amplitúdójának megkétszereződését érték el [Chang 1997]. Későbbi 

tanulmányok is hasonló jótékony hatásról számoltak be a vizuális ciklus korai 

modulálásakor, mellyel éretlen patkányokban a pálcika válasz normalizálódását és a 

retinális arteriolák tortuositásának csökkenését érték el [Akula 2008].  

Az antioxidánsok szerepe ismét a figyelem középpontjába került. A korábbi 

sikertelen klinikai tanulmányok ellenére [Hatvani 1984], újabb publikációk a 

fotoreceptorok védelmén kívül, VEGF expresszió gátló hatásukat is igazolták [Liu 

2005, Dorfman 2006, Ates 2009]. Alkalmazásukkal igy 3 támadáspontot is érinthetünk 

a jövőben, a ROP elleni küzdelemben: a pálcikákat, a postreceptoriális neurális retinát, 

és a retinális érrendszert.  

 A leginkább terjedőben lévő új terápiás lehetőség a VEGF farmakológiai 

gátlása. A VEGF gátlók onkológiai alkalmazásuk elterjedésével, hamar a szemorvosok 

figyelmét is magukra vonták. Az érújdonképződéssel járó kórképekben, a jövő nagy 

terápiás ígéretei, pontos alkalmazásuk irányelvei azonban még csak körvonalazódnak. A 

ROP pathogenesisében a VEGF egyrészt főszerepet játszik, másrészt a hagyományos 



 36 

kezelési módok (lézerkezelés, cryopexia) számos hosszú távú károsodást okoznak, mint 

a perifériás látótérkiesések, az emmetropisatiós folyamatok módosulása. Ezen kívül a 

ROP bizonyos eseteiben, főként agresszív hátsó ROP-ban, a kezelési elvek maximális 

betartása ellenére sem előzhető meg a vakság, vagy a súlyos látáscsökkenés. A VEGF 

gátlás tehát ígéretes lehetőségnek tűnik az elváltozások kezelésére. ROP esetében 

számolni kell azonban néhány speciális tényezővel is; mint a normális érképződés és a 

neoangioigenezis párhuzamos jelenléte [Provis 1997, Sandercoe 2003, Gariano 2006], 

az egyéb szervrendszerek éretlensége, valamint a többi érujdonképződéses betegséghez 

képest magasabb VEGF szint az üvegtesti térben [Stone 1995]. Számos klinikai 

retrospektív tanulmány és eset ismertetés látott napvilágot az utóbbi években, 

összehasonlításuk azonban az alkalmazott kezelési protokoll és indikációk különbségei 

miatt rendkívül nehéz. Két nagyobb multicentrikus prospektív tanulmány is elindult 

(Block-ROP study és BEAT- ROP study) eredményeik azonban még nem ismertek 

[Trese 2009, Mintz-Hittner 2009]. Az összes eddigi publikáció közös vonása, hogy az 

eddig használt VEGF-gátlók közül a bevacizumab intravitreális alkalmazását ismertette. 

A bevacizumab egy teljes monoclonális antitest, ROP-ban alkalmazását nagyobb 

molekulamérete és erőteljes VEGF gátló hatása miatt preferálják. A gyógyszer a VEGF 

összes isomerjét gátolja és nagy mérete folytán az üvegtestben marad. Az egyéb 

alkalmazott szerekhez képest (ranibizumab) tehát kevésbé penetrál mind a retinába, 

mind a véráramba. Az irodalom szerint-elméletileg- így kevésbé gátolja a retinában 

zajló vasculogenezist és kevésbé valószínű általános mellékhatások kialakulása [Mintz-

Hittner 2009]. Mintz-Hittner és munkatársai fotodokumentációval is igazolták, hogy a 

VEGF gátlás ellenére a kezelést követően a retina ereződése tovább folytatódik az ora 

serrata felé (4. ábra). 
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4. Ábra: A, Temporális retina (bal szem) confluáló extraretinális fibrovascularis 

proliferatiót mutat a születés utáni 9. héten (28 hétre 905 g-mal született koraszülött) 

           B, Ugyanez a terület a 39.0 postconcepcionális héten . Jól láthatók a 

fibrozus finom sáncmaradványok és a periféria felé folytatódó ereződési folyamat 

[Mintz-Hittner 2008]   

 

 A ROP terápiájában eddig a bevacizumab következő alkalmazási módjairól számoltak 

be: a lézer kiegészítést követően a lézerkezelés sikertelensége esetén agresszív hátsó 

ROP-ban [Chung 2007, Travassos 2007, Lalwani 2008], a lézerkezelést megelőzően a 

pupilla rigiditása vagy iris neovascularisatio esetén a lézerkezelés körülményeinek 

biztosítására [Travassos 2007,  Mintz-Hittner 2008, Quiroz Mercado 2008], küszöb 

ROP kezelésére önmagában vagy lézerkezelés mellett [Chang 1997], 4A és annál 

előrehaladottabb stádiumban vitrektómia előtt néhány nappal a műtét megkönnyítésére 

[Honda 2008].  Általános komplikációt eddig egyetlen tanulmány sem említ. A helyi 

komplikációk közül a lencse sérülését találták a leggyakoribbnak, melynek okaként a 

koraszülöttekre jellemző vastag lencsét említették [Mintz-Hittner 2008, 2009]. A 
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rendkívül kedvező korai anatómiai eredmények mellett, a 4A stádiumban történő 

alkalmazás esetén fokozott óvatosságot tanácsoltak, a szer fibrózist okozó, retina leválás 

gyors progresszióját előidéző hatása miatt [Honda 2008]. A kezelés ismétlését illetően 

az egy injekció elégségességét hangsúlyozták a születéskor az endogén TGF beta által 

modulált természetes VEGF „down regulatio” miatt [Mintz-Hittner 2009]. A jövőt 

illetően azonban még számos nyitott kérdés maradt: a késői funkcionális eredmények, 

mellékhatások, illetve az ideális alkalmazási módok (dózis, indikáció, időzítés) 

megtalálásának tekintetében. 
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4. CÉLKITŰZÉSEK  

 

Jelen értekezésem célkitűzései a következők voltak: 

 

1. Új terápiás lehetőségek keresése az egyre növekvő számú agresszív hátsó ROP-os 

betegek körében, a lézerkezelés ellenére progrediáló esetek gyógyítására.  

 

Milyen inidikációval és időzítéssel végezzünk lencsemegtartó korai vitrektómiát 

agresszív hátsó ROP-ban ? 

 

2. A koraszülöttség késői szövődményeinek felkutatása, az anatómiailag 

maradványtünetek nélkül lezajlott akut szakot követő esetekben. Egyrészt a gyakran 

észlelt olvasási, illetve tanulási nehézségek hátterének felderítése céljából, másrészt a 

korábban leírt színlátás zavarok anatómiai okának tisztázására: 

 

a.  Kimutatható-e morfológiai eltérés a macula szerkezetében?  

 

b. Észlelhető-e csap károsodás különös tekintettel a kék fényre érzékeny S-csap 

populációra 

    volt koraszülött gyermekek esetében? 
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5. BETEGEK ÉS MÓDSZEREK 

 

5.1. Betegek 

Klinikánkról a vizsgálatok idején 4 budapesti kórházban végeztünk 

szűrővizsgálatot, és tercier gyermekszemészeti centrumként problémás eseteket 

fogadtunk az ország más részeiből is. Részben ezekbe a kórházakba, részben ROP 

ambulanciánkra 8 budapesti, illetve vidéki kórházból utaltak be csecsemőket kezelés 

céljából. ROP ambulanciánkon évente 380-400 beteg szűrővizsgálatát végeztük, ebből 

kb 20-25 igényelt kezelést, és 5-8 gyermeknél észleltünk agresszív hátsó ROP-ot. 

(EM: 2001 óta ROP ambulancia, rendszeres szűrő vizsgálatok és lézer kezelések: 2001-

5 Semmelweis Egyetem II.sz Gyermekgyógyászati Klinika, Schöpf-Mérey Kórház 

Koraszülött Osztály, Szent Rókus Kórház Koraszülött Osztály. A vizsgálatok idején 

Klinikánk volt az első és az egyetlen centrum az országban, ahol ROP miatt korai (4A,B 

stádium) lencsemegtartó vitrektómiát végeztek. 

 

1. Retrospektív klinikai vizsgálatunkhoz  a Klinikánkon 2004-2008 között 7 

gyermek 9 szemén  agresszív hátsó ROP miatt végzett korai lencsemegtartó pars plana 

vitrektómia  adatait dolgoztuk fel. Ebben a 4 éves periódusban minden olyan eset adatait 

és intraoperativ videofelvételét elemeztük, ahol a műtét az akut szakban 5-ös stádiumot 

megelőzően történt, és a gyermeknek agresszív hátsó ROP-ja volt. 

 

2. a.-b. Eset-kontroll prospektív tanulmányainkban 7-14 éves, korábban 

klinikánkon vizsgált, illetve kezelt koraszülött és időre született egészséges gyermekek 

szerepeltek. Minden szem visusa 1,0 volt és fundus biomikroszkópiás képükön a hátsó 

póluson eltérést nem találtunk. A vizsgált betegcsoportokból kizártuk: a neurológiai 

károsodást szenvedett gyermekeket, a statisztikai feldolgozás során nem számoltunk a 

ROP-os maradványtüneteket mutató (maculáris redő, maculát érintő részleges 

retinaleválás, teljes retinaleválás), nystagmusos, amblyopiás, vagy -3.0 D-nál nagyobb 

mértékben rövidlátó szemek adataival. Ha a páciens mindkét szeme megfelelt a 



 41 

kritériumoknak, csak az egyik szem adatait értékeltük, melyet random módon 

választottunk ki. 

A vizsgálatokat a Semmelweis Egyetem Etikai Bizottsága engedélyezte (TUKEB 

101/2006) a Helsinki Declaratio alapján. Minden résztvevő törvényes képviselőjével 

belegyező nyilatkozatot írattunk alá. 

  

 

Koraszülött betegek (2a-b): 

A klinika adattára alapján 90 családot hívtunk levél formájában 

tanulmányunkhoz, 37 család válaszolt, a vizsgálatokon 40 gyermek jelent meg. Az akut 

szakban leírt dokumentációt figyelembe véve a kialakult retinopathia súlyossága szerint 

betegeinket 3 vizsgálati csoportba osztottuk. 

I.Csoport: Az akut szakban észlelt 3-as stádiumú küszöb ROP miatt korábban 

lézerkezelésen átesett szemek. A kezelés indirekt binoculáris ophthalmoscop 

segítségével argon kék-zöld vagy 810µm dioda lézerrel történt. (OCT vizsgálat: 10 

gyermek 10 szeme, színtesztek és ERG: 7 gyermek 7 szeme) 

II. Csoport: Spontán regressziót mutató ROP1 illetve 2 stádiumú szemek. (OCT 

vizsgálat: 10 gyermek 10 szeme, színtesztek és ERG: 8 gyermek 8 szeme) 

III. Csoport: Azok a szemek, amelyeken az akut szakban retinopathiát nem észleltünk. 

(OCT vizsgálat: 10 gyermek 10 szeme, színtesztek és ERG: 10 gyermek 10 szeme) 

 

Kontroll csoport (2a-b): 

IV. Csoport: 10 azonos korú (7-14 éves) egészséges, időre született gyermek, akiket egy 

budapesti általános iskolából hívtunk. 20 egészséges szem adatait rögzítettük.(OCT-s 

tanulmányban 10 szem adatait értékeltük míg az ERG-s tanulmányban 8 gyermek 8 

szemének adatait dolgoztuk fel). 
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5.2. Módszerek 

5.2.1. (1. Retrospektív klinikai vizsgálat) Lencsemegtartó korai vitrektómia  

Vizsgálatunk ideje alatt hazánkban az érvényben levő szakmai protokoll, a 

CRYO-ROP study és a 2005-ben ICROP által módosított ETROP study irányelveit 

alkalmazta, az agresszív hátsó ROP szűrésére, illetve kezelésére. [Good 2001, An 

UInternational Committee for Classificatio of Retinopathy of Prematurity 2005] Az első 

szűrővizsgálatot 3-4 héttel a születés után végeztük vagy a 29-30 postmenstruális héten 

a gyermek általános állapotától függően amennyiben Budapesten született. Az ország 

más részeiből érkezők esetében 24 órán belül az érkezést követően megtörtént az első 

szűrővizsgálat. Ezután a szűrővizsgálatot hetente, vagy 1. stádium után heti kétszer 

folytattuk.    

Lézer kezelés: A kezelést akkor végeztük, ha a szemfenéken az I-es Zónában bármilyen 

kiterjedésű lapos neovascularizációt észleltünk plusz tünetek mellett, vagy azok nélkül, 

vagy posterior II zónában ha a neovascularizációt plusz tünetek is kísérték. A kezelés 

előtt koraszülött szülőit, vagy a törvényes képviselőjét tájékoztattuk, majd írásbeli 

beleegyező nyilatkozatot kértünk. A műtét indikációjának felállítását követően a 

kezelést 72 órán belül (általában másnap) elvégeztük. A pupillatágítást 0.5% 

tropicamidum és 2.5% phenilephrine keverékével végeztük. A szemrést csecsemő 

szemhéj terpesztővel tártuk fel, a szemgolyót Blaskovics/Graefe-féle izom horoggal 

gördítettük a megfelelő irányba, szükség szerint a szemgolyót enyhén bedomborítottuk. 

A kezelést mind az avasculáris területen mind a syncitiális proliferáció területében 

elvégeztük. Átlagosan 2500-3000 lézergócot helyeztünk be A kezelést minden esetben 

neonatológus jelenlétében altatásban (Dormicum), indirect binoculáris ophthalmoscopra 

szerelhető 810 nm-es dióda lézerrel a neonatalis intenzív centrumban 

végeztük.(időtartam: 0,10-0,20s, energia:0,15 – 0,30 W) enyhén fehér koagulumok, 

fedés: fél-egy koagulumnyi távolságban. 

A preoperatív retinális és üvegtesti elváltozásokat (plusz tünetek, proliferáció, üvegtesti 

homály, retina leválás) és a postoperatív anatómiai státuszt, indirect binoculáris 

ophthalmoszkópiával vizsgáltuk. Az első kontroll vizsgálat a koaguláció utáni 7. napon 
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történt. A kezelésből kimaradt területeket, ahol az érújdonképződés nem regrediált, 

vagy azonnal, vagy másnap koaguláltuk. 

 

 A műtét indikációja  

 A műtétet akkor választottuk, ha a lézerkezelést követően a plusz tünetek nem 

regrediáltak vagy visszatértek, illetve ha retina leválás kezdődött; vagyis 4A, illetve 4B 

stádiumban. Egy esetben nem történt lézerkezelés, mivel a 36. posztmenstruális héten a 

csecsemő egyik szemén üvegtesti vérzés alakult ki. A másik szemen ezzel egyidőben 

Zona I-ben kialakult agresszív hátsó ROP-ot észleltünk, ezért a vérzéses szemen, hogy 

megteremtsük a lézerkezelés lehetőségét, primer vitrektómia mellett döntöttünk. 

 A műtéti technika 

A műtétet intubatiós narcosisban, pupillatágítás után végeztük. Szülői 

belegyezést követően a standard 3 kapus vitrektómiát 1 operatőr végezte (RZS), 

25Gage-s varrat nélküli technikával, az Alcon Accurus phaco-vitrektómiás operációs 

rendszerével. A transconjunctivális sclerotómiákat a limbustól 0,5-1,0 mm-re hátra, a 

pars plicata területében végeztük. A mikroszkóphoz csatlakoztatott nagy látószögű 

BIOM lencse (the Binocular Indirect Ophthalmic Microscope) biztosított megfelelő 

belátást a perifériás területekre is. Minden esetben a lencse megtartására törekedtünk, és 

először magvitrektómiát végeztünk. Ezután 250-300 hgmm-es szívással vitrektómkés 

segítségével megpróbáltuk megemelni a hátsó üvegtesti határhártyát. Majd apró ablakot 

vágtunk a megemelt területbe, és ott megragadva a szívást 150-200 hgmm-re 

csökkentve, megpróbáltuk a retináról leválasztani. A proliferatív szövet a hátsó 

üvegtesti határhártyával együtt került leválasztásra. A műtét végén, a még szabadon 

maradt avasculáris területeken endolaser coagulatiót végeztünk. A műtétet követően 

nem alkalmaztunk speciális pozícionálást. 

 Posztoperatív követés 

 Preoperatív retinális és üvegtesti elváltozásokat (plusz tünetek, proliferáció, 

üvegtesti homály, retina leválás) és a postoperatív anatómiai státuszt, indirect 

binoculáris ophthalmoszkópiával vizsgáltuk. A lézerkezelés, a műtét és az intra 

valamint a posztoperatív komplikációk ideje, és paraméterei rögzítésre kerültek. A 

gyermekeket, a műtétet követően 6-20 hónapig követtük (átlagos követési idő 12 

hónap). Az utolsó kontrolon rögzítettük a retina anatómiai állapotát és vizsgáltuk, hogy 
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a gyermek mutat –e fixációs hajlamot. A kimenetelt kedvezőnek tekintettük; ha a retina 

az alapjára teljesen visszafeküdt, és a gyermek jó fixációs képességet mutatott. 

 

 

 

5.2.2.(2 a-b Prospektív Klinikai Vizsgálatok) Szemészeti vizsgálatok 

A refrakciót és a keratometriát kalibrált automata autorefraktokeratometer 

segítségével végeztük (Acuref-K 9001-es model Huvitz Hannover, model Accuref-K 

9001; Shin Nippon,
 
Tokyo, Japan). A legjobb korrigált látásélességet Snellen táblával 5 

méterről vizsgáltuk. Minden betegnél orthoptikai kivizsgálást is végeztünk, az 

amblyopia kiszűrésére Lang tesztet alkalmaztunk. Majd réslámpával vizsgáltuk az 

elülső szegmentet, és fundus biomikroszkópiát végeztünk. A szemfenéki kép rögzítésére 

digitális fundus fotográfiát végeztünk a macula tájékról, és 9 tekintési irányban a 

perifériás retina részekről. 

 A szemgolyók tengelyhosszát 10MHz-es A-módú ultrahangos biometria 

segítségével mértük (Ultrascan Imaging system, Alcon Laboratories, Fort Worth, Texas, 

USA), kontakt módszerrel. A mérőfejet merőlegesen helyeztük a cornea centrumára és a 

beteget megkértük, hogy nézze a belső fixációs pontot. A program 8 mérés átlagát 

számolta, melyet akkor fogadtunk el, ha az SD<0,05 volt. 

 

5.2.3 (2a prospektív klinikai vizsgálat) Optikai koherencia tomográfia 

 Az optikai koherencia tomográfia (OCT) a retina szerkezetének vizsgálatára 

alkalmas noninvazív és non-kontakt módszer. Elve, hogy a vizsgálófej által kibocsátott, 

830 nm körüli hullámhosszúságú lézer a retina optikailag különböző sűrűségű 

rétegeiben különbözőkeppen nyelődik el, illetve verődik vissza. A visszaérkező fényből 

az eszköz kialakítja a retina keresztmetszeti képét. A készülékkel lehetőség van a 

felvételeken belül az A-scan-ek elemzésére is. (5. ábra) 
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5. ábra: b-mód és A scan képe Stratus OCT3-mal 

 

 A retina adott pontján keresztül készített A-scan képén a retina rétegei – optikai 

denzitásuknak megfelelően ábrázolódnak. A10µm alatti axiális felbontású ún. 

„harmadik generációs” készülékekkel (Stratus OCT, Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, 

CA, USA). Az eltérő reflektivitás alapján a retinának már legalább hat rétege 

különíthető el. (6. ábra). 

 

 

6. ábra Retina rétegei Stratus OCT3 készülékkel 

RNFL: idegrost réteg; GCL+IPL: ganglionsejt réteg és belső rostos réteg komplexum; 

GCC: ganglionsejt komplexum (RNFL+GCL+IPL); INL: belső magvas réteg; OPL: 

külső rostos réteg; ONL: külső magvas réteg; RPE: pigmentepithelium 

 

 Az eszköz beépített szoftverének segítségével lehetőség van a macula 

térfogatának meghatározására, illetve a retina vastagságának mérésére különböző 

helyeken. A méréseket végezhetjük manuális beállítások segítségével, vagy teljesen a 
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szoftverre hagyatkozva. Hasznos és sokat használt mérési mód a maculában a teljes 

retina vastagságának mérése az ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) 

által meghatározott kilenc régióban (7. ábra). A foveolát metsző hat radiális scan mérési 

adatait felhasználva a gép kiszámítja a retina átlagos vastagságát a foveolában, illetve 

két koncentrikus körben (a belső 3,5 mm, a külső 6 mm sugarú) a felső, a temporális, az 

alsó és a nazális retina területeken (7. ábra). Irodalmi adatok szerint a retina vastagság 

mérések megbízhatóak és jól reprodukálhatóak [Lederer 2003, Gürses-Özden 2004]
 

 

7. ábra. A normál retina átlagos vastagsága a 9 ETDRS-régiónak megfelelően, 

mikronokban, OCT3 készülékkel készített mérés alapján 

 

 A készülék képes egy-egy scan mentén a retina vastagságának mérésére, és a 

vizsgált személy eredményeinek összevetésére egy normatív adatbázissal (8. ábra). 

Gyermekek részére azonban nem áll rendelkezésre normatív adatbázis, ezért adatainkat 

a kontroll csoportban végzett mérésekhez hasonlítottuk. 

 

8. ábra. Egészséges kontroll személy retina vastagsága a maculában (kék görbe), 

összehasonlítva a normatív 

adatbázis értékeivel (sárga sáv) 
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 Az optikai koherencia tomográfiát (Stratus OCT3; Carl Zeiss Meditec, Dublin 

CA) sötét szobában végeztük tropicamid cseppel (50mg/10ml) történt pupillatágítást 

követően. A pupilla tágasság a mérések idejére minden esetben minimum 5mm volt. A 

vizsgálat során 6 radier irányú, 6 mm-es leképezés készült melyek középpontja a 

foveolára esett. Minden egyes tomogram 128db A-scanből állt össze. A vizsgálathoz 

belső fixációs pontot alkalmaztunk és a beteg megfelelő fixációját az infravörös 

kamerával rögzített fundusképen ellenőriztük. A kapott adatok feldolgozásához a 

műszer beépített szoftverét használtuk (version 4.1, Carl Zeiss Meditec, Dublin CA), 

amely lehetőséget ad a retina vastagságának meghatározására, valamint a maculáris 

térfogat kiszámítására. A retina vastagságának a tomogramon látható két jeldús (piros) 

réteg, a ganglionsejtek, illetve a pigmentepithel (RPE)-réteg közötti távolság felel meg. 

A szoftver külön értékként jeleníti meg a foveoláris vastagságot amelyet a hat leképezés 

közös találkozási pontjának az átlagából számol ki. Ezen kívül a fovea körül 3 

koncentrikus régióban mértük a retina vastagságát melyek átmérője belülről kifelé 

haladva 1 (centrális gyűrű), 3 (belső maculáris gyűrű) és 6mm (külső maculáris gyűrű) 

volt. A két külső gyűrűt a gép további 4 régióra osztotta. Az így kapott 9 maculáris 

régióban is meghatároztuk az átlagos retina vastagságot (7. ábra) 
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5.2.4. (2b prospektív klinikai vizsgálat) Színlátás vizsgálata 

 A színlátás vizsgálatok elvégzésekor fontos a megfelelő megvilágítás. 

Vizsgálatainkat minden esetben a CIE (Commission Internationale de l’Eclairage – 

Nemzetközi Világításügyi Hivatal) D65 standard megvilágítását (a Nap felszíni 

hőmérsékletével megegyező, 6500K színhőmérsékletű, természetes nappali fénynek 

megfelelő fényt) biztosító Gretag Macbeth lámpánál végeztük el minden esetben külön-

külön szemmel. 

 Klinikánkon a Farnsworth 15D Hue tesztet rutinszerűen, ennek Lanthony-féle 

deszaturált változatát, illetve esetenként a Farnsworth-Munsell 100 Hue tesztet pedig 

speciális esetekben használjuk. A Farnsworth–Munsell 100 Hue teszt rendkívül 

szenzitív, gyermekek vizsgálatára azonban kevéssé alkalmas mivel igen hosszú, 100 

lapocskát kell kirakni, eredményét a koncentrációs képesség erősen befolyásolja. 

 Koraszülött betegeink vizsgálatakor a Farnsworth 15D Hue tesztet és ennek 

Lanthony-féle deszaturált változatát alkalmaztuk (Luneau Ophtalmologie, Chartres, 

Franciaország). A teszt során 15 különböző színárnyalatú („hue”) korongot kell a 

vizsgált személynek sorba állítani a korongok színének hasonlósága alapján (9. ábra. A 

Lanthony féle deszaturált teszt a Farnsworth-Munsell 100 Hue teszthez hasonló 

szenzitivitású csak könnyebben kivitelezhető, mivel rövidebb. A Lanthony féle 

deszaturált tesztet jobb reprodukálhatóság érdekében minden szem esetében minimum 

2-szer végeztük el [Good 2005] . 
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9. ábra. Farnsworth D 15 Hue és Lanthony Desaturated teszt. 

 

 . Az értékelés során a normál sorrendtől való eltérést vizsgáltuk. A 

vizsgált személy által felállított sorrendet a teszthez kifejlesztett kördiagram sablonon 

ábrázoltuk. Az esetleges tévesztések a színlátás-zavarra jellemző tengelyekkel 

párhuzamos egyenesekként/átlókként ábrázolhatók (10. ábra).  
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10. ábra. A Farnsworth 15D Hue teszt értékelésekor használt kördiagram sablon. 

 

Az eredményeket a http.//www.torok.info/colorvision/d15. WEB-scoring 

software  segítségével dolgoztuk fel mely az eredményeket különböző indexekként 

jeleníti meg melyeket kor azonos normál kontrol csoporthoz hasonlít [Bowman 1982, 

Vingrys 1988]. 
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5.2.5. (2b prospektív klinikai vizsgálat) Elektrofiziológiai vizsgálatok  

 „Ganzfeld” elektroretinográfia (standard ERG) 

A retina egész területének elektromos funkciójáról információt adó 

elektroretinográfia alkalmas a pálcikák és a csapok elkülönített vizsgálatára. A 

vizsgálatokat klinikánk Elektrofiziológiai Laboratóriumában részletes szóbeli és írásbeli 

felvilágosítás és beleegyező nyilatkozat aláírása után végeztük. A vizsgált személy 

pupilláit 3 csepp Humapent (3*Tropicamid 1%) szemcseppel kitágítottuk. A differens 

elektródként használt „DTL” elektródokat Humacain (oxybuprocain 0.4%/proparacaine 

0.5%) szemcseppel történt érzéstelenítés után helyeztük fel a szaruhártyára. A föld 

elektródátaz orbita külső széléhez az os temporáléra helyeztük.  A vizsgáló eszköz a 

Roland Consult cég (Brandenburg/Wiesbaden, Németország) RetiPort rendszere volt. A 

hagyományos, a retina egészének funkcionális vizsgálatára alkalmas „Ganzfeld” (angol 

irodalomban „full-field”) ERG vizsgálatot az ISCEV (International Society for Clinical 

Electrophysiology of Vision) által meghatározott standard beállításokkal végeztük. 

[Marmor 2004] 

A vizsgálat során, 10 perces világos adaptáció után a csapok funkcióját 

értékeltük (fotopikus ERG). Először 30Hz frekvenciájú „flikker” fénnyel ingereltünk a 

pálcikák kioltására (mivel a pálcikák refrakter ideje kb. 50 ms, vagyis a 20-25 Hz-nél 

nagyobb frekvenciájú fényingert nem képesek feldolgozni), majd 3 diffúz felvillanással 

csap specifikus görbe nyerésére. 

A diffuz stimulusok közötti intervallum 5 secundum volt. A stimulusok erőssége 

mind a diffuz mind a flicker ingerlés esetén 3 cd*s/m
2
 volt (25 cd/m

2
 háttérvilágítás 

mellett ). 

 

Színes ingerléssel végzett „Ganzfeld” elektroretinográfia (s-cone ERG) 

 A Roland Consult Klinikánkon használt RetiPort ERG rendszere nem csak fehér, 

hanem más (közel-monokromatikus) fénnyel történő ingerlésre is alkalmas. A 

„Ganzfeld”-búrába fehér, kék, vörös és okkerszínű LED ingerlő került beépítésre. Ezen 

kívül lehetőség van az ingerlő xenon-lámpa fényét módosító különböző színű filterek 

alkalmazására is. A színes fénnyel történő ingerlés módszere nem terjedt el széles 

körben, az általunk végzett vizsgálatok idejéig nem készült hozzá ISCEV standard sem. 

Vizsgálataink során a fehér fénnyel történő ingerlés beállításait alkalmaztuk, indokolt 
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esetben kissé módosítva. A kék csapok szelektív ingerléséhez a beépített LED-eket 

alkalmaztuk. A háttér megvilágításhoz (585 nm)  85 cd/m
2
-es okker fényt használtunk, 

az M- és L-csapok kioltására. A standard módszernél ismertetett ingerfény minta (30Hz 

flicker majd három diffúz felvillanás) pedig 6 cd*s/m
2
 blue (430 nm) erősségű fény volt 

az S-csapok szelektív aktiválására. [Varsányi 2005] Azóta ehhez is megjelent új ISCEV 

protokoll mely a mi általunk végzett módszerhez hasonló (Ref: http://www.iscev-

wiki.org/twiki/bin/view/Main/SCone) paramétereket ajánl. 

Az adatok feldolgozásához a hullámok implicit idejét és amplitudóját 

rögzítettük. 
 

 

  

http://www.iscev-wiki.org/twiki/bin/view/Main/SCone
http://www.iscev-wiki.org/twiki/bin/view/Main/SCone


 53 

 

6. STATISZTIKAI ANALÍZIS (2A/B PROSPEKIV KLINIKAI 

VIZSGÁLATOKHOZ) 

 

 6.1.Vizsgálati csoportok összehasonlítása 

 A statisztikai elemzést a Windows SPSS 15.0 szoftver segítségével végeztük. 

Statisztikailag szignifikánsnak a p≤0,05 értéket tekintettük, a konfidencia intervallum 

95% volt. Az adatok vizsgálatakor a Shapiro-Wilks W teszt nem mutatott normális 

eloszlást, ezért a 4 csoport összehasonlítására nem paraméteres teszteket alkalmaztunk, 

és a táblázatokban a medián illetve az interquartilis range (IQR) értékeket tüntettük fel, 

a vizsgálati csoportok jellemzésére. Mivel a Wilkoxon teszt sem a szferikus equivalens, 

sem a tengelyhossz, sem az egyéb vizsgált paraméterek tekintetében nem talált 

szignifikáns különbséget a jobb és bal szemek között, minden csoportban 1 betegnek 

random módon csak egyik szemét értékeltük. A 4 csoport összehasonítására Kruskal–

Wallis H tesztet alkalmaztunk. A null hipotézis az volt, hogy nincs különbség a 4 

csoport között. Ha a teszt valamelyik paraméterre szignifikáns eltérést igazolt, Dunn 

féle post-hoc tesztet alkalmaztunk a csoportok páronkénti összehasonlítására. 

 

6.2. GEE teszt 

 A ROP (1:ROP 1-3 stádium , 2: nem volt ROP) illetve a koraszülött státusz (1: 

születési súly≤1250g, 2: születési súly>1250g) és a vizsgált változók kapcsolatának 

felderítésére GEE (general estimating equation) tesztet alkalmaztunk minden vizsgált 

szem esetében (összes vizsgált egyén mindkét szeme). A gestatios idő (≤30hét) a 

modellben kovariánsként szerepelt. A vizsgált egyéntől függő hatást (subject effect) a 

beteg azonosító száma (sorszám) adta. Logit link funkciót alkalmaztunk. A korrelációs 

mátrix független volt. A függő változó az OCT-s vizsgálatok esetében a centrális retina 

vastagság (CRT), az elektrofiziológiai vizsgálatoknál pedig mind a standard mind a 

színes ingerléssel nyert a b-hullám amplitúdók voltak.  
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7. EREDMÉNYEK  

7.1 Korai lencsemegtartó vitrektómia időzítése és eredményessége agresszív hátsó 

ROP esetében (1. retrospektiv klinikai vizsgálat) 

 

Perinatális egyéb betegségek: Minden gyermek sok más éretlenségükből adódó, 

a retinopathiat súlyosbító, egyéb társbetegséggel küzdött. Mindegyiküknél leírtak 

szepszist, ami az irodalom szerint a retinopathia egyik legfőbb kockázati tényezője, és 3 

gyermeknél fordult elő anémia , illetve bronchopulmonális displasia [Askie 2003, Chow 

2003, Saugstad 2006, Vanderveen 2006]. 

A lézerkezelés indikációja és időzítése: Egy szem esetében a 36. 

posztmenstruális héten kialakult üvegtesti vérzés miatt, a lézerkezelés nem volt 

elvégezhető. Öt szem esetében észleltünk 3-7 órányi lapos neovascularisációt zona I-

ben, 2 szem esetében plusz tünetekkel, 3 esetben pedig azok nélkül. 3 szem esetében az 

ereződés posterior zona II-ben tartott lapos neovascualrizációval, és kifejezett plusz 

tünetekkel. A lézerkezelést a 35-40 (átlagosan 37.5 hét) postmenstruális héten végeztük.    

Vitrectómia indikációja és időzítése: Egy szemen a korábban leírt üvegtesti vérzés 

miatt, vélhetően 3+ stádiumban végeztük a műtétet, 6 szemen 4A, 2 szemen pedig 4B 

stádiumban. Nyolc szem esetében a plusz tünetek visszatértek – a lézerkezelést követő 

átmenti regresszió után- mind a 4 szektorban, 1-6 héttel (átlagosan 2.25 hét) a lézer 

kezelés után. Ezekben a szemekben a plusz tünetek visszatérésével üvegtesti beszűrődés 

(2 szem), illetve parciális üvegtesti bevérzés (3 szem) alakult ki, mely megnehezítette az 

avasculáris-vasculáris határ vizsgálatát (11 ábra). Ugyanebben az időben retina leválás 

kezdődött a maculától temporálisan és 2 szemen rapidan (72 órán belül) el is érte a 

maculát. A vitrektómiát 37- 44. (átlagosan a 40. hét) posztmenstruális héten végeztük.  
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11.Ábra Lézerkezelést követően megjelenő üvegtesti borússág, illetve vérzés plusz 

tünetek visszatérésével. 

 

Műtét: Mind a hét (3+ vagy 4A stádiumban operált) kedvező kimenetelt mutató szemen, 

a proliferatív szövetet sikerült a hátsó üvegtesti határhártyával együtt egészben 

eltávolítani. Az eltávolítást kizárólag a vitrektómkéssel szívással, a műtéti technikánál 

ismertetett módon végeztük és általában a maculától temporálisan kezdtük. Eseteinben 

az üvegtesti vérzés mindig jelentősen megkönnyítette a határhártya leválasztást a hátsó 

pólusról, a perifériás lézerkezelt területeken a határhártya erősen tapadt, ott a 

leválasztást nem forszíroztuk. 

Két (4B stádiumban operált, kedvezőtlen kimenetelt mutató) szem esetében a gliotikus 

membrán szorosan tapadt a retinához és nem tudtuk eltávolítani, mint ahogy a hátsó 

üvegtesti határhártya sem volt lefejthető. Az egyik szemen (4B stádium) az antero-

posterior tractió csak a lencse eltávolításával volt oldható.  

Intra- és posztoperatív komplikációk: Intraoperatív komplikációt egy esetben 

észleltünk; az egyik 4B stádiumú szemen retina szakadás alakult ki. A korai 

posztoperatív szakban az átmeneti hypotonia következtében 6 szemen alakult ki 

üvegtesti vérzés, mely pár nap alatt spontán felszívódott. Az 1 éves követési idő alatt 1 

szemen figyeltünk meg nukleáris katarakta képződést. 2 szem microphthalmus állapotba 

zsugorodott a követési idő végére.  

Kimenetel: 7 szemen értünk el kedvező kimenetelt, vagyis fekvő retinát, és jó fixációt a 

követési idő végén. (12. ábra) 
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12Ábra: Egyik kedvező kimenetelű esetünk fundusfotója  a követési idő végén. 

 

 

 

 

 

Mind a hét szemet 3 vagy 4A stádiumban operáltuk, 37-40. héten, 1-2 héttel a 

lézerkezelést követően. A két 4B stádiumban operált szem 5 stádiumba progrediált. 

A páciensek adatait az 4. táblázatban összegeztük.  
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Táblázat 4.: Agreszív hátsó ROP miatt vitrektómizált betegeink adatainak 

összefoglalása GK=gesztációs kor, Szül súly=születési súly, PDA=persistáló ductus 

arteriosus, BPD= bronchopulmonalis dysplasia, NEC=necrotizáló enterocolitis, 

OD=jobb szem, OS=bal szem, OU=mindkét szem, PMK=post menstrualis kor, 

VH=üvegtesti vérzés, VO=üvegtesti borússág, micropht.=microphthalmus 

 

GK 

(hét) 

Szül.

súly 

(g) 

Perinatalis anamnézis PMK 

Lézer idején 

(hét) 

Preoperatív retinális 

és üvegtesti 

elváltozások 

PMK 

ppv-kor 

(hét) 

Hátsó 

üvegtesi 

leválás  

Intraope-

ratív 

komplikációk 

 

Postop 

komplikációk 

Anatomi

kimenetel 

Fixációs 

képesség 

23 560 

Trigemini C, PDA, 

BPD, Anémia, NEC, 

hypothyreosis 

OD:- VH,zI, st 3 38 + - 
Cataract 1 year 

after 
kedvező + 

25 820 Sepsis, BPD OS:39 zI VO,VH, st4A 
40 

 
+ - Hypotonia,VH kedvező  + 

25 750 Sepsis, thrombopenia, 
OU:40 

pzII 

VH, st 4A 

plusz tünetek 

OU:41 

 
++ -- 

Hypotonia,VH 

OU 

kedvező  

OU 
++ 

24 620 szepszis, BPD 
OU:35 

zI 

VO,st4A 

plus disease 
OU:39 ++ -- 

Hypotonia,VH 

OU 

kedvező  

OU 
++ 

26 750 szepszis, bigemini B 
OS:38 

Post zII 

st4A 

plus disease 
41 + - Hypotony, VH kedvező  + 

26 750 
Intrauterin infectió, 

anémia, hydrocephalus 

OS:38 

zI 
St4B 

 

44 

 

- 
Retina 

szakadás 
Micropht. 

Tölcséres 

leválás 
- 

26 720 Szepzsis, anaemia 
OS: 35 

zI 
St4B 

37 

 
- lensectomia Micropht. 

Tölcséres 

leválás 
- 
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7.2 A macula vastagság változása volt koraszülött gyermekek esetében optikai 

koherencia tomográf segítségével történt vastagság mérések alapján (2a prospektív 

klinikai vizgálat) 

  

Az életkor, a szférikus ekvivalens és a bulbus tengelyhosszát illetően a Kruskal-

Wallis H teszt nem mutatott szignifikáns különbséget a 4 csoport között. Az adatokat a 

5. táblázatban foglaltuk össze. 

 

 

 

 5. Táblázat: Csoportok összehasonlítása: Kor, SE (spherikus equivalens) és az AXL 

(tengelyhossz) tekintetében. Kruskal Wallis teszt p értékei. Medián (IQR) és (minimum-

maximum), Kruskal–Wallis teszt eredményei (p)  

 Koraszülött gyermekek Kontroll csoport   p 

 Lézer kezelt 

szemek  

(I Csoport) 

Spontán 

regrediált ROP-

os szemek 

 (II Csoport) 

Nem ROP-os 

koraszülött 

szemek   

(III Csoport) 

IV Csoport  

kor 

 (év) 

8.5 (2.75) 

(7–13) 

10.0 ( 1.0)  

(7–11) 

9 (3.0)  

 (7–10) 

9.5 (1.0) 

(7–12) 

0.43 

SE (D) –1.62 (3.25) 

(–2.8 – +1.0) 

-0.12 (1.06) 

(–1.88– +1.88) 

+0.12 (3.1) 

(–2.63– 

+1.88) 

+0.87 (0.76) 

(+0.75– +1.00) 

0.50 

AXL 

(mm) 

22.30 (1.30) 

(21.27-23.61) 

22.57 (1.24) 

(20.89-23.45) 

21.91 (1.51) 

(20.20-22.69) 

22.95 (0.37) 

(22.80-23.10) 

0.13 
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Az OCT képeken csakúgy, mint a macula színkódolt vastagsági térképén, a 

koraszülött csoportokban (I-III. csoport) a kontrollokhoz képest (IV.csoport ) a foveális 

régió megvastagodását észleltük. A koraszülött csoportokban minden szemben a belső 

retinális rétegeknek megfelelő közepesen jeldús réteg a foveális bemélyedés alatt is 

szinte folytonosnak ábrázolódott, a kontroll csoportban észlelt megszakadás nem volt 

látható (13. A-D ábra). Megfigyeléseinket a későbbiekben részletezett vastagsági adatok 

is alátámasztották.  

 
 

  

I. csoport II Csoport IIII. Csoport Kontroll csoport 

13. Ábra: Négy vizsgálati csoportból 1-1 jellemző szem fundus fotója és OCT (ETDRS 

map) képe 
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A maculáris térfogat, a foveális-, centrális- valamint a külső- és belső- maculáris 

gyűrűben mért átlagos retina vastagság értékeit, valamint a Kruskal-Wallis H teszt 

eredményét az 6. táblázatban foglaltuk össze. 

 

6. Táblázat: Az OCT-vel mért paraméterek átlagos értékei a 4 csoportban: Teljes 

macula térfogat (TMV), foveális vastagság (FT), centrális retina vastagság (CRT), 

retina vastagság a belső maculáris gyűrűben (IRT), és a külső maculáris gyűrűben 

(ORT). A Kruskal-Wallis H teszt eredményei. Medián (IQR) és (minimum-maximum)   

 

  I Csoport  II Csoport  III Csoport  IV 

Csoport 

P 

TMV 

(mm
3
) 

7.12 (0.232) 

(6.47-7.55) 

6.80  (0.50) 

(6.2-7.52) 

6.88  (0.71) 

(6.22-6.99) 

7.24 (0.46) 

(7.1-7.39) 

0.095 

FT (µ) 213.0 (44.7) 

(165-284) 

203.5 (49.2) 

(176-248) 

200.0  (45) 

(160-231) 

168.0 (21.2) 

(136-191) 

0.002 

CRT (µ) 231.0 (12.0) 

(201-286) 

223.0 (33.7) 

(208-253) 

219.0 (23) 

(191-248) 

186.5 (21.9) 

(171-202) 

0.002 

IRT (µ) 273.0 (6.6) 

(210-291) 

270.0 (11.1) 

(244-295) 

264.0 (19.2) 

(249-291) 

273.0 (13.9) 

(256-295) 

0.65 

ORT (µ) 250.0 (8.37) 

(198-267) 

242.0 (13.2) 

(210-264) 

236  (4.75) 

(217-279) 

247.0 (14.5) 

(235-262) 

0.252 

 

A teljes macula térfogat, valamint a retina vastagság a belső és külső maculáris 

gyűrűben hasonló volt a 4 csoportban. A fovea vastagság és a centrális retina vastagság 

értéke a legvastagabb a lézerkezelt koraszülött csoportban volt majd fokozatosan 

csökkent az III. csoportig és még vékonyabbnak mutatkozott a kontroll csoportban. 

Ezen értékeket illetően a koraszülött csoportokban (I, II,III) a Kruskal-Wallis H teszt 

nem talált szignifikáns különbséget (fovea vastagság p=0,148 , centrális retina 

vastagság p=0,177). A 3 betegcsoport és a kontroll csoport e két paraméterének 

összehasonlítására Dunn féle post hoc tesztet végeztünk, melynek eredményeit a 7. 

táblázatban foglaltuk össze. 
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7. Táblázat : Dunn féle post-hoc teszt eredményei. Fovea vastagság (FT) és centrális 

retina vastagság (CRT) a 4 vizsgálati csoport páronkénti összehasonlítása. Szignifikáns 

különbséget csak az I és a kontroll valamint a II. és a kontroll csoport között találtunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GEE teszttel számolt p érték a születési súly (1250g-nál kisebb súllyal született 

koraszülöttek) és a CRT közötti összefüggést illetően 0,003 vagyis szignifikáns volt, a 

retinnpathia megléte illetve hiánya és a CRT összefüggését vizsgálva pedig p=0,099 

volt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FT (µ) CRT (µ) 

Csoport IV – III p>0.05 p>0.05 

Csoport  IV– II p<0.05* p<0.05* 

Csoport  IV – I p<0.01
** 

p<0.01** 

Csoport  I-II p>0.05 p>0.05 

Csoport  I-III p>0.05 p>0.05 

Csoport  II-III p>0.05 p>0.05 
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A -3,0D myopiánál nagyobb fokban rövidlátó szemek esetében a macula szerkezeti 

képe illetve a vastagsági és térfogati adatok az I-III koraszülött betegcsoportok 

adataihoz hasonló képet mutattak, ezeket a szemeket statisztikai számításainkból mégis 

kizártuk, mivel a nagyfokú myopia önmagában is módosíthatja az OCT kép 

paramétereit főként a vastagsági mérések esetében (14.ábra). 

 

 

 

14 ábra: Volt koraszülött myopiás beteg (-5.0 Dsph) fundusfotója és OCT  (ETDRS 

map ) képe 
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A hátsó póluson ROP-os maradványtüneteket mutató szemek OCT képein már nemcsak 

a centrális foveális régió elváltozásait észleltük, hanem a belső és külső maculáris gyűrű 

jelentős megvastagodását, és szerkezetének felbomlását figyeltük meg (15. ábra). 

Ezekben az esetekben azonban sokszor már a fovea leképezése is nehézségbe ütközött a 

gyermek rossz látásélessége vagy a papillomaculáris régió nagyfokú érintettsége 

(Dragged papilla, maculáris redő) miatti macula ectopia miatt ezért ezeket az eseteket a 

statisztikai analízisbe nem vontuk be. 

 

 

  

  

15. Ábra: A: dragged-papilla fundus foton és OCT (line) képen, B: maculáris redő 

fundus fotón és OCT (line) képen  

 

 

 

 

B 
A 
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7.3 Hosszútávú színlátás zavarok és csapkárosodás volt koraszülött gyermekek 

esetében különös tekintettel az S-csapok esetleges károsodására (2b prospektív 

klinikai vizsgálat) 

  Nem találtunk szignifikáns különbséget a 4 csoport között: az életkor, a 

spherikus equivalens, színlátás tesztek eredményei, valamint az ERG görbék implicit 

ideje esetében. (8, 9. táblázat)        

 

8. Táblázat: Median és IQR (minimum-maximum) adatok a négy vizsgálati csoportban, 

és a Kruskal –Wallis Teszt eredményei.    

 

 

 

 Koraszülött gyermekek Kontrol 

csoport   p 

 Lézer 

kezelt 

szemek  

(I 

Csoport) 

Spontán 

regrediált 

ROP-os 

szemek 

 (II Csoport) 

Nem ROP-os 

koraszülött 

szemek   

(III Csoport) 

IV Csoport  

Születési 

súly (g) 

1300 

(515) 

 (640–

1620)
 
 

980 (1050) 

(750–1940) 

1350 (725) 

 (900–1980) 

3525(575) 

(3000–

4000) 

- 

Gesztációs 

idő 

születéskor 

(hét) 

29 (2.0) 

 (24–32) 

28 (6.0)  

(25–34) 

30 ( 5.50) 

 (29–34) 

Időre 

születés 

- 

kor 

(év) 

10 (2.5) 

(9–14) 

8( 2.0)  

(7–13) 

11 (2.0)  

 (7–13) 

10.0 (2.8) 

(7–14) 

0.18

9 

Spherikus 

equivalens 

(D) 

–0.17 

(1.5) 

(–2.8 – 

+2.2) 

1.04 (4.34) 

(–1.76– +3.3) 

-0.87 (2.37) 

(–1.76– 

+3.75) 

0.52 (2.45) 

(–1.75– 

+4.19) 

0.46

5 
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        Az ERG görbéken a b hullámok amplitúdója mind a standard, mind az s-cone 

„single flash” ingerlésnél, fokozatos csökkenést mutatott a kontrol csoporttól a 

koraszülött csoportok felé (16.ábra), de szignifikáns különbség csak a lézerkezelt ROP-

os és a kontrol csoport között mutatkozott (standard flash  p=0.028, s-cone flash  

p:0.017). Adatok összefoglalása: 8-9. Táblázat 
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9. Táblázat  Median (IQR) színlátás tesztek total error score, és ERG paraméterek , 

Kruskal Wallis teszt eredményei. 

 
 Koraszülött gyermekek Kontroll 

csoport 

 

p 

 

 Lézer 

kezelt 

szemek 

(I. Cs.) 

Spontán 

regrediált 

ROP-os 

szemek 

(II Cs.) 

Nem ROP-

os 

koraszülött 

szemek 

(III Cs.) 

IV 

Csoport 

 

S
zí

n
lá

tá
s 

te
sz

te
k
 (

T
E

S
) Szaturált 

(Farnsworth D15) 
0 (3) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0.491 

Deszaturált 

(Lantony) 
4.0 (13.5) 10.0 (27.5) 18.0 (17.0) 12.0(17.5) 0.835 

S
ta

n
d
ar

d
 i

n
g
er

lé
s 

implicit idő, flikker 28 (2.75) 28,5 (2.25) 28,5 (2.0) 29 (2.0) 0.111 

a-hullám implicit idő, 

single flash 
14.0 (1.0) 14.0 (3.0) 14.0 (7.5) 14.0 (1.0) 0,791 

b-wave implicit idő, 

single flash 
29.0(1.0) 29.0 (2.25) 28.5 (2.0) 29.0(2.0) 0,78 

b-hullám amplitudó, 

flikker 
57,75 

(29,45) 

 

88,65 (65,13) 

 

 

78,8 (28,79) 
109,5 

(87,73) 
0,074 

b-wave amplitudó, 

single flash 
110  (36) 174 (99) 161 (44) 

199 

(109,25) 
0,028 

s-
co

n
e 

E
R

G
 

implicit idő, flikker 28.0 (2.5) 29.0 (3.25) 28.5(1.0) 28.0(1.5) 0.506 

a-hullám implicit idő, 

single flash 
15.0 (1.0) 14.0 (3.0) 15.0 (0.25) 15.0 (1.0) 0.699 

b-hullám implicit idő, 

single flash 
28.0(3.5) 29.5 (4.0) 28.0(1.75) 28.5(2.75) 0.545 

b-hullám amplitúdó, 

flikker 

50,4 

(25,13) 
58,9 (60,08) 72,4 (51) 94 (58,75) 0,095 

b-hullám amplitúdó, 

single flash 

97,15 

(41,4) 
138 (31) 141 (97,43) 171,5 (43) 0,017 
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16. Ábra: Jellemző ERG görbék a négy vizsgálati csoportból (medián közeli 

amplitúdók) 

 

A szignifikáns különbséget mutató „single flash” amplitudó tekintetében a négy 

csoportot Dunn féle post hoc teszt segítségével hasonlítottuk össze egymással: 

szignifikáns különbség így is csak a lézerkezelt ROP-os, és a kontrol csoport között 

mutatkozott.  10. Táblázat.  

 

10.Táblázat: Dunn féle post hoc teszt p értékei (Csoport I-lézer kezelt ROP-os, II-

spontán regrediált ROP, III-nincs ROP, IV- kontrol) a négy vizsgálati csoport 

összehasonlításakor. 
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Csoport  IV – I p<0.05 p<0.05 

Csoport  I-II p>0.05 p>0.05 

Csoport  I-III p>0.05 p>0.05 

Csoport  II-III p>0.05 p>0.05 
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A GEE teszt, a koraszülött státusz (1: születési súly ≤1250g, 2:születési súly 

>1250g) szignifikáns (standard flash p=0.034, s-cone flash  p=0.038) befolyását mutatta 

az amplitúdó csökkenésre.  A retinopathia (1: volt 1-3 stádiumú retinopathia; 2:nem volt 

retinopathia) hatása ( standard ingerlés p=0.191 S-cone ingerlés p= 0.057) nem volt 

szignifikáns.  
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8.MEGBESZÉLÉS 

8.1. Korai lencsemegtartó vitrektómia helye az agresszív hátsó ROP kezelésében  

A közepes nemzeti összjövedelmű országokban, s így hazánkban is a ROP 

okozta vakság- mely az első helyen áll a gyermekkori vaksági tényezők között-továbbra 

is nagyon fontos népegészségügyi probléma. Hazánkban a koraszülés gyakoribb mint az 

európai átlag vagy a környező országokban észlelt incidencia, a különösen kissúlyú 

koraszülöttek túlélési esélyei egyre javulnak így az agresszív hátsó ROP-os esetek 

száma ismét növekedést mutat. [Vida 2007].  

A retinális fotokoaguláció illetve a cryopexia, bár hatásosnak bizonyult a ROP 

megállításában, az agresszív hátsó ROP kezelésében az időben és kellő agresszivitással 

elvégzett kezelés sem minden esetben eredményes [Good 2001, An International 

Committee for Classification of Retinopathy of Prematurity 2005]. Az utóbbi évek 

klinikai kutatásai szerint; a klasszikus ROP-os szemeken ( II. zona II) 4A stádiumban 

végzett lencsemegtartó vitrektómia ígéretes lehetőségnek tűnik az 5. stádium 

megelőzésére, ahol a késői funkcionális eredmények még anatomiai siker esetén is 

rendkívül gyengék [Hirose 1993, Seaber 1995, Quinn 1996, Hinz 1998, Capone 2001, 

Kychental 2008]. Az is jól ismert, hogy agresszív hátsó ROP esetében a betegség 

lefolyása rendkívül rapid és sokkal kevésbé kiszámítható, mint a II. zonában zajló 

folyamatok. A megfelelő terápiás ablak és a megfelelő indikációk megtalálása ezért 

különösen fontos ezen esetek kimenetelének javításához.  

 Amíg a jövő ígéretes új terápiás lehetőségei, (mint pl az intravitreális VEGF-

gátlás) megtalálják valódi helyüket a betegség kezelésében, az időben és megfelelően 

elvégzett lézerablatio marad az „evidence-based” kezelési forma az agresszív hátsó 

ROP gyógyításában [An International Committee for Classification of Retinopathy of 

Prematurity 2005]. A mi tanulmányunkban annak ellenére, hogy a lézerkezelés ideje 

(35-41 hét) megfelelt az ETROP study-ban meghatározottnak (30-42 hét) [Vida 2007], 

operált eseteinkben a lézer nem volt elég hatásos: hiszen üvegtesti vérzés vagy retina 

leválás alakult ki utána. Újabb tanulmányok koraibb (30-37 hét) kezeléssel jó 

eredményekről számolnak be, az agresszív hátsó ROP esetében. Ezekben is azonban 

számos nehézséget említenek; mint rendkívüli éretlenségből származó pupilla rigiditást, 

borús törőközegeket, perzisztáló tunica vasculosa lentist, melyek akadályozhatják a 

korai lézer kezelést és esetleg felvetik cryopexia korai alklamazását is [Soh 2008]. 
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A II. zóna  betegség esetén: az üvegtesti borússág megjelenése, a 

neovascularizáció, az üvegtesti vérzés,  a iatrogén szakadások és a plusz tünetek a 

sikertelen kezelés  legtöbbször említett kockázati tényezői [Azuma 2006, Vinekar 2008, 

Kychental 2008]. Az üvegtesti vérzés (retina leválás nélkül), a plusz tünetek 

visszatérése és az üvegesti beszűrődés a mi tanulmányunkban is a lézerkezelés 

sikertelenségéhez vezettek, nem befolyásolták azonban a vitrektómia sikerességét. 

Coats felvetése is megfigyeléseinket támogatja, miszerint a megjelenő üvegtesti vérzés 

illetve az üvegtest beszűrődés a retinaleválás legfőbb előrejelzői, ezért vitrektómia ilyen 

esetekben már a retinaleválás kialakulása előtt elvégezve jótékony hatású lehet [Coats 

2005]. Quinn és munkatársai erős korrelációt mutattak ki a két szem állapota között a 

ROP akut szakaszában, mely arra utal hogy az általános állapotnak nagyobb hatása van 

a progresszióra mint a helyi oculáris faktoroknak [Quinn 1996, Hartnett 2003]. Ezen 

irodalmi adatok és saját megfigyelésünk alapján úgy gondoljuk, hogy korai üvegtesti 

vérzés kialakulása esetén a másik szem állapota segítséget adhat a vitrektómia 

indikálásához és tervezéséhez. 

A gyermekkori retina leválás esteiben (mint a ROP), találunk exsudatív és 

tractiós komponenst.   A fiatal szemekben a hátsó üvegtesti határhártya szívós tapadása 

jól ismert . A posterior hyaloid interface kontrakciója retina leválást vonhat maga után 

[Joshi 2006]. A 4B és 5 stádiumú ROP-os szemekből eltávolított membránok szövettani 

vizsgálata azt mutatta, hogy ezek szinte elválaszthatatlanok a retinától [Faris 1971, Joshi 

2006]. Talán ezek a tények magyarázhatják az általunk operált 4B esetek kedvezőtlen 

kimenetelét. Ezekben a szemekben mi is a retinához nagyon masszívan tapadó gliotikus 

membránokat találtunk, melyek előrefelé húzódtak a lencse hátsó felszínéig, igy 

eltávolításuk lehetetlen volt, vagy retina szakadással illetve lencsesérüléssel végződött. 

Tehát a membránok agresszív eltávolítása mely sikeresnek mutatkozott felnőtt 

diabéteszes retinopatiás esetekben, vagy sarlós-sejtes anémiában, a ROP esetében 

nagyon kétséges kimenetelű. A nagy jövő előtt álló anti-VEGF terápia sem jelent 

egyelőre megoldást a 4A és annál súlyosabb stádiumban lévő szemeknél, hiszen 

fokozza a fibrózist, illetve a membrán kontrakciót, így elősegítve a további rapid 

progressziót. 

Mi a kedvező kimenetelű szemeknél, minden esetben képesek voltunk a hátsó 

üvegtesti határhártya és vele együtt a proliferatív membránok óvatos lefejtésére. 
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Eseteinknél a műveletet az üvegtesti vérzés jelentősen megkönnyítette. A hátsó 

üvegtesti határhártya lefejtése megfigyeléseink szerint, az egyik legfontosabb lépés a 

kedvező kimenetel eléréséhez. A nagyon óvatos megközelítés a katarakta kialakulás 

minimalizálása és a retina szakadások elkerülés miatt is rendkívül fontos ROP esetében.  

Ha a tractiót sikerül megszűntetnünk, a retina szépen fokozatosan visszafekszik a 

posztoperatív szakban. A vitrektómia műtét utáni komplikációiról nagyon kevés 

irodalmi adat áll rendelkezésre, főleg a korai 4A stádiumban végzett műtétekre 

vonatkozóan. Ferrone és munkatársai 26%-os katarakta képződést találtak, de főleg 4B-

5 stádiumban operált szemeken [Margue 1992, Ferrone 1997, Taylor 2005]. Trese 

szerint a hályogképződés, illetve a későbbi hályogműtét szükségessége 3% körüli, 27 

hónapon belül a műtét után [Margue és Trese 1992]. Mi a 7 kedvező kimenetelű szem 

közül csak 1 esetben észleltünk kataraktát, de a kicsi esetszám miatt nem végeztünk 

statisztikai analízist. A leggyakoribb korai posztoperatív komplikáció az üvegtesti 

vérzés volt, melynek hátterében valószínűleg az átmenti hypotónia állhat. A hypotónia 

pedig, valószínűleg a 25G-s varratnélküli technika következménye. Egy nemrég 

megjelent tanulmányban Hartnett és munkatársai subretinális fibrózist okozó kiterjedt 

subretinális vérzésről számoltak be, agressziv hátsó ROP-os szemeken végzett korai 

vitrektómia esetében. Feltételezéseik szerint, a jelenség hátterében egyrészt a nagyon 

kiadós nagy területet lefedő lézer kezelés állhat, másrészt pedig az üvegtest tamponáló 

erejének megszűnése,  a vitrektómia után [Hartnett 2008]. A mi eseteinknél hasonló 

komplikációval nem találkoztunk. Posztoperatív endophthalmitis egyik esetünknél sem 

alakult ki. 

Tanulmányunk hiányosságai: a kis esetszám, a retrospektív jelleg és a 

randomizáció hiánya. További nehézséget jelent, hogy az esetek 1 része más 

intézményből került hozzánk már levált retinával. 

Megfigyeléseink azonban azt sugallják, hogy a korán (4A stadium 37-40 

postmenstruális hét) elvégzett, óvatos lencsemegtartó vitrektómia, a sikertelen 

lézerkezelést követő 1 vagy 2 hétben, megoldást jelenthet az agresszív hátsó ROP-os 

szemek esetében is.  Az indikáció felállításában segítséget nyújthat a plusz tünetek 

visszatérése, a friss üvegtesti vérzés vagy beszűrődés, melyek a további progresszió 

legfőbb előrejelzői. A műtéti technika szempontjából, pedig az egyik legfontosabb lépés 

a hátsó üvegtesti határhártya óvatos leválasztása. 



 72 

 

8.2. Koraszülöttek maculájának morfológiai eltérései időre született 

gyermekekével összehasonlítva 

 Tanulmányunkban koraszülött gyermekek maculáris morfológiáját vizsgáltuk 

OCT segítségével. Három koraszülött csoportot hasonlítottunk össze időre született 

egészséges gyermekekkiel ( I. csoport: lézerkezelt szemek, II. csoport: spontán 

regrediált ROP-osok, III. csoport: nem ROP-os koraszülöttek. 

 A koraszülött gyermekek esetében teljes látás mellett a centrális maculáris 

régióban egy szinte folytonos, a belső retinális rétegeknek megfelelő réteg ábrázolódott 

a lamina limitans interna és a photoreceptor sejtek rétege között, így a foveoláris 

behúzottság jelentősen csökkent. A fovea vastagság és a centrális retina vastagság 

szignifikánsan magasabb volt a ROP-os csoportokban (I, II) a kontroll csoporthoz 

képest. A III-as -nem ROP-os -csoport foveális és cenrális retina vastagság értékei a II-

es és IV-es csoportban mért értékek közötti tartományban voltak. A centrális retina 

vastagságot illetően, a Dunn féle post-hoc teszt mindhárom betegcsoportban a kontroll 

csoporthoz képest szignifikánsan magasabb értékeket mutatott. A parafoveális régiót 

jelentő belső és külső maculáris gyűrűben a vastagság nem különbözött szignifikánsan a 

4 csoportban. A koraszülötteknél észlelt centrális megvastagodás a teljes macula 

térfogatot nem befolyásolta, a kontroll csoporttól nem különbözött szignifikánsan. A 

maculáris szerkezet fent említett változásai az alacsony születési súly-jal mutattak 

szoros összefüggést, a retinopathia súlyosságával nem találtunk szignifikáns 

összefüggést.  

 Az általunk észlelt koraszülötteket jellemző vastagsági különbségek a 

szemgolyó fejlődésének hirtelen megszakadására utalhatnak. A jelenséget korábban 

publikált fluoreszcein angiográfiás tanulmányok is alátámasztják, melyek a 

koraszülöttek esetében kis foveális avasculáris zónáról számolnak be [Mintz-Hittner 

1999]. Normális esetben a fovea alatti finom érhálózat a születés idejére apoptosis útján 

visszafejlődik. A 30. hét előtt született gyermekek esetében ez a folyamat nem 

következik be. A kis avasculáris zóna azonban nem befolyásolja a későbbi 

látásélességet [Mintz-Hittner 1999]. Ez megfelel a mi eredményeinknek, hiszen a 

macula centrális megvastagodása ellenére tanulmányunkban minden szem visusa 1.0 

volt. 
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 Eredményeinket szintén megerősíti egy közelmúltban publikált 

elektroretinográfiás vizsgálat, melyben koraszülött gyermekeknél csökkent amplitúdójú 

és megnyúlt implicit idejű multifokális ERG görbéket találtak. Mivel a mfERG 

válaszok létrehozásában a bipoláris sejteknek van legnagyobb szerepe, a ROP-osok 

esetében a centrális gyűrűkben észlelt a kontrolokéhoz képest jelentős amplitudó 

csökkenés arra utal, hogy a bipoláris sejtek eloszlásában a legnagyobb különbség a 

centrális retina területeken alakul ki. Ezen eredmények alapján a szerzők úgy vélik, 

hogy a ROP-os betegek esetében a szemgolyó fejlődése során a centrális retinában a 

sejtek redisztribúciója változik meg. [Fulton 2005]  A normál foveális fejlődés során, az 

érett szemben a csapok külső szegmentjének elongációja illetve belső szegmentjének 

elvékonyodása folytán a pálcika mentes maculáris terület nagysága 1400 µm-ről 

500µm-re csökken a 26. gestatiós héten [Yuodelis 1986, Hendrickson 1992, 1994,]. A 

foveális csapok külső tagjai szorosan összesimulnak, a foveális csapok sejtmagjai illetve 

a belső retinális sejtek pedig kifelé vándorolnak [Hendrickson 1992,1994, Springer 

1999]. E folyamatnak köszönhetően a normális fejlődés végére a fotoreceptor sejtek 

magjai illetve a bipoláris sejtek jelentősen eltávolodnak a fovea centrumától [Springer 

1999]. Ennek a migrációnak a csökkenése vagy hiánya állhat a koraszülött gyermekek 

OCT képein észlelt foveális megvastagodás, valamint a szubfoveálisan megfigyelt 

folytonos réteg jelenlétének hátterében. 

 A macula OCT-vel mért vastagsági eltéréseihez hasonló állapotot találtak 

myopiában is. Vagyis myopiás betegeken leírták a maculáris térfogat csökkenését és a 

fovea vastagságának növekedését [Lim 2005]. A retina vastagságának változása mind a 

tengelyhosszal, mind a spherikus equivalenssel korrelációt mutatott [Huynh 2006, Luo 

2006]. Az irodalomból szintén ismert, hogy myopiás szemekben a magas spherikus 

equivalens általában nagy tengelyhosszt von maga után, és a kis születési súlyú 

koraszülötteknek nagyobb az esélye a nagyfokú refrakciós hibák kialakulására [Barcsay 

2003, O’Connor 2006]. A myopia szemgolyó falára gyakorolt ezen „húzó hatásának” 

kiküszöbölésére vizsgálatunkból kizártuk a -3,0D-nál nagyobb fokban rövidlátó 

szemeket. Tanulmányunkban nem találtunk különbséget a négy csoportban mért 

tengelyhosszak között, mely szintén megfelel a nemzetközi irodalomban leírt 

adatoknak, miszerint a koraszülöttség inkább törési- mint tengely-myopiát okoz [Gallo 

1991, 1993, Fledelius 1996]. Megfigyeléseim tehát ezen esetekben nem a myopiára, 
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hanem –ahogy a statisztikai vizsgálatok is mutatták -a koraszülöttségre vezethetők 

vissza. Ismereteim szerint tanulmányom az első, mely adatokat szolgáltatott koraszülött 

gyermekek macula volumenéről és a különböző maculáris régiók vastagsági értékeiről.   
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8.3. Enyhe fokú, hosszú távú csapkárosodás, volt koraszülött gyermekeknél 

Tanulmányom során a fotópikus ERG görbék amplitudóját érintő, enyhe fokú 

csapkárosodásra utaló eltéréseket találtunk, ép hátsó pólussal rendelkező koraszülöttek 

esetében. A koraszülött csoportokat (I-III) a kontroll szemekkel összehasonlítva, mind a 

standard, mind a kék csapokra specifikus színes vizsgálati mód “single flash “ 

ingerlésével, a lézerkezelt ROP-os csoportban a b-hullám amplitudó szignifikáns 

csökkenését észleltük.   A retina megvilágítottsága egyenesen arányos a pupilla 

területével, a törőközegek tisztaságával és fordított korrelációt mutat a hátsó pólus 

távolságával. [Hansen 1993, Blach 1966].
  

Véleményünk szerint ezen tényezők nem 

befolyásolták eredményeinket: mivel az ERG vizsgálatokat minden esetben cycloplégiát 

követően végeztük (pupilla átmérő ≥ 6mm). Biomikroszkópiás vizsgálataink során nem 

találtunk eltéréseket az elülső szegmentumban és a törőközegek minden esetben tiszták 

voltak. Ha megfigyeléseink hátterében a megvilágítás különbsége állt volna, minden 

ingerlési módnál jelentkeznie kellett volna a különbségnek. A ROP-ról ismert, hogy 

inkább törési myopiát mint axiális myopiát okoz [Gallo 1991, 1993, Fledelius 1996]. 

Jelen tanulmányunkból kizártuk a -3.0 d-nál nagyobb fokban rövidlátó szemeket és nem 

találtunk különbséget a csoportok között a spherikus equivalens tekintetében. 
 

Az észlelt amplitudócsökkenés hátterében tehát vagy a súlyos lézerkezelést 

igénylő retinopathia, vagy maga a koraszülött állapot állhat. Az első esetben a csapok 

számának csökkenése okozhatja a funkció eltérését; míg a második lehetőség esetén, 

inkább a fotoreceptorok (csapok) celluláris diszfunkciója, illetve fejlődési zavara 

magyarázhatja a megfigyelt elváltozást.   

A nemrég megjelent in vivo morfológiai kutatások (macula vizsgálata adaptív 

optikát alkalmazó Fourier domain OCT segítségével) az első feltételezés ellen szólnak, 

mivel nem igazolták a csapok számának csökkenését ROP-os egyének centrális 

retinájában [Hammer 2008]. A perifériát pusztító lézerkezelés csapok számát csökkentő 

hatása ezidáig szintén nem bizonyított, mivel az avasculáris retina fotoreceptor és főként 

csap eloszlásáról szinte semmit nem tudunk. Az eddig megjelent szövettani és 

állatkísérletes tanulmányok csak a foveális vagy perifoveális régióban írták le a csapok 

fejlődését és eloszlását, a perifériáról nem közöltek eredményeket. A periférián 

egyébként is ismert, hogy a pálcikák dominanciája észlelhető  [Curcio 1990, 1991].  
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A celluláris fejlődési zavar következtében kialakult funkció csökkenés sokkal 

valószínűbb, mivel az irodalmi adatok szerint a fejlődő fotoreceptorok és így a fejlődő 

csapok, különösen érzékenyek az oxygén szint ingadozására [Wellard 2005]. Az 

általunk végzett GEE statisztika is ezen második hypotézist támasztja alá. Eszerint az 

1250 g vagy annál kisebb születési súly és a 30. hét, vagy annál koraibb születési idő 

határozták meg a későbbi csapkárosodást; nem a retinopathia stádiuma.  

Az észlelt csapkárosodás nagyon enyhének tűnik, mivel csak az amplitudót érinti 

az implicit időt nem. Egyfelől a pálcikákat megelőző korai érés jelenthet védelmet a 

csapok számára, másfelől a bennük található nagyobb mennyiségű mitochondrium 

(kétszerese a pálcikákénak), melynek segítségével a csapok, az apoptosis ellen nagyobb 

mennyiségű ATP termeléssel tudnak védekezni [Perkins 2003]. Ezen kívül a csapok, a 

pálcikákkal ellentétben endogen glycogen felhasználására is képesek, így tovább 

ellenállnak a hypoxia, illetve hypoglycemia indukálta károsodásoknak [Nihira 1995]. A 

beteg beválogatás is befolyásolhatta az eltérések finomságát, hiszen tanulmányunkba 

csak teljes visusú, ép biomikroszkópiás képpel rendelkező hátsó pólusú szemeket 

vontunk be. Fulton és munkatársai korábban szintén enyhe csapkárosodásról számoltak 

be, korábbi ROP-os gyermekekben, mely inkább csak a súlyosabb retinopathiás 

eseteknél volt tetten érhető. [Fulton 2008] A b-hullám amplitudó csökkenés a S-csapok 

ingerületi pályájának belsőbb elemeinek sérülésére is utalhat. A dolgozat előző 

fejezetében ismertetett OCT-s tanulmányunk és Fulton MfERG-s eredményei is 

alátámasztják ezt a feltételezést. Az OCT-vel észlelt foveális megvastagodás és a 

bipoláris, amacrin sejtek rétegének megfelelő optikai zona folytatólagossága, illetve a 

multifocális ERG centrális gyűrűiben észlelt amplitudó csökkenés a belső retinális 

sejtek migrációjának csökkenésére vagy hiányára utal [Fulton 2005, Ecsedy 2007].   

A kék csapok szelektív in vivo vizsgálatára, speciális kék-narancssárga fénnyel 

(S-cone ERG) végeztünk fotopikus elektroretinográfiát a standard ingerlést követően. 

Vizsgálataink idején több publikációban leírták, hogy a humán kék csapok 

elektroretinogrammja a corneáról elvezethető, az S-csap ERG módszerét azonban még 

nem standardizálták, különösen nem gyerekek esetében. Mi háttérvilágításnak erős 

okkersárga fényt választottunk az M és L csapok kioltására, mely ugyanakkor a kék 

csapokat fény adaptált vagyis nagyobb válaszképességű állapotban tartja [Varsányi 

2005]. Eredményeink alapján, melyek mind a standard mind az S-cone inegerléssel 
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hasonló funkció csökkenést mutattak, úgy gondoltuk, hogy a kék csapok mellett az L és 

M csapok is egyaránt érintettek. Korábbi human csapdifferenciálódást kutató 

hisztopathológiai tanulmányok is alátámasztják megfigyelésünket. Ezek szerint elsőként 

az s-opsin expresszálódik a fetális retinában (kb a 12. gestatios héten), az  L/M opsin 

expresszálódása ezt csak később követi  a centralis retina területen [Xiao 2000, 

Bumsted-O’Brien 2003].
 
 A hypoxia okozta károsodás idején az S-csapok tehát minden 

valószínűség szerint már érettebb, vagyis kevésbé sérülékeny állapotban vannak, mint 

az  L/M csapok. Ugyanakkor az általunk detektált kék csap válaszok eltértek az 

irodalomban korábban ismertetettektől [Miyake 1985, Sawusch 1987, Gouras 1990]. 

Nagyobbak, koraibbak és a standard görbékhez hasonlóbbak voltak a korábbi közlések 

S-csap válaszaihoz képest. Ennek alapján felmerül, hogy az általunk alkalmazott 

módszernél néhány L és M csap is ingerületbe került a színes ingerlésnél is.  

 A elektroretinográfiás eredményeinkkel egyetértésben, egyik pszichofizikai 

vizsgálattal sem sikerült-specifikus tengelyt érintő (kék-sárga)-színlátás zavart 

kimutatni koraszülöttjeink esetében. A CRYO-ROP study beteganyaga kissé 

különbözött a mi vizsgálatunkétól: átlagosan kisebb súlyú koraszülötteket vizsgáltak 

(csak 1250 g alattiak), és mindegyiknél találtak retinopathiat [Abramov 1985, 

Dowdeswell 1995, Moseley 1998]. A kék-sárga színtévesztés és a születési súly, 

gesztációs kor, a nem, az intenzív osztályon eltöltött idő (feltételezett fototoxicitás), az 

akut szakban a retinopathia súlyossága, hogy történt-e cryopexia vagy sem, a látóideg 

atrófiája, a retinopathia heges stádiumának maradvány tünetei között nem találtak 

statisztikailag szignifikáns összefüggést. A gyengén látók között a tritanopia 

szignifikánsan gyakoribb volt, de ezt nem ok-okozati tényezőnek, hanem társ 

problémának ítélték. A tritanopia hátterében retinális tényezőket feltételeztek, igazolni 

azonban nem tudták [Abramov 1985, Dowdeswell 1995, Dobson 1996, Moseley 1998]. 

Mivel a vizsgálatok pszeudoizokromatikus táblákkal történtek, a későbbi kutatásokhoz 

érzékenyebb módszert javasoltak [Dobson 1996]. A CRYO-ROP study-ban nagy beteg 

populációban észlelt kék-sárga színlátászavart, hozzánk hasonlóan, azóta más kisebb 

szenzitívebb módszereket alkalmazó tanulmányok sem tudták igazolni [Hungerford 

1986, O’Connor 2002, 2004, Mcloone 2006]. A juvenilis diabéteszes betegek esetében, 

a korai színlátás eltérések felderítésére, az általunk is választott Lantony deszturált 15 

tesztet találták a legszenzitívebbnek [Giusti 2001]. Csak a Fansworth-Munsell 100-Hue 
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teszt rendelkezik hasonló szenzitivitással, ez azonban gyermekek vizsgálatára nem 

alkalmas, mivel meglehetősen hosszú és fárasztó [Xiao 2000, Bumsted O’Brien 2003].  

A tanulmány gyengesége a viszonylag kis elemszám és a színes ingerlés 

gyengébb szelektivitása. Eredményeink szerint, ép hátsó pólusú, teljes visusú 

koraszülöttek esetében; sem pszichofizikai tesztek, sem objektív elektrofiziológiai 

módszer segítségével nem mutatható ki szelektív kék csap károsodás, illetve kék-sárga 

tengelyt érintő színlátászavar. A csapok mindhárom családját illetve a hozzájuk 

kapcsolódó belsőbb neurális struktúrákat egyaránt érintő enyhe fejlődési zavar, illetve 

diszfunkció figyelhető meg, mely leginkább a koraszülöttséggel mutat korrelációt. Az 

általunk megfigyelt csapkárosodást alátámasztják a korábbi irodalmi adatok is melyek a 

pálcikák erősebb érzékenységét mutatták a ROP okozta károsodásra [Fulton 2008]. 
 

Ismereteim szerint tanulmányunk az első, mely in vivo vizsgálja a rövid hullámhosszú 

fény mediálta retinális választ (S-csapok és ingerületi pályájuk) koraszülöttekben.   
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9. KÖVETKEZTETÉSEK- ÚJ EREDMÉNYEK 

 

Az értekezés leglényegesebb megállapításai az alábbiakban összegezhetők: 

 

 Eredményeink szerint agresszív hátsó ROP-ban, a korai vitrektomia megoldást 

jelenthet a lézerkezelésre nem regrediáló szemek esetében. Az indikáció 

felállításában segítséget nyújthat a plusz tünetek visszatérése, a friss üvegtesti vérzés 

vagy beszűrődés, melyek a további progresszió legfőbb előrejelzői, valamint rossz 

látási viszonyok esetén a társszem állapota. A műtét számára a legideálisabb 

időszak; körülbelül a számított születési idő (37-40 postmenstruális hét), vagy a 

lézerkezelést követő 1. vagy 2. hét. A műtéti technika szempontjából pedig az egyik 

legfontosabb lépés a hátsó üvegtesti határhártya óvatos leválasztása.  

 

Elsőként mutattuk ki, hogy 

 Koraszülött gyermekek maculáris struktúrájában, az időre született társaikéval OCT 

segítségével összehasonlítva, finom eltérések észlelhetők. A koraszülötteknél a 

centrális maculáris régió megvastagodása, a foveális behúzottság elsimulása, és a 

belső retinális rétegek a subfoveális régióra is kiterjedő folytonossága figyelhető 

meg. A jelenség hátterében a foveális csapok sejtmagjának, valamint a bipoláris 

sejtek centrifugális migrációjának hiánya állhat. A jelenség az akut szakot követően 

hosszútávon, még gyermekkorban is megfigyelhető. 

Elsőként vállalkoztunk volt koraszülöttek esetében a kék csapok in vivo szelektív 

vizsgálatára elektrofiziológiai módszerekkel 

 Melyek segítségével kimutattuk, hogy a fotopikus ERG b-hullám amplitúdóján 

csökkenés figyelhető meg, mind a standard, mind a szelektív kék csap specifikus 

ingerlés során, az időre született gyermekek csap válaszaihoz képest. Eredményeink 

alapján, a hosszú távon (évekkel az akut szak után) megfigyelt mindhárom 

fotoreceptor-tengelyt érintő diszfunkció nem annyira a fotoreceptorok, hanem 

inkább a kapcsolódó belsőbb neurális struktúrák károsodásásra utal. Az enyhe 

károsodás hátterében, pedig a koraszülöttségnek van nagyobb szerepe, nem a 

retinopathia súlyosságának vagy a lézerkezelésnek.  
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11. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

Célkitűzések: Új terápiás lehetőségek keresése az egyre növekvő agresszív hátsó ROP-

os betegek körében. A koraszülöttség késői szövődményeinek (olvasási nehézségek, 

színlátászavar) felkutatása és hátterének tisztázása  

Betegek és módszer: Retrospektív klinikai vizsgálatunkhoz  a Klinikánkon 2004-2008 

között 7 gyermek 9 szemén  agresszív hátsó ROP miatt végzett korai lencsemegtartó 

pars plana vitrektómia  adatait dolgoztuk fel.  

Prospektív eset-kontroll randomizált tanulmányainkban 7-14 éves korú koraszülött 

macula szerkezetét optikai koherencia tomográf, csap funkciójukat pedig fotopikus 

elektrortinográfia és pszichofizikai tesztek segítségével, azonos korú időre született 

gyermekekéhez hasonlítottuk. 

Eredmények: A korai lencse megtartó vitrectomia segítségével kedvező kimenetelt 7 

szem esetében sikerült elérni. A kedvező kimenetelű szemeken a műtétet mindig 3 

illetve 4A stádiumban végeztük, átlagosan 2 héttel korábban, mint a sikertelen (4b 

stádium) csoportban és minden esetben sikerült a hátsó üvegtesti határhártyát 

leválasztani.  

Az átlagos fovea vastagság értékei az OCT képeken a koraszülöttek esetében 

szignifikánsan magasabbak voltak. Az ERG b-hullám amplitúdó szignifikánsan 

alacsonyabbnak mutatkozott a lézerkezelt ROP-os csoportban a kontrolhoz viszonyítva, 

mind a standard mind a színes ingerlés esetén. A GEE teszt, az alacsony születési súly 

szignifikáns befolyását mutatta mind a centrális fovea vastagságra, mind az ERG b-

hullám amplitúdó csökkenésre.  

Következtetések: A számolt születési idő körül, 4A stádiumban végzett lencse megtartó 

vitrectomia, a hátsó üvegtesti határhártya óvatos leválasztásával előnyös lehet a 

lézerkezelésre nem regrediáló agresszív hátsó ROP-os szemek kezelésében.  

 Koraszülött gyermekekben a centrális maculáris régió megvastagodása figyelhető meg, 

valamint a csapok hosszútávú enyhe károsodása is igazolódott, mely mind a három csap 

populáció tengelyét (S, L/M csapok). A megfigyelt maculáris eltérések és fotoreceptor-

tengely diszfunkció hátterében, a koraszülöttségnek van nagyobb szerepe, nem a 

retinopathia súlyosságának.  
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12. SUMMARY 

 

PURPOSE: To find out the indications and timing of surgical intervention on eyes with 

aggressive posterior ROP, to improve poor outcomes of the traditional therapeutic 

methods. 

Investigation of longterm morphological and functional changes in children with a 

history of preterm birth, for better understanding of recently underlied subtle longterm 

vision deficits in letter acuity, and color vision alterations.  

METHODS: For our retrospective review, we analysed the data of all consecutive cases 

(9 eyes of 7 children) with aggressive posterior ROP, that underwent early lens sparing 

vitrectomy in a four year period (2004-2008) in our Department.  

In the prospective case–control randomised studies, patients with a history of preterm 

birth, 7 to 14 years of age were compared with age-matched full-term born
 
children. 

Macular morphology was investigated with optical coherence tomography, and cone 

function with electrophisiological and psychophysical tests. 

RESULTS: In 7 eyes vitrectomy, with gentle posterior hyaloid peeling, could stop the 

disease progression. In all of these eyes the operation was performed in stage 3 or 4A, 

two weeks earlier then in the group with unfavorable outcome (stage 4b).  

In the premature groups the mean values central retinal thickness were significantly 

graeter compared to controls. The ERG b-wave amplitudes were significantly lower in 

laser treated ROP eyes compared to controls, in the standard and S-cone single flash 

ERGs. The general estimating equation model statistics found
 
a significant effect of 

prematurity on central retinal thickness and b-wave amplitudes.  

CONCLUSIONS: Lens sparing vitrectomy with gentle posterior hyaloid peeling, in 

stage 4A at early postmenstrual ages (37-40 postmenstrual weeks) around the calculated 

delivery seems to be advantageous in infants with aggressive posterior ROP who failed 

previous laser treatment.  

In formerely preterm children a thicker foveal central region can be seen. Longterm 

functional deficits are also detectable in cone funtion in children with history of preterm 

birth. The macular changes and the cone
 

dysfunction affecting the inner retinal 

pathways, might be related mainly to prematurity and not to the severity of ROP.
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