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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. 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.  

 2002 óta dolgozom a Szemészeti Klinika ROP és 2005 óta Retina 

munkacsoportjában. Korábban a II. számú Gyermek Klinikán, a Schöpf-Mérei illetve a Szt 

Rókus kórházban végeztem ROP szűrést és lézerkezeléseket. Munkám során egyre többször 

találkoztam nagyon éretlen koraszülöttekkel, akiknél a retinopathia nagyon korán rapidan és 

súlyos formában jelentkezett, és a lézer kezelés ellenére sem alakult ki a folyamat 

regressziója. A nemzetközi irodalomban 2005-ben új körülhatárolt betegcsoport került 

leválasztásra a koraszülött retinopathia klasszifikációjában, mely nagy kihívást hordoz 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. Ezért tartottam 

fontosnak ezen betegcsoport vizsgálatát, különös tekintettel az új terápiás lehetőségekre; mint 

a  Klinikánkon az országban elsőként megkísérelt akut szakban végzett lencse megtartó 

vitrektómiára.  

Ezen kívül a Mária utcában szintén nagy hagyományokkal bíró orthoptikai és 

gyermekszemészeti részleg segítségével lehetőségem nyílt a korábban kezelt illetve vizsgált 

kis páciensek hosszú távú követésére, melynek során figyelmem a betegség késői 

következményeinek feltérképezése valamint ezek hátterének jobb megértése felé irányult. 

Napjainkra bebizonyosodott ugyanis, hogy a ROP, illetve önmagában a koraszülöttség, 

nemcsak a retinális erek, hanem tulajdonképpen az egész szemgolyó anatómiai felépítését és 

későbbi funkcionális működését befolyásolja. 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.
 
A látáscsökkenés súlyossága pedig 

leginkább éretlenségük fokával, valamint agykárosodásuk mértékével áll összefüggésben. Az 

utóbbi évek kutatásai azonban a szemészeti illetve neurológiai komplikációk nélkül felnövő 

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

kontrasztérzékenységet érintő elváltozásokat. A jelenség hátteréről ezidáig keveset tudunk. 
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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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BETEGEK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK 

 

 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 csecsemőt 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 intraoperatív 

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

a gyermeknek agresszív hátsó ROP-ja volt, és akiket legalább fél éves korukig követni 

tudtunk. 

 

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 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. 
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Koraszülött betegek (2 a-b prospektív vizsgálat): 

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: 

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

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

10 szem, színlátás és ERG 8 szem) 

MÓDSZER 

 

Lencsemegtartó korai vitrektómia (1. retrospektív vizsgálat) 

 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. 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 
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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. 

 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 a gyermek mutat –e fixációs hajlamot. A kimenetelt 

kedvezőnek tekintettük; ha a retina az alapjára teljesen visszafeküdt, és a gyermek jó fixációs 

képességet mutatott. 

 

Szemészeti vizsgálatok (2 a-b prospektív vizsgálat) 

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. 

 

Optikai koherencia tomográfia (2 a prospektív vizsgálat) 

Az optikai koherencia tomográfiát (StratusOCT3; 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 
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(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. 

 

Színlátás vizsgálata (2b prospektív vizsgálat) 

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. 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. 

 

Elektrofiziológiai vizsgálatok (2b prospektív vizsgálat) 

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

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

történő ingerlés módszere nem terjedt el széles körben, az általunk végzett vizsgálatok idejéig 

még nem készült hozzá ISCEV standard sem. Vizsgálataink során a fehér fénnyel történő 

ingerlés beállításait alkalmaztuk, indokolt esetben kissé módosítva. A kék csapok szelektív 
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ingerléséhez a beépített LED-eket alkalmaztuk. A háttér megvilágításhoz (585 nm)  85 cd/m2-

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/m2 blue (430 nm) 

erősségű fény volt az s-csapok szelektív aktiválására. 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. 
 

 

 

STATISZTIKAI ANALÍZIS 

Vizsgálati csoportok összehasonlítása (2 a-b preospektív vizsgálatok) 

 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, 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. Ha a teszt valamelyik 

paraméterre szignifikáns eltérést igazolt, Dunn féle post-hoc tesztet alkalmaztunk a csoportok 

páronkénti összehasonlítására. 

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

súly≤1250g,  kovariáns gestatios idő≤30hét) és a vizsgált változók kapcsolatának felderítésére 

a GEE (general estimating equation) tesztet alkalmaztuk, minden vizsgált szem esetében 

(összes vizsgált egyén mindkét szeme). Vizsgált változó az OCT esetében a centrális retina 

vastagság (CRT), az ERG görbék esetében a b-hullám amplitúdó volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Korai lencsemegtartó vitrektómia időzítése és eredményessége agresszív hátsó ROP 

esetében 

 Egy szemen a korábban leírt üvegtesti vérzés miatt, előrehaladott 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 lézerkezelés 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. (18 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. 

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. 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. 

 7 szemen értünk el kedvező kimenetelt, vagyis fekvő retinát, és jó fixációt 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 3. táblázatban összegeztük.  
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3.Táblázat : 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 
- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A macula vastagság változása volt koraszülött gyermekek esetében optikai koherencia 

tomográf segítségével történt vastagság mérések alapján 

 

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

nem mutatott szignifikáns különbséget a 4 csoport között. 

 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 szemen a belső retinális 

rétegeknek megfelelő közepesen jeldús réteg a foveális bemélyedés alatt is szinte 

folytonosnak ábrázolódott, a kontroll csoportban észlelt megszakadás nem volt látható  

Megfigyeléseinket a későbbiekben részletezett vastagsági adatok is alátámasztották.(1. 

Táblázat) 
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1. 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 

fokozatosan csökkent az I. csoporttól a III-ig, majd még vékonyabbnak mutatkozott a kontroll 

csoportban. Ezen értékeket illetően az 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 

Dunns post hoc tesztet végeztünk, melynek eredményeit a 2. táblázatban foglaltuk össze. 

 

2. Táblázat : Dunns post-hoc teszt eredményei. Fovea vastagság (FT) és centrális retina vastagság (CRT) a 4 

vizsgálati csoport páronkénti összehasonlítása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 GEE teszttel számolt p érték a  koraszülött státusz (1250g-nál kisebb súllyal született 

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

stádiuma és a CRT összefüggését vizsgálva pedig p=0,099 volt. 

 

Késői színlátás zavarok és csapkárosodás volt koraszülött gyermekek esetében különös 

tekintettel az s-csapok esetleges károsodására 

 Nem találtunk szignifikáns különbséget a 4 csoport között: az életkor, a spherikus 

equivalens, színlátás tesztek eredményei, valamint az ERG görbék implicit ideje esetében. 

 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 (1.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). (1. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 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. 
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4.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. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A GEE teszt, a koraszülött státusz (születési súly ≤1250g) szignifikáns (standard flash 

p=0.034, s-cone flash  p=0.038) befolyását mutatta az amplitúdó csökkenésre.  A retinopathia 

( standard p=0.191 illetve sárga p= 0.057) a hatása nem volt szignifikáns.  

 

 

 standard single flash s-cone single flash 

Csoport IV – III p>0.05 p>0.05 

Csoport  IV– II p>0.05 p>0.05 

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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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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