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A DOLGOZATBAN ELŐFORDULÓ RÖVIDÍTÉSEK 
 
CACG: krónikus zárt zugú glaukóma (chronic angle-closure glaucoma) 

CCT: centrális szaruhártya-vastagság (central cornea thickness) 

CI: konfidencia intervallum 

CLV: corrected loss variance 

CPSD: corrected pattern standard deviation 

D: dioptria 

ECC: továbbfejlesztett cornea kompenzáció (enhanced cornea compensation) 

FDT: frekvenciakettőzött perimetria (frequency-doubling technology) 

GDx: „Glaucoma Diagnostics” készülék 

GDx-ECC: GDx továbbfejlesztett cornea kompenzátorral (GDx-enhanced cornea 

compensation) 

GDx-VCC: GDx individuális cornea kompenzátorral (GDx-variable cornea 

compensation) 

GHT: glaucoma hemifield test 

GPS: glaucoma probability score (a glaukóma fennállásának valószínűségét becslő 

egyik paraméter a scanning lézer tomográfiában) 

HRT: Heidelberg Retina Tomográf 

IOP: szemnyomás (intraocular pressure) 

ISD: inter-vizit standard deviáció 

LASIK: lézer-asszisztált in situ keratomileusis 

LV: loss variance 

MD: mean deviation (Humphrey field analyzer) / mean defect (Octopus periméter) 

M-FDT: matrix frekvenciakettőzött perimetria 

MS: mean sensitivity 

NFA: Nerve Fiber Analyzer 

NFI: nerve fiber indicator, a glaukóma valószínűségét jelző érték 

NPG: normális nyomású glaukóma (normal-pressure glaucoma) 

OCT: optikai koherencia tomográf (optical coherence tomograph) 

OR: esélyhányados (odds ratio) 

POAG: primer nyitott zugú glaukóma (primer open-angle glaucoma) 
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PLR: pozitív valószínűségi arány (positive likelihood ratio) 

PPV: pozitív prediktív érték (positive predictive value) 

PSD: pattern standard deviation 

RNFL: retinális idegrostréteg (retinal nerve fibre layer) 

ROC-görbe: Receiver Operating Characteristic-görbe 

SAP: standard automata perimetria 

SD: szórás (standard deviáció) 

SLP: scanning lézer polarimetria 

SLT: scanning lézer tomográfia 

TSNIT görbe: scanning lézer polarimetriában a mérőellipszis mentén temporal – 

superior – nasal – inferior – temporal felosztásban kapott idegrostréteg vastagság görbe  

TSS: a polarimetriás regisztrátum típusos /atípusos voltát jellemző érték (Typical Scan 

Score) 

VCC: individuális cornea kompenzáció (variable cornea compensation) 
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BEVEZETÉS 
 

 

A glaukóma (zöld hályog) progresszív lefolyású, a retinális ganglionsejtek 

pusztulásával járó betegség, ami a látóidegrostok és a papilla irreverzibilis 

károsodásához, ennek következtében a látásfunkciók jellegzetes romlásához vezet 

(Holló 1998, European Glaucoma Society 2003). E betegség a hatvan évesnél idősebb 

korosztályban világszerte gyakori, a fejlett közegészségügyű országokban a súlyos 

irreverzibilis látásromlás egyik legfőbb oka (Quigley 1996, Németh és mtsai 2005). 

Epidemiológiai számítások alapján a világban 2020-ra a primer glaukómákban 

szenvedők száma megközelíti a 80 milliót, közülük 11,2 milliónyian vesztik el látásukat 

mindkét szemükön (Quigley és Broman 2006).  

A kaukázusi népességben a glaukóma leggyakoribb formája a primer nyitott zugú 

glaukóma (Quigley és Broman 2006, Antón és mtsai 2004, The Eye Diseases 

Prevalence Research Group 2004). E glaukóma típusban a súlyos látásromlás 

kialakulása évekig, évtizedekig tartó folyamat. Mivel progressziója során a betegség 

sokáig tünetmentes, súlyos károsodás jöhet létre már azelőtt, hogy a beteg észlelné 

látáscsökkenését. Noha a tudomány jelen állása szerint a kialakult glaukómás károsodás 

vissza nem fordítható, korai diagnózis és megfelelő kezelés mellett az esetek nagy 

részében a funkcionálisan jelentős látásromlás kialakulása megelőzhető (Holló 1997, 

Süveges 1999, Heijl és mtsai 2002, European Glaucoma Society 2003). A kezelés 

időben történő megkezdéséhez a betegséget minél előbb, még panaszt nem okozó 

stádiumban fel kell ismerni. A progresszió minimalizálásához folyamatos ellenőrzésre, 

részletes morfológiai, morfometriai és funkcionális értékelésre van szükség. A 

glaukóma korszerű diagnosztikája és gondozása a hagyományos vizsgálati technikák 

(applanációs szemnyomásmérés, diurnalis szemnyomásgörbe felvétele, papilla 

fotódokumentáció készítése stb.) mellett ma már számítógépes funkcionális és 

strukturális vizsgálatokat is magában foglal. A funkcionális vizsgálatok közé számos 

látótérvizsgálati technika tartozik, így a standard automata küszöbperimetria (SAP) 

(Cyrlin 1996, Bowd és mtsai 2001, Holló 2000) és a frekvenciakettőzött perimetria 

(FDT) (Quigley HA 1998, Holló és mtsai 1998, Burnstein és mtsai 2000, Cello és mtsai 

2002). A legkorszerűbb, részben még fejlesztés alatt álló strukturális vizsgálatok közé 
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soroljuk a scanning lézer tomográfiát (SLT) (Holló 1996, Wollstein és mtsai 1998, 

Kesen és mtsai 2002, Hermann és mtsai 2004, Vernon és mtsai 2005), az optikai 

koherencia tomográfiát (OCT) Carpineto és mtsai 2005, Somfai és Salacz 2005, Miglior 

és mtsai 2007) és a scanning lézer polarimetriát (SLP) (Holló és mtsai 1997/A, Holló és 

mtsai 1997/B, Zhou és Knighton 1997). A jelen értekezésben szereplő tanulmányokban 

a felsoroltak közül a SAP, az FDT, az SLT és az SLP módszert használtuk, ezek 

részletes leírását a dolgozat későbbi fejezetei tartalmazzák. 

A jelen dolgozat a 2004-2007 között végzett, a disszertáció témájához kapcsolódó 

vizsgálatainkat tartalmazza. Munkánk során az SLP legkorszerűbb, és jelenleg is 

fejlesztés alatt álló szoftverének alkalmazási lehetőségeit tanulmányoztuk. Elemeztük az 

atípusos polarimetriás mintázat valamint a szem elülső szegmentumából származó 

esetleges zaj SLP-re gyakorolt hatását. Megvizsgáltuk, hogy a fibrae medullares 

befolyásolja-e az idegrostréteg-vastagság SLP-vel mért értékét. Tanulmányoztuk a 

struktúra és funkció összefüggését mind szelektív, mind nem szelektív funkcionális 

teszt alkalmazásával. Szűrővizsgálatainkban a tömeges glaukóma szűrés lehetőségeit 

vizsgáltuk korszerű strukturális és funkcionális technikák különböző kombinációival. 

Végül tanulmányoztuk a glaukóma hosszú távú követésének és az esetleges progresszió 

észlelésének lehetőségét SLP-vel.  

A vizsgálatok tervezésében, kivitelezésében és az eredmények értékelésében 

jelentős szerepet töltöttem be, azonban az értekezést többes szám első személyben 

fogalmaztam meg, jelezve azt, hogy a munkát szerzőtársaimmal közösen végeztük. Az 

értekezésben szereplő fogalmakat lehetőség szerint magyar elnevezéssel, az Akadémiai 

Kiadó által kiadott Orvosi Helyesírási Szótár (Fábián és Magasi 1992) szabályai szerint 

jelöltem, azonban az alkalmazott készülékek által nyújtott paramétereket a pontos 

érthetőség céljából az eredeti (angol) elnevezéssel szerepeltettem. Az értekezésben 

használt rövidítéseket a rövidítések jegyzékében (6. oldal) foglaltam össze. Az 

alkalmazott statisztikai módszerek magyar elnevezését a Magyar Biostatisztikai 

Társaság által szerkesztett Magyar biostatisztikai értelmező szótár 

(www.biostat.hu/biostat/indit1.asp?p=szotar1) nevezéktana alapján tüntettem fel. 
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1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 
 

 

1.1. Scanning lézer polarimetria 
 

A retinális idegrostréteg (RNFL) tanulmányozása alapvető fontosságú a glaukóma 

felismerésében és gondozásában, hiszen a betegség kórélettani alapja a retinális 

ganglionsejtek apoptózisa (Holló 1997). Az RNFL vizsgálatát jelentősen megváltoztatta 

az SLP mintegy másfél évtizeddel ezelőtti megjelenése, majd a módszer elterjedése. E 

gyors, objektív, nem invazív vizsgálat a papilla körüli retinális idegrostréteg 

vastagságának mérését teszi lehetővé (Holló és mtsai 1997/A, Holló és mtsai 1997/B, 

Zhou és Knighton 1997). Elve az RNFL kettőstörő hatásán alapul: a párhuzamos 

retinális axonok intracelluláris sejtalkotói kettőstörő hatásuknál fogva a megvilágító 

polarizált fény két egymásra merőleges síkjában eltérő terjedési sebességet 

eredményeznek. Az eltérés (retardáció) mérhető, mértéke lineárisan arányos az 

idegrostréteg vastagságával, amit ennek alapján a szoftver minden képpontban 

automatikusan meghatároz.  

Az első, 1993-ban kereskedelmi forgalomba került készülék (Nerve Fiber Analyzer 

I vagy NFA I) megjelenése óta a módszer folyamatos műszaki és szoftveres fejlesztésen 

esett át, és esik át jelenleg is (Lemij és mtsai 2000, Tannenbaum és mtsai 2004, Tóth és 

Holló 2005). Az első készüléket – melynek klinikai használhatósága főként a gyenge 

reprodukálhatóság és az eredmények operátor-függése miatt kérdéses volt (Tjon-Fo-

Sang és mtsai 1996) – hamarosan követte a második generáció (NFA II). A számos 

újítás közé tartozott a mérést zavaró technikai zaj csökkentése, új RNFL paraméterek 

kifejlesztése, valamint az erekből származó jeleket kiküszöbölő algoritmus létrehozása 

(Waldock és mtsai 1993/A, Waldock és mtsai 1993/B ). A fejlesztés következő 

állomása az NFA-GDx (Glaucoma diagnostics) készülék volt, amely már normatív 

adatbázist tartalmazott. A normatív adatbázis – amely számos ország centrumából 

származó adatokon alapult – lehetővé tette a vizsgálat során nyert individuális adatok 

életkornak és rassznak megfelelő normáltartományhoz való viszonyítását, javítva ezzel 

a készülék diagnosztikus hatékonyságát (Weinreb és mtsai 1998, Colen és mtsai 2000). 
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Tekintettel arra, hogy a szaruhártyának és a szemlencsének is van kettőstörő hatása, 

a felvételek során szükség van e nem retinális eredetű jelek kompenzálására. Az NFA és 

NFA-GDx készülékek beépített cornea kompenzátort tartalmaztak, ami az egyedi 

eltérések kiküszöbölését nem tette lehetővé. A kompenzátor szögét (a lassú fényterjedés 

síkja: 15° infero-nasalisan) és mértékét (60 nm) a populációs átlag alapján határozták 

meg. Számos vizsgálat bizonyította azonban, hogy a szaruhártya kettőstörő hatásának 

egyéni különbségei illetve a cornea retardációs tulajdonságainak esetleges megváltozása 

miatt az állandó kompenzátor használatával nyert eredmények nem megbízhatóak 

(Greenfield és Knighton 2001, Greenfield és mtsai 2002, Iester és Mermoud 2001, 

Holló és mtsai 2002, Weinreb és mtsai 2002). Ezt követően fejlesztették ki a GDx 

készülék individuális cornea kompenzátorral ellátott változatát (GDx-VCC, 1. ábra). A 

készülék minden vizsgálat alkalmával lehetővé teszi az aktuális cornealis polarizáció 

mérését, majd a papilla körül mért RNFL vastagságértékeket a cornealis polarizációnak 

megfelelően kompenzálja. A GDx-VCC megjelenése mérföldkőnek számított a 

polarimetriában, mivel az egyéni kompenzálásnak köszönhetően a készülékkel igen jó 

szenzitivitást és specificitást lehetett elérni (Zhou és Weinreb 2002, Greenfield és mtsai 

2002, Kook és mtsai 2002, Reus és Lemij 2004, Weinreb és mtsai 2003, Baraibar és 

mtsai 2007). Amíg az állandó szögű kompenzátor használatával a Receiver Operating 

Characteristic görbe (ROC-görbe) alatti terület 0,62 és 0,84 között változott, addig a 

VCC kompenzálásnak köszönhetően ez az érték 0,90 és 0,98 között mozog 

(Tannenbaum és mtsai 2004, Weinreb és mtsai 2003, Reus és Lemij 2004).  

 

 
 

1. ábra. Individuális kompenzátorral ellátott GDx készülék (GDx-VCC) 
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Az elmúlt évek intenzív fejlesztése egyre megbízhatóbb polarimetriás mérést tett 

lehetővé, ennek ellenére a VCC technika sem volt képes bizonyos műtermékek, nem 

RNFL eredetű, de a peripapilláris rétegből származó zavaró szignálok hatását 

kiküszöbölni. Elsősorban a rövidlátó, kisebb részben az emmetrop szemek vizsgálatakor 

figyelhető meg az ún. atípusos mintázat (Bagga és mtsai 2005), ami a retina körüli 

rétegekből származó mérési zaj következménye. E mintázat (2. ábra) nem felel meg az 

idegrostréteg anatómiai struktúrájának, és gyakran megnehezíti a diagnózis felállítását. 

Jellemzői a látszólag nagy temporalis és nasalis RNFL vastagság valamint a retardáció 

nagyfokú változékonysága mind egy képnegyeden belül, mind sugárirányban a papilla 

centrumától távolodva. 

 

 
 

2. ábra. Atípusos (A) és típusos (B) scanning lézer polarimetriás mintázat 

 

A kép típusosságának mértéke számszerűen is kifejezhető: a felvételről exportált adatok 

között a Typical Scan Score (TSS) jellemzi ezt a tulajdonságot. Számítása a temporalis, 

superior, nasalis és inferior képnegyedek átlagos vastagságértékén, a retardáció egy 

képnegyeden belüli változékonyságán valamint a papillától sugárirányban távolodva az 

RNFL vastagságváltozás meredekségén alapul. Értéke 0 (teljesen atípusos) és 100 

(maximálisan típusos) között változik, atípusosnak általában a 80 alatti értékeket tartjuk. 

Az atípusos polarizációs mintázat kiküszöbölésére a közelmúltban fejlesztették ki az 

Enhanced Cornea Compensation (GDx-ECC) szoftvert, melynek célja a jel-zaj arány 

javítása a kompenzáció individuális jellegének megtartásával (Knighton és Zhou 2005, 

Tóth és Holló 2005, Reus és mtsai 2006).   
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Munkacsoportunk több mint egy évtizede részt vesz az SLP fejlesztésében, az új 

készülékek klinikai alkalmazhatóságának tanulmányozásában. Dr. Andreas Katsanos a 

Doktori Iskola hallgatójaként és munkacsoportunk tagjaként tanulmányozta a 

GDx-VCC készülék diagnosztikus hatékonyságát valamint az individuális kompenzáció 

állandó szögű kompenzációval szemben mutatott előnyeit (Katsanos és mtsai 2004, 

Katsanos és mtsai 2005/A, Katsanos és mtsai 2005/B, Katsanos és mtsai 2005/C, Holló 

és mtsai 2003), és doktori disszertációját is e témában védte meg (Katsanos 2005).  

 

 

1.2. A polarimetriás vizsgálati lehetőségek viszonya más korszerű 

vizsgálómódszerekhez 
 

A glaukóma korszerű diagnosztikai módszerei közé az SLP-n kívül egyéb fontos 

strukturális és funkcionális vizsgálati technikák is tartoznak. A scanning lézer 

tomográfia (SLT, Heidelberg Retina Tomográf I, II és 3, 3. ábra) a látóidegfő és az azt 

körülvevő idegrostréteg anatómiai tulajdonságainak vizsgálatára alkalmas.  

 

 
 

3. ábra. Heidelberg Retina Tomográf II. készülék 

 

A műszer lézerfény segítségével több rétegben feltérképezi a szem hátsó szegmentumát. 

A szoftver az adatokból a látóidegfőt ábrázoló háromdimenziós topografikus képet 
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készít, valamint számszerű formában is megjeleníti a papilla különböző paramétereit és 

az idegrostréteg vastagságát (Holló 1996, Wollstein és mtsai 1998, Kesen és mtsai 

2002, Hermann és mtsai 2004, Vernon és mtsai 2005). A módszer hátránya, hogy a 

számításokhoz a papilla manuális (a számítógép egerével történő) kijelölése szükséges, 

és ez operátor-függő hibalehetőséget rejt magában (Watkins és Broadway 2005). Az 

eszköz jelenleg is fejlesztés alatt áll. A közelmúltban fejlesztették ki a Glaucoma 

Probability Score szoftvert (GPS), ami nem igényli a papilla manuális körülhatárolását 

(Harizman és mtsai 2006, Coops és mtsai 2006, Moreno-Montañés és mtsai 2008).  

Egy másik strukturális vizsgálómódszer az optikai koherencia tomográf (OCT), 

melynek működési elve az ultrahanghoz hasonló, azonban hang helyett egy speciális 

diódalézerrel előállított fénynyalábot használ a leképezéshez (Hougaard és mtsai 2005. 

Segítségével a látóidegfő és az RNFL vastagsága vizsgálható (Somfai és Salacz 2005, 

Miglior és mtsai 2007, Ajtony és mtsai 2007). A jelenlegi klinikai gyakorlatban 

elterjedten alkalmazott OCT 3 készüléket elsősorban a maculatáji retina vizsgálatára 

használják. Bár a klinikai kutatásban a retinális idegrostrétegről is hasznos információt 

biztosít (Ajtony és mtsai 2007), költségessége és glaukóma irányú alkalmazásának 

időigényessége miatt a jelen dolgozat témájában nem alkalmazzák általánosan. 

Az elmúlt években mindhárom módszerrel (SLP, SLT, OCT) kapcsolatban számos 

közlemény jelent meg. E tanulmányok összességében azt mutatták, hogy a három 

vizsgálómódszer teljesítménye nem tér el nagyban egymástól. A klinikai 

betegcsoportokon végzett tanulmányokban a módszerek szenzitivitása 0,64 és 0,90 

között, specificitása 0,70 és 0,96, a ROC-görbe alatti terület pedig 0,86 és 0,98 között 

változott (Badalà  és mtsai 2007, Hougaard és mtsai 2007, Burgansky-Eliash és mtsai 

2007, Pueyo és mtsai 2007, DeLeón-Ortega és mtsai 2006, Da Pozzo és mtsai 2005, 

Medeiros és mtsai 2004, Reus és Lemij  2004, Bagga és mtsai 2003, Kesen és mtsai 

2002, Zangwill és mtsai 2001, Sanchez-Galeana és mtsai 2001, Wollstein és mtsai 

1998).  

A glaukóma diagnosztikájában és követésében a funkcionális vizsgálatok – 

különösen a látótérvizsgálatok – nagy jelentőségűek. A látótérvizsgálatok arany 

standardjának a számítógéppel vezérelt standard automata küszöbperimetria (SAP) 

tekinthető. A világ vezető automata periméterei az Octopus periméterek (4. ábra) és a 

Humphrey Field Analyzer készülékek (Holló 2000, King és mtsai 2002, European 
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Glaucoma Society 2003). Ezek többféle programmal rendelkeznek, melyek ma már 

egyaránt lehetővé tesznek kinetikus vizsgálatot, statikus küszöbérzékenység feletti 

szűrővizsgálatot és küszöbérzékenység-meghatározást.  

 

 
 

4. ábra. Octopus 101 periméter 

 

Mivel a SAP a retinális ganglionsejtek nagyfokú redundanciája miatt csak mintegy 

30%-os ganglionsejt-veszteség fölött ad kóros eredményt (Pederson és Anderson 1980), 

a fejlesztők olyan új, szelektív funkcionális vizsgálati technikák kidolgozására 

törekedtek, amelyek kevésbé redundáns alrendszerek működésén alapulnak. Ilyen, 

viszonylag új vizsgálati technika a frekvenciakettőzött perimetria (FDT) (Holló és mtsai 

1998). A vizsgálat a retinális ganglionsejtek egy szubpopulációjának szelektív 

ingerlésén alapul, így a redundancia hiánya miatt korai és érzékeny módszer lehet a 

glaukómás ganglionsejt-károsodás kimutatására (Holló és mtsai 1998, Bowd és mtsai 

2001, Burnstein és mtsai 2000, Cello és mtsai 2002, Mastropasyqua és mtsai 2006, 

Sakata és mtsai 2007, Kim és mtsai 2007). A frekvenciakettőzött periméterek legújabb 

generációja a matrix FDT (M-FDT) (5. ábra), ami a Humphrey standard automata 

periméter jelmintázatának megfelelő stimulusprezentációt alkalmaz. Klinikai 

körülmények között végzett vizsgálatok során az eszköz szenzitivitása 0,6 és 0,8 
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közötti, specificitása 0,6 és 0,9 közötti volt, a ROC-görbe alatti terület 0,795 és 0,985 

között változott (Fogagnolo és mtsai 2005, Hong és mtsai 2007).  

A struktúra- és funkciókárosodás együttes kimutatása, azok összefüggésének 

vizsgálata intenzíven kutatott terület. A korszerű strukturális vizsgálatok és a SAP 

eredményei szignifikáns korrelációt mutatnak (Bowd és mtsai 2003, Reus és Lemij 

2004, Leung és mtsai 2007): glaukómás betegek esetében a regressziós koefficiens a 

vizsgálatokban 0,4 és 0,7 között változott. Korai glaukómás valamint okuláris 

hipertenziós szemek struktúra-funkció vizsgálatakor az FDT a SAP-nál jobb eredményt 

mutatott (Mastropasqua és mtsai 2006, Shah és mtsai 2006). 

 

 
 

5. ábra. Humphrey matrix FDT készülék 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 
 

 

2.1. Az individuális és a továbbfejlesztett cornea kompenzáció hatása a 

polarimetriás regisztrátumra atípusos retardációs mintázat esetén 
 

Az atípusos polarimetriás mintázat (Bagga és mtsai 2005) az SLP jelenleg 

kereskedelemben elérhető szoftververziójának, a GDx-VCC-nek használatakor sokszor 

megnehezíti, vagy akár lehetetlenné teszi a regisztrátum értékelését. Ennek 

kiküszöbölésére fejlesztették ki a GDx-ECC szoftvert, ami kereskedelmi forgalomba 

még nem került. Az ECC szoftver klinikai értékének vizsgálata során a következő 

kérdésekre kerestük a választ: 

 

• A GDx-ECC szoftver csökkenti-e a regisztrátum atípusos polarizációs jellegét a GDx-

VCC szoftverhez képest? 

• Az ECC szoftver atípusos retardációt csökkentő hatása egyformán érvényesül-e 

glaukómás és egészséges szemeken? 

• Atípusos polarimetriás mintázat esetén a GDx-ECC alkalmasabb-e a vizsgált szemek 

klasszifikálására, mint a GDx-VCC? 

 

 

2.2. A lézer-asszisztált in situ keratomileusis hatása az individuális és a 

továbbfejlesztett cornea kompenzációval készített polarimetriás 

regisztrátumra  
 

Az SLP vizsgálat eredményét a szem elülső szegmentumának kettőstörő hatása is 

befolyásolja. Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy az elülső szegmentumból 

származó mérési zajt az új GDx-ECC szoftver hogyan képes semlegesíteni. Ehhez egy 

zajforrást tartalmazó „modellre” volt szükségünk. Vizsgálatunkhoz LASIK műtétre 

kerülő szemeket választottunk, mivel ismert, hogy a szaruhártya LASIK műtétét 



 18

követően annak polarimetriás tulajdonsága megváltozik (Choplin és Schallhorn 1999, 

Roberts és mtsai 2002, Holló és mtsai 2002, Holló és mtsai 2003, Katsanos és mtsai 

2004, Centofanti és mtsai 2005). Amennyiben a műtét után készített SLP felvétel során 

kompenzálásként a műtét előtti cornea felvétel adatait használjuk, a rosszul kompenzált 

cornealis kettőstörő hatás miatt mesterséges zajforrást hozunk létre. Vizsgálatunk 

célkitűzései a következők voltak: 

 

• Megtudni, hogy a VCC és ECC technika hogyan képes semlegesíteni a szaruhártya 

kettőstörésének LASIK-indukálta változását. 

• Összehasonlítani a VCC és ECC szoftver mérési zajt semlegesítő hatását a kép 

típusosságát jellemző paraméter, a Typical Scan Score (TSS) segítségével. 

 

 

2.3. A fibrae medullares, mint természetes humán polarizációs modell 

hatása az individuális és a továbbfejlesztett cornea 

kompenzációval készült polarimetriás regisztrátumra  
 

A fibrae medullares – polarizáló tulajdonsága és az idegrostokkal való szoros 

kapcsolata miatt – hatással lehet az SLP vizsgálat eredményére (Tatlipinar és mtsai 

2001). Tanulmányunkban a következő kérdésekre kerestük a választ:  

 

• Van-e hatása a papilla közelében elhelyezkedő fibrae medullaresnek az individuális 

kompenzációval készült SLP regisztrátumra?  

• Eltérő-e a fibrae medullares hatása GDx-VCC és GDx-ECC szoftver alkalmazása 

esetén? 
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2.4. A glaukómás idegrostréteg-veszteség és a funkciókárosodás 

összefüggésének vizsgálata  
 

Vizsgálatunkban azt kívántuk feltárni, hogy a glaukómás struktúrakárosodás és 

funkcióromlás összefüggésének elemzéséhez előnyösebb-e a szelektív perimetria, azaz 

egy nem redundáns ganglionsejt szubpopuláció vizsgálata (M-FDT), mint a nem 

szelektív automata küszöbperimetria (SAP) használata. Ennek alapján célkitűzéseink a 

következők voltak: 

 

• Megvizsgálni, hogy milyen mértékben korrelál az M-FDT-vel és a SAP vizsgálattal 

nyert eredmény glaukómás illetve egészséges szemeken.  

• Megállapítani, hogy az SLP vizsgálattal mért retinális idegrostréteg-vastagság milyen 

összefüggést mutat az M-FDT és a SAP eredményével.  

• Megvizsgálni, hogy a glaukómás és egészséges csoportok elkülönítésére a szelektív 

vagy a nem szelektív funkcionális teszt az alkalmasabb. 

 

 

2.5. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és matrix 

frekvenciakettőzött perimetria kombinált értékelésével  
 

Tömeges szűrővizsgálatunk célkitűzései a következők voltak: 

 

• Tanulmányozni a GDx-VCC szűrőtesztjének és részletes programjának szűrési 

hatékonyságát. 

• Tanulmányozni az M-FDT szűrőtesztjének és egyik részletes programjának (24-2 

küszöbérzékenységi teszt) szűrési hatékonyságát. 

• Megállapítani azokat a kórossági kritériumokat, amelyek használatával az egyes 

módszerek a legnagyobb szűrési pontosságot mutatják. 
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• Megtudni, hogy az SLP és az M-FDT kombinált értékelése növeli-e a glaukóma 

szűrés hatékonyságát a módszerek különálló alkalmazásához képest. 

 

 

2.6. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és scanning 

lézer tomográfia kombinált értékelésével 
 

Vizsgálatunk célkitűzései a következők voltak: 

 

• Tanulmányozni az SLP szűrőtesztjének és részletes programjának szűrési 

hatékonyságát. 

• Megtudni, hogy azon esetekben, amelyekben a GDx-VCC vizsgálat atípusos 

polarimetriás mintázatot mutat, előnyös-e GDx-ECC vizsgálatot végezni. 

• Tanulmányozni az SLT vizsgálat (HRT II) tömeges glaukóma szűrésre való 

alkalmasságát.  

• Értékelni és összehasonlítani az SLT két szoftverének (Moorfields regresszió analízis 

és Glaucoma Probability Score) szűrési hatékonyságát.  

• Megállapítani azokat a kórossági kritériumokat, amelyek használatával az egyes 

módszerek a legnagyobb szűrési pontosságot mutatják 

• Megtudni, hogy az SLP és az SLT kombinált értékelése növeli-e a glaukóma szűrés 

hatékonyságát a módszerek különálló alkalmazásához képest. 

• Összehasonlítani az SLP és az SLT kombinált értékelésének szűrési hatékonyságát az 

SLP és az M-FDT kombinált értékelésének szűrési hatékonyságával. 
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2.7. A glaukóma progressziójának korai kimutatása scanning lézer 

polarimetriával 
 

Követéses vizsgálatunkban azt kívántuk tanulmányozni, hogy 2,5 éves követési idő 

alatt a glaukóma esetleges progressziója kimutatható-e SLP vizsgálattal. Ennek alapján 

célkitűzéseink a következők voltak: 

 

• Megtudni, hogy látótérvizsgálattal progressziót mutató szemeken az SLP-vel mért 

RNFL vastagságértékek a követési idő alatt mutatnak-e szignifikáns változást.  

• Összehasonlítani az egészséges, stabil glaukómás és romló glaukómás szemek egyes 

SLP paramétereinek hosszú távú variabilitását. 

• Megtudni, hogy az SLP paraméterek hosszú távú variabilitása összefüggést mutat-e az 

esetleges látótér-progresszióval. 

• Összehasonlítani a GDx-VCC és GDx-ECC szoftverek hatékonyságát a progresszió 

kimutatásában. 
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3. MÓDSZEREK 
 

 

3.1. Scanning lézer polarimetria 
 

Az idegrostok kettőstörő hatásán alapuló SLP az elmúlt másfél évtizedben vonult be 

a klinikai gyakorlatba. E nem invazív vizsgálat segítségével néhány perc alatt kvalitatív 

és kvantitatív képet kapunk a papilla körüli idegrostrétegről és annak vastagságáról. A 

vizsgálat során a mérőeszköz 780 nm hullámhosszúságú, polarizált lézerfényt bocsát ki, 

ami a törőközegeken áthaladva a retinára vetül (Holló és mtsai 1997/A, Holló és mtsai 

1997/B, Zhou és Knighton 1997). A párhuzamos retinális axonok sejtalkotói kettőstörő 

hatásuknál fogva a megvilágító polarizált fény két egymásra merőleges síkjában eltérő 

terjedési sebességet eredményeznek (6. ábra).  

 

 
 

6. ábra. A scanning lézer polarimetria működési elve 

 

A lassabb terjedés síkjában így létrejött retardáció (lelassulás) mértéke lineárisan 

arányos az idegrostréteg vastagságával. Ennek alapján a szoftver képpontonként 

meghatározza az idegrostréteg μm-ben kifejezett vastagságát, majd a vizsgálat 

végeredményeként színkódolt, nyomtatható jelentést (7. ábra) készít a retináról. A 

felvétel exportálásával további részletes adatok, vastagságértékek valamint azok arányai 

válnak hozzáférhetővé. Az egyes képpontokban mért vastagságadatok közül különösen 

fontosak a papilla centrumától állandó távolságra lévő ún. mérési ellipszis pontjai. A 
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mérési ellipszis átmérője alapbeállításként 3,2 mm. Az e gyűrű mentén található 256 

képpont vastagságértéke (négy képpont átlaga egy érték) 64 szektorban helyezkedik el. 

E 64 adat grafikus ábrázolása az idegrostréteg kettős domb alakú vastagság eloszlását 

adja, ami a nyomtatott jelentésen is megtalálható (7. ábra). 

 

 
 

7. ábra. Scanning lézer polarimetriás jelentés 

 

Tekintettel a szaruhártya és a szemlencse kettőstörő hatására, a felvételek során 

szükség van e nem retinális eredetű jelek kompenzálására. A jelenleg kereskedelmi 

forgalomban lévő készülék (GDx-VCC) minden vizsgált szemen individuális 

kompenzálást tesz lehetővé. Ennek első lépéseként a macula területéről készül el a 

polarimetriás felvétel. Mivel itt nincsenek axonok, a kapott kép a szaruhártya és a 

szemlencse polarimetriás hatását ábrázolja. A második lépésben készül el a látóidegfő 

polarimetriás képe, amit a szoftver korrigál az előbbi felvétel adataival. A szoftver az 
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így nyert, korrigált adatokat használja fel az idegrostréteg vastagságának számszerű és 

színkódolt megjelenítéséhez. 

A polarimetriás műtermékek másik csoportja a retina körüli rétegekből származó 

zaj, ami gyakran eredményez ún. atípusos regisztrátumot (2. ábra) (Bagga és mtsai 

2005). A kép típusosságának mértékét a Typical Scan Score (TSS) adja meg. Ennek 

számítása a temporalis, superior, nasalis és inferior képnegyedek átlagos 

vastagságértékén, a retardáció egy képnegyeden belüli változékonyságán valamint a 

papillától sugárirányban távolodva a RNFL vastagság-változás meredekségén alapul. 

Értéke 0 (teljesen atípusos) és 100 (maximálisan típusos) között változik, atípusosnak a 

80 alatti értékeket tekintjük (Tóth és Holló 2005, Bagga és mtsai 2005). Az atípusos 

retardáció okozta műtermék kiküszöbölésére a közelmúltban fejlesztették ki a GDx-

ECC szoftververziót (Knighton és Zhou 2005, Tóth és Holló 2005, Reus és mtsai 2006), 

melynek célja a jel-zaj arány javítása a mérések során az individuális kompenzáció 

megtartásával. Az új ECC szoftver fokozza a mérés érzékenységét azáltal, hogy a 

cornea retardációs adatainak átmeneti módosításával többlet-retardációt hoz létre. 

Ennek mértéke kb. 55 nm, szöge a függőlegeshez közeli. Így a mért összretardáció az 

RNFL-ből származó értéknél magasabb lesz, aminek eredményeképpen a jel-zaj arány 

javul. A mérés végén a többlethatás matematikailag kivonásra kerül, így eredményként 

kizárólag az RNFL-ből származó valós retardációt kapjuk. GDx-ECC alkalmazása 

esetén a vizsgálat kivitelezése hasonló a GDx-VCC vizsgálatéhoz: az macularis felvétel 

után az ECC üzemmód kiválasztásával történik a papilla körüli terület leképezése.  

Az elmúlt években kifejlesztették az SLP vizsgálat rövidebb, egy lépésből álló 

szűrőprogramját is. Ennek használata során VCC üzemmódban a macularis és papilla 

környéki felvétel készítése egyazon lépésben történik. A kapott eredmény a glaukóma 

fennállására vonatkozó összesített becslés. A klasszifikáció „normális tartományon 

belül”, „határeset”, „normális tartományon kívül” eredményt adhat. 

A disszertációban szereplő vizsgálatainkat a GDx-VCC készülék (Laser Diagnostic 

Technologies, Inc., San Diego, CA, USA) 5.4.0.27. valamint 5.5.0.1. 

szoftververziójával végeztük. A készülék – egy speciális kutatási üzemmód segítségével 

– mind a VCC mind az ECC szoftver használatát lehetővé tette. A vizsgálatokat 

pupillatágítás nélkül végeztük, az esetleges ametropiát a vizsgálat előtt a készülék 

szoftverének segítségével korrigáltuk. A vizsgálatokat minden esetben ugyanaz a 
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személy (Tóth Márta) végezte. A polarimetriás mintázatot atípusosnak 80 alatti TSS 

érték esetén tekintettük. A statisztikai elemzések során leggyakrabban értékelt és a 

disszertációban is alkalmazott SLP paramétereket az 1. táblázat ismerteti. 

 

1. táblázat. A legfontosabb scanning lézer polarimetriás paraméterek 

PARAMÉTER LEÍRÁS 

NFI 

A glaukóma fennállásának valószínűségét becslő paraméter; 
értéke 0 (teljesen egészséges mintázat) és 100 (maximálisan 
kóros mintázat) között változik; a gyártó által ajánlott értékelés: 
<30: ép mintázat, 30-50: határeset; >50: kóros mintázat 

Superior Average Az átlagos idegrostréteg vastagság (μm) a mérési ellipszis felső 
120 fokos régiójában (felső képnegyed) 

Inferior Average Az átlagos idegrostréteg vastagság (μm) a mérési ellipszis alsó 
120 fokos régiójában (alsó képnegyed) 

TSNIT Average A teljes mérési ellipszisen (temporal-superior-inferior-nasal-
temporal) belül mért átlagos idegrostréteg vastagság (μm) 

TSNIT SD A teljes mérési ellipszisen belül mért átlagos idegrostréteg 
vastagság szórása (μm) 

Maximal 
Modulation 

Az idegrostréteg legvastagabb és legvékonyabb része közötti 
különbség (μm) 

Ellipse Modulation A mérési ellipszisen belül az  idegrostréteg legvastagabb és 
legvékonyabb része közötti különbség (μm) 

Inter-Eye 
Symmetry A jobb és bal szem idegrostréteg-vastagsága közötti szimmetria 

TSS A mintázat típusosságát jellemző paraméter; értéke 0 (teljesen 
atípusos) és 100 (teljesen típusos) között változik 

 

 

3.2. Látótérvizsgálatok 
 

3.2.1. Standard automata perimetria  

 

A glaukómás látótérkiesések (scotomák) pontos diagnosztizálására és követésére a 

standard automata küszöbperimetria (SAP) szolgál (Bebie és mtsai 1976, Holló 2000, 

European Glaucoma Society 2003, Pascual és mtsai 2007). Ennek során standard 
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körülmények között a látótér tesztpontjaiban a retina relatív érzékenységi küszöbét 

határozzuk meg dB-ben kifejezve. Minél érzékenyebb egy pont, annál kisebb 

fényintenzitás szükséges a stimulus észleléséhez. A vizsgálat standardizált fehér háttér-

megvilágítás mellett fehér jellel zajlik, a stimulusok helye, száma, sorrendje az adott 

programban és stratégiában meghatározott. A látótérjelentés grafikus és számszerű 

eredményeket egyaránt biztosít (Holló 2000). A látótérjelentésről dB-ben leolvasható az 

egyes pontok érzékenységének az életkori normáltartománytól való eltérése (total 

deviation térkép, pattern standard deviation térkép). A globális indexek a látótér egészét 

jellemzik. Az általunk használt paramétereket a 2. táblázat mutatja be. Vizsgálataink 

során az Octopus 101 készülék (Interzeag AG, Schlieren, Svájc) G2 programját és 

normál stratégiát használtunk. Az esetleges ametropiát és presbyopiát korrekciós 

lencsékkel korrigáltuk.  

 

2. táblázat. Az általunk használt automata küszöbperimetriás globális indexek  

PARAMÉTER LEÍRÁS 

Mean sensitivity (MS) Az egész látótér átlagos érzékenysége (dB) 

Mean defect (MD) Az egész látótér átlagos érzékenység-csökkenése (dB) 

Loss variance (LV) Az összes relatív szenzitivitás érték varianciája  
(a látótér inhomogenitását jellemzi) (dB2) 

Corrected loss variance 
(CLV) 

A rövid távú fluktuációval jellemzett mérési hiba 
levonása utáni LV (dB2) 

 

 

3.2.2. Matrix frekvenciakettőzött perimetria 

 

A frekvenciakettőzött perimetria (FDT) a frekvenciakettőződés illúzióján alapuló 

speciális látótérvizsgálat. A frekvenciakettőződés illúziója az a jelenség, hogy 1 

ciklus/fok alatti térfrekvenciájú szinuszoid rácsmintázat sötét és világos sávjainak 15 Hz 

feletti frekvenciával történő felcserélése esetén a megfigyelő a mintázatot állandónak, és 

a valóságosnál kétszer sűrűbbnek érzi. A frekvenciakettőződés illúzióját a retinális 

ganglionsejtek egy szubpopulációja, a nem lineáris válaszra képes magnocelluláris (M) 

sejtek működésével magyarázzák. E sejtek a teljes retinális ganglionsejt-készletnek 

mindössze 3-5%-át adják (Holló és mtsai 1998, Cello és mtsai 2002), és lényeges 
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redundanciával esetükben nem kell számolni. Ezért az ezen sejtek szelektív ingerlésén 

alapuló látótérvizsgálat korai és érzékeny módszer lehet a korai retinális ganglionsejt-

károsodás kimutatására (Bowd és mtsai 2001). 

Vizsgálatainkat a Humphrey Matrix Visual Field Instrument (Carl Zeiss Meditec 

Inc., California, USA) készülék (5. ábra) 24-2-5 szűrő és 24-2 küszöbérzékenységi 

programjával végeztük. A szűrőprogram azokat a pontokat jelöli meg, amelyek 

érzékenysége 5% alatti valószínűséggel esik a normális tartományba. A 

küszöbérzékenységi teszt által biztosított paraméterek közül elemzéseinkhez a 3. 

táblázatban feltüntetett globális indexeket használtuk. Mivel a résztvevőknek nem volt 

gyakorlatuk a frekvenciakettőzött perimetriában, a vizsgálat elmagyarázását követően 

egyperces gyakorló vizsgálatot végeztünk. Ezt követően került sor a szűrő- illetve 

részletes program elvégzésére. 

 

 

3. táblázat. Az általunk használt M-FDT paraméterek  

PARAMÉTER LEÍRÁS 

Mean sensitivity (MS) Az egész látótér átlagos érzékenysége (dB) 

Mean deviation (MD) Az egész látótér átlagos érzékenység-csökkenése (dB) 

Pattern standard deviation 
(PSD) 

Az összes relatív szenzitivitás érték standard 
deviációja (a látótér inhomogenitását jellemzi) (dB) 

Corrected pattern 
standard deviation 

(CPSD) 

A rövid távú fluktuációval jellemzett mérési hiba 
levonása utáni korrigált PSD (dB) 

Glaucoma Hemifield Test 
(GHT) 

Az alsó és felső látótérfél között 5 szimmetrikus 
tesztpont-csoportot hasonlít össze; lehetséges 
eredménye: „normális tartományon belül”, „határeset”, 
„határeset – diffúz érzékenységcsökkenés”, „normális 
tartományon kívül”, „diffúz érzékenységcsökkenés, 
„abnormálisan magas szenzitivitás” 
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3.3. Scanning lézer tomográfia 
 

A gyors, nem invazív, és a betegek számára nem megterhelő scanning lézer 

tomográfia (SLT) (3. ábra) a látóidegfő anatómiai tulajdonságainak vizsgálatára 

alkalmas (Holló 1996, Wollstein és mtsai 1998, Kesen és mtsai 2002, Hermann és mtsai 

2004, Vernon és mtsai 2005). A műszer 670 nm hullámhosszú, fókuszált lézerfénnyel 

pásztázza a szem hátsó szegmentumát. A visszatérő fény útjában kis átmérőjű nyílás áll 

(ún. konfokális apertúra), ami biztosítja, hogy a fotodetektorba fény kizárólag a kívánt 

mélységben lévő pontról érkezzen. A scannelés során a lézerfényre merőleges síkban 

(x-y tengelyek) a fenti folyamat pontonként ismétlődik, végül létrejön az éppen 

fókuszált sík teljes képe. Ezután a készülék optikája a z-tengely irányában 

automatikusan elmozdul, és az előzőtől eltérő mélységű szövet kerül fókuszba. A 

készülék felbontása 16 sík/mm; a vizsgálat során 4 mm vastagságban összesen 64 sík 

adatai kerülnek feldolgozásra. Az adatokból topografikus kép készül, amin a tónus 

intenzitása az adott szövet mélységét jelzi (8. ábra). A szoftver számszerű formában is 

megjeleníti a papilla különböző paramétereit valamint a papilla szélére illesztett 

kontúrvonalnak a referenciasíkhoz viszonyított magasságát (ún. idegrostréteg-

vastagság).  

Vizsgálatunk során a Heidelberg Retina Tomográf (HRT II) készüléket (3.1/4216 

szoftververzió, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Németország) használtuk. 

A gép szoftvere kétféle klasszifikáció használatát tette lehetővé. Ezek a Moorfields 

regresszió analízis valamint Glaucoma Probability Score (GPS) voltak. Mindkét 

klasszifikáció három lehetséges kategóriába sorolva („normális tartományon belül”, 

„határeset”, „normális tartományon kívül”) ad összesített becslést a glaukóma 

valószínűségére vonatkozóan. A Moorfields regresszió analízishez a papilla határának a 

számítógép egerével történő (manuális) kijelölése szükséges, ami legpontosabban 

sztereo fénykép segítségével kivitelezhető. A közelmúltban kifejlesztett GPS szoftver 

(Harizman és mtsai 2006, Coops és mtsai 2006) nem igényli a papilla határának 

körberajzolását, így elméletben tömeges szűrésre alkalmas módszer lehet. A szoftver a 

peremterület meredekségét és a peripapilláris retinafelszín alakját elemzi. 
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8. ábra. Moorfields regresszió analízist tartalmazó HRT II jelentés (jobb szem) 

 

A vizsgálatokat pupillatágítás nélkül végeztük, az esetleges ametropiát korrekciós 

lencsékkel korrigáltuk. A papilla manuális körülhatárolását minden esetben ugyanaz a 

személy (Tóth Márta) végezte. Az elemzés során csak azokat a felvételeket használtuk, 

amelyek standard deviációja 40 μm alatt volt („kiváló”, „nagyon jó”, „jó” és 

„elfogadható” képminőség). A HRT II készülék általunk használt paramétereit a 4. 

táblázat tüntetni fel.  
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4. táblázat. Az általunk használt HRT paraméterek  

PARAMÉTER LEÍRÁS 

GPS 

A glaukóma fennállásának valószínűségét a felszín 
alakja alapján becslő paraméter; eredménye „normális 
tartományon belül”, „határeset” ill. „normális 
tartományon kívül” lehet 

Moorfields regresszió 
analízis 

A papilla körülhatárolása után a glaukóma 
fennállásának valószínűségét háromdimenziós analízis 
alapján becslő paraméter; eredménye „normális 
tartományon belül”, „határeset” ill. „normális 
tartományon kívül” lehet 

Cup Area A referenciasík segítségével meghatározott excavatio 
(„cup”) területe (mm2) 

Rim Area A referenciasík segítségével meghatározott 
neuroretinális peremterület („rim”) területe (mm2) 

CupVolume Az excavatio térfogata (mm3) 

Rim Volume A neuroretinális peremterület térfogata (mm3) 

CD Area Az excavatio és a papilla területének aránya 

Linear CD Az excavatio és a papilla hosszának aránya  

Mean Cup Depth Az excavatio átlagos mélysége (mm) 

Max Cup Depth Az  excavatio legnagyobb mélysége (mm) 

Cup Shape Measure Az excavatio alakját (meredekségét és mélységét) 
jellemző érték  

Height Variation Contour A kontúrvonal magasságingadozása (mm) 

Mean RNFL A referenciasík segítségével a kontúrvonal mentén 
meghatározott átlagos idegrostréteg-vastagság (mm) 

RNFL Cross Sectional Area Az átlagos idegrostréteg-vastagság és a kontúrvonal 
hosszának szorzata (mm2) 

 

 

3.4. Vizsgálati alanyok és az egyes vizsgálatok kivitelezése 
 

Valamennyi, a disszertációban szereplő vizsgálatot a Semmelweis Egyetem 

Kutatásetikai Bizottsága által engedélyezett terv alapján, részletes felvilágosítás után 

önként vállalkozó személyeken végeztük. Minden résztvevő írásos beleegyező 
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nyilatkozatban adta hozzájárulását a vizsgálatban való önkéntes, tájékoztatáson alapuló 

részvételéhez.  

Vizsgálataink során a glaukóma diagnózis felállításának kritériumai a megbízható 

(≤20% téves pozitív válasz és ≤20% fixációs hiba) és reprodukálható glaukómás látótér-

károsodás (MD>2dB vagy CLV>4dB2 vagy PSD p<5%, és alsó és/vagy felső 

paracentrális vagy ívelt scotoma, nasalis lépcső, látótérfél-kiesés vagy generalizált 

érzékenységcsökkenés), valamint a glaukómás látóidegfő-eltérés (diffúz vagy lokalizált 

peremterület-veszteség) voltak. Az egészséges kontrollszemélyeknek minden esetben 

megbízható (≤20% téves pozitív válasz, ≤20% téves negatív válasz és ≤20% fixációs 

hiba), reprodukálható és ép látótérvizsgálati eredménye, ép papillaképe valamint 

negatív szemészeti státusza volt. 

 

 

3.4.1. Az individuális és a továbbfejlesztett cornea kompenzáció hatása a 

polarimetriás regisztrátumra atípusos retardációs mintázat esetén 

 

3.4.1.1. Vizsgálati alanyok  

A tanulmányban résztvevőket a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának 

glaukóma ambulanciáján 2004 májusa és 2005 januárja között GDx-VCC vizsgálatra 

kerülő személyek közül választottuk ki. A kiválasztás alapja az atípusos mintázatot 

mutató VCC felvétel (TSS<80) volt. A fenti időszakban összesen 357 személy esett át 

GDx-VCC vizsgálaton, ebből atípusos mintázat 46 esetben mutatkozott. Ennek 

megfelelően a vizsgálatban 27 glaukómás (életkor: 42-82 év, átlag: 68,4 év) és 19 

egészséges résztvevő (életkor: 18-80 év, átlag: 44,8 év) adatai kerültek feldolgozásra.  

 

3.4.1.2. A vizsgálat kivitelezése 

Az SLP vizsgálatokat a 3.1. fejezetben ismertetett módszerrel és szoftverrel 

végeztük. Minden olyan esetben, ahol a GDx-VCC felvétel atípusos mintázatot 

mutatott, a VCC vizsgálatot követően elvégeztük az ECC vizsgálatot is. Mindkét 

szemről készítettünk felvételt, azonban a vizsgálatba személyenként egy, az 

alacsonyabb TSS értéket mutató („atípusosabb”) szem adatait választottuk be. 
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3.4.1.3. Statisztika 

A statisztikai elemzést az SPSS 10.0 programcsomaggal végeztük. A VCC és ECC 

felvételek NFI és TSS értékeit Wilcoxon előjeles rangpróbával, a TSNIT Average, 

TSNIT SD, Superior Average, Inferior-Average és Inter-Eye Symmetry paramétereket 

páros t-próbával hasonlítottuk össze az egyes csoportokban. A glaukómás és egészséges 

csoport TSS értékeit Mann-Whitney-próbával hasonlítottuk össze. A TSS értékek 

valamint a TSNIT Average, Superior Average és Inferior Average vastagságértékek 

VCC-ECC különbségei között fennálló esetleges összefüggést Pearson 

korrelációszámítással vizsgáltuk. Statisztikailag szignifikánsnak a 0,05-nél kisebb 

p-értékeket fogadtuk el.  

 

 

3.4.2. A lézer-asszisztált in situ keratomileusis hatása az individuális és a 

továbbfejlesztett cornea kompenzációval készített polarimetriás 

regisztrátumra 

 

3.4.2.1. Vizsgálati alanyok  

Tizenöt egészséges, ametropia miatt LASIK műtétre kerülő résztvevőt (életkor: 

22-60 év, átlag: 39,3 év) vizsgáltunk meg. Szemészeti státuszuk – a fénytörési hibát 

leszámítva – minden esetben negatív volt. A centrális szaruhártya-vastagság (CCT) 

minden szemen 500 μm fölött, a szemnyomás 22 Hgmm alatti volt, a látóidegfő 90 

dioptriás aszferikus lencsével és réslámpával vizsgálva semmilyen kóros elváltozást 

nem mutatott. Mindkét szemről készítettünk felvételt, azonban a statisztikai 

számításokban személyenként egy szem adatait használtuk. A 15 vizsgált szemből 11 

esetben rövidlátás (szferikus dioptria-tartomány: -8,75D – -1,00D; cilindrikus dioptria-

tartomány: -2,75D – -0,5D), 4 esetben túllátás (szferikus dioptria-tartomány: +2,00D – 

+3,50D) miatt került sor LASIK műtétre. A betegek a műtétet megelőző 4 hétben nem 

viseltek kontaktlencsét. 

 

3.4.2.2. A LASIK műtét kivitelezése 

A LASIK műtétek során a cornea stromájának szintjében nyeles cornealis lebeny 

készül, ennek felhajtása után, a stroma rétegében kerül sor a centrális cornea lézeres 
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görbület-módosítására, amit a lebeny visszahajtása és annak spontán visszatapadása 

követ (Nagy 2001). A jelen esetben a beavatkozáshoz Hansatome mikrokeratómot 

(Bausch & Lomb, Rochester, NY, USA) és Technolas 217 repülőpont-technikás 

excimer lézert (Bausch & Lomb, Rochester, NY, USA) használt az operatőr PlanoScan 

szoftverrel és aktív szemmozgás-követővel (Tóth és Holló 2006/A). A műtét során 

képzett cornea lebeny vastagsága a szaruhártya eredeti vastagságától függően 160-180 

μm volt, nyele 12 óra pozícióban volt. A rövidlátó szemeken 8,5 mm-es, a túllátó 

szemeken 9,5 mm-es szívógyűrűt használtak. A szívógyűrűben a negatív nyomás 

fokozatosan épült fel 65 Hgmm-re. A lézerkezelt cornea terület átmérője 6 mm volt. A 

lézersugár átmérője 2 mm, leadott energiája 120 mJ/cm2, ismétlési frekvenciája 50 Hz 

volt. 

 

3.4.2.3. A vizsgálat kivitelezése 

A LASIK műtétet minden esetben szemészeti és általános anamnézis-felvétel 

valamint részletes szemészeti kivizsgálás előzte meg (korrigálatlan és legjobb korrigált 

látásélesség-meghatározás, réslámpás vizsgálat, Goldmann-applanációs tonometria, 

szemfenékvizsgálat, automata refraktometria, cornea topográfia). Minden résztvevő 

mindkét szemén a műtét előtt valamint egy héttel azután GDx-VCC és GDx-ECC 

vizsgálatot végeztünk a 3.1 fejezetben ismertetett módszerrel és szoftverrel. A LASIK 

műtét után 7 nappal egy ülésben kétféle módon ismételtük meg az SLP vizsgálatot. Az 

első esetben nem vettünk fel új macularis képet, azaz a papilla körüli VCC és ECC 

felvételt a műtét előtti cornea adatokkal kompenzáltuk (VCC* és ECC*). Ezt követően 

került sor az új macularis kép rögzítésére, majd a műtét utáni, megváltozott cornea 

adatokkal kompenzált VCC és ECC felvétel elkészítésére. 

  

3.4.2.4. Statisztika 

A statisztikai értékelés során a cornealis adatokat, a VCC és ECC felvételek TSS 

értékeit valamint a mérési ellipszis mentén található 64 szektor vastagságértékeit 

elemeztük. A statisztikai értékelést a Statistica 6.0 programcsomaggal végeztük. A TSS 

értékek összehasonlítására előjeltesztet használtunk. Az egyes képnegyedekben a RNFL 

vastagságértékeket varianciaanalízissel vizsgáltuk. A cornea eredetű retardáció 

mértékének és szögének műtétet követő változását páros t-próbával értékeltük. A 
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LASIK utáni CCT változás és a cornea eredetű retardáció változás összefüggését 

Pearson korrelációszámítással végeztük. A mérési ellipszis egyes szektorainak LASIK 

előtti és LASIK utáni vastagságadatait páros t-próbával vizsgáltuk. A LASIK hatására 

szignifikánsan megváltozott szektorok számát a kétféle kompenzációval nyert felvételek 

között binomiális teszttel hasonlítottuk össze. 

 

 

3.4.3. A fibrae medullares, mint természetes humán polarizációs modell hatása az 

individuális és a továbbfejlesztett cornea kompenzációval készült 

polarimetriás regisztrátumra 

 

3.4.3.1. Vizsgálati alanyok 

Esettanulmányunkba 4 résztvevő 5 olyan szemét vontuk be, amelyeken a 

szemfenéki vizsgálat bizonyította a fibrae medullares jelenlétét. 

Az első résztvevő (1. eset) egy 53 éves tünetmentes férfi volt, mindkét szemén 

emelkedett szemnyomással. A fibrae medullares a jobb szemen, a látóidegfő felső 

széléhez kapcsolódva, 10 és 2 óra között helyezkedett el. A bal szem egészséges volt. A 

látásélesség mindkét szemén korrekció nélkül 1,0 volt. 

A második résztvevő (2. eset) egy 63 éves tünetmentes férfi volt, kettes típusú 

cukorbetegséggel és enyhe háttér retinopathiával. A fibrae medullares a bal szemen volt 

látható, 12 óránál, a látóidegfő fölött. Legjobb korrigált látásélessége +1,00 dioptriás 

lencsével 1,0 volt mindkét oldalon. 

A harmadik résztvevő (3. eset) egy 29 éves nő volt, mindkét szemén emelkedett 

szemnyomással, a jobb szemen tompalátással. A bal szem panaszmentes volt. A 

látásélesség a jobb szemen ujjolvasás volt, a bal szemen korrekció nélkül 1,0. A jobb 

szemen a fibrae medullares a látóidegfőt teljes kiterjedésében eltakarta. A bal szemen a 

látóidegfő képe normális volt, azonban körülötte a felső, nasalis és alsó kvadránsokban 

kiterjedt fibrae medullares volt látható. 

A negyedik résztvevő (4. eset) egy 43 éves tünetmentes férfi volt, mindkét szemén 

emelkedett szemnyomással. A bal szemén ék alakú fibrae medullares volt látható a 

felső-nasalis területen 11 óránál, a látóidegfőtől kb. egy papillányi távolságra. A bal 
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szemen más szemészeti eltérés nem mutatkozott, a jobb szem egészséges volt. A 

látásélesség mindkét szemén korrekció nélkül 1,0 volt.  

 

3.4.3.2. A vizsgálat kivitelezése 

A 4 beteg 5 szeméről közvetlenül egymás után VCC és ECC felvételt készítettünk a 

3.1. fejezetben leírt módszerrel és szoftverrel. Az SLP vizsgálat értékeléséhez három 

különböző méretű mérőellipszis használható; a szoftver által nyújtott alaphelyzet a 

legkisebb, 3,2 mm átmérőjű ellipszis alkalmazása. Esettanulmányunkban a 

mérőellipszis papilla körüli méretét a fibrae medullares helyzetének megfelelően 

választottuk ki úgy, hogy a vizsgált terület az elváltozással a lehető legnagyobb 

mértékben egybeessen. A fibrae medullares hatását minden esetben a mérőellipszis azon 

szektorának vastagságértékével jellemeztük, ahol a VCC technikával a fibrae 

medullares által okozott legnagyobb látszólagos RNFL vastagságot mértük.  

 

 

3.4.4. A glaukómás idegrostréteg-veszteség és a funkciókárosodás összefüggésének 

vizsgálata  

 

3.4.4.1. Vizsgálati alanyok 

A vizsgálatba 33 egymást követően jelentkező glaukómás beteget és 20 egészséges 

kontrollszemélyt vontunk be. A beválasztás feltétele volt, hogy a látótérvizsgálat 

megbízható és a polarimetriás regisztrátum típusos legyen valamint más szembetegség 

ne álljon fenn, így 15 személyt, akik nem felelt meg a beválasztási kritériumoknak, 

kizártuk az értékelésből. A vizsgálatra alkalmas 38 személyből 22 glaukómás beteg (14 

nő, 8 férfi, életkor: 25-77 év, átlag: 62,1 év) és 16 kontrollszemély volt (8 nő, 8 férfi, 

életkor: 23-60 év, átlag: 36,4 év). A betegcsoportba egy capsularis glaukómás, két 

normális nyomású glaukómás és 19 primer nyitott zugú glaukómás személy tartozott. 

Személyenként egy, véletlenszerűen kiválasztott szem adatait értékeltük. 

 

3.4.4.2. A vizsgálat kivitelezése 

A vizsgálatba bevont személyeken három hónapon belül GDx-VCC vizsgálatot, 

standard automata küszöbperimetriát valamint matrix frekvenciakettőzött 
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látótérvizsgálatot végeztük a 3.1. és 3.2. fejezetben ismertetett módon és szoftverrel. 

Azok, akiknek nem volt gyakorlatuk a látásfunkció-vizsgálatok végzésében, egy 

értékelésre nem kerülő, gyakorló látótérvizsgálatot végeztek a tanulási effektus 

eliminálása céljából.  

 

3.4.4.3. Statisztika 

A számítások során kiértékelt paraméterek a következők voltak: NFI (GDx-VCC); 

MS, MD, CLV (SAP); MS, MD, PSD, GHT (M-FDT). A glaukómás látótér kritériumait 

a jelen vizsgálatban az 5. táblázatban feltüntetett eltérésekkel határoztuk meg. 

 

5. táblázat. A glaukómás látótér kritériumai a 3.4.4. vizsgálatban 

Abnormális Glaucoma Hemifield Teszt (GHT) 

PSD p<5% (matrix FDT) vagy CLV>4 dB2 (SAP) 

Kóros Total Deviation: a vizsgálat 3 olyan pontot mutatott ki, melyeken annak a 
valószínűsége, hogy a küszöbérzékenység normális, 5%-nál kisebb (p<0,05), közülük 
az egyik ponton a normalitás valószínűsége 1 % alatti ( p<0,01), és egyik pont sem 
érintkezik a vakfolttal 

 

A vizsgált személyekből kétféle módon képeztünk csoportokat. Az egészségesek és 

a betegek csoportjába sorolást részletes klinikai vizsgálat alapján végeztük. A csoportba 

sorolás másik módja az NFI értékek standard klasszifikációs beosztása alapján történt: 

egészséges mintázatot (NFI<30) mutató , határeset (NFI 30-40) és kóros idegrostréteg-

mintázatot (NFI>40) mutató csoportokat képeztünk.  

A statisztikai elemzés során megvizsgáltuk az egyes vizsgálati technikák 

eredményei között fennálló esetleges korrelációt az összes résztvevő személyre nézve 

valamint az egyes csoportokon belül. Az elemzést a Statistica 6.0 programcsomaggal 

végeztük. Az NFI értékek és a látótérvizsgálatok globális paraméterei közötti 

összefüggést Pearson korrelációszámítással vizsgáltuk. Az NFI értéke alapján képzett 

csoportok és a glaukómás látótérre utaló eltérések közötti összefüggést χ2 próbával 

vizsgáltuk. Statisztikailag szignifikánsnak a 0,05-nál kisebb p-értékeket fogadtuk el. 
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3.4.5. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és matrix 

frekvenciakettőzött perimetria kombinált értékelésével  

 

3.4.5.1. Vizsgálati alanyok 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének épületében 2005 

novemberében egyhetes ingyenes glaukóma szűrést szerveztünk. A szűrést rádióban és 

újságban közzétett felhívás útján hirdettük meg. A felhívásban ismertettük a glaukóma 

legfontosabb kockázati tényezőit (pozitív családi anamnézis, 60 év feletti életkor, 

rövidlátás). A szűrésen 233 személy jelent meg, közülük 181 fő (65 férfi, 116 nő, 

életkor: 16-83 év, átlag: 61,5 év) 345 szemén tudtuk a műszeres vizsgálatokat 

értékelhetően elvégezni. Az értékelt szemek fénytörési hibája -11,0 D és +5,0 D közötti, 

legjobb korrigált látásélessége (átlag ± SD) 1,0 ± 0,1 volt.  

 

3.4.5.2. A vizsgálat kivitelezése 

 Minden résztvevőről részletes szemészeti és általános anamnézist vettünk fel, majd 

a következő vizsgálatokat végeztük el:  

(1) a legjobb korrigált látásélesség megállapítása;  

(2) réslámpás szemészeti vizsgálat;  

(3) GDx-VCC vizsgálat a 3.1. fejezetben ismertetett szoftverrel és módon 

(4) M-FDT vizsgálat a 3.2.2. fejezetben ismertetett szoftverrel és módon, a szemek 

véletlenszerű sorrendjében;  

(5) szemnyomásmérés Goldmann-applanációs tonometriával;  

(6) sztereo fundus- és papillavizsgálat pupillatágításban.  

Minden olyan esetben, amelyben a glaukóma nem volt egyértelműen kizárható 

(gyanús papillakép, 21 Hgmm-nél magasabb szemnyomás, a normálistól eltérő GDx-

VCC vagy M-FDT regisztrátum), a résztvevőt behívtuk a Semmelweis Egyetem 

Szemészeti Klinikájának glaukóma egységébe, ahol részletes szemészeti kivizsgálás 

(diurnalis szemnyomásgörbe felvétel, CCT mérés, papillavizsgálat, csarnokzug-

vizsgálat, SAP vizsgálat) után a munkacsoport vezetője állította fel a kórismét a 

nemzetközi standardoknak megfelelően (European Glaucoma Society 2003). A 

glaukómás szemek stádiumbeosztását a módosított Bascom Palmer Glaucoma Scoring 

System alapján végeztük (Mills és mtsai 2006). 
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3.4.5.3. Statisztika 

Mindkét műszeres vizsgálat esetében több alternatív kritériumot fogalmaztunk meg 

a „kórosság” megállapításához (6. táblázat, 39. oldal). A GDx-VCC színkódolt 

deviációs térképén megjelenő, lokalizált idegrostréteg-veszteségre utaló és általunk 

„rost alakú kiesés”-nek nevezett paramétert a supero-temporalis vagy az infero-

temporalis területen rost alakú lefutást mutató, a papillát érintő, legalább egy papillányi 

hosszúságú, statisztikailag szignifikáns (p<0,05) idegrostréteg vékonyodást mutató 

képpont-csoport jelenlétével definiáltuk (9. ábra). 

 

 
 

9. ábra. Rost alakú kiesés az infero-temporalis területen az SLP deviációs 

térképén (jobb szem) 

 

Minden kórossági kritériumra valamint azok kombinációira meghatároztuk a 

szenzitivitást, specificitást, szűrési pontosságot, pozitív prediktív értéket (PPV) valamint 

a pozitív valószínűségi arányt (PLR) (7. táblázat, 40. oldal). Az elemzésekhez a 

Statistica 6.1 szoftvercsomagot használtuk. A diabetes mellitus gyakoriságát a 

glaukómás és egészséges személyek között χ2-próbával hasonlítottuk össze. 

Szignifikánsnak a 0,05-nál kisebb p-értéket tekintettük.  
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6. táblázat. A glaukómás eltérés kritériumai a 3.4.5. vizsgálatban 

Kórosság kritériuma Leírás 
M-FDT szűrőteszt 1 1 mezőben p<5% 
M-FDT szűrőteszt 2 1 olyan mezőben, ami nem függ össze a vakfolttal,  p<5%  
M-FDT szűrőteszt 3 2 olyan mezőben, ami nem függ össze a vakfolttal,  p<5% 
M-FDT-GHT 1 a “határeset” az egészséges csoportba sorolva  
M-FDT-GHT 2 a “határeset” a kóros csoportba sorolva 
M-FDT-MD, M-FDT-PSD MD<-2 dB vagy PSD>4 dB 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 1 legalább 1 pontban p<5%  
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 2 legalább 1 pontban p<1% 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 3 legalább 2 pontban p<5%  
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 4 legalább 2 pontban p<1% 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 5 legalább 2 egymással összefüggő pontban p<5% 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 6 legalább 2 egymással összefüggő pontban p<1%  
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 7 legalább 2 egymással összefüggő, vakfolttal nem érintkező pontban p<5% 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 8 legalább 2 egymással összefüggő, vakfolttal nem érintkező pontban p<1% 
GDx-VCC szűrőteszt 1 a “határeset” az egészséges csoportba sorolva  
GDx-VCC szűrőteszt 2 a “határeset” a kóros csoportba sorolva 
GDx-VCC NFI NFI>30 
GDx-VCC paraméterek GDx-VCC Superior Average/Inferior Average/TSNIT Average bármelyike p<5% 
GDx-VCC inter-eye symmetry GDx-VCC részletes program: Inter-eye Symmetry  p<5% 
GDx-VCC rost alakú kiesés GDx-VCC részletes program: a deviációs képen rost alakú kiesés 
IOP 1 szemnyomás ≥ 22 Hgmm 
IOP 2 szemnyomás ≥ 25 Hgmm 
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7. táblázat. A 3.4.5. vizsgálatban alkalmazott statisztikai paraméterek 

 

Paraméter Definíció 

Szenzitivitás 
a kóros esetek hányad 
részében pozitív (kóros) a 
teszt eredménye  

a / (a+c) 

Specificitás 
az egészségesek hányad 
részében ad negatív 
(normális) eredményt a teszt 

d / (b+d) 

Pontosság 
az összes vizsgált személy 
hányad részét klasszifikálja 
helyesen a teszt 

(a+d) / (a+b+c+d) 

Pozitív prediktív 
érték (PPV) 

a pozitív esetek hányad része 
valóban kóros a / (a+b) 

Pozitív valószínűségi 
arány (PLR 

a betegség megléte 
hányszorosára növeli a teszt 
pozitivitásának a 
valószínűségét 

szenzitivitás / (1-specificitás)

 

a: beteg, és a vizsgálati eredmény pozitív; b: egészséges, de a vizsgálati eredmény pozitív 

c: beteg, de a vizsgálati eredmény negatív; d: egészséges, és a vizsgálati eredmény negatív
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Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és scanning lézer 
tomográfia kombinált értékelésével 
 

3.4.5.4. Vizsgálati alanyok 

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének budapesti épületében 

2006 decemberében négynapos szűrővizsgálatot szerveztünk. A résztvevőket a 3.4.5.1. 

fejezetben leírtakhoz hasonlóan toboroztuk. A szűrésen 136 személy jelent meg, ebből 

118 fő (49 férfi, 69 nő, életkor: 30-84 év, átlag: 64,5 év) 218 szemén tudtuk a műszeres 

vizsgálatokat megbízhatóan elvégezni. Fénytörési hibájuk -8,0 D és +4,0 D között volt, 

legjobb korrigált látásélességük (átlag ± SD) 1,0 ± 0,1 volt.  

 

3.4.5.5. A vizsgálat kivitelezése 

A vizsgálat kivitelezése a 3.4.5.2. fejezetben leírtakhoz hasonló volt, azonban az 

M-FDT vizsgálat helyett HRT vizsgálatot végezünk a 3.3. fejezetben ismertetett 

szoftverrel és módon. Amennyiben a GDx-VCC vizsgálat atípusos polarimetriás 

mintázatot mutatott, ECC üzemmódban is készítettünk felvételt. 

 

3.4.5.6. Statisztika 

Az eredmények értékelése és elemzése a 3.4.6.2. fejezetben leírtakhoz hasonló volt. 

A statisztikai számításokhoz a Statistica 7.0 szoftvercsomagot használtuk. A kórossági 

kritériumokat a 8. táblázatban (42. oldal) tüntettem fel.  
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8. táblázat. A glaukómás eltérés kritériumai a 3.4.6. vizsgálatban 

*a szoftver által megadott normál tartomány 

Kórosság kritériuma Leírás 
GDx kritériumok 

GDx-VCC szűrőteszt 1 a “határeset” az egészséges csoportba sorolva 
GDx-VCC szűrőteszt 2 a “határeset” a kóros csoportba sorolva 
GDx-VCC NFI Nerve Fiber Indicator >30 

GDx-VCC paraméterek GDx-VCC Superior Average/Inferior 
Average/TSNIT Average bármelyike p<5% 

GDx-VCC inter-eye symmetry GDx-VCC Inter-eye symmetry  p<5% 

GDx-VCC rost alakú kiesés GDx-VCC részletes program: a deviációs képen 
rost alakú kiesés 

GDx-VCC/ECC NFI 
NFI>30; típusos mintázat esetén a VCC felvétel, 
atípusos mintázat esetén az ECC felvétel adatait 
használva  

GDx-VCC/ECC paraméterek 
GDx-VCC paraméterek; típusos mintázat esetén 
a VCC felvétel, atípusos mintázat esetén az 
ECC felvétel adatait használva 

GDx-VCC/ECC inter-eye 
symmetry 

GDx-VCC inter-eye symmetry; típusos mintázat 
esetén a VCC felvétel, atípusos mintázat esetén 
az ECC felvétel adatait használva 

GDx-VCC/ECC rost alakú kiesés 
GDx-VCC rost alakú kiesés; típusos mintázat 
esetén a VCC felvétel, atípusos mintázat esetén 
az ECC felvétel adatait használva 

HRT  kritériumok 
GPS 1 a “határeset” az egészséges csoportba sorolva 
GPS 2 a “határeset” a kóros csoportba sorolva 
Moorfields 1 a “határeset” az egészséges csoportba sorolva 
Moorfields 2 a “határeset” a kóros csoportba sorolva  
Cup Area a normál tartományhoz képest nagyobb* 
Rim Area a normál tartományhoz képest kisebb* 
CupVolume a normál tartományhoz képest nagyobb* 
Rim Volume a normál tartományhoz képest kisebb* 
CD Area a normál tartományhoz képest nagyobb* 
Linear CD a normál tartományhoz képest nagyobb* 
Mean Cup Depth a normál tartományhoz képest nagyobb* 
Max Cup Depth a normál tartományhoz képest nagyobb* 
Cup Shape Measure a normál tartományhoz képest nagyobb* 
Height Variation Contour a normál tartományhoz képest kisebb* 
Mean RNFL a normál tartományhoz képest kisebb* 
RNFL Cross Sectional Area a normál tartományhoz képest kisebb* 
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3.4.6. A glaukóma progressziójának korai kimutatása scanning lézer 

polarimetriával 

 

3.4.6.1. Vizsgálati alanyok 

2004 májusa és 2005 júniusa között 146 személyt (89 glaukómás, 57 egészséges) 

vontunk be a vizsgálatba. A beválasztási kritériumok a következők voltak: a glaukómás 

betegek esetében legalább egy szemen megbízható és reprodukálható glaukómás 

látótéreltérés, glaukómás látóidegfő-károsodás valamint – az optimális SLP képminőség 

érdekében – tiszta törőközegek, a kontrollcsoport esetében legalább egy szemen 

megbízható és reprodukálható ép látótér és negatív szemészeti státusz. Az értékelésből 

kizártuk azokat a szemeket, 1) amiken a glaukómán kívül más szemészeti betegség is 

jelen volt vagy kialakult, 2) amik a vizsgált időszak alatt szürke hályog műtéten estek 

át, 3) amik az SLP vizsgálattal elégtelen képminőséget mutattak, illetve - a törőközegek 

transzparenciájának változása miatt – képminőségük a követés során elégtelenné vált. 

Azon résztvevők adatait értékeltük, akiknek legalább két éves követési idejük és 

legalább öt megjelenésük (egy kiindulási vizit és 4 kontroll vizit) volt. A kontroll 

vizitek maximális száma 6 volt. Ennek alapján statisztikai feldolgozásra 27 

kontrollszemély és 52 glaukómás beteg adatai kerültek. A glaukómás betegek a 

követéses vizsgálat ideje alatt szemnyomáscsökkentő kezelésben részesültek, és 

folyamatos gondozás alatt álltak.  

 

3.4.6.2. A vizsgálat kivitelezése 

A résztvevők a kiindulási, részletes kivizsgálás után félévenként jelentek meg a 

kontrollviziteken. Minden megjelenés alkalmával a következő vizsgálatok történtek:  

(1) a legjobb korrigált látásélesség megállapítása; 

(2) GDx-VCC és ECC vizsgálat a 3.1. fejezetben leírtaknak megfelelően; 

(3) SAP vizsgálat a 3.2.1. fejezetben ismertetett módon; 

(4) részletes szemészeti vizsgálat; 

(5) Goldmann-applanációs tonometria. 

A résztvevők mindkét szemét vizsgáltuk, azonban a statisztikai elemzés során 

személyenként egy szem adatait használtuk. A glaukómás szemek stádiumbeosztását a 
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módosított Bascom Palmer Glaucoma Scoring System alapján végeztük (Mills és mtsai 

2006). 

 

3.4.6.3. Statisztika 

A statisztikai értékelésbe kerülő szem kiválasztása a következő algoritmus alapján 

történt: amennyiben az egyik szem nem felelt meg a beválasztási kritériumoknak, a 

másik szem adatait használtuk; amennyiben mindkét szem adatai felhasználhatóak 

voltak, a kontrollcsoportban véletlenszerűen választottuk ki az elemzésre kerülő szemet, 

a glaukómás csoportban látótér progresszió esetén a progrediáló szemet választottuk, 

amennyiben mindkét szem progrediált vagy egyik szem sem mutatott romlást, 

véletlenszerűen választottuk ki az analízisbe kerülő szemet. Ennek megfelelően a 

vizsgált időszak végén három csoportba soroltuk a résztvevőket: egészséges 

kontrollszemélyek, stabil glaukómások valamint progrediáló glaukómások. 

A progresszió definiálására az Octopus perimetriához módosított Hodapp-Anderson 

kritériumokat alkalmaztuk (Hoddap és mtsai 1993) (9. táblázat). A progressziót csak 

abban az esetben tekintettük valósnak, ha a látótérváltozás valamennyi későbbi vizit 

alkalmával is fennállt. 

9. táblázat. A látótér-progresszió kritériumai a 3.4.7. vizsgálatban 

KRITÉRIUM LEÍRÁS 

Új kiesés megjelenése 
Korábban ép területen legalább három nem széli 
pontban ≥5dB, vagy egy nem széli pontban ≥10dB 
érzékenységcsökkenés  

Meglévő scotoma mélyülése Meglévő scotoma területén legalább három 
összefüggő pontban ≥10dB érzékenységcsökkenés 

Meglévő scotoma növekedése 
Meglévő scotoma melletti (15°-on belül), korábban 
ép területen legalább három egybefüggő pontban 
≥10dB érzékenységcsökkenés 

Generalizált 
érzékenységcsökkenés Évenként ≥2dB MD-növekedés 

 

 

A statisztikai értékeléshez a Stata 8.1 programcsomagot használtuk. Az egyes 

csoportok demográfiai jellemzőit varianciaanalízissel (normális eloszlás esetén) és 
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Kruskal Wallis-próbával (nem normális eloszlás esetén) hasonlítottuk össze, post hoc 

tesztként Bonferroni-tesztet illetve Bonferroni-korrigált Mann-Whitney-próbát 

használtunk. A glaukóma különböző stádiumainak eloszlását valamint az atípusos 

mintázatot mutató szemek számának megoszlását a csoportok között χ2-próbával 

hasonlítottuk össze. A különböző polarimetriás vastagságértékek (Superior Average, 

Inferior Average, TSNIT Average) és az NFI időbeli változását csoportonkénti lineáris 

regresszió vizsgálattal tanulmányoztuk. Az SLP vizsgálat paramétereinek hosszú távú 

variabilitását szemenként, a különböző viziteken mért vastagságértékek szórásával 

(inter-vizit standard deviáció, ISD) fejeztük ki. Az ISD-értékek csoportok közötti 

összehasonlítására Kruskal Wallis-próbát használtunk. Az SLP paraméterek rövid távú 

variabilitását egyazon napon készült három felvétel szórásával (SD) fejeztük ki, 

csoportonként tíz, véletlenszerűen kiválasztott szem adatai alapján. A hosszú távú és 

rövid távú variabilitást Kruskal Wallis-próbával hasonlítottuk össze. A hosszú távú 

variabilitás és a látótér-progresszió összefüggését életkorra korrigált logisztikus 

regresszió számítással vizsgáltuk a két glaukómás csoportban. Szignifikánsnak a 

0,05-nál kisebb p-értékeket tekintettük. 
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4. EREDMÉNYEK 
 

 

4.1. Az individuális és a továbbfejlesztett cornea kompenzáció hatása a 

polarimetriás regisztrátumra atípusos retardációs mintázat esetén 
 

A vizsgálatba beválasztott 46 szem polarimetriás mintázata klinikailag szignifikáns 

atípusos retardációt mutatott GDx-VCC-vel vizsgálva, ami mind szubjektíven, mind a 

TSS értéke alapján jelentősen csökkent az ECC kompenzáció használatával. E hatás 

mind egészséges, mind glaukómás szemeken kimutatható volt, a TSS értéke mindkét 

csoportban szignifikánsan magasabb volt az ECC, mint a VCC kompenzáció 

használatakor (10. táblázat, 47. oldal). A 10. ábra egy egészséges és egy glaukómás 

szem példáján mutatja be az ECC atípusos mintázatot csökkentő hatását.  

 

 
 

10. ábra. Két példa az ECC szoftver atípusos mintázatot csökkentő hatására  

A: egészséges szem; VCC-TSS=30, ECC-TSS=100, VCC-NFI=14, ECC-NFI=13  
B: glaukómás szem; VCC-TSS=15, ECC-TSS=94, VCC-NFI=28, ECC-NFI=75 
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10. táblázat. A kompenzációs mód hatása (VCC vagy ECC) a TSS és NFI 

értékére atípusos polarimetriás mintázatot mutató szemeken 

 
VCC 

(medián és kvartilisek) 
ECC 

(medián és kvartilisek) p* 

Glaukómás csoport 

TSS  46 (23 – 61) 100 (90 – 100) <0,001 

NFI  29 (22 – 60) 46 (23 – 62) 0,069 

Kontroll csoport 

TSS  53 (39 – 68) 100 (98 – 100) <0,001 

NFI  21 (15 – 33) 20 (12 – 22) 0,007 

*Wilcoxon előjeles rangpróba  
 

A glaukómás csoportban ECC módszerrel mérve a TSNIT SD paraméter 

szignifikánsan magasabb, a TSNIT Average, Superior Average és Inferior Average 

paraméterek szignifikánsabban alacsonyabb értékeket mutattak, mint a VCC üzemmód 

alkalmazásakor (11. táblázat, 48. oldal). Az NFI értéke nem különbözött szignifikánsan 

a kétféle kompenzációs mód használatakor (10. táblázat). Az egészséges csoportban a 

TNSIT Average paraméter értéke szignifikánsan kisebb, a TSNIT SD pedig 

szignifikánsan nagyobb volt ECC, mint VCC technikával mérve. A Superior Average és 

Inferior Average paraméterek értékei nem mutattak szignifikáns különbséget (11. 

táblázat). Az NFI értéke ebben a csoportban szignifikánsan alacsonyabb volt az ECC 

kompenzáció használatakor (10. táblázat).  

A TSNIT Average, Superior Average és Inferior Average paraméterek VCC-vel 

illetve ECC-vel mért értékeinek különbsége szignifikáns negatív korrelációt mutatott a 

VCC-TSS értékével (r=0,660, -0,579 és -0,434; p<0,004 minden esetben), azonban nem 

mutatott összefüggést az ECC-TSS értékével (p>0,05 minden összehasonlításra). A TSS 

értéke sem VCC, sem ECC üzemmódban nem különbözött szignifikánsan a glaukómás 

és egészséges csoport között (VCC: 40,2±24,2 vs. 51,4±19,7; p=0,141; ECC: 94,9±8,0 

vs. 97,3±6,2; p=0,354).  
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11. táblázat. A kompenzációs mód (VCC és ECC) hatása a mért SLP 

paraméterek értékére atípusos polarimetriás mintázatot mutató szemeken 

 VCC  
átlag ± SD 

ECC  
átlag ± SD 

VCC − ECC  
különbség ± SD   

(95% CI) 
p * 

Glaukómás csoport 

TSNIT Average (μm) 53,4±9,6 42,7±7,9 10,7±6,2 (8,3 – 13,2) <0,001

TSNIT SD (μm) 15,1±4,3 18,9±4,5 -3,8±3,7 (-5,3 − -2,3) <0,001

Superior Average (μm) 56,4±12,0 49,5±12,8 6,9±7,7 (3,9 – 9,9) <0,001

Inferior Average (μm) 59,7±10,5 53,6±10,4 6,1±5,2 (4,0 – 8,1) <0,001

Kontrollcsoport 

TSNIT Average (μm) 58,2±6,3 51,8±6,1 6,4±3,6 (4,7 – 8,2) <0,001

TSNIT SD (μm) 19,0±4,1 25,1±4,5 -6,1±3,1 (-7,7– -4,6) <0,001

Superior Average (μm) 65,0±9,8 64,3±11,3 0,7±5,0 (-1,8 – 3,1) 0,572 

Inferior Average (μm) 67,3±9,9 66,2±8,4 1,1±4,3 (-0,9 – 3,2) 0,260 

*páros t-próba 
 

 
 
4.2. A lézer-asszisztált in situ keratomileusis hatása az individuális és a 

továbbfejlesztett cornea kompenzációval készített polarimetriás 

regisztrátumra  
 

A LASIK műtét előtt készült SLP felvételeken VCC üzemmódban a 15-ből 2 

szemen találtunk atípusos polarimetriás mintázatot. ECC üzemmódban egyetlen szemen 

sem volt atípusos a polarimetriás mintázat. A TSS értéke szignifikánsan nagyobb volt 

ECC módszerrel, mint a VCC technikával (12. táblázat, 49. oldal). A LASIK 

beavatkozásnak a TSS értékére nem volt hatása (12. táblázat), amennyiben a műtét után 

készült SLP felvételek során a kompenzáció a LASIK után felvett cornea adatokkal 

történt. A LASIK műtét után a cornea eredetű retardációnak mind a mértéke, mind a 

tengelyszöge szignifikánsan megváltozott (13. táblázat, 49. oldal). A CCT LASIK után 

mért változása nem mutatott korrelációt sem a cornea eredetű retardáció (r= -0,058; 

p=0,839), sem a cornealis kettőstörés tengelyszögének (r=0,090, p=0,751) változásával. 
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12. táblázat. A kompenzációs mód (VCC és ECC) és a LASIK műtét hatása a 

TSS értékére 

TSS 
 

átlag ± SD (95 % CI) 
p* 

VCC műtét előtt 
ECC műtét előtt 

88,73±13,13  (81,46 – 96,00) 
99,33±1,59  (98,45 –100,21) 

0,003 

VCC műtét után 
ECC műtét után 

86,60±20,97  (74,99 – 98,21) 
99,67±1,29  (98,95 –100,38) 

0,004 

VCC műtét előtt 
VCC műtét után 

88,73±13,13  (81,46 – 96,00) 
86,60±20,97 (74,99 – 98,21) 

0,386 

ECC műtét előtt 
ECC műtét után 

99,33±1,59  (98,45 –100,21) 
99,67±1,29  (98,95 –100,38) 

0,617 

    * előjelteszt 

 

13. táblázat. A LASIK hatása a cornea kettőstörésére 

A cornea 
kettőstörése 

Műtét előtt 
(átlag ± SD) 

Műtét után 
(átlag ± SD) 

Az átlagok  
különbsége  
(95% CI) 

p* 

Tengelyszög (fok) 18,11±12,26 12,94±9,31 5,17 (1,51 – 8,83) 0,009

Retardáció (nm) 35,20±14,96 40,13±12,68 22,26 (13,53 – 30,99) 0,004

* páros t-próba 

 

A LASIK előtti cornea felvétel adataival kompenzálva a LASIK után készült papilla 

körüli felvételt, a VCC üzemmódban (VCC* csoport) mind a 15 szem polarimetriás 

képe atípusos lett. Ezzel szemben az ECC szoftver használatakor (ECC* csoport) 

egyetlen regisztrátum sem volt atípusos. A műtét előtt és műtét után mért retardációkat 

összehasonlítva látható (14. táblázat, 50. oldal), hogy VCC, ECC és ECC* 

kompenzáció használatakor a LASIK műtétnek nem volt hatása az RNFL mért 

vastagságára, azonban szignifikáns változást eredményezett a VCC* kompenzáció 

esetén. A különböző mérési technikákkal mért RNFL vastagságértékeket a 11. ábra (49. 

oldal) mutatja be. 
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14. táblázat. A LASIK hatása a RNFL mért vastagságára a mérőellipszis 

mentén az egyes képnegyedekben 

 p# 

A kompenzáció módja Temporalis 
képnegyed 

Felső 
képnegyed 

Nasalis 
képnegyed 

Alsó 
képnegyed

VCC 0,491 0,829 0,388 0,053 

ECC 0,157 0,306 0,208 0,181 

VCC* 0,006 0,006 0,002 0,066 

ECC* 0,227 0,877 0,405 0,405 

# kétszempontos varianciaanalízis 

VCC*: a LASIK műtétet követő VCC felvétel, műtét előtti cornea adatokkal kompenzálva 
ECC*: a LASIK műtétet követő ECC felvétel, műtét előtti cornea adatokkal kompenzálva 

 

 

 
 

11. ábra. A különböző kompenzációs technikákkal mért RNFL 

vastagságértékek a mérőellipszis 64 szektorában LASIK előtt (folytonos vonal) és 

után (szaggatott vonal) 
A és B: az aktuális cornea értékek használatával készült mérések 

C és D: a műtét előtti cornea értékek használata a műtét előtti és utáni méréseknél egyaránt 
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A 15. táblázatban a LASIK műtét után szignifikánsan megváltozott szektorok száma 

látható a különböző kompenzálási módokkal a teljes mérőellipszis mentén valamint az 

egyes képnegyedekben. Ezek statisztikai összehasonlítását a 16. táblázatban (52. oldal) 

tüntettem fel. Ezen eredmények azt mutatják, hogy a szignifikánsan megváltozott 

szektorok számában nem volt különbség a VCC és ECC, VCC és ECC* valamint ECC 

és ECC* technikák között. Ezzel szemben a VCC* kompenzáció alkalmazásakor mind a 

VCC, mind az ECC* módszerhez képest szignifikánsan több szektorban következett be 

statisztikailag jelentős változás. Ugyanezt az egyes képnegyedekben vizsgálva, a 

temporalis és felső kvadránsban mind a VCC, mind az ECC* technikához képest, a 

nasalis szektorban csak a VCC technikához képest mutatott szignifikáns különbséget a 

VCC* kompenzációs mód. Az alsó képnegyed szektoraiban nem volt különbség az 

egyes kompenzálási módszerek között. 

 

 

15. táblázat. A szignifikánsan megváltozott szektorok száma a teljes 

mérőellipszis mentén valamint az egyes képnegyedekben a különböző 

kompenzációs technikákkal 

 

A szignifikánsan megváltozott szektorok száma A 
kompenzáció 

módja TSNIT Temporalis 
képnegyed 

Felső 
képnegyed 

Nasalis 
képnegyed 

Alsó 
képnegyed

VCC 3 0 0 0 3 

ECC 10 0 0 4 6 

VCC* 36 14 9 10 3 

ECC* 7 0 0 4 3 

VCC*: a LASIK műtétet követő VCC felvétel, műtét előtti cornea adatokkal kompenzálva 

ECC*: a LASIK műtétet követő ECC felvétel, műtét előtti cornea adatokkal kompenzálva 
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16. táblázat. A különböző kompenzációs módok összehasonlítása a 

szignifikánsan megváltozott szektorok számának tekintetében a teljes mérőellipszis 

mentén valamint az egyes képnegyedekben 

 

 p# 

 TSNIT  Temporalis 
képnegyed 

Felső 
képnegyed 

Nasalis 
képnegyed 

Alsó 
képnegyed 

VCC - ECC 0,065 1,000 1,000 0,125 0,453 

VCC -ECC* 0,289 1,000 1,000 0,125 1,000 

ECC - ECC* 0,375 1,000 1,000 1,000 0,250 

VCC* - VCC <0,001 <0,001 0,004 0,002 1,000 

VCC* - ECC* <0,001 <0,001 0,004 0,070 1,000 

  # binomiális teszt 
  
 VCC*: a LASIK műtétet követő VCC felvétel, műtét előtti cornea-adatokkal kompenzálva 

  ECC*: a LASIK műtétet követő ECC felvétel, műtét előtti cornea-adatokkal kompenzálva 
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4.3. A fibrae medullares, mint természetes humán polarizációs modell 

hatása az individuális és a továbbfejlesztett cornea 

kompenzációval készült polarimetriás regisztrátumra  
 

Az 1., 2. és 3. esetben a papillával érintkező fibrae medullares területén VCC 

kompenzációval a környező retinális területekhez képest jelentősen nagyobb mértékű 

retardációt mértünk (12. ábra, 53. oldal). Az így mért legnagyobb látszólagos RNFL 

vastagság a 1. esetben 76,6 μm, a 2. esetben 100,8 μm volt. A 3. esetben a jobb szemen 

a felső képnegyedben 77,3 μm, az alsó képnegyedben 78,9 μm, a bal szemen  felül 78,9 

μm, alul 78,1 μm volt. 

ECC szoftvert használva, a 2. esetben – ahol a fibrae medullares kizárólag a felső 

képnegyedben, 12 óránál volt jelen – csökkent retardációt mértünk. Az 1. és 3. 

esetekben – ahol a fibrae medullares több képnegyedre is kiterjedt – az alsó és felső 

képnegyedben alacsony, nasalisan és temporalisan azonban nagy retardációt mértünk 

(12. ábra).  A VCC vizsgálat maximális retardációt mutató szektoraiban ECC-vel az 1. 

esetben 14,4 μm-es, a 2. esetben 28,1 μm-es látszólagos RNFL vastagságot mértünk. A 

3. esetben a jobb szemen a felső képnegyedben 11,7 μm, az alsó képnegyedben 14,1 

μm, a bal szemen  felül 18,0 μm, alul 24,2 μm volt a látszólagos vastagság. Ezek az 

értékek a környező retinális területekhez képest alacsonyabbak voltak. 

A 4. esetben a fibrae medullares ék alakban, felül-nasalisan, a felső nasalis erek 

közelében helyezkedett el, a papillával nem érintkezett. Ebben az esetben mindkét 

kompenzációs technikával a környező retinális területekhez képest fokozott retardációt 

mértünk. A fibrae medullares területén a legnagyobb mért RNFL vastagság VCC 

üzemmódban 66,4 μm, ugyanitt a látszólagos vastagság ECC üzemmódban 54,7 μm 

volt.  
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12. ábra. GDx-VCC és GDx-ECC felvételek a fibrae medullares esetekről 

Az 1., 2. és 4. esetben a fibrae medullares területe ellipszissel jelölt 
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4.4. A glaukómás idegrostréteg-veszteség és a funkciókárosodás 

összefüggésének vizsgálata  
 

A SAP és M-FDT vizsgálatok eredményeit valamint az NFI értékét az egyes 

csoportokban a 17. és 18. táblázat ismerteti. Minden vizsgált paraméter szignifikánsan 

különbözött mind a glaukómás és a kontrollcsoport között, mind a kóros és az 

egészséges polarimetriás mintázatot mutató csoportok között.  

 

17. táblázat. A SAP és M-FDT vizsgálatok eredményei valamint az NFI értéke 

a glaukómás és a kontroll csoportban 

Átlag±SD (95% CI) 

 
Glaukómás (n=22) Kontroll (n=16) 

p* 

SAP-MS (dB) 19,46±7,81 (16,00 − 22,93) 28,21±1,12 (27,61 − 28,81) <0,001 

SAP-MD (dB) 7,48±7,53 (4,14 − 10,82) 0,43±0,88 (-0,04 − 0,90) <0,001 

SAP-CLV (dB2) 34,79±38,03 (17,93 − 51,65) 1,84±1,65 (0,96 − 2,72) 0,001 

M-FDT-MS (dB) 15,89±9,05 (11,88 − 19,90) 29,06±2,31 (27,83 − 30,28) <0,001 

M-FDT-MD (dB) -9,77±8,63 (-13,60 − -5,95) 0,98±1,66 (0,10 − 1,87) <0,001 

M-FDT-PSD (dB) 5,17±2,02 (4,28 − 6,06) 2,44±0,42 (2,22 − 2,67) <0,001 

NFI 55,50±25,93 (44,00 − 67,00) 19,44±8,46 (14,93 − 23,95) <0,001 

* kétmintás t-próba 

 

18. táblázat. A SAP és M-FDT vizsgálatok eredményei az egészséges és kóros 

polarimetriás idegrostréteg-vastagság mintázatot mutató csoportokban 

Átlag±SD (95% CI) 
 

NFI>40 (n=14) NFI<30 (n=21) p* 

SAP-MS (dB) 16,06±7,17 (11,92 − 20,21) 27,46±2,19 (26,47 − 28,46) <0,001 

SAP-MD (dB) 10,70±7,18 (6,55 − 14,85) 0,68±1,72 (-0,10 − 1,46) <0,001 

SAP-CLV (dB2) 42,63±34,68 (22,61 − 62,65) 3,47±6,25 (0,62 − 6,31) <0,001 

M-FDT-MS (dB) 11,52±7,29 (7,31 − 15,73) 27,45±4,08 (25,59 − 29,31) 0,019 

M-FDT-MD (dB) -13,87±7,54 (-18,22 − -9,52) 0,05±3,06 (-1,34 − 1,44) <0,001 

M-FDT-PSD (dB) 5,53±1,72 (4,54 − 6,53) 2,92±0,99 (2,47 − 3,37) 0,026 

  * kétmintás t-próba 
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A SAP és az M-FDT egymásnak megfelelő paraméterei szignifikánsan korreláltak a 

glaukómás csoportban valamint az összes megvizsgált személy esetében, a 

kontrollcsoportban azonban nem volt korreláció (19. táblázat).  

 

 

19. táblázat. Korreláció a SAP és az M-FDT vizsgálat megfelelő paraméterei 

között  

Glaukómás 
(n=22) 

Kontroll 
(n=16) 

Összes résztvevő 
(n=38)  

r* p r* p r* p 

SAP-MS     –   M-FDT-MS 0,925 <0,001 0,393 0,132 0,939 <0,001 

SAP-MD    –    M-FDT-MD -0,913 <0,001 0,137 0,612 -0,922 <0,001 

SAP-CLV   –   M-FDT-PSD 0,676 0,001 -0,112 0,679 0,761 <0,001 

*Pearson korrelációszámítás 
 

 

Az NFI értéke és a látótérvizsgálatok eredménye között fennálló korrelációt a 20. 

táblázat (57. oldal) mutatja be. Az összes megvizsgált szemre nézve mind a SAP, mind 

az M-FDT paraméterei szignifikánsan korreláltak az NFI értékével. NFI<30 esetén, 

azaz ép polarimetriás mintázatot mutató szemeken az NFI érték nem korrelált az MS és 

az MD értékével. Az NFI>40 csoportban, azaz a kóros polarimetriás mintázatot mutató 

szemeken a M-FDT-MS és M-FDT-MD értéke szignifikáns negatív korrelációt mutatott 

az NFI értékével. Ugyanebben a csoportban a SAP-MS és a SAP-MD értéke valamint 

az NFI értéke között nem mutatkozott korreláció.  

A glaukómás látóteret definiáló valamennyi paraméter (kóros GHT, PSD p<0,05, 

CLV>4dB2, kóros Total Deviation) elkülönítette az ép polarimetriás mintázatot mutató 

(NFI<30) valamint a kóros mintázatot mutató (NFI>40) szemeket mind a SAP, mind az 

M-FDT vizsgálat során (21. táblázat, 57. oldal). 
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20. táblázat. Az NFI értéke és a perimetriás paraméterek közötti korreláció 
 

NFI < 30 
(n=21) 

NFI > 40 
(n=14) 

Összes résztvevő 
(n=38)  

NFI 

r* -0,272 -0,397 -0,774 
SAP-MS 

p 0,234 0,160 <0,001 

r* 0,265 0,412 0,760 
SAP-MD 

p 0,246 0,143 <0,001 

r* 0,215 0,368 0,604 
SAP-CLV 

p 0,350 0,195 <0,001 

r* -0,238 -0,591 -0,839 
M-FDT-MS 

p 0,298 0,026 <0,001 

r* -0,229 -0,590 -0,842 
M-FDT-MD 

p 0,319 0,026 <0,001 

r* 0,284 -0,018 0,569 
M-FDT-PSD

p 0,211 0,952 <0,001 

 *Pearson korrelációszámítás 
 

 

21. táblázat. A kóros polarimetriás mintázat előfordulása és a glaukómás 

látótérre utaló eltérések között fennálló összefüggés vizsgálata 
 

NFI 
 

χ2 p* 

M-FDT-GHT 22,952 <0,001 

M-FDT-PSD p<0,05 18,613 <0,001 

M-FDT-Total Deviation 18,613 <0,001 

SAP-Total Deviation 18,613 <0,001 

SAP-CLV>4dB2 18,613 <0,001 

         *χ2-próba 
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4.5. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és matrix 

frekvenciakettőzött perimetria kombinált értékelésével  
 

A 233 résztvevőből (466 szem) 36 személy 46 szemén (10%) egyéb szembetegség 

miatt nem lehetett a műszeres glaukóma szűrést elvégezni. Nyolc fő nem kívánt a 

műszeres vizsgálatokban részt venni, további 8 személy (3,4%) nem volt képes a 

vizsgálatokat elvégezni. A GDx-VCC és M-FDT vizsgálatot 207 résztvevő 388 szemén 

végeztük el. A GDx-VCC vizsgálat 43 szemen (11%) nem volt értékelhető. Az M-FDT 

vizsgálat eredménye 69 szem (18%) esetében nem volt megbízható. Részletes 

értékelésre 181 fő 345 szemén volt mód. E résztvevők demográfiai adatait a 22. táblázat 

tartalmazza. Glaukómát e 181 főből 24 személy (13,3%) 39 szemén (11,3%) 

diagnosztizáltunk. A leggyakoribb glaukóma a normális nyomású glaukóma volt 

(43,6%). A 39 szemből 37 esetében korai stádiumú glaukómát diagnosztizáltunk, 1 

szemen közepesen, 1 szemen jelentősen előrehaladott volt a betegség. A 181 résztvevő 

közül 45 (24,9%) esetében fordult elő a vérrokonok között zöld hályog. A 

cukorbetegség gyakorisága tekintetében a glaukómás valamint a nem glaukómás 

személyek nem különböztek egymástól (p=0,421; χ2-próba).  

 

22. táblázat. A részletesen értékelt 181 fő demográfiai adatai 

Férfi/Nő (n) 65 / 116 
Életkor (átlag ± SD, tartomány) 61,5 ± 11,4 (16–83) év 
Glaukóma-prevalencia a vizsgált személyeknél 24/181 (13,3 %) 
Glaukóma-prevalencia a vizsgált szemeken 39/345 (11,3 %) 
Glaukóma előfordulása a vérrokonok között 45/181 (24,9 %) 
Diabetes mellitus előfordulása a nem glaukómásoknál 12/157 (7,6 %) 
Diabetes mellitus előfordulása a glaukómásoknál 3/24 (12,5 %) 
Fénytörési hiba (D) (tartomány) -11,0 D  −  +5,0 D 
Legjobb korrigált látásélesség (átlag ± SD) 1,0 ± 0,1 
Glaukóma típusa: (szemek száma; % ) 

POAG 15 (38,4 %) 
NPG 17 (43,6 %) 
Pigment glaukóma 1 (2,6 %) 
Exfoliatív glaukóma 4 (10,3 %) 
CACG 2 (5,1 %) 

POAG: primer nyitott zugú glaukóma; NPG: normális nyomású glaukóma; CACG: krónikus 
zárt zugú glaukóma 
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A GDx-VCC és M-FDT vizsgálatok különböző kritériumaira és azok kombinációira 

vonatkozó szenzitivitást, specificitást, pontosságot, PPV és PLR értéket a 23. és 24. 

táblázatban (60. oldal) tüntettem fel. Az egyedi szűrési kritériumok közül a GDx-VCC 

NFI bizonyult a legértékesebbnek. Specificitása 97,0%, szenzitivitása 25,6%,  

pontossága 88,8%, pozitív prediktív értéke 52,6%, pozitív valószínűségi aránya 8,5 volt. 

A többi kritérium ennél gyengébb eredményt adott. A szemnyomás értéke – akár 22 

Hgmm-es, akár 25 Hgmm-es küszöbbel számoltunk – nem befolyásolta a valószínűségi 

arányt, annak értéke 1 körüli maradt.  

 

23. táblázat. A GDx-VCC és az M-FDT vizsgálat egyes kritériumainak 

szenzitivitása, specificitása, pontossága, pozitív prediktív értéke valamint pozitív 

valószínűségi aránya  

Kórosság kritériuma Szenzitivitás Specificitás Pontosság PPV PLR 
M-FDT szűrőteszt 1 76,0 % 48,3 % 50,9 % 13,3 % 1,5 
M-FDT szűrőteszt 2 76,0 % 62,5 % 63,8 % 17,4 % 2,0 
M-FDT szűrőteszt 3 68,0 % 73,3 % 72,8 % 21,0 % 2,5 
M-FDT-GHT 1 33,3 % 85,2 % 80,0 % 20,0 % 2,3 
M-FDT-GHT 2 42,9 % 67,7 % 65,2 % 12,9 % 1,3 
M-FDT-MD, FDT-PSD 47,6 % 72,0 % 69,5 % 15,9 % 1,7 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 1 66,7 % 55,0 % 56,2 % 14,1 % 1,5 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 2 38,1 % 79,4 %  75,2 % 17,0 % 1,8 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 3 57,1 % 67,7 % 66,7 % 16,4 % 1,8 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 4 23,8 % 86,8 % 80,5 % 16,7 % 1,8 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 5 52,4 % 78,3 % 75,7 % 21,2 % 2,4 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 6 23,8 % 92,1 % 85,2 % 25,0 % 3,0 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 7 52,4 % 80,4 % 77,6 % 22,9 % 2,7 
M-FDT küszöbérzékenységi teszt 8 23,8 % 92,6 % 85,7 % 26,3 % 3,2 
GDx-VCC szűrőteszt 1 18,4 % 97,7 % 88,9 % 50,0 % 8,0 
GDx-VCC szűrőteszt 2 26,3 % 93,4 % 86,0 % 33,3 % 4,0 
GDx-VCC NFI 25,6 % 97,0 % 88,8 % 52,6 % 8,5 
GDx-VCC paraméterek 23,1 % 93,7 % 85,5 % 32,1 % 3,6 
GDx-VCC inter-eye symmetry 29,7 % 87,6 % 81,0 % 23,4 % 2,4 
GDx-VCC rost alakú kiesés 41,0 % 92,3 % 86,4 % 41,0 % 5,3 
IOP 1  36,0 % 77,6 % 74,3 % 12,0 % 1,6 
IOP 2 8,0 % 91,8 % 85,3 % 7,7 % 1,0 

 PPV: pozitív prediktív érték; PLR: pozitív valószínűségi arány 
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Az egyes kritériumok kombinálásához a legmegfelelőbbnek a GDx-VCC NFI, a 

GDx-VCC szűrőteszt 1, az M-FDT szűrőteszt 3 és a GDx-VCC rost alakú kiesés 

bizonyult. A részletes GDx-VCC vizsgálat két kritériumát (NFI és rost alakú kiesés) 

egymással kombinálva (kóros az eredmény, ha mindkét kritérium kóros) 99,0% 

specificitást, 18,0% szenzitivitást, 89,6% pontosságot, 70,0% PPV-t valamint 18,0 

PLR-t kaptunk. Amennyiben az M-FDT szűrőteszt 3 és a GDx-VCC szűrőteszt 1 

kritériumokat kombináltuk (kóros az eredmény, ha mindkét kritérium kóros), hasonló 

eredményt kaptunk 28,6 pozitív valószínűségi aránnyal, azonban a szenzitivitás csak 

12% volt. A felsorolt kombinációk esetében mind a PPV, mind a PLR jelentősen 

nagyobb volt, mint az egyes kritériumok önálló használatakor. Amennyiben az M-FDT 

szűrőteszt 1, a GDx-VCC NFI és a GDx-VCC rost alakú kiesés hármas kombinációját 

alkalmaztuk (kóros az eredmény, ha legalább két kritérium kóros a háromból), a 

szenzitivitás 41,7%-ra nőtt. E kombináció kiegészítése az IOP 1 kritériummal (kóros az 

eredmény, ha legalább három kritérium kóros a négyből) a szenzitivitást 18,8%-ra 

csökkentette, azonban a PPV-t 75,0 %-ra, a PLR-t 42,6-ra növelte.  

 

 

24. táblázat. A GDx-VCC és az M-FDT kritériumok legjobb kombinációinak 

szenzitivitása, specificitása, pontossága, pozitív prediktív értéke valamint pozitív 

valószínűségi aránya  

 

Kombináció Kóros Szenzitivitás Specificitás Pontosság PPV PLR
Bármelyik 68,0 % 72,1 % 71,7 % 20,2 % 2,4 M-FDT szűrőteszt 3   

GDx-VCC szűrőteszt 1 Mindkettő 12,0 % 99,6 % 91,3 % 75,0 % 28,6
Bármelyik 25,6 % 95,7 % 87,6 % 43,5 % 5,9 GDx-VCC-NFI  

GDx-VCC rost alakú kiesés Mindkettő 18,0 % 99,0 % 89,6 % 70,0 % 18,0
M-FDT szűrőteszt 3  
GDx-VCC NFI  
GDx-VCC rost alakú kiesés 

Legalább 
kettő  41,7 % 96,9 % 91,7 % 58,8 % 13,6

M-FDT szűrőteszt 3  
GDx-VCC NFI  
GDx-VCC rost alakú kiesés 
IOP1 

Legalább 
három 18,8 % 99,6 % 94,3 % 75,0 % 42,6

 PPV: pozitív prediktív érték; PLR: pozitív valószínűségi arány 
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4.6. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és scanning 

lézer tomográfia kombinált értékelésével 
 

A 136 megjelent résztvevőből (272) szem 23 fő 36 szemén (13,2%) egyéb 

szemészeti betegség miatt nem lehetett a műszeres szűrést elvégezni. A 236 szemen 

elvégzett műszeres vizsgálat a GDx-VCC esetében 217 szemen (91,9%), az HRT 

vizsgálat esetében 194 szemen (82,2%) volt eredményes és jó minőségű. Tizenkilenc 

GDx-VCC regisztrátum volt értékelhetetlen: 4 szem (1,7%) esetében az elégtelen 

kooperáció miatt, 15 szemen (6,4%) pedig a rossz képminőség következtében. A HRT 

vizsgálat 42 szemen volt sikertelen: 13 szem (5,5%) esetében az elégtelen kooperáció 

miatt, 29 szemen (12,3%) pedig  a képminőség volt gyenge. Részletesen értékelésre 118 

fő 218 szemén volt lehetőség, ezen alcsoport demográfiai adatait a 25. táblázat 

tartalmazza.  

 

25. táblázat. A részletesen értékelt 118 résztvevő demográfiai adatai 

Férfi/Nő (n) 49 / 69 

Életkor átlag±SD, (tartomány) 64,5 ± 9,9 (30–84) év 

Glaukóma-prevalencia a vizsgált személyeknél 13/118 (11,0 %) 

Glaukóma-prevalencia a vizsgált szemeken 23/218 (10,6 %) 

Okuláris hipertenzió gyakorisága a vizsgált személyeknél 6/118 (5,1%) 

Okuláris hipertenzió gyakorisága a vizsgált szemeken 11/218 (5,0%) 

Glaukóma előfordulása a vérrokonok között 25/118 (21,2 %) 

Diabetes mellitus előfordulása a nem glaukómásoknál 13/105 (12,4 %) 

Diabetes mellitus előfordulása a glaukómásoknál 3/13 (23,1 %) 

Fénytörési hiba (D) (tartomány) -8,0 D  −  +4,0 D 

Glaukóma típusa: szemek száma (% ) 

POAG 7 (30,4 %) 

NPG 12 (52,2 %) 

Exfoliatív glaukóma 2 (8,7 %) 

CACG 2 (8,7 %) 

  POAG: primer nyitott zugú glaukóma; NPG: normális nyomású glaukóma; CACG: krónikus    
  zárt zugú glaukóma 
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A 118 részletesen elemzett részvevő közül okuláris hipertenzió (ép papilla, ép 

idegrostréteg, normális látásfunkció 21 Hgmm-nél magasabb szemnyomás mellett) 6 fő 

11 szemén, glaukóma 13 fő 23 szemén (10,6 %) volt jelen. A glaukóma-típusok 

megoszlását a 25. táblázatban tüntettem fel. Leggyakrabban a normális nyomású 

glaukóma fordult elő (12 szem, 52,2%). A 23 glaukómás szemből 17 esetében korai, 4 

esetében közepes, 2 szem esetében pedig súlyos látótér-károsodást találtunk. A 118 

résztvevő közül 25 fő (21,2%) családi anamnézise volt pozitív glaukómára. A 

cukorbetegség előfordulása a vizsgált populációban 13,6%-os volt, a glaukómás és az 

egészséges csoport között e tekintetben nem volt különbség (χ2-próba, p=0,288).  

A GDx-VCC és a HRT vizsgálat kritériumainak szenzitivitását, specificitását, 

pozitív prediktív értékét és pozitív valószínűségi arányát a 26. táblázat (63. oldal) 

mutatja be. A GDx-VCC vizsgálat legjobb önálló paramétere a GDx-VCC szűrőteszt 1 

volt 96,8%-os specificitással, 23,8%-os szenzitivitással, 89,5%-os pontossággal és 7,5-

ös PLR értékkel. A részletes GDx-VCC vizsgálat legeredményesebb kritériuma a GDx-

VCC NFI volt 92,2%-os specificitással, 39,1%-os szenzitivitással, 86,6%-os 

pontossággal és 5,0-ás PLR értékkel. A vastagságparaméterek és a rost típusú kiesés 

vizsgálata ennél gyengébb eredményt adott. A HRT vizsgálat egyik önálló kritériuma 

sem mutatott optimális szűrési hatékonyságot; az egyik legmagasabb valószínűségi 

arányt (PLR=3,5) a GPS 1 kritérium nyújtotta 79,5%-os specificitással, 71,4%-os 

szenzitivitással valamint 78,9%-os pontossággal. A Moorfields regresszió analízis 

klasszifikációja ennél gyengébben teljesített (PLR=2,4, specificitás 82,0%, szenzitivitás 

42,9%, pontosság 79,2%). 

GDx-VCC üzemmódban 62 szem (28,6%) esetében volt atípusos a polarimetriás 

mintázat. Amennyiben az atípusos mintázatot mutató szemek esetében az ECC, a 

típusos mintázatot mutató szemeken a VCC felvétel adatait használtuk, az eredmények 

nem különböztek jelentősen a kizárólag VCC felvételekből számolt eredményektől (26. 

táblázat). 
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26. táblázat. A GDx-VCC/ECC és a HRT vizsgálat egyes kritériumainak 

szenzitivitása, specificitása, pontossága, PPV valamint PLR értéke 

Kórosság kritériuma Szenzitivitás Specificitás Pontosság PPV  PLR 
GDx- kritériumok 

GDx-VCC szűrőteszt 1 23,8 % 96,8 % 89,5 % 45,5 % 7,5 
GDx-VCC szűrőteszt 2 38,1 % 88,8 % 83,7 % 27,6 % 3,4 
GDx-VCC NFI 39,1 % 92,2 % 86,6 % 37,5 % 5,0 
GDx-VCC/ECC NFI 40,9% 92,1% 86,8% 37,5% 5,2 
GDx-VCC paraméterek 56,5 % 81,3 % 78,7 % 26,5 % 3,0 
GDx-VCC/ECC paraméterek 54,5% 86,8% 83,5% 32,4% 4,1 
GDx-VCC inter-eye symmetry 28,6 % 80,8 % 75,3 % 15,0 % 1,5 
GDx-VCC/ECC inter-eye 
symmetry 15,0% 88,4% 80,8% 13,0% 1,3 

GDx-VCC rost alakú kiesés 26,1 % 93,3 % 86,1 % 31,6 % 3,9 
GDx-VCC/ECC rost alakú 
kiesés 

18,2% 94,2% 86,3% 26,7% 3,1 

HRT- kritériumok 
GPS 1 71,4 % 79,5 % 78,9 % 21,7 % 3,5 
GPS 2 92,9 % 60,2 % 62,6 % 15,7 % 2,3 
Moorfields 1 42,9 % 82,0 % 79,2 % 15,8 % 2,4 
Moorfields 2 85,7 % 61,8 % 63,5 % 15,0 % 2,2 
Cup Area 64,3 % 79,2 % 78,1 % 19,6 % 3,1 
Rim Area 85,7 % 39,9 % 43,2 % 10,1 % 1,4 
CupVolume 50,0 % 86,0 % 83,3 % 21,9 % 3,6 
Rim Volume 71,4 % 60,1 % 60,9 % 12,3 % 1,8 
CD Area 64,3 % 71,9 % 71,4 % 15,3 % 2,3 
Linear CD 64,3 % 72,5 % 71,9 % 15,5 % 2,3 
Mean Cup Depth 42,9 % 83,1 % 80,2 % 16,7 % 2,5 
Max Cup Depth 14,3 % 90,4 % 84,9 % 10,5 % 1,5 
Cup Shape Measure 78,6 % 68,0 % 68,8 % 16,2 % 2,5 
Height Variation Contour 14,3 % 84,8 % 79,7 % 6,9 % 0,9 
Mean RNFL 50,0 % 80,9 % 78,6 % 17,1 % 2,6 
RNFL Cross Sectional Area 57,1 % 68,5 % 67,7 % 12,5 % 1,8 

  PPV: pozitív prediktív érték; PLR: pozitív valószínűségi arány 

 

A különböző kritériumok legjobb kombinációit először az egyes módszereken belül 

értékeltük (27. táblázat, 64. oldal). Több kritériumot kombinálva a GDx-VCC szűrési 

hatékonysága tovább növekedett: a legjobb kombinációk pozitív valószínűségi aránya 

13,3 vagy annál nagyobb volt, pontossága 90 %, specificitása 98% fölött volt, azonban a 

szenzitivitás 24% alatt maradt. A HRT vizsgálat több kritérium kombinálásával sem 

mutatott jelentősen javuló eredményt (PLR minden esetben <5).  
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27. táblázat. A legelőnyösebb kritériumok kombinációinak szenzitivitása, 

specificitása, pontossága, pozitív prediktív értéke valamint pozitív valószínűségi 

aránya a HRT módszeren belül és a GDx-VCC módszeren belül 

Kombináció Kóros Szenzitivitás Specificitás Pontosság  PPV  PLR
GDx-VCC kombinációk 

Bármelyik 38,1 % 90,9 % 85,5 % 32,0 % 4,2 GDx szűrőteszt 1 
GDx-VCC NFI Mindkettő 19,0 % 98,9 % 90,8 % 66,7 % 17,7

Bármelyik 52,4 % 80,1 % 77,3 % 22,9 % 2,6 GDx szűrőteszt 1 
GDx-VCC paraméterek Mindkettő 23,8 % 98,4 % 90,8 % 62,5 % 14,8

Bármelyik 28,6 % 90,9 % 84,5 % 26,1 % 3,1 GDx szűrőteszt 1 
GDx-VCC rost alakú 
kiesés Mindkettő 14,3 % 98,9 % 90,3 % 60,0 % 13,3

Bármelyik 56,5 % 75,1 % 73,1 % 21,3 % 2,3 
Legalább 

kettő 43,5 % 93,3 % 88,0 % 43,5 % 6,5 

GDx-VCC NFI 
GDx-VCC paraméterek 
GDx-VCC rost alakú 
kiesés Mindhárom 21,7 % 98,4 % 90,3 % 62,5 % 14,0

Bármelyik 52,4 % 74,2 % 72,0 % 18,6 % 2,0 
Legalább 

kettő 42,9 % 93,0 % 87,9 % 40,9 % 6,1 

Legalább 
három 19,0 % 98,4 % 90,3 % 57,1 % 11,8

GDx szűrőteszt 1  
GDx-VCC NFI 
GDx-VCC paraméterek  
GDx-VCC rost alakú 
kiesés Mind a 

négy 14,3 % 98,9 % 90,3 % 60,0 % 13,3

HRT kombinációk 
Bármelyik 85,7 % 71,0 % 72,1 % 19,0 % 3,0 GPS 1  

Moorfields1 Mindkettő 28,6 % 90,3 % 85,8 % 19,0 % 3,0 
Bármelyik 78,6 % 75,6 % 75,8 % 20,4 % 3,2 GPS 1 

Cup Volume Mindkettő 42,9 % 89,8 % 86,3 % 25,0 % 4,2 
Bármelyik 78,6 % 71,0 % 71,6 % 17,7 % 2,7 GPS 1 

Cup Area Mindkettő 57,1 % 87,5 % 85,3 % 26,7 % 4,6 

PPV: pozitív prediktív érték; PLR: pozitív valószínűségi arány 

  

A GDx-VCC és a HRT eredményeinek kombinált elemzése (28. táblázat, 65. oldal) 

nem javította a szűrési hatékonyságot: a PLR értéke növekedett a HRT kombinációkhoz 

képest, azonban csökkent a GDx-VCC kombinációkkal összehasonlítva. A legmagasabb 

PLR értékeket (12,6 és 12,3) elérő kombinációkban a szenzitivitás mindössze 7,1% volt, 

a harmadik legmagasabb PLR értéket (10,1) elérő kombináció esetén a szenzitivitás, 

specificitás és pontosság az önálló GDx kombinációkhoz hasonló volt. Minden más 

kombinációban a PLR értéke 8 alatt volt. 
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 28. táblázat. A GDx-VCC és HRT kritériumok kombinációinak szenzitivitása, 

specificitása, pontossága, pozitív prediktív értéke és pozitív valószínűségi aránya 

Kombináció Kóros Szenzitivitás Specificitás Pontosság PPV PLR
Bármelyik  71,4% 77,9% 77,4% 20,8% 3,2 GPS 1 

GDx szűrőteszt 1 Mindkettő  7,1% 98,8% 91,9% 33,3% 6,1 
Bármelyik 78,6% 74,4% 74,7% 20,0% 3,1 
Legalább 
kettő  21,4% 97,1% 91,4% 37,5% 7,4 

Legalább 
három  7,1% 99,4% 92,5% 50,0% 12,3

GPS 1  
GDx-VCC NFI 
GDx szűrőteszt 1 

Mind a négy 78,6% 64,8% 65,8% 15,1% 2,2 
Bármelyik  42,9% 88,1% 84,7% 22,2% 3,6 
Legalább 
kettő  28,6% 97,2% 92,1% 44,4% 10,1

Legalább 
három  7,1% 99,4% 92,6% 50,0% 12,6

GPS 1 
GDx-VCC NFI 
GDx-VCC paraméterek 
GDx-VCC rost alakú 
kiesés 

Mind a négy 57,1% 77,0% 75,5% 16,7% 2,5 
Bármelyik  14,3% 96,0% 89,9% 22,2% 3,6 
Legalább 
kettő  7,1% 100,0% 93,1% 100,0% N/A

Legalább 
három  71,4% 64,0% 64,6% 13,5% 2,0 

Moorfields 1 
GDx-VCC NFI 
GDx szűrőteszt 1 

Mind a négy 35,7% 90,4% 86,5% 22,7% 3,7 
Bármelyik  14,3% 96,6% 90,6% 25,0% 4,2 
Legalább 
kettő  7,1% 100,0% 93,2% 100,0% N/A

Legalább 
három  92,9% 67,4% 69,4% 18,8% 2,9 

Moorfields 1 
GDx-VCC NFI 
GDx-VCC paraméterek 
GDx-VCC rost alakú 
kiesés 

Mind a négy 35,7% 87,2% 83,3% 18,5% 2,8 
Bármelyik 
kóros 14,3% 98,3% 91,9% 40,0% 8,2 

Legalább 
kettő  7,1% 100,0% 93,0% 100,0% N/A

Legalább 
három  92,9% 58,5% 61,1% 15,1% 2,2 

GPS 1 
Moorfields1 
GDx szűrőteszt 1 
GDx-VCC NFI 

Mind a négy 57,1% 80,1% 78,4% 18,6% 2,9 
Bármelyik 
kóros 28,6% 94,9% 90,0% 30,8% 5,6 

Legalább 
kettő  14,3% 97,7% 91,6% 33,3% 6,3 

Legalább 
három  7,1% 100,0% 93,2% 100,0% N/A

Legalább 
négy  71,4% 77,9% 77,4% 20,8% 3,2 

GPS 1 
Moorfields1 
GDx-VCC NFI 
GDx-VCC paraméterek 
GDx-VCC rost alakú 
kiesés 

Mind az öt  7,1% 98,8% 91,9% 33,3% 6,1 

PPV: pozitív prediktív érték; PLR: pozitív valószínűségi arány 

N/A: nem alkalmazható (a nevező 0)  
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4.7. A glaukóma progressziójának korai kimutatása scanning lézer 

polarimetriával 
 

A 29. táblázat (67. oldal) a statisztikai feldolgozásra került 79 személy demográfiai 

adatait és az egyes vizsgálatokkal mért kiindulási értékeit mutatja be. Az 52 glaukómás 

beteg közül a vizsgálati időszak alatt 37 személy esetében a látótérvizsgálat nem 

mutatott változást (stabil glaukómás csoport). Látótér-progressziót 15 fő esetében 

észleltünk (progrediáló glaukómás csoport). A 29. táblázatban látható, hogy a 

glaukómások idősebbek voltak a kontroll személyeknél, azonban a progrediáló és stabil 

betegcsoport között nem volt szignifikáns korkülönbség. Kiinduláskor a két 

betegcsoport a látótérvizsgálat eredményei (MD és CLV) és a glaukóma stádiuma 

tekintetében nem különbözött egymástól szignifikánsan. Kiinduláskor mind a GDx-

VCC, mind a GDx-ECC paraméterek elkülönítették a betegeket és a 

kontrollszemélyeket, de a később stabilnak illetve progrediálónak bizonyuló 

betegcsoportok között nem mutattak szignifikáns különbséget. A TSS értéke nem 

különbözött szignifikánsan a két betegcsoport között, azonban az atípusos mintázatot 

mutató szemek aránya a progrediáló csoportban magasabb volt. A 15 progressziót 

mutató szem közül 7 esetében az alsó látótérfélben, 4 esetében a felső, 4 esetében pedig 

mindkét látótérfélben jelentkezett a progresszió. A követési idő és a kontroll vizitek 

száma tekintetében az egyes csoportok között nem volt különbség.  

A csoportonkénti lineáris regresszió vizsgálat egyetlen vizsgált SLP paraméter 

esetében sem mutatott szignifikáns időbeli változást (30. táblázat, 68. oldal). Az SLP 

paraméterek hosszú távú variabilitását és azok csoportok közötti összehasonlítását a 31. 

táblázat (69. oldal) mutatja be. Megfigyelhető az a tendencia, hogy az ISD-értékek 

nagyobbak a glaukómás csoportokban, mint a kontrollcsoportban, valamint szintén 

nagyobbak a progrediáló csoportban, mint a stabil glaukómás csoportban. Statisztikailag 

szignifikáns különbség azonban a kontrollok és betegek között csak a VCC-NFI és 

ECC-NFI ISD-értékeinek esetében volt kimutatható. A két glaukómás csoport között 

kizárólag az ECC-NFI ISD-értéke különbözött szignifikánsan. A vizsgált SLP 

paraméterek rövid távú variabilitása nem különbözött a csoportok között, és 

alacsonyabb volt a megfelelő paraméterek hosszú távú variabilitásánál. 
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29. táblázat. A statisztikai feldolgozásra került 79 személy demográfiai adatai és az egyes vizsgálatok kiindulási értékei 

 Egészségesek 
(1) 

Stabil 
glaukómások (2) 

Progrediáló 
glaukómások (3) p p (1-2) p (1-3) p (2-3) 

Résztvevők száma 27 37 15     
Férfi/Nő  13/14 12/25 5/10     
Életkor (év; átlag  ± SD) 50,3 ± 14,0  60,6 ± 13,1  65,8 ±13,2  0,001* 0,010† 0,002† 0,628† 
Glaukóma stádiuma (korai/közepes/súlyos)  20/11/6 5/6/4 0,349‡    
MD (dB; medián és kvartilisek) -0,3 (-0,6 − 0,9) 4,6 (1,3 − 12,3) 5,3 (2,8 − 18,8) <0,001§ <0,001# <0,001# 0,369# 
CLV (dB2; medián és kvartilisek) 1,4 (0,9 − 2,4) 26,4 (2,7 − 75,4) 33,1 (9,9 − 45,1) <0,001§ <0,001# <0,001# 0,872# 
BCVA kiinduláskor (átlag ± SD) 1,00 ± 0,00 0,96 ± 0,13 0,97 ± 0,10     
BCVA az utolsó viziten (átlag ± SD) 0,96 ± 0,19 0,93 ± 0,16 0,90 ± 0,18     
GDx-VCC NFI (medián és kvartilisek)  19 (14 − 22) 59 (37 − 73) 43 (25 − 77) <0,001§ <0,001# <0,001# 0,431# 
GDx-ECC NFI (medián és kvartilisek) 18 (13 − 21,5) 52 (42 − 70) 47 (29 − 67) <0,001§ <0,001# <0,001# 0,563# 
GDx-VCC Superior Average (μm; átlag ± SD) 68,0 ±  7,3 46,2 ± 10,3 49,1 ± 13,9 <0,001* <0,001† <0,001† 0,210† 
GDx-ECC Superior Average (μm; átlag ± SD) 67,2 ± 7,8 45,2 ± 10,3 46,6 ± 11,6 <0,001* <0,001† <0,001† 1,000† 
GDx-VCC Inferior Average (μm; átlag ± SD) 60,0 ± 9,0 44,2 ± 9,8 47,4 ± 12,0 <0,001* <0,001† <0,001† 1,000† 
GDx-ECC Inferior Average (μm; átlag ± SD) 63,1 ± 8,4 44,7 ± 10,6 47,2 ± 11,6 <0,001* <0,001† <0,001† 0,565† 
GDx-VCC TSNIT Average (μm; átlag ± SD) 54,6 ± 6,0 40,5 ± 7,6 43,6 ± 11,3 <0,001* <0,001† <0,001† 1,000† 
GDx-ECC TSNIT Average (μm; átlag ± SD) 51,9 ± 5,1 37,3 ± 7,3 39,1 ± 7,9 <0,001* <0,001† <0,001† 0,612† 
GDx-VCC TSS (medián és kvartilisek) 97 (88 − 100) 95 (83 − 100) 68 (43 − 100) 0,131§    
GDx-ECC TSS (medián és kvartilisek) 100 (100 − 100) 100 (100 − 100) 100 (92 − 100) 0,043§ 0,092# 0,034# 0,171# 
Atípusos mintázatot mutató szemek száma (%) 5 (18,5%) 5 (13,5%) 8 (53,3%) <0,001‡    
Követési idő (év; átlag ± SD) 2,6 ± 0,4  2,6 ± 0,4  2,7 ± 0,3  0,430§    
Kontroll vizitek száma (átlag ± SD) 4,5 ± 0,6 4,6 ± 0,6 4,7 ± 0,7 0,438§    

* varianciaanalízis; † Bonferroni post-hoc teszt; ‡ χ2 próba; § Kruskal Wallis-próba; # Mann-Whitney-próba Bonferroni-korrekcióval (post-hoc teszt) 

BCVA: legjobb korrigált látásélesség (best corrected visual acuity) 
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30. táblázat. A vizsgált scanning lézer polarimetriás paraméterek időbeli változása 
 

 Egészségesek  Stabil glaukómások  Progrediáló glaukómások  

 β* p β* p β* p 

GDx-VCC NFI  0,0009 0,297 0,0039 0,101 -0,0045 0,266 

GDx-ECC NFI  0,0011 0,319 0,0039 0,105 0,0054 0,353 

GDx-VCC Superior Average  -0,0011 0,297 -0,0016 0,18 0,0019 0,312 

GDx-ECC Superior Average  -0,0014 0,187 -0,0016 0,096 -0,0003 0,9 

GDx-VCC Inferior Average -0,0004 0,75 0,0002 0,908 0,0002 0,885 

GDx-ECC Inferior Average -0,0021 0,056 -0,0012 0,224 -0,0031 0,175 

GDx-VCC TSNIT Average  0,0002 0,776 0,0002 0,815 0,0019 0,234 

GDx-ECC TSNIT Average -0,0004 0,532 -0,0003 0,636 -0,0007 0,695 

*lineáris regresszió vizsgálat 
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31. táblázat. Az inter-vizit standard deviáció (ISD) értékek összehasonlítása az egyes csoportokban 
 

Az ISD számításának 
alapjául szolgáló paraméter 

Egészségesek  
(1) 

Stabil 
glaukómások (2) 

Progrediáló 
glaukómások (3) p p (1-2) p (1-3) p (2-3) 

GDx-VCC NFI  
(medián és kvartilisek) 1,97 (1,22 − 3,04) 5,07 (3,60 − 8,28) 6,14 (4,39 − 13,83) <0,001* <0,001† <0,001† 0,113† 

GDx-ECC NFI  
(medián és kvartilisek) 2,07 (1,30 − 2,43) 4,77 (2,77 − 6,69) 9,95 (4,56 − 14,81) <0,001* <0,001† <0,001† 0,028† 

GDx-VCC Superior Average  
(medián és kvartilisek) 2,34 (1,90 − 3,79) 2,12 (1,49 − 3,12) 3,25 (1,77 − 4,18) 0,139*    

GDx-ECC Superior Average  
(medián és kvartilisek) 2,20 (1,37 − 3,27) 1,97 (1,44 − 2,49) 2,03 (1,39 − 4,34) 0,440*    

GDx-VCC Inferior Average  
(medián és kvartilisek) 2,10 (1,51 − 3,56) 2,93 (1,97 − 4,39) 2,49 (1,64 − 7,58) 0,300*    

GDx-ECC Inferior Average  
(medián és kvartilisek) 2,02 (1,53 − 2,65) 2,37 (1,53 − 2,86) 2,70 (1,70 − 4,53) 0,112*    

GDx-VCC TSNIT Average  
(medián és kvartilisek) 1,38 (0,94 − 1,81) 1,79 (1,05 − 2,21) 2,41 (1,01 − 4,91) 0,212*    

GDx-ECC TSNIT Average  
(medián és kvartilisek) 1,17 (0,86 − 1,61) 1,43 (0,98 − 1,98) 1,98 (1,06 − 3,47) 0,083*    

* Kruskal Wallis-próba; † Mann-Whitney-próba Bonferroni-korrekcióval (post-hoc teszt) 
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A 32. táblázatból látható, hogy a GDx-VCC NFI és GDx-ECC NFI paraméterek 

rövid távú variabilitása nem különbözött a két glaukómás csoport között, azonban a 

rövid és hosszú távú variabilitás különbsége a progrediáló csoportban jelentősen 

nagyobb volt, mint a stabil glaukómás és kontrollcsoportban.  

 
 

32. táblázat. A rövid távú és hosszú távú variabilitás (SD és ISD) összehasonlítása  
 

Az SD és ISD 
számításának 

alapjául szolgáló 
paraméter 

Rövid távú variabilitás 
medián (kvartilisek) 

Hosszú távú variabilitás  
medián (kvartilisek) p* 

Egészségesek 
GDx-VCC NFI 1,44 (0,58 – 2,31) 2,01 (1,52 – 3,08) 0,114 
GDx-ECC NFI 1,15 (1,00 – 1,73) 2,14 (1,30 – 2,83) 0,013 

Stabil glaukómások 
GDx-VCC NFI 2,02 (0,58 – 3,06) 5,66 (3,60 – 8,17) 0,011 
GDx-ECC NFI 3,53(2,08 – 5,20) 3,65 (2,77 – 5,68) 0,114 

Progrediáló glaukómások 
GDx-VCC NFI 1,80 (0,58 – 2,65) 7,83 (4,39 – 13,83) 0,005 
GDx-ECC NFI 2,57 (2,00 – 4,16) 10,59 (5,72– 14,81) 0,017 

 
 
 

A logisztikus regresszió számítás (33. táblázat, 71. oldal) a látótér-progresszió 

valamint az SLP paraméterek hosszú távú variabilitása között szignifikáns összefüggést 

mutatott az ECC-NFI, ECC-Inferior Average és ECC-TSNIT Average paraméterek 

esetében, azonban nem mutatott szignifikáns összefüggést egyetlen VCC paraméter 

esetében sem.  
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33. táblázat. A hosszú távú variabilitás (ISD) és a látótér-progresszió közötti 

összefüggés  
 
 

 OR 95% CI  p* 

GDx-VCC NFI ISD 1,12 0,98 – 1,28 0,101 

GDx-ECC NFI ISD 1,22 1,04 – 1,42 0,013 

GDx-VCC Superior Average ISD 1,42 0,94 – 2,16 0,098 

GDx-ECC Superior Average ISD 1,41 0,94 – 2,12 0,098 

GDx-VCC Inferior Average  ISD 1,17 0,85 – 1,61 0,323 

GDx-ECC Inferior Average ISD 1,80 1,04 – 3,11 0,035 

GDx-VCC TSNIT Average ISD 1,49 0,95 – 2,33 0,082 

GDx-ECC TSNIT Average ISD 2,00 1,03 – 3,89 0,042 

*logisztikus regresszió számítás 

OR: odds ratio 
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5. MEGBESZÉLÉS 
 

 

5.1. Az individuális és a továbbfejlesztett cornea kompenzáció hatása a 

polarimetriás regisztrátumra atípusos retardációs mintázat esetén 
 

Tanulmányunkban egy új cornea kompenzációs technikát, a GDx-ECC szoftvert 

hasonlítottuk össze a jelenleg kereskedelmi forgalomban levő GDx-VCC szoftverrel 

olyan egészséges és glaukómás szemeken, amelyek atípusos polarimetriás mintázatot 

mutatnak (Tóth és Holló 2005). A vizsgálat hátterét az adta, hogy a GDx-VCC szoftver 

használata során a retina melletti szövetekből származó zavaró jelek (mérési zaj) 

gyakran eredményeznek atípusos retardációt, és ennek megfelelően atípusos 

polarimetriás regisztrátumot (Bagga és mtsai 2005). Az atípusos polarimetriás mintázat 

a vizsgált szemek 15-30%-ában van jelen (Bagga és mtsai 2005, Orlev és mtsai 2007, 

Sehi és mtsai 2007). Az értékelés nehézsége miatt az ilyen szemek klasszifikálása 

gondot okozhat, esetenként nem is lehetséges (Hoh és mtsai 1998, Bozkurt és mtsai 

2002). Nem meglepő tehát, hogy az atipikus polarizációs mintázatot mutató szemeket 

általában kizárják a tudományos célú polarimetriás vizsgálatokból is (Medeiros és mtsai 

2004).  

Az ECC szoftvert az atípusos mintázat semlegesítésére és a jel-zaj arány javítására 

fejlesztették ki (Knighton és Zhou 2005), ám jelenleg még nem bocsátották a 

felhasználók rendelkezésére, mivel klinikai validálása még nem fejeződött be. 

Használata nem igényli a jelenleg elérhető készülék szerkezeti módosítását, azaz csupán 

szoftvermódosítással működésbe helyezhető. Ennek alapján széles körű klinikai 

alkalmazása várható, ha egyértelművé válik, hogy használata a VCC szoftvernél 

előnyösebb a mérés pontossága illetve a mérési zaj semlegesítése tekintetében. 

Vizsgálatunk egyik célkitűzése az volt, hogy megtudjuk, az új ECC szoftver 

csökkenti-e a regisztrátum atípusos jellegét a VCC szoftverhez képest. A 10. táblázatból 

látható, hogy az ECC szoftver alkalmazásakor a kép típusosságát jellemző paraméter, a 

TSS értéke szignifikánsan nagyobb volt, mint a VCC kompenzáció esetében. E 

különbség klinikai szempontból is jelentős volt, a képminőség és annak értékelhetősége 
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az ECC használatakor lényegesen javult (10. ábra). Másik fontos kérdésünk az volt, 

hogy az ECC atípusos retardációt csökkentő hatása egyformán érvényesül-e glaukómás 

és egészséges szemeken. A TSS értéke egyik kompenzációs módszerrel sem 

különbözött szignifikánsan az egészséges és glaukómás csoport között, ami arra utal, 

hogy az ECC szoftvernek a kép típusosságára gyakorolt hatását a glaukóma jelenléte 

nem befolyásolja. Azt is megvizsgáltuk, hogy az ECC kompenzáció használata milyen 

hatással van a mért RNFL vastagságértékekre. A VCC-vel és ECC-vel mért 

vastagságértékek különbsége szignifikáns negatív korrelációt mutatott a VCC-TSS 

értékével, ami azt jelenti, hogy minél típusosabb a peripapilláris kép, annál kisebb a 

különbség a VCC és ECC kompenzációval történt mérés eredménye között. A 10. és 11. 

táblázatban feltüntetett eredmények azt mutatják, hogy az ECC üzemmód használatával 

nyert NFI és RNFL vastagságértékek a szemek klinikai klasszifikációjának jobban 

megfelelnek. A glaukómás csoportban a mintázat atípusosságának ECC 

kompenzációval való csökkentése alacsonyabb RNFL vastagságot és nagyobb szektorok 

közötti vastagság-különbséget (TSNIT Standard Deviation) eredményezett a 

mérőellipszis mentén. Ezzel szemben az egészségesek csoportjában a felső és alsó 

képnegyed vastagságértéke nem különbözött a VCC és az ECC módszerrel mért 

regisztrátumokon. Ez azt jelenti, hogy az atípusos mintázat semlegesítése a retinális 

idegrostrétegből származó valós retardációt nem csökkentette. A temporalis és nasalis 

képnegyedek atípusos mintázatának semlegesítése azonban a mérőellipszis mentén mért 

átlagos idegrostréteg vastagság (TSNIT Average Thickness) csökkenését, és a vastagság 

szektorok közötti különbségének növekedését eredményezte. Ennek következtében az 

RNFL vastagság eloszlása még inkább az egészségesre jellemző eloszlásúvá vált, ami 

az NFI értékének szignifikáns csökkenését eredményezte. 

Összefoglalva, eredményeink azt mutatták, hogy az új ECC szoftver az atípusos 

polarimetriás mintázatot mind glaukómás, mind egészséges szemeken szignifikáns 

mértékben csökkenti, és atípusos mintázat esetén az ECC módszer a szemek 

klasszifikációjára alkalmasabb, mint a VCC szoftver. 
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5.2. A lézer-asszisztált in situ keratomileusis hatása az individuális és a 

továbbfejlesztett cornea kompenzációval készített polarimetriás 

regisztrátumra  
 

Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy az új GDx-ECC szoftver hogyan 

képes az elülső szegmentumból származó mérési zajt semlegesíteni (Tóth és Holló 

2006/A).  Ehhez mesterséges zajforrást alkalmaztunk: vizsgálatunkhoz LASIK műtétre 

kerülő szemeket választottunk, mivel ismert, hogy e beavatkozás megváltoztatja a 

cornea polarimetriás tulajdonságát (Choplin és Schallhorn 1999, Roberts és mtsai 2002, 

Holló és mtsai 2002, Holló és mtsai 2003, Katsanos és mtsai 2004, Centofanti és mtsai 

2005). Amennyiben a műtét utáni SLP felvétel kompenzálásához a műtét előtt 

regisztrált cornea-retardációt használjuk, a hibásan kompenzált cornealis polarizációs 

hatás révén mérési zajt hozunk létre. Vizsgálatunkban azt tanulmányoztuk, hogy a 

jelenleg kereskedelmi forgalomban levő VCC szoftver és az új ECC technika hogyan 

képes semlegesíteni a fenti módon létrehozott cornea eredetű mérési zajt. Ehhez a 

kétféle kompenzációs módszerrel a LASIK előtt valamint egy héttel azután nyert 

regisztrátumok TSS értékét és a mérőellipszis mentén elhelyezkedő 64 szektor 

polarimetriás vastagságát hasonlítottuk össze. A műtét előtt VCC módszerrel a 15 

vizsgált szemből 2 esetben találtunk klinikailag szignifikáns atípusos retardációt. ECC 

üzemmódban egyetlen szemen sem volt atípusos a mintázat.  Kiinduláskor a TSS értéke 

az ECC szoftver alkalmazásakor nemcsak szignifikánsan nagyobb volt, mint a VCC 

kompenzáció használatakor (12. táblázat), hanem annak számszerű értéke is 

megközelítette az optimális 100-as értéket (átlag ± SD: 99,33±1,59). Ez azt jelenti, hogy 

az új ECC szoftver a retina körüli szövetekből származó atípusos polarimetriás 

mintázatot a VCC módszernél hatékonyabban semlegesítette.  

Az elülső szegmentumból származó zajt semlegesítő hatást a LASIK beavatkozás 

előtt és után készült SLP regisztrátumok összehasonlításával vizsgáltuk. A műtét 

következtében a cornea kettőstörő tulajdonsága megváltozott (13. táblázat). 

Amennyiben a műtét után a posztoperatív cornealis retardációs adatokat használtuk a 

peripapilláris kép elkészítéséhez, a VCC szoftverrel nem találtunk LASIK-indukálta 

változást. Ez összhangban van saját munkacsoportunk és mások korábbi eredményeivel 

(Holló és mtsai 2003, Choplin és mtsai 2005). Ugyanígy nem találtunk változást, ha az 
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ECC szoftvert alkalmaztuk, és a preoperatív regisztrátumot a preoperatív, a 

posztoperatív regisztrátumot a posztoperatív cornealis retardációval korrigáltuk. (12. és 

14. táblázat). Ezek alapján nem meglepő, hogy a LASIK után szignifikánsan 

megváltozott szektorok száma nem különbözött a kétféle kompenzációs módszerrel, ami 

megerősíti azt, hogy a cornea polarizációjának megfelelő kompenzálása esetén az ECC 

szoftver a VCC szoftverhez hasonlóan jó eredményt nyújt.  

Vizsgálatunk második részében mind LASIK előtt, mind azután kizárólag a műtét 

előtti cornea-retardációt használtuk a kompenzációhoz. Ebben az esetben a VCC 

szoftver alkalmazásakor (VCC*) a LASIK után készült SLP regisztrátum minden 

szemen klinikailag szignifikáns kompenzálatlan retardációt mutatott (14. táblázat, 11. 

ábra), valamint a mérőellipszis mentén a megváltozott szektorok száma szignifikánsan 

magasabb volt az aktuális cornea adatokkal készült VCC regisztrátum megváltozott 

szektorainak számánál (15. és 16. táblázat). Ez összhangban van más kutatók hasonló 

körülmények között nyert eredményével (Centofanti és mtsai 2005). Ezzel szemben az 

ECC szoftver használatakor (ECC*) a műtét utáni SLP regisztrátumok nem mutattak 

kompenzálatlan polarizációs mintázatot, valamint a mért RNFL vastagság sem változott 

a műtét előtti értékekhez képest (14., 15. és 16. táblázat, 11. ábra). A mérőellipszis 

mentén a megváltozott szektorok száma nem különbözött az ECC* és az aktuális cornea 

adatokkal mért VCC valamint ECC felvételek között (16. táblázat). Ezen eredményeink 

azt mutatják, hogy az új ECC szoftver sikeresen csökkentette a rosszul kompenzált 

cornealis polarizációból származó mérési zajt.  

 

 

5.3. A fibrae medullares, mint természetes humán polarizációs modell 

hatása az individuális és a továbbfejlesztett cornea 

kompenzációval készült polarimetriás regisztrátumra  
 

Vizsgálatunkban a fibrae medullares scanning lézer polarimetriára gyakorolt hatását 

tanulmányoztuk 4 résztvevő 5 szemén GDx-VCC és GDx-ECC módszerrel (Tóth és 

Holló 2006/B). Eseteink azt mutatták, hogy a fibrae medullaresnek jelentős hatása van 

az SLP-vel mért RNFL vastagságra. Ez a hatás azonban nem egységes, függ a 

kompenzációs szoftvertől valamint a fibrae medullares helyétől. Azokban az esetekben, 
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amelyekben a fibrae medullares a papillával érintkezett, VCC technikával mérve annak 

területén a retardáció fokozott volt, azaz a látszólagos RNFL vastagság nőtt. Ezzel 

szemben, ha az ECC módszert alkalmaztuk, csökkent retardációt találtunk, ha a fibrae 

medullares a felső vagy az alsó képnegyedben volt, és fokozott retardációt ha a 

temporalis vagy a nasalis kvadránsban. A két kompenzációs módszer közötti eltérés 

nem meglepő, hiszen az ECC szoftvert a nem RNFL eredetű és az atípusos retardációs 

mintázat semlegesítésére fejlesztették ki (Knighton és Zhou 2005, Tóth és Holló 2005).  

A nem megfelelő jel-zaj arány következtében létrejövő atípusos mintázat jellemzője a 

retardáció nagyfokú változékonysága, irreguláris fokozódása, ami nem felel meg az 

idegrostréteg anatómiai struktúrájának.  Eseteink azt mutatják, hogy az ECC szoftver a 

papillával érintkező fibrae medullares által okozott többlet-retardációt a felső és alsó 

képnegyedben az atípusos polarimetriás mintázathoz hasonló módon semlegesíti. 

Abban az esetben, amelyikben a fibrae medullares nem érintkezett a látóidegfővel, 

és alakja egy idegrostköteg lefutásához volt hasonló, az okozott többlet-retardációt 

egyik kompenzációs technika sem semlegesítette. Ez a VCC módszer esetében nem 

meglepő, mivel ebben az üzemmódban a papillával érintkező fibrae medullares is 

fokozott retardációt mutatott. Az ECC üzemmód esetében a semlegesítés hiányát 

magyarázhatja az, hogy a fibrae medullares által okozott szignál egy retinális 

idegrostköteghez hasonló elhelyezkedésű volt. Ilyen esetben az ECC szoftver a jelet 

feltehetően nem tekinti atípusos szignálnak, és a semlegesítés elmarad.  

Eredményeink azt mutatták, hogy a papilla közelében elhelyezkedő fibrae 

medullares hatással van az SLP vizsgálatra, mind a VCC, mind az ECC kompenzáció 

alkalmazásakor. Az SLP-re gyakorolt hatás azonban függ a kompenzáció módjától, a 

fibrae medullares alakjától és lokalizációjától.  

 

 

5.4. A glaukómás idegrostréteg-veszteség és a funkciókárosodás 

összefüggésének vizsgálata  
 

Vizsgálatunkban azt a kérdést tanulmányoztuk, hogy az eltérő redundanciájú 

ganglionsejt rendszerek funkcionális vizsgálata (szelektív és nem szelektív perimetria) 

hasonló, vagy egymástól eltérő összefüggést mutat-e a glaukómás struktúrakárosodással 
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(Tóth és mtsai 2005). Ezen összefüggés megismerése mind a kutatás, mind a gyakorlat 

szempontjából nagy jelentőséggel bír, hiszen a korai stádiumú glaukóma kimutatása a 

viszonylag későn észlelhető funkciókárosodás miatt kezdetben bizonytalan lehet 

(Pederson és Anderson 1980, Holló 1997, Holló és mtsai 2001, Schlottmann és mtsai 

2004). Emellett korai állapotú glaukómában a kezelés eredményességének, azaz a 

progresszió megszűnésének és az állapot stabillá válásának igazolása is nehéz, ha 

klinikailag szignifikáns funkciócsökkenés még nem alakult ki.  

Vizsgálatunkban egy enyhe-középsúlyos glaukómás károsodást mutató szemekből 

álló glaukómás csoportot és egy teljesen egészséges kontroll csoportot 

tanulmányoztunk. A 17. táblázatból jól látható, hogy a glaukómás csoport MD értéke 

átlagosan 7,48 dB volt, azaz ezek a szemek éppen a struktúra-funkció összefüggés 

szempontjából különösen fontos, viszonylag korai károsodást reprezentálták. A kontroll 

csoport MD értéke 0,43 dB volt, ami teljesen normális funkcióra utal. A SAP és az M-

FDT klinikai értékét jelzi, hogy a vizsgált csoportok mindkét módszerrel jól 

elkülönültek az egyes paraméterek (MS, MD, CLV illetve PSD) alapján (17. és 18. 

táblázat). Ez a klinikailag értékes elkülönülés azonban önmagában még nem biztosíték 

a struktúra-funkció összefüggés kimutathatóságára. A SAP és az M-FDT megfelelő 

paramétereinek vizsgálatunkban kimutatott szoros korrelációja (19. táblázat) arra utal, 

hogy bár a két funkcionális vizsgálattal eltérő ganglionsejt populációt stimulálunk, 

mindkét módszer ugyanazt a biológiai folyamatot jellemzi. 

Mindkét funkcionális módszer esetében a glaukómás látóteret definiáló valamennyi 

paraméter elkülönítette az ép és a kóros polarimetriás mintázatot mutató szemeket (21. 

táblázat). 

A glaukómás és egészséges csoportot jól elkülönítette a scanning lézer polarimetria 

NFI értéke is (17. táblázat). Az NFI olyan paraméter, ami a polarimetriásan mért 

valamennyi adatot, ezek összefüggését és a glaukómás károsodás súlyosságához való 

viszonyát együttesen jellemzi. Vizsgálatunk legfontosabb kérdése az volt, hogy az NFI-

vel jellemzett idegrostréteg-károsodás hogyan korrelál a redundáns illetve a nem 

redundáns rendszert jellemző, kétféle funkcionális vizsgálat eredményével.  A 20. 

táblázat jól mutatja az általunk talált struktúra-funkció összefüggés jellemzőit. A 

korreláció általános volt, ha a minta a teljesen egészséges és az enyhe-középsúlyos 

glaukómás szemeket egyaránt magában foglalta. Ez arra utal, hogy az összefüggés 



 78

valós: minél vastagabb az idegrostréteg (azaz minél nagyobb a retinális ganglionsejtek 

száma), annál jobb a látásfunkció, és fordítva. Ha csak az egészséges csoporton belül 

vizsgáltuk a korrelációt, összefüggés egyik módszerrel sem mutatkozott. Ez nem 

meglepő, hiszen e csoportban minden érték normális és lényegében azonos volt. Ezzel 

szemben a vizsgálatunk szempontjából legfontosabb szemeken, azaz a glaukómás 

csoportban a struktúra-funkció korreláció a látótérvizsgálat módszere szerint elkülönült. 

A hagyományos, nem szelektív perimetriával korreláció nem mutatkozott, ezzel 

szemben M-FDT-vel mind az MS, mind az MD egyértelmű korrelációt mutatott az NFI 

értékével. Mindez azt jelenti, hogy a finom összefüggés kimutatására és elemzésére a 

nem redundáns alrendszerek funkcionális vizsgálata (M-FDT) alkalmasabb lehet, mint a 

klasszikus, a klinikai gyakorlatban jól használható, de kevésbé érzékeny SAP. 

 

 

5.5. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és matrix 

frekvenciakettőzött perimetria kombinált értékelésével  
 

A fejlett országokban a glaukóma az irreverzibilis látásromlás egyik leggyakoribb 

oka (Quigley 1996, Quigley és Broman 2006, Németh és mtsai 2005), így annak 

tömeges szűrése és korai stádiumban való felismerése nagy jelentőségű lenne. Ehhez 

bizonyítottan hatékony, gyors, szállítható, képzett szakszemélyzet által működtethető és 

a szűrés helyszínével szemben különleges követelményeket nem támasztó 

vizsgálómódszerre van szükség. A szűrővizsgálatok pontosságát és pozitív prediktív 

értékét csökkenti a glaukóma statisztikai értelemben alacsony prevalenciája, ami még a 

betegség tekintetében nagy kockázatú népességben sem éri el a szűréshez optimális 

értéket (The Eye Diseases Prevalence Research Group 2004, Antón és mtsai 2004, 

Holló és mtsai 2006). Nehezíti a szűrést az is, hogy a panaszmentes beteg glaukómája 

többnyire még korai stádiumú, és ezért nehezebben diagnosztizálható.  

Szűrővizsgálatunkban GDx-VCC és M-FDT készülékkel nyert eredményeket 

valamint azok kombinációit értékeltük (Tóth és mtsai 2006, Tóth és mtsai 2007/B). A 

részletes elemzésen átesett 181 személy mintegy egynegyedében a glaukómás családi 

anamnézis pozitív, a zöld hályog gyakorisága pedig 13,3 % volt (22. táblázat). Ez annak 

tulajdonítható, hogy a szűrés meghirdetésekor a kockázati tényezőket (pozitív családi 
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anamnézis, 60 év feletti életkor, rövidlátás) kiemelten hangsúlyoztuk, így eleve 

meghatároztuk a cél-populációt, ezáltal növeltük a betegség-prevalenciát, azaz az 

eredményes szűrés valószínűségét.  

Vizsgálatunkban az irodalmi adatoknak és a mindennapi tapasztalatnak megfelelően 

azt találtuk, hogy kizárólag a szemnyomás mérésével a glaukóma nem szűrhető. Akár 

21, akár 24 Hgmm-ben adtuk meg a „normális” szemnyomás felső határát, a pozitív 

valószínűségi érték 1,0 körül maradt (23. táblázat), azaz a szűrésen mért szemnyomás 

nem jelentett támpontot a glaukóma fennállása vagy hiánya szempontjából. Ez nem 

meglepő, ha tekintetbe vesszük, hogy a glaukómásnak bizonyultak legnagyobb része 

normális nyomású glaukómában szenvedett, ami egyezik a kaukázusi népességen 

végzett korábbi szűrővizsgálatok adataival (Grodum és mtsai 2002). 

Munkánk fő célja az volt, hogy az SLP és az M-FDT, két, kórházi körülmények 

között hatékonynak bizonyult vizsgálati módszer (Holló és mtsai 1997/A, Holló és 

mtsai 1997/B, Holló és mtsai 1998, Holló és mtsai 2001, Medeiros és mtsai 2004, 

Mansberger és mtsai 2005, Tóth és mtsai 2005) tömeges glaukóma szűrésre való 

alkalmasságát tanulmányozzuk. A szemek 10%-a egyéb szemészeti betegség miatt a 

műszeres szűrővizsgálatra nem volt alkalmas, a résztvevők 3,4% pedig nem tudta 

kivitelezni a vizsgálatokat. A GDx-VCC vizsgálat jól alkalmazhatónak bizonyult, 

hiszen a 466 szemből csak 43 esetében (11%) volt technikai okból sikertelen a felvétel. 

Az M-FDT vizsgálat kevesebb résztvevő esetében volt eredményes, a sikertelen 

vizsgálatok aránya 18% volt. Ennek a lencsehomály zavaró hatása valamint a 

perimetriában való gyakorlatlanság lehetett az oka. A részletes feldolgozás során 

elemzett 181 személy tekintetében a diabetes mellitus gyakorisága nem különbözött a 

glaukómás és az egészséges résztvevők között. Ez azt jelenti, hogy a cukorbetegség, 

ami mind a retinális idegrostréteg vastagságát, mind a frekvenciakettőzött perimetriával 

meghatározott retinális érzékenységet csökkenti, nem befolyásolta a szűrésre vonatkozó 

statisztikai eredményeket.  

Mind a GDx-VCC, mind az M-FDT vizsgálat esetében előre definiáltuk azokat a 

kritériumokat, amelyek alapján az adott vizsgálati eredményt kórosnak tekintettük. Az 

egyes diagnosztikai kritériumokra kapott szenzitivitás, specificitás, szűrési pontosság, 

pozitív prediktív érték és pozitív valószínűségi arány eredményeket áttekintve látható, 

hogy a vizsgálómódszerek illetve a kritériumok önmagukban, kombináció nélkül 
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glaukóma szűrésre nem voltak alkalmasak: a pozitív valószínűségi arány értéke egyetlen 

esetben sem érte el az optimális 10-et, a legmagasabb pozitív prediktív érték pedig 

csupán 52,6% volt (23. táblázat). Más volt a helyzet, ha az egyes kritériumokat 

kombináltan vizsgáltuk. A kombinációhoz használható leginformatívabb kritérium a 

GDx-VCC NFI, a GDx-VCC szűrőteszt 1, a GDx-VCC rost alakú kiesés és az M-FDT 

szűrőteszt 3 volt. A GDx-VCC szűrőprogram eredménye és az NFI hasonló információt 

hordoz; mindkettő a glaukóma meglétének valószínűségére ad becslést. Amennyiben az 

NFI értékén, a lokalizált kiesés jellemzésére általunk bevezetett „rost alakú kiesés” 

meglétén vagy hiányán valamint az M-FDT szűrőteszt 3 eredményén alapuló 

kritériumokat kombináltuk egymással, 10 feletti pozitív valószínűségi arányt, 96,9%-os 

specificitást és 91,7% szűrési pontosságot kaptunk 41,7%-os szenzitivitás mellett (24. 

táblázat).  

Előrehaladott glaukómára történő szűrés során egy beteg diagnosztizálásának 

elmulasztása már rövidtávon vaksághoz vezethet, és ezért a nagy szenzitivitás a 

legfontosabb követelmény. Ezzel szemben a saját anyagunkban is domináló korai 

stádiumú glaukóma szűrésekor a nagy specificitás kívánatos, hiszen sokkal nagyobb a 

tévesen pozitív eredmény kára (betegségtudat és szorongás kialakulása, újabb 

vizsgálatok szükségessége, felesleges kezelésbe vétel, az egészségügyi rendszer 

megterhelése stb.), mint a rövid távú, a következő esedékes szűrésig kialakuló 

látásromlás kockázata tévesen negatív diagnózis esetén. Ennek ismeretében a 

kritériumok kombinálásával nyert eredményünk kedvezőnek tekinthető.  

Eredményeink azt mutatják, hogy bár ideális vizsgálati technika a glaukóma 

tömeges szűrésére jelenleg nem létezik, a részletes GDx-VCC vizsgálat lokális és 

globális eltéréseket kimutató paramétereinek valamint az M-FDT szűrőprogramjának a 

kombinálásával még a korai stádiumú glaukóma is kielégítően szűrhető ki. Az általunk 

vizsgált módszerek további előnye a mérés gyorsasága, a műszerek könnyű 

szállíthatósága és nem-invazív jellege valamint az, hogy a készülékeket képzett 

szakszemélyzet is kezelheti.   
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5.6. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és scanning 

lézer tomográfia kombinált értékelésével 
 

Vizsgálatunk célja két modern morfológiai vizsgálómódszer, az SLP (GDx-VCC) és 

az SLT (HRT II) tömeges glaukóma szűrésre való alkalmasságának tanulmányozása 

volt (Tóth és mtsai 2007/A, Tóth és mtsai 2008). Korábbi, az 5.5. pontban diszkutált 

szűrővizsgálatunk (Tóth és mtsai 2006, Tóth és mtsai 2007/B) során a funkcionális 

vizsgálómódszer (M-FDT) esetében a sikertelen vagy nem kivitelezhető vizsgálat 

aránya 21% volt, amit részben a perimetriás gyakorlatlanság következményének 

tartottunk. A jelen vizsgálatunkban alkalmazott két strukturális módszer a beteg kisebb 

kooperációját igényli, ezért a korább szűrés során tapasztaltnál kevesebb sikertelen 

vizsgálatra számítottunk. A választott eszközök korábbi, kórházi körülmények között 

végzett vizsgálatokban jó diagnosztikai hatékonyságot mutattak magas szenzitivitással 

és specificitással (Reus és Lemij 2004, Harasymowycz és mtsai 2005, Holló és mtsai 

1997/A, Holló és mtsai 1997/B, Holló 1996, Coops és mtsai 2006, Baraibar és mtsai 

2007).  

A szűrésünkön megjelent 136 személy 272 szeme közül statisztikai értékelésre 118 

fő 218 szeme bizonyult alkalmasnak. Ebben a részpopulációban a glaukóma 

prevalenciája (10,6%, 25. táblázat) jóval nagyobb volt a résztvevők életkora alapján 

várható gyakoriságnál (Quigley és Broman 2006). Ez azzal magyarázható, hogy a 

szűrésre vonatkozó felhívásban a kockázati tényezők ismertetése nagy hangsúly kapott. 

A kockázati tényezők ismertetésének tudható be a pozitív glaukómás családi 

anamnézisnek az átlagosnál jóval nagyobb (21,2 %) gyakorisága is. Noha a glaukóma 

prevalenciája anyagunkban a szokásosnál lényegesen nagyobb volt, statisztikai 

értelemben ez az érték alacsonynak számít. A glaukómásnak bizonyult résztvevők 

betegségének súlyossága 73,9%-ban enyhe volt, közepes és súlyos károsodás pedig 

mindössze 17,4 és 8,7%-ban fordult elő. Mindezek alapján az általunk vizsgált 

populáció glaukóma stádium megoszlása a kaukázusi népességen végzett glaukóma 

szűrésre típusos volt, azaz nagy specificitású vizsgálómódszert igényelt. Ennek 

megfelelően eredményeink is általánosan jellemzőnek tekinthetők. 

A végleges klasszifikációval glaukómásnak minősített 23 szem több mint fele 

normális nyomású glaukómában szenvedett. Ez a magas arány egyezik a kaukázusi 
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népességen végzett más szűrővizsgálatok adataival valamint saját korábbi vizsgálatunk 

eredményével (Grodum és mtsai 2002, Tóth és mtsai 2006, Tóth és mtsai 2007/B). A 

118 fő adatainak részletes elemzésekor a végül egészségesnek illetve glaukómásnak 

klasszifikált csoportok között a diabetes mellitus gyakoriságában nem volt különbség, 

azaz a cukorbetegség, ami csökkenti a retinális idegrostréteg vastagságát, nem 

befolyásolta a GDx-VCC vizsgálat és a HRT II idegrostréteg vastagság paraméter 

statisztikai értékelését. Okuláris hipertenzió anyagunkban csupán 5%-ban fordult elő.  

Technikai szempontból a scanning lézer polarimetria jól alkalmazhatónak bizonyult, 

az elvégzett GDx-VCC vizsgálatok 91,9%-ban sikeresek voltak. A sikertelenség 

okaként rossz képminőség mindössze 6,4%-ban, elégtelen kooperáció pedig 1,7%-ban 

szerepelt. A scanning lézer tomográfiás vizsgálat valamivel kevésbé volt eredményes: 

sikeres, jó minőségű felvétel a HRT II vizsgálatok 81,4%-ában született. Rossz 

képminőség 11,0%-ban, elégtelen kooperáció 7,6%-ban okozott sikertelenséget. A két 

módszer sikerességében mutatkozó különbség egyik okának a HRT II vizsgálat 

hosszabb mérési időtartamát tarthatjuk. A HRT II mérés hosszabb fixálást igényel, mint 

a GDx-VCC felvétel, ezért a képrögzítés során szemmozgások gyakrabban fordulhatnak 

elő. Ezek jelentősen rontják a képminőséget, és értékelhetetlenné tehetik a 

regisztrátumot. Nem zárható ki az sem, hogy a GDx-VCC és a HRT II készülékkel 

végzett mérést eltérő mértékben befolyásolja a szemlencse állapota. A résztvevők 

életkora alapján a nuclearis és a hátsó subcapsularis cataracta gyakori lehetett a vizsgált 

populációban. Ha a két vizsgálómódszert a szemlencse homályai eltérően befolyásolták, 

az eltérő sikeresség részben e hatással is indokolható. 

A statisztikai mutatók eredményeit áttekintve látható, hogy a HRT II vizsgálat 

egyetlen paramétere sem volt a glaukóma szűrésére alkalmas: a pozitív valószínűségi 

arány egyetlen esetben sem érte el az 5-ös értéket (26. táblázat). E tekintetben nem volt 

jelentős különbség a Moorfields regresszió analízis valamint a Glaucoma Probability 

Score eredménye között. Megjegyzendő azonban, hogy a Moorfields regresszió analízis 

elvégzéséhez szükséges papillahatár-definiálás során nem használtunk a körülrajzolást 

pontosító papilla-fényképfelvételt. Ez a HRT II klasszikus kórházi használata során nem 

lenne optimális, azonban a tömeges glaukóma szűrés során a megfelelő 

fényképfelvételek elkészítése és az értékeléshez történő időigényes felhasználása nem 
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lenne lehetséges. Mivel a jelen vizsgálatban szűrési helyzetet elemeztünk, a tömeges 

szűrés során rendelkezésre álló feltételeknek megfelelően jártunk el. 

A GDx vizsgálat egyedi paraméterei a HRT II paramétereinél valamivel jobb 

eredményt mutattak: a szűrőteszt – a határeseteket egészségesnek tekintve – valamint a 

részletes program Nerve Fiber Indicator paraméterének (kóros, ha NFI >30) pozitív 

valószínűségi aránya 5 fölött volt, azonban a 10-es értéket ezek a paraméterek sem érték 

el (26. táblázat).  

Vizsgálatunk következő lépéseként a legeredményesebb kritériumokat egy-egy 

módszeren belül kombináltuk egymással, majd ismét meghatároztuk e kombinációk 

szenzitivitását, specificitását, pontosságát és valószínűségi arányát. A HRT II vizsgálat 

egyetlen kombinációja sem eredményezte a szűrési hatékonyság jelentős javulását, a 

pozitív valószínűségi arány továbbra sem haladta meg az 5-öt. Ezzel szemben a GDx-

VCC vizsgálat egyes kritériumainak kombinálásával a szűrési hatékonyság tovább 

növekedett. Ha az NFI értéke, legalább egy vastagságparaméter és a rost típusú kiesés 

egyaránt kóros volt, a PLR értéke 14,0-ra növekedett 98,4%-os specificitás, 21,7%-os 

szenzitivitás valamint 90,3%-os pontosság mellett (27. táblázat). 

Az SLP és SLT vizsgálatokat egymással kombinálva a szűrési hatékonyság nem 

javult a GDx-VCC vizsgálat eredményeihez képest: a legeredményesebb kombináció 

(GPS, NFI, GDx vastagságparaméterek, rost alakú kiesés) PLR értéke 10,1 volt, ami a 

GDx-VCC vizsgálat fent említett kombinációjához képest nem jelentett PLR 

növekedést (28. táblázat). 

Jelen tanulmányunkban a GDx-VCC vizsgálat egyedi paraméterei valamint azok 

kombinációi hasonló hatékonyságot mutattak, mint az 5.5. pontban diszkutált korábbi 

szűrővizsgálatunk során (Tóth és mtsai 2006, Tóth és mtsai 2007/B). Míg a GDx-VCC 

vizsgálat funkcionális vizsgálattal való kombinálása a pozitív valószínűségi arány és a 

pontosság további jelentős növekedését eredményezte, jelenlegi tanulmányunkban az 

SLP és SLT vizsgálat kombinált használata és értékelése nem bizonyult előnyösnek a 

glaukóma szűrésében. Mindez arra utal, hogy a műszeres glaukómaszűrés céljára olyan 

módszerek kombinált alkalmazása lehet célszerű, amelyek egyike a struktúrakárosodás, 

másika a funkciócsökkenés kimutatására alkalmas. Noha a HRT II és a GDx-VCC 

működési elve alapvetően eltér egymástól, a mért jellegzetesség mindkét módszer 



 84

esetében struktúrakárosodás, ami, bizonytalanság esetén, mindkét eszköz 

alkalmazhatóságát hasonlóan befolyásolhatja. 

A GDx-VCC szűrési alkalmasságára vonatkozó eredményeink megerősítették a 

korábbi, szintén hazai népességre vonatkozó adatainkat, melyeket az 5.5. pontban 

diszkutáltunk. Ez amellett szól, hogy a polarimetria értékes módszer lehet a glaukóma 

széles körű szűrésében. 

 

 

5.7. A glaukóma progressziójának korai kimutatása scanning lézer 

polarimetriával 
 

Követéses vizsgálatunkban azt tanulmányoztuk, hogy a glaukóma enyhe 

progressziója kimutatható-e a GDx-VCC illetve a GDx-ECC szoftverrel (Tóth és Holló 

2008). Ehhez egészséges és glaukómás szemeket tanulmányoztunk 2,5 éven keresztül 

félévenkénti látótér és SLP vizsgálattal. Az adatok értékelésekor a betegcsoportot 

további két alcsoportra bontottuk: az eltelt idő során látótér-progressziót mutató 

valamint progressziót nem mutató csoportra. A progrediáló és a stabil glaukómás 

csoport nem különbözött egymástól az életkor, a glaukóma súlyossága, a kiinduláskor 

mért látótér-károsodás és RNFL vastagság valamint a követési idő tekintetében (29. 

táblázat), így a két csoport összehasonlítható volt.  

A vizsgálat ideje alatt egyik csoportban sem találtunk szignifikáns RNFL vastagság 

változást (30. táblázat), amit a viszonylag rövid követési idő (átlagosan 2,6 év) 

magyarázhat. Ezzel szemben a GDx-ECC vizsgálat NFI értékének hosszú távú 

variabilitása (ISD) szignifikánsan nagyobb volt a progrediáló glaukómás csoportban, 

mint a stabilban (31. táblázat). Emellett mind a VCC-NFI mind az ECC-NFI ISD értéke 

szignifikánsan nagyobb volt a két betegcsoportban, mint az egészséges 

kontrollcsoportban. Megfigyelhető továbbá az a tendencia is, hogy az ISD-értékek 

nagyobbak voltak a glaukómás csoportokban, mint a kontrollcsoportban, valamint 

nagyobbak voltak a progrediáló csoportban, mint a stabil glaukómás csoportban (31. 

táblázat). Az NFI olyan paraméter, ami a polarimetriásan mért valamennyi adatot, ezek 

összefüggését és a glaukómás károsodás súlyosságához való viszonyát együttesen 

jellemzi. Nem meglepő tehát, hogy az SLP paraméterek közül éppen az NFI bizonyult a 
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legérzékenyebbnek a progresszió kimutatásában. A VCC-NFI és ECC-NFI 

érzékenysége közötti különbséget az atípusos regisztrátumok viszonylag nagy száma 

magyarázhatja. Az ECC szoftver bizonyítottan csökkenti a mérési zajt, és atípusos 

retardáció esetén – ami idős glaukómás szemeken meglehetősen gyakori – javítja az 

SLP diagnosztikus hatékonyságát (Tóth és Holló 2005, Bagga és mtsai 2005, Reus és 

mtsai 2006, Sehi és mtsai 2006, Sehi és mtsai 2007, Medeiros és mtsai 2007/A, Bowd 

és mtsai 2007, Mai és mtsai 2007). Bár vizsgálatunkban a TSS tekintetében nem volt 

szignifikáns különbség az egyes csoportok között, az atípusos mintázat aránya a 

progrediáló csoportban magasabb volt, mint a másik két csoportban, így betegeink 

körében az ECC módszer alkalmazása előnyösebb volt. Ezt támasztja alá a logisztikus 

regresszió számítás (33. táblázat) eredménye is, ami több ECC paraméter esetében is 

szignifikáns kapcsolatot mutatott ki az ISD értéke és a látótér-progresszió között, míg a 

VCC paraméterekre kapcsolat nem volt kimutatható. 

A vizsgált SLP paraméterek rövid távú variabilitása nem különbözött a csoportok 

között, és alacsonyabb volt a megfelelő paraméterek hosszú távú variabilitásánál (32. 

táblázat). A GDx-VCC NFI és GDx-ECC NFI paraméterek rövid távú variabilitása nem 

különbözött a két glaukómás csoport között. A rövid távú és a hosszú távú variabilitás 

különbsége azonban a progrediáló csoportban jelentősen nagyobb volt, mint a stabil 

glaukómás csoportban és kontrollcsoportban. Mindez egyrészt azt jelenti, hogy az egyes 

csoportok nem különböztek egymástól a technikai variabilitás tekintetében, másrészt azt 

is nyilvánvalóvá teszi, hogy az ISD többféle információt tartalmaz. Értékét együttesen 

határozza meg a tényleges technikai variabilitás és a biológiai variabilitás (a retardáció 

változékonysága). A biológiai variabilitás nélküli hosszú távú technikai variabilitást 

egészséges szemekről nyert SLP paraméterek ISD értékével jellemezhetjük. Medeiros 

és munkatársai 1-3 éves követési idő alatt egészséges szemeken vizsgálták a GDx-VCC 

módszerrel mért hosszú távú variabilitást (Medeiros és mtsai 2007/B). Saját 

vizsgálatunkban, a kontrollcsoportban mért ISD értékek megfeleltek a Medeiros-

tanulmányban bemutatott eredményeknek, míg a glaukómás csoportokban, különösen a 

progrediáló csoportban, az ISD értékek magasabbak voltak a Medeiros-munkacsoport 

értékeinél (13. ábra, 85. oldal). Az ISD fokozatos növekedése az egészséges, a stabil 

glaukómás és a progrediáló glaukómás csoport között különösen a mérési zajtól 

mentesített, ECC szoftverrel nyert értékeken látszik. Mivel a két glaukómás csoport 
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nem tért el egymástól az életkor és a betegség súlyossága, tehát a mérést technikailag 

befolyásoló biológiai szempontok tekintetében, az ISD-ben mutatkozó különbséget a 

progresszióval kapcsolatba hozható biológiai jellegzetesség magyarázhatja.  

 

 
 

13. ábra. Saját vizsgálatunk ISD értékeinek összehasonlítása a Medeiros és 

munkatársai (2007/B) által publikált, egészséges szemekre vonatkozó adatokkal 



 87

Az SLP-vel mért retardációt a retinális ganglionsejt-axonok intracelluláris 

sejtalkotóinak párhuzamos rendezettsége eredményezi (Knighton és mtsai 1998, Huang 

és Knighton 2005, Huang és mtsai 2006). A retinális ganglionsejtek glaukómás 

apoptózisa lassú folyamat, melynek során az axonális mikrotubulusok fokozatosan 

tűnnek el, az egyes sejtalkotók párhuzamos rendezettsége időnként csökken, majd újra 

fokozódik (Huang és Knighton 2005, Balaratnasingam és mtsai 2007). A haldokló 

ganglionsejtek funkcionális aktivitása csökken, azonban ez reverzibilis lehet (Ventura és 

Porciatti 2005, Ventura és mtsai 2006, Balaratnasingam és mtsai 2007). Vizsgálatunk 

eredményei arra utalnak, hogy a lassan haldokló retinális ganglionsejt párhuzamosan 

rendezett sejtalkotóinak mennyisége a végleges sejthalál előtti hosszú időszakban 

fluktuálhat. Az általunk kimutatott nagyobb ISD értékek (a glaukómás csoportokban az 

egészségesekhez képest valamint a progrediáló csoportban a stabil betegcsoporthoz 

képest) a technikai variabilitásra rátevődő biológiai fluktuációt jelenthetik.  

Összefoglalva, eredményeink azt mutatták, hogy glaukómás szemeken a hosszú távú 

variabilitás növekedésének kimutatására a GDx-ECC szoftver alkalmasabb a GDx-VCC 

módszernél. Eredményeink arra utalnak, hogy klinikailag progrediáló glaukóma esetén 

a polarimetriás paraméterek kimutatható változásánál hamarabb jelentkezik azok hosszú 

távú variabilitásának növekedése. E variabilitás-növekedés feltehetően a haldokló 

axonok sejtalkotóinak mennyiségében és elrendeződésében bekövetkező fluktuáció 

következménye. 
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6. AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ EREDMÉNYEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA, AZ ÚJ EREDMÉNYEK JELENTŐSÉGE 
 

 

6.1. Az individuális és a továbbfejlesztett cornea kompenzáció hatása a 

polarimetriás regisztrátumra atípusos retardációs mintázat esetén 
 

Nemzetközileg is elsőként publikált eredményeink azt mutatják, hogy az ECC 

szoftver statisztikailag és klinikailag szignifikáns mértékben csökkenti az atípusos 

polarimetriás mintázatot mind glaukómás, mind egészséges szemeken. Atípusos 

mintázat esetén az ECC módszer a szemek klasszifikációjára alkalmasabb, mint a VCC 

szoftver, így – figyelembe véve az atípusos mintázat gyakoriságát a glaukómás 

populációban – az új kompenzációs módszernek a jövőben fontos szerepe lehet a 

scanning lézer polarimetria klinikai gyakorlatában.  

 

 
 
6.2. A lézer-asszisztált in situ keratomileusis hatása az individuális és a 

továbbfejlesztett cornea kompenzációval készített polarimetriás 

regisztrátumra  
 

Eredményeink elsőként bizonyították, hogy az ECC szoftver sikeresen csökkenti a 

nem kompenzált cornealis polarizációból származó mérési zajt, amire a jelenleg 

kereskedelmi forgalomban lévő VCC technika nem képes. Felismerésünk rámutat arra, 

hogy a szoftverfejlesztés eredeti szándéka, azaz a retina körüli rétegekből eredő mérési 

zaj kiküszöbölése mellett, az ECC kompenzációs technika alkalmas az elülső 

szegmentumból érkező mérési zaj fokozottan hatékony neutralizálására is. Jelenleg nem 

ismert, hogy a cornea polarizáló hatása változik-e hosszú távon. Ha igen, az ECC 

szoftverrel a változás torzító hatása kiküszöbölhető lehet a hosszú távú gondozás során.  
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6.3. A fibrae medullares, mint természetes humán polarizációs modell 

hatása az individuális és a továbbfejlesztett cornea 

kompenzációval készült polarimetriás regisztrátumra  
 

Vizsgálatunk eredménye nemzetközileg is elsőként mutatta meg, hogy a papilla 

közelében elhelyezkedő fibrae medullares hatással van az ECC kompenzációval végzett 

SLP vizsgálatra, így fibrae medullares jelenlétekor a hibás interpretáció elkerüléséhez a 

regisztrátum egyedi értékelésére van szükség. Kimutattuk, hogy az SLP-re gyakorolt 

hatás függ a kompenzáció módjától, a fibrae medullares alakjától és lokalizációjától.  

 

 

6.4. A glaukómás idegrostréteg-veszteség és a funkciókárosodás 

összefüggésének vizsgálata  
 

Munkánk eredménye arra utal, hogy korai glaukóma esetén a strukturális és 

funkcionális károsodás finom összefüggésének kimutatására és elemzésére a szelektív 

funkcionális vizsgálat (M-FDT) alkalmasabb lehet, mint a hagyományos, a klinikai 

gyakorlatban jól használható, de kevésbé érzékeny SAP. 

 

 

6.5. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és matrix 

frekvenciakettőzött perimetria kombinált értékelésével  
 

Nemzetközileg elsőként mutattuk ki, hogy a GDx-VCC részletes programjának és 

az M-FDT szűrőprogramjának kombinált alkalmazásával még a korai stádiumú 

glaukóma is kielégítő eredményességgel szűrhető. Ennek klinikai jelentősége nagy, 

mivel a glaukóma az irreverzibilis látásromlás egyik leggyakoribb oka, és szűrése 

jelenleg sem megoldott. Az általunk kialakított kombinációs módszer további előnye a 

vizsgálat gyorsasága, a műszerek könnyű szállíthatósága és a vizsgálat nem-invazív 

jellege valamint az, hogy a készülékeket képzett szakszemélyzet is kezelheti.   
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6.6. Tömeges glaukóma szűrés scanning lézer polarimetria és scanning 

lézer tomográfia kombinált értékelésével 
 

Eredményeink azt mutatták, hogy az SLT vizsgálat általunk tanulmányozott 

szoftverei (HRT II, Moorfields regresszió analízis, Glaucoma Probability Score) korai 

állapotú glaukóma tömeges, hatékony szűrésére nem alkalmasak, és SLP vizsgálattal 

kombinálva sem jelentenek előnyt tömeges glaukóma szűrésben. Ezzel szemben a GDx-

VCC szűrési alkalmasságára vonatkozó eredményeink megerősítették a 4.5. pontban 

részletezett korábbi eredményeinket. 

 

 

6.7. A glaukóma progressziójának korai kimutatása scanning lézer 

polarimetriával 
 

Munkánk során nemzetközileg elsőként vizsgáltuk a korai progresszió 

szisztematikus kimutathatóságának lehetőségét a GDx-VCC és a GDx-ECC szoftver 

alkalmazása során. Kimutattuk, hogy enyhe funkcionális progresszió esetén a 

polarimetriás paraméterek változásánál hamarabb mutatható ki a paraméterek hosszú 

távú variabilitásának növekedése. E növekedés kimutatására a GDx-ECC szoftver a 

GDx-VCC módszernél alkalmasabb bizonyult, ennek valószínű magyarázatát 

megadtuk. Ezek ez eredmények minden bizonnyal fontosak lesznek a korai 

polarimetriás progresszió kimutatására vonatkozó további vizsgálatok tervezése és 

értékelése során. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 

A glaukóma a retinális ganglionsejtek progresszív apoptózisával járó betegség, a vakság egyik 

leggyakoribb oka. A glaukóma korai diagnózisához valamint az esetleges progresszió megítéléséhez 

a ganglionsejtek mennyiségét jellemző paraméterek objektív mérésére van szükség. Ezt a célt 

szolgálja a retinális idegrostréteg scanning lézer polarimetriás (SLP) mérése, melynek kifejlesztésére 

és a klinikai gyakorlatba való bevezetésére az elmúlt másfél évtizedben került sor, azonban a 

technika jelenleg is folyamatos fejlesztés alatt áll. Munkám során a jelenleg kereskedelmi 

forgalomban elérhető szoftver (GDx-VCC) valamint egy új, még fejlesztés alatt álló szoftver (GDx-

ECC) klinikai alkalmazhatóságát vizsgáltam. Az ECC szoftvert az ún. atípusos, a VCC szoftverrel 

nehezen klasszifikálható regisztrátumok képminőségének javítására fejlesztették ki.  

Vizsgálataim során tanulmányoztam az ECC atípiát és cornealis mérési zajt csökkentő hatását; 

vizsgáltam a fibrae medullares VCC és ECC regisztrátumra gyakorolt hatását; tanulmányoztam a 

GDx-VCC és a hagyományos látótérvizsgálat (SAP) valamint a korai károsodásokra érzékenyebb 

matrix frekvenciakettőzött perimetria (M-FDT) közötti esetleges korrelációt; vizsgáltam az SLP, az 

M-FDT és egy másik strukturális diagnosztikai módszer, a scanning lézer tomográfia (SLT) 

tömeges glaukóma szűrésre való alkalmasságát; végül tanulmányoztam a VCC és az ECC szoftver 

alkalmasságát a glaukóma progressziójának kimutatására.  

Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy az ECC hatékonyan semlegesíti mind az atípiát, 

mind az elülső szegmentumból származó mérési zajt; a fibrae medullares SLP-re gyakorolt hatása 

függ a használt szoftververziótól valamint a rendellenesség lokalizációjától; az M-FDT a SAP 

vizsgálatnál alkalmasabb a ganglionsejt veszteség és a funkciókárosodás összefüggésének 

vizsgálatára; az SLP és M-FDT egymással kombinálva alkalmas lehet tömeges glaukóma szűrésre, 

azonban az SLT vizsgálat a jelenlegi szoftverekkel erre nem alkalmas; végül a glaukóma 

progresszióját leghamarabb az SLP vizsgálat ECC-NFI nevű paraméterének hosszú távú 

variabilitás-növekedése jelzi.  
 

Tóth M, Holló G. Enhanced corneal compensation for scanning laser polarimetry on eyes with atypical 

polarisation pattern. Br J Ophthalmol 2005; 89:1139-1142.  IF: 2,459 

Tóth M, Kóthy P, Vargha P, Holló G. Accuracy of Combined GDx-VCC and Matrix FDT in a glaucoma 

screening trial. J Glaucoma 2007; 16:462-470.  IF: 1,799 

Tóth M, Holló G: Increased long-term measurement variability with scanning laser polarimetry employing 

enhanced corneal compensation: an early sign of glaucoma progression. J Glaucoma, 2008; in press. IF: 1,799 
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SUMMARY 
 

Glaucoma, one of the leading causes of blindness is induced by progressive apoptotic loss of the 

retinal ganglion cells.  To detect glaucoma early in the disease process and to assess the possible 

progression, quantitative measurement of the ganglion cell number is needed. Retinal nerve fibre 

layer thickness measurement with scanning laser polarimetry (SLP) was developed for these 

purposes. SLP was introduced to the clinical practice fifteen years ago, but it is still under continuous 

development. In my research I focused on the clinical application of the commercially available 

software (GDx-VCC) as well as a new software version (GDx-ECC) presently under development. 

Using the ECC software the image quality improves in cases when the image is “atypical” and 

therefore difficult to classify with the VCC software.  

 I investigated the influence of ECC on image atypicality and anterior segment retardation noise; 

the effect of myelinated retinal nerve fibres on the VCC and ECC imaging; the correlation between 

GDx-VCC and two types of visual field testing methods, namely standard automated perimetry 

(SAP), and matrix frequency-doubling perimetry (M-FDT) which is considered specifically 

sensitive for the detection of early damage; the screening ability of SLP, M-FDT and another 

structural diagnostic technique, scanning laser tomography (SLT); the suitability  of  VCC and ECC 

to the detection of glaucoma progression.  

Our results showed that ECC can effectively neutralize both image atypicality and anterior 

segment’s noise; the influence of myelinated retinal nerve fibres on the SLP images varies between 

the software versions and according to the retinal location of the disorder; SLP has a better structure-

function relationship with M-FDT than with SAP; the combined use of SLP and M-FDT can be 

considered a useful tool for screening, but use of SLT with the present software can not; finally, the 

earliest SLP indicator of  glaucoma progression is the increase of the long term variability of a GDx-

ECC parameter, called NFI.   

 

Tóth M, Holló G. Enhanced corneal compensation for scanning laser polarimetry on eyes with atypical 

polarisation pattern. Br J Ophthalmol 2005; 89:1139-1142.  IF: 2,459 

Tóth M, Kóthy P, Vargha P, Holló G. Accuracy of Combined GDx-VCC and Matrix FDT in a glaucoma 

screening trial. J Glaucoma 2007; 16:462-470.  IF: 1,799 

Tóth M, Holló G: Increased long-term measurement variability with scanning laser polarimetry employing 

enhanced corneal compensation: an early sign of glaucoma progression. J Glaucoma, 2008; in press. IF: 1,799 
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