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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

ADL UPDRS-II skála 
ApEn becsült entrópia 
BD test diszkomfort 
COG kognició 
CT komputertomográfia 
CSF csúcsfrekvemcia 
DBS mély agyi stimuláció 
DFA detrendált fluktuáció analízis 
DLA napi aktivitás a PDQ-39 szerint 
DLPFC dorsolaterális praefrontális cortex 
DSDT digitális spirálrajzoló teszt 
EWB emicionális jólét (emotional well being) 
FD frekvencia diszperzió 
GPi globus pallidus internus 
HI harmonikus index 
H-norm fázistérben visszatérő periódus sűrűségének normált entrópiája 
H-Y Hoehn-Yahr skála 
KF középfrekvencia 
LED levodopa ekvivalens dózis 
MER mikroelektródás regisztráció 
MO mobilitás 
MR mágneses magrezonancia 
MS UPDRS-III motoros skála 
NDA nemlineáris dinamikus analysis 
OFF gyógyszermentes állapot 
ON gyógyszerezett állapot 
P szignifikancia 
PAM passzív marker alapú mozgáselemzés 
PDQ-39 Parkinson’s disease Questionnaire 
PET pozitron-emissziós tomográfia 
PIGD psotural instablity gait disorder 
PK Parkinson-kór 
PMC praemotoros cortex 
RPDE fázistérben a visszatérő periódus sűrűségének entrópiája 
S&E Schwab and England napi aktivitás 
SD  standard deviáció 
SimOFF kikapcsolt mély agyi stimuláció 
SNc substantia nigra pars compacta 
SNr substantia nigra pars reticulata 
SPECT single photon emissziós tomográfia 
SS szociális támogatottság (social support) 
ST stigma 
StimON bekapcsolt smély agyi stimuláció 
STN nucleus subthalamicus 
UPDRS Unified Parkinsons Disease Rating Scale 
Vim ventralis intermedialis 
Vop ventralis oralis posterior 
VPL ventro-postero-laterális  
VPLP ventro-postero-laterális pallidotomia 
α-norm normált exponens 
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2. BEVEZETÉS 

A Parkinson-kór (PK) progresszív, második leggyakoribb neurodegeneratív betegség, 

világszerte a lakosság 0,3 %-a érintett. A kor előrehaladtával gyakorisága növekszik, 60 

évnél idősebb korban 1-2 %-ban fordul elő. Elsőként James Parkinson 1817-ben írta le a 

kórképet, amit kórszövettanilag a substantia nigra pars compacta-nak nevezett területén a 

dopamint termelő sejtek pusztulása, a melanin tartalmú dopaminerg neuronok számbeli 

csökkenése, és a maradék nigralis neuronokban kimutatható Lewy-testek, cytoplasmaticus, 

eosinophil zárványok megjelenése jellemez. Ezek a PK betegekben a substantia nigraban, a 

hypothalamusban, a hippocampusban, a kéregben és a gastrointestinalis tractusban, is 

megtalálhatók (Brooks 1998). 

2.1. Etiológia 

Az 50-ik életév alatt a PK kialakulásában az örökléstani tényezők aránya nagyobb, míg 

a később manifesztálódó esetekben inkább a környezeti tényezők dominálnak. Mindegyik 

esetben az eredmény a nigralis neuronok apoptoticus pusztulása az oxidatív stressz, a 

mitokondriális működészavar, az excitotoxicitás és gyulladásos folyamatok következtében 

(Jenner és Olanow 1998). 5-10 %-ban fordulhat elő familiáris eredet, ezek hátterében 

ezidáig 11-féle génmutációt sikerült kimutatni, melyek az 1.,2.,4.,6. és 17. kromoszómához 

kötődhetnek. (Marsden és Olanow 1998). 

 

2.2. Tünetek 

A dopamin hiánya kihat az egész nigrostriatalis rendszerre, és ennek következtében 

alakulnak ki az alapvető diagnosztikus ismérvet jelentő klinikai tünetek: nyugalmi tremor, 

rigiditás, bradykinesis és a járászavar és poszturális instabilitás. Emellett kiegészítő 

motoros tünet a mikrográfia, mimikaszegény arc, pislogás csökkenés és lefagyás.  A 

motoros tünetek mellett autonóm (kenőcsös arc, seborrhea, orthostaticus hypotonia, 

vizelettartási zavar, obstipatio), illetve pszichés tünetek (depresszió, subcorticalis 

demencia) egyéni megjelenése is megfigyelhető. A betegnek nem feltétlenül jelentkezik 

minden tünete. Az idiopátiás PK akkor állapítható meg, amikor a felsorolt alapktritériumok 

mellett a tünetek közül legalább kettő jelentkezik, és a beteg tüneteit az L-dopa csökkenti. 

A legbiztosabb klinikai diagnózis a nyugalmi tremor, a tünetek aszimmetriája és a jó L-

dopa reszponzivitás együttes előfordulása képezi A PK diagnózis megállapítása a „United 

Kingdom Parkinson's Disease Society Brain Bank kritériumai alapján javasolt. (Hughes és 
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mtsai 2002). Elkülönítő diagnózis szempontjából parkinsonizmust a PK mellett a 

„parkinson-plusz” szindrómák (Multiszisztémás Atrófia, Progresszív Szupranukleáris 

Parézis, Kortikobazális Degeneráció) és másodlagos parkinson-szindrómák okozhatnak 

(vaszkuláris elváltozás, daganat, mérgezés, stb. következtében). A pontos diagnózist 

nehezíti, hogy a PK betegek 30 %-ánál nem jelentkezik tremor. Az MR, a PET és a SPECT 

vizsgálat kiegészítő információt adhat (Olanow és mtsai 2009). 

 

2.3. Gyógyszeres kezelés 

A 2000-ben Nobel-díjat kapott Arvid Carlsson a reserpinnel végzett kísérletei során 

bukkant a dopaminra, amikor spektrofotofluoriméter segítségével a neurotranszmitterek és 

prekurzoraik viszonyát kutatta, és már 1960-ban neurotransmitternek tartotta. A fiatal 

osztrák Oleh Hornykeiwicz elhalt Parkinson-kórosok striátumában csökkent 

dopaminszintet talált. Ez alapján 1961-ben Walter Birkmayer neurológussal L-dopát adtak 

20 súlyos Parkinson-kóros betegnek, ami látványos hatást eredményezett. Néhány évvel 

később George Cotzias Long Island-ban orálisan adagolt L-dopa vizsgálatot indított, 

melynek eredményeit 1968-ban 28 beteg 2 éves követésével közölt. Az FDA 1970-ben 

engedélyezte a gyógyszer alkalmazását. (Abbott 2010). 

A dopamin-helyettesítő kezelés során dopa-dekarboxiláz inhibitor adása szükséges, 

ami a perifériás dopaminhatást csökkenti.  A gyógyszernek jelenleg hosszúhatású formája 

is alkalmazható. Késői mellékhatásként „on-off” motoros fluktuáció, dyskinesis alakulhat 

ki, ami  5-10 év gyógyszerszedést követően a betegek 50-90 %-ánál is előfordul, de 70 év 

felett elkezdett kezelésnél ritkán alakul ki (Ahlskog és Muenter 2001). A katechol-O-

metiltranszferáz gátlók széleskörű alkalmazása fokozta az L-dopa hatást. Ezek közé 

tartozik a tolcapone és az entacapone, utóbbit már L-dopával és dekarboxiláz inhibitorral 

kombinálva is fogalmazzák. 

Korai stádiumban a dopamin-agonisták alkalmazása és a szelektív irreverzibilis 

monoamin-oxydáz-B inhibitorok alkalmazása javasolt, melynek első képviselője a magyar 

fejlesztésű selegiline. Emellett az utóbbi években a rasagiline és a safinamide jelent meg, 

melyek alkalmazása késleltetheti a motoros fluktuációk kialakulását. Szerotonin szindróma 

veszélye miatt SSRI és triciklikus antidepresszánsokkal együttadása nem javasolt.  

Az első dopamin agonisták ergot-származékok voltak (bromocriptine, pergolide, 

cabergoline), melyeket utóbbi évtizedben a nem ergot agonista ropinirole és a pramipexol 
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váltott, utóbb a rotigotin jelent meg tapasz formájában. Az apomorphin hatása rövid, 

szubkután alkalmazható. Már a XIX. század közepétől a tremor kezelésében alkalmazták a 

Belladonnából nyert anticholinerg szereket, a trihexyphenidyl, benztropine, biperiden, 

orphenadrine és procyclidine centrális és perifériás cholinerg hatást is gyakorol. Az 

amantadin antivirális szer, mely NMDA-antagonista hatása révén kifejezettebben hat a 

bradykinesisre és a rigorra, de kevésbé a tremorra, mint az anticholinerg szerek. 

Gyógyszeres kezeléssel a betegek túlnyomó többsége évek során a napi adag emelése vagy 

kombinálása mellett egyensúlyban tartható, de a tünetek súlyosbodása, a dyskinesisek 

megjelenése, a mellékhatások és elsősorban a remegés gyakori gyógyszer-rezisztenciája 

miatt indokolttá válhat a sebészi kezelés. 

 

2.4. Sebészi beavatkozások 

A sebészi kezelés több irányvonala is alkalmazható: a léziós technika, a mély agyi 

stimuláció, a transzplantáció és a génterápia. A napi gyakorlatban az első kettő terjedt el, 

és arra irányul, hogy destruktív ill. modulációs eljárással kompenzálja a biokémiai 

működészavart. A transzplantáció a dopamintermelés helyreállítására irányul.  

Az utóbbi két évtizedben reneszánszát éli a PK sebészi kezelése, ami a Leksell által 

végzett posteroventralis pallidotomia (Laitinen és mtsai 1992) újraértékelése után indult, 

mivel rendkívül hatásosnak bizonyult az L-dopa kezelés dyskinesisek formájában 

jelentkező szövődményeinek kezelésében (Lozano és Lang 2002). Majomkísérletekben 1-

methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyrin (MPTP) adagolással kiváltott parkinsonismus 

modell lehetőséget nyújtott a globus pallidus internus (Gpi) és a nucleus subthalamicus 

(STN) szerepének vizsgálatára a tünetek kialakulásában (DeLong 1990). Az érdeklődést 

fokozta a thalamus (Benabid és mtsai 1991), a globus pallidus internalis (Gpi) (Siegfried és 

Lippitz 1994) és a nucleus subthalamicus (STN) (Limousin és mtsai 1995) mély agyi 

stimulációjának (DBS) hatékonysága és a képalkotó technikák fejlődése is. A sebészi 

kezelés hatása a betegség általános lefolyására nem bizonyított, a vezető tüneteket azonban 

drasztikusan csökkentheti (Ostertag és mtsai 1997). 

A mély agyi stimulációs technika adta terápiás és kutatási lehetőségek, a modern 

strukturális és funkcionális képalkotó eljárások, a számítástechnika és az elektrofiziológia 

területén elért új technikai és matematikai értékelési algoritmusok dinamikus fejlődésének 

viszonyai között az eredmények újraértékelése mindenképpen időszerű. 



 

 7

 

2.5. A mozgászavarok sebészi kezelésének története  

A PK azon ritka kórképek közé tartozik, melynek gyógyításában az első igazán biztató 

eredményeket a sebészi kezelés hozta meg. A sebészi korszak nyitott és sztereotaxiás 

periódusra osztható. Az első próbálkozások kezdete az 1890-es évek elejére nyúlik vissza, 

amikor Horsley a motoros kéreg eltávolításával próbálkozott, amit Klemme az 1940-es 

években nagyobb beteganyagon is végzett. 17 %-os mortalitás mellett a betegek felénél 

megszűnt a remegés súlyos paresis kialakulása nélkül. A piramispálya szinte minden 

szakaszán voltak próbálkozások. Russel Meyers amerikai idegsebész 1940-ben közölte 38 

beteget transzventrikuláris törzsdúci műtéteinek eredményeit, a tremor és a rigiditás 60 %-

ban csökkent, de 15,7 %-os halálozási arány miatt elvetették a módszert. 12 év tapasztalata 

alapján a tremor kezelésében a globus pallidus és az ansa lenticularis lett a fő célpontot.   

A törzsdúcok nyitott sebészetét elsősorban Franciaországban Fenelon és Giot 

fejlesztették tovább. A modern sztereotaxiás célzó berendezések megjelenése után az 

érdeklődés ezirányba terelődött. Oroszországban Zernov még 1873-ban megszerkesztette 

az „encephalometer”-t, de gyakorlati alkalmazása anatómiai tanulmányozásra és nyúltvelői 

punkciókra korlátozódott. Horsley és Clarke 1906-ban készített célzókészülékét hosszas 

szünet után csak 1947-ben Spiegel és Wycis fejlesztette tovább és elvégezte az első 

sztereotaxiás anterodorsális pallidotomiát. Később Leksell munkacsoportja a 

posteroventrális GPi-ben találta meg az optimális helyet az ansa lenticularis eredésénél. 

Kezdetben az indikációs területet a tremor jelentette és a sztereotaxiás célzó technika 

fejlődésével az eredmények egyre ígéretesebbek lettek. Svédországban Leksell 1949-ben, 

Franciaországban Talairach 1950-ben és közeli munkatársa a magyar Szikla Gábor, később 

Giot fejlesztette tovább a törzsdúcokon belül globus pallidus elektrokoagulációját. 

Németországban a Freiburgi Egyetemen Hassler és Riechert számolt be a törzsdúcokon jó 

eredménnyel végzett sztereotaxiás beavatkozásokról, miután Hassler részletesen leírta a 

thalamus anatómiáját, és bizonyította, hogy az általa felosztott ventrolaterális 

thalamusmagvak közül a ventralis-oralis anterior (Voa) és a ventralis-oralis posterior (Vop) 

destrukciója a rigort, a Vop és még inkább specifikusan a ventralis intermedius (Vim) mag 

léziója a tremort szünteti meg (Hassler 1959). A Forel-mező lézióját (campotomia) Spiegel 

és Wycis, a sub-thalamotomiát (nem a nucleus subthalamicus léziója) és a zona inserta 

lézióját elsőként Freiburgban Mundinger végezte sikeresen.  
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 Az 1960-as években az L-dopa megjelenése következtében a műtéti beavatkozások 

száma minimálisra csökkent, de néhány év elteltével kiderült, hogy a szubsztitúciós 

kezelésnek az első években jelentkező pozitív hatása mellett a mozgásteljesítmény 

ingadozása és  túlmozgások jelentkezhetnek. 1992-ben Laitinen a Leksell által végzett 

posteroventrális pallidotomia után csökkentek a dyskinesisek is. Ekkor a műtéti 

beavatkozások ismét előtérbe kerültek, mivel a modern képalkotó technika fejlődésével 

pontosabban lehetett a struktúrákat azonosítani. Benabid a mély agyi stimuláció által az 

STN felé fordította a figyelmet, mivel a bradykinesis is javult. Nyilvánvalóvá vált, hogy 

súlyos esetekben a gyógyszeres kezelés és a műtéti beavatkozás együttes alkalmazásával 

érhető el az optimális eredmény. Magyarországon Hullay József (1921-1984) Debrecenben 

kezdte a csillapíthatatlan remegés sztereotaxiás sebészetét és igen jó eredményekről 

számolt be. Később Tóth Szabolcs és Vajda János Budapesten ért el e téren kiemelkedő 

eredményeket, nevükhöz fűződik a multitarget technika alkalmazásának ötlete. Az MR 

vezérlés első magyarországi alkalmazása a Pécsi Idegsebészeti Klinikáról Balás István 

nevéhez fűződik (Balás és mtsai 2002), az első CT-vezérelt thalamotomiát 

munkatársaimmal a Szt. János Kórházban 1996-ban végeztem. 

A mozgászavarok kezelésében a mély agyi stimuláció (DBS) sikeres alkalmazásáról 

1972-ben Bechtereva számolt be először. Mundinger 1975-ben spasticitás és dystonia miatt 

8 betegen hatékonyan alkalmazta a módszert. Az ötlet az ablatív műtétek során alkalmazott 

stimulációs tesztelés reverzibilis hatásából származott. 1980-ban Schwartz és mtsai a 

kisagyi nucleus dentatus stimulációjával csökkentették a spasticitást, Brice és mtsai a 

nucleus subthalamicus (STN) krónikus ingerlését alkalmazták sclerosis multiplex miatt 

kialakult intenciós tremor kezelésében. Andy 1983-ban többféle mozgászavar kezelésére a 

thalamus stimulációját alkalmazta. A tremor megszüntetése a ventralis intermedius (Vim) 

mag stimulációjával (Vim-DBS) elsőként Benabidnak (Benabid és mtsai 1987) sikerült. 

Később Siegfried a PK minden motoros tünetének javulását észlelte a GPi 

ventroposterolaterális (VPL) részének mély agyi stimulációja után (Siegfried és Lippitz 

1994). Az STN-DBS bíztató eredményeiről súlyos PK kezelésében elsőként Benabid 

munkacsoportja számolt be (Limousin és mtsai 1995). Pedunculo-pontin mag (PPN)-DBSt 

Lozano alkalmazta elsőként 2000-ben Torontóban a járászavar és a bradykinesis javítása 

céljából, néhány centrumban alkalmazták, hatása nem állandó, még a részletekre 

vonatkozó állásfoglalások nem alakultak ki.   
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A DBS kezdetleges, indukciós elven működő technikai eszközeit ma már a tartós, akár 

tölthető tápegységgel ellátott, szövetbarát anyagokból készült, antennával programozható 

többcsatornás rendszerek váltották fel. Magyarországon elsőként 1998. november 10.-én 

jobboldali Gpi-DBS-t végeztünk a Szt. János Kórház Idegsebészeti osztályán.  
 

2.6. A törzsdúcok működése 

A modern képalkotó vizsgálatok, a műtét alatti elektrofiziológiai és a biokémiai 

kutatások eredményei alapján a törzsdúcok működésének élettani és kórélettani 

vonatkozásai egyre jobban megismerhetővé válnak. A PK kialakulását a törzsdúcok 

jelenleg ismeretes működési elvén keresztül magyarázzák. Ennek értelmében a 

preacentralis kéreg felől érkező afferensek a putamenen keresztül az u.n. „output magok”, 

a globus pallidus internalis (Gpi) és a substantia nigra pars reticulataja (SNr) felé 

továbbítják a motoros információt. E magvak projekciói a ventrolaterális halamus felé 

irányulnak. Itt direkt és indirekt pálya is működik. A direkt pályát a putamen GABA és P 

substancia hatására működő neuronok Gpi-re és SNr-re irányuló projekciói képezik. 

Indirekt módon a motoros információ a putamen GABA-erg és enkephalin 

transzmitterekkel működő idegsejtjei a GABA-erg globus pallidus externalis (Gpe) és a 

glutamáterg STN-en át jut el a Gpi-be és az SNr-be. Mindkét pálya a putamen D1 és D2 

receptorain keresztül a substantia nigra pars compacta (SNc) dopaminerg neuronjainak 

moduláló hatása alatt áll (1. ábra). A SNc neuronjainak progresszív pusztulása 

következtében kialakuló dopaminhiány felborítja az egyensúlyt, ami PK-hoz vezet. 

(DeLong és Wichmann 2007). Ez a működési elv nem tökéletes, és sok folyamatot nem 

magyaráz meg, de jelenleg a leginkább elfogadott.  

PK-ban a Gpi közvetlen és közvetett okból is túlműködő, ezért destrukciója, vagy 

működésének csökkentése felszabadítja a thalamust és, következésképpen csökkenti a 

kóros motoros funkciókat. Mivel a Gpe-n keresztül az STN efferentációja fokozott, a 

glutamaterg mediátorrendszeren keresztül fokozza a Gpi aktivitását. Amennyiben 

csökkentjük az STN működését, úgy a Gpi túlműködése is csökkenni fog, tehát 

kulcsfontosságú szerepe van a PK sebészi kezelésében, amit majomkísérletekkel is 

alátámasztottak. A ventrolaterális thalamotomia hatását a cortico-thalamo-corticalis 

reverberációs kör megszakításával magyarázzák. Vim thalamotomia vagy DBS 

hatásossága cerebelláris eredetű tremoroknál is kifejezett, mivel a dentato-rubro-
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thalamikus pálya efferensei a Vim magba érkeznek és megszakításuk tremor csökkenését 

eredményezi. 

 
 

1. ábra.  A törzsdúcok működési elve. A- Normális esetben. (DeLong és Wichmann 2007). Zöld nyíllal az 

excitatoros (glutamáterg), piros nyíllal az inhibitoros (GABA-erg) hatás van jelölve. CM- centromedian mag; 

CMAr, CMAd, CMAv –rostralis, dorsalis  és ventrális cinguláris motoros area, GPe, GPi externalis és 

internalis globus pallidus; M1, primer motoros cortex; Pf- parafascicularis mag; PMd, PMv- dorsalis és 

ventralis premotoros cortex; PPN - pedunculopontin mag; SMA – supplementer motoros area; SNc - 

substantia nigra pars compacta; SNr - substantia nigra pars reticulata; STN- subthalamicus mag; VApc- 

ventralis anterior mag pars parvocellularisa; VLm, VLo ,VLcr -  ventrolateralis mag medialis, orális és 

caudo-rostralis része. D1- és D2 dopamin receptorok. B - Parkinson-kórban a korábbi séma alapján saját 

változtatással A vastag nyíl az adott pálya működésének fokozódását, a szagattott nyíl annak csökkenését 

jelenti. A zöld kerettel körülvett magokban aktivitás fokozódás jön létre. 

 

Az axiális tünetek kialakulásában és befolyásolásában a pedunculoponine (PPN) 

magnak is szerepe van. A klinikai tünetek megnyílvánulása a magok kisülési 

frekvenciájának mintázatától és szinkromizációjától, valamint az egyes motoros körök 

érintettségének mértékétől is függ. A sebészi beavatkozás megszűntetheti, vagy 

modulálhatja a kóros aktivitást. 
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3. CÉLKITŰZÉSEK 

Az értekezés célja az elmúlt 15 év alatt kidolgozott és bevezetett sztereotaxiás 

funkcionális idegsebészeti műtéti modalitások, technikai eszközök és vizsgálati módszerek 

bemutatása, valamint alkalmazásuk eredményeinek ismertetése a PK kezelésében.  

 

Klinikai vizsgálatok 

A PK-ban kialakuló motoros tünetek, életminőség, napi aktivitás műtét következtében 

történő alakulásának vizsgálata értékelő skálákkal. A különböző típusú műtétek hatásának 

és a szövődmények értékelése rövid- és hosszú távon 

A motoros tünetek és a hangképzés quantitatív mérése, a műtét hatásosságának értékelése 

A nyugalmi és poszturális remegés alakulása műtét hatására paszív-marker alapú 

mozgáselemzővel (PAM) végzett mérések alapján  

Proximális bradykinesis változásának quantitatív mérése mutogató teszt alapján PAM 

vizsgálattal 

A disztális bradykinesis ujjdoboló teszt során bekövetkezett változásának mérése a 

PAM mérések  

Digitális spirálteszt vizsgálati módszer kidolgozása és alkalmazása a kinetikus remegés 

quantitatív értékelésére 

A Subthalamicus stimuláció által kiváltott változások akusztikus hangelemzés alapján 

Törzsdúci célpont meghatározás, sztereotaxiás műtéti tervezés 

Keret nélkül fejtekercscsel végzett MR vizsgálat alapján a sztereotaxiás atlaszokon és 

ventrikuáris méréseken alapuló egyéni anatómiai célpont meghatározás  

Személyi számítógépen vagy notebookon futtatható CT-adatfileokat importáló szoftver 

és sztereotaxás tervezőprogram kifejlesztése 

A CT-vezérlés pontosságának fokozása a célpont koordinátáinak meghatározásában 

Intraoperatív tesztingerlés és mikroelektródás elvezetés szerepe a végleges célpont 

meghatározásában. 

A sebészi és gyógyszeres kezelés agyműködésre kifejtett hatásának vizsgálata 

A Gpi-DBS bradykinesisre kifejtett hatásának elemzése aktivációs PET vizsgálattal 

gyógyszermentes állapotban és L-dopa adagolás során.  
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4. BETEGEK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

4.1. Betegek és vizsgálati anyag  

1996. március 1. és 2010. június 15. között PK miatt 266 betegen végzett 406 oldali 

műtét anyagát dolgoztam fel. Ezek közül 202 betegen (70,4 %) 256 esetben (63,1 %) lézió 

történt, 85 betegen 150 (36,9 %) elektródát implantáltunk. 181 betegen (68,0 %) csak 

léziót, 64 betegen (24,1 %) csak DBS-t és 21 betegen (7,9 %) ablatív műtét után DBS-t is 

végeztünk. A léziós műtétek célpontja a thalamusban és a GPI-ben, a DBS célpontok a 

thalamusban, a GPi-ben és az STN-ben voltak.  

 

4.2. Javallatok és ellenjavallatok  

Thalamotomiát jó mozgásteljesítményű PK betegeknél indikáltuk, akinél a remegés 

gyógyszer-rezisztens maradt, vagy a jó mozgásteljesítmény nem adott okot arra, hogy csak 

a tremor miatt kezdjünk substitutiót. A műtét elvégzésével ily módon kitolódhatott az L-

dopa kezelés kezdete. 

Tremordomináns betegeken második oldal kezelésére, főként a DBS előtti korszakban, 

pallidotomiát végeztünk, mivel a kétoldali thalamotomiának neurologiai szövődmények 

szempontjából relatíve nagyobb a műtéti rizikója (Matsumoto és mtsai 1984, Wester és 

mtsai 1990) és a Vim-DBS anyagi okok miatt csak korlátozott számban, a finanszírozási 

kerettől függően végezhető. „on-off” jelenség esetén a súlyos egy- vagy kétoldali 

dyskinesia jelentett indikációt, amikor a terápiás sáv oly mértékben beszűkült, hogy 

rendkívül nehéz, vagy lehetetlen volt a beteg gyógyszerezését beállítani, mivel az L-dopa 

indukálta dyskinesisek és a mozgásszegény állapot igen rövid átmenettel követték 

egymást. Az STN DBS-t neuropszichológiai szűrést követően a CAPSIT 

kritériumrendszernek megfelelően (Defer és mtsai 1999) legalább 5 éve diagnosztizált, 

súlyos, de L-dopa kezelésre jól reagáló, „on-off” fluktuáció esetén javasoltuk, amikor 

gyógyszeresen nem érhető el a kívánt életminőség. 

Az alkalmazott műtéti módszereket nem javasoltuk demencia, Parkinson-plusz 

szindróma, tekintés bénulás, súlyos beszédzavar, durva fokális neurológiai tünetek, súlyos 

diffúz agyi elváltozások, az anatómiai méréseket befolyásoló agyi atrófia, valamint 

irreverzibilis belgyógyászati rendszerbetegségek (koagulopátia, kontrollálhatatlan magas 

vérnyomás, súlyos cukorbetegség szövődményekkel) esetén. 
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A sebészi rizikófaktorok között elsősorban a koponyaűri vérzés jelenti a kockázatot. 

Műtéti előkészítés során kiemelt figyelemmel kísértük a véralvadási értékeket, valamint a 

hírtelen vérnyomás emelkedés kivédését. Mivel a műtéteket helyi érzéstelenítésben 

végeztük, fontosnak tartottuk a beteg-orvos kapcsolatban a pszichoprofilaxist. 

 

4.3. Klinikai értékelés módszerei 

A betegek állapotát műtét előtt, valamint a követési időszakban beleegyezésükkel 

forgatókönyv szerint (1. sz. melléklet) videofelvételen rögzítettük. A klinikai értékelést a 

módosított Hoehn-Yahr állapot (Goetz és mtsai 2004) (2. sz. melléklet), a módosított 

Unified Parkinson’s Rating Scale (UPDRS) (Goetz és mtsai 1990) alapján végeztük. A 

napi aktivitást az UPDRS-II Activities of Daily Living (ADL) skálája szerint, valamint a 

módosított Schwab and England (S&E) skála (2. sz. melléklet) alapján értékeltük. A 

tremor pontszámát az UPDRS 20 és 21 tételek összegéből, a rigort a 22 tétel alapján, a 

bradykinesist a 23-26 tételek összegéből számoltuk ki. A más közleményekben is használt, 

UPDRS-ből vonatkoztatott Postural Instability Gait Disorder (PIGD) pontszámot (Lang és 

mtsai 1997) a 13, 15, 29 és 30 tételek összegéből kaptuk. A beszédet a 18 tétel alapján, 

hangelemzésnél az 5 és 18 tétel összegeként értékeltük. A dyskinesiseket az UPDRS-IV 

32-35 tételek, a motoros fluktuációt a 36-39 tételek összegeként értékeltük. 

“On-off” jelenség esetén az értékelést legalább 12 órás-, a hasszúhatású dopamin-

agonisták megjelenését követően 24 órás gyógyszermentességet követően (OFF) és 

gyógyszerezetten (ON) végeztük el. Mély agyi stimuláció (DBS) alkalmazása esetén a 

betegeket a műtét utáni követés során is ON és OFF állapotban vizsgáltuk. Az értékelést az 

ingerlő ki- (StimOFF) és bekapcsolása (StimON) után egyaránt elvégeztük. 

A betegek életminőségét a PDQ-39 (Parkinson’s disease Questionnaire) kérdőív 8 

dimenziójára vonatkozó válaszok alapján végeztük: mobilitás (MO), napi aktivitás (DLA), 

emocionális jólét (EWB), stigma (ST), sociális támogatottság (SS), kognició (COG), 

kommunikáció (COM) és test diszkomfort (BD). Az űrlapot a műtétet megelőzően, majd 6 

hónapos és évente történt követésnél töltötték ki. A dimenziókat 0-tól (problémamentes) 

100-ig terjedő skálában kaptuk meg (maximális probléma), majd ebből az egyes 

dimenziókra jellemző indexet számoltuk ki (Peto és mtsai 1998). A gyógyszeres kezelés 

változását benztropin egység és a napi L-dopa equivalens dózis (LED) alapján (Tomlinson 

és mtsai 2010) követtük.   
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4.4. Radiológiai diagnosztikai módszerek 

 

4.4.1. Műtét előtti koponya MR vizsgálat 

Az egyéni törzsdúci anatómiát, a 3. kamra képleteinek, a capsula interna határainak 

meghatározását multiplanaris koponya MR vizsgálat alapján végeztük, 2 beteg kivételével, 

akiknél implantált fémanyag miatt nem volt elvégezhető a vizsgálat. Az MR aquisitio a 

comissura anteriort-comissura posterior (AC-PC) síkjával párhuzamos és azzal merőleges 

síkokban készült. T1-súlyozott 1 mm-es szeleteket 3-D MPRAGE (3D-magnetization-

prepared rapid gradient echo - TR 10 msec, TE 4 msec) és T2-súlyozott 2 mm-es IR-FSE 

(inversion recovery-fast spin echo - TE 3500 msec, TR 30 msec) szekvenciákban, 256x256 

mátrixban. Az STN ábrázolásához 2,0 mm-es axiális és coronaris T2 súlyozot turbo-spine 

echo szekvenciát használtunk. Budapesten 1996-2003 között az OPNI-ban Siemens 

Magnetom Impact 1,0-T, 2003-2005 között Országos Onkológiai Intézetben Siemens 

Symphony 1,5-T, 2005-2007 között a SE Szív- és Érsebészeti Klinikáján GE Genesis 

Signa 1,5-T, 2007-től 2010-ig SE MRKK-ban Philips Achieva 3,0-T, készüléket 

használtunk. A B.A.Z.-Megyei KH MR laborjában 2003-tól 2010-ig Siemens Symphony 

1,5-T,  a Debreceni Egyetemen 2008-tól 2010-ig Euromedics GE Signa Excite 1,5-T 

berendezésekkel vizsgáltunk. A vizsgálati anyagot kezdetben filmen 2002-től digitális 

adathordozón tároltuk.  
  

4.4.2. Koponya CT  

Sztereotaxiás koordinátaszámítás és a lézió, illetve az elektróda helyzetének posztoperatív 

ellenőrzése CT alapján történt. A CT-vezérlés egyik legfontosabb része az AC és a PC 

pontos ábrázolása, ezért a készülék beállításakor a nagyobb felbontás érdekében 512x512 

mátrixot, valamint 1,0 mm-es szeletvastagságot választottunk, ezáltal a voxel méretet 

0,47x0,47x1,0 mm-es volt. A Szt. János Kórházban 1996-2005 között Elscint Elite 2400, 

2005-2006-ban Philips AVP, 2006-től GE BrightSpeed típusú 4 szeletes, a B.A.Z. Megyei 

Kórházban 2003-tól Somatom Plus, majd Siemens Emotion 4 szeletes, a Debreceni OEC-

ban 2008-ban GE BrightSpeed 4 szeletes, 2009-től LightSpeed 16 szeletes spirál CT-t 

használtunk. A vizsgálati anyagot 2001-től digitális adathordozón tároltuk.  
 



 

 15

4.4.3. Agyi 15O-butanol PET vizsgálat 

A bradykinesis  L-dopa kezelés és Gpi-DBS hatására bekövetkező javulásának 

mechanizmusát 5 jobbkezes, fluktuáló mozgásteljesítményű betegen vizsgáltunk. 15O-

butanol alkalmazásával az aktivációs PET-vizsgálatokat 5 paradigma szerinti állapotban 

végeztük: A) 12 órás gyógyszermentességet követő nyugalmi helyzetben random 

hangingerrel; B) random hangingerre végzett mozgás közben; C) hangingerre végzett 

mozgáskor gyógyszermentesen StimON állapotban; D) hangingerre végzett mozgáskor 

100 mg L-dopa perorális adását követően StimOFF állapotban és E) hangingerre végzett 

mozgáskor 100 mg L-dopa után StimON állapotban (1. táblázat).  
 

1. táblázat. Aktivációs paradigma. A- nyugalmi alapállapot L-dopa és stimuláció nélkül. B – hangjelzésre 

végzett mozgássorozat L-dopa és stimuláció nélkül; C – mozgássorozat L-dopa nélkül és optimális Gpi-DBS 

mellett; D - mozgássorozat L-dopa mellett és stimuláció nélkül; E - mozgássorozat L-dopa és optimális Gpi-

DBS együttes hatása mellett.  + = hatás; 0 =  nincs hatás. 

 

 Hatás 
Á l  l  a  p  o  t  o  k 

A B C D E 

 L-dopa 0 0 0 + + 

 Gpi-DBS 0 0 + 0 + 

 Mozgás 0 + + + + 

 

A betegnek jobb felső végtagjával 3,2±0,5 másodperces random intervallumban kapott 

hangingerre joystick karját váltakozó irányban azonnal ki kellett lendítenie, majd 

visszatérnie a kiinduló pontba. A reakció és mozgásidőt számítógéppel regisztráltuk. 

Minden állapotban ugyanazon a napon 13 percenként a cyclotronban és a vegyi laborban 

előállított 15O-butanol (felezési idő 2,05 perc) új, 1,8 GBq (50 mCi)  adagjának  bolusban 

történt beadása után 10-20 mp késleltetéssel GE 4096 Plus PET szkennerrel 10 emissziós 

szken történt 90 mp-es adatgyűjtéssel. A rekonstruált felvételek voxel mérete 2,0x2,0x6,5 

mm volt. A vizsgálatokat a Debreceni Egyetem Etikai Bizottságának engedélyével 

végeztük. A perfúziós képek és az állapotok közötti különbség értékelésére a MATLAB 

(Mathworks, Sherborn, Mass., USA) felületen futó SPM (statistical parametric mapping) 

módszert alkalmaztuk (SPM99 software, Wellcome Department of Cognitive Neurology, 

London UK). Első szintű (szubtrakciós) elemzéssel megvizsgáltunk minden 

mozgásaktivált állapotot a nyugalmi állapothoz viszonyítva (B-A, C-A, D-A és E-A) T = 
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5,20 küszöbbel és 0,05-ös korrigált szignifikancia (P) értékkel. Az L-dopa és/vagy a Gpi 

stimuláció hatását az állapotok második szintű elemzésével (exkluzív SPM-maszk) 

vizsgáltuk P = 0,001 szignifikanciával.  
 

4.5. Mozgáselemzés 

4.5.1. Digitális spirálteszt 

Az kinetikus tremort saját fejlesztésű mozgáselemző eljárással vizsgáltuk.  A Genius 

MousePen 8x6 (KYE Systems Corp., Taipei Hsien, Taiwan) kereskedelemben elérhető 

tablet segítségével a vizsgált alany által vezetett toll hegyének mozgását regisztráltuk. A 

vizsgálat elvégzésére DSDT (Digital Spiral Drawing Test) szoftvert fejlesztettem ki, ami 

vizsgáló és elemző részből áll. A feladat nem fixált könyökkel és csuklóval 4 fordulatos 

50x55 mm-es Archimédeszi spirál 7 mm-enként felrajzolt vonalai között minél gyorsabb, 

folyamatos és a spirál vonalát nem érintő vonalvezetés. Két ellenkező irányú, azonos 

paraméterű spirálon külön a jobb és a bal kézzel 3-3 spirált kellett rajzolni. Ezenkívül 1-1- 

egyenest kell húznia a lap alján levő két, egymástól 7 mm-re levő egyenes között. A 

számítógép a toll hegyének mozgását X, Y koordináta és 10 bites nyomásértékét 

regisztrálja és tárolja másodpercenként 110-es mintavétellel. Az elmozdulás érzékenysége 

0,012 mm. 

 
2. ábra. Digitális spirálrajzoló teszt tablet alkalmazásával. Jobb oldalon a DSDT program 2.15 verziójának 

regisztráló formja látható a felvett rajzmintákkal. 

 

Az elemző részben közvetlenül a mérés után, vagy az eltárolt adatok alapján a rajzolt 

spirál 3- dimenzióban X, Y és időtengely rendszerében megjeleníthető, térben forgatható. 

A nyomás és irányérték idősoraival, spektrális elemzés végezhető. A betegadatokkal együtt 
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eltárolt *.spt formátumú fájl adatai más programokon (például MATLAB) futtatott 

algoritmusokkal részletesen is elemezhető.  
 

 

 
 

3. ábra. DSDT elemzése. 3-dimenzióban, time- időtengely és a spirál  X - vízszintes, Y-függőleges irányú 

elmozdulásának regisztrátuma és a gyorsulás mindkét irányú komponensének spektruma. A baloldalon 

szabályos spirál, a spektrumban az energia eloszlás fiziológiás, a jobboldalon kinetikus tremor,  4,2 Hz-nél 

csúcs látható a spektrumban. 

 

4.5.2. Passzív-marker alapú mozgáselemzés 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs 

Rendszerek Tanszékén Jobbágy Ákos professzor úr munkacsoportja által kifejlesztett 

digitális kamera alapú rendszer a vizsgált alany testrészére felhelyezett passzív, 

fényvisszaverő markerek mozgását regisztrálja (PAM). A markereket a videojellel 

szinkronizált 2 msec felvillanási időben infratartományú fénydiódák világítják meg. Az 

szűrőn keresztül felvett képen automatikus ablakolás után fehér pont jelenik meg, melynek 

a kép bal felső sarkához viszonyított X és Y helyzetét számítógépes algoritmus számolja 

ki. A Linux operációs rendszeren futó program másodpercenként 50 képet készít. A 

felvétel típusától függően a felvétel azonnal OCTAVE nyelven mozgásértékelő 

algoritmusokat indít el. 

A video felvétel *.dv fileban, a marker koordinátái fejléccel ellátott *.uni fileban 

tárolható el. A részletes a mozgáselemző értékelést és a spektrogrammok generálását saját 

fejlesztésű, grafikus kezelőfelületen futó MATLAB-ra (Mathworks, Sherborn, MA, USA) 

implementált program segítségével végeztem (4. ábra). Az idősorok 0,3 Hz felett és 20 Hz 

alatt áteresztő szűrés után kerültek feldolgozásra. 
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4. ábra. Poszturális remegés vizsgálata PAM-rendszerrel. A mozgáselemzés Matlab-on futó grafikus felületű 

elemző programja. 

 

Tremorometria 

A nyugalmi és poszturális tremor PAM-vizsgálatát mindkét mutatóujj második percére 

helyezett 1-1 fényvisszaverő gömb alakú markerrrel végeztük. A kalibrált méréseket 20 

mp-es időtartamban rögzítettük.  

A frekvenciatartományt Fourier transzformáció alapján vizsgáltam, a bemeneti 

ablakméret Matlab rutinban lehet akár a teljes hossz is, nem feltétlenül a 2 hatványán 

alapuló méretet kell alkalmazni. A rajzolási idő meghaladja a 10 mp-et, így 110Hz-es 

mintavételnél a mintaszám1100 felett van és a frekvencia felbontás legalább 0,1 Hz. A 

PAM 50 Hz-es mintavételi frekvenciájánál 20 mp-es regisztrátum esetén 1000 mintát 

eredményez, ami 0,05 Hz felbontást tesz megengedhetővé. Az adatokat ötödfokú 0,9-20 

Hz között áteresztő maximálisan lapos (Butterworth) IIR (Infinite impulse response), a 

biológiai jeleknél gyakran alkalmazott és jeltorzulást legkevésbé okozó digitális szűrés 

után dolgoztuk fel.  

A tremor intenzitását (I) az elmozdulásból derivált gyorsulási adatokból a négyzetes 

átlag alapján számoltam ki. A középfrekvenciát (KF) a teljesítményspektrum alatti területet 

két egyenlő részre osztó frekvenciaérték, a frekvencia diszperzió (FD): az a 

frekvenciaérték, amelyet a középfrekvenciához hozzáadva, illetve abból kivonva a 

teljesítményspektrum alatti terület 68%-át tartalmazó frekvenciasávot teszi ki. Kiszámoltuk 
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az 50 %-os frekvencia koncentrációt (FK50) és a 4-6Hz közötti tartomány energiahányadát 

(4-6Hz PW). A csúcsfrekvencia (CSF) a spektrumban legnagyobb csúcsot adó frekvenciát, 

a harmonikus index (HI) a tremor szabályosságát az egyszerű harmonikus rezgéshez való 

hasonlóságot (1-hez közelít), vagy összetettségét (0-hoz közelít) jelzi. Az 1-15 Hz között 

nagyság szerint felsorakoztatott összetevők teljesítmény spektrumon kívüli területének az 

összterülethez való aránya adja. A becsült entrópia (ApEN) a remegés irregularitását 

jellemzi (0 és 2 között), számításakor m=2 és r=0,2*SD paramétereket alkalmaztam. a 

publikált algoritmusok alapján számítottam ki  (Edwards és Beuter 2000).  

Minden marker mozgásának szűrt idősorából spektrogrammok készültek. A két kéz 

idősorait keresztkoherencia vizsgálattal is elemeztük az áthatás fokának kimutatása 

céljából (5. ábra). 

 

 

  
5. ábra. 20 mp-es felvételek spektrogramja és keresztkoherencia elemzése. Felső sorban  mindkét oldalon 

fiziológiás tremor, az alsó sorban 5,2 Hz-es tremor a bal oldali spektrogrammon, a jobb oldalon ugyanitt 

szintén látható csúcs, de 0,8 körüli koherencia szint azt mutatja, hogy ez ellenoldali hatásra keletkezett.  

 

A számított és grafikus értékek együttes áttekintéséhez, valamint szükséges adatok 

kigyűjtéséhez saját fejlesztésű TremDat programot alkalmaztam, melynek felülete a 6. 

ábrán látható.  A program segítségével áttekinthető a beteg remegésének profilja, láthatók a 

spektrogrammok, koherencia görbék és a számszerű értékek is. 

 



 

 20

 
6. ábra.  TremDat – Remegésvizsgálatok összesítő programja. B.B. betegnél a nyugalmi és poszturális 

tremor spektrogramjai láthatók. Jobboldali poszturális tremor látható az alsó spektrogram soron. Ugyanolyan 

frekvenciával látható ellenoldali tremor. Az 5 Hz körüli magas koherencia szint arra utal, hogy ez a jobbról 

jövő áthatás eredménye. Alsó ábrán a TremDat spiráleredményeket megjelenítő formja látható.  



 

 21

Mutogató teszt 

PAM vizsgálattal teszteket alkalmaztunk a disztális és proximális bradykinesis objektív 

mérésére. A vizsgált alany a két felrajzolt pontot váltakozva érinti meg a lehető 

legnagyobb gyorsasággal és pontossággal. A tesztet követően a rendszer automatikus 

pontértéket (PTS) ad a pontosság, gyorsaság és a mozgás simaságától függően. 
 

 
7. ábra.  Jobb kézzel végzett mutogató teszt infrakamerás képe, melyen a marker fehér pontként látható. A 

bal oldalon a mozgás pályája a PS jobb/bal = 0,84/0,68 
 

Ujjdoboló teszt 

A feladat során mindkét kézzel leszorított csuklóval és hüvelykujjal a kisujjtól a 

mutatóujj felé haladva egymás után zongorázásszerű mozgást kell végezni. Minél 

gyorsabbak a mozgások és magasabbra emeli az alany az ujjait, az értékelő program annál 

magasabb pontszámot (FTTS) ad (Jobbágy és mtsai 2005). 
 

 
8. ábra. Ujjdoboló teszt zongorázni tudó egészséges alanynál. A bal oldalon infrakamerával készített 

képkocka. Az ujjak mozgását a passzív markerek elmozdulása alapján értékeli a rendszer.  Kék vonalak az 

ujjak mozgásának 20 mp alatt megtett pályáját rajzolják fel. A jobb/bal FTTS 56,2/48,9. 
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4.6. Hangelemzés 

A kétoldali STN-DBS hatását legalább 6 hónappal műtétet követően 22 betegnél 

értékeltük gyógyszermentes állapotban: kikapcsolt stimulátorral (StimOFF), optimálisan 

beállított kétoldali STN-DBS hatása alatt (StimON) és túlstimulált állapotban, amikor az 

optimálishoz viszonyítva 20-30 %-kal megemeltük a stimuláció feszültségét, de 0,3 V-tal a 

szenzoros és motoros mellékhatások alatt maradt az érték (StimOVER). A felvételek a 

stimuláció állítását követően legalább 60 perces időtartam után készültek, a betegekre 

vonatkozóan az állapotok sorrendje ellensúlyozva volt.  

A hangfelvételeket Dr. Speech Real Analysis for Windows 4.50 programmal (Tiger 

DRS, Inc. Seattle, WA, USA) csendes szobában (<50db) rögzítettük. Minden állapotban 2 

alkalommal ismételt 58 szavas standard fejből mondott szöveget (számok, napok, hónapok 

nevei), majd 3-szor nyitott és közepes hangmagasságú kitartott /a/, /i/, /o/ és /u/, valamint 

magas /i/ hangokat vettünk fel 16 bites felbontásban és 11025 Hz-es mintavétellel, amiket 

*.vaw file-ban tároltunk. 

 

4.6.1. Perceptuális és akusztikus elemzés 

 A perceptuális értékelés a hangok értékelésében tapasztalattal rendelkező 3 független 

értékelő (logopédus és két foniáter szakorvos) által a GRBAS (grade, breathness, 

roughness, asthenicity and strain) (Yu és mtsai 2007) 4-pontos skála szerint (0-3) történt. A 

dysphonia értékelése a skála G pontszáma szerint történt. Akusztikus elemzést a középső, 

stabil és alapfrekvencia eséseitől mentes 6 mp-es hangszakaszon végeztük el. A 

perturbációs jitter, shimmer és zaj-harmonikus arány (NHR) értékeit a Praat 5.1 program 

(Boersma és Weenink 2001), (http://www.praat.org) segítségével határoztuk meg. Ezután a 

6 mp-es szakaszt 1000 mintás egymást követő szegmentumokra osztottuk (0,0972 sec 

intervallum) melyek értékeit diszkriminancia elemzéshez használtuk. 

A nemlineáris dinamikus elemzést (NDA) MATLAB 7.1 felületre implementált saját 

programmal végeztük. A digitálisan normált mintákat a publikált forráskódú gyors 

detrendált fluktuáció analízis (DFA) algoritmussal elemeztük, a normált exponens αnorm, 

kiszámításával, ami a fluktuáció (F) logaritmusának és a fluktuáció mérésére kiválasztott 

időablak (L) logaritmusának arányából adódik. Az αnorm értéke kóros hang esetén 

emelkedik. A másik nem lineáris elemzés a fázistérben a visszatérő pálya (periódus) 

sűrűségének entrópiája (RPDE) topológiai entrópia, ami periodicitás valószínűségét 
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reprezentálja (Little és mtsai 2007).  Ennek normált értéke, a Hnorm 0 (tökéletes 

periodicitás) és 1 (random) között van. A szegmentumokra vonatkozó αnorm és Hnorm 

értékeket is kiszámoltuk. 
 

4.7. Statisztikai módszerek és számítások 

A lézió hozzávetőleges térfogatát csonkagúla, vagy henger (ha R = r) és két végéhez 

illesztett 1-1 félgömb térfogatából a következő egyenlet alapján számoltuk ki, 

V=mπ*(R2+Rr+r2)/3+2π*(R3+r3)/3, ahol r és R a belső és a külső lézió, m a félgömbök 

közötti távolság. A stimulációs energiát a következő képlet alapján számoltuk ki: Energia 

(µW) = (V x µsec x Hz/impedancia (Ώ)) 2 (Voges és mtsai 2002).  

A műtét előtti és a követés normál eloszlású klinikai adatait a Student-féle páros T-

próbával elemeztük az általánosan elfogadott P=0,05 szignifikancia szinttel. A 

számításokat SPSS 17.0 (SPSS, Chicago, IL, USA) programmal végeztük. 

Az akusztikus mérések és az értékelések belső konzisztenciáját Cronbach-féle alfával 

vizsgáltuk. A motoros teljesítmény, napi LED, a perceptuális és akusztikus, nem normál 

eloszlású paraméterek változását Wilcoxon-féle párosított előjeles rangszám-próbával 

értékeltük. Minden betegnél és minden kitartott hangra vonatkozóan szegmentális jitter-

shimmer, jitter–NHR, shimmer-NHR és αnorm-Hnorm párosításnak megfelelően MATLAB 

7.1-re implementált Fisher-féle kvadratikus diszkriminancia elemzést (QDA) végeztünk 

(Little és mtsai 2006) a StimON-OFF és a StimOFF-OVER állapotok elkülönítése céljából. 

A QDA hatásfokának növelése céljából a perturbációs értékek logaritmusát alkalmaztuk. A 

grafikusan ábrázolt és kiszámolt helyes osztálybesorolás százalékos arányát hangonként 

előjel próbával hasonlítottuk össze. Az életkor, nem, betegség időtartam, UPDRS motoros 

és beszéd pontszám, VHI, G-pontérték, jitter, shimmer, NHR, αnorm, Hnorm, NDA QDA 

érték, stimulációs aszimmetria és az érintkezők helyzetének hatását post hoc elemzés során 

a Mann-Whitney U próbával vizsgáltuk. A stimulációs energia, X, Y, Z pozíció, ON és 

OVER UPDRS motoros és beszéd pontszám, G-pontérték, és a QDA során kapott értékek 

korrelációját Spearman-féle rangkorrelációs próbával, a nemek között észlelt eltérést 

befolyásoló tényezők hatását ANCOVA módszerrel elemeztük.  
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Mütéti kezelés 

4.8. Célpont kijelölés, preoperatív MRI értékelés 

A PK kezelésére alkalmazott agyi célpontokat a 3. agykamra koordináta rendszerében 

határozzuk meg. A Giot-féle séma szerint (9. ábra) az AC-PC távra vonatkoztatva alábbi 

arányok az irányadóak, de az egyéni anatómia néha ezt felülírja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. ábra.  Giot-féle séma a harmadik agykamra és a PK sztereotaxiás műtéti kezelésében alkalmazott magvak 

felvázolásával. 
 

4.8.1. Vop/Vim és Vim Thalamus 

 A Vop és a Vim mag határát a Schaltenbrand-Wahren atlaszban ábrázoltak szerint 

(Shaltenbrand és Wahren 1977) a két mag alsó határán, az AC-PC síkon az 

interkomisszurális táv hátsó és középső harmadának határán a középvonaltól 11,8-13,5 

mm-re jelöltük ki, a Vim célpont ettől a PC felé 2 mm-re hátrább lett kijelölve. Leginkább 

a középvonaltól változó a távolság, mivel ebben a 3. kamra szélessége, a capsula interna 

határa és a tremor alsó, vagy felső végtagi túlsúlya is szerepet játszik. 

    
10. ábra. Thalamusmagvak a középvonaltól 13,5 és 

10,0 mm.re készített sagittalis metszeteken.  

 11. ábra.  Vop/Vim  thalamotomia célpontja az 

AC-PC síkon.
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4.8.2. Globus Pallidus internus 

A tervezés során a GPi célpont koordinátáit a sztereotaxiás keret nélkül készült 

multiplanaris MR képeken végzett mérések, és a 3. agykamra sztereotaxiás CT-

felvételeken látható referencia pontjai alapján számoltuk ki a betegre vonatkoztatva.  A 

célterület az MR képeken mért egyéni variációtól függően a középvonaltól 19-23 mm-re 

laterálisan, 1,5-3,5 mm-rel az intercomissuralis felezőpont előtt és 1 mm-rel a látópálya 

felett, jelöltük ki.  
 

                                        
 

12. ábra.  A GPi elhelyezkedése a Shaltenbrand-Wahren atlasz szerint szagittális (rajz), coronaris szövettani- 

és axiális MR felvételre igazítva. 

A multiplanáris MR képeken a Gpi VPL részét a tractus opticus laterális széle felett az 

ipsilaterális pedunculus felezővonalán (13-A. ábra), közvetlenül a pedunculustól ill. a 

capsula internától laterálisan (13-B. ábra) határoztuk meg (Giller és mtsai 1998). Az 

antero-posterior és a dorso-ventralis távolságot a corpora mamillaria hátsó falától lemértük, 

majd az intercomissurális felezőponthoz (MCP), vagy a PC-hez vonatkoztattuk (13-C. 

ábra). Az elektróda szögét sagittális síkban 60 fokos-, a coronaris síkban 70-75 fokos 

szögre terveztük, ennek alapján az AC-PC síkon kijelöltük az elektróda áthaladásának 

pontját (TT)  (13-D. ábra).  

 
 

13. ábra.  A célpont felvázolása a corpora mamillaria, tractus opticus, pedunculusok, a comissura anterior 

(AC) és posterior(PC) alapján az A – axiális, B – sagittális és C - coronaris T1-súlyozott  MR felvételeken. D 

– Az elektróda AC-PC síkon történő áthaladásának (TT) kijelölése 
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4.8.3. Nucleus Subthalamicus  

Az STN az MCP mögött 0-3 mm-rel, a középvonaltól 10,5-12,0 mm-re laterálisan és az 

AC-PC sík alatt 4-5 mm-re lokalizáltuk. A Giot-féle séma szerint a mag alsó-hátsó 

részének közepére pozicionáljuk a célpontot. A T2-súlyozott MR-képeken az STN jól 

látható.  

  
 

14. ábra. A nucleus subthalamicus elhelyezkedése Shaltenbrand-Wahren atlasz szerinti szagittális metszeten 

(rajz), a coronaris és az axiális MR felvételre vázolva. 

 

Három dimenzióban az ovoid bikonvex hypointenzív képlet a mesencephalon felső 

részén jelenik meg, coronaris síkban a nucleus ruber elülső határán (Bejjani és mtsai 2000), 

az axiális képeken a nucleus ruber elülső határának és a mag postero-mediális vonalának 

metszésénél jelöltük ki a célpontot (15. ábra). Az egyéni koordinátákat az AC-PC síkra 

vonatkoztatva mértük ki, majd számítottuk ki a CT alapján. 

 
15. ábra.  Az STN célpont felvázolása nuclus ruber-hez viszonyítva A – axiális és B-coroanaris T-2 

felvételen. 

  

4.9. Keret felhelyezés és CT vezérlés 

A műtéteket Riechert-Mundinger vagy MHT (Freiburg, Németország) sztereotaxiás 

agyi célzó berendezéssel végeztük. A keretet (16. ábra) négy tüskével 0,5 %-os Lidocain 
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infiltrációban a koponyához rögzítjük olyan síkban az MR képek figyelembe vételével, 

hogy az lehetőleg párhuzamos legyen az AC-PC síkkal és a bimeatalis vonallal. A keretet 

adapter segítségével mereven rögzítjük a CT asztalhoz, majd egyeztetjük a keret és a 

gantry origóját. A keretre rögzített markerek (17. ábra) segítségével a gantry döntése esetén 

is meg tudjuk határozni a kijelölt célpont koordinátáit a sztereotaxiás kerethez viszonyítva. 

 
16. ábra. Sztereotaxiás keret markerekkel. 

 

 
17. ábra.  A CT-asztalhoz fixált sztereotaxiás keret. 

 

Munkánk során többféle CT készüléket alkalmaztunk. Minden CT készüléken az első 

műtétet megelőzően célpont fantomon próbacélzásokkal hitelesítettük a rendszert. A legelső 

Elscint Elite 2400 (Elscint, Haifa, Israel) típusú készülék már lehetőséget adott az 512x512 

matrix és az 1 mm-es szeletvastagság leképzésére, ami 240 mm-es látómező (FOV) mellett 

0,47x0,47x1.0 mm-es voxel méretet eredményezett. A későbbi CT készülékek technikailag 

ettől nagyobb felbontást is el tudtak volna érni, erre gyakorlati szempontból nem volt 

szükség. Az első években 1,0 mm-es szeletekkel a nagyobb sugárterhelés és a gépek 

lassúsága csak a célterületet vizsgáltuk, miután J. Siegfried craniometriás számítása szerint 

meghatározzuk a foramen Monro magasságát, ami a bregma - processus clinoideus posterior 

táv bregma felöli 0,68-ad részétől 3 mm-re occipitalis irányban helyezkedik el. Referencia 

sík pozicionálására saját módszert alkalmaztunk (Valálik és mtsai 1999). A Siemens 

Emotion spirál CT-n már a középvonalas sagittalis rekonstrukció és szögmérő segítségével 

meghatározhatóvá vált az AC-PC referencia sík, és a koponyatetőig kiterjesztett teljes 

sorozatot ezzel a síkkal párhuzamosan végezhettük el. A GE spirál CT-k beépített programja 

a kerettel párhuzamosan készített nyers adatokból a kívánt síkban rekonstruálja a szeleteket.  
 

4.10. Műtéti tervezés 

Kezdetben a kifotózott CT filmeken a gantry-független „CT-LOC” (Leibinger ®, 

Freiburg, Németország) lokalizáló rendszer segítségével határoztuk meg a kijelölt pont 

sztereotaxiás keret középpontjához viszonyított x, y és z koordinátáját. 2000-től Windows 
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alapú VISTER műtéti tervezőprogram fejlesztését kezdtem el, amivel a CT-ből nyert 

DICOM adatformátum importálása után szoftveresen végezhető el a tervezés minden fázisa. 

A programmal különböző több mint 500 sztereotaxiás műtétet végeztem el. Minden PK 

beteg műtétjénél a célpontot az AC-PC referencia síkban történt CT szeleten végzett 

mérések alapján jelöltük ki. A Vop és Vim magok esetében ezen a síkon kijelölhető a 

célpont és elvégezhetők a mérések. A Gpi és az STN koordinátáinak meghatározása során 

mindig két eljárást folytattunk le. Mivel az utóbbi két célpont az AC-PC sík alatt 

helyezkedik el, az egyik módszer szerint előre meghatározott elektróda dőlési szög alapján 

kimértük azt a pontot, ahol az elektródának metszenie kell a síkot (TT) ahhoz, hogy 

pontosan a célpontba (T) jusson, majd kiszámoltuk azt a távolságot (s), amennyivel a sík alá 

kell tolni az elektródát a célpontig. 

 

 
 

18. ábra.  A célpont vetületének (TT) meghatározása az AC-PC referencia síkon az elektróda sagittális (α), 

és coronaris (φ) szöge és a sík alatti távolság (m) ismeretében. A referencia síkot a célpont (T) előtt Δl és 

attól laterálisan Δn távolságnyira metszi az elektróda. A célpont a TT-től s távolságra helyezkedik el. 
 

A másik módszer a 3-D koordináta transzformáció. Ideális esetben a CT vizsgálat axialis 

síkja az agy középső sagittális síkjára merőleges, de a valóságban ez csak ritkán érhető el. A 

középvonalhoz közel eső és a referencia sík mentén meghatározandó célpontok esetében ez 

nem okoz jelentős eltérést, viszont különös tekintettel a Gpi 20 mm körüli lateralitására és a 

sík alatti 4-7 mm távolságra, az Y-tengely körüli elfordulás jelentős hibát jelenthet az X és Z 

koordináták ban (19. ábra). 
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19.  ábra. A rotációs hibaforrás keletkezésének szemléltetése. AC, PC- comissura anterior és posterior, 

MCP-interkomisszurális felezőpont. 
 

A 3-D koordináta transzformáció azon alapul, hogy az AC, a PC és egy középvonali pont 

(Falx) koordinátáinak ismeretében a ventrikuláris mérésadatok (például az MCP-től vagy a 

PC-től mért távolság) alapján szoftveresen kiszámítható a célpont koordinátája (20. ábra.). A 

számítások képletét az 4. sz. melléklet ismerteti.  

 
20. ábra.  3-D transzformációs program panelja. Ctrl –az intercomissurális vonalon elhelyezkedő ellenőrző 

pont koordinátái, IC –az AC-PC síkon a középvonaltól megadott távolságra levő ellenőrző pont koordinátái, 

Trg – célpont (Target), MCP – referenciapontként megjelölt AC-PC felezőpont. 

 

Tíz betegnél alkalmaztunk BrainLab-Target 1.13 programal (München, Németország) 

automatikus CT-MR képfúziót, de tapasztalataink szerint a kidolgozott 3D-transzformációs 

módszer egyszerűbbnek és pontosabbnak bizonyult. 
 

4.10.1. Célterület elérése és a célzókészülék beállítása 

Az anatómiai adatok alapján optimális elektróda szög kiszámítható, ezt a program 

figyelembe veszi.  
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21. ábra. A VISTER 5.0 műtéti tervezőprogram fő formja 1280x1024 képernyő felbontásnál. A jobb alsó 

sarokban a nagyító része látható 

Az elektróda tervezett áthaladása az agyállományon 1-16 szeletes osztásban ábrázolt 

képsorozattal követhető. Elektródák implantációja esetén, akár két elektróda érintkezőinek 

tervezett helyzete is feltüntethető a szeleteken. A sebész számára segítséget jelentenek a 

háttérben futó hibaérzékelő algoritmusok. Képarchiválás mellett a műtőben a célzókészülék 

beállításához használható terv *.pdf formátumban történő elmentése és nyomtatása 

lehetséges. Figyelembe véve a koponyán a belépési pont és a célpont koordinátáit a program 

megadja az arc-poláris rendszerű Riechert-Mundinger vagy az MHT sztereotaxiás 

berendezés beállításához szükséges szögkoordinátákat és az eszköztartó mélységét. A 

programmal ezután kinyomtatjuk a műtéti tervet (5. sz. melléklet), ami alapján a műtőben 

beállítjuk a célzót. 

 
22. ábra.  Célpont szimulálása fantommal, ezáltal ellenőrízhető a célzó készülék pontos beállítása 
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A Riechert-Mindinger és az MHT sztereotaxiás célzókészülékek nagy előnye, hogy a 

műszerbefogó és a célzóív beállítása célpontszimuláló fantomon történik, ezáltal oldal- vagy 

célpont tévesztés lehetősége gyakorlatilag kizárt.  
 

 

4.11. Elektróda bevezetés és intraoperativ tesztelés 

A beteget anti-Trendelenburg helyzetben Mayfield fejtartóhoz adapterrel rögzített 

kerettel fektetjük. Termoléziós műtét során a hajat a behatolás helye körül kb. 5 cm-es 

távolságban borotváljuk le. Helyi infiltrációs érzéstelenítésben 5 mm-es bőrmetszést 

követően 3,2 mm-es furatot helyezünk fel, majd kemény agyhártyát monopoláris koagulálás 

után átszúrjuk és bevezetjük a tesztingerlő/koaguláló elektródát.  
 

4.11.1. Impedancia monitorozás 

Az elektródát Neuro-N50 generátorhoz (Leibinger, Freiburg, Németország) 

csatlakoztatjuk, ami impedancia monitorozásra, ingeráram gerjesztésére, szöveti 

hőmérséklet, áramerősség mérésére és termokontrollált lézióra alkalmas. Az elektróda 

bevezetése alatt az impedancia folyamatos monitorozásával a szürke- és fehérállomány 

impedanciája közötti változás jól észlelhető. A képletek myelinizáltságának foka 

befolyásolja az impedancia alakulását, a szürkeállomány (kéreg, törzsdúcok) impedanciája 

magasabb. A fehérállományon belül, a capsula interna magasabb impedancia értékeket 

mutat, mint a szubkortikális fehérállomány. Agykamrába vagy subarachnoidealis térbe jutás 

az imedancia azonnali csökkenését eredményezi, a levegő növeli az impedanciát. Ritkán 

észlehető ritmikus impedancia változás, ami érpálya közelségére utalhat. Az impedancia-

analízis régi, de igen megbízható módszer a magok határának észlelésében (Laitinen és 

mtsai 1992). 

 

4.11.2. Tesztingerlés 

Ablatív és DBS műtétek során egyaránt kötelező a stimulációs tesztelés. Az ingerlés 

helyétől és fizikai paramétereitől függően változik a hatás és a mellékhatás, aminek 

prediktív jelentősége is van. Az ingerlést 0-10 V közötti tartományban ablatív műtétek során 

Neuro-N50 generátorral, 0,5 msec, a LeadPoint (Medtronic, Minneapolis, MN, USA) 

rendszerrel 0,1 msec impulzusidővel végezzük. A célpont felett 3-5 mm-rel, majd 

fokozatosan 1 mm-ként a célpontba jutva és az alatt is 4 és 100-130 Hz-es ingerlést 
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végzünk. A motoros és sensoros válaszokat regisztráljuk az erre kialakított protokollon (6. 

sz. melléklet).  GPi célpont esetén a látópálya tesztelésére 10 Hz-es ingerlést is használunk.  

Alacsony frekvencián a tremor fokozódik, jól elkülöníthető a kinaestheticus sejtekre kifejtett 

hatás az u.n kapszuláris hatástól. A 100-130 Hz-es ingerlésnél a tremor megszűnésének, a 

rigor és a bradykinesis csökkenésének és a mellékhatások megjelenésének küszöbértékeit 

regisztráljuk. Thalamotomiában előfordul, hogy már az elektróda bevezetése során a 

mechanikus hatás következtében leáll a remegés, ez az u.n. mikrothalamotomiás hatás, és az 

elektróda megfelelő helyzetére utal. Ilyenkor a tesztingerlés során elsősorban a 

mellékhatások megjelenését tudjuk vizsgálni. 

 

4.11.3. Mikroelektródás elvezetés (MER) 

A mikroelektródás elvezetést Albe-Fessard alkalmazta elsőként a korai 1960-as években.  

Az idegsejtek elektrofiziológiai viselkedését a spontán aktivitás, vagy a passzív és aktív 

mozgások, és szenzoros ingerléssel kiváltott válaszok alapján is meg lehet ítélni (Takahashi 

és mtsai 1998).  A leggyakrabban alkalmazott módszer az u.n of single-unit extracellularis 

akciós potenciál elvezetése (Lenz és mtsai 1995). Kezdetben egycsatornás elvezetést 

végeztünk a szúrt csatorna mentén, magas bemeneti impedanciájú F-HIP511G előerősítővel 

ellátott Grass Telefactor (West Warwick, RI, USA) erősítő segítségével. 

 

 
23. ábra. Mikroelektródás elvezetéshez használt erősítő rendszer. Magas bemeneti impedanciájú F-HIP511G 

előerősítővel ellátott Grass Telefactor (West Warwick, RI, USA) erősítő IP511 AC tápegységgel. Modell 

22670 microTargeting™ (FHC Inc. Bowdoin, ME, USA) mikroelektróda 

 

2006-tól 5-csatornás elvezés is lehetővé vált, először saját fejlesztésű kézi, majd FHC 

(Bowdoin, ME, USA) mikromanupiláló rendszerrel, amit LeadPoint laptoppal kombinált 

erősítőrendszerrel használunk. 
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24. ábra.  FHC mikrodrive segítségével egyszerre 5 mikroelektróda mélysége változtatható és LeadPoint 

(Medtronic, Minneapolis, MN, USA) laptoppal kombinált erősítőrendszerrel az aktivitás regisztrálható, 

elemezhető és eltárolható. 
 

Öt betegnél egycsatornás MER elvezetés mellett 4 csatornás EMG regisztrációt és PAM 

remegésvizsgálatot is végeztünk. Ily módon módunkban állt az elektromos jelek 

koherenciájának vizsgálatára. 
 

4.12. Termokontrollált rádiófrekvenciás lézió  

Thalamotomia során az 1,8 mm vastagságú 3,0 mm hegyű elektródával általában 2, 

ritkán 3 egymástól 2-3 mm távolságra elhelyezkedő lézióra van szükség 72-80 oC  

tartományban 60 sec expozícióval a tremor biztonságos megszüntetéséhez. A kezelést a 

Neuro-N50 típusú generátorral végezzük, ami 500 kHz-es rádiófrekvenciás hullámmal 

melegíti a környező agyszövetet. Amennyiben kiegészítő lézióra, vagy célpontmódosításra 

van szükség, oldalelektródát alkalmazunk. A termolézióról a generátor eseménynaplót 

készít, amit optikai kábellel összekötött nyomtató nyomtat ki (7. sz. melléklet). 

 
25. ábra.  Neuro-N50 generátor termokontrollált lézióhoz egyenes és oldalelektróda (Stryker, Freiburg, 

Németország). 
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Pallidotomia során a capsula interna és a tractus opticus közvetlen szomszédsága miatt 

az anatómai környezetbe jobban illő kónusz alakú léziót végzünk, vagyis a mélyebb, 

közvetlenül a látópálya feletti elektróda pozicióban kisebb léziót, az elektróda visszahúzását 

követően nagyobb léziót készítünk (3 lézio 68-75 oC, 60 sec). A léziót követően az 

elektródát csak a testhőmérsékletre visszahűlését követően mozdítjuk. A legmélyebb pont 

léziójával kezdünk és a már megtörtént lézión később nem vezetjük át az elektródát.  

Ritkán előfordul, hogy a beteg tesztingerlés során nem jól kooperál és visszajelzései nem 

egyértelműek a hatás-mellékhatást illetően. Ilyenkor az optimális célpont kiválasztásához 43 

fokon reverzibilis teszt lézióra is van mód. 
 

4.13. Mély agyi stimuláció  

ITREL3, Soletra egycsatornás- valamint Kinetra és Activa PC kétcsatornás (Medtronic 

Inc.) típusú neurostimulációs rendszereket alkalmaztunk, amit két, egymást követő műtéti 

beavatkozással ültettük be.  

Az első műtéti rész az agyi elektróda a kiszámított célpontba történő CT-vezérelt 

sztereotaxiás beültetése. Helyi érzéstelenítésben a sutura coronaria előtt 20-40 mm-re és a 

középvonaltól 35-45 mm-re laterálisan 14 mm-es koponyafuratot helyezünk fel. Az 

intraoperatív elektrofiziológia és tesztingerlés alapján meghatározzuk az aktív érintkező 

optimális helyét, majd Rtg-képerősítő és mélységmérő ellenőrzése mellett ebbe a pontba 

vezetjük be a beültetendő elektródát (∅1,27 mm, 4 db. 1,5 mm-es platina-iridium érintkező, 

köztes távolság 0,5 vagy 1,5 mm, modell 3389, 3387).  

 
26. ábra. Az agyi elektróda beültetése és rögzítése patenttel (bal oldali kép) vagy StimLoc furatfedővel (jobb 

oldali kép). A 3387 típusú elektróda, 1,27 mm átmérő, érintkezők hossza 1,5 mm, köztük levő távolság 1,5 

mm.  A 3389-es elektróda érintkezői közötti távolság 0,5 mm. 
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Az elektródát műanyag patenttal (26. ábra), vagy StimLOC furatfedővel a koponyához 

rögzítjük. 2006-ig szabad végét átmenetileg a sebszéltől 6-8 cm-re a fülkagyló és a 

koponyatető közötti magasságban, a bőrön kívülre vezetett csatlakozóval kötöttük össze 

tesztelés céljából. Rtg-felvételen, Angioloc lokalizáló rendszerrel az elektróda végének 

koordinátáit ellenőrizhetjük (27. ábra). 

 
27. ábra. Intraoperatív oldalirányú Rtg-kontroll. Látható az elektróda, a csatlakozó és az Angioloc marker 

lokalizáló négyzetei. Az elektróda a koponyához rögzítő patent köré lazán fektetve, a feszülést elkerülendő 

biztonsági hurkot képezve. 
 

Az első műtétet követően, amikor még nem volt a stimulátor implantálva a beültetett 

elektróda helyzetét multiplanaris Siemens Magnetom Impact 1,0-T, iletve Siemens 

Symphony 1,5-T készülékekkel MR vizsgálattal 7 betegnél ellenőriztük.  

               
28. ábra. Bal oldali Gpi-be ültetett 

elektróda T1 MR képe axialis (A, C,), 

sagittalis (B) és coronaris (D) síkban. 

29. ábra. A Vim magba helyezett elektróda sagittalis (A) és 

coronaris (B) síkban készített T1-súlyozott MR képe.

 

5-10 napos tesztelést követően a második fázisban az elektródát protuberancia 

occipitalis externa magassága fölött összekötővel csatlakoztatjuk, amihez az ingerlőt is 

véglegesen csatlakoztatjuk, amit a bőr alá ültetünk a kulcscsont alatti tájékon. 

Szemléletváltás és a szerzett tapasztalatok alapján a rendszert ma már 1 műtéttel, külső 
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tesztelés nélkül internalizáljuk. A stimulátort a felé helyezett programozó fej beépített 

antennáján keresztül külső programozó egységgel hozzuk működésbe. Az ingerlés 

elektromos paraméterei és üzemmódja széles skálában módosítható. Csatorna-váltással az 

aktív érintkező helyétől függően is beállítható az optimális, legkisebb fogyasztást igénylő 

üzemmód. Engedélyezhető betegprogramozó használata, amivel a beteg, szükség esetén, 

határértékeken belül átállíthatja az ingerlőt. Kapcsoló mágnes a szabályozást nem-, de a 

pacemaker ki- és bekapcsolását lehetővé teszi (30. ábra). 
 

 
30. ábra. A rendszer tartozékai: 1 –régi programozó egység, 2 – programozó fej, 3 – szabályzó, 4 – 

kapcsoló mágnes, 5- ideiglenes külső tesztingerlő. Jobboldalon az N’vision orvosi programozó látható. 

 

4.14. Műtét utáni követés  

Ablatív műtétet követően a hospitalizálás 3-5 nap volt. A posztoperatív oedema CT 

követésünk alapján 4-6 hétig tarthat. 4 hét után a tremorcsökkentő hatás gyakorlatilag 

stabilizálódik, a későbbi időszakban recidíva nem jellemző.  Az 1. évben a műtét utáni 1., 

3., 6., 12.-ik. hónapban kontrolláltuk a betegeket, azután évente. 

DBS műtétet követően az elektróda pozíciójának kontrollját CT vizsgálattal végeztük, az 

optimális terápiás hatást kiváltó értékek a műtétet követő 3-4 hónap elteltével 

stabilizálódnak. A rendszert monopoláris vagy bipoláris üzemmódban működtethetjük, 4 

érintkezős elektróda lehetőséget teremt egyszerre akár több érintkező működtetésére is. A 

frekvenciát általában 100-180 Hz-re állítottuk, az impulzus időtartam 45-120 msec között 

változtatható. Az optimális feszültség általában 1,2-3,0 V között van, de akár 10 V-ig is 

növelhető, ami elsősorban az elektróda/szövet átmeneti impedanciájának és a célpont 

közelségének függvénye. Új generációs ingerlők már az áramerősség szabályozására, egy 

elektródán több érintkező aktiválása esetén érintkezőket külön-külön más-más 

áramerősségre lehet programozni. A betegeket életvitelükre vonatkozó instrukciókkal 

láttuk el és a tájékoztatóban leírtaknak megfelelően a mechanikus és elektromágneses 

hatások kerülésével javasoltuk módosítani.  
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1. Célzótechnika pontossága  

5.1.1. Thalamotomia 

A célzótechnika pontosságát Vop/Vim thalamotomiában 45 beteg műtétjénél (26 

baloldali, 19 jobboldali) vizsgáltuk. A 3. agykamra, célponttal és a tesztingerléssel 

kapcsolatos adatokat a 2. tablázat mutatja. 

 
2. táblázat.  Thalamotomiás műtétek technikai részletei. 
 

  Átlag ± SD Határértékek 

AC-PC táv (mm) 25,0±1,2 22,6-27,9 

III. kamra szélessége (mm)  7,7±1,8 4,0-12,0 

Célpont - kp vonal (mm)  13,6±0,8 12,0-15,5 

Célpont - III. kamra fala (mm) 9,8±0,8 8,4-11,5 

Célpont - PC (mm) 8,5±0,6 7,5-10,0 

Laterális szög (o) 74,8±4,6° 63,0-85,5° 

Frontalis szög (o) 45,2±4,5° 36,6-53,3° 

CT-gantry tilt korrekció (o) –0,5°±3,8° –8,0° / +6,4° 

Szürkeállomány impedancia (Ohm)  850,6±225,4  780-1370 

Fehérállomány impedancia (Ohm) 680,2±270,4 570-1080 

Tremor megszűnt 100 Hz-nél (Volt) 1,1±0,4   0,5-2,5 

Tremor vezérlése 4 Hz-nél (Volt) 3,9±2,6  2,8-7,8 

Kapszularis küszöb 100 Hz-nél (Volt) 3,4±2,7 2,9-6,6 

Sensoros küszöb 100Hz-nél (Volt) 3,2±1,2 1,9-5,9 

 
 

CT-gantry korrekciójára thalamotomia során 31 esetben volt szükség. A tervezett 

célpont Rtg-alapú ellenőrzését 25 esetben végeztük el. A CT-n meghatározott és az 

“Angioloc”-kontrollált koordináták között a különbség az X, Y és a Z-tengelynek 

megfelelően 0,3±0,2 mm, 0,5±0,4 mm és 0,7±0,5 mm volt.  Impedancia monitorozás során 

a fehér és szürke állomány között szignifikáns különbséget észleltünk (28,7 %, P=0,0005). 

Elektróda bevezetése után mikrothalamotomiás hatást 17 esetben észleltünk.  

 



 

 38

 
 

31. ábra. T-1 súlyozott MR képek 3 nappal thalamotomiát követően. A lézió (háromszög) és a széli vizenyő 

(nyilak) az axiális (A) és coronaris (B) szeleteken.   

 

A tervezett célpont és a makrostimulációval optimalizált végleges célpont közötti 

távolság 45 thalamotomia közül 1 esetben meghaladta, 28 esetben nem haladta meg a ±2,0 

mm-t, ezek közül 22 esetben (48,9 %) ±1,0 mm, vagy annál kisebb volt. Az elektróda 

végleges helyzete 16 esetben (35,6 %) megegyezett a tervezett célponttal. Az átlagos 

eltérés medio-laterális irányban 0,2±0,6 mm (+1,8 mm- től –1,5 mm-ig), anteroposterior 

irányban -0,9±1,4 mm (+2,1 mm-től –3,6 mm-ig), dorsoventrális irányban -1,2±1,4 mm 

(+1,3 mm-től –3,9 mm-ig), a 3-D deviáció 1,8±1,8 mm (0-5,0 mm) volt (32-33. ábrák).  
 

 
 

32. ábra. A tervezett célpont és a makrostimulációs teszteléssel meghatározott végleges célpont közötti 

eltérés hisztogramja  A - medio-lateral is, B - antero-posterior, C - dorso-ventralis irányokban és D – három 

dimenzióban (3-D) . SD – standard deviáció. 
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33. ábra.  A végleges célpontok elhelyezkedésének háromdimenziós szemléltetése a tervezett célponthoz 

viszonyítva (origo). 
 

A lézió térfogata 45 beavatkozás alapján átlagosan 64,3±25,8 (45-88) mm3 volt. 

Oldalelektródát korrekció céljából a kezdeti tanulási görbének megfelelően első 50 

műtétnél 6 esetben (12 %) használtunk, ezek között 5 esetben a 3. agykamra szélessége 

meghaladta a 10 mm-t. Az azt következő műtéteknél 7 %-ban volt erre szükség. Teszt 

lézióra 158 thalamotomiából 12 esetben (7,7 %) volt szükség, amikor a beteg válasza a 

stimulációs tesztelés során nem volt egyértelmű.  
 

5.1.2. Pallidotomia 

Az egyéni MR anatómia alapján 3-D transzformációval tervezett (TENT) célpont az 

MCP-től 2,2±0,4 mm-re (1,5-3,0 mm) előre, 21,2±1,2 mm-re (18,5-23,0 mm) laterálisan, 

és 5,3±0,9 mm (2,0-7,0 mm) ventrálisan  volt. Összevetettük a TENT és a TT alapú 

célpont (TRA) helyzetét (34. ábra). 

 
34. ábra.  Az egyéni MR anatómia alapján tervezett (TENT) és a trajektoriumból vonatkoztatott (TRA) 

célpont és a végleges célpont közötti különbség antero-posterior (AP), medio-laterális (LAT), és dorso-

ventrális (LEVEL) irányban és a 3D- s térben. 
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A 3. táblázat alapján látható, hogy a TRA szignifikánsan laterálisan és ventrálisan 

helyezkedett el, mint a TENT, sőt még a végleges célponttól is ventrálisabban. Nagyfokú 

szignifikanciával volt kimutatható a különbség a 3D-s térben, a TRA 2,49±1,63 mm 

távolságra volt a FT-től. A különbség csak az antero-posterior irányban volt szignifikáns. 

A TENT 11 esetben, míg a TRA csak 1 esetben egyezett a végleges célponttal és akkor a 

TENT is ugyanaz volt.  

 
3. táblázat.  A 3D-transzformációval kiszámított tentatív célpont (TENT), és a trajectory alapján számított 

célpont (TRA) távolsága a végleges célponttól medio-laterális (LAT), antero-posterior (AP), dorso-ventralis 

(LEVEL) irányban és a 3D térben. SD - standard deviáció, p – Student-féle kettős T-próba értéke. 

 

Irány TENT ±SD Határérték TRA ±SD Határérték T-test 

LAT 0,18 ±0,51 -1,1/+1,6  0,55 ±0,85 -1,7/+2,8 p=0,0008 
AP 0,24 ±1,41 -3,4/+3,8  0,52 ±1,96 -5,1/+4,4 p>0,05 

LEVEL 0,26 ±1,47 -2,8/+3,3 -0,28 ±1,93 -4,5/+3,8 p=0,0057 
3D 1,51 ±1,48 0-5,0  2,49 ±1,63 0,4-6,2 p=0,0000 

 

A léziók száma 2 és 4 között változott, az átlagos térfogat 105±18 mm3 (85-155 mm3) 

volt. A lézió helyzetét multiplanáris MR vizsgálat alapján 24 műtét után határoztuk meg  A 

lézió minden esetben ráterjedt a Gpi-re, 6 esetben a Gpe szomszédos területére is  kiterjedt. 

Egy esetben sem észleltük a tractus opticus, vagy a pyramispálya érintettségét. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. ábra. T-1 súlyozott axiális (bal oldali) és coronaris (jobb oldali) MR képek és CT szeletek bal oldali 

pallidotomiát követően.  



 

 41

5.1.3. Mély agyi stimuláció 

GPi-DBS műtét utáni multiplanaris MR vizsgálat során a VPLP-ba ültetett elektródák 

vége közvetlenül a tractus opticus laterális széle felett, a capsula internától laterálisan, a 

mediális Gpi-ban helyezkedett el (36. ábra). 

  

 

 

 

 

 

 
 

36. ábra. Jobboldali VPLP és baloldali GPi-DBS posztoperatív T-1 súlyozott coronaris és T2-súlyozott MR 

képén látható, hogy a lézió és az elketróda is közvetlenül a tractus opticus felett helyezkedik el. 
 

 

4. táblázat.  A jobb- és baloldali elektródák szöge, aktív érintkezőinek helyzete és gyakorisága, a stimulációs 

értékek és a vizsgált állapotokban leadott energia. MCP = AC-PC felezőpont, ICP = interkomisszurális sík, 

StimON = optimális stimuláció, OVER = túlstimulált állapot. 

           
  Bal oldal   Jobb oldal 
MCP-től X (mm) -12,44 ± 0,61 10,7-14,0  12,56 ± 0,51 11,7-13,5  
MCP-től  Y (mm) -0,61 ± 0,91 (-2,5)-(+1,0)  -0,5 ± 0,97 (-2,6)-(+1,1)  
MCP-től Z (mm) -1,82 ± 1,26 (-3,9)-(+0,8)  -1,62 ± 1,32 (-3,9)-(+0,8)  
Frontalis szög (o) 70,1 ± 2,6 65-75  71,0 ± 2,3 65-75  
Lateralis szög (o) 58,1 ± 2,5 54-62  58,0 ± 2,5 54-62  
Amplitudó (Volt) 2,28 ± 0,63 1,5-4,0  2,21 ± 0,53 1,6-3,6  
Impedancia (Ohm) 732,9 ± 188,3 523-1238  686,9 ± 140,0 542,1024  
Impulzus (μsec) 81,8 ± 13,7 60-90  81,8 ± 13,7 (60-90)  
Frekvencia (Hz) 137,0 ± 18,2 130-185  137,0 ± 18,2 (130-185)  
Energia StimON (μW) 0,942 ± 0,502 0,385-2,234  0,944 ± 0,498 0,324-2,210  
Energia StimOVER (μW) 1,760 ± 0,679 0,914-2,904  1,759 ± 0,767 0,702-3,809  
Érintkezők                 

0 1     3     
1 12     11     
2 7     8     
3 2         1         
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Az elektróda aktív érintkezőjének helyzete a műtét alatt Rtg-vel meghatározott 

koordináta szerint az eredeti célponthoz viszonyítva átlagosan az X tengely mentén 0,5 

mm-rel, az Y tengely mentén 0,8 mm-rel, és a Z tengely mentén 1,3 mm-rel tért el.  

Posztoperatív CT vagy MR vizsgálat során intrakraniális vérzés egy esetben sem 

igazolódott. Az optimális terápiás hatást kiváltó értékek a műtétet követő 3-6 hét elteltével 

stabilizálódtak. A rendszert monopoláris üzemmódban működtettük, 4 betegnél 1 aktív 

érintkező, 1 betegnél 2 érintkező egyidejű ingerlése volt hatásos alacsonyabb feszültséggel. 

STN-DBS után CT-vizsgálattal az aktív érintkezők AC-PC síkhoz viszonyított 

helyzetét és az elektródák a sagittális és interkomisszurális síkokhoz való szögét, valamint 

a stimuláció paramétereit 22 részletes hangelemzésen átesett betegnél vizsgáltuk. Az 

értékeket a 4. táblázat szemlélteti.   

1 betegnél a jobb oldalon 2 érintkezőt ingereltünk, minden esetben monopoláris 

üzemmódot alkalmaztunk. Az aktív érintkezők 18 betgnél a Guiot sémán belül, a többi 

betegnél a dorsolateralis határ felett helyezkedtek el (37. ábra).  
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37. ábra.  Az aktív érintkezők interkomisszurális felezőponthoz viszonyított helyzetének és az elektródák 

beérkezési szögének szemléltetése A-frontalis és B-laterális nézetből a Guiot sémára átszámítva. 

 

5.2. Intraoperatív elektrofiziológia 

Összesen 32 betegnél végeztünk MER-t  thalamotomia és Vim-DBS műtét alatt. 

Minden alkalommal 1-csatornás elvezetés történt, és a mélységen a kalkulált célponthoz 

viszonyítva a végleges célpontot 0,9±0,6 (1,0-2,0) mm-rel kellett módosítani a szúrt 

csatornában.  
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38. ábra. Sz.B. beteg műtétje során a célponthoz viszonyítva -7 és +4 mm között 1 mm-enként készült 1 mp-

es időtartamú felszínes elektródával m. flexor digitorum superficialis EMG (A) és azzal szinkronban felvett 

MER (B) görbéi, melyeken jól látható a mag határainak megfelelő aktivitás-változás. 

 

 
39. ábra. A 0 pozícióban készült 5 mp-es EMG és alatta a MER görbéje, melyen jól látható a 

thalamusburstok szinkronban a periférián is megjelenik az aktivitás.  

 

Kétoldali STN-DBS műtétek közül 24 betegnél alkalmaztunk intraoperatív MER az 

optimális célpont kiválasztásához. 7 alkalommal 1-csatornás és 17 alkalommal 5-csatornás 

elvezetés történt. Egycsatornás MER alapján a 1,5±0,8 (1,0-3,0) mm-rel kellett 

elmozdulnunk a szúrt csatornában. 5-csatornás elvezetés során 1 betegnél mko-n a laterális 

csatornában, a többi esetben a központi csatornában volt a végleges célpont. A mélységi 

helyzeten átlagosan 1,2±0,8 (0,0-3,0) mm-t kellett módosítani. 
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40. ábra. P.A. jobboldali STN 5-csatornás MER regisztrációja a célponttól -6 és +3 mm között 1 mm-es 

léptetéssel. Az elülső (A), a mediális (M), a laterális (L) és hátsó (P)  csatonrák a centrális (C), csatornától 2,0 

mm-re helyezkednek el. 
 

5.3. Klinikai eredmények 

5.3.1. Ablatív műtétek 

1996 március 1. és 2010. június 15. között 202 PK-ban szenvedő betegen (121 férfi, 81 

nő) 256 termokontrollált (145 bal oldali, 111 jobb oldali) léziós műtétet végeztük. A 

műtétek megoszlását az 5. táblázat részletezi. 
5. táblázat. A léziós műtétek megoszlása és a betegpopuláció jellemzői. * 2 reoperáció, **1 esetben a 

thalamotomia és a pallidotomia egy ülésben ugyanazon oldalon történt. 

       

  Vop/Vim VPLP KétoldaliVop/Vim Vop+VPLP Kétoldali VPLP Összesített 

Operált oldalak 158* 98    256 
b/j 105/53 40/58    145/111 

ffi/nő 104/54 48/50    152/104 
Operált betegek 122 26 4 28** 22 202 
Férfi/nő 81/41 9/17 3/1 17/11 11/11 121/81 
Átlag életkor (év) 64,8±9,0 63,5±7,6 63,4±5,9 62,5±7,2 62,3±10,2 64,3±9,0 

határértékek  35-86 45-79 56-70 52-79 37-77 35-86 
Kórelőzmény (év) 5,4±3,3 10,0±5,2 5,1±2,4 8,5±5,0 12,3±6,0 7,1±4,7 

határértékek  1-17 2-20 2,5-8 1,5-23 4-25 1-25 
H-Y 1,8±0,6 3,6±0,7 2,3±0,3 2,4±0,5 3,9±0,3 2,4±1,0 

határértékek  1-2,5 2,5-5 2-3 2-4 3-5 1-5 
Preoperatív LED (mg) 410±368 596±438 441±338 510±358 915±457 498±371 
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Thalamotomia   

Összesen 158 Vop/Vim thalamotomiát végeztünk, ebből 2 reoperáció volt. 112 

tremordomináns PK betegen (81 férfi, 41 nő) végeztünk csak egyoldali thalamotomiát, 46 

betegnél (29,5 %) volt szükség a későbbiekben további műtétre. Az átlagos követési 

időszak 79,7±33,7 hónap (13-152 hónap) volt (6. táblázat). 

Hat hónappal thalamotomiát követően az ellenoldalon a végtagok tremora 131 műtét 

után teljesen megszűnt (82,9 %), 20 műtét után csaknem teljesen megszűnt (12,7 %), 7 

betegnél (4,4 %) a kézremegés jelentősen recidivált, ezek közül, később 5 beteget (3,2 %) 

sikerrel reoperáltunk: ugyanazon az oldalon 2 betegnél rethalamotomiát, 1 betegnél 

pallidotomiát és 2 betegnél Vim-DBS-t végeztünk. A MS 49 %-kal, a tremor pontértéke az 

ellenoldali végtagokban 93,1 %-kal, a rigor 58,1 %-kal, és a bradykinesis 15,9 %-kal 

(P=0,02) csökkent, a PIGD pontérték nem szignifikáns javulása 6,2 % volt. Az ellenoldali 

felső végtag szinkinézise járáskor 24 betegnél jelentősen javult. 
 

 
41. ábra.  A klinikai tünetek változása a Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS) alapján. Tremor 

(TR), rigor (RIG), bradykinesia (BRA), Postural Instability Gait Disorder pontszám (PIGD), Hoehn and Yahr 

állapot (H&Y). Az értékelés pre-operatív (preop) állapotban, majd műtétet követően 6- hónappal (6-mo), 1 

évvel (1y), 2 évvel (2y) és 3 évvel (3y) történt. 

 

A 2 éves értékelésnél 87 beteget értünk el, ezek közül 72 beteg tremormentes volt (82,8 

%). A MS 30,2 %-kal, a tremor és a rigor pontszáma 93,2 % ill. 51,8 % -al a bradikinesis 

8,4 %-kal volt jobb a műtét előttinél. A 6 hónapos eredményekhez képest a tremor, a rigor, 

és a bradykinesis szignifikánsan nem változott.  

A 46 beteg közül, akit 5 év után is értékelni tudtunk, 37 beteg továbbra is tremormentes 

volt (80,4%). A 2 évig tremormentesek közül senkinél sem alakult ki remegés a műtéttel 

ellentétes oldalon, de 3 reziduális tremoros betegnél enyhe progresszió volt észlelhető. A 

műtét előttihez képest még mindig 92,1 % -os tremor, és 29,6 %-os rigor javulást találtunk. 
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A korábbi értékeléshez képest a tremor és rigor progressziója nem-, de a bradykinesis és az 

axiális tünetek szignifikáns progressziója volt látható.  

7 év után 27 beteg adatai voltak elérhetők, ezek közül 24 betegnél (88,9 %) az 

ellenoldali remegés teljesen megszűnt, 3 betegnél residualis tremor volt észlelehtő (11,1 

%). Az UPDRS pontérték a műtét előttihez képest tremor vonatkozásában 90,9 %-os, 

rigort illetően 32,3 %-os javulást mutatott. A 6 hónapos követés eredményeihez képest a 

bradykinesia és az axialis tünetekre vonatkozó PIGD pontérték egyaránt szignifikáns 

progressziót mutatott. 

A PIGD derivált pontszámmal értékelt középvonalas tünetek, nem szignifikánsan 

javultak műtét után és 6 hónap után, majd enyhe romlás következett be, az 1 év utáni érték 

már rosszabb volt, mint műtét előtt. A 2- és 5 éves követés között a növekedés már 

szignifikáns volt.  A H-Y 6 hónap elteltével nem változott, ezután a betegség progressziója 

miatt enyhe, de szignifikáns romlás mutatkozott. A korai műtétekhez képest (45 közölt 

esetünk) a később operált betegek kevésbé súlyosak voltak, a rigor és bradykinesis kevésbé 

volt kifejezett, mivel a súlyosabb betegeket már más műtéti opcióval is el tudtuk látni. 
 

6. táblázat.  A preoperatív állapot és a posztoperatív követés klinikai adatai. ACHO (U) –anticholinerg 

szerek napi adagja benztropine egységben; Zárójelben az UPDRS tételszámok, * szignifikáns változása a 

műtét előtti (preop)-, és a műtét utáni (posztop) állapot között. 

          
  

Skála 
6 hónap (n=158) 2 év (n=87) 5 év (n=46) 7 év (n=27) 

  preop posztop preop posztop preop posztop preop posztop 

Hoehn-Yahr  állapot 1-5 1,9±0,5 1,9±0,5 2,1±0,7 2,4±0,5 2,0±0,6 2,5±0,4 2,1±0,5 2,6±0,4* 
S&E (%) 100 77±12 89±13* 75±14 86±11* 75±13 81±12* 73±15 72±16 
UPDRS-II (5-17) 52 11,6±2,0 6,5±1,6* 12,4±3,8 8,2±2,9* 12,9±4,2 9,2±2,9 12,8±3,6 10,3±3,2* 
UPDRS-III (18-31) 108 28,6±12,2 14,6±9,2* 29,8±13,2 20,8±12,8* 30,8±16,7 29,1±15,2 31,6±14,2 34,6±19,2* 
 Tremor (20,21) 16 8,7±2,1 0,6±1,2* 8,8±2,0 0,6±1,6* 8,9±2,2 0,7±1,4* 8,8±2,0 0,8±1,2* 
 Rigor (22) 8 3,1±1,1 1,3±1,0* 2,9±1,3 1,4±1,1* 2,7±1,2 1,9±0,8* 3,1±1,3 2,1±0,8* 
 Bradykinesis (23-26) 16 8,2±2,5 6,9±2,1* 8,3±2,8 7,6±2,3 8,1±2,9 8,2±2,3 8,1±2,9 8,8±3,5* 
 PIGD (13-15,29,30) 20 3,2±2,3 3,0±2,0 3,4±1,9 3,8±2,2 3,3±2,1 3,9±2,4* 3,5±2,0 4,3±2,5* 
 Beszéd (18) 4 0,6±0,9 0,5±0,8 0,6±0,8 0,7±0,6 0,6±0,9 0,9±0,7* 0,7±0,9 1,3±1,1* 
LED (mg/nap)  410±368  322±292 404±317 361±282 436±302 506±296* 428±238 676±315* 
ACHO (U)   4,8±4,0 3,3±2,4*  4,5±2,8 2,1±1,4* 4,5±2,9 1,6±1,1*  4,6±3,2 1,1±0,7 * 

          

Összességében a vezető motoros tünetek - tremor, rigor egyoldali thalamotomiát 

követően tartósan és szignifikánsan javultak. A bradykinesis és az axialis tünetek rövidtávú 

javulást követően a korai műtét utáni állapothoz viszonyítva szignifikáns romlást mutattak, 

ami a természetes betegség progresszió ütemének felelt meg. 
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6 hónapos és 2 éves követésnél 21 %-os és 11 %-os LED csökkenést tapasztaltunk, de 

5 évvel a műtét után 14 %-os, 7 évvvel pedig 37 %-os szignifikáns gyógyszeradag 

emelkedést észleltünk. Az anticholinerg szerek napi adagja 32/53/64/76 %-os csökkenéssel 

kiszorult a kombinált terápiából. A selegilin és az amantadin adagolása sem a műtét után, 

sem a követési időszakban szignifikánsan nem változott. 

A második oldalon kialakult tremor miatt 4 betegnél a kezdeti időszakban ellenoldali 

thalamotomiát végeztünk. 

 

Pallidotomia 

76 előrehaladott állapotú PK betegen (átlagos H–Y 3,9±0,7) 98 sztereotaxiás  VPL 

pallidotomiát végeztünk, ezen belül 22 betegnél súlyos „on-off” miatt legalább 3 hónapos 

intervallummal kétoldali műtét történt, 28 betegnél tremorcsillapítás céljából 

thalamotomiát követően volt a beavatkozás. Az átlagos követési idő 61,3±18,1 (30-81) 

hónap volt. A DBS-t megelőző időszakban 27 betegnél kétoldali tremor esetén a második 

oldali, 1 betegnél ugyanazon oldali tremor csillapítására végeztünk pallidotomiát. A 

részletes eredményeket a 7. táblázat ismerteti. 
 

7. táblázat.  Thalamotomia után végzett ellenoldali pallidotomia hatása adatai. U –anticholinerg szerek napi 

adagja benztropine egységben; Zárójelben az UPDRS tételszámok, *szignifikáns változás a műtét előtti 

(preop), és a műtét utáni (posztop) állapot között. 

          
  

Skála 
6 hónap (n=28) 

  
2 év (n=18) 

  
5 év (n=11) 

  preop posztop preop posztop preop posztop 

Hoehn-Yahr állapot 1-5 2,3±0,7 2,19±0,5  2,3±0,6 2,5±0,7  2,4±0,6 2,8±0,4 
S&E (%) 100 71±15 83±17*  72±14 79±15*  71±13 75±12 
UPDRS-II (5-17) 52 14,6±2,3 8,5±2,1*  14,4±3,8 10,2±3,5*  13,9±4,3 11,2±3,8 
UPDRS-III (18-31) 108 31,6±14,2 17,6±9,2*  29,8±13,2 23,8±12,8*  30,8±16,7 31,1±15,2 
 Tremor (20,21) 16 6,9±2,1 2,1±1,2*  7,1±2,5 2,3±1,8*  6,9±2,5 2,7±1,8* 
 Rigor (22) 8 3,3±1,4 1,8±1,3*  3,1±1,3 1,6±1,1*  3,2±1,4 1,8±1,0* 
 Bradykinesis (23-26) 16 8,7±2,6 6,1±2,0*  8,8±3,1 6,9±2,3*  8,6±2,9 7,5±2,3* 
 PIGD (13-15,29,30) 20 3,4±2,5 2,9±2,1  3,5±1,9 3,8±2,2  3,3±2,1 3,9±2,4* 
 Beszéd (18) 4 0,7±1,0 0,6±0,9  0,6±0,9 0,7±0,8  0,7±0,9 0,8±0,8 
LED (mg/nap)  510±358  465±312*  536±347 490±310*  526±302 582±296* 
ACHO (U)   4,7±4,3 3,1±2,2*    4,6±2,8 2,2±1,8*   4,8±3,2 1,9±1,5*  

          

A tremor csökkentése elmaradt a thalamotomiás hatástól, 6 hónapos/kétéves/ötéves 

követésnél 70/68/60 %-os volt. A rigor 45/48/44 %-kal, a bradykinesis 30/22/13 %-kal 

egyaránt szignifikánsan javult. A LED az első két időpontban 9-9 %-kal szignifikánsan 
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csökkent, majd az 5 éves követésnél már 10 %-kal szignifikánsan növekedett. Az 

anticholinerg kezelés minden követési időpontnál a kezdetinél alacsonyabb maradt.  

26 betegnél csak egyoldali pallidotomiát végeztünk. A tünettanban az „on-off” 

mozgásteljesítmény fluktuáció, és elsősorban dyskienesisek domináltak.  
 

8. táblázat. A gyógyszermentes és gyógyszerezett állapot értékelése egyoldali pallidotomia előtt, majd 3 

hónappal, 1 évvel és 3,5 évvel a műtétet követően.  

             

  Max. 3 hónap (n=48)   1 év (n=24)   3,5 év (n = 13) 

Skála (tétel) érték preop posztop   preop posztop %   preop posztop % 

Gyógyszermentesen             

Hoehn-Yahr állapot 5 3,7 3,1 16,2  3,8 3,2 15,8  3,8 3,5 7,9 

Sc&E ADL (%) 100 55 80 -45,5  58,0 74,0 -27,6  55,0 68,0 -23,6 

UPDRS-II (5-17) 52 25,1 16,4 34,7  24,0 12,5 47,9  25,0 18,6 25,6 

UPDRS-III (18-31) 108 44,2 24,1 45,5  46,0 23,2 49,6  44,8 28,2 37,1 

 Tremor (20,21) 12 3,4 1,2 64,7  3,8 1,3 65,8  3,5 1,4 60,0 

 Rigor (22) 8 4,3 2,1 51,2  4,5 3,5 22,2  4,3 3,6 16,3 

 Bradykinesis (23-26) 16 11,5 5,5 52,2  12,6 6,8 46,0  12,9 7,8 39,5 

 PIGD (13-15,29,30) 20 12,1 7,2 40,5  12,8 7,8 39,1  12,6 8,2 34,9 

 Beszéd (18) 4 1,1 0,9 18,2  1,3 1,1 15,4  1,2 1,2 0,0 

  Fluktuáció (36-39) 6 3,6 1,1 69,4  3,8 1,4 63,2  3,5 1,8 48,6 

Gyógyszerezetten             

Hoehn-Yahr állapot 5 2,8 2,6 7,1  2,7 2,5 7,4  2,9 2,7 6,9 

Sc&E ADL (%) 100 70 82 -17,1  69,0 79,0 -14,5  72,0 80,0 -11,1 

UPDRS-II (5-17) 52 15,4 14,3 7,1  14,6 12,1 17,1  14,1 12,2 13,5 

UPDRS-III (18-31) 108 25,2 21,3 15,5  24,2 21,3 12,0  25,6 23,3 9,0 

 Tremor (20,21) 12 1,7 1,1 35,3  1,5 1,0 33,3  1,7 1,3 23,5 

 Rigor (22) 8 2,4 2 16,7  2,5 1,8 28,0  2,6 2,0 23,1 

 Bradykinesis (23-26) 16 6,1 5 18,0  7,2 6,5 9,7  7,6 6,8 10,5 

 PIGD (13-15,29,30) 20 8,1 6,8 16,0  8,3 6,9 16,9  8,2 8,0 2,4 

 Beszéd (18) 4 1 0,8 20,0  1,1 1,0 9,1  1,1 1,1 0,0 

  Dyskinesis (32-35) 13 5,1 0,4 92,2   5,0 0,4 93,0   5,2 0,5 90,4 
 

Az átlagos követési idő 46,8±10,5 (30-72) hónap volt. A 3 hónapos követés 

eredményeit 48 betegnél mutatjuk be, beleértve azokat is, akiknél később ellenoldali 

pallidotomiát is végeztünk. Az ipsilaterális oldalon a rigor 18,2 %-os, a dyskinesia 20,8 %-
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os javulása volt észlelhető. Egyéb ipsilaterális motoros tünet nem változott és a hatás nem 

maradt tartós. Az 1 éves értékelés során 24 esetet vizsgáltunk a hosszútávú követés során 

13 beteg adata volt elérhető. A részleteket a 8. táblázat mutatja be. 

Kiemelkedően magas volt a hatásfok az ellenoldali ON dyskinesisek csökkentésében, 

valamint OFF állapotban a tremor, a rigor, a bradikinézis és a fluktuáció  csökkentésében. 

Gyengébb volt a hatás, a PIGD értékekre, a beszéd szignifikánsan nem változott, a pozitív 

hatás tartós maradt.   

 
9. táblázat. A klinikai adatok alakulása kétoldali pallidotomia után. %-ban a skála pontértékének változása 

van feltüntetve 
        

  Max. 6 hónap (n=22)   1 év (n=18)   3,5 év (n = 12)  

Skála (item) érték preop posztop %   preop posztop %   preop posztop %  

Gyógyszermentesen              

Hoehn-Yahr állapot 5 3,9 3,1 20,5  3,9 3,3 15,4  3,9 3,5 10,3  

Sc&E ADL (%) 100 48 80 -66,7  51,0 74,0 -45,1  55,0 72,0 -30,9  

UPDRS-II (5-17) 52 25,8 13,2 48,8  24,0 12,5 47,9  22,0 18,7 15,0  

UPDRS-III (18-31) 108 54,2 26,8 50,6  52,9 28,1 46,9  52,2 36,2 30,7  

 Tremor (20,21) 28 5,2 1,7 67,3  4,2 0,8 81,0  6,5 0,9 86,2  

 Rigor (22) 20 10,1 4,3 57,4  9,9 3,8 61,6  12,1 3,6 70,2  

 Bradykinesis (23-26) 32 18,7 9,1 51,3  17,6 11,2 36,4  21,6 14,1 34,7  

 PIGD (13-15,29,30) 20 11,2 8,2 26,8  11,8 8,3 29,7  11,0 8,4 23,6  

 Beszéd (18) 4 1,27 0,86 32,3  1,51 1,15 23,8  1,35 1,34 0,7  

Fluktuáció (36-39) 6 4,2 1,8 57,1  4,0 1,9 52,5  4,2 1,9 54,8  

Gyógyszerezetten              

Hoehn-Yahr állapot 5 3,2 2,9 9,4  3,3 3,0 9,1  3,6 3,4 5,6  

Sc&E ADL (%) 100 71 91 -28,2  73,0 76,0 -4,1  70,0 78,0 -11,4  

UPDRS-II (5-17) 52 13,2 11,8 10,6  12,9 12,2 5,4  13,0 12,6 3,1  

UPDRS-III (18-31) 108 31,6 20,6 34,8  29,6 18,8 36,5  33,2 28,4 14,5  

 Tremor (20,21) 28 0,8 0,6 25,0  0,8 0,7 12,5  0,9 0,7 22,2  

 Rigor (22) 20 3,5 2,8 20,0  4,0 3,0 25,0  3,8 2,9 23,7  

 Bradykinesis (23-26) 32 10,3 8 22,3  11,0 8,5 22,7  10,9 8,6 21,1  

 PIGD (13-15,29,30) 20 6,2 5,8 6,5  6,3 5,7 9,5  6,8 6,0 11,8  

 Beszéd (18) 4 1,05 0,9 14,3  1,21 1,00 17,4  1,18 1,15 2,5  

Dyskinesis (32-35) 13 5,15 0,50 90,3   5,22 0,48 90,8   5,35 0,66 87,7   

          

A LED 1 éves követésig 596±438 mg-ról 445±331 mg-ra 26 %-kal csökkent, de a 3,5 

éves követésnél már nem szignifikánsan a kezdeti állapot fölött 610±454 mg volt. Hat 
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kétoldali tremoros betegnél az L-dopa kezelés 1 évre felfüggeszthetővé vált.Kétoldali 

pallidotomia minden esetben két lépcsőben történt, az operált 22 betegnél legalább 3 hónap 

telt el a két beavatkozás között. Az átlagos követési idő 45,2±11,8 (24-122) hónap volt. Az 

eredményeket a 9. táblázat mutatja. 

A LED 1 éves követésig 915±457 mg-ról 521±389 mg-ra 43 %-kal csökkent, és a 3,5 

éves követésnél még 832±467 mg 9 %-kal alacsonyabb volt a kezdeti adagnál. 4 betegnél a 

szubsztituciós kezelés legalább 9 hónapra felfüggeszthető volt. 

 

5.3.2. Mély agyi stimuláció  

1998. november 1. és 2010. június 15. között 85 PK-ban szenvedő betegen (63 férfi, 22 

nő) 87 neuropacemaker rendszer implantációját végeztük el. Összesen 150 oldalon 

ültettünk be elektródát, 63 esetben kétoldali-, 24 esetben egyoldali műtéttel.  
 

10. táblázat. Mély agyi stumuláción átesett betegek adatai. * Két férfibetegnél egyoldali Gpi rendszert 

kétoldali STN-DBS-re cseréltük 
      

  Vim Kétoldali Vim Gpi  Kétoldali STN Összesítve 

Implantált oldalak 19 22 5 104 150 

b/j 7/12 11/11 5/0 52/52 76/75 

ffi/nő 17/2 16/6 4/1 72/32 109/41 

Operált betegek 19 11 5 52 85* 

Férfi/nő 17/2 8/3 4/1 36/16 63/22* 

Átlag életkor (év) 64,1±8,7 69,0±11,0 57,8±4,8 60,4±9,1 62,8±8,4 

határértékek  47-81 43-80 51-62 38-75 38-81 

Kórelőzmény (év) 6,3±5,0 6,9±4,3 14,6±3,0 11,1±4,8 9,5±5,3 

határértékek  1,5-23,0 4,0-19,0 11,0-19,0 5,0-24,0 1,5-24,0 

H-Y 2,6±0,6  2,9±0,6  3,8±0,4  3,9±0,2  3,5±0,4  

határértékek  2-3 2-4 3-4 3-4 2-4 

Preoperatív LED (mg) 296±245 417±333 1065±210 819±421 693±457 

   

Egyoldali Vim-DBS klinikai eredményei 
 

 Ezt a műtéti típust jó mozgásteljesítményű tremordomináns betegeknél alkalmaztuk. 

19 egyoldali rendszert ültettünk be. 12 esetben végeztünk Vim-DBS-t korábbi ellenoldali 

thalamotomia után, 1 esetben azonos oldali elégtelen tremorkontrollal végződött 

thalamotomia után implantáltuk a rendszert. A stimuláció paramétereinek alakulását a 11. 

táblázat mutatja be. Látható, hogy a 15 beteg átlagosan 40,5±11,8 (22-78) hónapos 

követése alapján a stimulációs paraméterek egyike sem változott szignifikánsan. 
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Az értékelő skálák változásait a 12. táblázat szemlélteti. A tremorcsillapító hatás 84,3 

%-os, és a hosszútávú követésnél is tartós maradt. A rigorra és a bradykinézisre gyakorolt 

hatás, viszont jelentősen gyengült. A középvonalas tünetek minimálisan, vagy egyáltalán 

nem javultak. 
 

11. táblázat. A stimulációs értékek alakulása egyoldali Vim-DBS után. * 1 betegnél a frekvencia 185 Hz 

volt. Mindkét követésnél 9 betegnél egyszerre 2 érintkező volt aktíválva. 
 

  6 hó (n=19)  3 év (n=15)     

  Átlag±SD Határ   Átlag±SD Határ   P 

Követési idő (hó) 7,2±2,3 6-9  40,5±21,4  14,4-97,2   
Feszültség (V) 2,8±0,7  1,6-3,8  2,8±0,8 1,5-4,1  0,417 
Frekvencia (Hz) 132,9±12,6 130-185*  130±0,0 130  0,165 
Impulzus (μsec) 83,7±21,4 60-120   94,0±22,3 60-120  0,092 
Mono/Bipoláris 17/2   12/3    
Érintkezők        
     0 (-/+/) 13/0   9/1    
     1 (-/+/) 11/0   9/2    
     2 (-/+/) 2/2   3/1    
     3 (-/+/) 1/1     2/0       

        
12. táblázat. A klinikai adatok alakulása gyógyszermentes állapotban egyoldali Vim-DBS után. A tremor, 

rigor, bradykinesis vonatkozásában az ellenoldali végtag értékei vannak feltüntetve 
    

  Max. 6 hónap (n=19)   3 év (n =15)   

Skála (tétel) érték StimOFF StimON %   StimOFF StimON %   

Hoehn-Yahr állapot 5 2,0 ± 0,4 1,8 ± 0,4 10,0  2,3 ± 0,4 2,0 ± 0,5 13,0  

S&E ADL (%) 100 75,0 ± 5,0 90,0 ± 6,1 -20,0  72,0 ± 7,0 88,0 ± 8,0 -22,2  

UPDRS-II (5-17) 52 13,4 ± 3,1 9,2 ± 2,9 31,3  14,6 ± 3,6 10,5 ± 3,2 28,1  

UPDRS-III (18-31) 108 30,5 ± 3,3 19,2 ± 2,4 37,0  35,0 ± 4,3 23,5 ± 2,7 32,9  

 Tremor (20,21) 12 8,3 ± 2,2 1,3 ± 0,9 84,3  9,0 ± 2,8 1,7 ± 1,1 81,1  

 Rigor (22) 8 2,9 ± 1,2 1,6 ± 0,9 44,8  2,5 ± 1,4 1,9 ± 1,0 24,0  

 Bradykinesis (23-26)  16 7,5 ± 2,0 5,4 ± 1,9 28,0  8,2 ± 2,1 6,8 ± 2,0 17,1  

 Poszturális stabilitás (29) 4 0,7 ± 0,7 0,6 ± 0,6 14,3  1,3 ± 0,6 1,2 ± 0,7 7,7  

 Járás (30) 4 0,8 ± 0,6 0,7 ± 0,5 12,5  1,0 ± 0,6 1,0 ± 0,6 0,0  

 Beszéd (18) 4 0,7 ± 0,5 0,7 ± 0,6 0,0   1,1 ± 0,6 1,1 ± 0,6 0,0   
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Kétoldali Vim-DBS klinikai hatása 

Kétoldali rendszert 11 betegnél alkalmaztunk, 1 betegnél fertőzés miatt generátor 

explantációra kényszerültünk. Hosszú távú követés során 1 beteg kardiovaszkuláris 

betegségben meghalt, 6 beteget követtünk átlagosan 31,6±5,1 (26-41) hónapig. 

A stimulációs paraméterek alakulását a 13. táblázat mutatja be. Az értékek közül a bal 

oldalon az impulzusidő a 2,5 éves követésnél szignifikánsan alacsonyabb lett. 
 

13. táblázat. A stimulációs értékek alakulása és az aktív érintkezők helyzete kétoldali Vim-DBS után. A 6 

hónapos követésnél a bal oldalon 6-, a jobb oldalon 5 betegnél, a 3,5 éves követésnél a bal oldalon 3-, a jobb 

oldalon 5 betegnél volt egyszerre két érintkező aktíválva.   * P=0,038. 

            

  6 hó (n=11)   2,5 év (n=6) 

 Bal  Jobb  Bal  Jobb 

  Átlag±SD Határ   Átlag±SD Határ   Átlag±SD Határ   Átlag±SD Határ 

Követési idő (hó) 6,6±0,6 6-7,5     31,6±5,1 26,4-40,8    

Feszültség (V) 2,1±0,5  1,3-2,8  2,3±0,6 1,3-3,4  2,1±0,5 1,3-2,7  2,6±0,5 2,0-3,5 

Frekvencia (Hz) 134,1±15,3 125-180  134,1±15,3 125-180  138,3±20,4 130-180  138,3±20,4 130-180 

Impulzus (μsec) 90,0±0,0 90-90  84,5±18,1 60-120  75,0±16,4* 60-90  95,0±12,2 90-120 

Mono/Bipoláris 11/0   10/1   5/1   5/1  

Érintkezők            

     0 (-/+/) 7/0   8/0   4/0   5/0  

     1 (-/+/) 8/0   8/0   3/1   4/1  

     2 (-/+/) 2/0   1/0   2/0   2/0  

     3 (-/+/) 0/0     0/1     0/1     0/1   

            

14. táblázat. A klinikai adatok alakulása kétoldali Vim-DBS után. 

   

  Max. 6 hó (n=11)   2,5 év (n=6)       

Skála (tétel) érték StimOFF StimON %   StimOFF StimON % 

Hoehn-Yahr állapot 5 2,2 ± 0,3 2,0 ± 0,4 9,1  2,5 ± 0,4 2,3 ± 0,3 8,0 

S&E ADL (%) 100 71,0 ± 5,1 91,0 ± 7,9 -28,2  75,0 ± 7,6 88,0 ± 7,0 -17,3 

UPDRS-II (5-17) 52 14,2 ± 1,9 10,2 ± 2,1 28,2  14,3 ± 1,5 11,5 ± 1,7 19,6 

UPDRS-III (18-31) 108 31,5 ± 3,3 18,8 ± 2,4 40,3  32,7 ± 4,4 19,5 ± 2,6 40,4 

 Tremor (20,21) 28 12,0 ± 1,5 2,6 ± 0,8 78,3  11,7 ± 1,7 2,0 ± 0,8 82,9 

 Rigor (22) 20 5,9 ± 1,1 3,5 ± 0,7 40,7  6,0 ± 0,8 3,5 ± 0,5 41,7 

 Bradykinesis (23-26)  32 7,8 ± 1,1 5,1 ± 1,0 34,6  7,5 ± 1,1 5,3 ± 0,9 29,3 

 Poszturális stabilitás (29) 4 1,1 ± 0,8 1,1 ± 0,5 0,0  1,1 ± 0,5 1,2 ± 0,7 -9,1 

 Járás (30) 4 1,2 ± 0,7 1,1 ± 0,7 8,3  1,2 ± 0,7 1,0 ± 0,6 16,7 

 Beszéd (18) 4 1,2 ± 0,4 1,2 ± 0,7 0,0   1,2 ± 0,7 1,2 ± 0,4 0,0 



 

 53

                 

A klinikai értékelés paramétereit az 14. táblázat ismerteti. Hosszútávú követésnél a 

poszturális stabilitás, a járás és a beszéd nem szignifikánsan változott StimON és Stim OFF 

állapot között. 

A LED egyoldali Vim-DBS után 2,5 évvel 318±282 mg-ra 7 %-kal, kétoldali műtét 

után 461±109 mg-ra 10 %-kal egyaránt nem szignifikáns mértékben növekedett. 

 

Eredmények Gpi- DBS után 

1998-2000 között, amíg az STN-DBS még nem volt nemzetközileg elterjedt eljárás, 5 

előrehaladott betegnél egyoldali GPi-DBS-t alkalmaztunk, az elektróda mind az öt 

betegnél a bal oldalra került beültetésre. A betegek L-dopa kezelést 9-17 éve  kaptak és 

kezdetben jól reagáltak. Az „on-off” jelenség 4-6 éve állt fenn, minden betegnek súlyos 

jobboldali túlsúlyú choreo-athetoid dyskinesisei voltak. Két betegnél (O.O. és L.V) 2 

hónappal korábban jobboldali pallidotomiát végeztünk. A stimulációs értékeket a 15. 

táblázat ismerteti. 
 

15. táblázat.  GPi-DBS során alkalmazott ingerlési paraméterek. 

 
Paraméter Átlag±SD Határértékek 

Frekvencia (Hz) 130±0,0 130  
impulzus időtartam (μsec) 90±0,0 90  
feszültség (V) 1,8±0,38 1,6-2,0  
impedancia (Ohm) 733,6±119,0  587-868 
áramerősség (mA) 2,88±0,13  2,62-2,91 

 
 

A MS értéke OFF-ban a Gpi-DBS hatására jelentős 51,5 %-os javulást mutatott, ON 

fázisban 12,6 %-kal lett jobb. Az ellenoldali OFF tremor 60,0 %-kal, a rigor 75,0 %-kal, a 

bradykinesia átlagosan 53,5 %-kal csökkent. ON állapotban az ellenoldali dyskinesisek 

minden esetben (100 %) teljesen megszűntek, a tremor 50,0 %-kal, a rigor 60,0 %-kal, a 

bradykinesis 42,9 %-kal javult. Az ADL OFF-ban 45 %-kal, ON-ban 15 %-kal javult, az 

„off” állapotban eltöltött idő 90 %-kal csökkent. A LED a műtét után 3 évvel is még 22 %-

kal szignifikánsan alacsonyabb volt. 
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16. ábra.  A tünetek alakulása ON és OFF állapotban. StimOFF - kikapcsolt pacemaker, StimON – 

bekapcsolt pacemaker. 
 

Beteg Nem Kor H-Y 

Betegség 
időtartama LED 

UPDRS motoros skála 

Gyógyszermentes  Gyógyszerezett 

(év) (mg/nap) StimOFF StimON  StimOFF StimON 

G.G. M 51 3 11 516 30 15  10 4 
L.V. F 60 4 15 856 46 35  27 22 

Gy.F. M 58 4 14 844 39 28  19 13 
O.O M 62 4 19 756 37 28  22 14 
T.T F 65 4 23 810 46 31  28 18 
Átlag±SD: 59±5,3 3,8±0,4 16±4,7 756±140 40±6,7 27±7,5  21±7,3 14±6,7 

 

 

Klinikai deredmények kétoldali STN-DBS után 

Súlyos „on-off” motoros fluktuáció miatt 52 betegnél alkalmaztunk kétoldali 

subthalamicus stimulációt. 1 beteg 6 hónapnál rövidebb ideig követtünk szuicid halál 

miatt, 1 betegnél 6 hónapon túl gyulladásos folyamat miatt explantálni kellett a rendszert. 
 

17. táblázat. A stimulációs értékek alakulása és az aktív érintkezők helyzete kétoldali STN-DBS után. * a 6 

hónapos és a 3,5 éves értékek között szignifikáns a különbség. A 6 hónapos követésnél a bal oldalon 8-, a 

jobb oldalon 9 betegnél, a 3,5 éves követésnél a bal oldalon 9-, a jobb oldalon 11 betegnél volt egyszerre két 

érintkező aktíválva.    

            

  6 hónap (n=51)   3,5 év (n=36) 

 Bal  Jobb  Bal  Jobb 

  Átlag±SD Határ   Átlag±SD Határ   Átlag±SD Határ   Átlag±SD Határ 

Követési idő (hó) 6,6±0,6 6-7,5     44,9±20,1 15,6-108,8    

Feszültség (V) 2,3±0,5 1,5-3,7  2,3±0,5 1,4-3,7  2,5±0,5* 1,5-3,6  2,5±0,5* 1,6-4,0 

Frekvencia (Hz) 138,8±20,1 130-200  137,8±19,3 130-200  139,7±20,1 130-185  138,6±19,2 130-185 

Impulzus (μsec) 78,6±16,2 60-120  82,0±17,8 60-120  84,3±17,1 60-120  86,7±18,7 60-120 

Mono/Bipoláris 48/2   48/2   36/0   36/0  

Érintkezők            

     0 (-/+/) 5/0   2/0   4/0   4/0  

     1 (-/+/) 22/1   26/1   16/0   20/0  

     2 (-/+/) 24/1   25/1   19/0   19/0  

     3 (-/+/) 7/0     6/0     6/0     4/0   
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A rövidtávú hatást a 6 hónapos, a hosszútávú hatást az utolsó kontrollnál értékeltük 

(18. táblázat).  Az 51 betegből, akit hat hónapig követtünk 2010. június 15-ig 2 beteg 

meghalt kardiovaszkuláris kórkép és tüdőgyuladás miatt. Az átlagos követési idő több mint 

3,5 év, 44,9±20,1 (16-109) hónap volt. 
 

18. táblázat. A klinikai adatok alakulása kétoldali STN-DBS után A gyógyszermnetes OFF és 

gyógyszerezett ON állapot értékelése a műtét előtti és 6 hónappal a műtétet követően. UPDRS motoros, 

ADL, PIGD - Postural Instability Gait Disorder Score. UPDRS tételek: 13 - esés, 14 – lefagyás járáskor, 15 - 

járás, 29 – járási- és 30 – poszturális stabilitás.  
                               

  Skála 6 hónap (n= 51)   3,5 év (n = 36) 

Skála (tétel) érték StimOFF StimON %   StimOFF StimON % 

Gyógyszermentesen                 

Hoehn-Yahr állapot 5 3,9 ± 0,3 2,6 ± 0,4 33,3  4,0 ± 0,3 2,7 ± 0,4 32,5 

Sc&E ADL (%) 100 39,0 ± 5,1 85,0 ± 6,8 -117,9  43,0 ± 5,1 80,0 ± 5,9 -86,0 

UPDRS-II (5-17) 52 31,2 ± 2,9 12,5 ± 1,2 59,9  22,0 ± 2,9 15,2 ± 1,6 30,9 

UPDRS-III (18-31) 108 51,1 ± 8,3 23,6 ± 7,2 53,8  58,2 ± 7,6 31,5 ± 6,3 45,9 

 Tremor (20,21) 28 8,6 ± 1,5 1,5 ± 0,9 82,6  8,5 ± 1,7 1,7 ± 0,6 80,0 

 Rigor (22) 20 10,8 ± 2,9 3,6 ± 2,3 66,7  11,8 ± 2,7 5,6 ± 1,3 52,5 

 Bradykinesis (23-26) 32 19,2 ± 3,9 8,8 ± 1,9 54,2  22,6 ± 3,1 12,1 ± 2,4 46,5 

 Járás (29) 4 2,5 ± 0,9 1,1 ± 0,7 56,0  2,4 ± 0,8 1,5 ± 0,7 37,5 

 Poszturális stabilitás (30) 4 2,1 ± 0,8 1,0 ± 0,5 52,4  2,2 ± 0,7 1,7 ± 0,8 22,7 

 Beszéd (18) 4 1,8 ± 0,7 1,3 ± 0,6 27,8  1,7 ± 0,4 1,6 ± 0,8 5,9 

Fluktuáció (36-39) 7 5,1 ± 1,2 1,8 ± 0,8 64,7  6,0 ± 1,2 3,1 ± 1,1 48,3 

Gyógyszerezetten                 

Hoehn-Yahr állapot 5 2,7 ± 0,4 2,3 ± 0,4 14,8  2,6 ± 0,4 2,6 ± 0,4 0,0 

Sc&E ADL (%) 100 75,2 ± 7,6 89,0 ± 8,2 -18,4  82,0 ± 6,3 84,0 ± 5,9 -2,4 

UPDRS-II (5-17) 52 10,7 ± 3,1 9,1 ± 1,9 15,0  15,4 ± 3,5 8,2 ± 2,2 46,8 

UPDRS-III (18-31) 108 25,6 ± 4,1 18,8 ± 3,8 26,6  25,3 ± 3,8 17,8 ± 2,4 29,6 

 Tremor (20,21) 28 2,3 ± 1,1 0,8 ± 0,8 65,2  1,1 ± 0,8 0,4 ± 0,6 63,6 

 Rigor (22) 20 4,7 ± 1,8 3,4 ± 0,9 27,7  4,6 ± 2,1 3,4 ± 1,1 26,1 

 Bradykinesis (23-26) 32 9,3 ± 3,1 8,0 ± 1,9 14,0  11,8 ± 2,9 8,6 ± 1,9 27,1 

 Járás (29) 4 0,9 ± 0,8 0,7 ± 0,8 22,2  1,3 ± 0,7 1,4 ± 0,8 -7,7 

 Poszturális stabilitás (30) 4 1,1 ± 0,7 0,8 ± 0,7 27,3  1,4 ± 0,9 1,4 ± 0,9 0,0 

 Beszéd (18) 4 1,1 ± 0,8 1,2 ± 0,9 -9,1  1,3 ± 1,0 1,2 ± 1,0 7,7 

Dyskinesis (32-35) 13 4,7 ± 1,9 0,6 ± 0,9 87,2   5,1 ± 2,0 1,2 ± 0,8 76,5 
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Az operált betegeknél a napi LED 819±421 mg ról a 6 hónapos követésnél 447±408 

mg-ra 45%-kal, a 3,5 éves követésnél 553±453 mg-ra 32%-kal egyaránt szignifikánsan 

(p=0,001) csökkent. Két betegnél egyoldali thalamotomia után, 1 betegnél egyoldali-, 3 

betegnél kétoldali pallidotomia után. 2 betegnél 2 illetve 6 évvel GPi-DBS után végeztünk 

kétoldali STN-DBS műtétet. Műtéti eredményeikben az izoláltan STN-DBS műtöttekhez 

képest különbséget nem találtunk. 

 

5.4. Quantitatív mozgáselemzés eredményei  

Nyugalmi és posturalis helyzetben végeztünk PAM vizsgálatot, a kinetikus tremort 

DSDT vizsgálattal elemeztük.  

 

5.4.1. Digitális spirálteszt 

A DSDT értékeinek alakulását thalamotomia, és Vim-DBS után 15-15 betegnél 

vizsgáltuk és összevetettük 15 egészséges alany adataival. Az eredményeket a 19. táblázat 

mutatja. 
 

19. táblázat.  Ellenoldali kéz DSDT értékeinek alakulása thalamotomia előtt (Preop) és után (Posztop)  és 

Vim-DBS után kikapcsolt (StimOFF) és bekapcsolt (StimON) stimulátorral. I- intenzitás, CSF-

csúcsfrekvencia, KF-középfrekvencia, FD- frekvencia diszperzió, FK50 – 50 %-os frekvencia koncentráció, 

4-6Hz PW – a 4-6Hz tratomány energiaaránya, ApEn – becsült entrópia, HI-harmonikus index. 

       

  Kontroll Thalamotomia (n=15)   Vim-DBS (n=15) 

Paraméter  (n=15) Preop Posztop   StimOFF StimON 

I (m/sec2) 0,28±0,05 2,7±2,5 0,3±0,2  2,9±2,1 0,4±0,2 
CSF (Hz) 15,1±2,3 5,2±1,1 13,8±4,2  5,1±0,9 13,6±2,7 
KF (Hz) 10,3±1,3 6,2±2,1 10,8±2,5  5,8±2,2 9,8±2,8 
FD (Hz) 2,8±1,1 1,2±1,0 2,5±0,9  1,3±1,4 2,6±1,2 
FK50 (Hz) 2,8±0,8 0,6±0,5 2,6±0,8  0,7±0,6 2,4±0,7 
4-6Hz PW 0,12±0,08 0,58±0,38 0,15±0,15  0,62±0,26 0,13±0,09 
ApEn 1,54±0,06 1,09±0,34 1,52±0,16  1,10±0,36 1,51±0,08 
HI 0,77±0,08 0,94±0,09 0,78±0,05   0,95±0,06 0,78±0,09 

        

A DSDT során minden vizsgált paraméter szignifikánsan javult. A gyorsulás 

intenzitása  thalamotomia után 88,9 %-kal, Vim-DBS után 76,2 %-kal csökkent. A többi 

paraméter a fiziológiás tremort jellemző értéktartomány irányába tolódott. 
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5.4.2. PAM tremorvizsgálat  

PAM remegésvizsgálattal 15 egészséges alanyt vizsgáltunk. Thalamotomiát 

megelőzően, azt követően, valamint Vim-DBS után ki-és bekapcsolt stimulátorral szintén 

15-15 betegeket vizsgáltuk. Néhány betegnél stimulátor be- és kikapcsolása alatt 

készítettünk felvételt. A spektrogrammok a 42. ábrán láthatók. 

 
42. ábra.  Spektrogram változása a Vim-DBS kikapcsolása  és bekapcsolása alatt. 

A tremor intenzitása thalamotomia után nyugalomban 92,8 %-kal, poszturálisan 90,8 

%-kal kal csökkent. Vim-DBS után ez az arány 94 illetve 90 %-os volt. Minden paraméter 

vonatkozásában a nyugami és poszturális tremor egyaránt  thalamotomia és a Vim-DBS 

hatására is szignifikánsan javult és a kontrollcsoport értékei felé közelített (20. táblázat).  
 

20. táblázat.  A Nyugalmi és poszturális tremor alakulása műtéti típustól függően az ellenoldali kézre 

vonatkozóan. Int- intenzitás, CSF-csúcsfrekvencia, KF-középfrekvencia, FD- frekvencia diszperzió, FK50 – 

50%-os frekvencia koncentráció, 4-6Hz PW – a 4-6Hz tratomány energiahányada, ApEn – becsült entrópia, 

HI-harmonikus index. 

           

  Nyugalmi Poszturális 

 Kontroll Thalamotomia (n=15) Vim-DBS (n=15) Kontroll Thalamotomia (n=15) Vim-DBS (n=15) 

Paraméter  (n=15) Preop Posztop StimOFF StimON (n=15) Preop Posztop StimOFF StimON 

Int (m/sec2) 0,34±0,06 6,9±6,1 0,5±0,2 6,7±7,5 0,4±0,2 0,37±0,07 5,4±6,2 0,5±0,2 5,0±5,9 0,5±0,2 

CSF (Hz) 17,1±1,8 5,0±1,0 14,8±5,5 4,8±0,7 15,6±3,9 17,3±2,0 5,1±0,7 14,0±6,5 5,0±0,7 15,0±4,8 

KF (Hz) 11,3±1,3 6,0±1,5 10,8±2,5 5,9±2,0 10,8±2,0 9,3±1,4 5,3±0,7 7,4±2,1 5,2±0,7 8,2±1,5 

FD (Hz) 2,9±0,9 1,0±1,1 2,7±1,0 1,3±1,5 2,6±1,1 4,12±0,9 0,7±0,8 3,4±1,5 0,7±0,9 3,8±1,3 

FK50 (Hz) 2,7±0,6 0,7±0,7 2,4±0,8 0,6±0,5 2,8±0,9 3,3±0,4 0,5±0,5 2,2±1,1 0,7±0,6 2,9±0,7 

4-6Hz PW 0,07±0,03 0,63±0,33 0,20±0,19 0,64±0,29 0,10±0,06 0,13±0,05 0,80±0,16 0,21±0,11 0,75±0,22 0,23±0,12 

ApEn 1,52±0,06 0,95±0,44 1,50±0,17 1,13±0,38 1,51±0,06 1,57±0,05 1,11±0,33 1,58±0,05 1,22±0,33 1,54±0,12 

HI 0,76±0,07 0,95±0,04 0,80±0,07 0,95±0,02 0,76±0,08 0,74±0,05 0,96±0,03 0,84±0,09 0,95±0,03 0,78±0,07 
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5.4.3. PAM mutogató teszt 

24 beteget vizsgáltunk kétoldali STN-DBS-után (20 jobbkezes és 4 balkezes) ki-és 

bekapcsolt állapotban gyógyszermentesen. A PTS a baloldalon 0,52±0,28-ról 0,84±0,39-re, 

a jobb oldalon 0,50±0,27-ről 0,85±0,35-re egyaránt szignifikánsan (P=0,001) javult. A 

pontszámok alakulását betegenként ki- és bekapcsolt ingerlővel oldalanként a 43. ábra 

mutatja be. 
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43. ábra.  Baloldali és jobboldali PTS alakulása kétoldali STN-DBS hatására 24 betegnél. 

 

Az oldalak között kikapcsolt állapotban mért értékek és változások vonatkozásában 

szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk.  

 

 
44. ábra.  Mutogató teszt kikapcsolt stimulátorral H.S. beteg. A marker pályája, az elmozdulás görbéje és a 

gyorsulás spektruma PTS jobb/bal = 0,41/0,31. A spektrumban jól látható az 5 Hz körüli tremorra  jellemző 

csúcs, kifejezettebben a jobb oldalon. 
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45. ábra.  Mutogató teszt bekapcsolt stimulátorral H.S. beteg. A marker pályája, az elmozdulás és a 

gyorsulás spektruma PTS jobb/bal = 0,84/0,68. A spektrumban az 5 Hz körüli csúcs eltűnt, az alacsonyabb  

tartományban a csúcs a mutagatás frekvenciájából adódik. 

 

5.4.4. PAM ujjdoboló teszt 

A PK betegeinkhez hasonló korú egészségeseknél a FTTS átlagosan (cm/sec-ban) 

jobb/bal 26,4±8,8/26,8/9,1 m/sec volt, H-Y 1 állapotú betegek átlagértékei lényegesen 

csökkentek, 8,7±4,9/9,1±4,7 m/sec volt. 28 betegnél PAM mozgáselemzéssel a Tapping 

Tesztet kétoldali STN-DBS műtétes betegen be- és kikapcsolt ingerlővel legalább 6 

hónappal műtét után vizsgáltuk. A betegek eredményeit a 46. ábra szemlélteti. 
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46. ábra.  Baloldali és jobboldali FTTS alakulása kétoldali STN-DBS hatására 28 betegnél. 

 

STN-DBS hatására a FTTS 3,9±3,0-ról 11,8±8,5-re, a bal oldalon 3,8±3,0–ról 

11,0±8,9-re, a jobb oldalon 4,1±3,5-ről 12,6±9,0-re szignifikánsan (P=0,001) javult. A 

kezek átlagértékei StimOFF-ban (P=0,278) és StimON-ban (P=0,071) sem különböztek. 
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47. ábra.  Ujjdoboló teszt változása L.S. betegnél kétoldali STN-DBS hatására. Az FTTS (bal/jobb) = 1,9 

(3,1/1,1)-ről 10,20 (7,9/12,7)-re javult. StimOFF-ban a jobb oldali mutatóujj elmozdulási görbéje és 

spektruma alapján 4,7 Hz tremor detektálható, ami a bekapcsolt STN-DBS hatására megszűnik.   

 

5.5. Hangelemzés eredményei 

Az elemzett STN-DBS-es betegeknél a napi LED 713,5±307,8 mg ról 347,9±191,0 

mg-ra szignifikánsan (p=0,001) csökkent (51,2±7,4 %). A MS egyaránt csökkent OFF 

(55,3±7,2 %, p=0,001), és ON (12,6±3,2 %, p=0,008) állapotban is a kétoldali STN-DBS 

hatására. A gyógyszeres kezelés 57,1±6,8 %-os szignifikáns (p=0,001) javulást 

eredményezett, a túlstimulált StimOVER állapotban 8,7±4,5 %-os romlás (p=0,001) volt 

észlelhető az optimális StimON-hoz viszonyítva.  A vizsgált 22 betegnél a teljes VHI-

pontérték 36,1±28,2 (VHI-e=11,3±10,5; VHI-p=12,2±9,4; VHI-f=11,9±9,1) volt. A beszéd 

UPDRS pontszáma StimON állapotban nem szignifikánsan (p=0,107), StimOVER 

állapotban szignifikánsan (p=0,0001) romlott.  

A perceptuális értékelés megbízhatósága elfogadhatónak bizonyult, mivel a Cronbach-

alfa 0,88-0,98 közötti volt. A beszéd StimON és OVER állapotokban egyaránt javult, a 

StimOFF-hoz viszonyítva, közöttük szignifikáns különbség nem volt (21. táblázat). A 

kitartott hangok G-pontértéke StimON során lényegesen romlott, de StimOVER állapotban 

a magas /i/ kivételével javult. 
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21. táblázat. A motoros és perceptuális értékek, a stimuláció energiája és az akusztikus értékek (Átlag±SD) 

alakulása stimulációs állapottól függően. G-pontszám = GRBAS-skála G-értéke, α-norm a normált 

fluktuáció, H-norm = normált visszatérő periódus entrópai, /a/, /i/, /o/, /u/ = kitartott hangok, *= P<0,05. 
                                      

 Stimulációs állapotok (n=22)  Szignifikancia (P)  

 Változók StimOFF   StimON   OVER   
ON- 
OFF 

  ON-
OVER   

 OFF-
OVER   

UPDRS motoros (0-108) 54,1 ± 4,9  24,2 ± 4,6  26,5 ± 4,4  0,001 * 0,001 * 0,001 * 
UPDRS beszéd (0-8) 3,6 ± 1,1  4,1 ± 1,3  4,4 ± 1,1  0,008 * 0,011 * 0,001 * 
Energia mkW/oldal 0    914,7 ± 456,7  1714,0 ± 666,9  NA  0,001 *   NA  
G-érték beszéd (0-3)  1,29 ± 0,46  1,65 ± 0,77  1,15 ± 0,70  0,020 * 0,015 * 0,165  
G-érték hang (0-3)       /a/ 1,63 ± 0,54  1,97 ± 0,50  1,65 ± 0,70  0,000 * 0,026 * 0,942  

/i/ 1,48 ± 0,57  1,83 ± 0,55  1,39 ± 0,64  0,020 * 0,011 * 0,357  
/o/ 1,51 ± 0,55  1,86 ± 0,60  1,46 ± 0,66  0,017 * 0,015 * 0,676  
/u/ 1,41 ± 0,36  1,93 ± 0,40  1,46 ± 0,50  0,010 * 0,040 * 0,603  

magas /i/ 1,43 ± 0,38  1,76 ± 0,40  1,61 ± 0,61  0,038 * 0,084  0,244  
Jitter (%)                      /a/ 0,42 ± 0,16  0,47 ± 0,24  0,38 ± 0,17  0,601  0,295  0,130  

/i/ 0,42 ± 0,50  0,40 ± 0,24  0,31 ± 0,13  0,111  0,295  0,383  
/o/ 0,34 ± 0,12  0,49 ± 0,34  0,44 ± 0,31  0,116  0,237  0,657  
/u/ 0,60 ± 0,44  1,76 ± 2,24  1,20 ± 1,29  0,028 * 0,833  0,033 * 

magas /i/ 0,35 ± 0,22  0,27 ± 0,11  0,31 ± 0,30  0,865  0,229  0,394  
Shimmer (%)               /a/ 6,59 ± 5,28  7,21 ± 5,69  6,42 ± 4,75  0,525  0,526  0,325  

/i/ 7,13 ± 6,19  8,05 ± 6,61  5,46 ± 5,31  0,211  0,235  0,268  
/o/ 6,71 ± 5,65  8,22 ± 6,14  7,37 ± 6,80  0,159  0,375  0,614  
/u/ 12,03 ± 7,11  15,36 ± 6,66  12,38 ± 7,91  0,007 * 0,066  0,678  

magas /i/ 3,81 ± 3,95  4,07 ± 3,61  4,75 ± 5,97  0,394  0,972  0,501  
NHR (%)                      /a/ 0,053 ± 0,103  0,067 ± 0,098  0,030 ± 0,045  0,219  0,055  0,231  

/i/ 0,071 ± 0,172  0,087 ± 0,159  0,034 ± 0,073  0,639  0,494  0,856  
/o/ 0,035 ± 0,051  0,063 ± 0,110  0,050 ± 0,112  0,116  0,492  0,779  
/u/ 0,075 ± 0,071  0,158 ± 0,135  0,131 ± 0,147  0,009 * 0,327  0,236  

magas /i/ 0,020 ± 0,053  0,027 ± 0,053  0,023 ± 0,042  0,455  0,533  0,242  
α-norm                         /a/ 0,578 ± 0,063  0,578 ± 0,060  0,551 ± 0,035  0,848  0,004 * 0,007 * 

/i/ 0,564 ± 0,052  0,576 ± 0,052  0,544 ± 0,028  0,158  0,049 * 0,243  
/o/ 0,542 ± 0,031  0,569 ± 0,052  0,535 ± 0,025  0,019 * 0,001 * 0,217  
/u/ 0,548 ± 0,035  0,571 ± 0,044  0,549 ± 0,039  0,017 * 0,015 * 0,594  

magas /i/ 0,537 ± 0,038  0,539 ± 0,026  0,533 ± 0,028  0,256  0,422  0,796  
H-norm                        /a/   0,327 ± 0,134  0,349 ± 0,155  0,327 ± 0,154  0,555  0,391  0,715  

/i/ 0,335 ± 0,127  0,379 ± 0,127  0,290 ± 0,110  0,036 * 0,020 * 0,260  
/o/ 0,336 ± 0,150  0,375 ± 0,181  0,323 ± 0,165  0,322  0,027 * 0,289  
/u/ 0,423 ± 0,190   0,513 ± 0,143   0,439 ± 0,157   0,022 * 0,021 * 0,779   

magas /i/ 0,263 ± 0,098  0,263 ± 0,096  0,277 ± 0,114  0,955  0,753  0,796  
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5.5.1. Akusztikus mérések 
 

A kitartott hangok akusztikus méréseinek megbízhatóságára vontkozó Cronbach-alfa 

0,82 és 0,97 közötti volt. StimON állapotban a StimOFF-hoz viszonyítva csak az /u/ során 

mért perturbációs értékek voltak szignifikánsan magasabbak. StimON-OVER 

összehasonlításban nem volt különbség, és csak a jitter mutatott különbséget StimOFF és 

StimOVER között. Érzékenyebbnek bizonyult a NDA: az αnorm StimON állapotban /o/ és 

/u/ alatt szignifikánsan magasabb volt, mint StimOFF-ban, /a/, /i/, /o/ és /u/ alatt magasabb 

volt, mint StimOVER állapotban. A Hnorm StimON állapotban /i/ és /u/ alatt szignifikánsan 

magasabb volt, mint StimOFF-ban, /i/, /o/ és /u/ alatt pedig magasabb volt, mint 

StimOVER-ban. Általános tendenciaként az akusztikus értékek StimON állapotban 

romlottak, míg StimOVER állapotban kezelítettek a StimOFF állapotban mért értékekhez.  
 

5.5.2. Kvadratikus diszkriminancia elemzés 
 

A QDA során a NDA értékeivel kapott helyes osztálybesorolási százalékok a 

perturbációs értékeivel kapott eredményekhez képest jóval magasabbnak bizonyultak (22. 

táblázat).  

 
22. táblázat. A helyes osztálybesorolás százalékos aránya (Átlag±SD) a szegmentális adatokkal végzett 

diszkriminancia-elemzés során. J = jitter, SH = shimmer, NHR = zaj-harmonikus arány, P = szignifikancia. A 

többi rövidítés a 21. táblázat szerint. 

 
 

 
    

    P 

Hangok J-SH (1) J-NHR (2) SH-NHR (3) A-H (4) (1)-(4)   (2)-(4)   (3)-(4)   
 StimOFF versus StimON       

/a/ 67,2 ± 6,7 70,6 ± 8,5 72,7 ± 9,1 84,5 ± 11,9 0,001 * 0,001 * 0,003 * 
/i/ 70,7 ± 12,9 74,2 ± 10,3 74,8 ± 11,5 86,0 ± 14,8 0,000 * 0,007 * 0,007 * 

/o/ 70,8 ± 11,7 75,4 ± 14,3 73,5 ± 11,1 90,5 ± 9,9 0,000 * 0,000 * 0,000 * 
/u/ 76,3 ± 9,8 82,1 ± 12,6 80,3 ± 13,7 90,6 ± 8,9 0,109  0,039 * 0,048 * 

magas /i/ 71,6 ± 10,8 77,1 ± 12,3 73,3 ± 12,1 83,2 ± 12,3 0,035 * 0,057  0,022 * 
 StimON versus StimOVER     

/a/ 69,2 ± 8,1 71,3 ± 9,1 74,2 ± 8,3 78,4 ± 11,3 0,012 * 0,115  0,041 * 
/i/ 71,6 ± 7,5 77,8 ± 12,0 79,1 ± 11,0 93,8 ± 6,3 0,000 * 0,001 * 0,003 * 

/o/ 70,8 ± 11,1 76,5 ± 13,4 73,5 ± 13,3 81,1 ± 12,3 0,027 * 0,503  0,027 * 
/u/ 68,8 ± 11,5 78,6 ± 15,5 77,1 ± 16,1 80,7 ± 15,5 0,727  0,727  0,327  

magas /i/ 67,7 ± 11,0 75,3 ± 13,2 76,5 ± 9,4 84,9 ± 12,7 0,006 * 0,039 * 0,045 * 
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A StimOFF-StimON osztályozás során a szegmentális αnorm-Hnorm értékekkel kapott 

helyes besorolás százaléka 83,2-90,6 % közötti volt, ezen belül a legmagasabb arány /o/ és 

/u/ hangokkal volt mérhető.  

 
48. ábra. Hat másodperces kitartott /i/ hang szegmentális αnorm –Hnorm adatpontjaival végzett kvadratikus 

diszkriminancia-elemzés (x=StimOFF, négyszög=StimON, kör=StimOVER állapot). A helyes 

osztálybesorolási százalék StimOFF-ON között 98,7%, StimON-OVER között 100%. 
 

A StimON-StimOVER QDA elemzésben 78,4-93,8 % közötti helyes klasszifikációs 

százalék volt mérhető, a legjobb eredményekkel a kitartott /i/ hangnál. 

 

5.5.3. Post hoc elemzés 
 

A stimulációs energia nőknél ON (p=0,033) és OVER (p=0,036) állapotban egyaránt 

alacsonyabb volt. A H-Y állapot, kor, betegség időtartam, VHI, LED, UPDRS motoros és 

beszéd, valamint a G-pontszámok nemi eloszlása között nem volt különbség. A többi 

pozícionális és stimulációs érték vonatkozásában nem volt különbség. Az αnorm magas /i/ 

alatt StimOFF-ban (p=0,014), /i/ alatt OVER-ban (p=0,007), és /o/ alatt StimOFF-ban 

(p=0,021) férfiaknál szignifikánsan magasabb volt. Az αnorm-Hnorm értékekkel végzett QDA 

StimOFF-StimON vonatkozásában /i/ alatt férfiaknál magasabb százalék mutatkozott 

(p=0,008), de StimON-OVER klasszifikáció során nem volt különbség. Az aktív érintkező 

Guiot-séma szerinti STN-hez viszonyított helyzete nem volt hatással az UPDRS motoros 

és beszéd pontszámra, a perceptuális és akusztikus értékekre és a QDA eredményére sem. 

A perceptuális G-pontszám az NDA akusztikus értékeivel az /a/, /i/, és /o/ alatt minden 

vizsgált állapotban jobban korrelált, mint a perturbációs értékekkel (23. táblázat). 
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23. táblázat. A perceptuális G-érték és a NDA értékei közötti korreláció stimulációs állapotonként a 

hangoknak megfelelően. r = Spearman-féle rangkorrelációs koefficiens, * = szignifikancia<= 0,01. A többi 

rövidítés a 2.sz. táblázat szerint. 
                    

NDA 
érték/hang 

Stimulációs állapotok   

StimOFF  StimON  OVER  

r p   r p   r p   

G-érték α-norm          
/a/ 0,733 0,001 * 0,489 0,025  0,591 0,006 * 

magas /i/ 0,471 0,048  0,555 0,032  0,544 0,029  
/i/ 0,420 0,048  0,565 0,006 * 0,242 0,319  

/o/ 0,620 0,002 * 0,709 0,000 * 0,523 0,015  
/u/ 0,969 0,000 * 0,868 0,001 * 0,908 0,001 * 

G-érték H-norm          
/a/ 0,441 0,046  0,438 0,047  0,551 0,012  

magas /i/ 0,578 0,012  0,574 0,025  0,748 0,001 * 
/i/ 0,648 0,001 * 0,421 0,046  0,507 0,027  

/o/ 0,671 0,001 * 0,666 0,001 * 0,518 0,016  
/u/ 0,688 0,028   0,874 0,001 * 0,789 0,011   

 

G-pontszám különbség és a NDA paraméterekkel végzett QDA helyes 

osztálybesorolási százaléka között erős korreláció mutatkozott az összes kitartott hang 

esetében (24. táblázat). 
 

24. táblázat. A perceptuális G-pontérték különbség, és akusztikus paraméterekkel végzett QDA helyes 

osztálybesorolási százaléka közötti korreláció. 
      

Osztályok/hangok  
J-S  J-NHR  A-H  

r P   r P   r P   

  StimOFF-StimON          
/a/ 0,089 0,701  0,300 0,187  0,510 0,018 * 

high /i/ 0,543 0,036 * 0,541 0,037 * 0,556 0,031 * 
/i/ 0,575 0,006 * 0,096 0,678  0,678 0,010 * 

/o/ 0,515 0,017 * 0,237 0,302  0,445 0,043 * 
/u/ 0,134 0,731  0,686 0,041 * 0,829 0,006 * 

  StimON-OVER          
/a/ 0,278 0,236  0,508 0,022 * 0,517 0,020 * 

high /i/ 0,655 0,021 * 0,464 0,129  0,758 0,004 * 
/i/ 0,484 0,036 * 0,515 0,024 * 0,524 0,021 * 

/o/ 0,500 0,021 * 0,579 0,006 * 0,629 0,002 * 
/u/ 0,185 0,660   0,717 0,046 * 0,717 0,046 * 
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5.6. Funkcionális PET eredmények 

A vizsgált 5 betegnél a Gpi stimuláció OFF és ON állapotban egyaránt javított az 

ellenoldali felső végtag reakció- és mozgásidején. 

5.6.1. Mozgássorozat által kiváltott aktiváció 

A mozgássorozat folyamán szignifikáns aktivitásfokozódás volt megfigyelhető a 

mozgással ellentétes oldalon a primer sensomotoros (S1/M1), a premotoros kéreg (PMC) 

területén (BA6), valamint mindkét oldalon a supplementer motoros areanak (SMA) 

megfelelő régiókban. Aktivitásfokozódásra utaló clustereket észleltünk mindkét oldali alsó 

parietális S2 (BA40), azonos oldali PMC területének megfelelően (49a. ábra). Nem 

szignifikáns vérátfolyás-csökkenésre utaló tendenciát detektáltunk a mozgással azonos 

oldali laterális PMC, a mediális frontális, a dorsolaterális prefrontális kéreg (DLPFC) és 

ellenoldali túlsúllyal mindkét nucleus caudatus fejének régiójában (49b. ábra).  

 

 
 

49. ábra. A -szignifikánsan fokozott aktivitás a primer sensomotoros (S1/M1), a premotoros cortex (PMC) és 

a supplementer motoros area (SMA) területén, fokozott aktivitás mindkét oldali másodlagos sensoros (S2) és 

laterális PMC regiojában. B - az aktivitás csökkenése a laterális PMC, a mediális frontalis (MFC), és a 

dorsolaterális prefrontalis cortex (DLPFC), valamint mindkét oldali nucleus caudatus (NC) fej területén. 

 

5.6.2. GPI-DBS hatása a motoros aktivációra 

Gpi-DBS hatására az aktivitás szignifikáns (P<0,001) fokozódása a jobboldali caudalis 

SMA és PMC valamint az elülső IC területén, csökkenése a baloldali M1/S1 kéreg 

területén volt észlelhető. A Gpi-DBS ON állapotban az OFF állapothoz hasonló jobboldali 

caudalis SMA, PMC IC aktivitás fokozódás mellett a bal oldali felső PC területén is 

aktivásiót váltott ki, emellett egyaránt csökkentette a bal VL thalamus, PMC aktivitását, 

fokozta a DLPFC  aktivitás csökkenését (25. táblázat). 
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25. táblázat. alakulása. Mozgásaktivált régiók perfúziójának változása Gpi-DBS hatására L-dopa nélkül 

(OFF) és azt követően (ON). J = jobb oldal; B = bal oldal; BA = Brodmann mező, x,y,z = Talairach atlasz 

szerinti koordináták, TL = küszöbszint, S1 = primer sensoros cortex; VL = ventrolaterális. IC = insularis 

cortex. CC = cingularis cortex. További rövidítések a 49. ábra jelmagyarázata szerint.* szignifikáns 
 

 Régio BA 
GPi-DBS OFF-ban  GPi-DBS ON-ban  

x y z TL   x y z TL   

Mozgás-okozta hyperperfúzió növekedése         
J  caudalis SMA/PMC 6 18 -4 64 5,74 * 22 -16 60 6,04 * 
J  elülső IC  40 18 2 5,64 * 38 2 0 7,01 * 
B  felső PC 7 -22 -66 56 3,74  -22 -54 58 5,68 * 
J  laterális IC       42 2 20 5,75 * 

Mozgás-okozta hyperperfúzió csökkenése         
B  M1/S1 4/3 -34 -22 64 5,54 * -34 -34 70 3,96  
B  laterális PMC 6 -54 -12 36 3,91  -36 -6 56 5,35 * 
B  VL thalamus        -12 -16 2 5,21 * 

Mozgás-okozta hypoperfúzió növekedése         
B DPFC 6           -40 4 62 6,00 * 

 

5.6.3. L-dopa hatása a motoros aktivációra 

Az L-dopa szignifikánsan fokozta a bal oldali VL thalamus és csökkentette a bal felső 

parietális cortex (PC) aktivitását, GPi-DBS-sel együttesen a jobb oldali caudalis 

SMA/PMC, valamint az elülső IC aktivitása és a DLPFC hypoaktivitása is fokozódott   

(26. táblázat). 
 

26. táblázat. L-dopa hatása Gpi-DBS nélkül (StomOFF) és azt követően (StimON). Fokozott és csökkent 

mozgásaktivált régiók GPi-DBS StimOFF és StimON állapotban. 
 

 Régió BA 
L-dopa GPi-DBS StimOFF-ban  L-dopa GPi-DBS StimON-ban  

x y z TL  x y z TL   

Mozgás-okozta hyperperfúzió növekedése         
B  VL thalamus   -14 -14 4 5,96 * -12 -10 2 5,23 * 
J  caudalis SMA/PMC 6 18 -4 64 5,06  22 -16 60 6,04 * 
J  hippocampus 30 12 -38 -2 4,61  12 -38 -2 3,89  
J  elülső IC  34 18 6 4,42  36 2 0 6,83 * 

Mozgás-okozta hyperperfúzió csökkenése         
B  felső PC 7 -22 -54 58 5,82 *      

Mozgás-okozta hypoperfúzió növekedése         
B  DPFC 6 -48 6 54 3,53  -40 0 62 6,00 * 
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A GPI-DBS és az L-dopa együttes hatására a jobb oldali PMC/caudalis SMA 

határterület, a bal VL thalamus és a jobb elülső insularis kéreg (IC) aktiválódott. Az M1/S1 

és a laterális PMC hyperaktivitása a stimulált oldalon jelentősen csökkent (50. ábra). 

 

 
50. ábra.  A mozgás, a GPI-DBS és az L-dopa együttes hatása. E-A az aktivitás fokozódásának, A-E az 

aktivitás csökkenésének területei. 

 

5.7. Az életminőség alakulása 

Az életminőség változásának vizsgálatát egyoldali thalamotomát követően 53 betegnél 

végeztük el műtét után 1 éven belül. A MOB, DLA, EWB, ST és BD szignifikánsan javult. 

Az index 47,9±7,7-ről 29,2±6,5-re szignifikánsan (39 %) csökkent. 5 év után a MOB, a 

DLA, a COG és a BD által az index romlott, de a műtétt előttihez képest 22 %-kal jobb 

volt. 
 

27. táblázat. Az életminőség alakulása thalamotomiát követően.* műtét előtti és, 1 1 éves értékhez képest 

szignifikáns (P<0,05) változás. 
 

    Műtét előtt      M ű t é t  u t á n 
  (n=53)   1 év (n=53)    5 év (n=24) 
Dimenziók Max. érték Pont Érték     Pont Érték P     Pont Érték P  
Mobilitás 40 24,9 62,3   11,5 28,8 *   26,0 65,0 1 

Napi aktivitás 24 13,0 54,2   8,0 33,3 *   10,1 42,1 *1 

Emocionális jólét 24 12,8 53,3   8,6 35,8 *   9,0 37,5 * 

Stigma 16 11,6 72,5   5,8 36,3 *   6,2 38,8 * 

Szociális háttér 12 3,1 25,8   2,7 22,5    2,9 24,2  

Kognitív 16 4,0 25,0   3,9 24,4    4,4 27,5 *1 

Kommunikáció 12 3,9 32,5   3,5 29,2    3,9 32,5  

Test diszkomfort 12 6,9 57,5   2,8 23,3 *   3,9 32,5 *1 

Index   10,0 47,9     5,9 29,2 *      8,3 37,5 *1  
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Kétoldali STN-DBS után az életminőség alakulását 31 betegnél vizsgáltuk, 5 évvel 

később is 15 beteget értékeltünk. 

 
28. táblázat. Az életminőség rövídtávú és hosszútávú alakulása thalamotomiát követően. * műtét előtti és, 1 1 

éves értékhez képest szignifikáns (P<0,05) változás. 

 
    Műtét előtt      M ű t é t  u t á n   

  (n=31)   1 év (n=31)      5 év (n=15)   

Dimenziók Max. érték Pont Érték     Pont Érték P     Pont Érték P  

Mobilitás 40 25,2 63,0   16,2 40,5 *   18,2 45,5 * 
Napi aktivitás 24 13,8 57,5   8,2 34,2 *   9,5 39,6 * 
Emocionális jólét 24 13,2 55,0   8,8 36,7 *   9,2 38,3 * 
Stigma 16 11,2 70,0   5,9 36,9 *   7,2 45,0 *1 
Szociális háttér 12 3,9 32,5   3,7 30,8    4,0 33,3  
Kognitív 16 7,3 45,6   7,2 45,0    7,9 49,4  
Kommunikáció 12 6,8 56,7   4,1 34,2 *   5,3 44,2 1 
Test diszkomfort 12 7,1 59,2   4,2 35,0 *   4,8 40,0 * 

Index   11,1 54,9     7,3 36,7 *     8,3 41,9 * 

 

Az 5 év után az 1 éves követésnél javulást mutató MOB, DLA, EWB, BD nem romlott, 

a ST és a COM romlott, de az Index továbbra is 24 %-kal jobb volt a műtét előttinél. 

 

5.8. Szövődmények 

5.8.1. Ablatív műtétek 

Az átmeneti és végleges szövődmények gyakoriságát a 29. táblázat részletezi.  

Egyoldali thalamotomia után perioralis hypaesthesia (6,6 %), enyhe ellenoldali facialis 

paresis, egyensúlyzavar (4,7-4,7 %), beszédzavar (4 %) és a műtét utáni aluszékonyság (4 

%) volt a leggyakoribb szövődmény. Két betegnél átmeneti szomnolenciát okozó, 

maradványtünet nélküli thalamusvérzést igazoltunk.  

Pallidotomiát követően aluszékonyság 9,3 %-ban volt a leggyakoribb átmeneti 

szövődmény 1,9 %-os arányban hypersalivatio és látótér kiesés mellett 1,9 %-os 

intracerebralis vérzés alakult ki. Kétoldai műtét után fokozott nyáladzás (22,7 %) volt a 

leggyakoribb állandósult szövődmény. 256 ablatív műtét után 1 beteg (0,4 %) halt meg 

pallidotomia utáni korai posztoperatív szakaszban intracerebrális vérzés miatt. 
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29. táblázat. Szövődmények termoléziót követően. TH – thalamotomia. VPLP -pallidotomia 
            

  E g y o l d a l i   K é t o l d a l i 

 TH (n=150)   VPLP (n=54)  TH (n=4)   VPLP (n=22) 
Szövődmény Átmeneti Végleges   Átmeneti Végleges   Átmeneti Végleges   Átmeneti Végleges 

Facialis paresis  7 2          

Egyensúlyzavar 7 2  3 0  1 0    

Beszédzavar 6 1  2 0  1 1  2 1 

Nyelészavar 3 0     1 1    

Perioralis paraesthesia 10 1          

Végtag apraxia 4 1          

Izom hypotonia 2 0          

Hőemelkedés 4 0  2 0       

Aluszékonyság 6 0  5 0     2  

Desorientatio 4 0  3 0     1 1 

Végtag paresis 2 1        2 0 

Látótér kiesés    3 1       

Fokozott nyáladzás    1 1  1 1  3 3 

Intracerebralis vérzés 2 0  1 1       

Sebfertőzés 1 0          

Összes szövődmény száma 58 8  20 3  4 3  10 5 

Összes szövődmény aránya 39% 5,3%  37% 5,5%  100% 75%  45% 22,7% 

Betegek száma  24 6  7 3  3 3  6 3 

Betegek aránya  16% 4%   13% 5,5%   75% 75%   27% 13,6% 
            

 

5.8.2. Mély agyi stimuláció 

Egyoldali Vim-DBS után a betegek 21 %-ánál, kétoldali Vim-DBS után 27 %-ánál 

jelentkezett szövődmény. GPi-DBS után 20 %-ban, STN-DBS után 29 %-ban tapasztaltunk 

mellékhatást. Sebészi mellékhatásként az intracranialis levegőgyülem és a zavartság volt a 

leginkább gyakori, és döntően a MER alkalmazásával végzett műtétek esetében lépett fel. 

Stimuláció okozta paraesthesia 15,8 %, kétoldali Vim-DBS és STN-DBS után a dysarthria 

27,3 vs. 7,7 % volt a leggyakoribb, ami beállítással csökkenthető volt, a fokozott nyáladzás 

18,2 vs. 5,8 %-ban jelentkezett. Implantátmmal kapcsolatosan a bőr erosio volt a leginkább 

gyakori, de kisebb beavatkozással megoldódott. A DBS szövődményeit részletesen a 30. 

táblázat mutatja be. 
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30. táblázat. Műtéti szövődmények DBS-t követően. * 5 csatornás MER-el végzett műtét  ** két esetben 

eltávolítás vált szükségessé 

     

  Vim Kétoldali Vim GPI Kétoldali STN 
Szövődmény (n=19) (n=11) (n=5) (n=52) 

Műtét okozta mellékhatások     
Intracerebralis vérzés tünetképző  1  1 
Intracracerebralis vérzés tünetmentes    1 
Intracranialis levegő  2  6* 
Vénás thrombosis a CT-n  1  1 
Zavartság  1  5 
Aluszékonyság    2 
Pánikroham    1 
Folyadékgyülem a generátor körül 2 2 1 4 

Implantátum okozta mellékhatások     
Fájdalom 1   2 
Bőr erosio (gyulladás)    5 
infekció elektróda körül    1 
Infekció összekötő felett    1 
Infekció stimulátor felett  1 1 2 
Elektróda áthelyezés infekció miatt    2 
Összekötő áthelyezés   1 2 
Generátor áthelyezés gyulladás, decubitus miatt   1 4** 
Infekciós betegek száma   1 8 

Stimuláció okozta mellékhatások     
Paraesthesia 3    
Disztónia 1    
Egyensúlyzavar  2   
Sziucid     1 
Átmeneti hypomania 1   1 
Dysarthria  3  4 
Fokozott nyáladzás  2  3 

Betegek száma  4 (21%) 3 (27%) 1 (20%) 15 (29%) 
     

     

Az adatokból látható, hogy a súlyosabb PK-os csoportot képviselő STN-DBS utáni 

betegeknél volt a legtöbb szövődmény (29 %) a műtét és az implantátum vonatkozásában 

egyaránt. Idősebb betegeknél, kifejezettebb agyi atrófia esetén és MER alkalmazása mellett 

akoribb volt a levegőgyülem a szomnolencia és a zavartság. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

6.1. Radiológiai módszerek értékelése  

A koordinátáinak kiszámítása ventrikulográfia alapján az AC-PC síkra vonatkoztatott 

atlaszok alapján történt, de  90-es évek közepétől a nagyfelbontású CT-vezérlés nem 

invazív és precíz koordináta meghatározást tett lehetővé. A sztereotaxiás atlaszok hibái a 

fixálás okozta kiszáradás és a vékony metszetek torzulásából is adódnak (Shaltenbrand és 

Wahren 1977). A jelentős anatómiai variabilitást MR tanulmányok igazolják, sok esetben 

is a célpont távol volt a klasszikusan definiált helyzettől (Laitinen és mtsai 1992), ezért az 

átlaganatómia helyett inkább az egyéni anatómián alapuló célpont meghatározás célszerű. 

Az anatómiai variabilitás a thalamus vonatkozásában kevésbé kifejezett, de a GPi és STN 

esetén sokat jelent az MR vizsgálat részletgazdagsága (Hariz és mtsai 1990). A korai lassú 

CT-készülékekkel még nem volt mód az AC-PC sík rekonstrukciójára, ezért a referencia 

sík és asztalpozíció gyors beállításához segédszoftvert használtunk, ami pontos és 

megbízható volt, leegyszerűsítette a CT készülék beállítását, csökkentette a vizsgálati időt, 

a szükséges szeletek számát és a sugárterhelést. A törzsdúcok anatómiája részleteiben MR 

vizsgálaton jól látható, főként a 3-T és annál erősebb készülékeken és új beállítások 

alkalmazásával (Krauss és mtsai 1997, Gross és mtsai 1999). A tisztán MR alapú 

koordináta meghatározás a főként a markerek helyén perifériásan nagyobb fokban 

jelentkező mágneses tér inhomogenitásából és kémiai okokból adódó disztorzió miatt 

vitatott (Sumanawera és mtsai 1995). 

A tévesztés az X, Y és Z tengelyeknek megfelelően akár 2,7 mm, 7,0 mm és 8,0 mm is 

lehet (Walton és mtsai 1996). A CT-alapú koordinátáktól 4-8 mm eltérést is leírtak 

(Holtzheimer és mtsai 1999), a ventrikulográfiás koordinátáktól pedig átlagosan Y 

irányban 2,6 mm, Z irányban 4,6 mm–es különbséget is találtak (Mandybur és mtsai 1995). 

A korrekció készülékre vonatkozó egyedi szoftverrel elvégezhető (Maurer és mtsai 1996, 

Sumanawera és mtsai 1995), de jó eredményekről számolnak be direkt MR célzás 

alkalmazásával is, (Bejjani és mtsai 2000, Patel és mtsai 2004), ilyenkor felértékelődik a 

MER szerepe. Keret nélküli körülmények között az MR igen részletgazdag célpont 

anatómiai határainak meghatározásában. Az 1.5-, 3-, és 7-T MR vizsgálaton 11 önkéntes és 

1 PK beteg STN és GPI vizualizálását vizsgálva megállapították, hogy a 7-T MR vizsgálat 

jobb felbontást, szöveti kontrasztot és jel-zaj viszonyt biztosít, de a torzítás mértékére még 

nincsenek adatok (Cho és mtsai 2010). Magyarországon jelenleg a 3-T MR készülék a 

legerősebb. 
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Másik lehetőség a CT és MR képek fúziója (Alexander és mtsai 1995), melynek hazai 

alkalmazását a Szt. János Kórházban még Alfa-430 munkaállomáson kezdtük el (Julow és 

mtsai 1999, 2000, 2001). Mivel a képfúzióban is rejlik bizonyos fokú pontatlanság és  

szuperpozíciós nehézségek is befolyásolják, ezért nem kerültetők el teljességgel a rotációs 

hibák az Y, és Z tengely mentén sem (Carlson és Iacono 1999). Amellett, hogy a műtéti 

tervzés idejét is megnöveli, hátránya hogy a CT és MR vizsgálat során nem dönthető a 

gantry, mert a programok többsége nem tudja alkalmazni a döntött síkban készített 

vizsgálatokat. Ez a harmadik kamra térrendszerében a méréseket megnehezíti, mivel arra 

az AC-PC síkkal párhuzamos és orthogonalis aquisitio a leginkább megfelelő. 3-D 

regisztráció során több a mozgási műtermék, valamint az asztalpozíció és a gantry pozíciók 

DICOM formátumba történő bejegyzése sem mindig pontos. Többféle szoftveralgoritmus 

van használatban, de az eredeti (legjobb minőségű) képet valamilyen mértékben mindegyik 

torzítja a pixel és régio alapú, rigid és nemrigid, valamint lineáris és nem lineáris 

transzformáció során, mivel az említet lépések mindegyikében hibalehetőség is van.   

Mivel thalamotomiában a célpont az AC-PC síkon van, és nincs távol a középvonaltól, 

ezért a rotációs hibák a célpont meghatározásban nem játszanak jelentős szerepet. Gpi és 

STN célpontok esetében abból adódóan, hogy a sztereotaxiás keret nem feltétlenül 

merőleges a középső nyílirányú síkra, jelentős rotációs hibaforrás keletkezhet főként az X 

és Z koordináta vonatkozásában. A leírt hibaforrás csökkentésére szoftveres 3-D 

koordináta transzformációs technikát alkalmaztunk, kihasználva a keretnélküli MR 

anatómiai előnyét, a CT-vezérlés koordináta meghatározó pontosságát és a matematikán 

alapuló szoftveres 3-D koordináta transzformációs számítás pontosságát (31. táblázat).  
 

31. táblázat.  A radiológiai módszerek előnyei (-) és hátrányai (+) VG – ventrikulográfia, 3DTr –3-D 

koordináta transzformáció 

 

  VG CT MR MR+CT+3Dtr 

Invazivitás +++ - - - 
Anatómiai részletek +++ ++ + + 
Koordináta hibák - + +++ + 
Időigény +++ - +++ ++ 
Disztorzió + - +++ - 
Reformatálási hibák - ++ +++ - 
Rotációs hibák + ++ - - 
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A mintavételi és koordináta meghatározási hibák a mátrix és a szeletvastagságtól 

egyaránt függnek. A szeletvastagság csökkentés viszont rontja a jel-zaj viszonyt, ezáltal az 

anatómiai határok élességét is. Tapasztalataink szerint a CT vizsgálat során az 512x512 

mátrix és 1 mm-es vastagság, MR vizsgálat során a 256x256 mátrix, T1 vizsgálatnál 1 

mm-es, a magokat jól vizualizáló T2 súlyozott vizsgálatnál pedig a 2 mm-es 

szeletvastagság adta a legjobb minőséget az alkalmazott készülékek esetében. 

Az AC-PC ventrikuláris rendszer koordinátáinak a sztereotaxiás rendszer koordinátáira 

történő transzformálását középvonalas fiduciális felhasználásával  még Ott publikációja 

előtt kezdtük el használni (Ott 1998). Vele ellentétben a középvonalas fiduciálist nem a 3. 

kamra aljára tettük, hanem minél távolabb a falxra a vertex közelében, ami javított a 

pontosságon. A mérések akkor a legpontosabbak, amikor a CT és MR vizsgálat aqusitiója 

egyaránt az AC-PC és az azzal merőleges síkokban történik (Spiegelman és Gofman 

1996), minél nagyobb a szög eltérése, annál nagyobb az Y és Z koordináta hibája. 
 

6.1.1. Célpont kijelölés a thalamusban 

A thalamus magvak Hassler (Hassler 1959) és Walker (Walker 1982) szerinti 

osztályozása ennek megfelelően kétféle terminológia a leginkább elfogadott az 

irodalomban. A hátsó rész mindkét terminológia szerint a Vim, ami az ellenoldali kisagyi 

magvakból kap afferentációt, és leginkább a motoros kéreg felé vannak projekciói. Előtte 

elhelyezkedő az ansa lenticularis és a fasciculus lenticularis ún. pallidofugális rostjain 

keresztül az azonos oldali GPi felől kap afferentációt, és efferentációi főként a 

supplementer és a praemotoros kéreg felé irányulnak. Walker ezt a területet ventrolaterális 

(VL) talamusznak nevezte el, Hassler viszont ventralis oralis anterior (Voa) és ventralis 

oralis posterior (Vop) részekre osztotta (Hassler 1959). A VL thalamus és ezáltal a 

pallidufugális rostok léziója a rigort csillapítja, a hátrébb elhelyezkedő Vim mag a 

leginkább hatásos a tremor csillapításában (Laitinen 1985, Kelly 1988). Az említett 

magokon belül szomatotópia is igazolódott (Kelly és mtsai 1987, Lenz és mtsai 1990), 

mely szerint az alsó végtagi tremor csillapítására a  laterálisabban (Keller és mtsai 1998), a 

felső végtagi remegésre a mediálisabban elhelyezett lézió hatásosabb (Hirai és mtsai 1983).  

Emlősökön végzett állatkísérletek alapján a proximális izomzat reprezentációja 

szétszórtabb, a disztális izomzaté viszont tömörebb a Vim magon belül. A lézió nagyságára 

vonatkozóan a kisméretű izolált lézió elemzése is található az irodalomban (Lenz és mtsai 

1995), de a Vim thalamotomia (Nagaseki és mtsai 1986, Narabayashi 1996) már 40-60 

mm3-es nagysága is valószínűleg a Vop-re is átterjed. A szerzők többsége 1-2 egymástól 2-
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3 mm-re elhelyezkedő léziót tart hatásosnak. A lézió nagyságának meghatározása 

meglehetősen empirikus, ennek kiszámítására módszert dolgoztunk ki. Tapasztalatunk 

szerint PK esetén a rigor és a tremor eredményes csillapítására a Vop és a Vim léziójára is 

egyaránt szükség van.   

A thalamotomiás célpont tervezése során a lateralitás meghatározásában is lényeges 

módszerbeli különbség mutatkozik az irodalomban. Az operatőrök egy része a 3. kamra 

laterális falától méri a távolságot, ami 11,0-13,0 mm közötti (Siegried 1993, Kelly 1988), 

mások a középvonaltól mért 12,0-16,0 mm közötti távolságra pozícionálják a célpontot 

(Wester és Hauglie-Hansen, 1990Hariz és Bergenheim 1993, Narabayashi 1998, Moriyama 

és mtsai 1999, Jankovic és mtsai 1999). Műtéteink során a célpont lateralitását a 

középvonaltól mért távolsággal határozzuk meg, tágult 3. kamra során a képletek nem 

lineárisan tolódnak el, mivel a struktúrák aránya az atrófia miatt is változik. Nagy 

segítséget nyújt e tekintetben az MR alapú egyéni anatómia.  

A célpont antero-posterior pozícionálásában egyesek az interkomisszurális 

felezőponttól 2-4 mm-rel hátrébb teszik (Kelly 1988, Wester és Hauglie-Hansen 1990, 

Moriyama és mtsai 1999, Narabayashi 1998, Jankovic és mtsai 1999), mások a PC-t 

tekintik referencia pontnak, és 6,5-11,0 mm-rel teszik elé a thalamotomia helyét (Hariz és 

Bergenheim 1993, Siegfried és Lippitz 1994, Brophy és mtsai 1997).  

A célpont ventrális határa az AC-PC síkon, vagy 1-2 mm-rel fölötte helyezkedik el. 

Tervezett célpontjaink az irodalmi adatok mediális tartományában helyezkedik el, ez azzal 

magyarázható, hogy betegink túlnyomó többségének a felső végtagi remegés képezte 

vezető tünetét, ennek megfelelően a kinesztetikus sejtek a szomatotópia szerint az alsó 

végtaghoz képest mediálisabban helyezkednek el. Vim mag a Vop mag mögött található, 

keskeny antero-posterior méretéből adódóan izolált léziója nehezen képzelhető el, de 

elektróda behelyezés megoldható. Mivel a stimuláció során a paraesthesia miatt a tremor 

csillapításához esetlegesen szükséges magasabb stimulációs értékek mellékhatásának 

elkerülése céljából a Vop/Vim határ mögé 2 mm-rel számoltuk a Vim célpontot. Amerikai 

többcentrumos tanulmányban (Pahwa és mtsai 2006) a PC-től az AC-PC táv 1/12-ét 2,5-

szer szorozták, a lateralitás a 3. kamra falától 11,5 mm-re tették a síkon. A lateralitás 

ugyanez, de az AC-PC ¼ részét mérték a PC-től Tarsy és mtsai 2005-ős tanulmányikban. 

Svéd multicentrikus tanulmányban (Rehncrona és mtsai 2003) a PC előtt 6-7 mm-re és 13-

16 mm-re laterálisan pozícionálták, ami a mi számításainkhoz közelít. 



 

 75

6.1.2. VPLP-ban 

A célpont 13 szerző anyagából készült összefoglaló szerint (Jimenez és mtsai 2006) a 

középvonaltól átlagosan 20,6 mm-re (19,5-22 mm) laterálisan 2,4 mm-re előre (2,0-3,0 

mm) és  5 mm-rel (2,5-7 mm) az AC-PC sík alatt volt. Ő viszont 1 mm-rel laterálisabbra 

tette a célpontot. A magon belüli testtérkép  kevésbé markáns, mint a thalamuban, de a láb 

mediodorzálisan helyezkedik el a kéz és az arc reprezentációjához képest (Vitek és mtsai 

1998, Romanelli és mtsai 2005). 

Az általunk kivitelezett lézió nagysága 105±18 mm3 (85-155 mm3) az irodalomban 

közölt értékek alatt maradt. A lézió méretével kapcsolatosan pallidotomiában Vitek és 

mtsai (2003) átlagosan 174 mm3–t mértek, a távolságot 7,6-13,5 mm-rel az AC mögé, a 

középvonaltól 18,6-23,6 mm-re laterálisan helyezték el. 2 esetben a GPe-re is ráterjedt. A 

lézió nagyságának pontos meghatározása thalamotomia (Hirai és mtsai 1983, Hariz és 

mtsai 1990, Tomlinson és mtsai 1991), és pallidotomia (Hariz és mtsai 1990, Dogali és 

mtsai 1995, Burns és mtsai 1997, Kraus és mtsai 1997) után is nehéz, mivel a nagyobb 

felbontású CT képeken a határ elmosódott, az MR felvételeken viszont a felbontás nem 

elégséges, de a határvonal itt is szubjektíve ítélhető csak meg.  

 

6.1.3. STN-DBS-ben 

Az irodalomban az STN célpont meghatározása indirekt (AC-PC  és atlasz alapján) 

valamint direkt módon végezhető az egyéni anatómia alapján,  A célpont koordinátái 

különböznek, attól függően, hogy mit neveznek meg: az STN geometriai közepét, annak 

dorso-laterális részét, ami a leginkább hatásosnak bizonyult, vagy a legmélyebb pontját.  

MER alatt végzett mozgások alapján mediáltól laterál felé a láb reprezentációja 

csökken, a kéz és a fej vetülése növekszik, ami nagyjából tükörképe a motoros thalamus 

sémájának (Romanelli és mtsai 2005). STN esetében többféle szekvenciát is alkalmaznak: 

Cortex-attenuated inversion recovery (CAIR) (Magnotta és mtsai 2000), T2-súlyozott IR 

(Pollo és mtsai 2003), melyek közül a leginkább elterjedt T 2 -súlyozott turbo spin echo 

(TSE) (Caire és mtsai 2009), melyet mi is alkalmazunk. 

Az irodalomban az STN célpont az MCP-től: AP irányban -0,2-től –2,6 mm-ig, 

laterálisan 9,1-12,7 mm-ig  és vertikális irányban -3,2-től -6,1 mm-ig  között található. 

Anyagunk átlagos értékei ezen a határon belülire esnek, közelítenek a nagyobb centrumok 

által leírt értékekhez. 
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6.2. Elektrofiziológiai célpont optimalizálás 

6.2.1. MER 

A MER alkalmazásával és nélküle végzett műtétek eredményének összehasonlítására 

vonatkozó egyazon centrumon belül nem találtam adatot az irodalomban. Az Egyesült 

Királyságban nem preferálják, Németországi centrumok 60 %-ában használják, de 

csakúgy, mint Ausztriában, thalamusműtét esetén nem feltétlenül, viszont GPi-DBS és 

STN-DBS-ben inkább indokolt. Vannak olyan centrumok, ahol csak 1 csatornát 

alkalmaznak, más centrumokban hármat és olyanok is vannak ahol 5-csatornás elvezetést. 

A többcsatornás elvezetés jelentősen megnöveli a műtéti időt, fokozhatja az 

intracerebrális vérzés gyakoriságát 1,5-7,7%-ra, morbiditást 15,4%-ra növelheti (Alterman 

és mtsai 1999). A beteg számára kimerítő lehet, és a stimulációs tesztelés során már nem 

tud kellőképpen együttműködni. A liquorvesztés is fokozódhat, ezáltal az agyállomány 

elmozdul, ami csökkenti a műtét precizitását (Burns és mtsai 1997), a frontalis polus felett 

levegőgyülem alakul ki, ami a posztoperatív periódus lefolyását nehezítheti.  

Közlemények egy részében használtak (Nagaseki és mtsai 1986, Kelly és mtsai 1987, 

Narabayashi 1989), másik részében nem használtak MER-t (Siegfried 1993, Hariz 1993, 

Jankovic és mtsai 1995, Morello és mtsai 1999) thalamotomia során. Az eredmény 

lényegesen nem különbözik. Az elektróda végső helyzetének a MER eredményétől függő 

módosítása változó az irodalomban. Jankovic és mtsai az esetek felében kissé változtatott 

az elektróda helyzetén, (Jankovic és mtsai 1995), Kelly és mtsai szerint erre 71%-ban volt 

szükség (Kelly 1978) A pozíció korrekciójának gyakorisága és nagysága a tervezett 

célpont a képi vezérlésből adódó precizitásától nagyban függ. 

Vim-DBS során Hariz és mtsai 2008-as tanulmányában 7 centrum nem használt, 1 

centrum használt MER-t. Limousin és mtsai 1999-ben egyik centrum használt, Amerikai 

multecentrikus tanulmányban (Pahwa és mtsai 2006) használtak MER-t. Svéd 

tanulmányban (Rehncrona és mtsai 2003) csak makrostimulációs módszert használtak. Az 

alkalmazott csatornák számáról nem tesznek említést. 

Nem találtunk olyan prospektív, randomizált tanulmányt, ami válaszr ad akérdésre, 

hogy makroelektródás stimuláció elegendő-e, vagy MER is szükséges a pallidotonmia 

vagy GPi-stimuláció során. Metaanalízis nem mutatott különbséget a dyskinesia vagy 

bradykinesia posztoperatív csökkenésében, de az MER-rel végzett műtétek után jelentősen 

nagyobb arányban lépett fel tünetképző vérzés (Palur és mtsai 2002), ezért a MER szerepe 

a lézió helyének optimalizálásában vitatott (Schiff és mtsai 2002). A fontosnak tartott 
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makrostimulációs teszt végrehajthatatlanná válhat, ha a beteg kimerül. Elhúzódó műtétnél 

a liquor szivárgása miatt az agy eltolódhat (Burns és mtsai 1997). 

STN célpont esetén a celluláris tevékenységet nyugalomban vizsgáljuk, ami 

rendezetlen, oscillációhoz hasonló csomagokból áll. A hangosítás is hasznos a 

felismeréshez, passzív  mozgás fokozza az aktivitást, néha tremor jellegű kisülés is 

megfigyelhető. A választott csatorna mentén legaláb 4-5 mm-en kell legyen az STN-re 

jellemző aktivitás (Marceglia és mtsai 2010). A substantia nigrába jutás magasabb, 

tónusosabb kisülési frekvenciákat mutat.  

A MER nélkül végzett STN-DBS műtétek eredményei nem maradnak el a MER 

alapján operált irodalmi és saját betegeink eredményeitől. MER alapján a végleges célpont 

lateralitását 1 betegben kellett módosítanunk. Tapasztalataink szerint elsősorban az STN-

DBS utáni zavartság gyakorisága fokozódik, ami feltételezésünk szerint a mag limbikus 

rendszerrel kapcsolatos részén történű áthaladás következménye is lehet.  

Amszterdami munkacsoport (Bour és mtsai 2010) 98 STN oldal műtétje során, bár a 

végső pozíciót a tesztstimuláció alapján jelölték ki, de a centrális csatornát STN-DBS-ben 

50 %-ban, GPi-DBS-ben 57 %-ban használták MR alapú célzás esetén. Az eltérés a 

tervezett és a végleges célpont között STN esetén 2,1±1,5 mm, GPi esetén -0,5±1,2 mm 

volt. Érdekes, hogy a MER alapján kiválasztott célpont nem szükségszerűen korrelált a 

legjobb tesztstimulációt adó hellyel. Saját tapasztalatunk és az irodalmi adatokra 

támaszkodva azt a következtetést vonhatjuk le, hogy műtét utáni hatás inkább a gondos 

beteg kiválasztás, a sebész gyakorlatának és a célzótechnika pontosságának függvénye, 

amiben a radiológiai meghatározás precizitása az elsődleges. 

 

6.2.2. Tesztingerlés 

A stimulációs tesztelés során az átmeneti tremor, rigor és bradykinesis javulását lehet 

észlelni. A mellékhatások megjelenése a szomszédos pályák közelségére utal. Mindhárom 

célterület közvetlenül a capsula interna szomszédságában van, ezért a tesztelés részben 

hasonló. Tónusos izomfokozódás az ellenoldali végtagokban a capsula interna ingerlését 

mutatja. Különös tekintettel voltunk az arc és garatizomzat ritmusos rángásaira alacsony 

ferekvencián.  100 Hz-es ingerlésnél a tónusfokozódást kell vizsgálni, valamint azt, hogy 

az ingerlés abbahagyására általában az izomtónus ilyenkor hirtelen csökken. A beszédet 

számoltatással vizsgáltuk. A dysarthria elkerülése céljából linguális (harminchárom) és 

hátsó palatális (nyolcvannyolc) nyelvmozgásokat igénylő számokat mondattunk a 

betegekkel a szövődmények elkerülése céljából. 3 Volt feletti küszöbinger során a capsula 
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internától a távolságot elfogadhatónak tartjuk az általunk alkalmazott műszerezettség 

mellett. A szemmozgásokat, a facialis innervációt, kéz és láb izomerejét, valamint emellett 

thalamusműtétnél a szenzoros magvak szomatotopiájára, GPi esetén, ezen felül a tractus 

opticus közelségére kaphatunk adatokat. STN-DBS alatt a szemmozgatás vizsgálata adhat 

fontos információt a stimuláció helyéről. A stimulációs tesztelés előrejelzi a klinikai hatást, 

ily módon a MER elvezetéshez képest prioritást élvez. 

Thalamusmag tesztelésénél a sensoros válaszok, paraesthesia megjelenése alacsony 

küszöbingernél a lateralitás fokától függően Vpm (arc) és/vagy a Vpl (végtagok, törzs) 

magok ingerlését jelenti, és a Vim-mag laterális, hátsó és caudális határainak 

meghatározásában használjuk. A küszöbingerek a pályák közelségére utalnak. A 

kortikospinális pályákról kapott tónusos vagy klónusos válaszok segítségével a laterális és 

caudális határt tudjuk feltérképezni. A szenzoros thalamuszmagvak ingerlése során jól 

meghatározható a szomatotópiás reprezentáció (Lenz és mtsai 1995). Az optimális helyzet 

az ujjakban, vagy más testrészekben kiváltott érzések alapján határozható meg (Kelly és 

mtsai 1978). Az elektróda átmérője, az aktív hegy mérete és az ingeráramok paraméterei 

centrumoktól függően változnak, ezért nehéz az általánosan elfogadott küszöbértékeket 

meghatározni, mivel az egyéni anatómia, a szöveti anizotrópia is befolyásoló tényező. 

Amennyiben az elektróda pontosan a magban helyezkedik el, már a mechanikus hatástól, 

u.n. mikrothalamotomiás hatás léphet fel, amikor már az elektróda bevezetése a célpontba 

önmagában a remegés csillapodásához vezethet. Ez a hatás átmeneti lehet, gyakran 2-3 

napig tart, de akár 2-3 hétig is eltarthat. Ebben az esetben a tesztingerlés hatása bizonyos 

fokban el van fedve, de a mellékhatások vizsgálata ilyenkor előtérbe kerül.  

A GPi stimulációs tesztelése során a motoros válasz mellett a vizuális változásokat 

vizsgáltuk. A 4 és 100 Hz-es stimuláció között 10 Hz-es stimulációt is végeztünk sötétített 

műtőben. Felvillanások, phosphenek megjelenése elsősorban a látómező alsó-laterális 

negyedében a látópálya közelségét mutatja. Ilyenkor az elektródát mélyebbre nem 

pozícionáljuk, léziós műtét esetén 1 mm-rel visszahúzva indítjuk az első, legkisebb méretű 

léziót. Ezt a jelenséget jó prognosztikai faktornak tekinthetjük. 100 Hz-es stimuláció során 

a látás élességét a műtőben kihelyezett vizsgálótábla segítségével. Emellett a látómező 

megtartását konfrontális vizsgálattal, és a beteg olvastatásával vizsgáltuk. 

Subthalamicus tesztelésnél, amennyiben MER-t is alkalmazunk, a stimulációs tesztelést 

a MER-görbék alapján kiválasztott optimális helyzetben és csatornákban végezzük el. A 

kedvező hatást izomlazulás, a kézforgatás, a tapping, valamint a lábfejek javuló pedálozó 

mozgása jelzi. Bár a beteget antiparkinson gyógyszerezés szüneteltetésével operáljuk, néha 
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dyskinesisek is megjelenhetnek az ellenoldali végtagokban, ami tapasztalataink szerint a 

beteg DBS-re történő igen jó reagálását jelzi. A mellékhatások közül a STN-DBS során a 

többi mellett fontos a pupillák és szemmozgások vizsgálata, ugyanis a paraesthesia, 

midriasis, a bulbus addukciója, valamint a vegetatív tünetek megjelenése azt jelenti, hogy 

mediálisan van az elektróda. Ezzel szemben, fixált disztónia, dysarthria, a szem deviációja 

a stimulálással ellentétes oldalra és a szédülés túlságosan laterális pozíciót jelez. Elülső 

pozíció tetániás izomgörcsöt, szemdeviációt és szédülést, a túlságosan hátsó helyzet 

paraesthesiát válthat ki. A terápiás ablak szélessége is fontos, az optimális célpont 

kiválasztásában, a mellékhatások közel 2-szer magasabb áramerőségnél vagy feszültségnél 

jelentkeznek, mint a kedvező hatás (Marceglia és mtsai 2010). A tesztelést a már beültetett 

a koponyacsonthoz rögzített Medtronic elektródával is el kell végezni, mivel ilyenformán a 

várható ingerlési értékek is mérvadóak.   

 

6.3. Ablatív módszerek értékelése 

6.3.1. Thalamotomia 

Az ablatív sztereotaxiás műtéteket már több mint 60 éve sikeresen alkalmazzák a PK 

kezelésében, és azokban az országokban, ahol korlátozottan, vagy egyáltalán nem elérhető 

a DBS a betegek számára ez az egyetlen opció. A thalamotomia a rigor és a tremor 

vonatkozásában hatásos (Narabayashi 1998), viszont a PK többi tünetét kevésbé 

befolyásolja (Koller és mtsai 1999), ezért ezt a műtéti típust bradykinesis vonatkozásában 

nem, vagy csak kis fokban érintett betegeknél alkalmaztuk.  

A Vim mag roncsolásának hatásosságát a parkinsonos remegés csillapításában 60-80 

%-osnak írták le a 2-től 10 évig tartó utánkövetés során. Siegfried röbbb mint 1800 

betegből álló csoportban az egyoldali remegéses esetek 85 %-ban találta sikeresnek a 

thalamotomiát, és hasonló eredményei voltak a rigor vonatkozásában is (Siegfried 1993). 

Fox és mtsai arról számoltak be, hogy 36 betegből 31-nek megszűnt a remegése (86 %) és 

két betegnél (6 %) nem történt változás a 3 hónapos követés alatt. A műtét után egy évvel 

34 beteget értékeltek, és közülük 29-nek nem volt remegése az ellentétes oldalon (85 %). 

Kétéves követésnél 22 betegből 18-nak (82 %), három év elteltével pedig 16-ból 13-nak 

(81 %) nem volt remegése. A remegés visszatérése valamennyi betegnél a beavatkozást 

követő 3 hónapon belül volt tapasztalható (Fox és mtsai 1991). 

Kelly és mtsai a tremor teljes megszűnését írták le 12-ből 10 esetben (83 %), az 

átlagosan 13,4 hónapig tartó utókövetés alapján (Kelly és mtsai 1987). Nagaseki és mtsai 

azt tapasztalták vizsgálatsorozatukban, hogy az átlagosan 6,6 hónapig tartó követés után a 
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29 megoperált beteg közül 3-nak maradt enyhe remegése (90 %) és egy beteget kellett újra 

műteni (3 %) (Nagaseki és mtsai 1986). A hatás tartós marad. A Schuurman és mtsai 

randomizált thalomtomia vs. Vim-DBS sorozatában 34-ből 27 (79 %) betegnek szűnt meg 

teljesen vagy majdnem teljesen a remegése (Schurman és mtsai 2000). 

Jankovic ésmtsai 42 betegnél 44 oldali műtét után, átlagosan 53,4 hónapos követés 

alapján 86 %-ban megszűnt vagy enyhült az ellenoldali remegés (Jankovic és mtsai 1995). 

Matsumoto vizsgálatsorozatában, egy legalább 10 éves követés alatt 86 megoperált 

oldalból 79 (92 %) mutatott javulást (Matsumoto és mtsai 1984), ami eredményünkhöz 

hasonló. Mások is tapasztalták, hogy thalamotomiának hosszú távon tartós hatása van az 

ellenoldali tremorra és a rigiditásra, de a betegség előrehaladása nem áll meg (Kelly és 

Gillingham 1980, Nagaseki és mtsai 1986, Fox és mtsai 1991, Diederich és mtsai 1992, 

Jankovic és mtsai 1995, Moriyama és mtsai 1999).  A quantitatív vizsgálat módot ad a 

hosszabb követés során észlelhető finom változások követésére is, de erre vonatkozó 

irodalmi adatot nem találtam. 

 

6.3.2. Pallidotomia 

A mély agyi stimulációt megelőző korszakban a pallidotomia volt a leginkább elterjedt 

módszer az előrehaladott PK sebészi kezelésében. A rövidtávú hatást elemző irodalom igen 

nagy, a hosszú távú hatást, különös tekintettel a kétoldali műtétre, csak kevés számú 

tanulmány elemzi.  

Az egyoldali pallidotomia jelentős a klinikai javulás eredményez az előrehaladott 

Parkinson-kóros betegek állapotában (Lozano és Lang 1998, Iacono és mtsai 1997, Favre 

és mtsai 2000). Anyagunkban nem alkalmaztunk MER-t, ahogy a szerzők egy része is csak 

makrostimulációt (Hariz és mtsai 1990, Kondziolka és mtsai 1992, Kishore és mtsai 1997, 

Dewey és mtsai 2000, Eskandar és mtsai 2000), mások MER-t is alkalmaztak (Fazzini és 

mtsai 1997, Krauss és mtsai 1997, Gross és mtsai 1999, Alkhani és Lozano 2001). 

Lényeges különbséget az eredményekben nem találtunk.  

 Az ADL javulása 0-41 % között (Lang és mtsai 1997, De Bie és mtsai 2002, Parkin 

és mtsai 2002, Vitek és mtsai 2003, Chung és mtsai 2006, Strutt és mtsai 2009). A S&E 

érték javulása 23-125 % között található az irodalomban (Lang és mtsai 1997, de Bie és 

mtsai 2002, Vitek és mtsai 2003, Strutt és mtsai 2009). Adataink megfelelnek a szerzők 

többsége által közölt értékeknek. 

A MS javulása egyoldali pallidotomia után rövíd távon 24-47 % közöti, (Lang és mtsai 

1997, Alkhani és Lozano 2001, De Bie és mtsai 2002, Parkin és mtsai 2002, Chung és 
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mtsai 2006, Strutt és mtsai 2009), hosszabb távon a 24-32 %-ot is eléri (Vitek és mtsai 

2003, Strutt és mtsai 2009). Mint ahogyan mások, mi is tapasztaltuk, hogy a MS OFF és 

ON állapotban egyaránt jelentősen javult, utóbbiban ugyan kisebb mértékben (Lozano és 

Lang 1995, Baron és mtsai 1996, Krauss és mtsai 1997, Shannon és mtsai 1998).  

A tremor egyoldali műtét után 53-67 %-kal javul (Lang és mtsai 1997, Fazzini és mtsai 

1997, Lozano és mtsai 1998, Parkin és mtsai 2002), ezért thalamotomiát követően, a 

második oldal tremorának csökkentésére is alkalmas, amennyiben DBS nem elérhető. 

Kétoldali műtétnél 45-82 %-os hatást írtak le (Counihan és mtsai 2001, Intemann és mtsai 

2001, Parkin és mtsai 2002). Tremor-, rigiditás- és a bradykinesis értékekre vonatkozó 

eredményeink egyeznek az irodalmi adatokkal. Sőt, OFF állapotban a remegés javulásának 

mértéke jobb, mint a legtöbb vizsgálatban.  

A VPL pallidotomia csökkenti a rigort és a bradykinesist (Laitinen és mtsai 1992, 

Baron és mtsai 1996, Lang és mtsai 1997). A rigorra kifejtett hatás 40-55 % körüli (Lang 

és mtsai 1997, Parkin és mtsai 2002), az ellenoldali bradykinesis 26-41 %-os javulását 

közlik (Lang és mtsai 1997, Parkin és mtsai 2002). Betegeink rigor- és bradykinesis 

javulása hasonló más publikált adatokhoz (Lozano és Lang 1995, Fazzini és mtsai 1997, 

Krauss és mtsai 1997, Gross és mtsai 1999).  

Az irodalmi adatok alapján a legjobb a hatás a dyskinesisekre 75-100 %-közötti (Lang 

és mtsai 1997, Alkhani és Lozano 2001, Counihan és mtsai 2001, De Bie és mtsai 2002, 

Parkin és mtsai 2002, Strutt és mtsai 2009, Kleiner-Fisman és mtsai 2010,). A vizsgálatunk 

során tapasztalt dyskinesis csökkenést, hasonlóan Lozano és Lang (1995) nagyobb napi 

LED-et kapó betegeinek eredményeihez (92 %) és magasabbnak találtuk, mint a többi 

szerző legnagyobb része. Az ellenoldali motoros funkció javulása mellett főként a 

dyskinesisben a műtéttel azonos oldalon akár 36-44 %-os is lehet (Lang és mtsai 1997, 

Kishore és mtsai 1997, Vitek és mtsai 2003), de a bradykinesia-ban és a rigor is javulhat 

(Gross és mtsai 1999), amit mi is tapasztaltuk. 

Az axiális tünetekhez tatozó a beszéd- és járászavar, a “lefagyás” több szerző szerint 

nem javulnak jelentősen, mások (Lang és mtsai 1997), ahogyan mi is 20-31 %-os javulást 

észleltek. Érdekes Samuel és mtsai (1998) eredménye, akik ON állapotban, a PIGD 

kifejezettebb javulását észlelték. Ezzel szemben, az idősebb, előrehaladatottabb Parkinson-

betegpopuláció ebből a szempontból nem mutatott javulást (Kondziolka és mtsai 1999). 

Pallidotomia után is a tünetek enyhülésében fontos szerepe van a lézió pontos helyének. A 

lézió térfogata nem befolyásolja az eredményt, de egyenes összefüggésben áll a 

szövődmények arányával (Dewey és mtsai 2000). 
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Alkhani és Lozano (2001) 1992-1999 között publikált 85 tanulmány 1959 betegen 

végzett metaanalizisében 88,6 % egyoldali és 11,4 % kétoldali műtétnél 46,2 %-ban 

használtak MER-t, 61,4 év átlagéletkort és 12,3 éves betegségtartam volt. 501 betegnél 

használtak UPDRS-t 208 beteget 1 évig követtek, az OFF MS javulás 45 %-os, a S&E 

ADL 41 %-os, a dyskinesis javulás 86 %-os volt. 

Kétoldali pallidotomia után kaliforniai munkacsoport 12 beteg posztopertív MR 

képeket is bemutatott anyagán (Intemann és mtsai 2001) 3 hónappal a második műtét után 

OFF MS 36 %-os tremor 82 %-os, rigor 39 %-os javulást közölt. Amszterdami 

munkacsoport (De Bie és mtsai 2002) 13 beteg MER nélküli műte után OFF állapotban az 

ADL 28,5-dől 19-re (33 %), a MS 43,5-ről 23,5-re (46 %) csökkent. Az S&E 40-ről 90 %-

ra emelkedett. A dyskinesisek mindkét oldalon jelentősen csökkentek, egyéb ON értékek 

lényegesen nem változtak.  

Betegeinknél kétoldali pallidotomia két lépcsőben történt, de az irodalomban találunk 

egy ülésben végzett kétoldali VPLP-vel kapcsolatos tanulmányokat is. Chung és mtsai 

2006-os tanulmánya 8 egy ülésben operált beteget ismertet. Közvetlenül műtét után az 

OFF ADL 15,5-ről 9,2-re 41 %-kal, a motoros skála 38,3-ról 20,1-re 47 %-kal a LED 750 

mg-ra 23 %-kal csökent. De a hatás nem maradt tartós, 1 év elteltével az ADL már 20,9-re, 

a motoros érték 37,0-re, a LED 985,7 mg-ra emelkedett és csak a dyskinesist csökkentő 

hatás maradt meg.  

Hosszú távú hatás vizsgálata során 3 éves követés alapján az OFF tremor 63%-os 

(p<0.05), az ON dyskinesis még mindig 64 %-os (p<0.01) javulást mutatott. A többi 

paraméter romlott. (Pal és mtsai 2000). Öt és fél éves követés alapján jó hosszú távú hatást 

írnak le OFF-ban 20 betegnél, de itt is ON-ban csak a dyskinesis javulása volt 

megfigyelhető, a többi tüneté nem (Fine és mtsai 2000). Átlagosan 10,5 éves követés után 

14 betegnél a HY állapot ugyan 3,0-ről 3,7-re romlott, a LED 581 mg–ról (0-900) 863 mg-

ra (400-1513) emelkedett, de 13 év után is jó dyiskinesist csökkentő hatást tapasztalt 

(Hariz és Bergenheim 2001) 

Friss közlenményben (Strutt és mtsai 2009) 5,1 éves átlagos követés alapján a 

preop/posztop OFF H-Y érték 4,0/3,0, az ON H-Y érték 2,5/2,5, az OFF ADL 31,6/23,8 

(25 %), az ON ADL 15,6/14,3 (8 %), az OFF MS 58,3/44,3 (24%), az ON MS 32,2/27,3 

(15 %), a dyskinesisek időtartama 2,0/1,0 (50 %), és azok súlyossága 2,0/0,5 (75 %) 

szignifikánsan csökkent. 
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10 beteget átlagosan 7,3 évvel pallidotomia után STN-DBS irányába vizsgáltak, az 

OFF dystonia és ON dyskinesis az ellenoldalon 8 esetben még mindig nem jelentkezett 

(Kleiner-Fisman és mtsai 2010). 

Látható, hogy az irodalmi adatokban a dyskinesis tartós hatásán kívül nem 

egybehangzóak az eredmények. Ez abból is adódhat, hogy a betegpopuláció  egyes 

tanulmányokban heterogén, a betegek műtét előtti állapota között lényeges lehet a 

különbség.  

 

6.4. Mély agyi stimuláció értékelése 

Az 50 Hz feletti ingeráram a tartós depolarizálás elvén működhet, de hosszú távon a 

hatása bonyolultabb lehet, mivel biokémiai folyamatok is bekapcsolódhatnak. A közeli 

sejtek és axonok depolarizációja mellett a nagyfrekvenciás ingeráram más sejtcsoportokat 

a depolarizáció gátlása útján is inaktiválhat. Macska agyában a thalamus krónikus ingerlése 

a motoros kéreg szinaptikus proliferációját idézte elő (Starr és mtsai 1998 ).  
 

6.4.1. Vim stimuláció 

Ezt a beavatkozást először a már thalamotomián átesett PK beteg ellenoldali 

tremorának csillapítására kezdték el alkalmazni (Benabid és mtsai 1987). A Vim-DBS PK 

és más eredetű tremor megszüntetésére egyaránt alkalmas (Limousin és mtsai 1998, Koller 

és mtsai 1997).  

Jelentősebb tanulmányok adatai alapján az ADL 34-47 %-kal (Limousin és mtsai 1999, 

Putzke és mtsai 2003), a S&E 12-13 %-kal (Limousin és mtsai 1999, Hariz és mtsai, 

2008), a MS   34-36%-kal (Limousin és mtsai 1999, Tarsy és mtsai 2005), a tremor 75-92 

%-kal (Limousin és mtsai 1999, Lyons és mtsai 2001, Rehncrona és mtsai 2003, Putzke és 

mtsai 2003, Tarsy és mtsai  2005, Pahwa és mtsai 2006, Hariz és mtsai, 2008), a rigor 23-

27 %-kal (Limousin és mtsai 1999, Hariz és mtsai, 2008), a bradykinesia 19-41 %-kal 

(Limousin és mtsai 1999, Rehncrona és mtsai 2003, Hariz és mtsai, 2008) javult.  

Európai multicentrikus tanulmány (Limousin és mtsai 1999) eredménye alapján (57 

átlagosan 61,5 éves beteg, 10,0 éves anamnesis, 16 kétoldali, 649 mg LED, 2,3 H-Y) 12 

hónapos követésénél a betegek 85 %-nál legalább 2 pontos javulás volt észlehető az 

UPDRS tremor skálán. ADL 13,85/9,24 (34 %), S&E 72,4/82,8 (13 %), MS 39,2/25,7 (34 

%), tremor 8,12/2,04 (75 %), rigor 2,04/1,58 (23 %), bradykinesia 6,96/4,52 (35 %) 

szignifikánsan csökkent. A beszéd, a tartási stabilitás és a járás nem javult.  
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2003-ban publikált svéd tanulmány (Rehncrona és mtsai 2003) 2 éves követéssel 16 

betegen kettős vak módszerrel a nem operált oldalt is vizsgálták, ahol a tremor 33 %-os 

javulását észlelték, viszont a bradykinesis 6 %-kal romlott. Érdekes, hogy 2005-ben Tarsy 

és mtsai anyagában a kéz bradykinesiája 8,2/3,5 (56 %) szignifikánsan, a láb bradykinesia 

viszont 2,0/1,9 (5 %) nem szignifikánsan változott. 5 éves követéssel 2006-os amerikai 

sokcentrumos tanulmányban (Pahwa és mtsai 2006) 10 beteget egyoldali és 5 kétoldali 

műtétet követtek 66,3 éves átlag életkorral, a progresszió tünetei mellett a tremor 

csökkenés 85%-os volt. Amsterdami tanulmányban (Schuurman és mtsai 2008) 23 

thalamotomia és 22 Vim-DBS hasonló betegpopuláció 5 éves követésen alapuló 

összehasonlítása során a DBS kifejezettebben javított a funkcionális képességeken és 

kevesebb állandósult neurologiai mellékhatást okozott.  

Hosszútávú hatást vizsgáló 13 európai centrum adatait egyesítő tanulmányban (Hariz 

és mtsai, 2008) 38 beteg (14 nő, átlagosan 57,0 éves, 8,3 éves anamnézis, 408 mg LED, 2,2 

H-Y állapot,) 46 operált oldal (8 kétoldali) eredményeit közlik. StimOFF–ban a kezdeti 

állapothoz képest a progresszió miatt a MS 26,5 ről 31,1-re romlott, de StimON-ban az 

SimOFF-hoz képest MS 34 %-kal, a tremor 77 %-kal, a rigor 27 %-kal, a bradykinesis 

41%-kal szignifikánsan javult. A nem operált oldali tünetek, a beszéd, a járás és a tartási 

stabilitás szignifikánsan nem változott. A kezdeti vs. StimON összehasonlításban a kézírás 

35 %-kal, ételvágás 50 %-kal, az öltözködés 42 %-kal szignifikánsan javult. A S&E 

értékben 12%-os szignifikáns javulás volt. 

A Vim-DBS 7 év elteltével is hatásosnak bizonyult, de az ingerlő kikapcsolását 

követően néhány másodperc elteltével a remegés újra megjelent. A thalamotomiához 

hasonlóan a rigor oldódása a bradykinesis és a járászavar tüneteit kevésbé hatékonyan 

befolyásolta (Pollak és mtsai 1997).   

A tremor kontroll saját és az irodalmi hosszútávú követés alapján is stabil marad. A 

betegség progressziója a H-Y, a S&E skálák, valamint a LED adag emelése alapján nem 

változik lényegesen, bár pontos következtetéseket nehéz levonni, mert a tanulmányokban a 

tremordomináns formák aránya igen változó. Az biztos, hogy a betegség progresszióját a 

műtét nem állítja meg. Hosszú anamnesis és lassú progresszió esetén a gyógyszerrezisztens 

tremor vonatkozásában a Vim-DBS első választandó opció lehet, főként kétoldali tremor 

esetén, bár újabban STN-DBS lehetőségét is felvetik. Adatainkban e betegcsoport műtét 

előtti H-Y állapota valamivel magasabb az irodalmi adatoknál. Ennek magyarázata lehet, 

hogy az egyoldali stimulációt a betegek többségénél a második oldali tremor csillapítására 

alkalmaztuk korábbi ellenoldali léziós műtétet követően.  



 

 85

 

6.4.2. Vim-DBS hatása tremorometria során 

A tremor regisztrációjára aktív (UH, elektromágnes) vagy passzív markeralapú (infra, 

lézer) mozgáselemző módszereket alkalmaznak, melyek az elmozdulást is regisztrálják, 

emellett akcelerometria a mozgás második deriváltját, a gyorsulást méri. Alkalmazható 

EMG is az elemzések során. Hatásos műtétet követően a tremor intenzitása és energiája 

jelentősen csökken, emellett a spektrumban is a magasabb frekvenciák irányába tolódik el 

a domináns frekvencia, és a regularitás csökken (Kovács és mtsai 2006). Az 

intenzitásértékek változóak az irodalomban, ami természetesen attól is függ, hogy hol 

vizsgáljuk a remegést.  

A spiráltesztet gyakran alkalmazott módszer a mindennapi gyakorlatban, quantifikált  

számítógépes értékelése lehetséges már a rajz alapján (Kraus és Hoffmann 2010 ), vagy a 

digitálisan rögzített értékek alapján. a PK korai diagnosztizálásában is vannak eredmények  

(Stanley és mtsa 2010). Részletes elemzést a műtéti beavatkozásokkal kapcsolatosan nem 

találtunk. Spirálteszt során az intenzitásértékek torzulnak, mivel a toll vége bizonyos fokig 

rögzítve van a nyomás által, a betegek egy része a kelleténél jobban nyomja tollat. A 

frekvenciatartomány vizsgálata fontos információt ad. A módszer lehetőséget teremt a 

műtét hatásának pontos követésére, a stimulációs értékek finom hangolásása során 

bekövetkező változások észlelésére. 

 

6.4.3. Gpi-DBS értékelése 

A Gpi-DBS, a pallidotomiához hasonlóan csökkenti a dyskinesiseket és a többi 

motoros tünetet, az UPDRS motoros skálát gyógyszermentesen 30-50%-ban javítja. 

(Siegfried és Lippitz 1994, Gross és mtsai 1997, Pahva és mtsai 1997, Tronnier és mtsai 

1997, Ghika és mtsai 1998, Volkman és mtsai 1998). A szerzők többsége által javasolt 

ventro-postero-laterális területet választottuk, mivel az anteromediális célpont alkalmazása 

kevésbé elterjedt (Morello és mtsai 1999, Durif és mtsai 1999). 

 Fluktuáló betegeinknél az ON dyskinesiseket kitűnő eredménnyel szüntettük meg. A 

módszer a bradykinesiát OFF állapotban befolyásolta hatásosabban, a rigort mindkét 

állapotban igen jól oldotta. Egyoldali alkalmazással kisebb sorozatokat találtunk az 

irodalomban. 

Az irodalmi adatok GPi-DBS után a S&E 33-50 %-os (Loher és mtsai 2002, Rouaud és 

mtsai 2010), az ADL 20-38 %-os (Loher és mtsai 2002, Rouaud és mtsai 2010, Volkmann 

és mtsai 2009, Rodriguez-Oroz és mtsai 2005), javulást eredményezett. A MS 18-55 %-os 
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(Loher és mtsai 2002, Rodriguez és mtsai 2007, Rouaud és mtsai 2010, Volkmann és mtsai 

2004, Volkmann és mtsai 2009, Anderson és mtsai 2005, Weaver és mtsai 2005), az 

ellenoldali tremor 29-85 %-os (Loher és mtsai 2002, Volkmann és mtsai 2009) a rigor 25-

50 %-os (Loher és mtsai 2002,Volkmann és mtsai 2009), a bradykinesis 23-45 %-os 

(Loher és mtsai 2002, Volkmann és mtsai 2009), az axiális tünetek  (PIGD ) 34-35 %-os 

(Loher és mtsai 2002, Rouaud és mtsai 2010) javulását közlik. A dyskinesis 69-76 %-kal 

csökkent (Loher és mtsai 2002, Rodriguez és mtsai 2007, Rouaud és mtsai 2010, 

Volkmann és mtsai 2009, Rodriguez-Oroz és mtsai 2005). A MS-t illetően gyengébbek, a 

rigor és dyskinesis vonatkozásában is az átlagosnál jobbak eredményeink, bár kevés számú 

esetet operáltunk. 

Egyoldali Gpi-DBS a súlyosan dyskinesiás betegeknél hosszútávon (35 hónap) is 

javulást biztosít. (Rodriguez és mtsai 2007). Kétoldali GPi-DBS-re vonatkozóan 

prospektív multicentrikus tanulmány 37 beteget elemez, 6 hónappal műtét után, a MS OFF 

állapotban 59 %-kal javult, a dyskinesisektől mentes ON napi időtartama 35 %-kal lett 

magasabb, az ébrenléti 28 %-ről 64 %-ra javult, az OFF idő 37-ről 24 %-ra csökkent. 

Javulás a betegség minden vezető tünetében észlelhető volt (The DBS for PD Study Group 

2001). 14 Tanulmány 136 betegén alapuló meta-analízis 6 hónapos követés során jelentős 

szórással ugyan, de átlagosan 40 %-os MS javulást mutatott (Weaver és mtsai 2005). 

Weaver és mtsai 2009 -ben STN-DBS (60 beteg) GPI-DBS (61 beteg) és optimális 

gyógyszeres kezelés (134 beteg) hatását hasonlították össze 6 hónapos követés alapján. A 

DBS hatásosabbnak bizonyult a közepes és súlyos PK betegek motoros teljesítményének 

javításában jelentős kognitív mellékhatás nélkül. A fiatalabb és idősebb korosztály hasonló 

eredményt mutattak, de az idősebb korcsoportban a mellékhatások aránya magasabb volt. 

Francia tanulmány (Rouaud és mtsai 2010) 17 betegen (átlagosan 59,3 éves betegek, 

12,5 éves anamnesis, 1416 mg LED (390-2640), akiknél az axiális tünetek L-dopa 

rezisztensek voltak, vagy a kognitív funkciók alapján STN-DBS-re nem voltak alkalmasak 

kétoldali Gpi-DBS-t végeztek. 6 hónapos követés alapján gyógyszermentesen a H-Y 

3,3/2,8, S&E 48/63,6 %, az ADL 24,1/19,2 (20 %) MS 36,2/21,3 (41 %),az axialis 

pontérték 7,9/5,2 (34,2 %) szignifikánsan csökkent. Gyógyszerezetten az UPDRS-IV 

9,7/6,3 (35,1 %), a dyskinesia pont 5,1/1,6 (68,6 %), a motoros fluktuáció 3,5/2,7 (22,9 %) 

csökkent, a többi érték szignifikánsan nem változott.  

Kevés tapasztalatunk a GPi-DBS hosszú távú hatása csak az egyoldali GPI-DBS 

vonatkozásában van, mivel 2 betegünknél STN-DBS-re történő váltást tartottunk 

szükségesnek, amit mások is leírtak. Volkman és mtsai saját 6 betegük követése alapján 
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(Volkmann és mtsai 2004) MS 1/3/5 éves követésnél 55/49/23 %-os javulást észleltek. 

Többcentrumos STN-DBS-sel összehasonlító tanulmányban (Volkmann és mtsai 2009) 20 

beteget átlagosan 3,9 évig követtek hosszú távon. OFF-ban a 6 hónapos és 3,9 éves követés 

alapján a javulás ADL 38/28 %, a MS 38/39 %, a tremor 76/85 %, a rigor 35/38 %, a 

bradykinesis 31/30 %, a járás 36/28 %, a poszturális stabilitás 39/26 %,a  beszéd 67/0 % és 

a dyskinesis javulása71/24 % volt. ON-ban javult a MS 18/5 %, tremor 79/79 %, rigor 4/4 

%, a járás 42/8 %, a poszturális stabilitás és a dyskinesis 72/76 %. Kezdeti 7 %-os javulás 

után 8 %-kal romlott a bradykinesis, nem változott, majd 22 %-kal romlott a beszéd. 

Az irodalomból is látható, hogy súlyosan dyskinesiás betegeknél, akik az L-dopa 

reszponzivitás, vagy kognitív funkcióhanyatlás miatt STN-DBS-re nem alkalmasak, 

egyoldali vagy kétoldali Gpi-DBS-sel jelentős állapotjavulás érhető el, a dyskinesisek 

csökkentése és az axiaális tünetek javulása által. 

GPI és L-dopa hatása aktivációs PET- vizsgálat alapján 

A PK-betegeknél fMRI és PET vizsgálatok alakalmával a rostralis SMA-ban és a jobb 

oldali DLPF kéregben aktivitáscsökkenés észlelhető. Ezzel egyidejűleg a primér 

sensomotoros és alsó parietális kéregben, a caudális SMA-ban és az elülső cinguláris 

kéregben kompenzáló aktivitásfokozódás észlelhető (Sabatini és mtsai 2000). Az fMRI 

sajnos elektróda implantáció után nem végezhető, ezért ilyen esetekben különösen 

felértékelődik az aktivációs PET-vizsgálatok jelentősége. PK-s betegeknél 

mozgássorozatok végzésekor több kérgi mező aktivitása fokozódik, mint az 

egészségeseknél, ami a nigro-striaitalis működészavar kompenzálását jelentheti (Catalan és 

mtsai 1999). A mozgással ellentétes oldalon egyes szerzők az S1/M1-nek megfelelően 

aktivitáscsökkenést, mások túlműködést figyeltek meg (Ceballos-Baumann és mtsai 1999). 

Saját adataink is az utóbbi véleményt támasztják alá, miszerint az S1/M1 hyperaktivitása a 

kifejezett rigorral hozható összefüggésbe. Mások is kimutatták a laterális PMC, az S2, 

bilaterálisan a prefrontalis cortex (PFC, A10) és a törzsdúcok aktivitásának csökkenését. 

Amint azt mi is igazoltuk, fokozódhat az aktivitás az azonos oldali S1 és S2 területén, 

mások az insularis kéreg tájékán is tapasztaltak perfúzió csökkenést.  A PK betegek 

nehezen végzik a hosszan tartó sorozatmozgásokat. Ilyenkor a csökkent praefrontalis 

aktivitás helyett, ahogy az a mi betegeinknél is látható volt, viszonylagos túlműködés 

figyelhető meg a PMC és az alsó-laterális parietalis (A40) másodlagos szenzoros 

régiókban (Samuel és mtsai 1997). Hangjelre végzett sorozatmozgások során mások is 

megfigyelték az ellenoldali S1/M1 és PMC, valamint az SMA aktiválódását. Az azonos 



 

 88

oldali PMC (A6), és a parietalis régiók aktiválódása a sorozatmozgásokkal is 

összefüggésbe hozható (Catalan és mtsai 1999.  

Bradykinesis PK-ban az SMA, a DPFC és a frontális asszociatív mezők törzsdúcok 

felőli afferenseinek viszonylagos aktivitáscsökkenésével magyarázható, ezzel egyidejűleg 

kompenzációs túlműködés keletkezik esetleg a laterális PMC és a parietális kéregben. Ez 

valószínűleg a vizuális és auditív utasítások motoros válaszának megkönnyítését teszi 

lehetővé. A rostralis SMA és a DPFC aktivitása PK-ban dopaminerg kezeléssel és sebészi 

módszerekkel (pallidotomia, GPi és subthalamicus stimuláció) is visszaállítható (Jenkins és 

mtsai 1994, Samuel és mtsai 1997, Ceballos-Baumann és mtsai 1999, Brooks és mtsai  

1999).  

PET vizsgálattal kimutatható az ipsilaterális PMC perfúziójának fokozódása klinikailag 

a rigort és a bradykinesist jelentősen csökkentő GPi-DBS alatt. A törzsdúcok túlzott fékező 

hatásának megszüntetése a mozgás indításában résztvevő mezők aktiválása által csökkenti 

az említett tüneteket (Davis és mtsai 1997). Gpi-DBS-ben motoros aktiválás volt 

megfigyelhető a bal M1/S1, bilaterális SMA és a jobb elülső cinguláris kéregben. A 

mozgásindítás javulását az M1/S1, VL thalamus és az ellenoldali cerebellum, a mozgások 

javuló pontosságát a cerebellaris féltekék és az M1/S1 működésével magyarázták (Fukuda 

és mtsai 2002). A Gpi-DBS és az L-dopa kezelés kölcsönhatására vonatkozóan PET 

vizsgálattal észlelt adatot az irodalomban nem találtunk. Saját anyagunkban, 

összehasonlítva a Gpi-DBS stimuláció hatását OFF és ON állapotban, az M1/S1, PMC, CN 

és IC területén észlelt hasonló hatás mellett a jobboldali PFC, felső PC, VL thalamus és az 

azonos oldali SMA/PMC területén különbség volt észlelhető. 

 

6.4.4. STN-DBS értékelése 

A rövidtávú hatást az erre vonatkozó tanulmányok, és a hosszú távú tanulmányok 

rövidtávú eredményei alapján elemeztem az irodalomban. Vizsgált betegcsoportunkban az 

alkalmazott STN-DBS az UPDRS-re és a napi LED-re kifejtett hatása hasonló az 

irodalomban közölt eredményekkel, különösen a tremor, rigor bradykinesis és a posturalis 

instabilitás vonatkozásában (Limousin és mtsai 1998, Benabid és mtsai 2000, Voges és 

mtsai 2002, Fehér és mtsai 2010).  

Tíz németországi és ausztriai centrumban 156 beteget randomizáltak, melyből 78 

betegnél STN-DBS alkalmaztak, 78 gyógyszerezésen maradt 12 hónapos követéssel  

(Deuschl és mtsai 2006). A gyógyszeres csoporthoz viszonyítva a MS és a PDQ-39 alapján 
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is a DBS jóval hatásosabbnak bizonyult, mellékhatások súlyosabbak voltak a sebészi-, de 

gyakoribban a gyógyszeres csoportban.  

Betegkiválasztás során a betegség rövidebb időtartama bizonyítottan jobb életminőség 

javulást eredményez (Schüpbach és mtsai 2007), de STN-DBS 5 évnél rövidebb anamnesis 

esetén az atípusos parkinsonizmus kockázata magasabb, a jó L-dopa érzékenység (30 %-os 

MS javulás) súlyos csillapíthatatlan tremor esetén eltekinthető. A betegszelekció 

multidiszciplináris megközelítést igényel idegsebész, ideggyógyász, neuropszichológus, 

belgyógyász és sz.e. pszichiáter részvételével. A legjobb eredmény az előrehaladott PK 

esetén a jó L-dopa reszponzivitás, fiatalabb életkor, minél kevesebb L-dopára nem reagáló 

középvonalas tünet, kognitív hanyatlás enyhe foka vagy hiánya, psychiátriai betegség 

hiánya, vagy jó kontrolláltsága esetén várható (Bronstein és mtsai 2010). 

Műtét után 3 hónappal kétoldali STN-DBS az UPDRS motoros pontszámát átlagosan 

68%-kal (55–88%), az ADL-t 68 %-kal javította (30–100 %) (Caire és mtsai 2009). 

38 beteg anyagának retrospektív elemzése során STN-DBS után az S&E 60 alatti PK 

betegek jobb javulási arányt mutatnak, 70 fölöttiek sokkal rosszabb eredményeket 

mutattak, ami azt jelenti, hogy korai műtét javasolható (Yamada és mtsai 2009).  

Nagy-Britanniai tanulmányban 16 beteg (56 év, 10 éves anamnesis) MR-vezérelt MER 

nélküli műtétje során (Patel és mtsai, 2003) a műtét előtti ON- és OFF állapotot a 

bekapcsolt stimulátorral vizsgálták 12 hónap után. OFF állapotban a H-Y 4,1-ről 2,5-re (39 

%), MS 47,8-ról 18,6-ra (61 %), tremor 6,7-ről 0,6-ra (91 %), rigor 10,9-ről 3,1-re ( 72%), 

a bradykinesis 18,9-ről 9,8-ra (48 %), a részleges PIGD 6,3/12-ről 2,1/1,2-re (67 %) javult, 

A LED 856,4-ről 443,9-re 48 %-kal csökkent. 

1993 és 2004 között készült 22 tanulmány metaanalízise alapján (Kleiner-Fisman és 

mtsai 2006) az OFF ADL átlagosan 13,35 ponttal (49,9 %), a MS 27,55 ponttal (52 %) 

javult, a LED 55,9 % csökkent, a dyskinesisek 69,1 %-kal javultak. A napi OFF periódus 

68,2 %-kal csökkent. 

Amerikai többcentrumos tanulmányban limitált elektrofiziológiával végzett szériát 

vizsgáltak (Tabbal és mtsai 2007). 110 MR-vezérelten operált beteg szövődményét, ebből 

72 klinikai eredményét 1 év után is vizsgálták.  A MS 43-ról 22,8 ra 47 %-kal javult, a 

tremor 74 %-kal, a rigor 58 %-kal, a bradykinesis 37 %-kal, a poszturális stabilitás 35 %-

kal, a járás, 44 %-kal, az axiális tünetek, 42 %, a beszéd 13 %-kal javult. A LED csökkenés 

45 % volt. Átlagosan 1.3 MER csatornát használtak egy elektróda beültetéséhez, átlagos 

műtéti idő 6ó 42 perc volt. Ezzel azt bizonyították, hogy a csökkentett elektrofiziológia 
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nem hoz rosszabb eredményeket, viszont a szövődmények aránya jóval alacsonyabb, ami a 

mi tapasztalatunk is bizonyít. 

6-12 hónapos követéses adatok alapján a MS átlagosan 53,5 %-kal (6,4-67 %), a tremor 

80 %-kal (43,3-91 %), a rigor 64,5 %-kal (43,9-79,2 %), a bradykinesis 47,4 %-kal (12,7-

62,7 %), a dykinesisek 76,1 %-kal (59,2-95,2 %) és a fluktuáció 61,1 %-kal (42,5-79,7 %) 

javult (Moro és mtsai 1999, Volkmann és mtsai 2001, 2009, Krack és mtsai 2003, Patel 

2003, Rodriguez-Oroz 2005, Schüpbach és mtsai 2005, Ostergaard és mtsai, 2006, 

Piboolnurak és mtsai 2007, Gervais-Bernard és mtsai 2009, Fasano és mtsai 2010, Kishore 

és mtsai 2010). 

2-3,8 éves követés adatai alapján OFF-ban az STN-DBS hatására a MS átlagosan 40,5 

%-kal (-3,1-57,6 %), a tremor 82,5 %,-kal (65,4-90,2 %) a rigor 54,1 %-kal 36,4-68,6 %), a 

bradykinesis 42,6 %-kal (33,8-55,1 %), a dykinesisek 71,3 %-kal (58,2-83 %) és a 

fluktuáció 61,8 %-kal (52,5-71 %) javult (Schüpbach és mtsai 2005, Ostergaard és mtsai 

2006, Piboolnurak és mtsai 2007, Volkmann és mtsai 2009, Fasano és mtsai 2010, Kishore 

és mtsai 2010). 

Irodalom szerint 5 éves követés után is tartós a hatás: az MS átlagosan 40,5 %-kal 

(10,2-55 %), a tremor 76,3 %-kal (65,2-85 %), a rigor 60,4 %-kal (43,2-70,9 %), a 

bradykinesia 45,5 %-kal (34,8-59 %), a dyskinesisek 67 %,-kal (65-70,2 %) és a motoros 

fluktuáció 52,2 % (45-59,4 %) javulása is tartós maradt (Krack és mtsai 2003, Piboolnurak 

és mtsai 2007, Gervais-Bernard és mtsai 2009, Kishore és mtsai 2010, Fasano és mtsai 

2010). Jelentősen csökkenő javulást vagy romlást leginkább az axiális tüneteknél (járás, 

poszturális stabilitás, beszéd) látunk. 

Friss tanulmányok közül Volkmann és mtsai (2009) 45 beteg (58,5 év 15,3 éves 

anamnesis) 3,8 éves követésénél a 6 hónap/3,8 éves követés során a kezdeti állapothoz 

viszonyítva Gyógyszermentese az ADL 54/45 %,os, a MS 56/53 %-os, tremor 83/90 %-os, 

rigor 60/62 %-os, bradykinesia 46/48 %-os, poszturális stabilitás 59/37 %-os, járás 67/43 

%-os, a beszéd 32/10 %-os és a dyskinesia 79/73 %-os javulást mutatott. Gyógyszerezetten 

a MS 21/16 %-os, tremor 74/87 %-os, rigor 33/40, bradykinesis 8/17 %-os és a dyskinesis 

59/58 %-os javulást mutatott. Az ADL, a poszturális stabilitás, a 6 hónapos 12,5-31-33 %-

os javulás után 17-8-22 %-ot romlott. A beszéd mindkét kontrollnál 9 ill. 46 %-ot romlott. 

Első ázsiai hosszútávú hatást vizsgáló tanulmányban (Kishore és mtsai 2010) 45 beteg 

(átlagosan 55,4 éves, 11,1 éve beteg) követése során 1-3 év között 4 beteg halt meg 

műtéttel nem összefüggő okok miatt, 5 éves követésnél 29 beteget tudtak értékelni. A 

kezdeti MS viszonylag alacsony, 36,4 volt.  1 / 5 éves adatok szerint a MS 51/39 %-os, a 
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tremor 85/85 %-os, a rigor 67/67 %-os, a bradykinesis 47/40 %-os,  a beszéd 31/0 %-os 

javulást mutatott. A dyskinesis 73/66 %-kal, a fluktuáció 43/45 %-kal lett jobb. A 

életminőség minden tétele 3 évig szignifikánsan jobb maradt. 

Olasz tanulmány 20 beteg 8 éves követési eredményeit közli (Fasano és mtsai 2010) 5 

évnél MS 55,5 % javulás volt, 8 évnél 39 % maradt. A beszéd nem javult, a poszturális 

stabilitás romlott,  Az 5 éves követésnél a kezdetinél 58,2 %-kal alacsonyabb LED 8 évre 

60,3 %-kal lett alacsonyabb. Az ADL viszont 57 %-ot romlott. A verbális fluencia, a 

memoria és a végrehajtó funkciók enyhe romlást mutattak. A depresszió és a szorongás 

változatlan maradt, csakúgy, mint a mellékhatások. Bár a jótékony hatás csökkent, de az 

észlelt romlást a betegség progressziójával arányosnak tartották.  

Néhány hosszú távú követéses tanulmányban megpróbálták megtalálni, mi lehet a jó 

prediktív jellemző. A preoperatív L-dopa reszponzivitás nem eléggé megbízhatóan jelzi 

előre a középtávú hatást (Piboolnurak és mtsai 2007). Mások szerint a járás és a poszturális 

stabilitás, valamint az alacsonyabb LED műtét előtti értéke együttesen megbízhatóbb 

előrejezést adhat, vagyis a súlyosabb állapot rosszabb eredményt feltételez (Fasano és 

mtsai 2010). 

Pallidotomia után végzett STN-DBS hatásában nem tapasztaltunk gyengébb 

eredményeket a többi beteghez képest, ahogyan ezt  Piboolnurak és mtsai 2007-ben 6 

betegükkel kapcsolatosan, a MS 26,8 %-os javulását észlelték, ami a kontroll csoport 39,6 

%-ához képest nem volt szignifikánsan alacsonyabb.  Kleiner-Fisman és mtsai (2004 ) 6 

betegnél a kontroll  primer STN-DBS-es betegekhez hasonlítva szintén nem volt 

szignifikáns különbség, kivéve a dykinesisek alakulását, amiben a pallidotomiás 

csoportban jobb volt. Másik tanulmány viszont 10 korábban egyoldali pallidotomiára jól 

reagáló betegnél STN-DBS után  a kontroll csoport 50 %-os MS javulásával szemben csak 

16 %-ot javult, a dyskinesisek változásában nem volt különbség. A mellékhatások az 

egyensúlyzavar és beszédzavar vonatkozásában gyakoribb volt pallidotomia után (Ondo és 

mtsai 2006).  

STN-DBS hatása mozgáselemzés során 

Amint azt láthattuk az irodalmi adatokban a motoros értékelésben elég nagy a szórás, 

ami egyrészt a különböző betegpopulációból, eltérő sebészi hatásfokból is adódhat, de a 

meglévő értékelési módszerek is szubjektívek. Objektív, fizikai méréssel készült 

tanulmány kevés az irodalomban. Alkalmazott PAM-alapú bradykinesis mérés lehetőséget 

ad standardizált körülmények között a betegeken a műtét által kiváltott változások 

értékelésére. 
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A finom mozgásokban, reakcióidőben és mozgásidőben a GPI-DBS és az STN-DBS 

hatása között nem találtak különbséget, a reakcióidő lényegesen nem változott a 

mozgásidő, javulása viszont a preoperatív L-dopa reszponzivitással korrelált. (Nakamura 

és mtsai 2007).  

Dafotakis és mtsai 2008 elér-megfog teszt alatt ultrahangos szenzorokkal egyszerre 

vizsgálták a proximális és disztális kézmozgásokat és STN-DBS hatására 68 %-os MS 

javulás mellett mindkettő javult. Pötter-Nerger és mtsai két távoli gomb nyomásának 

gyorsaságával vizsgálták a proximális, és rögzített csuklóval két közeli gomb mutatóujjal 

történő nyomásával a disztális bradykinesis változását 30 mp-es időtartamban (Pötter-

Nerger és mtsai 2009). Mindkét fajta bradikinesis javult STN-DBS hatására, de a 

proximális nagyobb mértékben. Másokkal ellentétben nem észlelték, hogy az L-dopa 

nagyobb mértékben javította volna a disztális mozgásokat, mint az STN-DBS. 

Az irodalmi adatok általában értékelő skálákra épülnek. Az objektív, fizikai és 

matematikai alapokon kidolgozott értékelő rendszereknek várhatóan egyre nagyobb 

szerepe lesz a műtéti eredmények értékelésében és az optimális stimulációs paraméterek 

beállításában. 

 

STN-DBS hatása hangelemzés során 

A kétoldali STN-DBS beszéd- és hangképzésre kifejtett hatásáról ellentmondásosak a 

közlemények, mivel javulást, esetleg kisfokú és nem törvényszerű változást, mások akár 

rosszabbodást írnak le (Santens és mtsai 2003), amiben a stimuláció intenzitása és 

frekvenciája is szerepet játszik. PK-ban akusztikus méréseknél a csökkent intenzitás, 

rekedtség a magas frekvenciákon csökkent energia, monotónia, hangleállás, hangremegés, 

erőlködés és a perturbációs értékek emelkedése a jellemző (Lee és mtsai 2008).  

A hangképzésben a lineáris események mellett véletlenszerű komponensek is vannak, 

mivel idegi és izomműködésében történő változások stochastikus és determinisztikus 

hatást egyaránt kifejthetnek. Aperiodikus szakaszok, amit rekedt hangnak észlelünk, 

gyakrabban előfordulnak PK betegek hangmintáiban (Benabid és mtsai 1987).  STN-DBS 

során egyrészt a stimuláció hatására kialakuló dysphonia lehet érdekes, másrészt a betegek 

által egyre erősebbre állított stimulátor hatására az esetleges túlstimulálás is észlelhetővé 

válik műszeres akusztikus elemzés során. A perturbációs mérések mellett a NDA 

eredményesnek bizonyult a Parkinson-kóros betegek dysphoniájának vizsgálata során 

(Zhang és mtsai 2005, Little és mtsai 2007), és korrelációt észleletek az akusztikus 
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mérések és a perceptuális elemzés között (Kent és mtsai 1999) neurológiai eredetű 

dysphoniában.  

A perturbációs értékek alakulása az STN-DBS hatására a különböző mérési 

technikákból és a lényegesen eltérő betegpopulációból adódóan ellentmondásos az 

irodalomban. Klostermann és mtsai (Klostermann és mtsai 2008) hozzánk hasonlóan nem 

talált különbséget a jitter és shimmer vonatkozásában a StimON és StimOFF állapotok 

között. D’Alatri és mtsai (D’Alatri és mtsai 2008) közleményében kétoldali STN-DBS alatt 

a kitartott /a/ hangnál a jitter átlagosan 1,83-ról 1.17-re (p=0,008) csökkent, a shimmer 

6,44-ről 6,02-re, nem szignifikánsan csökkent, az NHR 0,19-ről 0,14-re (p=0,02) csökkent. 

A NDA során a hangképző rendszer determinisztikus összetevőjének vizsgálatára 

akusztikus elemzésben a Lyapunov exponenst, a fraktális dimenziót, korrelációs dimenziót 

és a másodfokú dinamikus entrópiát határozták meg (Yu és mtsai 2007, Lee és mtsai 

2008). Értékük az egészséges kontroll csoporthoz viszonyítva PK betegeken emelkedettebb 

volt. A korrelációs dimenzió különbséget mutatott az STN-DBS-ses és nem stimulált PK 

betegcsoport között (Lee és mtsai 2008), de StimOFF-ban mért adatokat nem közöltek. 

Little és mtsai a DFA és RPDE módszerét írták le, amivel a kóros hangminták széles 

skálája vizsgálható és a módszer segítségével a kóros hangminta jól elkülöníthető volt 

(Little és mtsai 2007).  

Egyoldali stimuláció esetén a kétoldali beidegzésben felborulhat az egyensúly, emiatt 

az artikuláció és a hangképzés romolhat. Ez kétoldali stimuláció esetén visszaállhat 

(Santens és mtsai 2003), bár betegeinknél mért aszimmetria az elektróda helyzetét és 

stimulációs energiáját illetően nem volt kihatással a mért akusztikus értékekre. 

Az optimális neuromodulációs hatás az ingerparaméterek bizonyos határértékeken 

belüli beállítással érhetők el. Túlingerlés esetén a törzsdúcokon keresztül elért hatás mellett 

a kortikobulbáris hatás is érvényesülhet. A túlingerlés valós klinikai jelenség, mivel a 

stimulációtól való bizonyos fokú függőség hatására a betegek egy része egyre magasabb 

értékeket szeretne beállítani, ami szuboptimális túlstimuláláshoz vezethet és a motoros 

teljesítményen észrevétlenül ronthat. Emiatt fontos lenne olyan objektív kritérium 

alkalmazása, ami azonnal mutatja a kortikospinális, esetleg kortikonuklearis pályákra 

történő nem kívánt hatást. A túlingerléssel kapcsolatos eredményeink újdonságnak 

számítanak az irodalomban.  Az ingeráram laterál felé terjedése a kortikobulbáris pályák 

irányába klinikailag nem észlelhető izom összehúzódást eredményezhet a garatban és a 

gégében, ami dysarthriát eredményezhet. Ugyanakkor kétoldalú fokozott laryngeális 

izomtónus stabilizáló hatású lehet a hangképző rendszerre, mivel megszünteti az izmok 
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diszkoordináltságát, javítva ezzel a hangszalagok egyensúlyát. Ezzel magyarázható a 

NDA-val mért értékek szignifikáns javulása. Az alkalmazott akusztikus elemző 

algoritmussal kitartott hangminták alapján jól elkülöníthető az OFF-ON és az ON-OVER 

állapot. Korábbi tanulmányok nem térnek ki a magánhangzók közötti eltérésekre sem. Az 

NDA alpú ON-OVER elkülönítésben a magas /i/ és az /i/ során kaptuk a legjobb 

eredményt. A percepciós G-pontszám és a NDA értékek korrelációja OVER állapotban az 

/u/ hang során volt a legmagasabb.  Az NDA értékeivel végzett QDA minden hangnál jó 

diszkriminációs rátát mutatott. Az irodalomban ez volt az első kísérlet a túlstimulált állapot 

akusztikus méréseken alapuló felismerésére. A módszer a későbbiekben lehetőséget adhat 

az optimális paraméterek beállításához, valamint a túlstimulált állapot felismeréséhez akár 

mobil telefon, vagy internetes telemedicína alkalmazásokban.  

 

6.5. Gpi versus STN-DBS 

A témában több kisebb tanulmány is született, de az első sokcentrumos összehasonlító 

tanulmányban (Rodriguez-Oroz és mtsai 2005), 49 STN (átlagosan 59,8 éves betegek, 15,4 

éves anamnesis, és 20 GPi-DBS utáni beteg (55,8 éves,1 5,4 éves anamnesis) 3,8-3,9 éves 

követési anyagát vizsgálták. A két csoport UPDRS tételei vonatkozásában hasonló volt, 

bár a H-Y (4,3/4,0), dyskinesis (1,95/283) és a LED (1336 mg/1074 mg) vonatkozásában 

némileg eltért. Az STN-DBS lényegesen csökkentette a LED-t, ami a GPi csoportban nem 

változott. Viszont utóbbiban jóval alacsonyabb volt a mellékhatások aránya. STN/ GPi-

DBS hatására az ADL 43,1/28 %-os, a dyskinesis 71/24 %-os javulást mutatott. ON 

állapotban a MS 11/5 %.-os javulást, az ADL 17/2 %-os romlást, a dyskinesis 59/76 %-os 

javulást mutatott.  Metaanalízis 6 hónapos követés alapján hasonló motoros javulást 

eredményezett mindkét modalitás esetén (Weaver és mtsai 2005). Első randomizált 

tanulmányban (Anderson és mtsai 2005) 10-10 beteg 12 hónapos követésnél STN/ GPi-

DBS hatására a MS 39/48 %-ot javult, a bradyinesis jelentősebben STN-DBS-ben, a LED 

38/3 %, a dyskinesis 89/62 %-ban kognitív és viselkedési zavar csak STN-DBS után volt. 

Több hasonló eredményű tanulmány is született. Volkmann és mtsai (2009) 20 GPI-DBS 

és 45 hasonló korú és kórtörténetű STN-DBS utáni beteget 3,8-3,9 évig követtek 

többcentrumos tanulmányban, a motoros értékek mindkét csoportban tartósan javultak, az 

STN-DBS csoportban valamivel nagyobb mértékben, és az életminőség alakulásában is 

több dimenzióban volt nagyobb a javulás. 

Friss publikációban (Moro és mtsai 2010) 35 STN-DBS-sel és 16 GPi-DBS-sel kezelt 

beteg 5-6 éves követési eredményeit sokcentrumos prospektív, kettős vak 
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keresztértékeléses, nem randomizált tanulmányban ismertették. OFF-ban az STN/GPi-

DBS-re vonatkozóan a MS 45/20 %-os javulást eredményezett, az ADL mindkét 

csoportban egyaránt javult. Gyógyszerezett állapotban a MS egyik csoportban sem 

változott. Ebben a tanulmányban is az anti-PK kezelés csak az STN-DBS csoportban (30 

%-kal) csökkent, viszont a dykinesisek a korábbi tanulmánnyal ellentétben nem csak a 

GPi, hanem az STN-DBS csoportban is javultak. (Moro és mtsai 2010). 

Nemrég megjelent nagy amerikai, 299 beteget elemző multicentrikus tanulmányban 

(Follet és mtsai 2010) kétéves követés során a motoros hatás hasonlónak bizonyult, de a 

dopaminerg kezelés csökkentése inkább STN-DBS után volt jellemző, viszont, vizuo-

motoros teljesítmény GPi-DBS csoportjában volt jobb. Depreszió az előbbiben romlott, az 

utóbbiban viszont javult. A szövődmények típusa és gyakorisága lényegesen nem 

különbözött, 2 év alatt 13 beteg halt meg, ebből 8 beteg STN-DBS után, és 1 beteg 

közvetlenül műtéti koponyaűri vérzés következtében 

Neuropszichológiai szempontból az idősebb betegek kognitív hanyatlásának 

szignifikánsan nagyobb a valószínűsége STN-DBS után, ezért ebből a szempontból a GPi-

DBS biztonságosabb (Trepanier és mtsai 1998). 

Hatáscsökkenés miatt GPI-ről STN-re változtatott DBS-ről több tanulmány is 

beszámol, de fordított esetről egy sem. A célpont kiválasztása során egyénileg kell 

megítélni a beteget. Nem csak a motoros teljesítmény a fontos szempont, hanem az is, 

hogy milyen nem motoros hatások várhatók az adott betegnél. Súlyosan depressziós, 

kognitív hanyatlást jelző beteg esetében jelen ismereteink alapján inkább a Gpi-DBS tűnik  

kedvezőbb célpontnak. 
 

6.6. Életminőségi változások értékelése 
 

A PDQ-39 kérdőív alapján Gray és mtsai 33-33 egyoldali thalamotomia és 

pallidotomia 20 bilaterális pallidotomia és 6 STN-DBS után jelentős javulást tapasztaltak a 

morbiditás, a stigma és a testi diszkomfort értékeiben (Gray és mtsai 2002).  

 Volkmann és mtsai 2009-ben más skála szerint értékelte az életminőséget, de 36 

hónapig stabilnak találta STN-DBS és GPi-DBS után egyaránt. Érdekes, hogy bár az egyéb 

paraméterek tartós javulást mutattak, de a betegek szubjektive már valószínüleg a betegség 

progressziója miatt ezt másképpen, olyan feltételek alapján élték meg melyek nem voltak a 

műtét előtt. Hasonló hangulat és kognitív változás mellett a GPi-DBS jobb életminőség 

javulást eredményezett, mint az STN-DBS (Zahodne és mtsai 2009). 
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Patel és mtsai 2003–ban 14 betegen STN-DBS után 12 hónappal szignifikáns eltérést a 

DLA (30 %) és Stigma (21 %) és az Index (14 %) alapján mutattak. A mobilitás javulása 

(19 %) nem volt szignifikáns. Deuschl és mtsai 2006–ban STN-DBS után 6 hónappal a SB, 

a COG és a COM kívül egyéb vonatkozásban szignifikáns javulást találtak. 1993 és 2004 

között készült 22 STN-DBS tanulmány metaanalízise alapján (Kleiner-Fisman és mtsai 

2006) A PDQ alapján 34,5 %-os életminőség javulást mutattak ki. Ázsiai tanulmány 

(Kishore és mtsai 2010) 45 beteges tanulmányában az életminőség minden tétele 3 évig 

szignifikánsan jobb volt. Ezzel ellentétben Follett és mtsai 2010-es randomizált 

tanulmányában GPI és STN esetén sem volt szignifikáns változás. Anyagunkban a 

thalamotomia és az STN-DBS is tartós, szignifikáns életminőség javulást eredményezett, 

thalamotomia után az EWB és a ST elsősorban MOB, DLA, EWB és BD révén. 

 

6.7. Szövődmények értékelése 

A szövődmények aránya az irodalomban változó és igen széles határok között mozog. 

Korai publikációkban az enyhébb szövődmények felett elsiklottak, más tanulmányokban 

ellenkezőleg túl lettek értékelve. Ez abból adódik, hogy nem alakult ki egységes kritérium 

rendszer. 

 

6.7.1. Thalamotomia 

 Thalamotomiás anyagunkban a szövődmények aránya hasonló más 

közleményekben található adatokhoz (Kelly és Gillingham 1980, Fox és mtsai 1991, 

Nagaseki és mtsai 1986).  

 A modern képalkotáson alapuló sztereotaxiás technikával, mivel a pontos célzás és 

kisebb lézionálás fontos a hatékony beavatkozás és a szövődmények elkerülése érdekében. 

A pontatlan célzást a kívánt terápiás hatás elérése érdekében olykor a célterület átfedése 

céljából a szükségesnél lézióval történő kompenzálása mellékhatásokat okozhat.  

 Az egyoldali thalamotomia után az átmeneti szövődmények aránya  30-74 %-

közötti az irodalomban, anyagunkban 39 %, és a lézió körüli ödéma csökkenésével 6-12 

hét alatt enyhül. Gyakori átmeneti szövődmény lehet a dysarthria (10-29 %), a zavartság 

(2-23 %), az ellenoldali facialis- (28-34 %) és felső végtag gyengeség (5-19 %), az ajak- 

és/vagy kézzsibbadás (6-10 %,), az apraxia (8 %) és a fokozott nyáladzás (2-5 %) is 

(Jankovic és mtsai 1995, Siegfried 1993, Fox és mtsai 1991, Blomstedt és Hariz 2006).  A 

modern képalkotáson alapuló sztereotaxiás technikával és kisebb léziókkal a dysarthria és 

a dysphagia aránya jelentősen csökkent. Wester és mtsai az operált PK betegek 10 %-ánál 
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írtak le ilyen jellegű szövődményeket (Wester és mtsai 1990), beteginknél 6 %-ban 

jelentkezett.  

Siegfried beteganyagában a 70 év feletti betegek szövődményi arányában a 

fiatalabbakhoz képest nem volt lényeges különbség. Az egyensúly- és járászavarok a 

dentatothalamikus pályák károsodásával magyarázható. Neglekt vagy végtag-dyspraxia a 

frontalis kéregből jövő rostok, valamint a striato-pallido-thalamikus pályák rostjainak 

sérülése esetén alakulhat ki (Siegfried 1993). Blomstedt és Hariz anyagában (Blomstedt és 

Hariz 2006,) thalamotomia után 75 %-os átmeneti mellékhatás arány volt a betegek 63 %-

ánál, a paresis és járászavar 55 %-os volt, ami magasnak számít, bár a legenyhébb 

tüneteket is besorolta. Anyagunkban a szövődményi arány jóval alacsonyabb. 

A leggyakrabban tapasztalt, állandósult szövődmény a dysarthira és a hypophonia (1-

10 %) (Siegfried 1993). A nyálfolyás valamint a szemhéjgörcs szintén ritka 

szövődmények. A demencia és kiterjedt agyi atrófia jelenléte a CT- és MRI-felvételeken 

növeli a posztoperatív kognitív hanyatlás kockázatát (Rossitch és mtsai 1988). A domináns 

oldali lézió ronthatja a verbális memóriát és a tanulást, a jobboldali lézió pedig a non-

verbális teljesítményt és a visuospatialis memóriát. A rövid távú memória és a 

koncentrálóképesség érintettségét nem mutatták ki. Azok a betegek, akiknek nem volt 

kognitív károsodásuk vagy atrófiájuk, a műtét után sem mutattak rövid távú változást (Fox 

és mtsai 1997).  

 A kétoldali thalamotomia magas arányban (Nagaseki és mtsai 1986, Wester és 

mtsai 1990), 18 %-tól (Matsumoto és mtsai 1984) 37 %-ig (Kelly és Gillingham 1980) 

okozhat állandósult dysarthriát, amit műtéteinknél is észleltünk. A második oldali 

beavatkozás növeli a kognitív funkciók csökkenésének rizikóját akkor is, ha a két operáció 

között több mint egy év telik el. A második oldali lézió a betegek 20 %-ában beszéd-, 

egyensúly- és nyelészavart eredményez (Siegfried 1993), amit mi is tapasztaltunk.  

Az irodalomban elégtelen hatás miatt 6,8-27,5 %-ban  került sor reoperációra 

(Moriyama és mtsai 1999, Linhares és Tasker 2000, Kovács és mtsai 2006). Ehhez képest 

reoperált betegeink aránya alacsony Minden reoperáción átesett betegünk MR vizsgálata a 

lézió átlagosnál jóval kisebb méretét mutatta. Az egyik beteg a korai műtétek között 

szerepelt, másik esetben technikai zavarra visszavezethető.  

 

6.7.2. Pallidotomia 

A pallidotomiát követő szövődmények aránya igen változó az irodalomban. Alkhani és 

Lozano (2001) 1959 beteg anyagában 0,4 % mortalitást, 23,1 %-os átmeneti 14 %-os  
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végleges mellékhatás arányt talált. Ezek között 5,3 % volt a komolyabb. vérzés (1,7 %), 

ellenoldali végtaggyengülés (1,6 %), látótér csökkenés (1,5 %). Facialis paresis 3,6 %-ban 

alakult ki, de csak 1,3 %-ban állandósult.  Dysarthria/hypophonia/dysphagia 3,2/1,3/1,2 %-

ban alakult ki, de csak 1,6/1,3/ 0,5 %-ban állandósult. Hypersalivatio (0,6 %), psychosis 

(0,5 %), memória csökkenés (1,3 %), depresszió (0,9 %), epilepsziás roham (0,5 %) 

ritkábban jelentkezett. MER alkalmazása mellett szignifikánsan gyakoribb volt a 

szövődmények általános aránya (26 vs 19,2 %), ezen belül a vérzés (2,5 vs 0,5 %), 

átmeneti facialis paresis (4,8 vs 2,3 %) és a nyelészavar (2,0 vs 0,2 %). Hypophonia 

viszont ritkábban jelentkezett (0,5vs 2,5 %). A végleges szövődmények aránya nem 

különbözött. 

Az irodalmi adatok 12 prospektív tanulmány 334 esetének 95 %-os konfidencia- 

tartomány melletti átfogó elemzését ismertető közleményben (De Bie és mtsai 2002) 30,2 

%–ban volt tapasztalható mellékhatás, ebből 13,8 % állandósult. Tünetképző lágyulás vagy 

vérzés 3,9 %-ban, halálozás 1,2 %-ban fordult elő. MER esetén a mellékhatások aránya 

14,4 %-kal magasabb volt és a stroke 4,9 %-kal gyakrabban fordult elő. A leginkább 

gyakori mellékhatás a beszédzavar (11,1 %) és a facialis paresis (8,4 %) volt. Kétoldali 

pallidotomia mellékhatása 5 tanulmány 20 betegének adatai alapján 14 esetben volt. 

Leggyakoribb a beszédzavar és a kognitív hanyatlás volt.  

115 pallidotomiát elemző kooperatív tanulmány anyagában (Parkin és mtsai 2002) 2 

betegnél átmeneti homonym alsó quadránsanópiát észleltek. Egy/kétoldali műtét esetén 4/8 

%-ban romlott a beszéd, 10/13 %-nál fokozódott a nyáladzás, 0/11 %-nál fokozódott az 

ON lefagyás. A szövödmények aránya kétoldali műtétnél jelentősen nem fokozódott.  

Blomstedt és Hariz 2005-ös anyagában, 64 egyoldali pallidotomia után a betegek 20 

%-ánál 22 %-os szövődményi arány, vérzés 1,6 %, látótér kiesés 3,1 % zavartság 9,4 %-

ban, nyáladzás 1,6 %, átmeneti paresis és beszédzavar 3,1 %-ban fordult elő. Kétoldali 

műtét a betegek 25 %-ánál 33 %-os szövődményi arány, az epilepsziás roham, a nyáladzás 

és paresis egyaránt 8,3 %-ban alakult ki.  

Anyagukban nem álltak be súlyosabb szövődmények, egyik betegnél sem maradt fenn 

állandó motoros károsodás. A neuropszichológiai következményeket nem vizsgáltuk. 

Enyhe kognitív zavart egyoldali pallidotomiát követően is leírnak. Neuropszichológiai 

határeseteknél fokozódhat a műtét utáni fronto-sztriatális funkciók dekompenzálódása. A 

premorbid állapot mellett a lézió helyének és méretének is szerepe lehet (Trepanier és 

mtsai 2000). A betegek 25-30 %-ánál, enyhe frontális tünetek jelentkezhetnek (Trepanier 

és mtsai 1998). Súlygyarapodás általános jelenségnek számit, ami a túlmozgások miatti 



 

 99

kalóriavesztés megszűnésével és pszichés változással is magyarázható (Lang és mtsai 

1997). Elképzelhető, hogy az említett szövődmények, gyakrabban a lézió esetleges 

pontatlansága, vagy anteromediális elhelyezkedése esetén fordulnak elő (Trepanier és 

mtsai 1998). A kognitív szövődmények a nem dementálódott betegeknél jóval ritkábban 

jelentkeznek (Baron és mtsai 1992, Soukoup és mtsai 1997, Masterman és mtsai 1998, 

Perine és mtsai 1998).  

 

6.7.3. Vim-DBS 

Összegző elemzésben (Schuurmann és mtsai 2000) a dysarthria 3-21 % (Alesch és 

mtsai 1995, Ondo és mtsai 1998, Putzke és mtsai 2003, Hariz és mtsai, 2008), paresthesia 

6-36 % (Alesch és mtsai 1995, Koller és mtsai 1997, Putzke és mtsai 2003), disztónia 2-9 

% (Pollak és mtsai 1993, Koller és mtsai 1997, Hariz és mtsai, 2008), egyensúlyzavar 1-11 

% (Alesch és mtsai 1995, Benabid, és mtsai 1991, Putzke és mtsai 2003, Hariz és mtsai, 

2008), ataxia 6 % (Benabid, és mtsai 1991), végtaggyengeség 4-8 % (Koller és mtsai 1997, 

Putzke és mtsai 2003) gyakorisággal alakult ki. A stimuláció okozta mellékhatások néha 

eltörpülnek a jelentős tremorcsillapító hatás mellett, ezért a betegek nagy része ezeket jól 

tolerálja. 

2001-ben Kansasi tanulmányban (Lyons és mtsai 2001) 12 egyoldali Vim-DBS után, 

stimulációs mellékhatásként magas arányban, 12 esetben paraesthesia, 5 fejfájás, 3 

dysarthria és 2 látászavart észleltek. Putzke és mtsai 2003-ban publikált anyagában a 

paresthesia (26 %), dysarthria (21 %), egyebsúlyzavar (11 %), paresis (5 %) fordult elő. 

Blomstedt és Hariz 2005-ben egyoldali Vim-DBS után a betegek 38 %-ánál összesen 47 

%-ban talált mellékhatást, ami megfelel az általunk észlelteknek. 

Pahwa és mtsai 2006-ban 45 beteg anyagán stimuláció okozta mellékhatást a végleges 

beállítás után 10 %-ban találtak.  Átmeneti mellékhatásként egyoldali műtét esetén 

paresthesia (27 %), fájdalom (55 %), egyensúlyzavar (27 %), nyelészavar (27 %) 

dysarthria (9 %), hallucináció (9 %), hypophonia (9 %),fokozott  nyáladzás (18 %), 

alvászavar (27 %) volt. Kétoldali műtét esetén dysarthria (88 %), egyensúlyzavar (75 %) , 

nyelészavar (75 %), fájdalom (38 %), paraesthesia (13 %), fokozott nyáladzás (50 %), 

hallucináció (25 %), hypophonia (13 %) és aluszékonyság (25 %) volt a leggyakoribb. 

Anyagunkban a paraesthesia, kétoldali DBS-ben egyensúlyzavar és beszédzavar volt a 

leggyakoribb, mint a legtöbb tanulmányban, a generátor körüli folyadékgyülem magasabb 

volt az átlagosnál. 
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6.7.4. GPI-DBS 

GPi-DBS-ben a betegek 45-50 %-ánál találtak mellékhatásokat. Ezek között a  

beszédzavar (1-28 %), zavartság (20 %), depresszió (13-26 %), egyensúlyzavar, járászavar, 

esés, lefagyás (6-38 %), kognitív hanyatlás (1-13 %), súlygyarapodás (18 %) a gyakori. 

Leírnak még mánia, (9 %), szuicid (1 %), hypersexualitás (13 %) kialakulását is. (Volkman 

és mtsai 2004, Rodriguez-Oroz és mtsai 2005, Videnovic és Metman 2008, Moro és mtsai 

2010, Follett és mtsai 2010). Dysarthria 18 %-ban zavartság, és kognitív hanyatlás (9 %) 

volt a leggyakoribb szövődmény Blomstedt és Hariz 2006 anyagában. Videnovic és 

Metman 2008-ban az irodalomban GPI-DBS-ben stimulációs mellékhatást csak 17 

betegnél találtak, a súlygyarapodás és járás indítási nehezítettség egyaránt 17,6 %-ban, 

beszédzavar 11,8 %-ban jelentkezett. Anyagunkban egyoldali GPi-DBS után nem 

észleltünk neurológiai szövődményt. 

 

6.7.5. STN-DBS 

STN-DBS okozta mellékhatásként beszédzavar 4-45 %, járászavar 4-31 %, 

egyensúlyzavar 4-30 %, lefagyás 0-24 %, fluktuáció 0-22 %, súlygyarapodás 32-64 %, 

szemnyitási apraxia 2-45 %, (Fasano és mtsai külön blepharospasmust is említenek 20 %-

ban), kognitív hanyatlás 3-23 %, depresszió 1-37 %, szuicid szándék 0-6 %, apátia 2-20 %, 

mánia 2-9 %, hyperszexualitás 0-10 %. Kevés tanulmány említ esést (43 %), dystoniát (15-

21 %), alvászavart (11 %), intraoperatív pszichózist (1-9 %), restless leg szindrómát (6 %), 

epilepsziás rohamot (0-5 %), hatásvesztést (3 %), ballizmust (2 %)(Rodriguez-Oroz és 

mtsai 2005, Ostergaard és mtsai 2006, Pibbolnurak és mtsai 2007, Gervais-Bernard és 

mtsai 2009, Moro és mtsai 2010, Kishore és mtsai 2010, Fasano és mtsai 2010) 

Kleiner-Fisman és mtsai 2006 irodalmi anyagában ST-DBS stimulációs 

mellékhatásaként a dysarthria 9,3 %-ban súlygyarapodás 8,4 %-ban depresszió 6,8 %-ban 

dyskinesisek 2,6 %-ban mánia 4 %-ban volt a leggyakoribb szövődmény. 

Follett és mtsai 2010-es nagy tanulmányában 152 beteg GPi (51 % szövődmény), és 

147 beteg STN (57 % szövődmény) műtéte után a komoly szövődmények közül a 

gyulladás 7,9/7,5 %-ban, az esés 3,3/8,8 %-ban, a tüdőgyulladás 5,3/2,7 %-ban, a zavartság 

1,3/3,4 %-ban, kognitív hanyatlás 2,6/0,7 %-ban, a depresszió 2,6/0,7 %-ban 

állományvérzés, 0/2 %-ban vascularis laesio lépett fel. A közepesen súlyos és súlyos 

szövődmények között az esést 38/43 %, a járászavart 32/31 %, a depressziót 26/37 %, az 

egyensúlyzavart 31/30 %, a beszédzavart 28/35 %, a lefagyást 32/24 %, a bradykinesist 

24/22 % és a zavartságot 20/22 % említik.  
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6.7.6. Sebészi morbiditás és mortalitás 

 A CT-vezérelt célzótechnika előnyösebb a ventriculographia-hoz képest. Fox és 

mtsai 36-ból 3 betegen átmeneti zavartság 2 betegen dezorientációja és zavartsága, egynél 

generalizált görcsroham jelentkezett a pozitív kontrasztos ventrikulográfia miatt. (Fox és 

mtsai 1991). A vérzéses sebészeti szövődmény gyakoribb vérnyomásos betegeknél. Fox és 

mtsai vizsgálatában a 36 betegből 1-nek volt a szúrt csatorna mentén vérzés (Fox és mtsai 

1991). Moriyama tanulmányában, amelyben 53 betegen egy esetben észlelt thalamus-

vérzést (Moriyama és mtsai 1999). Korai vizsgálatsorozatokban 9 %-ig (Louw és Burchiel 

1998), későbbi nagy sorozatban 1,6 %-ban említenek hasonló szövődményeket (Blomstedt 

és Hariz 2005). 

A modern lézionálási technika kevésbé kockázatos, a perioperatív halálozási arány egy 

nagy vizsgálat során 0,2 % volt (Siegfried 1993). A legfrissebb adatok szerint ez az arány 

0,3-1,5 % közé tehető (Jankovic és mtsai 1995, Koller és mtsai 1998). 

A posztoperatív zavartság 1959 beteges pallidotomiás összegzésben (Alkhani és 

Lozano 2001) 2,6 %-ban jelentkezett. MER alkalmazása mellett szignifikánsan gyakoribb 

volt a szövődmények általános aránya (26 vs 19,2 %), ezen belül a vérzés (2,5 vs 0,5 %).  

12 tanulmány 334 pallidotomiás esetéből (De Bie és mtsai 2002) tünetképző lágyulás vagy 

vérzés 3,9 % -ban, halálozás 1,2 % -ban fordult elő, ami a mi anyagunkban is hasonló. 115 

pallidotomiás anyagban (Parkin és mtsai 2002) 1 %-ban korai halál, 3 %-ban 

intracerebrális vérzés 2 %-ban szubdurális vérzés alakult ki. Termoléziós műtéteink 

sebészi szövődményeinek aránya az irodalmi adatok alsó tartományában helyezhető el.  

DBS-t követően a vérzés mellett az implantátum és a narkózis is okozhat szövődményeket. 

Zavartság 6-16 %, intracranialis vérzés 0-10 % (többnyire nem tünetképző), stroke 0-2 %, 

gyulladás 0-15 %, vezeték feletti bőr erózió (gyulladás nélkül) 1-3 %, elektróda szakadás 

0-15 %, elektróda elmozdulás 0-19 %, halálozási arány 0-4,4 % közötti  gyakorisággal  

található az irodalomban (DBS for PD Study Group 2001, Blomstedt és Hariz 2006, 

Deuschl és mtsai 2006, Hamani és Lozano 2006, Ostergaard és mtsai 2006, Hariz és mtsai 

2008, Videnovic és Metman 2008,  Weaver és mtsai 2009, Gervais-Bernard és mtsai, 2009, 

Fasano és mtsai 2010, Follet és mtsai 2010, Kishore és mtsai 2010).  

Vim-DBS-re vonatkozóan ettől eltér egy tanulmány a tünetmentes vérzés magas 25 %-

os arányával (Lyons és mtsai 2001). 

GPi-DBS után Videnovic és Metman 2008-ban korábbi tanulmányok alapján 226 beteg 

utáni adatát elemezte. Beavatkozás miatti (1-30 napig) szövődmények között a legnagyobb 
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9,3 %-os arányt a mentális szövődmények kapcsán észlelték, melyek közül a zavartság 6,2 

%-ban, a depresszió, kognitív hanyatlás és pszichózis 0,4-0,9 %-ban jelentkezett. 

Beszédzavar 3,9 %-ban, gyulladás 2,6 %-ban, agyi infarktus 2,2 %-ban, tünetképző 

koponyaűri vérzések és generátor körüli vérzés egyaránt 1,8 %-ban, nem tünetképző 

koponyaűri vérzés 1,3 %-ban fordult elő.  

STN-DBS-ről 1993 és 2004 között készült 22 tanulmány metaanalízise alapján 959 

beteg (Kleiner-Fisman és mtsai 2006). A sebészi szövődmények közül a zavartság 15,6 %-

os, koponyaűri vérzés gyakorisága 3,9 %-os, gyulladás 1,7 %-os, epilepsziás roham 1,5 %-

os volt.  

A 2004 után megjelent kisebb tanulmányokban szövődmény a betegek 41-74 %-ánál 

fordult elő. A beavatkozás következményeként, 4-22 %-ban delírium vagy zavartság, 0-5 

%-ban célponttévesztés, koponyaűri és állományi vérzés 0-4 % közötti. Implantátum körüli 

folyadék, gyulladás 2-15 %-ban alakult ki (Rodriguez-Oroz és mtsai 2005, Ostergaard és 

mtsai 2006 Blomstedt és Hariz 2006, Pibbolnurak és mtsai 2007, Gervais-Bernard és mtsai 

2009, Moro és mtsai 2010, Kishore és mtsai 2010, Fasano és mtsai 2010, Vergani és mtsai 

2010,). Lényegesen eltérnek Tabbal és mtsai 2007-ben közölt adatai, mivel 110 beteg 

anyagán alacsony szövődményi rátát közölnek.   

Videnovic és Metman 2008-ban 47 korábbi tanulmány alapján 928 STN-DBS utáni 

beteg anyagát elemezték. Beavatkozás miatti (1-30napig) szövődmények között a 

legnagyobb 18,4 %-os arányt a mentális szövődmények kapcsán észlelték, melyek közül a 

zavartság 10,2 %-ban, a delirium 1,6 %, depresszió, kognitív hanyatlás és pszichózis 1,39 

%-ban jelentkezett. Gyulladás 2 %-ban, koponyaűri vérzések közül tünetképző 2 %-ban, 

nem tünetképző 1,2 %-ban, célpont tévesztés 1,7 %-ban, beszédzavar 1,5 %-ban, 

epilepszia 1,2 %-ban, a többi mellékhatás 1 % alatti arányban jelentkezett.  

STN-DBS utáni túlélést vizsgáló tanulmányban (Schüpbach és mtsai 2007) 171 

egymást követő esetnél 2 év elteltével 97 %-os, 5 év elteltével 89 %-os volt a túlélési 

arány, ami anyagunkban is hasonló. A rosszabb kognitív állapot magasabb halálozási 

arányt eredményez. Vergani és mtsai 2010 anyagában 4,6 éves követéssel műtéti halál nem 

volt, az általános halálozás 0,7 % a koponyaűri vérzés gyakorisága 1,4 % volt. 

Beavatkozás generátor körüli gyulladás és elektróda elmozdulás miatt 7,7 %-ban volt 

szükséges. Megállapítható, hogy DBS után kialakult sebészi szövődményeink nem 

gyakoribbak az irodalomban közölt arányoknál. 
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6.7.7. Hardver okozta mellékhatások 

A hardver okozta mellékhatás gyakorisága az idő függvénye is, ezért az aránya a 

tanulmányok követési idejétől és a tanulási görbétől is függ. Korai tanulmányok 6-49 % 

közötti arányt írnak le, de a technikai részletek javítása révén elektródánként évi 4 % 

körülire tehető. Elsősorban a csatlakozó processus mastoideus feletti elhelyezése 

csökkentette a szakadás arányát (Blomstedt és Hariz 2005). Ez az arány anyagunkban 

alacsonyabb. Hamani és Lozano 2006–ban 11 korábbi tanulmány 922 betegnél 1491 

elektróda implantáció alapján a betegek 6,1 %-ban (1,1-15,2 %) infekciót, 5 %-ban (1-15,2 

%) elektróda szakadást, 1,3 %-ban (0,9-2,5 %) bőr eróziót talált. Elektródaigazításra 0-18,8 

%-ban volt szükség. 

Nagy, 2006-ban készült meta-anlízises anyagban (Kleiner-Fisman és mtsai 2006) az 

elektróda és az összekötő cserére 4,4 %-ban volt szükség, gyulladás 1,9 %-ban elmozdulás 

1,5 %-ban jelentkezett. 47 korábbi tanulmány alapján 1154 beteg 2205 STN-DBS és GPi-

STN elektróda implantációja után összesen 8,7 %-ban fordultak elő ilyen szövődmények. 

Ezek között gyulladás 2,4 %-ban, működészavar 1 %-ban, hatáscsökkenés 0,9 %-ban, 

elektróda szakadás 0,7 %-ban volt a leggyakoribb (Videnovic és Metman 2008).  

2010-es tanulmányban (Vergani és mtsai 2010) 140 STN-DBS-es betegből 5,6 %-nál 

gyulladásos szövődmény, 7 %-nál hardver okozta szövődmény alakult ki. Konszenzus 

alapján az elektróda szakadás és elvándorlás az új technológiából adódóan jóval 

alacsonyabb, 2 % körülire tehető. Az implantátum infekciója a leggyakoribb szövődmény, 

a perioperatív antibiotikumot többen javasolják, de más módszer hatásossága nem 

bizonyított (Bronstein és mtsai 2010). Megfigyelésünk alapján a preoperatív bolusban 

adott antibiotikum profilaxis és műtétkor a helyi öblítés jelentősen csökkentette a 

gyulladásos szövődmények kialakulását. 

Ismételt sebészi beavatkozásra is változó arányban volt szükség az irodalomban. 

Elektróda áthelyezésre pontatlanság vagy egyéb ok miatt 0-9 %-ban volt újabb 

beavatkozás (Hariz 2008, Volkmann 2004). Pahwa 45 beteges anyagában (Pahwa és mtsai 

2006) hardver okozta melléhatás miatt beavatkozásra nagyon magas arányban, 27 %-ban 

volt szükség.  

Anyagunkban hardver működészavart nem tapasztaltunk, ami annak is köszönhető, 

hogy az elektróda csatlakozót a fej protuberancia occipitális externa magassága fölé 

helyeztük. Bőr erózió és gyulladás miatt kialakult szövődmények aránya az irodalmi 

adatok alsó tartományában vannak. A generátor körüli folyadékgyülem, főként kezdeti 
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anyagunkban magasabb az irodalmi átlagnál, ami a későbbi műtétek során jóval 

feszesebbre kialakított tasak miatt jelentősen csökkent. 

 

6.8. Gyógyszeres kezelés alakulása 

A thalamotomia nem változtatja meg az L-dopa érzékenységet, de a sebészeti hatás 

miatt csökkenthető a tremor miatt alkalmazott L-dopa-gyógyszerelés (Moriyama és mtsai 

1999). Az adag növelése a klinikai tünetek progressziójával összhangban történt, és az 

operáció előtti szintet csak 10 évvel a thalamotomia után érte el (Morello és mtsai 1999). A 

mi vizsgálatunkban, 3 évvel a sebészi beavatkozást követően a napi LED még mindig az 

bázisérték alatt maradt, de később már a PK előrehaladásával emelkedett Természetesen, 

ezek az adatok a betegpopulációtól jelentős mértékben függenek.     

Pallidotomia után a motoros teljesítmény javulása által lehetőség van a napi LED 

csökkentésére, másrészt a dyskinesisek jelentős csökkenése révén a gyógyszeradagolás 

szélesebb tartományban változtathattó (Skalabrin és mtsai 1998). Változatlan 

gyógyszerelésről is olvashatunk (Fazzini és mtsai 1997), de akár már 1 év elteltével is 

emelkedés említenek (Parkin és mtsai 2002). Más közlemények szerint csak rövidtávon 

csökkenthető a LED (Morello és mtsai 1999). Chung és mtsai 2006-ban 23 %-os 

csökkenést írnak. 3 éves követésnél a gyógyszeradag nem emelkedett Pal és mtsai 2000-es 

tanulmányában. Anyagunkban az egyoldali pallidotomia után 1 évvel 26 %-os a 

kétoldalinál 43%-os javulás jónak számít, és a kétoldali műtét hatása tartós maradt. 

Vim-DBS-re vonatkozó európai tanulmányban (Limousin és mtsai 1999) 73 beteg 12 

hónapos követésénél a LED 649 mg-ról 6%-kal csökkent, 2003-ban svéd tanulmány 

(Rehncrona és mtsai 2003) 6,6 éves követéssel 12 beteg átlagos LED-je viszont 490 mg-

mal nőtt. A Mayo Klinikán (Putzke és mtsai 2003) 13 betegen 21 oldali műtét 3 éves 

követés után a LED 939 mg-ról 868 mg-ra 8 %-kal nem szignifikánsan csökkent. 

Anyagunkban sem egyoldali, sem kétoldali műtét után nem volt szignifikáns 2,5 év után a 

növekedés. Viszont Tarsy és mtsai 2005-ös anyagában 17 betegnél hosszabb, 5,5 éves 

követés alatt a LED 348,6-ról 718,1-re szignifikánsan növekedett. A műtét előtti LED 

betegeinknél lényegesen alacsonyabb volt az átlagosnál, ami azzal magyarázható, hogy a 

tremordomináns betegek nagy része a remegést eredménytelenül, vagy kevéssé csillapító 

gyógyszeres kezelést inkább abbahagyták. Hosszabb követés során a LED emelkedik, a 

betegség progressziója miatt. 

Kétoldali GPI-DBS után (Volkmann és mtsai 2004) 11 betegnél a LED változatlan 

maradt 5 éven keresztül. Első randomizált tanulmányban (Anderson és mtsai 2005) 10 
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beteg 12 hónapos követése után a LED 3 %-kal csökkent, másik tanulmányban viszont 

881,3 mg-ról 982,3 mg-ra emelkedett (Loher és mtsai 2002), ami ellentétes 

eredményünkkel. Rouaud és mtsai 2010-es anyagában a LED nem szignifikánsan 

csökkent. Beteginknél egyoldlai GPi-DBS után csökkenthető lett, mivel nagyobb lett a 

dopamin-agonisták és az amantadin aránya a kombinált kezelésben és a műtét után a 

gyógyszeres beállítás is racionálisabb lett. 

 

STN-DBS után Fasano és mtsai 2010-es anyagában az átlagos LED a műtét előtti 1418 

mg-ról 5 éves  kontrollnál 58,2 %-kal, 8 évesnél 60,3%-kal volt alacsonyabb, ami tartós 

hatást mutat. Betegeink napi gyógyszeradagja ennél jóval alacsonyabb műtét előtti szintről 

az irodalmi adatok határértékein belüli arányban csökkent. 

 

6.9. Stimulációs paraméterek stabilitása 

A beállítási paraméterek nagymértékben a szöveti impedancia és anizotropia 

függvényében változnak. Sajnos a tanulmányok többségében az impedancia adata nincs 

megadva, ezért a stimuláló energiát nem tudtuk kiszámítani. Vim-DBS-ben az átlagosan 

2,8 V/83,7 μsec/132,9 Hz-es, zömmel monopoláris beállításunk az alacsony beállítási 

értékek tartományába sorolható az irodalomban és nagyjából megfelel Limousin és mtsai 

1999-ben 3 hónap után 2,34 V/88,9 μsec /156,5 Hz, 1 év után, 2,51 V/81,9 μsec /163 Hz 

stimulációs értékekeinek. Putzke és mtsai (2003) 13 betegen 21 oldali műtét (65,1 év, 

7,7év) stimulációs paraméterek is hasonló 3,0V, 70 μsec, 148,3 Hz értékeket közöltek. 

Lyons és mtsai 2001-ben közölt 20 beteg stimulációs átlagértéke 3,6 V/80 μsec/158,3 

Hz volt, csak 3 esetben alkalmaztak monopoláris üzemmódot. A 3 és a 40 hónapos kontroll 

stimulációs paraméterei között szignifikáns eltérést ők sem találtak. Rehncrona és mtsai 

2003-ban 6,6 éves követéssel 12 betegnél 92 %-ban monopoláris stimuláció mellett az 

átlagos feszültség 1,9 V-ról 2,2V-ra, a frekvencia 148 Hz-ről 160,4 Hz-re, növekedett, az 

impulzus időtartam 130,9 μsec-ról 90,4 μsec-ra csökkent. 

Öt év követésnél (Tarsy és mtsai 2005) sem volt a feszültség növelés szignifikáns, a 

frekvencia 166,5 Hz-ról 181,2 Hz-re emelkedett az 5 év folyamán. 2006-ban megjelent 

amerikai tanulmányban (Pahwa és mtsai 2006) 19 beteg 2,6 V/133 μsec/154 Hz átlagértéke 

5 éves követés alatt lényegesen nem változtak. Hariz és mtsai (2008) 38 beteg 1-és 6 éves 

követéses anyagában sem változtak az átlagosan 2,4 V/79,3 μsec/160,7 Hz–re állított 

paraméterek. 26 beteget monopolárisan 1 aktív érintkezővel, 11 beteget 2 érintkezővel és 1 

beteget 3 érintkezővel ingereltek.  
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Gpi-DBS-ben a stimulációs paraméterek szélesebb határértékek között mozognak. 

Loher és mtsai (2002) 9 betegének egyoldali stimulációs feszültsége betegeinkhez 

hasonlóan alacsony, 1,4 V (0,8–2) volt, de viszonylag magas 210 μsec impulzusidő és 146 

Hz (125–160) mellett. Rouaud és mtsai (2010) 6 hónapos követésnél magasabb 

feszültséget, a jo-n 2,6±0,5 (2–3,5) V, a bal oldalon 2,7±0,4 (1,8–3,5) V, de átlagosan jóval 

alacsonyabb impulzusidőt, a jobb oldalon 91,7±37,5 (60–210) μsec-ot, a bal oldalon 

86,8±20,5 (60–120) μsec-ot alkalmaztak. Az átlagos frekvencia mindkét oldalon 132±5 

(130–145) Hz volt. Leggyakrabban a 0-ás és az 1-es érintkezőt használták, de a 

változásokat nem vizsgálták. Volkmann és mtsai 2004-ben közölt 11 beteg hosszú 

követéses anyagában a beállítás viszonylag magas 3,4 V/163,6 μsec/175,2 Hz, és hosszú 

távon itt sem változott, 13 oldal monopoláris- és 9 oldal bipoláris üzemmódban működött. 

A stimuláló összenergia igen magas 13,8±17,3 μW értéket mutatott betegenként. Folett és 

mtsai 2010-ben (0).  GPi-t STN-nel összevető 151 beteges anyagában a 24 hónapos 

követésnél nem tapasztalt a kezdetihez képest lényeges változást, az átlagos stimulációs 

érték 3,95 V/95,7 μsec/168 Hz volt. 

STN-DBS-ben Moro és mtsai (1999) 2,7 μW energiát számoltak betegenként, 

Volkmann és mtsai 2001-es összehasonlító tanulmányában STN-DBS-ben 3,7±6,9 μW 

összenergiáról számol be betegenként, ami 3-szor alacsonyabb, mint GPi-DBS-es 

anyagukban. Mindkét érték magasabb, mint az általunk vizsgált beteganyagban. 2,3-2,5 

V/78,6-84,3 μsec/138,8-139,7 Hz beállításunk átlagosnak tekinthető. Krack és mtsai 2003-

ban egyéves követésnél alkalmazott 2,8 V-os feszültsége öt éves követésnél szignifikánsan 

3,1 V-ra növekedett, viszont a 61 µsec impulzusidő és a 143 Hz frekvencia lényegesen 

nem változott. Folett és mtsai 2010–ben 147 betegnél átlagosan 3,16 V/75,9 μsec/165 Hz 

beállítást ír, idővel lényegesen nem változott és szignifikánsan alacsonyabb volt, mint GPi-

DBS-ben. Ostergaard és mtsai (2006) 22 betegénél az  1 éves kontrollon 3,1 V/179 Hz, a 4 

évesnél 3,2 V/181 Hz volt, az impulzusidő 1 beteg kivételével 60 μsec volt és nem 

változott. Gervais-Bernard és mtsai (2009) 5 éves követésnél 3,85 V/67,8 μs/139,1 Hz 

beállítással viszonylag magas értékeket használtak. Az irodalmi és saját adatainkból 

megállapítható, hogy a kezdeti jól beállított stimulációs értékek hosszútávon szignifikánsan 

nem változnak. 
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6.10. Ablativ beavatkozás vagy mély agyi stimuláció?  

Nagy tapasztalattal rendelkező idegsebészek összehasonlították az ablatív technikát a 

DBS-sel (Siegfried és Taub 1998, Tasker 1998, Benabid és mtsai 1999). A thalamotomiát 

követően gyakoribb beszéd- és nyelészavar, a kognitív funkciók csökkenése miatt kétoldali 

műtét szükségessége esetén Tasker Torontóból már 1998-ban egyik oldalon mindenképpen 

a stimuláció alkalmazását ajánlotta (Tasker 1998). 45 betegen végzett kettős vak, a 

thalamotomiát Vim-DBS-el összehasonlító tanulmány mindkét műtéti típusnál egyaránt a 

betegek 70 %-ánál teljes tremor kontrollról számol be. Bár 1 beteg Vim-DBS után 

intracerebrális vérzésben meghalt, egyéb mellékhatások tekintetében a DBS-t 

biztonságosabbnak találták (Schurmann és mtsai 2000).  

A GPi célpont vonatkozásában Dogali, Lozano, Ondo, Merello és Scharg pallidotomiás 

és Volkmann, Ghika és Krause GPI-DBS adatait 1-2 éves követés alapján Jimenez 

elemezte (Jimenez és mtsai 2006). Lényeges különbséget nem találunk, a pallidotomia a 

MS/tremor/rigor/brady 43/59/52/47%-os javulást, a GPi-DBS 40/59/52/44% javulást 

eredményezett. Saját anyagában 18 beteg alapján ugyan a DBS-t minden tekintetben 

jobbnak tartja. 

Az STN vonatkozásában kevés kivétellel a sebészek túlnyomó többsége a DBS 

technológiát alkalmazza.  A Vim és GPi vonatkozásában a különbségek inkább a 

szövődmények különböző arányából adódik. Más típusú szövődmények jellemzőek a 

termolézióra és más a DBS-re. 96 Vim-DBS, 51 thalamotomia, 11 GPi-DBS, 76 

pallidotomia és 22 STN-DBS anyagát elemző publikáció (Blomstedt és Hariz, 2006) a 

perioperatív szövődmények gyakoriságában nem talált különbséget. A Vim-DBS során 

alacsonyabb volt az összes mellékhatás együttes aránya és a mellékhatásos műtétek aránya 

is, mint thalamotomiában. A GPi célpontra vonatkozóan ez fordítva volt. Legnagyobb 

arányban csaknem minden szövődménytípusban a STN-DBS-t találta, intracerebrális 

vérzés és főként pszichiátriai és kognitív vonatkozásban.  Ebben a csoportban nagyobb volt 

az egyszerre több szövődmény előfordulási aránya is. 

 

A két módszert az alábbi szempontok alapján hasonlítjuk össze: 
Szempont Lézió DBS 

Reverzibilitás   nem  igen 
Szabályozhatóság nem  igen 
Kétoldali műtét lehetősége nem  igen 
Későbbi terápiás lehetőségek alkalmazása kérdéses igen 
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A célterület változtathatósága nem  igen 
Állandósult neurológiai szövődmény gyakoribb ritkább 
Korlátozott MR vizsgálhatóság nem  igen 
Korlátozottság a mindennapi életben nem  igen 
Magas költség nem  igen 
Üzemzavar nem  igen 
Telepcsere nem  igen 
Orvosi ellenőrzés számának növekedése nem  igen 
Stigmatizáció nem  igen 

 

Amennyiben a finanszírozási háttér megengedi,  a korszerűbb, DBS technológiát kell 

előnyben részesíteni. Ablatív műtéti technika alkalmazása elsősorban az alábbi esetekben 

részesítendő előnyben: 

  

Érintett immunrendszer Magasabb a posztoperatív és a késői infekciós 
szövődmények aránya 

Csökkent, vagy nem kivitelezhető követés az optimális állításhoz gyakori ellenőrzés, speciális 
felszereltség és képesítés szükséges 

Vékony, nem elasztikus bőr Sebgyógyulási nehézségek, erózió vagy decubitus 
lehetősége 

Gyermek A generátor méretéből adódóan gyakoribb a 
hardverszövődmény 

Egyoldali beavatkozás Amennyiben csak egyoldali beavatkozásra van 
szükség vagy lehetőség, a betegek gyakran az 
ablatív módszert választják 

Sportolók, fizikai munkások Sportolók és fizikai munkások tevékenységét az 
implantátum zavarhatja, gyakrabban lehet 
szövődmény 

Csökkent anyagi lehetőségek Az implantátum költsége, a gyakori orvosi vizit és az 
igénynél alacsonyabb finanszírozási háttér 

  

Minden betegnek egyéni elbírálásban kell részesülnie, a döntést az indikáció felállítása, 

részletes kivizsgálás, a várható eredmény, a kockázati tényezők, az követés lehetőségei, a 

beteg életmódja,  a finanszírozási lehetőségek,  a várható legközelebbi műtéti időpont és az 

egyéb körülmények figyelembevételével kapcsolatos információ birtokában a beteggel 

együttesen a társszakmák bevonásával lehet meghozni. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK 

Az alkalmazott értékelő skálákkal és objektív műszeres vizsgálatokkal jól mérhető a 

betegek állapotának javulása műtétet követően. 

A kifejlesztett tervezőprogram és a pontosság javítására kidolgozott radiológiai 

módszerekkel az irodalmi adatokhoz képest is jó műtéti eredményeket sikerült elérni. A 

beavatkozások hatására a betegek életminősége jelentősen javult, bár a betegség 

természetes progressziója nem szűnt meg. 

Egyoldali thalamotomia nagy hatásfokkal alacsony szövődményi arány mellett 

csökkenti a remegést, hatása 7 év elteltével is tartós marad. 

A pallidotomia rövidtávon csökkenti a tremort, a bradykinesist és a dykinesist, hosszú 

hatású eredmény elsősorban a dyskinesisek csökkenésében tapasztalható.  

A DBS reverzibilis és szabályozható hatást biztosít, a neurológiai szövődmények 

aránya alacsonyabb, bár sebészi szövődményeinek aránya magasabb, mint az ablatív 

műtéteké,  

A Vim-DBS a tremordomináns PK betegeken egy-és kétoldali tremort az értékelő skálák 

és a műszeres tremorometria alapján is magas hatásfokkal csillapítja. 

 A GPi-DBS vonatkozásában saját anyagunk alacsony számú betegre vonatkozik, 

irodalmi adatok alapján súlyosan dyskinesises, és STN-DBS-re nem alkalmas betegeknél 

választható lehetőség.  

A 15O-butanol funkcionális PET az MR vizsgálattal ellentétben DBS alatt is 

elvégezhető és igen érzékeny a motoros aktiváció vizsgálatában. Az L-dopa  és  a  Gpi-

DBS hatásmechanizmusában hasonló és eltérő komponenseket tudtunk kimutatni.  

STN-DBS az értékelő skálák és a mozgáselemző műszeres vizsgálatok alapján is a PK 

fő motoros tüneteit rövid- és hosszú távon is jelentősen csökkenti. A stimulációs értékek 

beállítása során a motoros hatás mellett figyelmet kell fordítani a beszédre kifejtett hatásra 

is, ami jelentős mértékben befolyásolhatja az életminőség alakulását.  

A kitartott hangok akusztikus vizsgálata megfelelő tesztcsomag és szoftveres elemzés 

esetén hasznos lehet az STN-DBS stimulációs paramétereinek optimalizálásában, a 

túlstimulált állapot felismerésében. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS  

Munkámban az elmúlt 15 évben a Parkinson-kór műtéti kezelésében szerzett 

tapasztalatimat mutattam be. Az egyéni MR anatómián  és a CT-vezérelt koordináta 

számításon, valamint számítástechnikai ismereteim felhasználásával készített műtéti 

tervezőprogramon alapuló célzótechnika megfelelő pontosságot biztosított a műtétekhez. 

Az esetek döntő többségében az intraoperatív stimulációs tesztelés elegendő a célpont 

optimalizálásában, a mikroelektródás elvezetés alkalmazása választható lehetőség.  

A kidolgozott remegéselemző eljárás, valamint a mozgás és a hang elemzéséhez nyitott 

forráskódú és publikált algoritmusok felhasználásával készített elemző programok az 

értékelő skálák mellett a műtéti eredmények quantitatív értékelését is lehetővé tették.  

Parkinson-kórban termolézió főként egy oldalon a thalamus, és a GPi területén, a DBS 

ezenkívül az STN területén is mindkét oldalon alacsony kockázat mellett nagy hatásfokkal 

alkalmazható. A thalamotomia és a pallodotomia helyét napjainkban nagyrészt DBS műtét 

vette át, főként fokozott gyulladásos veszély, követési nehézségek, finanszírozási korlátok 

és a beteg ezirányú döntése esetén javasolt műtét. A thalamotomia a tremor és a rigor 

csökkentésére főként tremordomináns egyoldali tünetek esetén életminőséget jelentősen 

javító műtéti beavatkozás, tremorcsillapító hatása 7 éven túl is tartós marad.  A 

pallidotomia biztonságos műtéti típus, ami rövidtávon javítja az OFF tüneteket, hosszú 

távon jelentősen csökkenti a dyskinesist. Kétoldali műtét a gyakoribb mellékhatások miatt 

mérlegelendő, a szelekciós kritériumok miatt DBS-re nem alkalmas betegeknél 

javasolható. 

Jelentős kognitív és pszichiátriai eltérések nélküli betegeken, akik műtét után is jól 

követhetők DBS az első választandó sebészi lehetőség. Az STN-DBS a PK L-dopa 

reszponzív tüneteit javítja, amennyiben kizáró ok nincs, előrehaladott PK-ban „on-off”  

fluktuáció esetén a leghatásosabb műtéti eljárás. A Vim-DBS hosszú távú tremordomináns 

klinikai forma esetén első választandó opció, főként kétoldali tremor esetén, mivel a 

betegek számára kevésbé megterhelő és lényegesen kevesebb szövődménnyel tolerálják, 

mint az STN-DBS-t. Gpi-DBS súlyosan dyskinesises betegeknél javasolt, amikor az L-

dopa reszponzivitás, vagy kognitív funkcióhanyatlás miatt STN-DBS nem alkalmazható, 

kognitív szempontból biztonságos és jelentős állapotjavulás érhető el, a dyskinesisek 

csökkentése és az axiális tünetek javulása által.  

A beteg életminőségének alakulásában a neurológus által történő betegkiválasztásnak, 

az utánkövetés során a gyógyszeres átállításnak és gondozásnak is jelentős szerepe van. 
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9. SUMMARY  

The dissertation presents my 15-year experience in the surgical treatment of 

Parkinson’s disease. A targeting technique, based on individual MRI anatomy and CT-

guided coordinate determination with self-developed planning software provided a proper 

accuracy for surgery. In most of the cases, intraoperative stimulation testing was sufficient 

in target optimisation, micro-recording can be optional.  

The developed method for tremor analysis and the software for motion and voice 

analysis, which is based on open source and published algorithms, along with evaluation 

scales allowed quantified assessment of the results of surgery.  

Unilateral thermolesion in the thalamus and GPi and unilateral or bilateral DBS in the 

thalamus, GPi and STN can be used in the treatment of Parkinson’s disease with a low risk 

and high effectiveness. Thalamotomy and pallidotomy are nowadays replaced with DBS 

and mainly used in cases of raised risk of inflammation, financial reasons and upon 

patient’s decision. Thalamotomy improves the quality of life and has a lasting effect up to 

7 years mainly in unilateral tremordominant forms for alleviation of tremor and rigidity. 

Pallidotomy is a safe procedure, and, in short-term, it improves the OFF symptoms, and, in 

long-term, it reduces dyskinesia. Taking the higher risk of side effects into consideration, 

bilateral procedures are preferred in patients who do not pass the selection criteria for 

DBS. 

In patients without marked cognitive decline, and with feasible postoperative follow-up 

DBS is the first choice surgical procedure. STN-DBS improves the L-dopa responsive 

symptoms of Parkinson’s disease, and if there are no exclusion criteria in advanced stage 

with „on-off” fluctuations, it is the most effective surgical procedure. As Vim-DBS has 

less adverse effects and better tolerated than STN-DBS, it is the first option for 

tremordominant patients. In patients with severe dyskinesia, in the case of whom, due to 

cognitive decline or reduced L-dopa responsiveness, STN-DBS is abandoned, in a 

cognitive aspect safe GPi-DBS by dyskinesia reduction and improvement of axial 

symptoms may result a substantial improvement of condition. 

The changes in quality of life are markedly influenced by patient selection, the 

adjustment of drug therapy and careful postoperative follow-up made by neurologists. 
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5. Műtéti terv, koordináta és célzási beállítások 

6. Tesztstimuláció és lézió protokollja  

7. Termokontrollált lézió eseménynaplója 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.
 sz

. m
el

lé
kl

et
   

 

2.
 sz

. m
el

lé
kl

et
   

 



3.
 sz

. m
el

lé
kl

et
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   
  

 



    
 4.

 sz
. m

el
lé

kl
et

   
 

 



5 
.sz

. m
el

lé
kl

et
   

 
 

 
 

 
 

 
 

6.
sz

. m
el

lé
kl

et
   

   
   

   
   

   
   

  
 



7.
 sz

. m
el

lé
kl

et
 

N
eu

ro
-N

50
 lé

zi
ó 

ge
ne

rá
to

rr
al

 8
0 

o C
-o

n 
60

 se
c-

os
 id
őt

ar
ta

m
m

al
 T

C
U

00
3 

el
ek

tró
dá

va
l v

ég
ze

tt 
te

rm
ok

on
tro

llá
lt 

lé
zi

ó 
es

em
én

yn
ap

ló
ja

 a
 h
őm

ér
sé

kl
et

, f
es

zü
lts

ég
, 

ár
am

er
ős

sé
g,

 te
lje

sí
tm

én
y 

és
 im

pe
da

nc
ia

 g
ör

bé
kk

el
. 

   
   

   
 

 



 

 142

13. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Hálásan köszönöm Édesanyámnak és néhai Édesapámnak, hogy megszerettették velem 

a tanulást, lehetőséget teremtettek és bíztattak a továbbtanulásra és a kutató munkára. 

Hálás köszönet családomnak, akik biztosították számomra a nyugodt hátteret és 

türelemmel viselték munkám iránti megszállottságomat.  

Köszönet jelenlegi és korábbi feletteseimnek Hira Kornélnak, Andrej Romodanov és 

Pásztor Emil akadémikus uraknak, Nyáry István professzor úrnak, Julow Jenő MTA 

doktorának, Bognár László professzor úrnak, Csókay András és Dobai József főorvos 

uraknak, Székely György c. egyetemi docens úrnak, a szakmai és emberi támogatásért. 

Köszönet Fritz Mundinger, Jean Siegfried, és Christoph B. Ostertag professzoroknak, 

akik elindítottak a stereotaxiás sebészet útján. Köszönet a tapasztalatcserékért Francois 

Alesch, Stig Rehncrona, Wolfgang Seeger és Joachim Krauss professzoroknak. 

Köszönet a korábban Prof. Trón Lajos által vezetett Debreceni PET Centrum, 

munkatársainak a sikeres közös kutatómunkában, valamint Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen Jobbágy Ákos professzor úrnak és tanítványainak a 

mozgáselemzésben végzett együttműködésért. Köszönöm témavezetőmnek, dr. Kamondi 

Anita professzorasszonynak értekezésem elkészítésében nyújtott segítségét. 

Köszönet a Szt. János Kórházban, a Virányos Klinikán, a B.A.Z. Megyi Kórházban, 

valamint a Debreceni Egyetem OEC Idegsebészeti Klinikáján dolgozóknak, akik részt 

vettek a betegek kezlésében és ápolásában. Köszönet Tolnainé Tóth Erzsébet 

szakasszisztensnőnek a műtétek alatt nyújtott segítségéért, és Szemmelweisz Ritának a 

mozgáselemző vizsgálatok gondos elvégzéséért. Köszönet a Szt. János Kórház CT 

laborjában, a BAZ Megyi Kórház CT- és MR laborjában, a Debreceni Egyetem OEC CT- 

és MR laborjában, a volt OPNI, az Országos Onkológiai Intézet, az Országos Érsebészeti 

Intézet, a SE MRKK MR laborjában dolgozóknak a kitűnő minőségű radiológiai 

vizsgálatokért. Külön köszönet dr. Rigó Eszter neurológus kolléganőnek, aki kitüntetett 

bizalmával és hozzám irányította műtétre az első remegő kezű beteget, és azoknak a 

neurológus kollégáknak, akikkel együtt gondoztuk a betegeket. 

Köszönet Arató Miklós docens úrnak az ELTE Matematikai Intézetéből a statisztikai 

tanácsokért. Köszönet Fisher Udo Attilának, Pongrácz Ferencnek, Szijártó Ottónak, 

Kismarty Ildikónak, akik a számítástechnika területén nyújtottak segítséget számomra. 

Külön köszönet Bálint Dezsőnek, aki megszerettette velem a számítógépes programírást.  

Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak munkámhoz. 


	disszert203_vaio
	disszertacio_valalik
	disszert202_vaio_1old
	disszertacio_valalik
	disszert202_vaio_1old
	disszertacio_valalik
	disszert_202vaio
	dissert_valalik
	disszert126_vaio_pq
	1_2 VIDEOPD2_0_5_H_Y____ 
	3_PDQ39 
	4_3d_keplet_0
	5_6_mutetiterv_stimlezioprotokoll 
	7_thermolezio_naplo
	disszert126_vaio_pq






<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


