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1. 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. Kórszövettanilag a substantia nigra pars compactaban a 
dopamint termelő sejtek pusztulása, és a maradék nigralis neuronokban kimutatható Lewy-
testek megjelenése jellemez.  

A dopamin hiányának következtében alakulnak ki az alapvető diagnosztikus ismérvet 
jelentő klinikai tünetek: nyugalmi tremor, rigiditás, bradykinesis, poszturális- és a járászavar és 
instabilitás. Emellett kiegészítő motoros tünet a mikrográfia, mimikaszegény arc, pislogás 
csökkenés és lefagyás. A PK diagnózis megállapítása a „United Kingdom Parkinson's Disease 
Society Brain Bank kritériumai alapján történik. A PK betegek 30 %-ánál nem jelentkezik 
tremor és képalkotó vizsgálatok közül az MR, a PET és a SPECT vizsgálat is csak kiegészítő 
információt adhat. 

Kezdeti stádiumban szelektív monoamin-oxydáz-B inhibitorok és a dopamin-agonisták 
alkalmazása javasolt. A tremor csillapítására anticholinerg kezelés lehet hatásos, bár 
hosszútávon kognitív zavarokat okozhat. Az NMDA-antagonistk kifejezettebben hatnak a 
bradykinesisre és a rigorra, de kevésbé a tremorra, mint az anticholinerg szerek. A betegség 
progressziója során abradykinesis miatt dopamin-helyettesítő kezelés szükséges, melynek 
hatását a katechol-O-metiltranszferáz gátlók széleskörű alkalmazása fokozza. Késői 
mellékhatásként „on-off” motoros fluktuáció, dyskinesis léphet fel, ami 5-10 év 
gyógyszerszedést követően a betegek 50-90 %-ánál alakul ki. Gyógyszeres kezeléssel a betegek 
túlnyomó többsége évek során a napi adag emelése és/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. 

A PK azon ritka kórképek közé tartozik, melynek gyógyításában az első igazán biztató 
eredményeket a sebészi kezelés hozta meg. Kezdetben az indikációs területet a tremor jelentette 
és a sztereotaxiás célzó technika fejlődésével az eredmények egyre ígéretesebbek lettek. Az L-
dopa megjelenése következtében a műtéti beavatkozások száma csökkent, de az utóbbi két 
évtizedben a posteroventralis pallidotomia 1990-es években történt dyskinesisek csillapításával 
reneszánsz indult a PK sebészi kezelésében. Az érdeklődést fokozta, Siegfried által a globus 
pallidus internalis (Gpi), Benabid munkacsoportja által a thalamus Vim magjának és a nucleus 
subthalamicus (STN) mély agyi stimulációjának (DBS) bemutatott hatékonysága. A sebészi 
kezelés hatása a betegség általános lefolyására nem bizonyított, a vezető tüneteket azonban 
drasztikusan csökkentheti. 

Napjainkban több sebészeti irányvonal is alkalmazható: a léziós technika, a DBS, a 
transzplantáció és a génterápia. A napi gyakorlatban az első kettő terjedt el, és arra irányul, 
hogy kompenzálja a bazális ganglionok működészavarát. 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 feltétlenül 
időszerű. 
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2. 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 PAM 
vizsgálattal 

Digitális spirálteszt (DSDT) vizsgálati módszer kidolgozása és alkalmazása a kinetikus 
remegés quantitatív értékelésére 

STN-DBS által kiváltott változások akusztikus hangelemzés alapján 
Törzsdúci célpont meghatározás, sztereotaxiás műtéti tervezés 

Keret nélkül 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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3. BETEGEK ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

1996. március 1. és 2010. június 15. között PK miatt 266 betegen végzett 406 oldali műtét 
anyagát dolgoztam fel. Ezek közül 202 betegen 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.  

 
3.1. Javallatok és ellenjavallatok  
Thalamotomiát jó mozgásteljesítményű PK betegek csillapíthatatlan remegése miatt 

indikáltuk. Pallidotomiát egyrészt a tremordomináns betegeken második oldal kezelésére 
végeztünk, mivel a kétoldali thalamotomiának neurologiai szövődmények szempontjából 
relatíve nagyobb a műtéti rizikója és a DBS anyagi okok miatt csak korlátozott számban volt 
végezhető. Másrészt „on-off” jelenség, súlyos egy- vagy kétoldali dyskinesis jelentett 
indikációt, amikor a terápiás sáv jelentősen beszűkült. Az STN DBS-t neuropszichológiai 
szűrést követően a CAPSIT kritériumoknak megfelelően legalább 5 éve diagnosztizált, súlyos, 
de L-dopa kezelésre jól reagáló, „on-off” fluktuáció esetén javasoltuk. Ellenjavallatot súlyos 
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 jelentettek.  

 
3.2. Klinikai értékelés módszerei 
A betegek állapotát műtét előtt és a követési időszakban beleegyezésükkel forgatókönyv 

szerint videofelvételen rögzítettük. A klinikai értékelést a módosított Hoehn-Yahr állapot, a 
módosított Unified Parkinson’s Rating Scale (UPDRS) alapján vizsgáltuk. A napi aktivitást az 
UPDRS-II Activities of Daily Living (ADL) skála, valamint a módosított Schwab and England 
(S&E) skála 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 Postural 
Instability Gait Disorder (PIGD) pontszámot a 13, 15, 29 és 30 tételek összegéből kaptuk. A 
beszédet a 18 tétel alapján, hangelemzésnél az 5 és 18 tétel összegével, a dyskinesist az 
UPDRS-IV 32-35 tételek, a motoros fluktuációt a 36-39 tételek összegével 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. 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 is elvégeztük. A betegek életminőségét a PDQ-39 (Parkinson’s disease Questionnaire) 
kérdőív 8 dimenziójára vonatkozó válaszok alapján végeztük. A gyógyszeres kezelés 
változását benztropin egység és a napi L-dopa equivalens dózis (LED) alapján követtük.   

 
3.3. Radiológiai diagnosztikai módszerek 
Az egyéni törzsdúci anatómiát multiplanaris koponya MR vizsgálat alapján 

tanulmányoztuk. 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 (TR 10 msec, TE 4 msec) és T2-súlyozott 2 mm-es IR-FSE (TE 3500 msec, TR 30 
msec) szekvenciákban, 256x256 mátrixban, 2003-ig 1,0-T -, azután 1,5-T illetve 3,0-T térerejű 
MR készülékeken. A vizsgálati anyagot 2001-ig filmen, azután digitális adathordozón tároltuk.  

Sztereotaxiás koordinátaszámítás és a lézió vagy az elektróda helyzetének posztoperatív 
ellenőrzése AC-PC síkkal párhuzamos CT alapján történt, 512x512 mátrix és, 1,0 mm-es 
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szeletvastaggal 240 mm-es FOV-ban, ezáltal a voxl méret 0,47x0,47x1,0 mm-es volt. A 
vizsgálati anyagot 2001-től digitális adathordozón tároltuk.  

A bradykinesis Gpi-DBS és L-dopa kezelés hatására bekövetkező javulásának 
mechanizmusát aktivációs 15O-butanol-PET segítségével vizsgáltuk 5 állapotban: A) 12 órás 
gyógyszermentességet követő nyugalmi helyzetben random hangingerrel; B) random 
hangingerre végzett joystick mozgatása 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 125 mg L-
dopa után StimON állapotban. Minden állapotban ugyanazon a napon 13 percenként a 
cyclotronban és a vegyi laborban előállított 15O-butanol (felezési idő 2,05 perc) 1,8 GBq (50 
mCi) adagjának bolusban történt beadása után új, 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 az 
SPM99 programot alkalmaztuk.  
 

3.4. Mozgáselemzés 
Az kinetikus tremort Genius MousePen 8x6 (KYE Systems Corp., Taipei Hsien, Taiwan) 

kereskedelemben elérhető tablet segítségével a vizsgált alany által vezetett toll hegyének 
mozgását a kifejlesztett DSDT (Digital Spiral Drawing Test) szoftverrel regisztráltuk és 
elemeztük. A toll hegyének mozgását X, Y koordináta és 10 bites nyomásértékét regisztrálja és 
tárolja másodpercenként 110-es mintavétellel. Az elmozdulás érzékenysége 0,012 mm. 

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 kép bal felső sarkához viszonyított X és Y 
koordinátákkal. A program másodpercenként 50 képet készít, a felvétel típusától függően a 
felvétel azonnal OCTAVE nyelven mozgásértékelő algoritmusokat indíthat 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. A nyugalmi és poszturális tremorometriát PAM-vizsgálatát mindkét 
mutatóujj második percére helyezett 1-1 fényvisszaverő gömb alakú markerrrel végeztük. A 
tremor intenzitását (I) az elmozdulásból derivált gyorsulási adatokból a négyzetes átlag alapján 
számoltam ki. A frekvenciatartomány vizsgálata során alkalmazott paraméterek: 
középfrekvencia (KF) a teljesítményspektrum alatti területet két egyenlő részre osztó 
frekvenciaérték, frekvencia diszperzió (FD): az a frekvenciaérték, amelyet a 
középfrekvenciához hozzáadva, illetve abból kivonva a teljesítményspektrum alatti terület 
68%-át tartalmazó frekvenciasávot teszi ki. Kiszámoltuk 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). Az értékeket a 
publikált algoritmusok alapján számítottam ki, a markermozgás szűrt idősorából spektrogram 
készült. A két kéz idősorait keresztkoherencia vizsgálattal is elemeztük az áthatás fokának 
kimutatása céljából A számított és grafikus értékek együttes áttekintéséhez, valamint szükséges 
adatok kigyűjtéséhez saját fejlesztésű TremDat programot alkalmaztam. 

PAM vizsgálattal teszteket alkalmaztunk a disztális és proximális bradykinesis objektív 
mérésére. A mutogató teszt alatt vizsgált alany a két felrajzolt pontot váltakozva érinti meg a 
lehető legnagyobb gyorsasággal és pontossággal. A tesztet követően a rendszer automatikus 
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pontértéket (PTS) ad a pontosság, gyorsaság és a mozgás simaságától függően. Az ujjdoboló 
teszt 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. 

 
3.5. Hangelemzés 
A kétoldali STN-DBS hatását a hangképzésre legalább 6 hónappal műtétet követően 22 

betegnél gyógyszermentes állapotban kikapcsolt stimulátorral (StimOFF), optimálisan 
beállított (StimON) és túlstimulált állapotban (StimOVER) vizsgáltuk, 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. 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 kitartott /a/, /i/, /o/ és /u/, valamint magas /i/ 
hangokat vettünk fel 16 bites felbontásban és 11025 Hz-es mintavétellel. 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) 4-
pontos skála 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 programmal 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 fázistérben 
a visszatérő pálya (periódus) sűrűségének entrópiája (RPDE) a periodicitás valószínűségét 
reprezentálja.  Ennek normált értéke, a Hnorm 0 (tökéletes periodicitás) és 1 (random) között 
van. A szegmentumokra vonatkozó αnorm és Hnorm értékeket is kiszámoltuk. 
 

3.6. 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.  

A normál eloszlású adatokat a Student-féle páros T-próbával elemeztük, nem normál 
eloszlású változókat Wilcoxon-féle párosított előjeles rangszám-próbával értékeltük 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 szegmentális jitter-shimmer, jitter–NHR, shimmer-NHR és αnorm-Hnorm 
párosításnak megfelelően a StimON-OFF és a StimOFF-OVER állapotok elkülönítése céljából 
MATLAB 7.1-re implementált Fisher-féle kvadratikus diszkriminancia elemzést (QDA) 
végeztünk. A helyes osztálybesorolás százalékos arányát hangonként előjel próbával 
hasonlítottuk össze. A post hoc elemzést a Mann-Whitney U próbával, a kapott értékek 
korrelációját Spearman-féle rangkorrelációs próbával, a nemek között észlelt eltérést 
befolyásoló tényezők hatását ANCOVA módszerrel elemeztük.  
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3.7. Célpont kijelölés és preoperatív MRI értékelés 
A PK kezelésére alkalmazott agyi célpontokat a 3. agykamra koordináta rendszerében 

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

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 T2-súlyozott MR-képeken.  
 

3.8. Keret felhelyezés, CT vezérlés és műtéti tervezés 
A műtéteket Riechert-Mundinger vagy MHT (Freiburg, Németország) sztereotaxiás agyi 

célzó berendezéssel végeztük. 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 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 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 (TRA), ahol az elektródának 
metszenie kell a síkot ahhoz, hogy pontosan a célpontba jusson, majd kiszámoltuk azt a 
távolságot, amennyivel a sík alá kell tolni az elektródát a célpontig. 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 koordinátákban. 

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. 
Tíz betegnél alkalmaztunk BrainLab-Target 1.13 programal automatikus CT-MR képfúziót, de 
tapasztalataink szerint a kidolgozott 3D-transzformációs módszer egyszerűbbnek és 
pontosabbnak bizonyult. 

Az elektróda tervezett áthaladása az agyállományon 1-16 szeletes osztásban ábrázolt 
képsorozattal követhető. A koponyán levő belépési pont és a célpont koordinátái alapján a 
program megadja a Riechert-Mundinger vagy az MHT sztereotaxiás berendezés beállításához 
szükséges értékeket. Képarchiválás mellett a műtőben a célzókészülék beállításához 
használható terv *.pdf formátumban történő elmentése és nyomtatása lehetséges. 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.  
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3.9. Elektróda bevezetés és intraoperativ tesztelés 
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 az tesztingerlő/koaguláló elektródát. Neuro-N50 generátorhoz csatlakoztatva 
impedancia monitorozás, tesztingerlés, szöveti hőmérséklet, áramerősség mérésére és 
termokontrollált léziór végezhető. Az elektróda bevezetése alatt az impedancia folyamatos 
monitorozásával a szürke- és fehérállomány impedanciája közötti változás jól észlelhető.  

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. A mikroelektródás elvezetés alatt az idegsejtek elektrofiziológiai 
viselkedését a spontán aktivitás, vagy a passzív és aktív mozgások, és szenzoros ingerléssel 
kiváltott válaszok alapján is meg lehet ítélni. Kezdetben egycsatornás elvezetést végeztünk, 
2006-tól akár 5-csatornás elvezés is lehetővé vált, először saját fejlesztésű kézi, majd FHC 
mikromanupiláló rendszerrel, amit LeadPoint laptoppal kombinált erősítőrendszerrel 
használunk. 
 

3.10. Termokontrollált rádiófrekvenciás lézió  
Thalamotomia során Az 1,8 mm-es 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 Neuro-N50 generátor 500 kHz-es 
rádiófrekvenciás hullámmal melegíti a környező agyszövetet. 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 . 

  
3.11. 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 (∅1,27 mm, 4 db. 1,5 mm-es 
platina-iridium érintkező, köztes távolság 0,5 vagy 1,5 mm, modell 3389, 3387) CT-vezérelt 
sztereotaxiás beültetése a kiszámított célpontba helyi érzéstelenítésben és koponyához 
rögzítése patenttal vagy StimLOC furatfedővel. 2006-ig szabad végét átmenetileg a bőrön 
kívülre vezetett csatlakozóval kötöttük össze 5-10 napos tesztelés céljából. A második műtéten 
az elektródát összekötőn keresztül csatlakoztatjuk az ingerlőhöz, amit a bőr alá ültetünk a 
kulcscsont alatti tájékon. A rendszert 2006-tól már 1 műtéttel, külső tesztelés nélkül 
internalizáljuk. A stimulátort külső programozó egységgel hozzuk működésbe és állítjuk be az 
optimális üzemmódba. Engedélyezhető betegprogramozó használata, amivel a beteg, szükség 
esetén, a megengedett határértékeken belül átállíthatja az ingerlőt.  
 

3.12. 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, akár több érintkező aktiválásával is. A betegeket 
instrukciókkal láttuk el és a tájékoztatóban leírtaknak megfelelően életvitelüket a mechanikus 
és elektromágneses hatások kerülésével javasoltuk módosítani.  
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. Célzótechnika pontossága  
A célzótechnika pontosságát Vop/Vim thalamotomiában 45 beteg műtétjénél vizsgáltuk. 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). 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, 16 esetben (35,6 %) megegyezett a tervezett célponttal. Az 
átlagos eltérés medio-laterális irányban 0,2±0,6 mm, anteroposterior irányban -0,9±1,4 mm, 
dorsoventrális irányban -1,2±1,4 mm, a 3-D térben 1,8±1,8 mm volt.  

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 erre az esetek 7 %-ban volt szükség. Teszt lézióra 158 
thalamotomiából 12 esetben (7,7 %) volt szükség, amikor a beteg válasza a stimulációs 
tesztelés során nem volt egyértelmű.  
Pallidotomia során 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. 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 végleges célponttól. 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.  

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 területére is  kiterjedt. Egy esetben sem 
észleltük a tractus opticus, vagy a piramispálya érintettségét. 

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. 
 Az agyi elektróda aktív érintkezőjének helyzete a műtét alatt Rtg-vel meghatározott 
koordináta szerint az eredeti anatómiai célponthoz viszonyítva átlagosan az X tengely mentén 
0,5 mm-rel, az Y tengely mentén 0,8 mm-rel, és 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. 
Monopoláris üzemmódban 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. 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.  
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4.2. Intraoperatív elektrofiziológia 
Összesen 32 betegnél végeztünk MER elvezetést 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.  

Kétoldali STN-DBS műtétek közül 24 betegnél alkalmaztunk intraoperatív MER-t ebből 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. 

 
4.3. Klinikai eredmények 

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.  
Összesen 158 Vop/Vim thalamotomiát végeztünk, ebből 2 reoperáció történt. 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. 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 esetben (4,4 %) a kézremegés jelentősen recidivált, ezek közül, később 4 
beteget (2,5 %) sikerrel reoperáltunk: ugyanazon oldalon 2 betegnél thalamotomiát, 1 betegnél 
pallidotomiát és 1 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. 

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. A korábbi 
értékeléshez képest a tremor, 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 H-Y 6 
hónap elteltével nem változott, ezután a betegség progressziója miatt enyhe, de szignifikáns 
romlás mutatkozott.  

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 progresszió ütemének felelt meg. 

6 hónapos és 2 éves követésnél 21 %-os és 11 %-os LED csökkenést tapasztaltunk, de 5 
évvel a műtét után 14 %-os, 7 évvel pedig 37 %-os szignifikáns gyógyszeradag emelkedést 
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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. 

Pallidotomiát 76 előrehaladott állapotú PK betegen (átlagos H–Y 3,9±0,7) 98 alkalommal  
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 tremor csökkentése, bár 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 csökkent, majd az 5 éves követésnél már 10 %-kal 
szignifikánsan növekedett. Az anticholinerg kezelés minden követési időpontnál a kezdetinél 
alacsonyabb maradt. 

26 betegnél az „on-off” mozgásteljesítmény fluktuáció és dyskienesisek miatt csak 
egyoldali pallidotomiát végeztünk.  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 1 éves értékelés során 24 esetet vizsgáltunk a 
hosszútávú követés során 13 beteg adata volt elérhető. Kiemelkedően magas 92,2/93,0/90,4 %-
os volt a javulás az ellenoldali ON dyskinesisekben. OFF állapotban a tremor 64,7/65,8/60,0 
%-os, a rigor 51,2/22,2/16,3 %-os, a bradikinesis 52,2/46,0/39,5 %-os, a fluktuáció 
69,2/63,5/48,6 %-os javulást muatott. Gyengébb volt a hatás, a PIGD értékekre (40,5/39,1/34,9 
%), a beszéd szignifikánsan nem változott.  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 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 S&E ADL 66,7/45,1/39,0%-kal, az ON dyskinesisek 90,3/90,8/87,7 %-kal 
tartósan igen jól csökkentek. OFF állapotban a tremorban 67,3/81,2/86,2 %-os, a rigorban 
57,4/61,6/70,2 %-os, a bradikinesisben 51,3/36,4//84,7 %-os, a fluktuációban 57,1/52,5/54,8 
%-os javulást következett be. 

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. 

Mély agyi stimuláció  
1998. november 1. és 2010. június 15. között 85 PK-os betegen (63 férfi, 22 nő) 87 

neuropacemaker rendszer implantációját végeztük el. Összesen 150 oldalon ültettünk be 
elektródát, 63 esetben kétoldali-, 24 esetben egyoldali műtéttel.  

  Egyoldali Vim-DBS-t 19 betegnek ültettünk be, ebből 12 esetben korábbi ellenoldali 
thalamotomia után, 1 esetben pedig azonos oldali elégtelen tremorkontrollal végződött 
thalamotomia után. 15 beteg átlagosan 40,5±11,8 (22-78) hónapos követése alapján a 
stimulációs paraméterek egyike sem változott szignifikánsan. 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. 

Kétoldali Vim-DBS-t 11 betegnél alkalmaztunk, 1 betegnél fertőzés miatt generátor 
explantációra kényszerültünk. Hosszú távú követés során 1 beteg kardiovaszkuláris 
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betegségben meghalt, 6 beteget követtünk átlagosan 31,6±5,1 (26-41) hónapig. A stimulációs 
értékek közül a baloldalon az impulzusidő a 2,5 éves követésnél szignifikánsan alacsonyabb 
lett. A 6 hónap/2,5 éves adatok alapján a tremor 78,3/82,9 %-kal, a rigor 40,7/41,7 %-kal, a 
bradykinesis 34,6/29,3 %-kal javult. Hosszú távú 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. 

1998-2000 között, amíg az STN-DBS nem volt nemzetközileg is elfogadott eljárás, 5 
betegnél egyoldali GPi-DBS-t alkalmaztunk, minden betegnek súlyos choreo-athetoid 
dyskinesisei voltak. 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 bradykinesia 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 3 évvel a műtét után is 22 %-kal 
szignifikánsan alacsonyabb volt a kezdetinél. 

Súlyos „on-off” fluktuáció miatt 52 betegnél alkalmaztunk kétoldali ST-DBS-t. 1 beteg 6 
hónapnál rövidebb ideig követtünk szuicid halál miatt, 1 betegnél 6 hónapon túl gyulladásos 
folyamat miatt explantálni kényszerültünk a rendszert. A rövidtávú hatást a 6 hónapos-, a 
hosszútávú hatást az utolsó kontrollnál értékeltük. Az 51 betegből, akit hat hónapig követtünk 
2010. június 15-ig 2 beteg meghalt kardiovaszkuláris kórkép és tüdőgyuladás miatt. Az átlagos 
követési idő meghaladta a 3,5 évet, 44,9±20,1 (16-109) hónap volt. A S&E ADL 117,9/86,0 
%-kal, OFF-ban a tremor 82,6/80,0 %-kal, a rigor 66,7/52,5 %-kal, a bradykinesis 54,2/46,5 
%-kal, a fluktuáció 64,7/48,3 %-kal javult. Az ON dyskinesis 87,2/76,5 %-kal csökkent 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.  

 
4.4. Quantitatív mozgáselemzés eredményei  
A DSDT értékeinek alakulását thalamotomia és Vim-DBS után 15-15 betegnél vizsgáltuk 

és összevetettük 15 egészséges alany adataival. 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. 

PAM remegésvizsgálattal 15 egészséges alanyt vizsgáltunk. Thalamotomiát megelőzően, 
azt követően, valamint Vim-DBS után ki-és bekapcsolt stimulátorral szintén 15-15 betegeket 
vizsgáltuk.  

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 kontroll csoport értékei felé közelített.  

PAM mutogató teszttel 24 beteget vizsgáltunk kétoldali STN-DBS-után (20 jobbkezes és 4 
balkezes) ki-és bekapcsolt állapotban gyógyszermentesen. A PTS érték 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. Az oldalak között kikapcsolt állapotban mért értékek és változások 
vonatkozásában szignifikáns eltérést nem tapasztaltunk. 

PK betegeinkhez hasonló korú egészségeseknél a PAM ujjdoboló tesztnél kapott 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 
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ingerlővel legalább 6 hónappal műtét után vizsgáltuk. STN-DBS hatására a FTTS a baloldalon 
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. 

 
4.5. 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 egyarámt csökkent OFF (55,3±7,2 %) 
és ON (12,6±3,2 %) állapotban a kétoldali STN-DBS hatására. A gyógyszeres kezelés 
57,1±6,8 %-os szignifikáns (p=0,001) javulást eredményezett, a túlstimulált OVER 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 elfogadható volt, 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. A kitartott hangok G-pontértéke 
StimON során lényegesen romlott, de StimOVER állapotban a magas /i/ kivételével javult. 

A kitartott hangok akusztikus méréseinek megbízhatósága Cronbach-alfa alapján 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.  

A QDA során a NDA értékeivel kapott helyes osztálybesorolási százalékok a perturbációs 
értékeivel kapott eredményekhez képest jóval magasabbnak bizonyultak. Az 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. A 
StimON-StimOVER QDA elemzésben 78,4-93,8 % közötti helyes klasszifikációs százalék volt 
mérhető, a legjobb eredményekkel a kitartott /i/ hangnál. 
 

4.6. Funkcionális PET eredmények 
Mozgássorozat alatt 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. 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.  

Gpi-DBS hatására az aktivitás szignifikáns (P<0,001) fokozódása a jobboldali caudalis 
SMA és PMC valamint az elülső insularis cortex (IC) területén, csökkenése a baloldali M1/S1 
kéreg területén volt észlelhető. ON állapotban az OFF állapothoz hasonló jobboldali caudalis 
SMA, PMC IC aktivitás fokozódás mellett a bal oldali felső parietális cortex (PC) területén is 
aktivást váltott ki. Amellett, hogy csökkent a bal VL thalamus és PMC aktivitása, fokozódott a 
DLPFC  aktivitás csökkenése is. 
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Az L-dopa önmagában szignifikánsan fokozta a bal oldali VL thalamus és csökkentette a 
bal felső PC aktivitását, GPi-DBS-sel együttesen a jobb oldali caudalis SMA és PC, valamint 
az elülső IC aktivitása és a DLPFC hypoaktivitása is fokozódott.    

A GPI-DBS és az L-dopa együttes hatására a jobb oldali PMC/caudalis SMA határterület, a 
bal VL thalamus és a jobb elülső IC aktiválódott. Az M1/S1 és a laterális PMC hyperaktivitása 
a stimulált oldalon jelentősen csökkent. 

 
4.7. Az életminőség alakulása 
Az életminőség változásának vizsgálatát egyoldali thalamotomát követően 53 betegnél 

végeztük el műtét után 1 éven belül. A mobilitás (MOB), a napi aktivitás (DLA), emicionális 
jólét (EWB), stigma (ST) és test diszkomfort (BD) dimenziók szignifikánsan javultak. Az 
index 47,9±7,7-ről 29,2±6,5-re szignifikánsan (39 %) csökkent. 5 év után a MOB, DLA, 
cognitív (COG) és BD dimenziók által az index romlott, de a műtétt előttihez képest 22 %-kal 
jobb volt. 
 

Kétoldali STN-DBS után az életminőség alakulását 31 betegnél vizsgáltuk, 5 évvel később 
is 15 beteget értékeltünk. 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. 

 
4.8. Szövődmények 
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, ami halállal végződött. 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. 

Egyoldali Vim-DBS után a betegek 21 %-ánál, kétoldali Vim-DBS után 27 %-ánál 
jelentkezett enyhe szövődmény. GPi-DBS után 20 %-ban, STN-DBS után 29 %-ban 
tapasztaltunk kisebb mellékhatást. 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. A súlyosabb PK-os csoportot képviselő STN-DBS 
utáni betegeknél volt a legtöbb szövődmény (29 %) a műtét és az implantátum vonatkozásában 
egyaránt. Idősebb betegeknél és az 5-csatornás MER után gyakoribb volt a levegőgyülem, 
aluszékonyság és zavartság. 
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5. 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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