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1. Bevezetés

körben hasznosított orvosi vizsgálómódszer. A retina erei az agyi erek végágai, így a szem 

keringészavarain kívül jellemzik az agyi keringést, de információi nyújtanak az egész 

szervezet érrendszeréről is.

A szemfenéki tükrözéskor nem az érfalal. hanem a benne folyó vért látjuk, mely 

oxihemoglobin tartalmától függően élénk piros (artériák) vagy sötétebb színű (vénák). Az 

artériák átmérője 2/3-a vénákénak. A belső vér-retinagát miatt a vér elemei nem kerülnek ki 

az interstitiumba. A keringés kóros voltát indirekt jelek jelzik: megváltozhat a (v)éroszlopok 

vastagsága, az arteriovenosus kereszteződéseknél a közös adventitia miatt a 80%-ban felül 

levő meszes artéria elnyomhatja a vénát (kereszteződési tünet). A kapilláris okklúziót az akut 

fázisban puha exsudációs gócok, a krónikus keringészavart lipid exsudátumok jelzik. Az 

idegrost rétegben előforduló sepriiszerü vérzések az artéria- és vena centralis retinae 

ágrendszerének keringészavara miatt keletkeznek, a kerek vérzések a mely kapillárisokból 

erednek. A fenti morfológiai elváltozások lokalizációja, mennyisége sejteti a háttérben álló 

keringészavar súlyosságát, de nem nyújt pontos kvantitatív információt.

A morfológiai megfigyelésen kívül fontos lenne a keringés rutinszerű mennyiségi 

mérése, a véralkotók keringést befolyásoló tulajdonságainak vizsgálata, hisz ezek változása 

szükségszerűen megelőzi a maradandóbb anatómiai elváltozásokat, és ismeretükben 

lehetőség nyílhat az idejében kezdett eredményes kezelésre.

A tanulmány a kilencvenes évek elején angiográfiás vizsgálatok céljára elterjedt 

scanning laser ophthalmoscop állal nyújtott optikai kvantitatív mérési lehetőségeket, azok 

reprodukálhatóságát, klinikai jelentőségét, diagnosztikus értékét elemzi. Vizsgálja továbbá 

aetiologiai faktorok és haemorrheológiai tényezők szerepét glaukómás betegek (feltehetően) 

vascularis eredetű lünkcióromlásában.



1.1. A szemfenéki keringés anatómiai és élettani jellemzői

A szem vérellátását az artéria carotis interna ága. az artéria ophthalmica. vagy ennek 

hypoplasiája esetén az artéria meningea media biztosítja (Hayreh és Dass 1962). A szem 

vérkeringését alapvetően két tó rendszerre oszthatjuk: az uveat ellátó ciliaris artériák- és a 

retina belső rétegeit ellátó artéria centralis retinae rendszerére. A kél érrendszer anatómiai és 

élettani jellemzői is eltérőek. A retina és annak erei neuroectodermalis eredetűek, így az erek a 

cerebrális erekkel azonos tulajdonságúak (lásd a vér-retinagát, és a vér-agygát nagyfokú 

hasonlóságát). Az uvea mesodermalis eredetű, így erei a testfelszíni erekhez hasonló 

tulajdonságokkal bírnak. A szem vérellátásának sémás ábrázolását lásd az 1. ábrán.

1. ábra: A szem vérellátásának sematikus rajza. 

AO: artéria ophthalmica,

ACL: artéria ciliaris post, longa,

ACB: artéria ciliaris post, brevis,

D: disztális ágak, PO: paraoptikus ágak, 

A-VCR: artéria- és vena centralis retinae,

ACA: artéria ciliaris anterior,

VV: vena vorticosa.

C: cornea, CC: corpus ciliare, I: iris,

L: lens cristallina, F: fovea centralis,

NO: nervus opticus.

Az artéria centralis retinae (ACR) az artéria ophthalmica egyik elsőként leágazó ága, a 

látóidegfő közepén lép a szembe, és a retina belső 2/3-nyi rétegét táplálja (Hayreh és Dass 

1962/a). A hátsó ciliaris artériák az artéria ophthalmieának a szemhez közelebbi szakaszából 

erednek (számuk 2-5 között mozog), majd több ágra oszlanak mielőtt a sclerafalon átlépnek 

(Hayreh 1962). A rendszerint két ágból álló hosszú ciliaris artéria (ACL) az opticustól 

legtávolabb lép a szembe (egy a mediális és egy a laterális oldalon), a suprachorioidális térben 

fut előre és a chorioidea perifériás részét, a sugártestet és az irist látja el vérrel. A hatsó rövid

iliaris artériák (ACB, számuk elérheti a 20-at) kevesebb számú paraoptikus áaai (PO)
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a nervus opticus melleit pci loráljak a sclerál, e.s lóként a latóidcgío vérellátásában játszanak 

szerepet. A mediális és laterális ágak anastomosisokat képeznek, és az un. Zinn és Haller 

gvürűt alkotják a lálóidegfö körül. A hátsó rövid ciliaris artériák nagyobb számú distalis ágai 

(D) a paraoplicus és a hosszú ciliaris ágak közön lépnek a bulbusba és a chorioidcál táplálják 

(Ilavreh 1996). A szem vérellátásában szereplő erek kalibere a szem léié Italadva rohamosan 

csökken: az artéria carotis interna átmérője közvetlenül az ophthalmica leágazás elöli 3.3-5 4 

mm közötti (Hayreh és Dass I 962/a). az. artéria ophthalmica árméröje 0.7-1.4 mm (Hayreh és 

Dass 1962/a). míg az artéria centralis retinae átmérője már csak 0.1-0.2 mm (Hayreh 1962). A 

temporalis superior arleriola ág átmérője 90 mikrométer körüli, a perimaeularis kapillárisok 

átmérője 5-6 mikrométerre tehető. A vénás cl folyást az artéria centralis retinae ágaiból a vena 

centralis retinae (VCR), a chorioideából a vortex vénák (VV) biztosítják a vena ophthalmica 

superiorba, majd a sinus cavernosusba. A vortex vénák a vena ophthalmica inferiorba is 

ömlcnck. mely esetenként a plexus ptcrygoidcusba is ad ágakat. Az elülső uvea vére az elülső 

cilaris vénákon és az episcleral is plexuson át is eljuthat a vena ophthalmicába (Takács 1984).

Az egészséges szem vérkeringésének ismert mennyiségi adatai a következők: A 

teljes vérkeringés kb. 1 ml / min. Állatokon (majmok, macskák, nyitlak) radioaktív 

mikroszférákkal történt vizsgálat alapján a szem vérkeringésének 65-84 %-a a chorioideába 

megy, míg csupán 1-3%-ajut az artéria centralis retinae-ba (Bili 1984). A látóidegfő a szem 

vérkeringésének 10-25 %-át kapja, az iris és sugártest 5-15%-ot (O'Day és mtsai 1971, 

Nilsson és mtsai 1985). Hasonló arányú véreloszlást észleltek emberben is (Williamson és 

Harris 1994). A retina külső I/3-nyi rétegét is tápláló chorioidea domináló vérkeringésének 

szerepe nagy valószínűséggel a retina állandó hőmérsékletének fenntartása, és a 

photorcccptorok optimális táplálása (Bili és mtsai 1983. Takács 1984). hiszen a chorioideából 

ered a retina oxigén felhasználásának 65-80%-a. glukóz felhasználásának 80%-a.

A keringési sebességet különböző módszerekkel mérték az intra- és extraocularis 

erekben. Transcranialis Doppler-ultrahang vizsgálat alapján az átlagos áramlási sebesség az 

artéria ophthalmicaban 21 cm/sec, a véna ophthalmicaban 29 cm/sec (Balázs 1993/a). 

Színkódolt Doppler-ultrahangos vizsgálattal (Liebés mtsai 1991. GulholTés mtsai 1991, l lo 

és mtsai 1992. Mendivil és mtsai 1995. Németh és mtsai 1996, 1998) az artéria ophthalmica 

keringésének szisztolés csúcssebessége 30-37 cm/s, a végdiaszlolés sebessége 8-10 em/s. A 

hátsó rövid ciliaris artériák keringési sebessége lényegesen lassabb, a csúcssebesség: 9-14 

cm/s. a végdiaszlolés sebesség: 3.5-5 cm/s. Az artéria centralis retinae csúcssebessége 9-12 

cm/s. végdiaszlolés sebessége 3-4 cm/s. A vena centralis retinae maximális sebessége 3-5.7



cin/s. minimális sebessége 2.6- 4 em/s. Egy szerző vizsgálata alapján {Mcndivil és mtsai 

1995) a vortex vénák keringési sebessége 3.6 - 5.5 cm/s között mozog. A nehezen mérhető 

vena ophthalmica maximális mérhető sebessége színkódolt Doppler-technikával mérve 10 

cm/s, minimális sebessége 8 cm/s (Németh és mtsai 1996).

A s/em \ éréi látását c sóséiban a perfúziós nyomás határozza meg. Ez g\ ekei Nib.: 

méntéléi a/ intraartenalis nyoniás és a s/emnyomás különbségének, hiszen az intraoculans 

vénák vérnyomása a seleralalon való átlépésnél egyenlő a szem bclnyomásával. azaz 16 - 5  

Hgmm-el (Bili 1963). Az artéria ophthalmica vérnyomása kb. a télkari közép-vérnyomás 

kétharmada (Willliamson és Harris 1994), így a perfúziós nyomás a következő egyenlet 

segítségével számítható ki:

OPP= 2/3 (RRd +1/3 (RRs -RRd )) -  IOP

OPP: ocularis perfúziós nyomás. RRs: szisztolés vérnyomás (felkari)

IOP: szemnyomás, RRd: diasztolés vérnyomás (felkari)

Egészséges egyéneken 100 Hgmm-es felkari középnyomás mellett az artéria ophthalmica 

középnyomása 77 Hgmm (Weigelin és Lobstein 1963). Színkódolt doppler vizsgálattal (color 

Doppler imaging - CDI) mérve a szem perfúziós nyomása 47.1 ± 6.5 Hgmm (Gherghel és 

mtsai 1999). A retina és a nervus opticus keringése autoregulált. így a perfúziós nyomás 

változása csak súlyos esetekben (pl. amikor a szemnyomás 10 Hgmm alá esik. vagy 27-30 

Hgmm lóié emelkedik, a brachiális közép-vérnyomás 1 15 Hgmm fölé emelkedik, vagy az 

autoregulációs mechanizmusok károsodásakor) okozza a lálóidegfő és/vagy a retina 

keringésének károsodását (Riva és mtsai 1981).

A szem keringését idegi, metabolikus, és myogén mechanizmusok szabályozzák. 

Az artéria ophthalmica és ágainak bulbuson kívüli szakasza szimpatikus beidegzésü. A 

szimpatikus kontroll egyik igazolt szerepe a szem keringésének állandó szinten tartása 

testhelyzet változáskor, hirtelen vérnyomás emelkedéskor (Bili és Nilsson 1985. Knézy és 

mtsai 1998), mint pl. munkavégzés közben, vagy stresszhelyzetben. A szemgolyón kívüli 

érszakaszok falán peptiderg idegrostok is végződnek (Ye és mtsai 1990). A szemen belüli 

erek nem inncrváltak. bár a chorioidca szövetében találhatók autonóm receptorok (Wciler
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és mtsai 1973). Míg a retina cs a lálóideglő keringése autorcgulalt, addig a ckoncidcn 

keringése nem az (Bili és Nilsson 1985). A chorioidea keringése csaknem párhuzamosan 

csökken a perfúziós nyomás csökkenésével, erei C 03 inhalációval nem tágíthatok (Bili 

1985. Bili és Nilsson 1985). ugyanakkor szimpatikus stimuláció csökkenti keringéséi, 

ccrvikális sympalhcetomia fokozza azt (Weilcr és mtsai 1973. Takács 1977. 19S4). A 

retina keringését a perfúziós nyomás változása, vagy metaholikus stimulusok. mint pl. 

vércukorsz.inl. nikolinszml. szöveti oxigénnyomás irányítják (Dumskvj és mtsai 1990). Az 

artériás középnyomás (transmuralis nyomás) emelkedése a myogen autoreguláció révén az 

artéria vasoconslrictioját okozza (Bayliss effektus. Bayliss 1902). Az artei iolák szűkülete 

feltehetően a retina keringésének redisztribúcióját hozza létre, a szűkült ágakon át 

megrövidül az arteriovenosus áláramlási idő, míg a maculáris kapillárisokban nő a 

leukoeylák áramlási sebessége (Harris és mtsai 1996). Számos tanulmány igazolja, hogy a 

retina illuminációja is befolyásolja a keringést. Sötétben fokozódik a retina ereiben a 

keringési sebesség, a maximumot 5 perces sötétadaptáció után éri el. Minimális érátmérő 

változás mellett a számított véráram sötétben 40-80%-al nő (Riva és mtsai 1983.

Grunwald és Delcharty 1992). Ezzel ellentétben a chorioidea keringése nem változik 

sötétadaptáció alatt (Hill 1989). A szem mikrocirkulációját befolyásoló további faktorok a 

keringő vasoaktív anyagok, neurotransmitterek, helyi anyagcseretermékek, vagy az 

endothel sejtekből származó faktorok (endothelinek, prostanoidok, angiotensin, NO, stb), 

a vér viszkozitás, a vvt.-k átmérője és flexibilitása, a thrombocytűk funkciója, az alvadási 

status, a fibrinolysis, az érfali permeabilitás, stb.

1.2. A vérösszetevők keringést befolyásoló hatása

oiseuille 1840) szerint egyenesen 

negyedik hatványával (r4), és fordítottan

A veraram (Q) a Hagen-Potseutlle törvény (P 

arányos a perfúziós nyomással (dP). az ér sugarának 

arányos az érhosszal (I) és a vérviszkozitással (r|). 

Hagcn-Poiseuille törvény:

0= dP * 7t * r'
I* 8 * n

Q: véráramlás

dP: perfúziós nyomás r: ér sugara

I: érszakasz, hossza p: viszkozitás
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A lenti törvény alapján, ha a keringést vizsgáljuk, nem elegendő az ér lizikai 

tulajdonságait, mint érátmérő, ér Fa I i rigiditás, vagy a perfúziós nyomást vizsgálnunk, hanem 

vizsgálnunk kell a vérüsszelevők áramlási befolyásoló tulajdonságait is (l'oulds 1987, loth e.s 

Juricskay 1999). A vér sűrűségé!, viszkozitását meghatározó tényezők a plazma viszkozitás, a 

hematokrit. a vvt. nggrcgáció. a vvt. dcformabilitás. a t'vs. dcformabilitás és a l'vs.-k 

aktiváltsági állapota. A vér nem-Nevvtoni folyadék, vagy is viszkozitása függ a rá halo 

nyírófeszültségtől (Frnst 1986) is.

A vérvis/.kozitás és a hematokrit közötti összefüggés logaritmikus. A hematokrit 

emelkedése fokozza a vér oxigén szállító kapacitását, ugyanakkor növeli a viszkozitást, és így 

lassítja a keringést. A hematokrit és viszkozitás hányadosa jellemezheti a legjobban a szöveti 

oxigén ellátást. Az oxigenizáció szempontjából az ideális hematokrit 37% (Chien 1987). A 

nyírófeszültscg csökkenésével rohamosan emelkedik a viszkozitás, melynek oka a vvt.-k 

aggregációja. A vvt. aggregáció fibrinogén. macroglobulinok. immunglobulinok által 

létrehozott sejtek közötti keresztkötések révén jön létre. A fokozott aggregáció ott játszik 

keringést gátló szerepet, ahol alacsony a nyírófeszültség, mint a vénákban, vagy csökkent a 

perfúziós nyomás. A plazma viszkozitást elsősorban a hosszú, elágazódó szénláncú 

molekulák, mint fibrinogén. alfa-2 macroglobulin mennyisége, kisebb mértékben a triglycerid 

plazma szintje determinálja. A fibrinogén és macroglobulinok vérszintje gyulladásos, 

degeneratív vagy daganatos betegségben emelkedhet meg (Harkness 1971). Előfordulhat, 

hogy a fibrinogén szint emelkedése alig befolyásolja a plazma viszkozitást, viszont jelentősen 

fokozza a vvt. aggregációt (Nash 1991). Paraproteinaemiákban (myeloma, Waldenström-féle 

macroglobul inacniia) a plazmafehérjék emelkedése hipcrviszkoz.itás szindrómához vezethet. 

A vvt.-k deformációs képessége elsősorban kapillárisokon való átjutásukat segíti elő. A vvt. 

deformabilitása a sejt geometriájától, membránjának viszko-elaszlikusságától. 

citoplazmájának viszkozitásától függ. Sarlósejtes anémiában abnormálissá válik a vvt. 

deformabilitása. melynek oka a sejt rigiddé válása, belső viszkozitásának emelkedése. Kisebb 

fokú dcformabilitás csökkenést figyeltek meg rosszul beállított cukorbetegeknél. A fys. 

sokkal merevebb a vvt.-nél, melynek oka többszörösen magasabb inlraccllularis viszkozitása. 

A kapillárisokban normális keringés mellett is intermiltáló keringési blokkot okozhat (Bagge 

és Bránemark 1977). A fvs.-k aktiválódása (fertőzéskor, gyulladáskor) jelentősen fokozza 

rigidilásukat és adhéziós képessegüket. Az ér endothelhcz tapadva az aramlast rezisztencia 

fokozódásához, vagy akár teljes érelzáródáshoz vezethetnek. Ilisztológiai megfigyelések



szerint a diabeteses retinopalhia kapilláris elzáródásaiban a lvs.-k jelentős okklúziós szerepet 

játszanak (Schroder 1991). A thrombocvták kis méretük (1-2 mikrométer), kerek alakjuk 

miatt kevésbé befolyásolják a vérviszkozilást. de fokozott aggregációjuk keringést gátló 

tényezővé válhat (Ernst 1986). Ugyancsak keringési lassító tényező a fokozott vcraKaüás is.

A teológiai faktorok véráramlást befolyásoló szerepe eltérő az érpálya más-más 

szakaszán. A nagy erekben az áramlási befolyásoló fő tényező a vérviszko/ilás. míg a 

mikrocirkulációbun elsősorban a sejtes elemek tulajdonsága, mint vvt. vagy l'vs. 

delbrmabilitás és adhéziós képesség befolyásolja az áramlást.

A szem teológiai szempontból speciális szervnek tekintendő. A 200-30 mikrométer 

átmérőjű érszakaszokon, mint pl. az. artéria és vena centralis retinaeben. a temporális és 

nazális crárkádok nagycrcibcn, azok vastagabb leágazásaiban, a véráramlásra a parabolikus 

sebességprofi] jellemző: a sejtek egy gyorsabb áramlású belső zónába tömörülnek, míg az 

crfalhoz közel sejtszegeny plazmarctcg áramlik a centrumnál lassabban. Hz a jelenség a 

hematokrit dinamikus redukciójához vezet (Fahraeus effektus), vagyis a vér látszólagos 

viszkozitása is egyenes arányban változik az érátmérővel (Fahraeus-I.indquist-effektus)

(Ernst 1986, Tóth és Juricskay 1999). A 30 mikrométernél vékonyabb érszakaszokon az 

áramlást elsősorban a sejtes elemek egymáshoz való viszonya és az érfallal való interakciója 

befolyásolja. Az arteriolák egyre vékonyabb ágakra való oszlása során a vvt.-k eloszlása, és 

így az egyes ágak hematokritja eltérő lesz (fázisszeparáció jelensége, Tóth és Juricskay 1999). 

A Fahraeus-effektus és a fázisszeparáció az átlagos hematokrit mintegy 50%-os csökkenését 

eredményezi ezekben az erekben, ugyanakkor a relatíve nagyobb átmérőjű fvs.-k lassú 

áramlása egyes ágakban feltartja a vvt.-két. melyek a fvs. mögött sorakozva a helyi 

hematokrit emelkedését okozzák (Tóth és Juricskay 1999), A 8 mikrométernél vékonyabb 

kapillárisokban („egyéni folyás szakasza"', Tóth és Juricskay 1999) az áramlást az 

érátmérővel egyenlő, vagy annál nagyobb sejtek mechanikai tulajdonsága, főként 

deformabilitása. vagy az érfallal való interakciója határozza meg. Speciális keringési 

viszonyokat teremi a szemben az is, hogy magas az artériás nyomás, de a szemnyomás miatt 

magas a vénás nyomás is, és gyors a retina anyagcseréje. Az artériák és vénák egymáshoz 

közel futnak, a kereszteződéseknél közös az adventiciájuk, mely miatt a 80%-ban felül 

elhelyezkedő artéria mes/.esedéskor komprimálhatja a vénát lassítva annak keringését. A 

fentiek miatt a retina keringése nehezen, vagy alig tud adaptálódni reológiai 

abnormalitásokhoz, és ezért klinikai viszkoziméternek is hívják (Foulds 1987).



A szemben a magas vérviszkozitás önálló tényezőként csak akkor okozhat 

ischaemiához vezető perfúziós zavart, ha a hematokrit 0.5 fölé emelkedik (polycythemia), 

vagy paraprotcinacmia miatt fokozódik a vvt. aggregació és nö a viszkozitás. Hbben az. 

állapotban a retina és conjunctiva vénái kitágulnak, vérzések keietkeznek. a papilla ödémássá 

válik, esetenként vena centralis retinae ocelusio jön léire (Veres és Trux 1975, Foulds 1987). 

Az abnormális véralkotók eltávolításával (véna szekció, izovolcmiás hemodilúció. 

plaz.mafcrézis) normalizálódik a retina keringése. Anémiákban a kóros vvt. retina kapilláris 

elzáródásokat, körülírt idegrost-infarktusokat, bevérzéseket (Roth foltok) okozhat. 

Leukémiákban a IVs. szám növekedése, a papilla sejtes infiltráeiója súlyos retina 

keringészavarokhoz vezethet (Hatvani 1978, Németh és Facskó 1987). Hyperlipidaemiákban 

a viszkozitás emelkedése, vagy az idővel kialakuló érfali degeneráció vezet keringési 

elégtelenséghez (Brooserés Romics 1977, Foulds 1987). Igazolható a kóros reológia 

patogcnctikai szerepe szemfenéki vénás elzáródásban (I lermann cs mtsai I 987). elülső 

ischaemias opticus neuropathiában. diabeteses relinopathiáhan (Rácz és mtsai 1985. Pánier és 

Kovács 1990). szimplex glaukómában (Pámer és Kovács 1990/a). hypertonias 

retinopathiában (Vékási 1999), és időskori macula degenerációban (Foulds, 1987). 

Valamennyi betegségnél kérdés, hogy az észlelt reologiai eltérések okai, vagy inkább 

következményei-e a betegségnek, hogy mekkora diagnosztikus vagy prognosztikus értékkel 

bírnak, és azok kezelése eredményes-e a kór gyógyításában (Nash 1991).

1.3. A retina keringése

A látóidegfő centrumában belépő artéria centralis retinae a retina cgy-cgy kvadránsát 

ellátó négy ágra (arteriola) oszlik. Ugyanígy négy vénaág biztosítja a kvadránsok vénás 

visszafogását a véna centrális retinacba. Az erek oszlása dichotomicus. az artériák 

végartériák, fiziológiás körülmények között a kvadránsok keringése egymással nem 

érintkezik (de kóros állapotokban kapilláris anasztomózisok nyílhatnak meg. melyek el folyást 

biztosítanak a szomszédos kvadráns felé). A szektorok vérellátása szegmentál is, vagyis az. 

első leágazásokba folyó vér rövid úton visszakerül a vena centralis retináéba, míg a távoli 

perifériás ágakon át folyó vér lényegesen hosszabb utat tesz meg.

Az artériák a hasonló elrendezésű vénákkal együtt a retina felszínes idegrost rétegében 

futnak. A retina kapilláris ágya több rétegben helyezkedik el. A felső kapillárisok az idegrost- 

ganglionscjt rétegben, míg a mélyebbek a belső magvas rétegben vannak. Egy harmadik, igen



felszínes háló alkotja a radiális peripapiIláris kapilláris hálózatot, mely az. itt tömörülő 

idegrostokat táplálja (Ernest 1989). A fovea centralis 500 mikrométernyi átmérőjű területén 

nincs ér (fovcaüs avnscularis zóna -FA/-), nz egyrétegű perifoveális kapilláris hálózat 

érhurkai elkerülik azt. Az egészséges érfal áttetsző, tükrözéskor a felszínes retina-erekben 

áramló véroszlopot látjuk. Az arteriovenosus kereszteződéseknél a/, etek udveiuitiaja közös, a 

keresztezödesek 80%-ahan az artéria \an léiül, mely sclerotikus,'hypertonias retinopalhia. 

vagy vénás ágokklúzió kialakulásában patogcnctika jelentőséggel bír.

A kvadránsok nagycrcibcn az áramlás lamináris, az erek centrumában keringő sejtek 

(tengelyáramlás) sebessége gyorsabb, mint a széli plazmaáramlás. A kapillárisokban a sejtes 

véralkotók kisebb ellenállás felé való áramlása miatt nagyfokban egyenetlen a keringés. 

Lehetnek ágak, melyekben alig deformálódó lvs.-k lassítják a keringést, míg más ágakban 

csak plazma áramlik nagy sebességgel. A retina ereinek érfala nem áteresztő, a belső vér

retina gátat az endothel sejtek közötti „tightjunctiorf'-ok biztosítják. Ennek a gátnak 

köszönhetően a lluores/eem angiografias vizsgálatkor intravénásai) beadutt fluoreszcein 

(csakúgy, mint a plazma) normális esetben nem lép ki a retina ereiből.

1.4. A retina keringésének fluoreszcein angiográfiás jellemzői

A fluoreszcein angiográfiát a hatvanas évek óta széles körben alkalmazzuk 

szemfenéki betegségek diagnosztikájára. A fluoreszcein festéket már az ötvenes években is 

használták: intravénásán beadva a retinát kék fénnyel megvilágítva szemtükörrel figyelték a 

festék megjelenését a szemfenéki erekben (Schatz és mtsai 1978). A ma is használatos 

fluoreszcein angiográtia alapjait Novotny és Alvis 1960-ban teremtette meg a speciális 

szemfenéki fotózás és filmclöhívás technikájának kidolgozásával (Novotny és Alvis 1961).

A normál fluoreszcein angiogramm számos speciális jellemzővel bír (Bölcs 1975, 

Brooser 1976. Schulz és mtsai 1978/a). melyek ismerete fontos az angiogrammokon 

végzendő kvantitatív mérésekhez. A nálrium-fluorcszccin 80%-ban albuminhoz, 

fehérvérsejtekhez vagy trombocitákhoz kötődik, a többi a plazmában szabadon áramlik 

(Delori és mtsai 1978). Ebből adódóan a festék éren belüli eloszlása egyenetlen. A centrális 

árammal keringő sejtek nagy része vvl.. melyek nem festődnek, míg a széli plazma erősen 

fluoreszkál. A szemfenékre vetített excitáló fény által keltett, és speciális szűrőn át fotózott 

fluoreszcencia 50%-a a felszínes 20 mikrométernyi rétegből ered (Delori cs mtsai 1978). 

mely a 90 mikrométer átmérőjű nagycreknél alig több a széli plazmaoszlopnál. Ugyanakkor a



centrális vvl.-k hemoglobinja erősen abszorbeálja a bevelílelí fényi, így az ér csak akkor fog 

egészében fluoreszkálni, ha a centrális sejtoszlop felett levő plazmaréteg is telődik a festékkel 

(lásd lamináris áramlást a vénákban. 2. ábra D kép). Az artériák és vénák telődése eltérő: az 

artériák a gyors áramlási) centrumban, míg a vénák az ériál mentén idődnek először 

fluorcszccinnci jSehatz cs mtsai !978/b, lásd 2. ábra A és C kép).

A rutinszerűen a kubitális vénába adott lesték a kisverkörben. majd a lejhez tartó 

erekben felhígulva átlagosan 8-12 szekundum alatt éri el a szemet. Kgy normális lluoreszecm 

angiogramm képeit láthatjuk az 2. ábrán.

Fisokéul a chorioidea ereibe jut a fluoreszcein. A retinától legtávolabbi rétegben futó 

nagy chorioidea erek nem eresztik ki a festéket az érpályából, de a belőlük eredő, lobulusokba 

rendezett ehoriokapillárisok fala áteresztő, melynek következtében a festek pillanatok alatt 

elönti az extracelluláris teret. A pigment epithel (sejtek közötti zonula occludensek) által 

képviselt külső vcr-rctinagát azonban mind fizikailag, mind optikailag blokkolja ezt a 

fluoreszcenciát, az csak mérsékelten világos háttérként látható. A maculatáj mindvégig sötét 

marad a retina ezen területén található xanthophyll pigment miatt, és mert itt magasabbak a 

pigment epithel sejtek, (2. ábra A -F kép). Amennyiben a vizsgált egyénnek van cilioretinális 

artériája (a normál populáció 25-30 %-ának van), az a chorioideával együtt telődik. A 

chorioidea telödésével egyidöben jelenik meg a fluoreszcein az artéria centrális retinaeben (2. 

ábra A és B kép). A retina erei a belső vér-retina gát miatt nem engedik ki a festéket (sem a 

plazmát) a retina szövetébe. A retinális artériák anasztomózis nélküli végartériák, a festék az 

arteriolákon, kapilláris hálózaton, postkapillaris venulákon átjut a retinális vénákba. A 

venulák horizontális síkban lépnek be a nagyobb vénákba, ezért kezdetben a nagyobb 

vénaágak két oldalán látható csak fluoreszcein csík, az cr közepe sötét, melyet lamináris 

áramlásnak hívunk (2. ábra C. D kép). A fluoreszceint még nem tartalmazó centrális felszínes 

plazmasáv a távolabbi perifériás erekből jön, melyek a hosszabb út miatt később telödnek a 

festékkel (lásd 2. ábra D kép). Pár másodperc után már teljes (felszíni) keresztmetszetében 

fluoreszkál a véna (késői vénás fázis, 2. ábra E kép). A szegmentális keringés miatt a papilla 

közeli artériákból rövidebb úton ér vissza a festék a vénába. így a papilla közeli 

vénaszakaszok gyorsabban telödnek (lásd 2. ábra, C és D kép). Körülbelül 30 másodpere után 

az erek fluoreszcenciája fokozatosan csökken, de az ismétlődő recirkuláeió miatt az ürülés 

lassú (2. ábra. E kcp). Normális keringés mellett körülbelül 10 perc után a retina erei már nem 

fluoreszkálnak. A festék vesén és májon át ürül. folyadckbcvitcltöl függően átlagosan egy nap 

alatt teljesen távozik a szervezetből (Schatz és mtsai 1978/a).



2. ábra: Normál fluoreszcein angiogramm. A képek jobb alsó sarkában a festékbeadás 

indítása óta eltelt időt látjuk szekundumban. A kép: Chorioidális fázis. A nagy chorioidea 

erek és helyenként a felette levő choriokapillárisok is telődnek. Az artéria centrális retinea 

telődése is megkezdődött. B kép: Artériás fázis. Az artériák telődése gyors, egyenletes. A 

choriokapilláris foltos (még nem telődött valamennyi lobulus), a vénákban még nem látszik 

fluoreszcein. C kép: Korai vénás fázis. A papilla körüli artériákból már érkezik vissza festék 

a centrális vénákba. D kép: Vénás fázis. A vénás áramlás még lamináris, a temporalis felső 

véna távoli perifériás szakasza még sötét. E kép: Késői vénás fázis. Teljes a vénás telödés, az 

artériák már halványodnak. F kén: Recirkuláció fázisa. A szembe ismételten visszaérkező 

fluoreszcein miatt még van festék azt erekben.



1,5. A látóidegfő keringése

A látóidegfo (papilla) az ! .2 millió ganglionsejt axonjn által alkotott látóideg 

szemgolyón belüli része. Az átlagosan 1.5 mm átmérőjű kerek képlet myelin hüvely nélküli 

idegrostokat, felszínén kévés gliaszövetet, kapilláris erhalózatot tartalmaz. A papilla közepén 

egy tölcsérszerü mélyedésből (fiziológiás excavatin) lép be az artéria centralis retinae, és lép 

ki a vena centralis retinae. A sclerán való kilépés után az idegrostok hüvclyczctté válnak (az 

idegátmérő 3-4 mm-re nő), a pia materből eredő ftbrosus septumok kb. ezer idegkölegbe 

csoportosítják őket. Az ideget az agyburkok és az intracranialis térrel közlekedő 

cerebrospinal is folyadék veszi körül. A látóidegfo négy rétegből áll (lásd a 3. ábrát): 1. a 

felszínes idegrost rétegből, 2. a prelamináris rétegből, 3. a lamina cribrosa szintjéből és a 4. a 

retrolamináris részből.

3. ábra: A látóidegfo vérellátásának sémás 
rajza. 1. felszínes idegrost réteg,
2. prelamináris réteg, 3. lamináris szint,
4. retrolamináris szakasz. AO: artéria 
ophthalmica, ACL: artéria ciliaris post, longa, 
ACB: artéria ciliaris post, brevis,
D: disztális ágak, PO: paraoptikus ágak,
ZH: Zinn és Haller gyűrű, ACR: artéria 
centralis retinae, P: Pia mater artériája,
PC: perifériás centripetális ágak, AC: axiális 
centrifugális ágak.

A látóidegfo vérellátása összetett (3. ábra). A felszínes idegrost réteget az artéria 

centrális retinae-böl eredő kapillárisok táplálják, de a temporális felén ciliaris artériákból 

eredő ágak is részt vehetnek vérellátásában, lóként, ha cilioretinális artériával is bír az egyén. 

A prelamináris réteget a peripapi Haris chorioideából eredő centripetális érágak látják el 

(Hayreh 1996). Más megfigyelések szerint ezt e területet a hátsó ciliáris artériák által alkotott 

Zinn és Haller gyűrűből eredő ágak táplálják, melyek nem vesznek részt a chorioidea 

ellátásában (Cioffi 1999). A prelamináris réteg (csakúgy, mint a peripapillaris choiroidea) 

vérellátása szektoriális, melyet fluoreszcein angiográfiás vizsgálatok és a nervus opticus



keringészavarában szenvedő betegek klinikai megltgyelesci is igazolnak (Szilvássy 1988, 

Hayreh 1990). A lamina cribrosán átlépő nervus opticus réteget a hátsó rövid ciliaris artériák 

direkt ágai. vagy a Zinn és Haller gyűrű (mely a populáció 43%-ában inkomplett. CiotTi 

1999) ágai táplállak. A fibrosus seplumokban l'utó kapilláris plexusok révén a iálóidegl'ö ezen 

rétege sűrűn erezett (I layrelt 1996). A nervus opieus retroiamináris szakaszának \ éreiiáíása 

kettős: a perifériás ccntripctalis érrendszert a peripapi Haris chorioideából es a /.inn és I lallcr 

gyűrűből eredő recurrens pia ágak. és az artéria centrális retinae-ből. vagy más orbitális 

artériákból eredő pia ágak alkotják; a nem mindenkinél fellelhető axiális centrifugális 

érrendszert az artéria centralis retinae intraneuralis szakaszából eredő kis ágak képezik. Az 

elülső opticus rétegeket ellátó érhálózatok kapilláris szinten összeköttetésben vannak, 

melyeknek védő szerepel kellene játszaniuk helyi keringészavarok eseten, de a kollateralisok 

működése klinikailag nem igazolt. Az elülső opticus szakasz keringésének vénás elvezetése 

csaknem kizárólag a vena centralis retinae-n át történik. A lamináris cs retroiamináris 

területekről esetenként kis pia vénák szállítják el a vért. de ezek is a vena centralis retinac-bc 

ömlenek. amint az kilép az opticusból (Cioffi I 999). A prelamináris vénák összeköttetésben 

állnak a peripapiIláris chorioidea vénáival. Vena centralis retinae occlusiója esetén ezek a 

csatornák megnyílhatnak és cilioretinális anasztomózisokat képezhetnek a lamina eribrosa 

mögötti erekkel (Hayreh 1996).

1.6. A szem keringésének kvantitatív mérési lehetőségei

Az okuláris hemodinamikai vizsgálatok kezdetben állatkísérletek során invazív 

módszerekkel zajlottak. A selerán vágott ablakon át merték a retina keringésének sebességét 

(Friedman és mtsai 1964). Az uvea vénáinak kanülálása (Bili 1963), jóddal jelölt albumin 

(Kaufmann és mtsai 1973), vagy más radioaktív partikul untok (O'Day és mtsai 1971. Bili 

1984, Nilsson és mtsai 1985) segítségével vizsgálták a szem szöveteinek véráramlását. A/ 

utóbbi évtizedek technikai fejlődése tette lehetővé az emberi szent keringésének egészségre 

ártalmatlan invazív (fluoreszcens - fluoreszccin. vagy ICG- angiográfia. dynamomelriás 

vizsgálatok), vagy noninvazív (ultrahangos és laser optikai módszerek) vizsgálatát.

Az. oplithalmodvnamometria (és a tartósabb regisztrálásra szolgáló 

ophthalmodynamographia) az. artéria ophthalmica vérnyomás mérésének indirekt módszere. 

Az intraocularis nyomás dynamometerrcl történő megemelésével a vénás pulzáció 

kezdetekor, majd az artériás pulzáció megszűntekor (az artéria kollapsusakor) nyert



í! íiható aértékekből kiszámítható a/, artéria ophthalmica kozépnyomása, mely össxehason 

felkaron mért középarlériás nyomás és szemnyomás ismeretében kiszámított un. ..kell é rték 

kel (Weigelin és Lobslein 1963. Szilvássy 1980).

Az okuláris pulzus amplilúJó mérésekor a szisztémás vérnyomás-pulzus okozta

1989). A nyomásingado/ásból kiszámítható a pulzatilis okuláris véráramlás (ha lel tét el ez/ük 

hogy a szemnyomás ingadozást a szembe jutó „vérbolus" pulzustól függő ingadozása okozza, 

hogy retrográd véráramlás nem keletkezik, és a vér és csarnokviz kiáramlás a szemből 

konstans, nem pulzáló - Silver és mtsai 1 989-), A pulzusl'üggö szemnyomás ingadozást a 

chorioidca vértcltségének változása okozza. A mért értekeket befolyásolja a sclera rigidilása. 

a bulbus volumene, a szívfrekvencia, a vérnyomás és a szemnyomás (I larris és mtsai I 999).

A fentiek miatt a pulzatilis okuláris áramlásmérés csak intraindividuális áramlási változások 

mérésére alkalmas, nem használható egyének közötti összehasonlításra.

Az elsősorban orbitaerek vizsgálatára alkalmazott noninvazív módszerek a Doppler

elven működnek. A transeranialis Doppler-ultrahang vizsgálatot (Balázs és Rózsa 1988. 

Balázs és mtsai 1993, 1993/a. 1994) a kilencvenes években a színkódolt Doppler-ultrahang 

vizsgálat váltotta fel. A színkódolt Doppler-ultrahang vizsgálat (color Doppler imaging 

-CDI-) technika a kétdimenzionális B-scan ultrahangos vizsgálatot kombinálja az erek 

színkódolt Doppler vizsgálatával (Powis 1988). Az erekre irányított 5-7.5 MHz ultrahang 

frekvenciát a mozgó véroszlop módosított frekvenciával veri vissza, melyet a detektor 

érzékel, analizál, majd a számított sebességtől és a detektorhoz viszonyított mozgásiránytól 

függő színárnyalatban ábrázolja az. eret a szem hagyományos B-scan képén. Segítségével 

megjeleníthető az artéria ophthalmica. a hátsó rövid és hosszú ciliaris artériák, az artéria és 

vena centralis retinae, valamint esetenként a vortex vénák (Lieb és mtsai 1991. Németh és 

mtsai 1992). Mérhető ezen erek systolés csúcssebessége, végdiastolés- és átlagos áramlási 

sebessége (amennyiben ismert a Doppler szög), valamint e paraméterekből számíthatók 

keringési indexek, a vascularis rezisztencia index (Pourcelot féle index, Pourcdot 1975). a 

pulzatilitási index, az S/D arány (Németh és mtsai 1992).

A color velocity imaging (CVÍ) technika a vcráramlási sebességet nem Doppler-elven 

működő ultrahangos módszerrel, hanem közvetlen lávolság/idö keresztkorrelációs számítás 

revén határozza meg (Bonnefous és Pesque 1986. Németh és mtsai 1997). A technika nem 

terjedt ei szeles körben.



A lézer Doppler áramlásinérés (laser Doppler vclocimelry -LDV-. laser Doppler 

flowmetry -LDF-) az optikai Doppler effektuson alapszik (Riva és misai 1972. 1981, 1989).

A műszer egy laser lénnyel megvilágítja a vizsgálandó szövet egy pontját (160 mikrométer 

átmérő 1000 mikrométer mélységélesség), a szövet es az útba eső mozgó vvt. frekvencia 

eltolódást okozva visszaveri a lényt, melyet a készülék í'otodetektora észiei, és analizálja a 

Doppler spektrum kiszélesedéséi. Az adatokból információ nyerhető az áramló vvt.-k 

összvolumcncről és átlagos relatív áramlási sebességéről (a frekvcnciamódosulástól függi, 

valamint kiszámítható a keringési térfogat, angol elnevezésén „volumetric blood llow". mely 

a szignál intenzitásával arányos.

A konfokális lézer Doppler áramlásmérés (confocal laser Doppler flowmetry - 

Heidelberg retina flowmeter -1 iRÍ7) az LDF-el azonos elven működik (Michelson es SchmauB 

1995). de 780 nm-es dióda lézerrel confokális optikán ál egy 10 x 2.5 fokos területet szkennel 

400 mikromctcrcs mclységclcsscggcl es 10 mikromctcrcs pontossággal. A computer gyors 

Fourier transzformáció segítségével analizálja a frckvcnciakomponcnsckct. Az általa nyerhető 

hemodinamikai paraméterek a volumen, a sebesség és az, áramlás. A technikai feltételekből 

adódóan csak 10 mrn/sec nagyságrendű sebesség becsülhető a módszerrel. így az csak a 

retinális mikrocirkuláció vizsgálatára alkalmas ellentétben az LDF módszerrel, mely ennél 

tízszer gyorsabb sebességnél is tud mérni. Noha a megadott egységek nem valós áramlási 

sebességet jeleznek, a módszer jól alkalmazható összehasonlító vizsgálatokra, követésre 

(Zinscr 1999).

A ..Blue light entoptic phenomen" vizsgálat lényege a saját perimacularis 

kapillárisokban mozgó fehérvérsejtek áramlási sebességének becslése (Riva és Petrig 1 980). 

Egyenletesen nagy intenzitású kék fénnyel megvilágított felületre nézve a fixáló pont körül 

sugár irányban mozgó testecskék, a kapillárisokban áramló fehérvérsejtek (Sinclair és mtsai 

1989) láthatók. Szimuláló computer-ernyő segítségével megbecsülhető a pulzatilis mozgású 

sejtek mennyisége, minimum és maximum sebessége. A módszert széles körben alkalmazták 

a normális és patológiás perimakuláris keringés vizsgálatára.

Angiográfiás módszerek:

Retinális erek átmérőjének mérése:

A retinális erek átmérője mérhető manuálisan a szem fenékről készült képeken 

mikroszkóp alatt mikrométerrel (Sicker és Hickam 1955), a dia ismert mértékű nagyítással 

történő kivetítése után vonalzóval (Bracherés mtsai 1979), vagy kézi bejelölés után

18



los digitális mérése céljábólcomputerrel (Delori és mtsai 1988). A / érátmérő lulyamal 

készített műszer a retinal vessel analyzer (Braucr-Burchardt cs mtsai 1997). A s/emfenéki 

képen látott véroszlop a széli sejtmentes plazma zóna miatt (Bulpitt és mtsai 1970) nem felel 

meg a pontos érátmérőnek. így a mérések pontatlanok. A hiba a négyzetére emelkedik ha az 

erek keresztmetszetét számoljuk. Pontatlanná teszi a méréseket a szem refrakciós hibája 

okozta egyénileg eltérő nagyítás és a kamera ismeri nagyítása is. A I ittmann korrekció 

(l.itlmann 1982. Németh és mtsai 1987) alkalmazása, vagy az aktuálisan mért szem 

tengelyhossza alapján történő átszámítás (Bennet és mtsai 1994) pontosítja az, adatokat. 

Kiküszöbölhető a mérési pontatlanság, ha a módszert csak olyan önkontrollos vizsgálatoknál 

használjuk, ahol az érvastagság változását figyeljük.

A kar-retina idő mérése: A fluorcszcein angiográfiás vizsgálatkor a fluoreszccin 

cubitalis vénába történő beadásával egyidőben indítjuk a kamera óráját, mely a készített 

felvételek oldalán megjeleníti a festék beadása óta eltelt időt. Az. indítástól a festék 

szemfenéki megjelenéséig eltelt időt nev ezzük kar-retina időnek (Schatz és mtsai 1978/b). L-z 

az időintervallum a felkar és a szem közötti véráramot (felkar, szív. kisvárkor, subclavia- 

carolis ágrendszerének keringése) jellemzi. A kar-retina idő (normálisan 8-12 sec) 

megnyúlását észleljük selerotikus. lassú véráramlású egyéneknél. A hagyományos 

fluorcszcein angiográflával (a vénásan beadott festék szemfenéki megjelenése titán kb. 12-20 

fundus felvételt készítünk) elsősorban morfológiai elváltozások diagnosztizálhatok. A 

funduskamerával elérhető leggyorsabb expozíciós frekvencia egy kép másodpercenként, mely 

miatt a felvételekből pontos kvantitatív áramlási adatok nem nyerhetők az igen gyors 

retinakeringésről.

A rctinális erek áramlásának densitometriás mérése a videoangiográfiák elterjedésekor 

vált szélesebb körben alkalmazott módszerré. A másodpercenként nyert 25-50 felvételen 

végzett densitometriás mérésekkel pontos fluoreszcein idő-intenzitás görbe nyerhető, melyből 

átáramlási idők számíthatók. A felszínes retina rétegekben futó ereken mért fluoreszcein 

intenzitás valóban a mérni kívánt erekből ered, mert előtte nincs optikailag takaró réteg, az 

alatta levő ehorioidcál pedig a pigmenthám árnyékolja. (A mélyen fekvő kapilláris rétegből 

eredő fluoreszcencia elhanyagolható.)

A chorioidea kerinaésének fluoreszcein anttiouráliás mérése retinái is erektől mentes 

területen felvett idő-intenzitás görbékből lehetséges. F.xponenciális görbc-modclll alkalmazva 

merhető a testek megjelenésének ideje, lelhalmozodasanak időállandója, mely az adott szövet 

verataramiásál (vcrcsercjcnek idejét) jellemzi (Duijm és mtsai 1997). A módszer csak a



choriokapilláris keringésről ad információt, men a pigment epithel és a hemoglobin 

fluoreszceint abszorbeáló hatása miatt az exeitáló fény maximális áthatolása kb. 30 

mikrométer, vagyis a nagy chorioidca erek alig vesznek részt a fnndtison mért 

fluoreszcenciában. További zavaró tényező a pigment epithel optikai takarása, mel) lóként a 

maculutáj centrális avaseu laris területén kifejezett, valamint a retina ereinek, kapillárisainak 

fluoreszcenciája. F/ek a zavaró tényezők részben kiküszöbölhetők az infravörös 

tartományban fluoreszkáló indocyanin-zöld (K'Cit lesték és infravörös kamera 

alkalmazásával (ICG angiogrália). A videoangiogramm ICG idő-intenzitás diagrammjának 

értékelése az érhártya vizsgált területeinek keringéséről ad információi (Yanu/zi és nílsai 

1994). A choriokapilláris rendkívül gyors keringése miatt a véráramlás dinamikája csak az 

egymás után következő videoképek digitális szubsztrakciójával elemezhető (Flower 1993).

A chorioidca keringése csak speciális műszerekkel vizsgálható. így az érhártya 

keringésének kvantitatív mcrcscvcll a dolgozat nem foglalkozik.



2. Célkitűzések:

hemodinnmikni paraméterek analízise:

- Arieriovenosus áramlási idők mérése rctinális erekről regisztrált lestekdilucios 

görbék matematikai elemzésével.

- Különböző regisztrációs technikák okozta mérési pontatlanság összehasonlítása.

- A dilúciós görbék más-más szakaszán számított arteriovenosus átáramlási idők 

reprodukálhatóságának meghatározása.

- Az arteriovenosus keringési idők élettani jelentőségének elemzése.

- Az arteriovenosus cirkulációs idő jellemző változásainak vizsgálata szemfenéki 

keringési zavarokban:

vénás occlusioban.

elülső ischaemiás opticus neuropathiában.

- Perimakuláris kapillárisokban a keringés sebességének mérése digitális technikával, 

a granuláris áramlás élettani hátterének elemzése.

A glaukómás opticus neuropathia kialakulásában szerepet játszó vaszkuláris tényezők 

vizsgálata.

- Szimplex glaukómás betegek szemfenéki keringésének kvantitatív mérése 

fcslékdilúciós módszerrel.

- A látótér sz.emnyomástól független progresszív károsodását elősegítő etiológiai 

tényezők vizsgálata glaukómás betegek kortörténetének retrospektív elemzésével 

és vérmintáinak vizsgálatával.



3. Retinális keringési idők mérése scanning laser 
ophthalmoscophoz kapcsolt digitális képanalizáló rendszerrel

3.1. A szegmentális arteriovenosus átáramlási idők mérése, 
reprodukálhatósága, információs értéke

A szemlencki erek véráramlásának kvantitatív vizsgálata elősegíti vascularis kórképek 

patomcchanizmusának pontosabb megismerését, a betcgséglelblyás nyomon követését, a 

vérkeringést befolyásoló terápiás eljárások hatásainak objektív értékelését.

Az első angiográfiás hemodinamikai vizsgálatokat Hickam és Frayser végezte 1965- 

ben (Hickam és Frayser I 965). Fluorcszcein angiogrália során 1.5 secundumonkéni készíteti 

felvételek densitometriás mérésével ún. dilúeiós görbéket szerkesztettek. Az artériás és vénás 

görbe matematikai analízisével (Hamilton és mtsai 1928. Stow és Hetzel I 954) kiszámították 

a közepes retinális cirkulációs időt. A későbbiekben egy más munkacsoport ugyanezen 

technikával a retina egy-egy szegmentumának cirkulációs idejét is meghatározta (Bulpitt és 

Dollery 1971). Cinematográfiával, a lényegesen nagyobb képfrekvencia révén (25 Hz), 

pontosabb dilúeiós görbék szerkesztése vált lehetővé (Hill 1969. Evans és mtsai 1973). Az 

1970-es évek elején kifejlesztett fotoelektronikus technikákkal (direkt fluorometria) a 

dilúeiós görbék a vizsgálat alatt közvetlenül regisztrálhatók voltak, mely meggyorsította a 

mérési technikát (Niesel és Gassmann 1972, Ben-Sira és Riva 1973, Eberli és mtsai 1979). de 

több érág vizsgálatához többszöri fluoreszcein injekcióra volt szükség, és a beteg 

szemmozgása gyakran kicrlékelhetetlenné tette a felvételeket.

Nagy előrelépést jelentett a video-fluoreszcein angiográfia klinikai alkalmazása (v an 

Hcuven és mtsai 1971). A felvételek visszajátszásakor a képernyőről photodetektorokkal 

valamennyi tetszés szerinti érágról nyerhető dilúeiós görbe (L'Esperance 1974. Fonda és 

Bagolini 1977. van Heuven és mtsai 1977). A cinematográfiával összehasonlítva a felvételek 

képfrequenciája nagyobb (50 Hz), a vizsgálat kisebb fénvterhelést jelent a betegnek. A 

scanning laser ophthalmoscop (Plcsch és Klingbeil 1988, (label és mtsai 1988. Nasemann 

1990) jobb térbeli felbontású (8-10 pm) videoangiogrammokal biztosít, kisebb fényenergia 

(100 pW) alkalmazása miatt a beteg számára kényelmesebbé teszi a vizsgálatot, törőköxegi 

borússágok esetén is jó felvételek készíthetők (Nasemann 1990). A digitális képanalizáló 

renus/erekkei (Preuöner es mtsai i 983. Jung es mtsai i 98.3, Koyania és mtsai ivvőj 

lényegesen gyorsítható, automatikussá tehető a kiértékelés.



A rohamosan fejlődő technika miau évről cvre változó vizsgalati módszerek mellett 

különböző munkacsoportok eltérő matematikai módszereket alkalmaztak a cirkulációs idők 

^határozásához (Riva és mtsai 1 078 Richard és ntlsai 1084. Mis/alok 1087. Wolf és mNa 

]980, Rehkopfés mtsai 19901. mely nehezíti az eredmények összehasonlítását.

Tanulmányunk célja az. általunk használt digitális kepanali/.álo rendszer mérési 

pontatlanságának meghatározása mellett a különböző matematikai módszerekkel számított 

keringési idők reprodukálhatóságának v izsgálata. Az eltérő áláramlási idők li/iológiai 

információs értékét tárgyalva keressük a klinikai vizsgálatokhoz leginkább alkalmas 

módszert.

3.1.1. Betegek és módszer

3.1. /. /. Scanning laser ophthalmoscop (SLO):

A lluoreszeein video-angiográliához használt scanning laser ophthalmoscop (SL.C): 

Rodcnstock. München, Németország) fő működési elve a 4. ábrán követhető nyomon (Plescli 

és Klingbeil 1988. Nasemann 1989. Nasemann és mtsai 1989).

4. ábra: A scanning laser ophthalmoscop működési elvének vázlatos rajza. 

A magyarázatot lásd a szövegben.
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Hgy 10-20 mikrométer átmérőjű. fókuszált lézersugár (lliioies/eciii angiográliu 

esetében az argon lézer 488 nm-es tartománya) igen nagy sebességgel pontról pontra, sorról 

sorra (62? sor/kép) letapogatja a liindus - tetszés szerint változtatható - 40° vauv 10° átlóin 

téglalap alakú területét. A Hindus egy-egy pontján észlelt fluoreszcenciái megfelelő szűrő 

közbeiklaiasa\al egy nagy crxckcnysegu detektor -a letapogató lézersugárral térben es időben 

szinkron működve- méri és videojellé alakítja. Az így n\erl analóg információ (50 félkép' 

sec) a képbe vetített f  i 00 sec. pontossággal működő időszignállal együtt egy TV- monitoron 

közvetlenül ellenőrizhető, (a lézersugár pontosan fókuszálható, a v izsgálandó fundus terület 

tetszés szerint változtatható), és videoszalagra (esetünkben S-VHS) rögzíthető. A szembe 

vetülő lézersugár fókuszpontja a pupilla síkjában van. így a belépésbe/ mintegy I mnr-es 

terület elegendő, míg a pupilla maradék területe a rellektált sugarakat engedi át. A fentiek 

miatt az SLO fényérzékenyebb a hagyományos fundus kameránál, és nem tágított szembogár, 

közepes fokú törőközegi borússágok mellett is értékelhető felvételeket készít (Plcsch és 

K.IingbeiI 1088).

Az SLO előnye a fundus kamerával szemben tehát: nagy időbeli (50 félkép / perc) 

felbontás, a pontról-pontra megvilágítás miatt magas kontraszt és jó mclyscgclcsscg. kis 

fényterhelés a betegnek, jól értékelhető képek szűk pupilla és/vagy törőközegi borússágok 

mellett is.

3.1.1.2. Betegek:

Tizenhárom egyént vizsgáltunk a müncheni Ludwig-Maximilians Universitát 

Szemészeti klinikájának fluoreszeein angiográftai laborjában. A I I férfi és 2 nő 

középéletkora 45 (27-64) év volt. Kilenc beteg retinopalhia centrális serosában szenvedett 

kisfokú festékszivárgással a maculatájon, négy betegnél körülírt maculatáji pigment cpithel 

léziót észleltünk festékszivárgás nélkül. Anamnézisükben nem szerepelt vascularis 

megbetegedés, nem szedtek keringést befolyásoló gyógyszert, vérnyomásuk cs 

szemnyomásuk a vizsgálat előtti mérés alapján a normális tartományban volt. Előzetes 

felvilágosítás után valamennyien beleegyeztek a kétszeri fiuorcszecin video-angiográliás 

vizsgálatba.

3. /. 1.3. A vizsgálat menete:

Szokásos előkészítés után cubitális vénába helyezett kanül egyik nyílásán át 1.5 ml 

20%-os nátrium-fiuoreszceint. majd a másik nyíláson át azonnal nagy nyomással 20 ml
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fiziológiás sóoldatot fecskendeztünk. A fiziológiás sóoldat utánfccskendezcsének célja, hogy 

a fluoreszcein bolusz nagy sebességgel, jelentős hígulás nélkül érkezzen a jobb szívfélhez, és 

onnan egy szívciklus alatt továbbítódjon (Riva és Ben-Sira 1974). A fluoreszcein injekció 

indításának pillanatában indítottuk az időmérő szerkezetet. A kiértékelést zavaró 

szemmozgások elkerülése végett a beteg a másik szemével egy tükrön at távoli fénypontot 

fixált, és az injekciót követő felszólítás után 20-30 másodpercig nem pislogott. Az 

angiográfiás vizsgálatot 10-15 perc múlva - ez idő alatt a fluoreszcein szinte nyomtalanul 

eltűnt a szemfenéki erekből - ugyanezen technikával megismételtük. Az angiográfiát az SLO 

készülékkel, 488 nm-es megvilágító lézerfénnyel, standard 135 gW lézerenergiával végeztük. 

Az SLO és a felvételeket rögzítő S-VHS videorecorder erősítése és „offset”-je fixált volt.

Tíz betegnél végeztünk ismételt video-angiográtiás vizsgálatot, és további három 

beteg azonos körülmények között készített egyszeri angiogramját értékeltük.

3.I .1.4. Az angiogrammok értékelése-.

A videoszalagra tárolt képinformációt egy IBM-AT személyi computerbe integrált, az 

adatokat digitalizáló, majd újra analóg jellé alakító rendszer (PC Vision , Image Technology), 

és egy analizáló program (Java, Jandel Co.) segítségével elemeztük (Nasemann 1989, 

Nasemann és mtsai 1989).

5, ábra: A digitális képanalizáló rendszer képernyőjéről készült fotó a méröablakok 

elhelyezkedését mulatja a retinális érágakon (A). A mérőablak szélessége az artériáknál 

egyenlő az ér átmérőjével, a vénáknál jelzenen nagyobb annál (B).

A fluoreszcein átáramlást jelző fényintenzitás értékeket a retinális artéria és véna 

négy-négy fö ágán, papillán kívüli területen, az első és második oszlás között regisztráltuk (5.
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ábra A kcp). Az érre helyezett négyzet alakú méröablak területe az arierioláknál az 

érátmérőtől függően 9*9. ill. I I * I 1 mérési pont. a venulaknál I 1 * I 1. ill. 1 2* 1 2 mérési pont

meg (lásd ..A mérési módszer okozta pontatlanság" c. fejezetet). A mérés helyét a 

képernyőről készített polaroid fotón dokumentáltuk (5. abra A kép).

A mérési 2-2 secundummal a lluores/eein szemmel látható megjelenése előtt kezJtük. 

és a felvételt 0.2 secumlumonként megállítva, a mérőablak helyzetót szükség szerint 

manuálisan korrigálva, átlagban 20 secundumon át (40 mérés/ dilúciós görbe), a recirkuláció 

megjelenéséig folytattuk. A mérés 0.5 secundumonkénti időintervalluma nem rontotta a 

mérések pontosságát (lásd „A mérési módszer okozta pontatlanság" c. fejezetei). A 

mérőablak területén mért átlagos intenzitásértékeket az analizáló program a mérés 

sorrendjében automatikusan tárolta. A mérés kezdeti időpontját - a képbe vetített idöszignal 

alapján- az injekció utáni secundumban megadva a tárolt adatokat idő-intenzitás diagrammon 

ábrázoltuk. A mért pontokra illesztett görbét (dilúciós görbe) matematikailag elemeztük.

3.1.1.5. Matematikai elemzések:

Bárból a szervezetben mért dilúciós görbe matematikai elemzésére számos módszer 

ismert a szakirodalomban. Többek között alkalmazzák a görbe minimum intenzitásához 

tartozó időt (initial time. Wolf és mtsai 1989/b), az ascendáló szár félidejét (half rise time. 

Wolschendorf 1983), középidejét (mean rise time. Wolschendorf 1983). a maximális 

intenzitáshoz tartozó időt (time to maximum, Fonda és Bagolini 1977, Wolschendorf 1983). a 

teljes dilúciós görbe súlyvonala által meghatározott időt (line of gravity time, Wolschendorf 

1983), vagy a két dilúciós görbe kereszt korrelációjával meghatározott időt (cross-correlation 

time. Wolschendorf 1983).

Saját vizsgálataink során a dilúciós görbék matematikai analízise, az arteriovenosus 

cirkulációs idők kiszámítása a Java programra írt kisegítő programok révén félaulomatikusan 

történt. Az átáramlási idők számításához használt referencia pontokat a 6. ábra mutatja.



6. ábra: A dilúciós görbéken kijelöli 

referencia pontokhoz tartozó időket 

használtuk a cirkulációs idők számításához. 

(A pontok matematikai definícióját lásd a

1 0 1 2 1 4 1 6 18 20 22 24 26 28 30 szövegben.)
Idő (sec)

A görbe minimális és maximális pontjához tartozó időpont meghatározása (.lung és 

mtsai 1983. Wolfcs mtsai 1989. Koyama és mtsai 1990) az ingadozó háttérintenzitás, ill. a 

1.5-2 secundumon át tartó csúcsi szakasz, miatt pontatlan, ezért mi a három legalacsonyabb és 

a három legmagasabb intenzitásérték átlagából kiindulva a görbe jól definiált felszálló szárán 

jelöltünk ki kél referencia-pontot. Meghatároztuk a felszálló szár P / -Imin > (lmux-Imin)*o. / 

és a P2=Imitx-(Imax-Imin)*0. / pontokhoz tartozó időpontokat. Jellemeztük továbbá a görbe 

leszálló szárának egy pontjához P j lmax-(lmax-lmin)*0.1 tartozó időt, valamint azt az 

időpontot, melyet az !>Imax50% görbe alatti területrész súlyvonala (LGso) metsz ki az x 

tengelyen. Az időértékek meghatározása az illesztett görbéből intrapolálva század see. 

pontossággal történt. Mind a négy fő artéria- és vénaág dilúciós görbéjének jellemzése után 

kiszámoltuk a 7. ábrán vázolt cirkulációs időket (arteriovenosus differencia idő. AVDT).

Vizsgáltuk a vénás és artériás görbék közötti időkülönbségeket a P). Pg. P3 

pontoknál. Kiszámítottuk továbbá a görbe ascendáló szárának középideje ("mean rise 

timc"=MRT, Wolschcndorf 1983). a csúcsi része ("to peak limc"=TPT), a P[ és P3 pontok 

közötti félidő ("mean bolus iimc"=MBT). és az l>lmax50% görbe alatti területrész, 

súlyvonala ("line of gravity time"50= I.GT50) által meghatározott átáramlási időket, és



7. ábra: Az artcriovenosus cirkulációs idők (AVDT) az artériás cs vénás dilúciós görbék 

közötti időtávolságol jelzik a görbék eltérő pontjain meghatározva. (P jT , P2T, P3T a görbe 

három referencia pontja által meghatározott idő, TPT: "to peak time", MRT: "mean rise 

time", MBT: " mean bolus time". LGT50: a felső görbefél alatti terület súlyvonala által 

meghatározott idő)

3.1.1. fi. A mérési mé)ds:er okozta pontatlanság:

A méröablak optimális nagyságának megválasztásához 5x5. 7x7. 9x9. I l xl l  mérési 

pont nagyságú négyzet alakú ablakokkal próbaméréseket végeztünk egy reiinális artéria és 

véna ugyanazon szakaszán. A 8. és 9. ábrák jól mutatják, hogy a méröablak nagysága 

befolyásolja a mért dilúciós görbe alakját.
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Intenzitás

Idő (sec.)

8. ábra: I lógván befolyásolja a mórőablak nagysága a/ artériás dilúciós görbe lefutását. AOl: 

Aren of interest, MRT: ..mean rise time", LGT: ..line of gravity 50° o lime".

Intenzitás

Idő (sec.)

9. ábra: Hogyan befolyásolja a méröablak nagysága a vénás dilúciós görbe lefutását. AOl:



san a diliAz artéria cselében a mérőablak területének növekedésével párhuzamos 

görbe felszálló szára laposabb, a csúcsa jobb leié tolódik (8. ábra). A vénán mérve a felszálló 

szár nem változik, de a eörbe maximuma natív méröablakoknál balra tolódik (9. ábrát. A 

vizsgált erek átmérőié kb. 9 mérési pont volt. vagyis a 1 I x 1 I -es és 13x1 3-as méröablakok 

nagyobbak voltak az érátmérőnél, es így a hatter chorioidea fluoreszcenciát is merték, 

melynek keringési paraméterei eltérőek. A görbék eltolódása a mert perlú/iós időket is 

befolyásolja (lásd tíz ábrákon belüli táblázatokat, melyek két számított perfúziós idő 

változását MRT. I.GTsn-mulalja). Ha az érátmérőnél kisebb méröablakkal mértünk, akkor az 

artérián az időeltolódás nem volt nagyobb U.l secundumnal. míg a vénán a tVlR'f 0.3 

secundiimol. az l.CJTso 0.2 sceundumol ingadozott. A fenti görbeeltolódások átlagos 2 

secundumos relinális perfúziós idővel számolva 5-10%-os pontatlanságot eredményeznek. A 

fentiek alapján a mérőablak nagysága okozta pontatlanság úgy csökkenthető minimálisra, ha 

az ablak nagysága az érátmérővel egyenlő. A vénákban a fluoroszecin először az érfal mentén 

jelenik meg. cs fontos, hogy azt detektáljuk. így az érátmérőnél jelzetten nagyobb ablakban 

mértünk. Az artériáknál az érátmérőnél kisebb ablak is elfogadható, bár a centrális áramban 

tömegével keringő vvt.-k nem festődnek fluorcszccinncl. így ott kisebb az intenzitás, sőt a 

hemoglobin fényelnyelő hatása tompíthatja a felette áramló széli plazmaoszlop 

fluoreszcenciáját is (Delori és mtsai 1978).

A mérőablak helyzetének manuális korrekciója is mérési pontatlanságot okozhat. 

Különböző nagyságú mérőablakokat húszszor egymás után ugyanazon érszakaszra 

helyeztünk (egy személy, P. Zs. végezte a vizsgálatot), és mértük az ablakon belüli átlagos 

fluoreszcein intenzitást. Az érátmérőt nem meghaladó ablakméretek esetén a pozicionálás 

miatti átlagos intenzitásingadozás meglepően alacsony, egy százalékon belüli volt. Az 

érátmérőnél nagyobb ablakok esetén feltehetően a chorioidea egyenetlen lluoreszcenciája 

miatt a szórás nagyobb volt.

A minél ritkábban végzett intenzitásmérés szintén pontatlanná teszi a dilúciós görbét. 

Vizsgálataink alapján a minden második félképen (0.08 sec.) végzett mérés és a fél 

másodpercenkénti mérés alapján rajzolt dilúciós görbe alig tért el (lásd a 10. ábrát). Tíz 

angiogramon ellenőrizve a két mérés közötti átlagos idöeltérés 0.1 sec., mely a számítolt 

átáramlási időkben 3-5 százalékos hibát okoz.



Intenzitás

Idő (sec.)

10. ábra: Mérési gyakoriság hatása a dilúeiós görbe alakjára.

Az SLO és digitális képanalizáló üzembe helyezésekor végzett mérések alapján a 

vidcojclszint ingadozása a szalagra való rögzítéskor ill. az állóképen való méréskor 2-3 %-os 

mérési varianciát okozott az általunk alkalmazott mérőablak méreteknél. Vizsgáltuk azt is. 

hogy a képi információ S-VHS videoszalagra történő rögzítése mekkora intenzitásvesztést 

okoz a direkt digitalizálással szemben. Összehasonlítottuk a teljes kép átlagos intenzitását, 

vizsgáltuk a képpontok intenzitásának hisztogrammját. hogy lássuk van-e eltolódás valamely 

intenzitástartomány felé. Az átlagos intenzitás 31.25 volt a direkt digitalizált képen, míg 

31.59 volt a videoszalagra rögzített, majd digitalizált képen. A képpontok hisztogrammja sem 

mutatott lényeges eltolódást. Ugyanakkor azt észleltük, hogy a videoszalagra való rögzítés 

nivellálja a minimum és maximum intenzitásértékeket, vagyis szűkíti az intenzitás 

spektrumát. Ha ez a homályosító hatás azonos mértékben érinti a dilúeiós görbe alsó és felső 

szakaszát, akkor a perfúziós időt nem befolyásolja, de ha csak a görbe felső felét simítja, 

akkor sem okoz 3-5%-nál nagyobb perfúziós időingadozást.

A mérési módszer okozta pontatlanság tehát a biológiai mérések pontatlanságának 

tűrési határán belül van, összegződve sem több 15-20%-nál.



3.1-2. Eredmények

anuiogramm kétszeri computeres kiértékelése során rocrt adatokat ö.vs/.ogc/tük. Va!nnicr,:;\ 

vizsgálat esetében jól definiál ható dilúciós görbéket nyertünk.

J. 1.2.1 Technikai rcproihtkálhalósicj,:

Huszonhárom angiogramni 92 érszegmentumának kétszeri kiértékelését ugyanazon 

személy (P. Zs.) átlagban kéthetes időkülönbséggcl végezte. Az. első vizsgálatkor készített 

Polaroid fotók segítségével a második mérés ugyanazon érszakaszokon, ugyanazon 

időpontokban történt.

A dilúciós görbék valamennyi referencia pontnál kevesebb, mint 2% időcltérésscl 

reprodukálhatók az. első analíziskor mért adatok százalékában kifejezve (II.  ábra). A 

regisztrálás pontatlansága egyenlő az. arteriolákon és venulákon.

Ilii
P2 P3 LG50 P1 P2 P3 LG50

11. ábra: A fluoreszcein angiogrammok kétszeri analízisekor regisztrált dilúciós görbék 

átlagos időeltérésc a görbék referencia pontjainál (n=92). Az oszlopok feletti számok az első

injekció kezdetétől.



A dilúciós görbék ismételt regisztrálásánál észlelt 0.5-1.8%-os idöellérés a görbék 

matematikai analízisével nyert cirkulációs időkben 6-20%-os devianciát okoz. Kz a deviancia 

a Pl pontnál mért cirkulációs idő cselében statisztikában szionillkáns íp<0.05. Student t- 

teszl. párosított minták).

A 12. abra a második analíziskor nyert. 7 különböző módszerrel számított áláramlási 

időket az elsői analíziskor nyert átáramlási idők függvényében ábrázolja. A mérési pontokra 

illesztett regressziós egy enes egy enlete és a korrelációs egy üttható négy zete (R . 

determinációs koefficiens) a reprodukálhatóságot jelzik. A legjobban reprodukálható, 

legkisebb eltérést (6%) mutató AVI) f az LCjTs().

12. ábra: A cirkulációs idők technikai reprodukálhatóságának lineáris regressziója (n—92). 
Az ábrarészlelck a különböző módon számított cirkulációs időket tartalmazzák. (A 
deliniciókat Id. a matematikai elemzések leírásánál.) Valamennyi ábrarészleg vízszintes 
tengelye az első kiértékeléskor, függőleges tengelye a második kiértékeléskor számított 
AVDT-kel ábrázolja secundumban kifejezve. y=a+bx a pontokra illesztett regressziós 

egyenes egyenlete. R a korrelációs együttható négyzete (determinációs együttható).
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Az. első és második kiértékelés eredményei közötti eltérés oka a mérési technika 

pontatlansága, mely a mcröablak elhelyezésének szubjektivitásából, a mérés gyakoriságából, 

valamint a röe/ítési és digitalizálási technikából adódik l lásd „A mérési módszer okozta 

pontatlanság" c. fejezetet).

3.1.2.2. Infniiih/ividii/'ili.s ivproí/iikíilhalósáp'

13. ábra: A cirkulációs idők intraindividuális reprodukálhatóságának lineáris regressziója 

(n=40). Az ábrarészletek a különböző módon számított cirkulációs időket tartalmazzák. (A 

dcliníciókat Id. a matematikai elemzések leírásánál.) Valamennyi ábrarészleg vízszintes 

tengelye az első vizsgálatkor, függőleges tengelye a második vizsgálatkor számított 

cirkulációs időket ábrázolja. y=a+bx a regressziós egyenes egyenlete. R' a korrelációs 

együttható négyzete (delerminációs együttható).

A 10 betegnél 10-15 percen belül azonos körülmények között ismételt vizsgálattal 

nyert átáramlási időket az. első vizsgálat eredményeinek függvényében a 13. ábrán ábrázoljuk. 

A diagrammok valamennyi beteg 4-4 fő érszegmentumának átáramlási idejét tartalmazzák



(40 adal/vizsgálai). A legjobb reprodukálhatóságul a / LG Imi módszer imitálja. Az isméiéit 

vizsgálattal nyert AVDT-k átlagos eltérése 10-22% között mozog (az első vizsgálat 

eredményeinek százalékában kifejezve). Párosított Student t-teszttel vizsgálva az AVI) I' a P| 

pontnál a második vizsgálatkor szignifikánsan eltér, legtöbbször rövidebb az. első 

vizsgálatkor mért értéknél (p<().()5). Az AVDT-P-; a második vizsgálatkor a legtöbb esetben 

hosszabb, de az eltérés statisztikailag nem szignifikáns (p=0.()5). A mérési pontatlanság 

okozta eltérés miatt ez nem tekinthető az esetlegesen a vénákban maradt lluoreszeein 

hatásának.

A 13. ábrán jelzett dclerminációs együtthatók alacsonyabbak az 12. ábra 

együtthatóinál, mely arra enged következtetni, hogy a 15 percen belül ismételt vizsgálattal 

nyert adatok devianciáját a mérési pontatlanságon kívül a betegek megváltozott keringési 

állapota is befolyásolja.

3.1.3. Megbeszélés

A szemfenéki véráramlás kvantitatív vizsgálatának egyik módja az arteriovenosus 

cirkulációs idők meghatározása fluoreszcein festékdilúciós módszerrel. A modern 

videotechnika és a computerizált adatfeldolgozás révén a módszer egyszerűvé, gyorsan 

kivitelezhetövé vált. A szélesebb körű klinikai alkalmazáshoz ismernünk kell azonban a mért 

cirkulációs idők információs értékét, technikai és intraindividuáIis reprodukálhatóságát. 

Videoangiográfiás vizsgálatainkat -a készülék előnyeit kihasználva (Plesch és Klingbeil 1988. 

Gabel és mtsai 1988. Nascmann 1990)- scanning laser ophthalmoscoppal végeztük.

A szemfenéki ereken regisztrált dilúciós görbék alakját a vizsgált egyén 

szív-érrendszeri állapotán kívül a vizsgálati technika, a vizsgáló rendszer érzékenysége is 

befolyásolja (Plesch és Klingbeil 1988). Meredeken emelkedő, majd gyorsan csökkenő 

intenzitású dilúciós görbék nyerése céljából fontos, hogy a fluoreszcein egy boluszban érje el 

a jobb szívleld (Ríva és Ben-Sira 1974). flz legjobban úgv érhető cl. ha kis volumenű 

fluoreszceint adunk, és ennek áramlási sebességét nagy mennyiségű fiziológiás sóoldat 

utánfecskendezésével is növeljük (íiberli és mtsai 1979, Nasemartn és mtsai 1989, Koyama és 

mtsai 1990). A beteg zavaró szemmozgásai előzetes felvilágosítással, optimális fixáltatással 

küszöbölhetők ki (van Heuven és mtsai 1977). A technikai okokra (videoszalagra rögzítés, 

digitalizálás, mérőablak manuális pozicionálása, a dilúciós görbe pontsürűsége)
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visszavezethető mérési pontatlanság 3-5 %-os átáramiási idöeltérést okoz. A számított 

cirkulációs időt 5-10%-al módosíthatja a mérőablak nagysága is. Riva és mtsai vizsgálatai 

3|3nián a dilúciós görbe akkor reprezentálja adekvátan a téstékkoncentráció időbeni 

változását, ha a méröablak az artéria átmérőjével egyenlő, véna esetében annál kissé nagyobb 

(Riva és mtsai 1978). így minimalizálható a lesték változó térbeli eloszlása és a hemoglobin 

fényt abszorbeáló hatása miatti görbe-disztorzió. Tisztán retinális cirkulációs idők 

meghatározása céljából papillán kívüli területen, ahhoz, közeli érszakaszokon mértünk.

Standardizált vizsgálati technika mellett a retinális artéria ágaiban megjelenő 

fluoreszcein bolusz idő-intenzitás görbéje a kisvérkör, artéria carotis, illetve artéria 

ophthalmica keringését jellemzi (Eberli és mtsai 1979). Az artériás ágakban szétoszló 

fluoreszcein bolusz különböző hosszúságú utat megtéve időben elnyúlva érkezik vissza a 

vénába, mely az arteriolán mért görbénél szélesebb vénás görbét eredményez. A cirkulációs 

idők, melyek a vénás görbe adott pontjainak távolságát mérik az artériás görbe azonos 

pontjaitól, a retina szegmentális keringésének más-más szakaszát jellemzik (14. ábra A kép).

14. ábra: Az artériás görbe alakja a kisvérkör, artéria carotis, artéria ophthalmica 

keringésétől függ. A vénás görbe különböző szakaszai a retinális szegmentum eltérő 

területeinek vérátáramlását jellemzik (A kép). A maculatájat és a közepes perifériát érintő 

lassú retinális keringés a vénás dilúciós görbe lelapulását, descendáló szakaszának 

elnyújtottságát okozza, míg az ascendáló szár alakját alig befolyásolja (B kép).

A görbék kezdeti pontjából számított "minimal time difference" a legrövidebb 

áramlási utat, a papilla közeli rövid ágak keringését vizsgálja. A mért idő a mérés helyétől és 

a vizsgáló rendszer érzékenységétől függően tanulmányonként igen eltérő (Jung és mtsai 

1983, Wolf és mtsai 1989, Koyama és mtsai 1990), információs értékét rossz technikai 

reprodukálhatósága is rontja (Koyama és mtsai 1990). Vizsgálataink alapján a görbe
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asccndáló szárának 10%-ánál méri P ] f  is nagy devianciái mutál. A "half maximal lime" (az. 

ascendáló szár 1- Imax5ü% intenzitású görbcponlja állal meghatározón idő) (Koyama és

kö/.épiJejc) segítségével számolt cirkulációs idők feltehetően a macula közeli érrendszer 

(nazálisán a maculának megfelelő terület) keringését reprezentálják (Koyama és mlsai Időd). 

Koyama vizsgálatai alapjait a görbék aszeendáló szárának felső felén mért cirkulációs idők 

jobban reprodukálhatók (Koyama és mlsai 1900). E/l a megfigyelést az. általunk vizsgált Pgf 

reprodukálhatósága is igazolja. A "to peak time=TPT" (a maximális intenzitásértékhez 

tartozó idő) (Koyama és nitsai 1990. Rebkopfés mtsai 1990) compulerizálf technikákkal való 

meghatározását az 1.5 secundumon át tartó csúcsi szakasz miatt véletlenszerűnek tartjuk, 

ezért mi a P2 és P3 pontok közötti félidőt vizsgáltuk. A vénás görbe deseendáló szakasza a 

kiterjedtebb, távoli kapilláris ágyakat passzáló. illetve esetenként a szegmentumok közötti 

anasztomózisokon át (Bulpitt és Dollery 1971. Khoobehi és nitsai 1990) a másik artériaág 

felöl jövő fluoreszeeint jelzi. Hz az elnyúló bolusz a vénás főágba visszaérkezve a rövidebb 

ágakból jövő. ekkor már kevesebb fluoreszeeint tartalmazó vérrel keveredve felhígul. Az 

intenzitás mindaddig csökken, míg a recirkulációval újabb fluoreszcein mennyiség nem 

érkezik. A recirkuláció meghiúsítja a távoli periféria valós átáramlási idejének 

meghatározását. A "mean circulation time" (a görbe alatti terület középpontja) elvileg a 

retinális szegmentum keringésének csaknem egészét jellemzi. A módszer hiányossága 

azonban, hogy a görbe alatti terület kiszámításához a leszálló szakaszt a recirkuláció zavaró 

hatása miatt egy egyenessel (Hamilton és mtsai 1928, Hickam cs Frayscr 1965, Bulpitt és 

Dollery 1971. Niesel és Gassmann 1972), vagy log.-normál görbcívvcl (Stow cs Hetzel 1954. 

Riva és mtsai 1978, Fberli és mtsai 1979. Koyama és mtsai 1990) modellálja, vagyis 

extrapolált adatokkal számol. Kis mennyiségű fluoreszcein gyors injekciójával egészséges 

keringés mellett a dilúciós görbe deseendáló szakaszának mintegy 60-70%-a regisztrálható a 

recirkuláció előtt. Ezt figyelembe véve módosítottuk a "line of gravity" (a görbe alatti terület 

súlyvonala) módszert (Wolschendorf 1985). Az l>Intax50% pontok által alkotott görbe alatti 

területrész súlyvonalával számítottuk ki a cirkulációs időket. Vizsgálataink alapján ez a 

módszer bizonyult technikailag és intraindividuáiisan a legjobban reprodukálhalónak. Ennek 

oka az. hogy az így számolt AVDT-t a görbe valamennyi Imax 50% feletti pontja 

befolyásolja, és így az egy-egv ponton észlelt mérési pontatlanság okozta ingadozás 

kiegyenlítődik. A módszer további előnye, hogy a macula és a közepes periféria keringését



jellemzi- mely vascularis betegségekben a leginkább érinteti, Elméleti megfontolásaink és 

Eberli klinikai megfigyelései alapján (fberli és mtsai 1979) a lassú relinális keringés a vénás 

cnrhe rlesceiuláló szárának elnvúíiottsáeál okozza. mít> az ascendáló szár lefutását alig 

befolyásolja ( 14. ara B kép), fiz. az állapot mennyiségileg legjobban az. LG Ié„ módszerrel 

jellemezhető.

Eredményeinket összegezve úgy véljük, hogy az Sl.O- digitális képanalizáló rendszer 

jó mérési pontossága révén alkalmas a rétináIis keringés kvantitatív v izsgálatára lluoresxcein 

festékdiIirciós módszerrel. Az eltérő matematikai módszerekkel számolt cirkulációs időket 

összehasonlítva az I.GT,(J-l tartjuk a legjobban reprodukálhalónak. Alkalmazását klinikai 

információs értéke miatt is javasol juk.



3.2. A retinális arteriovenosus átáramlási idők mérésének gyakorlati 

alkalmazása

3.2.1. A retina normál arteriovenosus átáramlási ideje

A normál énekeket 41 eevén (21 nő, 20 férfi, átlag éleikor: 47.2 -t 14..5 ev) 

vizsgálatából nyertük. Valamennyinknél egy szemen észleli elválio/ás miau kérlek 

angiográfiás vizsgálatot. A méréseket az egészséges oldalon végeztük. A késői fázisban 

készíteti angiogramm elégséges volt a beteg szem diagnózisának felállításához, Egyik beteg 

sem szenvedett szemészeti, vagy általános érbetegségben, keringést befolyásoló gyógyszert 

nem szedtek. Valamennyien beleegyeztek a vizsgálatba. Azon a szemen, ahol a keringést 

méréseket végeztük az átlagos látásélesség 0.9 ± 04 9 volt. Négy betegnél angiográfiás 

eltérést nem észleltünk egyik szemen sem (igazi normál egyének). Tíz beteg másik szemén 

relinopathia centrális serosát. 8-nál chorioidca naevust. 3-nál iris naevust. 4-nél iris cystál. 5- 

nél diszkrét maculatáji pigment egyenetlenséget, 2-nel macula lóramenl, 3-nál opticus 

neuropathiál diagnosztizáltunk. Kettőnél a másik szem kancsalság elleni műtétje után 

vizsgáltuk a szem keringését, eltérést nem észleltünk sem az ép, sem az operált oldalon. A 

kontrollok szisztémás vérnyomása 125 ± 23.6 Hgmm. diasztolés vérnyomása 83.3 ±4 0.7 

Hgmm. pulzusa 80 ± 1 5.5 volt. Tizenkilenc szemen mind a négy fő retina érágban mértük az 

arteriovenosus átáramlási időt. ezeket átlagoltuk, és egy értékként vettük figyelembe a normál 

értékek számításánál. A többieknél csak l-l ágon mértünk. A normál értékeket a legjobban 

reprodukálható LGTjo módszer szerint határoztuk meg. A retina kvadránsainak átlagos 

keringési idejét és szórását az I. táblázatban foglaltuk össze.

Az átlagos retinális keringési idő 2.65 ± 0.63 s, mely a vizsgált egyéneknél 24%-os 

variációs koefficienst mutatott. A kvadránsokként! átlag megközelítően azonos, a nazális 

negyedekben jelzetten rövidebb volt. Egy beteg négy. papilla közeli crágában felvett dilúciós 

görbéjét a 15. ábra mutatja, mely jól demonstrálja az azonos intcnzitáscrősscgct. és a hasonló 

görbelefutást, mely közel azonos átáramlási időket eredményez. Az adatok variációs 

koefficiense a temporális felső érárkádban volt a legkisebb. 25%. a nazális alsó érágban volt a 

legmagasabb, 46%. Az eltérés oka az crágak hosszának, ill. az általuk ellátott területek 

nagyságának egyének közötti nagy variációja.



40

1. táblázat: A retina to érágainak átlagos keringési ideje. A/, átlagos relinális keringési időt 
azon 19 beteg átlagértékeiből s/ám ílo ttuk . kiknél mind a négy kvadránsban mértük az 
átáramlási időt.

Fő érágak "= Keringési idő (LGT5n) Variációs koefficiens |

Temporalis felső 24 2.79 i U . 71 s

Temporális alsó 28 2.80 4 0.96 s 34%

Nazális felső 22 2.61 ± 0 .8 6  s 33%

Nazális alsó 22 2.37 ± 1 .0 8  s 46%

Átlagos relinális

keringési idő 19 2.65 ±0.63 s 24%

A-V temp.sup. A-V temp.Int.

A-V naa.aup. A-V nas.inf.

15. ábra: l'igv beteg négy papilla közeli érágában regisztrált dilúciós görbe.



Az irodalomban számos adat található az arteriovenosus úláramlási idő normál 

értékéről, de az adatok nem összehasonlíthatóak, meri más-más módszerrel számították őket. 

a rliliíciós görbék indulásánál számított minimális időt 1.2-1.4 s-nnk (Obcrhoff és mlsai 

1965. Wolf és mtsai 1989). a csúcstól csúcsig tartó időt (Honda és Bagolini 1977)4.0 s-nak 

adják meg. míg a/, úgynevezett „mean transit lime” J.4-4.7 s-ig terjed (1 liekum es i-'ravsoi 

1965. Bulpitt és Do 11 ery 1971. Eberli és mtsai 1979. Blair és mlsai 1982). Az általunk 

meghatározott LG 14o áláramlási idő nem méri a távoli periféria keringési idejét, de valós, 

mért értékekkel számol, és jól jellemzi a legtöbb betegségben érintett közepes perifériás 

véráláramlásl.

A vizsgált normál egyéneknél, sent a későbbiekben ismertetendő keringészavarban 

szenvedő betegeknél nem találtunk korrelációt az arteriovenosus átáramlási idő és az aktuális 

vérnyomás, pulzus, életkor között (Nasemann és mtsai 1992). Hz megerősíti mások 

eredményét (Bertram és mtsai 1988. Reim és Wolf 1989). míg megkérdőjelezi Richard 

közleményét, mely szerint a lenti paraméterek közöli kapcsolat van (Richard 1985. 1985/a).

3.2.2. Az arteriovenosus átáramlási idők változása vénás occlusioban

A szemfenéki vénás keringészavar lehet vénás stasis szindróma, a vena centralis 

retinae, vagy annak egy (esetleg kettő) ágának elzáródása. A kiváltó ok nagy valószínűséggé! 

krónikus artériás keringészavar mellett kialakuló hirtelen perfúziós-nyomás csökkenés 

(éjszakai vérnyomásesés), mely haemorrhagiás necrosishoz vezethet. Mind szövettani 

(Daicker 1977). mind klinikai megfigyelések alátámasztják az artériás keringés érintettségét 

(Paton és mtsai 1964. I layreh 1988). A betegséget kisérheti a kapillárisok elzáródása 

(ischaemiás forma) cs gyakori a maculatáji oedema is.

Hgy vénás ágocclusio szemfenéki képét cs típusos dilúciós görbéjét mutatja a 16. és 

I 7. ábra. A temporalis inferior ágoeclusióban szenvedő beleg tcmporális felső ágának 

perfúziója normális, míg az érintett alsó szektor vénás dilúciós görbéje elnyújtott. Az ábrán 

jól látható, hogy a vénás görbe felszálló szára normális lefutású, így az abból számított 

keringési idők normálisak, a temporalis superior ág perfusiós idejénél inkább rövidebbek. 

Egyedül a leszálló szár adatait is figyelembe vevő LGTso módszer jelzi egyértelműen a 

keringés lassulását.
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16. ábra: Occlusio venae centralis retinae rami temporalis inferioris.

Temporalis superior Temporalis inferior

----Artéria —  Véna -  Artéria —  Véna

17. ábra: A 16. ábrán látott szemfenéki angiogrammon regisztrált dilúciós görbék.

Tizenhat vénás occlusioban szenvedő beteg arteriovenosus átáramlási idejét mértük. A 

9 no és 7 férfi átlag életkora 64.3 ± 7.7 év volt. Systolés vérnyomásuk 144 ± 30, dyastolés 

vérnyomásuk 92 ± 14 Hgmm volt. A vizsgálat előtt mért átlagos pulzusszámuk 79 ± 14 volt. 

Valamennyien 3 hónapnál rövidebb idő óta szenvedtek a betegségben. Két betegnél vena



centralis relinae occlusio miau mind a négy fő érágon mértük és átlagoltuk az áláramlási idol. 

a többieknél ágocclusio zajlott, náluk az érintett kvadráns erein mértünk a pupilla közelében. 

a,  A.nrnmlási idol :rz I GT<« módszerrel számítottuk. A betegek átlagos retinái* kori intése a 

beteg érághan 4.9 ± 1.36 s volt. Az adatok variációs koefficiense 27.7% volt. A különbség 

Statisztikailag szignifikáns a normál kontrollok értékeihez képest (p<().()()l. nonparameirikus 

Mann-Whitney teszt).

F.rcdményeink megerősítik a video-angiográliával (W olfés mtsai 1988) és színkódolt 

Doppler-technikával (Williamson és Baxter 1994) is mért lassú rctinális keringést vénás 

occlusioban. Williamson színkódolt Doppler vizsgálatai alapjan az angiografias ischaemiás 

tünetek súlyosbodásával párhuzamosan lassult a keringés. A 3.0 cm/sec-nél lassabb sebesség 

előre jelzi az iris neovascularisatio kialakulását. Saját beteganyagunk kis száma nem tette 

lehetővé az ischaemiás. nem ischaemias alcsoportokra osztást és statisztikai értékelését, de a 

16-ból 8 ágocclusios betegnél 5 secundum feletti, háromnál 6.7 - 7.1 secundum volt ti 

keringési idő. Ez utóbbi három betegnél a kórlapot utólag átnézve kiterjedt avascularis 

területek miatt (ischaemiás occlusio) a későbbiekben laser kezelés történt.

További, nagyobb betegcsoporlon végzett vizsgálatok szükségesek a keringési idő 

megnyúlása és az ischaemiás tünetek közötti összefüggések vizsgálatára. Összehasonlítandó 

továbbá a flitoreszcein angiográfia (Laatikainen és Kohner 1976). az ERG b/a hányadosa 

(Sabates és mtsai 1983), az afferens pupilláris defektus (Servais és mtsai 1986) és a visas 

(Williamson és Baxter 1994) iris neovascularisatiót előrejelző képessége.

3.2.3. Arteriovenosus átáramlási idők mérése artériás ágocclusio esetén

Az artéria centrális relinae vagy annak egy ágának elzáródása leggyakrabban embóliás 

eredetű. Az embóliaforrás lehet a szív (billentyű elégtelenség, pitvarflbri IIntio), vagy 

idősebbeknél a meszes carotisfalról leszakadó plaque, és/vagy thromboeyta thrombus 

(Szilvássyés Gács 1984, Shengés mtsai 1986. Wray 1988). Ritkábban zsírembólia is 

keletkezhet a nagy csöves csontok törése, vagy akut pancreatitis után (Mohay 1989.

Korompay és mtsai 1992).

Tíz betegnél végeztünk fluoreszcein video-angiográfiás vizsgálatot artéria centrális 

retinae occlusio miatt. Három beteget a látásvesztés után 24 órán belül, a többieket egy naptól 

egy hónapig tartó időszakon belül vizsgáltuk. Négy betegen komplett occlusio mellett a vénák 

gyakorlatilag nem telödtek fluoreszceinncl, így perfúzió nem volt mérhető. Hat betegnél
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tudtuk mérni a perfúziós időt. mdv átlagosan: 6.16 ± 6.3 sec. volt (min.: 2.1 sec., max.: 18.6 

sec.). A nagy szórás miau a normálhoz, mért különbség nem volt statisztikailag szignifikáns 

(p- 0 14 nnnpnr.-inu’lrikus Mann-Whitnev teszt). A hat vizsuált beles közül háromnál már 

rekanalizálndolt az. artéria centrális retinae, az. ö keringési idejük a normális tartományban 

volt (2.1.2.3. 2.8 sec). Marom betegnél feltehetően az. inkomplett rekunaliz.áció okozta a 

mérhető, de lassú áláramlásl. Wolf és mtsai a legrövidebb keringési időt mérve szignifikáns 

lassulást észleltek artéria centralis retinae occlusio mellett (Wolf 1989/a). f.redményeinkel 

támasztják alá Doppler vizsgálatok is (Berger és mtsai 1989). melyek a rekanalizáció 

függvényében lassú, vagy normális perfúziós sebességet mértek.

3.2.4. Arteriovenosus átáramlási idők mérése elülső' ischaemias opticus 

neuropathiában

Az elülső ischaemias opticus neuropathia (AION) a látóidegfö akut keringész.avara. A 

háttérben szisztémás keringési betegségek (arteriosclerosis, diabetes mellhús, hypotonia, 

anaemia) vagy helyi tényezők (pl. szűk sclera csatorna, drusen papillarum) szerepét 

feltételezik (Hayreh 1974, Szilvássy 1988). Noha a látóidegfő vérellátásában csak 

elhanyagolható szerepe van az artéria centralis retinae kiságainak. vizsgáltuk 9 AION-ban 

szenvedő beteg arteriovenosus átáramlási idejét. Hat beteg akut látási zavarokkal jelentkezett, 

háromnál 6 hétnél rövidebb ideje jelentkezett a látásromlás. A betegek átlag életkora 63 ± 15 

év. az átlagos vérnyomás 168 ± 32 / 96 ± 15 Hgmm, a pulzus 73 ± 6.3 volt. A mért átlagos 

átáramlási idő 3.49 ± 1.26 sec., a variációs koefficiens 36% volt. A normálértékkel 

összehasonlítva a különbség éppen súrolta a szigniljkancia küszöbéi (p= 0.048. 

nonparametrikus Mann-Whitney teszt). Itt jegyzendő meg, hogy a két csoport között 

nagyfokú eltérés volt mind életkorban, mind vérnyomásban. Vizsgálataink szerint tehát az 

AION nem jár együtt a retina keringésének szignifikáns lassúbbodásával, kialakulásában 

valószínűleg a hátsó rövid ciliaris artériákból, vagy a chorioideából eredő kiserek 

perlúziójának romlása játszik elsődleges szerepet (Nasemann és mtsai 1995).



3.2.5. Arteriovenosus átáramlási idők vizsgálata normotenzív glaukómás 

betegeknél

A normális tartományba cső s/.cmnyomás mellett kialakuló típusos glaukómás opticus 

neuropath iáért nagy valószínűséggel keringészavarok is felelőssé tehetők. A keringészavar 

lehet a papillát izoláltan érintő perfúziós nyomásesökkenés, az autoregulácio zavara, vagy a/ 

egész szemet érintő csökkeni véráramlás (l.ambrou és nilsai 1989). fiz utóbbi feltélele/ésl 

vizsgáltuk, amikor nyolc normotenzív glaukómás beteg általános-, carolis- és retinális 

keringési paramétereit hasonlítottuk össze nyolc kontroll egyén adatával (Nascmann és mtsai 

1994). A vizsgált glaukómás betegeket a müncheni szemklinika 3U ismert normotenzív 

glaukómás betege közül választottuk kizárva azokat, akiknél valaha is mértek 21 lignint 

feletti szemnyomást, illetve szemnyomási csökkentő műtéten, vagy lézerkezelésen estek át. 

Valamennyi vizsgált beteg típusos normotenzív glaukómás tüneteket mutatott. Mindenkinél 

végeztettünk carotis Doppler és Duplex szonográliás vizsgálatot, mely minden betegnél 

diagnosztizált plakkokat, de ezek kevesebb, mint 30 %-os szűkületet okoztak. Két betegnél 

vascularis eredetű cerebrális atrophiát is észleltek CT vizsgálattal. A kontroll betegeknél 

chorioidea naevus gyanúja, vagy kisfokú maculatáji pigment egyenetlenség miatt végeztünk 

fluoreszcein SLO video-angiográfiás vizsgálatot. A kontrollokat a normál csoportból a 

glaukómás csoporttal azonos életkor alapján az átáramlási idők ismerete nélkül választottuk 

ki. Minden egyénnél vérnyomás-, szemnyomás mérés, pulzus számolás, látásélesség vizsgálat 

is történt. Az arteriovenosus átáramlási időket az LGT?0 módszerrel számítottuk. Az alacsony 

betegszóm miatt a statisztikai számításoknál a nonparametrikus Mann-Whitney tesztel 

alkalmaztuk.

A kontrol] egyének (6 nő, 2 ffi) és a glaukómás betegek (6 nő. 2 l'fi) adatait 

táblázatban foglaltuk össze (II. és III. táblázat). A szisztémás keringésről informáló 

vérnyomás és pulzus nem tért el a két csoportnál. Az átlagos arteriovenosus átáramlási idő 

magasabb volt a glaukómás betcgcsoportnál, de az eltérés nem volt szignifikáns. A betegek 

adatait külön vizsgálva megjegyzendő, hogy míg a kontroll csoportban csak a legidősebb 

betegnél mértünk 3 szekundum feletti átáramlási időt, úgy a glaukómás betegek felénél 3.5 

sec., vagy afeletti volt az L.GTso idő. Az angiogrammok értékelésénél feltűnt, hogy szinte 

valamennyi normotenzív glaukómás betegnél a papilla körüli nagy retina erek körülírt 

szűkületet mutattak.
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Vizsgálatainkkal nem találtunk szignifikáns különbséget a retina perfúziós idejében a 

kontroll egyének és az. alacsony nyomású glaukóroás betegek közölt. Más megfigyelések 

szerint (S.m.ki és mtsni 109?. Wolf és mtsai 199". Duiim és mtsai 1997) szimplex 

glattkómás hetegeknél a retina ereiben lassul a keringés, ntegnö a relinális tranzitidő. 

Megjegyzendő azonban, hogy a Wolf által mért minimális tranzitido (az artériás diiucios 

aörbe eleje és a vénás görbe eleje közötti időtartam) sokkal inkább jellemzi a peripapilláris 

kísérek, mint a retina egészének keringését. Vizsgálataink szerint a lenti legrövidebb 

átárunilási idő a kezdeti lluoreszeeneia ingadozások miatt nagyon rossz reprodukálhatóságot 

mutat. Így az. eredmények szignitikanciája megkérdőjelezhető.

II. táblázat: A kontroll egyének adatai

Ssz: 1 2 3 4 5 6 7 8 Átlag ±sn
Kot (év) 64 79 71 57 59 69 58 56 64.1 ±8.2

RR syst (Hgmm) 180 170 130 150 150 170 140 140 153 I 18

RR diast 100 90 85 90 85 100 90 90 91 ±6

Pulzus 64 96 100 76 88 68 76 82 81 ± 13

10P (Hgmm) 18 22 17 12 19 16 18 15 17.1 ±2.9

Visus 1.0 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0 1.0 0.8 0.9 ± 0.1

LGTso (sec) 2.3 5.7 1.4 2.5 2.4 1.4 2.5 3.0 2.7 ± 1.4

111, táblázat: A normotenzív glaukóntás betegek adatai

Ssz: 1 2 3 4 5 6 7 8 Átlag ± SD

Kor (év) 60 61 62 63 67 68 69 76 65.8 ± 5.3

RR syst (Hgmm) 130 180 190 145 130 130 160 180 155 ± 25

RR diast 70 90 100 90 90 80 95 90 88 ± 9

Pulzus 80 100 90 90 60 80 80 92 84 ± 12

IOP (Hgmm) 17 21 19 16 19 16 15 17 17.5 ±2.0

Visas 0.8 0.4 n s 0.4 0.5 6.7 0.8 n 5 0 56 ± 0.2

LGTM1 (sec) 3.6 2.2 2.5 3.7 3.5 7.6 2.6 2.6 3.5 ± 1.7
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A retinális keringés csak minimális arányban vesz részi a ncrvus opticus

fejezetben), de a kísérek keringészavarát feltételezve gondolhatnánk, hogy a retina keringése 

is kóros leltet a glaukómós options neuropathia kialakulásakor. Vizsgálati eredményeink azt 

sugallják, hogy a normális szemnyomás mellett kialakuló glaukómaban a retinális keringés 

nem lassul. Az érátmérő (volumen) ismerete nélkül azonban nem állíthatjuk, hogs a véráram, 

és ezzel az oxigenizáció is normális marad. Az átáramlási idő nem egyenes arányban jellemzi 

a véráramot. Az állandó crlumen mellett észlelt megnyúlt tran/.itidő csökkent véráramot jelez. 

A mások által is tett megfigyeléshez hasonlóan (Laatikainen 1971, Rader és mlsai 1994) több 

betegnél körülírt szűkületet láttunk a papilla körüli ereken. A szükebb erek mellett észlelt 

normális, vagy kissé megnyúlt cirkulációs idő a retina véráramának csökkenését, a szöveti 

oxigénellátás csökkenését jelezheti.

Duijnt megfigyelései szerint (Duijm és mlsai 1997) normolenz.ív glaukómás 

betegeknél nem változik a retinális keringés, de a chorioidca hemodinamikája lassul. Magas 

szemnyomású szimplex glaukómás betegeknél korrelációt talált a computerrel vizsgált látótér 

károsodás és az arteriovenosus keringési idő között. Szerinte a retina keringésének lassulása 

szemnyomás függő, míg a chorioidea keringésének lassulása keringés függő szimplex 

glaukómaban.
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3.3. A perimakuláris kapillárisok keringési sebességének mérése

A maculataj a / éleslátás helye. Hz a centrális terület mind anatómiailag, mind 

funkciójában lényegesen eltér a retina egyéb területétől. A Ibveolnban (középső, kb 110

részletek látásáért és a színlátáséit felelősek. A pontosabb szignál-felvétel és továbbítás 

céljából az. egyebütt tíz rétegű retina a centrumban egyrétegű, a bipoláris sejtek horizontálisán 

haladnak és kapcsolódnak a fovcola szelén sorakozó ganglion sejtekhez.. A fovea centralis 

500 mikrometernyi átmérőjű középső területén nincs ér (foveális avascularis zóna -FAZ-). a 

perifoveális kapilláris hálózat érhurkai elkerülik azt. Az. éleslátás szempontjából legfontosabb 

centrális területet, csakúgy mint a retina ehorioidea felé eső egyharmad vastagságú rétegét 

(photorcccptorokat) a cltoriocapillaris táplálja. Ugyanakkor a jelek továbbításában, ill. 

elsődleges feldolgozásában szerepet játszó, a fovcola körül sorakozó ganglion sejteket már az 

artéria centralis retinae rendszeréhez tartozó egyrétegű perifoveális kapilláris hálózat látja el 

vérrel. Ezen kapilláris hálózat keringésének más erekhez társuló, vagy szelektív károsodása 

(pl. diabetes mellhúsban, vena centralis retinae occlusioban. gyulladás okozta cystoid macula 

ödémában) a centrális látás hirtelen nagyfokú romlását eredményezi.

A hagyományos fluoreszcein angiográfta térbeli felbontóképessége lehetővé teszi 

ugyan a perifoveális kapillárisok morfológiai változásainak diagnosztizálását, de a keringési 

vizsgálatokban elterjedten használt ultrahangos és lézer Doppler módszerek érzékenysége 

nem megfelelő a kapillárisok áramlási viszonyainak mennyiségi vizsgálatára. A perimakuláris 

keringés szubjektív vizsgálatára szolgál a korábban széles körben alkalmazott ..blue light 

entoptic phenomen” vizsgálat (Riva és Petrig 1980). A retinát 430 nanométeres kék fénnyel 

megvilágítva a beteg látja a saját perifoveális kapillárisaiban áramló fehérvérsejteket, melyek 

mozgását egy szimuláló computer képernyőn mozgó pontokkal összehasonlítva meg tudja 

becsülni a sejtek áramlási sebességét.

A scanning laser ophlhalmoscoppal végzett fluoreszcein video-angiográüa jó idő- és 

térbeli felbontóképessége révén a perifoveális kapillárisokban hosszabb rövidebb 

fluoreszkáló oszlopok, ill. pontok áramlása látható (Nasemann 1990). melyek keringési 

sebessége digitális képanalizálóval objektiven mérhető.



Jelen tanulmányunkban elemezzük az SLO-val végzett lluoreszeein angiográtia adta 

lehetőségeket a perimakuláris áramlás kvantitatív mérésére.

3.3.1. Betegek és módszer

A vizsgálatokat a müncheni l.udwig-Maximilians Universitat Szemészeti klinikáján 

végeztük 1989-9ü-ben. Nyolc beteg scanning laser ophthahnoscoppal (Rodcnstock.

München. Németország) készüli videoangiogrammján elemeztük a perifoveális kapillárisok 

áramlását. A betegek klinikai adatait cs mérési eredményeit a IV. táblázatban foglaltuk össze. 

Öt beteget retinopathia centralis serosa, egy beteget chorioidea naevus, egyet chorioretinális 

heg és egyet Bales betegség gyanújával vizsgáltuk (ez utóbbi nem igazolódott). Felvilágosítás 

után valamennyien szóbeli beleegyezésüket adták a beteg szem mellett az ép szem 

vizsgálatába. Minden betegnél a chorioidcális fázis után az. ép szemen készítettük az. artériás 

fázis felvételeit, amikor is a maximális kontraszt miatt jól vizualizálhatók a kapillárisok. A 

késői fázisban ismét a beteg oldalról készültek a felvételek, melyek elegendőek voltak a 

biztos diagnózis felállításához. A betegek (4 nő, 4 ffi) életkora 22-56 év közötti volt (átlag: 

41.87 ± 12 év), egyikük sem szenvedett szisztémás vagy szemészeti keringési betegségben. A 

vizsgálat kezdetekor vérnyomásuk 110/70 és 1 30/85 közötti, pulzusszámuk 60 és 76 közötti 

volt. A vizsgált szemek látásélessége korrekció nélkül teljes volt (emmetropia). A vizsgálat 

után mért szemnyomás 14,1 ± 2,2 Hgmm volt (11-18 Hgmm). Fehérvérsejt számot csak két 

betegnél néztünk, az 5. sz. betegnél 8.4 x 109/liter. a 7. sz. betegnél 7.1 x 109/liter volt.

Az video-angiográfíás vizsgálatok pontos ismertetését lásd a ..Retináiis keringési idők 

mérése scanning laser ophthalmoscophoz csatolt digitális képanalizáló rendszerrel.,, című 

fejezetben. A perifoveális kapillárisok jó vizualizálása céljából 10 fokos felvételeket 

készítettünk. Az angiogrammot S-VHS kazettán rögzítettük, majd egy IBM-AT személyi 

számítógépbe integrált, az adatokat digitalizáló, majd újra analóg jellé alakító rendszer (PC 

Vision, Image Technology), és egy analizáló program (Java. Jandel Co.) segítségével 

elemeztük (Jung és mtsai 1983. PrcuBnerés mtsai 1983). A fluorcszccin video- 

angiogrammok artériás fázisában a maculatáji xanlhophyll pigment és a magasabb pigment 

epitheJ sejtek adta sötét háttér előtt jól ábrázolódnak a legvékonyabb perifoveális kapillárisok 

is A fovoális a vascularis zóna (FÁZ) körüli kapillárisokban változó hosszúságú hypo- és 

hyperfluoresccns szakaszokból álló véroszlop mozgása látható. A magas kontraszt miatt a 

sejtek, vagy oszlopok vége jól látható, az analizáló program segítségével helyzete a video
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állításakor megjelölhető. A video-angiogrammok képenkénti lapozásával ajelölt képletek 

al megtett út mérhető, és a képbe vetített idő segítségével a mozgás sebessége 

^automatikusan kiszámítható. Egy hypertlooreszcens szakasz elmozdulása látható a I 8. ábrán.

j8. ábra: A digitális analizáló monitorjáról készült polaroid fotók egy perimakuláris 

kapillárisban látott hyperfluoreszcens szakasz 0,04 sec. alatt tett elmozdulását mutatják.

SLO-ophthalmoscopia során a szem fokális pontja a fundus kamerától eltérően a 

pupilla síkjában van, így a valós retinális méretek meghatározására nem alkalmas a Littmann- 

féle módszer (Littmann 1982, Németh és mtsai 1987, Bennett és mtsai 1994). A probléma 

kiküszöbölésére meghatároztuk az első beteg jól kivehető szélű papillájának valós méretét 

fúndus kamerával a Littmann-féle korrekciót használva, majd ezt a méretet konvertáltuk az 

SLO képre. Valamennyi beteg emmetrop volt, így a nagyításbeli különbségek okozta mérési 

pontatlansággal, vagy azok betegenkénti korrigálásával nem kellett számolnunk.

A méréseket a magas kontrasztú artériás fázisban végeztük. Öt betegnél egy-egy 

kapillárison, egy-egy betegnél kettő, három, illetve négy kapillárison mértük a 

hyperfluoreszcens szakasz eleje által megtett utat. Az egy kapillárison végzett 

sebességmérések száma 21 és 70 között mozgott, átlagosan 35 ± 15 volt. Az értékeket 

kapillárisonként és betegenként is átlagoltuk. A véráramlás sebességingadozásainak 

jellemzésére meghatároztuk a variációs koefficienseket is.



IV. táblázat: A vizsgált betegek klinikai adatai és mérési eredményei. Az I -3 beteg dőlt 

betűs adatai a betegenkénti átlagot, a vastag betűk a nyolc beteg átlagos adatait mutatják.

Ssz Kor (év) Ding- RR

(Hgn.nO

Put- IOP

Hgmm

Átlagsebesség

V=mm/scc

|c„err. j V min. V nmv.

36 (fii) RCS 1 1 5/80 75 16 1.20 a. 0.20 I óTo 0.68 1.72 ' ? f  "

1.17 ± 0.20 17 0.77 1.56 31
/. 18 + 0.20 16.9 0.68 1.72

2. 32 (ITt) RCS 1 10/70 66 12 1.30 ±0.36 27.8 0.64 2.10

1.61 ±0.38 23.6 0.80 2.60 32

1.37 ±0.27 19.7 0.80 2.02 21

1.79 ± 0.31 1.7.3 . 1.02 2,21 23

1.51 ± 0.22 21.8 0.64 2.60

3- 55 (nö) Naevtts 130/85 76 18 1.20 + 0.31 25.8 0.68 1.89 3Ö

1.20 + 0.27 22.5 0.68 1.90 50

1.20 ±0.26 21.6 0.68 1.89 70

1.20 ±0.28 23.3 0.68 1.90

4. 56 (nö) M.Eales 130/80 72 14 1.82 ±0.54 29.7 0.88 4.20 55

5. 22 (nö) Heg 120/85 66 15 1.46 ±0.36 25.2 0.89 2.25 40

6. 44 (ffi) RCS 120/75 72 13 1.15 + 0.17 14.8 0.89 1.52 21

7. 38 (ffi) RCS? 110/70 60 11 1.75 + 0.23 13.1 1.24 2.09 34

8. 51 (nő) RCS 125/80 76 14 1.46 + 0.26 17.8 1.02 1.93 22

42±12 120/78 70+6 14+2 1.44 + 0.25 17.4 0.64 4.20 35+15

3.3.2. Eredmények

Az SÍ.O-val tízfokos látószögben készített video-angiogrammokon a makulatáji 

kapillárisokban hyper- cs hypofluorcszcens szakaszok mozgása látható. A mozgás iránya 

kapillárisonként változó, de egy adott ágban állandó irányú. A mozgás irányából (amennyiben 

feiteteiezzttk. hogy a véráramlás anterograd) könnyen megállapítható, hogy meiyek a 

prekapiIlárts artcriolák és a posztkapilláris venulák. A kapillárisok között elenyésző számban.



de vannak olyanok, melyek homogén tcstödést mulatnak, cs így bennük áramlás nem látható 

Egy kapilláris vonalában mért lluoreszcein intenzitás prolii látható a 19. ábrán.

0 3 0 9 0 1 0 0 1 6 5 0

pontok

19. ábra: Egy kapilláris érszakasz fluoreszcein intenzitás profilja. A magas intenzitású 

pontok feltehetően egy hyperfluorcszcens plazma szakaszt jeleznek.

A véroszlopban magasabb és alacsonyabb intenzitású szakaszok váltakoznak. A 

hyperfluorcszcens szakaszok időnként ..sejtnvi” nagyságúak, máskor rövid oszlopként 

ábrázolódnak. A video-angiogranimokon jól érzékelhető, hogy az oszlopok hossza 

kismértékben ingadozik, az áramlás adott szakaszán, vagy fázisában megnyúlnak, vagy 

rövidülnek. A mozgás sebessége igen változó, de nem ismertünk fel benne pulzus szinkron 

ritmusosságot. A 20. ábra egy kapilláris szakaszon az angiogramm (injekció beadás utáni) 

16.24 és 17.64 szekunduma közötti időintervallumában mért sebesség értékeket mutatja. Jól 

látható a sebesség nagyfokú ingadozása (0 - 4 mm/sec) és az is, hogy mintegy 0.72 

másodpercen át mozgást nem észleltünk. Csak mozgás alatt mértük és átlagoltuk a 

sebességet, az áramlásmentes időszakokat (0 mm/sec) az. átlag számításánál nem vettük 

figyelem he.

A nyolc betegen mért átlagos kapilláris áramlási sebesség 1.44 ± 0.25 mm/sec volt. Je 

0.64 és 4.20 mm/sec közölt ingadozott (IV. táblázat). Két betegnél a vizsgált kettő ill. három 

kapillárisban azonos volt az átlagos áramlási sebesség (1.20, 1.17 illetve háromszor 1.20),



mertünk (lásd táblázat). A sebességül lagok variációs koefficiense 13-30 % közötti volt. mely 

jelzi a sebesség erőteljes ingadozását.

20. ábra: Egy kapilláris szakaszon mért sebességértékek gyors ingadozása. Az 16.60 és 17.32 

secundumok közötti időszakban mozgást nem észleltünk.

3.3.3. Megbeszélés

A perifoveális kapillárisok keringésének károsodása, pl. diabeteses retinopathiában a 

kapillárisok occlusioja okozta macula ischaemiában. vagy cystoid macula oedema okozta 

kompresszióban, hirtelen nagyfokú látásromlást okoz. A fluoreszcein angiográtia adta 

morfológiai vizsgálati lehetőségekkel igazolható a kapillárisok elzáródása, a kis erek közötti 

érmentes területek megnövekedése, de a kapilláris keringés objektív mérése korábban, esetleg 

még reverzibilis fázisban rámutathat a fenyegető veszélyre.

A scanning laser ophthalmoscoppal végzett fluoreszcein angiográfia 10 fokos centrális 

felvételein hypo- és hyperfluoreszcens vérszakaszok áramlása látható. A 1989-ben az SI.O 

technika bevezetésekor a prototípussal dolgozó orvosok (Dr. Nasemann vezette 

munkacsoport München, és Dr. Wolf munkacsoportja Aachen) és a készüléket kifejlesztők 

között heves latolgatások kezdődtek, hogy a látott mozgás nem stroboscop hatás-e. Ezt a 

feltételezést támasztotta volna alá az. a lény. hogy a lézer készülék pontról-pontra, sorról sorra
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tapogatja le a képet úgy. hogy egyszer 513 sort szkennel 20 msec alatt, majd az előző sorok 

közöli ismét 3 12 sort (összesen 625 sort) 20 msec alatt. Ugyanakkor az egy másodperc alatt

véletlenszerűen választott fél-képet mutatja meg (Plcsh és Klingbeil 1988). A video- 

angiograniniokon látható mozgás irányát és pályáját vizsgálva azonban egyértelmű, hogy nem 

műtermékről, hanem valós biológiai jelenségről van szó. Az ér anatómiai jellemzőitől 

függően állandó pályán, változó sebességgel mozognak a lluorcszkáió elemek. A jelenség 

feltehetően éppen a pontról pontra letapogatás (egy pont szkennelése csak 1 00 

nanosecundumig tart), az 50 fél-kép / másodperc, a monochromatikus (488 nm-cs) 

megvilágítás adta jó térbeli és időbeli felbontás miatt látható csak SLO-val készült video- 

angiogrammokon (Webb 1990. Nasemann 1990, Tanaka és mtsai 1991)

Fluoreszceinnel fesietl vérminták (Delori és mtsai 1978). valamint fluoreszccin 

angiográl'tás vizsgálaton átesett betegek vérmintájának vizsgálata (Yang és mtsai I 997) 

alapján tudjuk, hogy az intravénásán beadod fluoreszccin részben plazmában oldva kering, 

másrészt erősen megfesti a fehérvérsejteket és a thrombocyiákai. míg a vvi.-k felszínére nem 

kötődik. Az SLO-video-angiográfta térbeli felbontó képessége 8-10 mikrométer (Webb 

1 990), mely nem teszi lehetővé, hogy pontosan lássuk melyik festödő partikulum sebességét 

mérjük, csak indirekt jelekből tudunk arra következtetni, hogy mi az amit látunk. A nagyobb 

erekben látható homogén festődés a széli plazma centrális sejtoszlopot elfedő hatásából 

adódik. A tiz mikron közeli átmérőjű kapillárisokban a sejtek már csaknem egészében kitöltik 

az ér keresztmetszetét, így a nem festödő w t. oszlopok sötét, a köztük levő plazma rések 

világos szakaszként ábrázolódnak. A thrombocvták átmérője kicsi (1-2 mikrométer), normális 

keringés mellett az érpályában nem aggregálódnak. így az SLO által nem detektál halók (Yang 

cs mtsai 1997). A kerek formájú, így a vvt.-nél kétszer nagyobb térfogatú (átlagosan I 80 

köbmikron, átmérők: lymphocyta: 6.2 mikron, a legnagyobb eosinophvl leukoeyla: 7.3 

mikron, By Geerl 1980), nehezen deformálódó fvs.-k kitöltik a kisebb átmérőjű ereket. így 

azok világító fehér pontként ábrázolódnak. A perifoveális kapillárisok átmérője 8-10 mikron 

körül van (az érték azonos az SLO által detektálható küszöbbel), sötét háttér előtt egy 

rétegben helyezkednek el, melynek következtében bennük jól látható az eltérő 

fluoreszcenciájú vér alkotók áramlása.

A fentiekkel megegyezően Nasemann (Nasemann 1990) a kapillárisokban látott 

hyperfluoreszcens oszlopokat a vvt.-k közötti plazma résnek. Arend és mtsai (1994. 1994/a, 

1996). a sötét zónákat vvt. rouleaus formációnak, míg Tanaka és mtsai (1991) és Ohnishi és



mtsai (1994) az általuk meri élénken fluoreszkáló pomokai fehérvérsejteknek, vagy 

thrombocytáknak vélték. Woll'és mtsai (1991) hyperfluoreszcens szakaszok sebességét 

mérve tévesen arra következtettek, hogy a vvt.-k áramlási sebességéi mérték, de ezt mások is 

megkérdőjelezték (Ben-nun és Constable 1992). Yang és mtsai | 1997) extraeorporálisan 

tluoreszcemnel megfestett Ivs.-kel intravénásán visszaadva azt látták, hogy ezek a l'vs-k a 

sima S1.0 video-angiogrammon látott hyperfluoreszcens pontokkal azonosan viselkednek. A 

csak fluoreszkáló fvs.-ekkel injektált betegen azonban nem látott liyperlluoreszkáló 

oszlopokat, feltehetően, mert az ö plazmájuk nem tartalmazott fluoreszceint.

A kapillárison belüli fluoreszcencia időben is módosuló, szakaszonként eltérő 

intenzitásának és a keringési sebesség nagyfokú ingadozásának magy arázata a keringő 

versejtek egyenetlen eloszlásában keresendő. A vvt.-k csoportokban, változó térközökkel 

áramolnak, de gyakran megfigyeltek csak plazmát és thrombocytákat tartalmazó 

kapillárisokat is (Sehmid-Schönbein és mtsai 1980). Dichotomikus kapilláris eloszlásnál u 

sejtek a gyorsabb áramlásit ágba fognak menni- a deformáció miatt lassítva annak keringésél- 

mindaddig. amíg a két ág nyomása ki nem egyenlítődik. A vvt.-k eloszlását befolyásolja a 

fvs.-k „csatorna választása” is. A volumenében nagy, kerek formájú, kevésbé és lassan 

deformálódó fvs. szintén a gyorsabb áramlásé ágba megy, hacsak gyulladásos folyamatban az 

cndothel felszínén gördülve más ágakba nem hívja a „kötelesség" (Baggc és Bránemark 

1977). A fvs. lassabban áramlik (Bagge és Braide 1982), a mögötte jövő vvt.-k a szomszédos 

ágat választják addig, míg a két csatorna nyomása ki nem egyenlítődik (Sehmid-Schönbein és 

mtsai 1980). Ezután a fvs.-t tartalmazó ágba is mennek vvt.-k, de mozgásuk lassú, a fvs. által 

meghatározott. A fvs.-t csak a plazma és a thrombocyták tudják kikerülni a sejt és a 

kapillárisfal között. így a fvs. előtt plazma oszlop keletkezik (Chicn 1985). melynek 

sebessége gyorsul, míg a fvs. mögött a vvt.-k a szokottnál jobban tömörülnek (Gaehtgnes 

1980, Sehmid-Schönbein és mtsai 1980). A vvt.-nél 2 100-szor merevebb (Sehmid-Schönbein 

és mtsai 1981) fvs. alacsony perfúziós nyomás mellett normális körülmények között is 

gyakran átmenetileg blokkolja a kapilláris keringést (Bagge és Braide 1982, Nishivvaki és 

mtsai 1995). míg patológiás körülmények között az endothclhez való adhezió révén tartósan 

cl is zárhatja azokat (Sehmid-Schönbein és mtsai 1987. Sehröder és mtsai 1991). A fvs. 

okozta átmeneti elzárás jelenségét dokumentáltuk nagy valószínűséggel a 20. ábrán 

demonstrált méréskor. A fenti jelenségek okozzák a sejtek, és ezáltal a fluoreszcencia 

egyenetlen eloszlását a kapillárisokban, és felelősek az áramlási sebesség ingadozásáért is.



Tanaka és mtsai a kapilláris áramlás pulzus függő változását is feltételeztek ( l‘)91). Saját 

megfigyeléseink során nem láttunk összefüggést a pulzus és a sebességingadozás között.

az, hogy a legtöbb szerző más-más véralkotó áramlását méri (lásd V. táblázat) -változó 

lumenü (az átmérő nem mérhető, mert a térbeli felbontóképesség határán van), változó 

lefutású és eltérő perfúziós nyomású kapillárisban. A ..blue field enlopiie phenomenon" 

vizsgálattal becsült perifoveális kapilláris áramlási sebesség, mely az enloptikusan látott l\s - 

ek áramlási sebessége. 0.82 ± 0.28 mm/sec. vagyis kevesebb valamennyi objckliven mért 

sebességnél. Ennek oka feltehetően azt előző vizsgálat szubjektivitásában cs más-más 

vastagságú kapillárisok vizsgálatában rejlik.

V. táblázat: A kapilláris áramlási sebességet mérő dolgozatok eredményei. * Wolf. Arend cs 

Yung két pont közötti távolság megtételéhez szükséges időt mérték. A többi szerző a két 

egymás után következő videoképen észlelt elmozdulást mérte.

Szerző Átlagsebesség

(mm/sec)

Beteg

szám

A vizsgált jelenség Feltételezett

véralkotó

Saját eredmény 1990 1.44 ±0.25 8 Hyperfluoreszc. szakasz eleje plazma

Wolf és mtsai 1991* 3.28 ±0.45 21 Hvperfluoreszeens szakasz w t. (?)

Tanaka és mtsai 1991 1.2 ± ? 5 Világító fehér pont fvs.. tct. (?)

Ohnishi és mtsai 1 993 2.16 ± 0.16 1 Fehér pont Fvs. (?)

Arend és mtsai 1994* 2.86 ± 0.41 31 Hypofluoreszc. oszlop eleje vvt rouleaux

Yung és mtsai 1996* 2.66 ±0.26 20 Hypofluoreszc. oszlop eleje vvt rouleaux

Yang és mtsai 1997 1.41 ±0.29 7 Fluor, festett fvs. fvs.

_ 1.37 ±0.35 2 Fehér pont (mint festett fvs.) fvs.

Egyes szerzők mérési technikája is eltérő. A legtöbben (a mi munkacsoportunk is) a 

video-angiogramm felvételeit képről képre lapozva mérték a kérdéses objektum által megtett 

utat, és osztották el a két felvétel között eltelt idővel Wolf Arend cs Yung munkacsoportja 

ezzel ellentétben a mért objektum állal megtett, előre meghatározott hosszúságú út
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megtételéhez szükséges időt mérte (Wolf és mlsui 1991. Arend és mtsai 1994. Ynng és mtsai 

]996). liz utóbbi módszer megítélésünk szerint nagyobb hibalehetőséget rejt magában, hisz a 

kanyargós kapillárisokon hosszabb útszakasz kijelölése nehéz. Pontatlansághoz vezet az. is. 

hogy a két Jelkép közölt eltelt idő alatt (az SLO prototípuson 1/25 sec) a mért objektum a 

szerzők által mért 3.28 mm/sec-os sebességnél 130 mikrométert mozog, mely kapilláris 

méreteknél jelentős hossznak tekintendő.

Az általunk alkalmazott mérési módszer pontatlanságát több tényező befolyásolja. Az. 

..interlaced" szkennelés. vagyis a két félkép külön, sorról-sorra letapogatása miatt a kél 

szomszédos sor szkennelése közöli 20 msec időellérés van. mely alatt a sejt 1.44 mm/scc 

sebességnél 28.8 mikron-t elmozdul. A készülék azonban az egy másodperc alatt szkcnnelt 

kétszer 25 fel-képből a képröl-képre lapozgatáskor a véletlenszerűen választott fél-képet 

digitalizálja és mutatja meg (Plesh és KI ingbei I 1988), vagyis a sejtből mindig egyel látunk, 

de véletlenszerűen kb. 20-30 mikron eltolódással. (Vagyis a két mutatott kép [1/25 scc| 

közötti elmozdulás 30-90 mikrométer között véletlenszerűen vnriálódhnt). A másik hibaforrás 

a kapillárisok nem felszínnel párhuzamos lefutása miatt lehet, mely (a kapilláris tengelye és a 

reflektált fény közötti szög: [1-cosinus alfa] x 100) hibát rejt magában. Ez azonban 

elhanyagolható az igen kicsi mérési terűlet miatt. További hibaforrást jelenthet, ha a mért 

oszlop szélét nem látjuk pontosan, hisz amíg a képanalizáló 256, addig az emberi szem csak 8 

intenziláslépcsőt tud megkülönböztetni (Webb 1990).

A mérési technikákból adódó pontatlanság kiküszöbölhető a szelektíven festett fvs.- 

ket alkalmazó video-angiográfiával (Yang és mtsai 1996. 1997), az áramló fvs.-k automatikus 

detektálásával (Hossain és mtsai 1998). vagy a liposzómákba zárt fluoreszcein lézerrel 

történő felszabadításával végzett szelektív angiográfia humán vizsgálatokra alkalmassá 

tételével (Khoobchi és Peyman 1994). A szelektíven festett fvs.-ket alkalmazó video- 

angiográfiánál nagyon kell ügyelni a vérvétel és a reinjekció közötti festési, ccntrifugálási 

eljárás sterilitására, és arra. hogy az művelet során ne sérüljenek a reinjektálandó sejtek (Yang 

és mtsai 1997), vagyis a módszer még nem alkalmazható rutin vizsgálatként.

Összefoglalóul megállapítható, hogy a SLO video-anyiográfia alkalmas módszer a 

perimakuláris kapillárisok áramlási sebességének objektív mérésére, de a mérési módszerek 

standardizálása szükséges a mért eredmények összehasonlíthatóvá tétele céljából. Az 

egyénileg változó kapilláris paraméterek miatt a módszer elsősorban önkontrollos 

tanulmányok végzésére alkalmas. A retinális mikrocirkulació kvantitatív mérése számos 

betegségben rámutathat a keringés korai károsodására (Wolf és mtsai 1991. Ohnishi és mtsai



r
] 994. Arcnd cs mtsai 1994. 1994/a. 1996. Yungésmtsai 1996). segítségével jól követhető a 

betegségek spontán lefolyása, egyes terápiás eljárások hatásossága (Ohnishi és mtsai I 994. 

Arend és mtsai |994/;t. 1996).
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4. Vascularis factorok szerepe a glaukómás opticus neuropathia 

progressziójában

A glaukóma a második leggjakoribb vaksághoz vezető szembetegség a viiágon 

(Quigley 1996). A kórképei klinikai jellemzői al,apján nyitott-, vagy zárt zugit (akut ■' 

krónikus), elsődleges-, vagy szembetegségek által kiváltott másodlagos alesoportra oszthatjuk 

(Holló 1997). A glaukóma előfordulása különböző etnikumú populációkban eltérő (Ticlsch és 

mtsai 1991, Quigley 1996). A primér nyitott zugit glaukóma pievalenciaja a 40 év feletti 

kaukázusi népességben átlagosan 2.42%. de előfordulása exponenciálisan nő. 90 év es korú 

lakosságban már 10%-os prevalenciájú (Quigley 1996). A mindennapos előfordulás és 

kiterjedt klinikai kutatások ellenére sem ismert a betegség kialakulásának pontos 

patomechaniz.musa. sőt fő klinikai jellemzőinek megítélése is változott az utóbbi években.

A glaukóma „progresszív opticus neuropathia. amely a papilla típusos elváltozásához 

(az excavatio kiterjedéséhez), a látóidegrostok irreverzibilis pusztulásához, és ennek 

következtében a látásfunkciók (látótér) jellegzetes károsodásához vezet” (Gupta cs Wcinrcb 

1997). A szűk-, vagy zárt zuggal járó glaukómákban az elfolyási ellenállás megnövekedése 

miatt kialakult magas szemnyomás panaszokat okoz. mely a betegség korai stádiumában 

orvoshoz vezeti a beteget. A nyitott zugú (szimplex) glaukónták nem okoznak korai 

panaszokat, a lassú funkcióromlás észrevétlenül vaksághoz vezethet. A kórképet már a múlt 

században is ismerték, de az utóbbi évekig magas szemnyomás okozta betegségnek tartották. 

A pontos szemnyomás mérési technikák (applanatios tonometria), látótérvizsgáló módszerek 

(Goldmann féle kinetikus-, majd computerizált statikus perimetria) elterjedésével, a 

glaukómában szenvedő betegek rendszeres ellenőrzésével vált ismertté, bogy a szemnyomás 

gyógyszeres vagy műtéti kompenzálása a primér nyitott zugú glaukómás esetek jelentős 

részében (17-30%) nem akadályozza meg a látásfunkciók romlását (Werner cs Drance I 977, 

Kidd és O’Connor 1985). Olyan betegeknél is kialakulhatnak a glaukómára jellemző tünetek, 

akiknél sosem mértek a normálisnak tartott (16 ± 5 Hgmm) tartományt meghaladó 

szemnyomást (fevene 1980. Geijssen 1991). F.z utóbbi csoportot, mely a primer nyitott zugi) 

glaukómák 30%-át teszi ki (Klein és mtsai 1992), „normolenzív” glaukómának. „glaucoma 

sine hypertensione”-nak. vagy „lovv-tension” glaukómának nevezték cl. A fenti észrevételek 

tereitek a kutatok figyelmet arra. hogy a magas szemnyomáson kívül egyéb faktorok is 

szerepelhetnek a nyitott zugú glaukóma palogenezisében. Epidemiológiai tanulmányok is a



betegség muhi fák lot iái i s jellegei támasztják alá (Becker 1971. ! lart és mtsail979. Phelps és 

Corbett 1985. Wilson és mlsai I 987. Gasser és mtsai 1990. I layreh és mlsai 1994. Tielsch és

következők: kor (I lart cs mtsai 1979). faji hovalai lozas (Wilson és mlsai 1 987). genetikai 

tényezők (Hart és mlsai 1979. Wilson és mtsai 1987). cardiovascnlaris hclegségek (Gasser 

1990). vasospasmus (Phelps cs Corbett 1985, Gasser és mtsai 1990). magas vérnyomás 

(Tielsch és mtsai 1995 ). alacsony vérnyomás (1 layreh és mtsai 1994). diabetes mellitus 

(Becker (1971). hemodinamikai krízisek, nagyfokú rövidlátás (Wilson és mtsai 1987).

Az opticus neuropathiához vezető palogenetikai faktorok: 1. a szemnyomás okozta 

mechanikus nyomás, 2. a lamina eribrosa biokémiai átalakulása, 3. a látóidegfő keringésének 

károsodása. A látóideg rostjaira ható nyomás egészséges szemen is hirtelen csökken a lamina 

eribrosa szintién: a prelaminaris régióra az intraocularis nyomás (16 ± 5 Hamm), míg a 

retrolaminaris részre a 10 Hgmm alatti szöveti nyomáshat (Volkov 1976. Yablonski és 

Asamoto 1993). liz. a nyomáskülönbség segíti elő a gyors orthograd axoplasmatikus áramlást. 

Ugyanakkor a magas intraocularis nyomás a lamina eribrosa hátraboltosulását okozza 

(Nesterov 1979, Yablonski és Asamoto 1993). A többrétegű szita lyukacsai deformálódnak, a 

legmerevebb hátsó lap lyukacsai strangulálják és elhajlítják a rajtuk átfutó idegrostokat, és így 

blokkolják az axoplasmatikus transportot. A glaukómás károsodás a lamina eribrosa széli 

részein áthaladó rostokat érinti legkorábban, mert itt a legnagyobb mértékű az elhajlás, és 

legnagyobb a nyomáskülönbségből adódó feszülés (Quigley és mtsai 1991). Ez az elmélet 

egybevág azzal a megfigyeléssel, hogy a paracentrális. ív alakban lefutó rostok károsodnak a 

legkorábban, melyek a papilla alsó és felső pólusán lépnek ki a szemből (Quigley és Addieks 

1981).

A lamina eribrosa extracelluláris állománya is károsodik glaukómában (Hernandez és 

Pena 1997), mely hozzájárul ahhoz, hogy a lamina nyomással szembeni rezisztenciája 

csökken. Az extracelluláris állományt főkén az astroeyták termelik, collagénből, elastikus 

rostokból, glikoprotcinckből cs proteoglikánokból áll (1 lernandez és Pena 1 997). Az 

extracelluláris matrix az astrocytákkal együtt mechanikai és biológiai védelmet nyújtanak az 

idegrostoknak a szemből való kilépésük helyén. Az 1B típusú astroeyták által termelt béta 

transformáló növekedési faktor, mely szabályozza az. extracelluláris matrix szintéziséi és 

átalakítását, kilencvenszeres mennyiségre nő a glaukómás látóidegben (Hernandez cs Pena 

1997). A collagen rostok cirkuláris elrendeződése megbomlik az. axonok és erek körül (Thale 

és mlsai 1996), az elastin molekulák szemcséssé válnak, feltekerednek. nem a feszülés



irányában helyezkednek el (Quigley és mtsai 1991. I lernandez 1993. I lernandez és Pena 

1997), mennyiségük csökken, főként a papilla szélén, az elpusztult rostok területén (1 ukuchi 

és mtsai 1992). Az életkorral járó elváltozások szintén csökkentik a lamina cribro.sa

rezisztenciáját a szemnyomással szemben. Az életkor növekedésével megnő az I. III. IV. V 

típusú collagen mennyisége, de ezen belül csökken a 111 típusú collagen aránya, melynek 

következtében a lamina merevebb lesz (I lernandez 1993. Albon és mtsai 1995). A 

glikoproteineknél megnő a kisebb ví/.kötö kapacitású chondroitin-4-szullát 

glikozantinoglikán aránya (Hernandez 1993). csökken a myelin hüvely hyalttronsav tartalmit 

(Hernandez és Pena 1997). Idősebb életkorban megváltozik az. elasztikus rostok szerkezete, a 

rostok vaskosabbá válnak (Hernandez 1993). Mindezen korfüggő elváltozások elősegítik a 

papilla glaukómás excavatioját.

Primer nyitott zugit glaukómában szisztémás- és a látóidegfő helyi kerintzészavara is 

megfigyelhető (Hitschings 1997). Valamennyi tényező a papilla elégtelen perfúziója révén a 

glaukómás neuropathia kialakulását, vagy progresszióját segíti elő. A szervezel egészét érintő 

keringési faktorok közül az alacsony vérnyomás (Geijssen 1991), a túlzott éjszakai/hajnali 

vérnyomásesés (Hayreh és mtsai 1994, Graham és mtsai 1994, Szigeti és mtsai 1998), a 

migrén gyakori előfordulása, (Phelbs és Corbett 1985). a hideg provokációra adott kóros 

vasospasticus reakció (Drance és mtsai 1988, Gasser és mtsai 1990). a sokszor tünetmentes 

myocardialis ischaemia (Waldmann és mtsai 1996), az agyi kiserek ischaemiája (Stróman és 

mtsai 1995) említendő. A látóidegfő keringésének kvantitatív mérése a többrétegű, bonyolult 

érellátás (lásd „A látóidegfő keringése” c. fejezetet a bevezetésben), az erek kis lumene. a 

korlátozott technikai lehetőségek miatt nagyon nehéz, bluoreszcein angiográfiás 

megfigyelések szerint a glaukómás papillán, és a peripapilláris chorioidca területén vascularis 

telödési defektusok jelennek meg (Németh és Mohay 1990, Geijssen 1991. Holló 1996). 

melyek a perfúzió romlását mutatják. A choroideából eredő vérellátás hanyatlását jelezheti a 

chorioidca egészének elvékonyodása is glaukómában (Németh és Süveges 1991). Csökken az 

okuláris pulzus amplitúdója és volumene is (James cs Smith 1991). Duijm video-fluoreszcein 

angiográfiás megfigyelései alapján szimplex és normotenzív glaukómásoknál lassul a 

peripapilláris chorioidea keringése (Duijm és mtsai 1997). Transcranialis- és színkódolt 

Doppler-ultrahang vizsgálatok szerint az artéria ophthalmicában, a hátsó rövid ciliaris 

artériákban és a centrális retina artériában csökken a szisztolés csúcssebesség és a 

végdiasztolés sebesség, megnő a disztális erek rezisztencia indexe (Balázs és mtsai 1994. 

Németh és mtsai 1994, Harris cs mtsai 1994, Liu és mtsai I 999). Az erek vasoconslriclioját



f
igazolja, hogy szén-dioxid inhalatio alán az, áramlási viszonyok normalizálódtak. (I (arris és 

mtsai 1994). A papilla felszínes idegrostrólegének perfúziós zavarát jelzik a papilla 

pcictiiieiüicién inegiigyeiiieio csikóit iciszmes vérzések (kjeiissen iv9i ,. melyek 

elhelyezkedése korrelál az exeavatio és a lálótcrkicsés helyeve) (Jonas és Xn 1994).

Hasonlóan rctinális perfúziós zavart jelez az artéria cs vena centralis retinae ágainak 

peripapi Haris körülírt vasoconstrietioja (l.aalikuinen 1971. Rader és mtsai 1994). Konfokális 

Icz.cr Doppler áramlásmérések szerint a látóideg felszínes rétege és a peri papi Haris retina 

keringése a szemnyomástól függetlenül csökken glaukómában (Nieolela cs mtsai 1996. I [olló 

és mtsai 1997. Holló és mtsai 1997/a, Chung és mtsai 1999). Megfigyelték azt is. hogy 

szimplex glaukómás betegeknél a retina ereiben lassul a keringés, megnő a retinális tranzitidő 

(Suzuki és mtsai 1992. Wolf és mtsai 1993, Duijm és mtsai 1997). Saját, a 2. fejezetben 

ismertetett eredményeink cs Duijm és mtsai eredményei alapján normolenzív glaukómás 

betegeknél károsodott artéria ophthalmiea keringés mellett normális a retinális tran/ilidö 

(Nasemann és mtsai 1994. Duijm és mtsai 1997). Normális szemnyomás mellett kialakuló 

glaukómában a retinális keringés tehát nem lassul, noha az érátmérő (volumen) ismerete 

nélkül nem állíthatjuk, hogy a véráram, és ezzel az oxigcnizáció is normális marad.

A glaukómás perfúzió csökkenést a helyi anyagcseretermékek, az érendothel termelte 

vazoaktív anyagok is befolyásolják, melyek hatása egymással összekapcsolt, összetett gátló és 

aktiváló szabályozás által irányított (Haefinger és mtsai I 994). A vasoconstrictiót okozó 

endothelinek közül a vizsgált endothelin-1 szintje magas nyitott zugú glaukómások vérében, 

de nem mulatott korrelációt az ujj kapillárisainak perfúziójával (Holló és mtsai 1997/b). A 

szintén az ér endolhel által termelt vasodilatatiós hatású nitrogén-monoxid (790) szint 

emelkedésére utal, hogy glaukómában megnő a lamina eribrosa és a prelamináris idegréteg 

nitrogén-oxid-szintetáz 3-ízoenzim tartalma (Neufeld és mtsai 1997). A nitrogén-monoxidot 

a hemoglobin részben megköti, de glaukómában feltehetően kevésbé, így a NO, egyrészt 

kompenzáló vasodilalatiól okozhat, de nagy mennyiségben felszaporodva neurotoxikus 

hatású lehet (Buckley és mtsai 1997). A szintén érrelaxáló prostaglandinok részben az 

endolhel in hatáshoz kapcsolódva fejtik ki hatásukat (Haefinger és mtsai 1994).

A papilla keringését az érfali tényezőkön kívül nagy valószínűséggel a vér 

összetevőinek változása is befolyásolja. Magas teljes vér- és plazma viszkozitást találtak 

primer nyitott zugú glaukómás betegeknél (Kdaver és mtsai 1985, f'oulds 1987, Trope és 

mtsai 1987, Pámer és Kovács 1990/a. Wolf és mtsai 1993). A teljes vér viszkozitást 

leginkább befolyásoló vvt. aggregáció kórosan fokozott (Hamard és mtsai 1994), a vvt.



deformabilitás csökkeni (Mary és mtsai 1993) glaukómában. A plazma fibrinogen szint kóros 

megemel kedését is megfigyelték (Garcia-Salinas cs mtsai I 988, Pámer és Kovács 1990/a,

mtsai 1997). fgy előzetes tanulmányban teológiai paraméterek (a vér és plazma viszkozitás 

mellett a fibrinogen-, all'a-2 macroglobulin-. cholesterin szint) kóros emelkedését találtuk a 

szemnyomás kompenzálása ellenére fokozatos fnnkeióromlásl mulató szimplex glatikómás 

betegcsoportban (Pámer és Kov ács 1990/a).

Bármely etiológiai faktor is játsszon egyedüli, vagy kombinált szerepet az 

idegrostkárosodás létrejöttében, bizonyítottnak látszik, hogy molekuláris szinten az. axonális 

transzport károsodásához, retrográd neuron degenerációhoz, neurotrofikus faktorok (BDNP) 

hiányához (Nickels 1996). excitotoxinok (excitatórikus neurotranszmitterek, mint 

glutaminsav. Nickels 1996) és szabadgyökök (NO. Neufeld és mtsai 1997) krónikus 

felszabadulásához, kalcium intracel 1 nláris felhalmozódásához (Osborne és mtsai 1999). a 

ganglionsejtek korai apoptosisához. (programozott sejthalálához.) vezetnek (Okisaka és mtsai 

1997, Holló 1997, Osborne és mtsai 1999). Az utóbbi években immunológiai faktorok 

szerepét is feltételezik az apoptosis elősegítésében, miután IgG és IgA felhalmozódást 

figyeltek meg a ganglion sejtekben (Wax és mtsai 1998). A ganglionsejtek pusztulása a 

látóidegfő excavatiojának kiszélesedését és kimélyülését eredményezi.

Dolgozatunkban vascularis factorok szerepét vizsgálva 149 primér nyitott zugú 

glaukómában (glaucoma simplex, glaucoma normotensiva) szenvedő beteg klinikai adatait 

elemeztük retrospektív módon a kórrajzok áttekintésével. A betegeknél klinikánkon rutin 

haemorrheológiai vizsgálatot is végeztünk betegségük kompen/.állnak tűnő stádiumában.

4.1. Betegek és módszer

Összesen 174 beteg kórlapjának retrospektív adatait, valamint 1989 és 1992 közölt 

végzett vérvétel eredményeit dolgoztuk fel. A primér nyitott zugú glaukómában szenvedő 

belegcsoport tagjait klinikánk szakrendelésén ellenőrzött betegek közül az alábbi kritériumok 

szerint választottuk ki. A szimplex glaukómás csoportba soroltuk azokat a betegeket, kiknek 

csarnokzugja nyitott volt, glaukómára jellemző papilla és/vagy látótérkárosodást mutattak, 

első kivizsgálásukkor 21 Hgmm feletti szemnyomást is mértek, de gyógyszeres beállítást, 

vagy glaukóma ellenes műtétet követően a szemnyomás a liáromhavonkénti rutin 

ellenőrzésekkor a normális tartományban (11-21 Hgmm) volt. Csak azok kórlapját dolgoztuk
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fel. illetve rendeltük be vérvételre, kiknél törőközegi borússágok nem befolyásolták a 

látótérvi/.sgálat eredményeit. A normotenzív glaukómás betegcsoport tagjai valamennyi fent

szemnyomást. A kontroll csoport tagjait klinikánkon plasztikai műtétre, szürkehályog ellenes 

műtétre, vagy ambulanciánkon szemiiveglelírásra jelentkezők közül választottuk, ligvikük 

sem mutatott glaukómara jellemző funkciocltercst. vascularis szembetegségben nem 

szenvedtek. Valamennyien részletes tájékoztatást adlak korábbi betegségeikre)!, és 

beleegyezésüket adták a reológiai vizsgálatokkal kiegészített rutin vérvételbe. A glaukómás 

betegeket leséiben, vagy szóban értesítettük vérvételi szándékunkról, a vizsgálat céljáról. 

Valamennyien beleegyeztek a vizsgálatba, mely olyan időszakban történt, mikor 

szemnyomásuk tartósan kompenzált volt. A vérvétel reggel éhgyomorra történt. A rutin 

laboratóriumi vizsgálatok mellett (vörösvérsejtszám, fehérvérsejtszám, vérsejtsüllycdés, 

hemoglobin, szérum elektrolitok, máj-és vesefunkciós paraméterek, vérzsírok, összfehérje. 

éhgyomri vércukor) lipid- és fehérje elektroforézis is történt. A szérum fibrinogen szintet 

Clauss szerint módosított Biurct-próbával határoztuk meg. A plazma-cs teljes-vérviszkozilás 

méréseket heparinnal anticoagulált vérből a vérvétel után kél órán belül 37 C-on „Hevimet 

40" kapilláris viszkoziméterrel végeztük. A teljes-vérviszkozitási mérések 10 és 240 l/sec 

sebességgrádiens között 24 ponton történtek. Az adatok feldolgozásánál a 90 1/sec-on mért 

értékeket vettük figyelembe. A vérvételt követő szemészeti ellenőrzéskor látásélesség-. 

Goldmann periméterrel látótér-, majd szemfenék vizsgálatot és szemnyomás mérést 

végeztünk. Valamennyi beteggel egyeztettük a kórlap anamneszlikus adatait. A kórlapokban 

áttekintettük a látótér alakulását a követési idő alatt. A Goldmann periméterrel végzett látótér 

változását nehéz objektíven megítélni. Romlónak véleményeztük a látótérkieséscket. ha az 

alábbi, általunk mesterségesen alkotott stádiumokban legalább egy fokozatot romlott a 

látótér, és az eltérések ismételt vizsgálattal is igazolhatók voltak. Normális látótér: I/4-es 

objektummal temporálisan 60-80, nazálisán 40, alul 40-50, felül 40 fokig terjedő határok. 1/2- 

es objektummal temporálisan 30. egyebütt legalább 20 fokig terjedő határok, temporálisan 

10-20 fok között pár fokos vakfolt. Centrumban kb. 10 fokos határok 1/1 -cs objektummal, 

esetleg ez utóbbit a beteg nem észleli. 1, stádium.: I/2-es látótérhalárok alul. vagy leiül kb. 10 

foknyit szűkültek (paracentrális scotomát jelez), de a vakfolt még a határon belül van. Ik 

stádium: 1/2-es objektummal vizsgálva felülről, vagy alulról kizárt vakfolt. Hl. stádium.: 1/2- 

es határ körkörösen szűk. a vakfolt csak I/3-as jellel vizsgálható (alsó-felső íves scolomásl 

jelez), cs/vagy nazális lépcső jelenik meg az 1/4-es látótérben. IV. stádium: Szűk l/3-as



határok, I/4-el van csak vakfolt, van nazális lépcső. V. stádium.: l/4-es objektummal 

vizsgálva kezd elkülönülni u centrális látótér egy temporalis szigettől (nagy soolómák

detektálható I/4-cl. VII. st.: III/4-cl vagy V/4-el van csak s/.űk centrális látótér és/vag\ 

temporális sziget.

Az eredményekét Wileoxon Mann-Whitney-féle nonpurametrikus statisztikai 

próbával, és rank-korrelációs teszttel analizáltuk.

4.2. Eredmények

A kontrollok, a szimplex glaukómás (SG) és a normotenzív glaukómás (NTG) 

betegek klinikai adatait a VI. táblázatban foglaltuk össze. Az életkorban kisfoki! eltéréseket 

látunk, az NTG csoport tagjai csaknem 10 évvel idősebbek a kontrolloknál. A nem szerinti 

eloszlás azonos a kontroll és SG csoportban, de a NTG betegek között kétszer több a nők 

aránya. A diagnosztizálástól a vizsgálatig eltelt követési idő a SG csoportban volt hosszabb: 

1-14 évig terjedt, átlagosan 3.8 év volt. míg a NTG csoportnál 3 hónaptól 8 évig terjedt, 

átlagosan 1.8 év volt. Az ismerten haemorrheologiai eltéréseket is okozó általános betegségek 

eloszlása közel azonos, kivéve az NTG csoportot, ahol a vizsgált csoportban nem volt 

cukorbeteg, viszont több mint kétszeres volt az ischaemiás szívbeteg.

A vizsgálat időpontjában valamennyi szimplex glaukómás beteg szemnyomása a 

normális tartományban volt: a betegek 81%-a szemcseppet használt (50%-uk béta-blokkolót,

15% -uk pilocarpint, vagy sympatomimelikumol, míg a többiek kombinált terápiát 

használtak). 5%-uk szemnyomása trabeculectomia után cseppentés nélkül volt kompenzált, 

14%-uk trabeculectomia után szemcseppet is használt. Közismert, hogy normotenzív 

glaukómához hasonlóan (Levene 1980, Geijssen 1991) a primér nyitott zugú glaukómában 

szenvedő betegek nagy hányadánál tartósan kompenzált szemnyomás nem akadályozza meg a 

látótcrkicscsck fokozódását (Werner cs Drancc 1977. Kidd és O’Connor 1985). ezért a 

glaukómás betegcsoportot állandó (stagnáló) látóiérfunkciót mutató csoportra (SLT). és 

grogrediáló látótérkiescseket (PLT) mulató csoportra osztottuk (lásd VII. táblázat).
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VI. táblázat: A vizsgált betegek klinikai adatai

Kontroll
n=25

Szimplex 
glaukóma (St.) 
n=131

| Normotenzív 
glaukóma (IN 11.) 
n=18

Átlag életkor ( é \) 57.5 f 12.7 62.8 ± 12.3 66.2 ; 7.5

Nem lHl '■ nő) 1 1 '14 56 / 75 6 7 12

Követési idő (év) 3.8 ± 4.1 1.8 ± 1.8

Hypertonia (%) 36 49.6 44

Diab. mell. (%) 12 1 1.4 0

ISZB (%) 16 17.5 38

Érbetegség (%) 8 16.0 5.5

VII. táblázat: A látótérkiesések alakulása alapján csoportosított szimplex glaukómás betegek 

adatai

Stagnáló látótér 
(SLT) n=100

Progrediáló 
látótérkiesések 
(PLT) n=31

Átlag életkor (év) 61.3 ±  12.6 67.5 ± 10.0

Nem (ffi \ nő) 4 5 /55 11/20

Követési idő (év) 2.9 ± 3.1 6.6 ±5.5

Hypertonia (%) 49.0 48.4

Diab. mell. (%) 11.8 6.4

ISZB (%) 14.7 22.6

Érbetegség (%) 15.7 16.1

A szimplex glaukómás betegcsoportban a vérvizsgálatok elvégzésekor a betegek 11 

%-a károsodottnak látszó látóidcgfő és korábban 2 I Hgmm-t meghaladó szemnyomás 

ellenére csaknem cp látóterei mutatott Goldmann periméterrel vizsgálva. A betegek 49%-ánál

súlyosabb kieséseket láttunk. Száz betegnél az átlagosan 2.9 éves követés alatt nem láttunk



67

funkcióromlást, míg 31 betegnél a normális tartományban tartott s/emnyomás ellenére a 

látótérkiesések progrediáltak a követés 6.6 éve alatt.

NTG csoporthoz hasonlóan kétszer több volt a nők aránya, és 22.6 %-uk szenvedett 

ischaemias szívbetegségben. A PL.’)' csoportot kétszer olyan hosszú ideig követtük, mint a 

SLT csoportot, igv ebben a csoportban még lehetnek olyan betegek, kiknél idővel 

progrediálnak a lálólérkiesések. Rank-korrelációs teszttel vizsgálva a kísérő betegségek közül 

az ischaemiás szívbetegség korrelációt mutatott a normotenzív glaukómával és a normális 

szemnyomás ellenére progrediáló látótcrkiescscket mutató glaukómás csoporttal. A 

glaukómás betegek közül 11 betegnél (8.4%) szerepelt az anamnézisben szeml'enéki vénás 

occlusio az egyik szemen, 8 betegnél a vena centralis retinae torzs-oeclusioja. 3 betegnél 

annak egyik ágának occlusioja volt ismert. A vénás occlusioban szenvedő betegek közül 

három betegnél (mind törzs-occlusios volt) láttuk a másik szem látótcrkieséseinck 

progresszióját. Az NTG csoportban szeml'enéki vénás oeclusios esetet nem találtunk.

A laborparamétereket statisztikailag elemezve (adatokat lásd a Vili. táblázatban), 

mindkét glaukómás betegcsoport (SG. NTG) szignifikánsan emelkedett teljes vér-viszkozitást 

mutatott. A hematokrit csak a SG csoportban volt magasabb a kontroll csoporténál. A plazma 

viszkozitás statisztikailag nem szignifikáns emelkedést mutatott a glaukómás csoportokban, 

de a plazmafehérjék közül a fibrinogén mindkét glaukómás csoportban, az alfa-2 globulin az 

NTG csoportban szignifikánsan magasabb volt. Mind a cholesterin szint, mind a triglicerid 

szint szignifikánsan magasabb volt a glaukómás betegcsoportokban.

A szimplex glaukómás betegcsoportot a látótérkiesések progressziója alapján 

csoportosítva a PLT csoportban statisztikailag szignifikánsan magasabb volt a fibrinogén e.s 

az alfa-2 globulin szint a SLT csoporthoz képest. A triglicerid szint az SLT csoportban volt 

szignifikánsan magasabb, mint a PLT csoportban. A többi laborparamclerben nem láttunk 

szignifikáns különbséget a két csoport között.



Vili, táblázat: A vizsgált betegek laboratóriumi adatai:

Paraméterek, 
(norm, értekek)

Kontroll
n=25

Szimplex
glaukóma
(összes, SG) 
n=l3l

I Stagnáló
(SLT)n=IOO

Prngrediáló látótérkiesések (PL T) n=31
1 iNnrmotenz.l 

glaukóma 
(INTG) n=18

Ver viszk. 90 l/s 
( -5. 00 mPas)

3.95 t 0.4ó 4.72 ± 0. 86a 4.68 t. 0.8 1 a 4.88 t 1,02a 4.83 1 0.75a

Plasma viszk.
( -1.40 mPás)

1.43 i 0.18 1.47 ±0.23 1.46 I 0.23 1 .5  í T"o'22 1.45 > ().|0

Fibrinogén 
(2.0-4.0 g/l)

3.49 ± 0.33 3.79 ± 0.62c 3.70 ± 0.60 4.13 ± 0.57a 4.14 ± 0.78a

A-2 Globulin 
(0.05 - 0.09 g/l)

5.56 ±0.87 6.07 ± 1.3 5.90± 1.23 6.69 ± l.35h 6.29 ± 1,67c

1ITC
( -  44 %)

0.41 ±0.04 0.43 ± 0.03c 0.43 ± 0.03c 0.44 ± 0.03b 0.41 ±0.04

Cholcstcrin 
(4.0-6.5 mmol/l)

5.12 10.77 5.97 ± 1.31n 6.00 ± 1.33a 5.87 ± 1.25b 6.62 ± 1,80a

TG
(0.8-2.0 mmol/l)

1.57 ±0.74 2.03 ± 1.12C 2.12+ 1.19C 1.72 ±0.75 2.54 ± 1.99C

Albumin 
(35-40 mmol/l)

43.48 ± 2.48 45.39 ±6.32 45.30 ± 6.26 45.71 ±6.67

a p < 0.001
b p < 0.01 a kontrollal összehasonlítva
c p < 0.05

4.3. Megbeszélés

A glaukóma olyan szerteágazó szembetegségek csoportja, melyek közös jellemzője a 

látótérkiesésekhez vezető opticus károsodás. A korábban ..magas szemnyomással járó" 

betegséget ma már nyomásfüggő és nyomástól nem függő csoportokra osztjuk (Schulzer és 

mtsai 1990). búra szemnyomás kockázati szerepe megkérdőjelezhetetlen. A statisztikai 

felmérések alapján meghatározott normális szemnyomás tartomány (Holló 1 997) 21 Hgmm- 

es felső határa nem tekinthető abszolút értéknek, mert az egyéni érzékenységei befolyásolja 

az éleikor, a papilla keringési állapota, a lamina eribrosa merevsége is.

A keringés esetleges patogenetikai szerepére az ötvenes években, a magas vérnyomás 

gyógyszeres kezelésének szélesebb körű bevezetésekor figyeltek fül. A vérnyomás erőteljes 

normalizálása ugyanis az addig ..kontrollált" glaukómások jelentős részénél a látótérkiescsck 

szemnyomástól független progresszív károsodásához vezetett (Harrington 1959). A



későbbiekben széleskörű epidemiológiai, kvantitatív keringéstani vizsgálatok igazolták 

vascularis Tudorok szerepét a glaukómás opticus neuropatliia progressziójában.

Tantilmánviinkban nauvs/ámú beteganvagon vi/sgálluk általános kerineési 

betegségek és kóros vérparaméterek előfordulási gyakoriságát szimplex glaukómás és 

normotenzív glaukomas betegeken. Eredményeinkből kiemeljük, hogy mind a normoten/iv 

glaukómás (NTG) betegcsoportban, mind a látótérkiesések progresszióját (PI.T) mulató 

szimplex glaukómás csoportban kétszeres volt a nők gyakorisága. Ugyancsak ebben a kél 

betegcsoportban fordult elő szignifikánsan gyakrabban iscltaemiás s/ívbelcgscg. Az NTG-s 

betegesoportban észlelt női dominancia megerősíti korábbi vizsgalatok eredményeit (l.evene 

1980. Carter és mlsai 1 990). csakúgy, mint az. iscltaemiás szín betegség gyakori előfordulása 

(Kaiser és mtsai 1993). A laborparamétereket vizsgálva a fenti két betegcsoportban a látótér 

progressziót nem mutató (SLT) betegcsoporttal ellentétben szignifikánsan magasabb volt a 

plazma fibrinogen és alfa-2 globulin szint. Haemorrheologiai tényezők kóros eltérése 

szimplex és normotenzív glaukómás betegeknél szintén ismert, de a nyomástól nem függő 

fokozatos progressziót mutató szimplex glaukómások és a normotenzív glaukómások ilyen 

nagyfokú etiológiai és reológiai hasonlóságára eddig még nem mutattak rá. A fenti 

hasonlóságok alátámasztják vascularis tényezők szerepét a látótér szemnyomástól független 

progresszív károsodásában azon glaukómás betegeknél is, kiknél a betegség kialakulásában a 

magas szemnyomás is szerepel játszott. A nyomástól nem függő fokozatos progressziót 

mutató szimplex glaukómások és a normotenzív glaukómások nagyfokú etiológiai és 

reológiai hasonlósága alapján az előző csoportot secundaer normotenzív glaukómás 

betegcsoportnak is nevezhetjük.

Mind a mai napig kérdés, hogy a látóideg keringésének károsodása kiváltó oka. vagy 

másodlagos következ.ménye-e a glaukómás neuropathiának. Rankin megfigyelései szerint 

aszimmetrikus glaukómás betegeknél a keringési paraméterek a nem. vagy alig károsodott 

oldalon is kórosak. Színkódolt Doppler-analízis alapján (Harris és mtsai 1994) a glaukómás 

betegeknél az artéria ophthalmicából leágazó erek rezisztenciája fokozott, mely széndioxid 

inhalációkor normalizálódik. Ez az érfali tónus kóros szabályozását igazolja, és nem 

anatómiai eltérés (stranguláció) miatti állandó állapotot (Harris és mtsai 1994, Williamson és 

Harris 1994) jelez. A fenti megfigyelések vascularis tényezők elsődleges paiogenetikai 

szerepét sejtetik. A magas szemnyomású szimplex glaukómás betegeknél észlelt mcgnyúll- 

(Suzuki és mtsai 1992, Wolf és mtsai 1993. Duijm és mtsai 1997), míg a normotenzív 

glaukómásoknál normális retinái is tranz.itidő (Nasemann és mtsai 1994, Duijm és mtsai 1997)
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azt mutalja, hogy a magasabb szemnyomás lassítja a relinális keringési. feltehetően ez. segíti 

elő a vénás occlusio kialakulását szimplex glaukómás betegeken (Trux 1078. I lammer és

autorcgulíiciójára is rámutatott (livans és mtsai 1990). Ugyanakkor a normotenxív glaukómás 

betegeknél mért lassú chorioidca keringés (Duijm és mtsai 1007) a papilla keringésének 

primér károsodását támasztja alá. A glaukómás betegeknél észlelt haemoriheologiai eltérések 

normális keringési viszonyok, magas nyiróícsziillség mellett feltehetően nem játszanak 

jelentős szerepet, de az. áramlás lassulásakor, az autorcgulációs mechanizmusok 

kimerülésekor tovább ronthatják a látóidegre keringését (Foulds 1987).

Tanulmányunk eredményei alapján klinikánkon minden nyitott zugú glaukómábun 

szenvedő betegnél rutinszerűen végzünk haemorrheologiai vizsgálattal kiegészített 

laborvizsgálatot az első kivizsgáláskor, majd funkcióromlás esetén végzett ismételt 

beállításkor, illetve a klinikai tünetek alapján szükséges időben. Eredményeink alapján 

fokozott figyelmet kell fordítanunk azokra a női szimplex glaukómás betegekre, akik 

ischaemiás szívbetegségben szemednek, akiknek emelkedett a szérum fibrinogen és ulfa-2 

globulin szintje, mert náluk nagyobb eséllyel fordulhat elő a szemnyomástól független 

funkcióromlás.



5. A szemfenéki keringés kvantitatív mérésének korlátái

vizsgálatára. Az invazív módszerekkel elsősorban állatok szemének keringését vizsgálták. A 

humán keringés vizsgálatára alkalmazott noninva/ív módszerek részben szubjektív ek (pl. 

..blue Held entoplic phenomen vizsgalat"'), részben technikai kompromisszumok révén 

pontatlanok, vagy nem valós értekékét mérnek (pl. lézer Doppler áramlásmérés, vagy az 

optikai módszerek eltérő nagyítása). Bonyolítja az objektív mérési eredmények értelmezését 

az. is, hogy a szem keringését számos tényező befolyásolja (mint például vérnyomás, 

szemnyomás, érátmérő, érhossz. érfali rigiditús. vérösszetevök). és hogy egy adott 

technikával a keringési paraméterek közül csak egy-egy vizsgálható.

A szem keringésének elemzésekor sok egyéb tényezőt is figyelembe kell venni. Az 

érbetegségeken kívül szisztémás betegségek is befolyásolhatják a szem keringését, mint pl. 

pancreatitis, csonttörés, melyek a retina ereinek zsírembóliájához vezethetnek, a mellkas 

traumás kompressziója, mely a vénás el folyást akadályozza, vagy pl. gyulladásos betegségek. 

A szem keringésének analízisekor figyelembe kell venni a retina és a látóidegfő 

autoregulációját, mely képes kivédeni kisebb keringési kisiklások káros hatásait. Ugyanígy 

mérni kell a szem belnyomását. hisz annak változása a perfúziós nyomást módosítva 

befolyásolja a keringést. Kiemelten figyelendő a szemnyomás olyan gyógyszerek keringést 

befolyásoló hatásának vizsgálatakor, melyek a szemnyomást (is) módosítják (lásd glaukóma 

ellenes szemcseppek szemfenéki keringést rontó, nem befolyásoló, vagy éppen javító 

hatásairól megjelent dolgozatokat, pl. Wolf és mtsai 1989/b, Rassam és mlsai 1 993, Carenini 

cs mtsai 1994, Sponsel cs mtsai 1997, Schmidt 1999).

Azon szemfenéki keringési vizsgálatokat, ahol a retina láthatóvá tétele is szükséges, a 

méréseket pupillatágítás előzi meg. A szimpatomimetikus vagy anticholinerg hatású cseppek 

maguk is befolyásolják a szemfenéki erek átmérőjét, a keringést. A szemfenéki 

lávolságértékek (érhossz. érátmérő, megtelt út hossza, slb.) mérésekor a valós méretek 

kiszámításánál figyelembe kell venni a szem refrakciós hibáját, tengelyhosszát, ahogy azt 

Littmann (1982) és Bennet (1994) javasolta, bár az általuk használt korrekciós állandó 

pontosságát mások megkérdőjelezték (Arnold és mtsai 1993). A szemfenék megvilágítására 

használt fény szintén módosítja a keringési paramétereket, melyek az illumináció 

változásával gyorsan módosulnak (Ríva és mtsai 1983. Grunwald és Deleharty 1992). Az.
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okuláris pulzus amplilúdó mérési eredményét befolyásolja a szent mérete, az. oculáris 

rigiditás. mely rövidlátó szemen fokozott (Kotlie és L.ovasik 1993). A Doppler-elven alapuló

erek kanyargós, vagy nem egy síkban való lefutása is.

A mérési módszerek sajátosságain kívül korlátozza a mérési eredmények élettani 

értelmezését a retinális keringési- és anyagcsere folyamatok hiányos ismerete is. A keringési 

paraméterek változása nem feltétlenül reflektálja a szövetek oxigén ellátását, anyagcseréjét, 

vagy vizuális teljesítményének változását (Gasscrés Hammer 1987. Linsenmeier 1990).

Kérdés, hogy a haemorrheologiai paraméterek változása önmagában módosítja-e a 

szem keringését glaukómásoknál, vagy azok normalizálása képes-e lassítani vagy megállítani 

a látótér szemnyomástól független progresszív károsodását.

Következtetésül, a szem vérkeringésének objektív vizsgálata bonyolult, összetett 

feladat. Az eddig alkalmazott módszerek legnagyobb hátránya, hogy a számtalan keringési 

tényező közül csak egyel-egyet vizsgál, így annak élettani vonatkozásait sokszor csak 

spekulációkkal tudjuk sejtetni. A módszertani pontatlanságok, kivitelezési vagy anyagi 

nehézségek miatt egyik technika sem vált széles körben alkalmazott standardizált klinikai 

rutinná. Ugyanakkor, az ismereteket mozaikként összerakva sokat megtudhattunk a szem 

normális keringéséről és betegségekben látott kóros módosulásairól. A további technikai 

fejlődés remélhetően lehetővé teszi noninvazív egzakt, széles körben hozzáférhető mérési 

módszerek kifejlesztését, hogy a klinikai munkánk során is pontosan mérhessük a szem 

keringésének mennyiségi változását. Természetesen megoldásra vár a megváltozott keringési 

paraméterek pontos élettani hatásainak elemzése, valamint a kóros keringés gyógyszeres vagy 

egyéb módszerekkel történő normalizálása is.
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6. Következtetések és új eredmények

Sl.O video-angiográliához csatolt digitális képanahzalo rends/crrel számszerűen mértük 

az artriovenosus átáramlási időket és a perimakuláris kapillárisok keringési sebességét.

A mérési módszer kidolgozásánál rámutattunk, hogy dilúciós görbék regisztrálására a 

legoptimálisabb, ha a méróablak nagysága azonos az érátmérővel. A dilúciós görbe alakját 

nem torzítja, ha az intenzitás értékeket csak 0.5 szekundumonkénl mérjük. A mérési módszer 

okozta pontatlanság 1 5-20 % alatt van.

A dilúciós görbék más-más szakaszán számított arteriovenosus átáramlási idők közül a 

felső görbefél súlyvonala által meghatározott LGT >n -időt találtuk a legjobban 

reprodukálhatónak.

Bemutattuk, hogy a különböző módszerekkel számított átáramlási idők klinikai 

szignifikanciája eltérő:

A -  más tanulmányokban széles körben alkalmazott- dilúciós görbe kezdeti szakaszán 

mért átáramlási idők a szegmentális keringés miatt csak a peripapilláris (legrövidebb) 

érszakaszok keringéséről adnak információt.

Az LGT 5o idő a vizsgált szektor keringésének csaknem egészét jellemzi. Ezt a 

megállapítási betegcsoportok vizsgálatának eredményeivel is alátámasztottuk:

- A normál átlagos retinális arteriovenosus keringési idő az LG I 50 módszerrel 

számítva 2.65 ± 0.63 s, mely 24%-os varianciát mutat.

- A szegmenlális átáramlási idő szignifikánsan megnyúlik vénás occlusioban.

- Artériás ágocclusioban a keringés a rekanalizáció mértékétől függően lassú.

- Elülső ischaemiás opticus neuropathia nem jár együtt a retina keringésének 

szignifikáns változásával.

- Normolenzív glaukómában szenvedő betegek retinális arteriovenosus átáramlási ideje 

a normális tartományban marad.

Sí O vidm-angingrammok- nrteriúlic fázisában a perimakuláris kapillárisokban áramló 

hypcrfhmrcszccns plazmaoszlopok keringési sebességét 1.44 A 0.25 mm/scc-nck mértük.
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Nagyszámú (n-144) glaukómás belcgcsoport kortörténetének retrospektív elemzésével 

rámutattunk arra. hogy szimplex glaukómás betegek látóterének kompenzált szemnyomás

s/ívhetegség és a női nem.

Normotenzív és szimplex glaukómás betegek vérmintáinak haemorrheologiai 

vizsgálatakor azt találtuk, hogy az emelkedett szérum fibrinogen és alfa-2 globulin szint 

korrelációt mulatott a lálólérkiesések progressziójával.

Rávilágítottunk a normotenzív glaukómások és a kompenzált szemnyomás ellenére 

fokozatos funkcióromlást mutató szimplex glaukómások nagyfokú etiológiai és teológiai 

hasonlóságára.
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