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A lA lááttóóppáálya funkcionlya funkcionáális lis áállapotllapotáának nak 
mméérréésséére szolgre szolgáállóó

 
mmóódszerekdszerek

ElektroretinogrElektroretinográáfiafia:    ERG:    ERG


 

ÁÁtlagolt vtlagolt váálaszok:      laszok:      


 

FLASH ERG/LED ERG FLASH ERG/LED ERG 


 

scotopicusscotopicus
 

ERG (kERG (kéék fk féénnyel kivnnyel kivááltva, sltva, sööttéét helyist helyiséégben)gben)


 

photopicusphotopicus
 

ERG (vERG (vöörröös fs féénnyel kivnnyel kivááltva, villtva, viláágos helyisgos helyiséégben)gben)



 

Standard (ISCEV) ERG Standard (ISCEV) ERG 


 

PPáálcika vlcika váálasz lasz 


 

MaximMaximáális vlis váálasz lasz 


 

OscillatorikusOscillatorikus
 

potencipotenciáál l 


 

Csap vCsap váálasz lasz 


 

30 Hz 30 Hz flickerflicker
 

ERG  ERG  



 

MultifokMultifokáálislis
 

ERG (ERG (mfERGmfERG):  a l):  a lááttóóttéér centrr centráális 30 fokos  terlis 30 fokos  terüületletéének funkcinek funkcióójaja



 

PERG (mintPERG (mintáázott ERG): a retina zott ERG): a retina ganglionganglion--sejtjeineksejtjeinek
 

funkcifunkcióójjáát mt méériri



A lA lááttóóppáálya funkcionlya funkcionáális lis áállapotllapotáának nak 
mméérréésséére szolgre szolgáállóó

 
mmóódszerekdszerek

LLááttóókkéérgi kivrgi kivááltott vltott váálaszok (VEP):laszok (VEP):
LED VEP LED VEP 
FLASH VEPFLASH VEP
PatternPattern

 
VEP (PVEP)VEP (PVEP)

MultifokMultifokáálislis
 

VEP (VEP (mfVEPmfVEP):):
 

a la lááttóóttéér 30r 30ºº––nyinyi
 

terterüülete lete 
kkéérgi vetrgi vetüületletéének topogrnek topográáfiai analfiai analíízisezise
ElektrookulogrElektrookulográáfiafia

 
(EOG):(EOG):

 
a retina a retina pigmentepithelpigmentepithel

 rréétegtegéének funkcinek funkcióójjáát mt mééri ri 
Gyermekkorban nem vGyermekkorban nem véégezzgezzüük a szk a szüüksksééges ges kooperatiokooperatio

 hihiáánya miattnya miatt



RRéégi mgi móódszerekdszerek











LED ingerlLED ingerlééss





Handheld

 
patter

 
video

 
kép



Az altatAz altatáás els előőnyei, hnyei, háátrtráányai nyai 

HHáátrtráányoknyok
BefolyBefolyáásolja az ERG solja az ERG 
paramparaméétereket?tereket?



 

ChloralChloral--hydratehydrate


 

PPáálcika funkcilcika funkcióó

 

cscsöökkenkkenééss


 

Nem szignifikNem szignifikáánsns



 

BarbiturBarbituráát (t (pentobarbitalpentobarbital--
 sodiumsodium))



 

KKéérgi aktivitrgi aktivitáást csst csöökkentikkenti



 

HalotaneHalotane
 

vagy vagy 
isofluoraneisofluorane+N+N

 
22

 

O O 


 

Retina + kRetina + kéérgi aktivitrgi aktivitáást st 
cscsöökkentikkenti

ElElőőnynyöökk


 
Az elektrAz elektróóddáák stabilakk stabilak



 
Kevesebb mKevesebb műűtermterméékk



 
EgyEgyééb vizsgb vizsgáálatok latok 
lehetlehetőősséége:ge:


 

IOP mIOP méérrééss


 

PupillatPupillatáággííttáás:s:


 

FundusvizsgFundusvizsgáálatlat


 

SkiaszkSkiaszkóópiapia



 

UH vizsgUH vizsgáálatlat



Az elektrofiziolAz elektrofiziolóógiai vizsggiai vizsgáálatok latok 
indikindikáácicióójaja



 
VaksVaksáág/csg/csöökkentlkkentlááttáás gyans gyanúújaja



 
LeukocoriaLeukocoria/nem tiszta t/nem tiszta töörrőőkköözegekzegek



 
FejlFejlőőddéési rendellenesssi rendellenesséégekgek



 
ÖÖrrööklklőőddőő

 
retinabetegsretinabetegséég gyang gyanúújaja



 
SSéérrüüllééseksek



 
MentMentáális retardlis retardáácicióó



 
NystagmusNystagmus



 
Anyagcsere/szisztAnyagcsere/szisztéémmáás betegss betegséégg



 
NeurodegeneratNeurodegeneratíívv

 
kkóórkrkéépek/pek/ataxiataxiáákk



 
GyGyóógyszertoxicitgyszertoxicitááss



VEP alkalmazVEP alkalmazáása sa vvíízusbecslzusbecsléésresre
A A vvíízuszus

 
megmegííttéélhetlhetőő

 
annak a nannak a néégyzetnagysgyzetnagysáággúú

 
minta minta 

llááttóószszööggéébbőől, amivel ingerelve ml, amivel ingerelve máár kivr kiváálthatlthatóó
 

a VEP.a VEP.

A VEP alkalmas az A VEP alkalmas az amblyopiaamblyopia
 

éés az organikus s az organikus opticusopticus
 kkáárosodrosodáás elks elküüllöönnííttéésséérere

AmblyopiAmblyopiáárara
 

utal, ha: utal, ha: 
nagy nnagy néégyzetre van VEP, kis ngyzetre van VEP, kis néégyzetre nincs VEPgyzetre nincs VEP
vagy korrekcivagy korrekcióóval van VEP, korrekcival van VEP, korrekcióó

 
nnéélklküül nincs VEPl nincs VEP

A VEP alkalmas a A VEP alkalmas a binocularitbinocularitááss
 

éés a kezels a kezeléés hats hatáásosssossáággáának nak 
mméérréésséérere

9 h9 hóónapos babnapos babáánnáál ml máár van r van binocularisbinocularis
 

VEPVEP



Az elektrofiziolAz elektrofiziolóógiai vizsggiai vizsgáálatok     latok     
ElElőőnyei:nyei:


 

ObjektObjektíív, rv, röövid, olcsvid, olcsóó


 

Nem invazNem invazíív (csak, ha altatni kell a csecsemv (csak, ha altatni kell a csecsemőőt)t)

HHáátrtráányai:nyai:


 

Ritka a megfelelRitka a megfelelőő
 

mműűszerezettsszerezettsééggűű
 

laboratlaboratóóriumrium


 

A gyermek kooperA gyermek kooperáácicióójjáát neht nehééz (idz (időőigigéényes) elnyes) eléérni          rni          


 

A nem kooperA nem kooperáállóó
 

gyermekngyermeknéél nyugtatl nyugtatáás, altats, altatáás s 
szszüükskséégesges



 

A kA kóórossrossáág megg megáállapllapííttáássáához normhoz normáál kontrolll kontrolléértrtéékek kek 
kellenekkellenek



 

Az Az éérréési folyamat megsi folyamat megííttééllééssééhez megfelelhez megfelelőő
 

kontroll kell kontroll kell 
(az (az éérréési folyamat vonatkozik a retina si folyamat vonatkozik a retina éés a ks a kééreg reg 
sejtjeire, a sejtjeire, a myelinizmyelinizáácicióórara, a szinapszisokra, azok , a szinapszisokra, azok 
ssűűrrűűssééggéére, hatre, hatéékonyskonysáággáára, a test nra, a test nöövekedvekedéésséére, stb.)re, stb.)



ÖÖsszefoglalsszefoglalááss
1.Az elektrofiziol1.Az elektrofiziolóógiai vizsggiai vizsgáálatok mint latok mint objektobjektíív, nem v, nem 
invazinvazíívv

 
vizsgvizsgáállóó

 
mmóódszerek alkalmasak a ldszerek alkalmasak a lááttóóppáálya lya 

funkcionfunkcionáális lis áállapotllapotáának felmnak felméérréésséérere
2. A sokf2. A sokfééle mle móódszerrel dszerrel a a lléézizióó

 
helyhelyéének lokaliznek lokalizáálláásasa

 lehetslehetsééges, de ennek korlges, de ennek korláátai: tai: 
az az ééletkor (lletkor (lááttóóppáálya fejllya fejlőőddéése, kooperse, kooperáácicióó), ), 
a vizsga vizsgáálat idlat időőigigéényessnyesséége (pontos anamnge (pontos anamnéézis segzis segíítheti az theti az 
adekvadekváát mt móódszer kivdszer kiváálasztlasztáássáát)t)

3. 3. DifferenciDifferenciáál diagnl diagnóózistzist
 

segsegííthetitheti
4. 4. MMűűttééti indikti indikáácicióótt

 
jelenthetnek  jelenthetnek  

5. Alkalmas a betegs5. Alkalmas a betegséégek gek progressziprogresszióójjáának, illetve        nak, illetve        
kezelkezelééssüük eredmk eredméényessnyessééggéének vizsgnek vizsgáálatlatáárara

6. 6. VVíízusbecslzusbecslééssrere
 

is alkalmasis alkalmas
7. 7. GyGyóógyszer mellgyszer melléékhatkhatááss

 
kimutatkimutatáása lehetssa lehetséégesges



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!
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A látópálya funkcionális állapotának mérésére szolgáló módszerek

Elektroretinográfia:    ERG

		Átlagolt válaszok:      

		FLASH ERG/LED ERG 

		scotopicus ERG (kék fénnyel kiváltva, sötét helyiségben)

		photopicus ERG (vörös fénnyel kiváltva, világos helyiségben)



		Standard (ISCEV) ERG 	

		Pálcika válasz 

		Maximális válasz 

		Oscillatorikus potenciál 

		Csap válasz 

		30 Hz flicker ERG  



		Multifokális ERG (mfERG):  a látótér centrális 30 fokos  területének funkciója



		PERG (mintázott ERG): a retina ganglion-sejtjeinek funkcióját méri









A látópálya funkcionális állapotának mérésére szolgáló módszerek

Látókérgi kiváltott válaszok (VEP): 

		LED VEP 

		FLASH VEP

		Pattern VEP (PVEP)

		





Multifokális VEP (mfVEP): a látótér 30º–nyi területe kérgi vetületének topográfiai analízise

Elektrookulográfia (EOG): a retina pigmentepithel rétegének funkcióját méri 

Gyermekkorban nem végezzük a szükséges kooperatio hiánya miatt







Régi módszerek











Elektródák































LED ingerlés

















Handheld patter video kép







Az altatás előnyei, hátrányai 

Hátrányok

	Befolyásolja az ERG paramétereket?

		Chloral-hydrate

		Pálcika funkció csökkenés

		Nem szignifikáns

		Barbiturát (pentobarbital-sodium)

		Kérgi aktivitást csökkenti

		Halotane vagy isofluorane+N2O 

		Retina + kérgi aktivitást csökkenti





Előnyök

		Az elektródák stabilak

		Kevesebb műtermék

		Egyéb vizsgálatok lehetősége:

		IOP mérés

		Pupillatágítás:

		Fundusvizsgálat

		Skiaszkópia

		UH vizsgálat









Az elektrofiziológiai vizsgálatok indikációja

		Vakság/csökkentlátás gyanúja

		Leukocoria/nem tiszta törőközegek

		Fejlődési rendellenességek

		Öröklődő retinabetegség gyanúja

		Sérülések

		Mentális retardáció

		Nystagmus

		Anyagcsere/szisztémás betegség

		Neurodegeneratív kórképek/ataxiák

		Gyógyszertoxicitás









VEP alkalmazása vízusbecslésre

A vízus megítélhető annak a négyzetnagyságú minta látószögéből, amivel ingerelve már kiváltható a VEP.



A VEP alkalmas az amblyopia és az organikus opticus károsodás elkülönítésére

Amblyopiára utal, ha: 

	nagy négyzetre van VEP, kis négyzetre nincs VEP

          vagy korrekcióval van VEP, korrekció nélkül nincs VEP



A VEP alkalmas a binocularitás és a kezelés hatásosságának mérésére



9 hónapos babánál már van binocularis VEP







Az elektrofiziológiai vizsgálatok     

Előnyei:

		Objektív, rövid, olcsó

		Nem invazív (csak, ha altatni kell a csecsemőt)





Hátrányai: 

		Ritka a megfelelő műszerezettségű laboratórium

		A gyermek kooperációját nehéz (időigényes) elérni          

		A nem kooperáló gyermeknél nyugtatás, altatás szükséges

		A kórosság megállapításához normál kontrollértékek kellenek

		Az érési folyamat megítéléséhez megfelelő kontroll kell (az érési folyamat vonatkozik a retina és a kéreg sejtjeire, a myelinizációra, a szinapszisokra, azok sűrűségére, hatékonyságára, a test növekedésére, stb.)









Összefoglalás

1.Az elektrofiziológiai vizsgálatok mint objektív, nem invazív vizsgáló módszerek alkalmasak a látópálya funkcionális állapotának felmérésére

2. A sokféle módszerrel a lézió helyének lokalizálása lehetséges, de ennek korlátai: 

	az életkor (látópálya fejlődése, kooperáció), 

	a vizsgálat időigényessége (pontos anamnézis segítheti az adekvát módszer kiválasztását)

3. Differenciál diagnózist segítheti

4. Műtéti indikációt jelenthetnek  

5. Alkalmas a betegségek progressziójának, illetve        	kezelésük eredményességének vizsgálatára

6. Vízusbecslésre is alkalmas

7. Gyógyszer mellékhatás kimutatása lehetséges







Köszönöm a figyelmet!







