
In vivo konfokális mikroszkópia, azaz valós idejű szemfelszíni virtuális biopszia 

 

Magas felbontású in vivo képalkotó berendezések valós időben képesek szövet- és sejtszintű 

felvételeket képezni biológiai rendszerekről, így a könnyen hozzáférhető szaru- és kötőhártyáról 

is. Az in vivo konfokális mikroszkópia az „optikai szeletelés” módszerével a konfokalitás elvét 

felhasználva képes a szaru- és kötőhártya élőben történő, noninvazív biomikroszkópos 

vizsgálatára. Klinikailag számos területen hasznos a vizsgálat egészen a normál anatómiai 

viszonyok leírásától kezdve betegségek diagnózisán túl, a kezelések követéséig. A PTE 

Szemészeti Klinikáján is néhány hónapja elérhető a Heidelberg Retina Tomograph Cornea 

Rostock Modulja, amely jelenleg a kereskedelmi forgalomban lévő legmagasabb axiális és 

laterális felbontással rendelkező in vivo konfokális mikroszkóp. Saját gyakorlatunkban három 

területen tartjuk legfontosabbnak a berendezés alkalmazását: (1) szaruhártya gyulladások 

etiológiájának tisztázása, (2) szemfelszíni daganatok diagnosztikája és (3) perifériás 

neuropathiával járó kórképek szűrése. (1) A keratitisek diagnosztikájában az arany standard az 

organizmus izolálása tenyésztés útján, azonban a pozitív eredmény aránya csupán 40-70% 

közötti. A konfokális mikroszkóp magas felbontásának köszönhetően azonnal és valós időben 

láthatóvá tehetők a gombafonalak és spórák (1. ábra), valamint Acanthamoeba cysták in vivo. (2) 

Szintén a kiváló feloldás teszi lehetővé a szemfelszínt érintő daganatok diagnosztikáját, a 

cytológiai atípia és jellegzetes morfológiai eltérések alapján egy hozzávetőleges kórisme 

felállítását (2. ábra). (3) A szaruhártya hámrétege alatt elhelyezkedő idegrostok megjelenítése 

szintén lehetséges a berendezéssel, a képek szegmentálása és képelemző szoftverrel történő 

analízise után az idegrostok morfológiai eltérései jól korrelálnak perifériás neuropathia egyéb 

vizsgálómódszereinek eredményeivel (3. ábra).  

 

 
1. ábra. Réslámpa fotó és in vivo konfokális mikroszkópos felvétel, amely megerősíti gombás 

szaruhártya gyulladás etiológiáját a jellegzetes gombafonalak jelenlétével.  



 
2. ábra. Szemfelszíni papilloma réslámpa fotója, valamint konfokális és fénymikroszkópos 

felvétele, amelyen hyperplasticus hám és alatta fibrovascularis kesztyűujj-szerű köteg látható. 

(Szalai E. Első hazai tapasztalatok szemfelszíni daganatok helyi interferon alfa-2b kezelésével. 

Szemészet 2019; 1: 28-34.) 

 

 
3. ábra. Cornea idegrost morfológiájának változása a cukorbetegség súlyosbodásával. (Szalai E, 

Deák E, Módis L Jr, Németh G, Berta A, Nagy A, Felszeghy E, Káposzta R, Malik RA, Csutak 

A. Early Corneal Cellular and Nerve Fiber Pathology in Young Patients With Type 1 Diabetes 

Mellitus Identified Using Corneal Confocal Microscopy. Invest Ophthalmol Vis Sci 2016; 57: 

853-8.) 


