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I. BEVEZETÉS 
 
 
I.1. A neuropathia mint interdiszciplináris kórkép 
 
 

          A neuropathia az esetek döntő többségében nem önálló kórkép, hanem más 

betegségek részjelenségeként, illetve szövődményeként jelentkező tünet vagy 

tünetegyüttes. Napjainkban a neuropathiák közel egyharmadát diabeteszes, egyharmadát 

alkoholos eredetűnek tartják, a harmadik harmadot kitevő ritkább kórokok közé pedig 

több száz betegség tartozik (1). Az igen szerteágazó etiológiából is adódik, hogy a 

neuropathia a lehető legszélesebb értelemben vett interdiszciplináris témakör; a 

szerteágazó klinikai tünetegyüttes egyes összetevői elsősorban a neurológia és 

belgyógyászat határterületét érintik, de a problémakör sebészi, érsebészi, reumatológiai, 

ortopédiai, gyermekgyógyászati, urológiai és rehabilitációs aspektusai is igen nagy 

gyakorlati jelentőségűek. A belgyógyászaton belül a neuropathia elsősorban a 

diabetológia, a kardiológia, a hepato-gasztroenterológia, az endokrinológia és a 

hematológia területét érinti. 

 

I.2. A neuropathia patomechanizmusa 

 

          A neuropathia a perifériás és autonóm idegek polietiológiás, részleteiben eltérő 

patomechanizmusú, változatos megjelenésű és legtöbbször polytop lokalizációjú 

degeneratív károsodása.  

A patogenetikai háttér feltárásában az utóbbi évek jelentős előrelépést hoztak –

különösen gyors fejlődés zajlik a molekuláris biológiai mechanizmusok megismerése 

terén-, egyes részkérdések azonban még ma sem teljesen tisztázottak. 

A neuropathia kialakulásában döntően két mechanizmus vesz részt, az idegszövet 

mikrocirkulacióját biztosító vasa nervosum funkcionális és/vagy strukturális károsodása 

–ami végső soron az idegszövet ischaemiáját eredményezi-, illetve bizonyos 

anyagcsere-tényezőknek az idegelemeket közvetlenül érő hatása. (A mikrovaszkulatura 

érintettsége magyarázza azt is, hogy a diabeteszes neuropathiát a mikroangiopáthiás 

szövődmények közé soroljuk).  
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A további kóroki tényezők (genetikus tényező, autoimmun folyamat) szerepe jelenlegi 

ismereteink szerint nem meghatározó jelentőségűek.  

Az említett folyamatok valójában egyidejűleg és egymás mellett zajlanak, több ponton 

kapcsolódnak is egymással. Az egyik ilyen összekapcsoló tényező a nitrogén-monoxid 

(2,3), amelynek szöveti szintje –az endoneurialis véráramlás károsodásának, valamint az 

oxidatív gyökök fokozott képződésének eredményeként csökkenhet. A reaktív gyökök 

fokozott képződésének és az antioxidáns védelem csökkenésének eredménye az 

„oxidatív stressz”, ami mai tudásunk szerint a mikro- és a makrovaszkuláris 

károsodások patomechanizmusának végső közös effektor tényezője (4). 

A mikrovaszkularis eltérések hátterében részben érfali károsodások, részben luminális, 

döntően haemorrheológiai változások állnak. A hyperglikémia az érfal sejtjeit összetett 

hatások útján károsítja. Egyrészt az emelkedő vércukorszinttel párhuzamosan megnő a 

sejtekbe jutó glukóz mennyisége. Az intermedier anyagcsere élettani útja számára 

rendelkezésre álló enzimkapacitás korlátozott, így előtérbe kerül a glukóz-anyagcsere 

alternatív útja. A hyperglikémia további következményeként fokozódik a fehérjék nem-

enzimatikus glikációja, un. végglikációs termékek (AGE) szaporodnak fel, felgyorsul a 

lipidperoxidáció (5), megváltozik a sejtek koleszterin anyagcseréje. Az AGE-

felszaporodás az érfali sejtek működését jelentősen károsítja (6). Az endothelium 

működészavara következtében csökken a prosztaciklin termelődése, emelkedik a savó, 

von Willebrand-faktor-tartalma. E folyamatok következtében károsodik az érfal és a 

thrombocyták kölcsönhatásán alapuló hemosztatikus rendszer, az un. primer 

hemosztázis. Az endoneurális kapillárisok bazálmembránja megvastagszik, a 

kapillárisok lumene beszűkül, az áramlási ellenállás megnő, a keringés az érintett 

területen lelassul. Mindezeknek a következtében romlik az oxigénellátás, szöveti 

hypoxia lép fel. A károsodás hosszabb idejű fennállása az idegszövet funkcionális, majd 

strukturális sérülését, az idehüvelyek lézióját, végső soron az idegek demyelinizációját 

és axonok atrofiáját eredményezi. 

A neuropathia kialakulásának anyagcsere elmélete olyan élettani folyamatokat említ, 

melyeket a hyperglikémia alapvetően befolyásol. A magas vércukorszint következtében 

károsodik a neuron anyagcseréje, a membrán Na⁺-K⁺-ATP-áz aktivitása, melynek 

következményeként intracellulárisan nő a nátrium és csökken a kálium koncentrációja. 
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A Na⁺‐  tartalom emelkedése az ideghüvelyek lefűződésénél axonduzzadáshoz, a 

myelinlemezek és az axon szeparálódásához, un. axogliális diszjunkcióhoz vezet.  

A mikrovaszkuláris károsodások szempontjából veszélyeztetett szövetekben –az agy, az 

idegszövet, az erek endothelje mellett a szemlencsében, a retinában, a vese 

glomerulusaiban, sőt egyes adatok szerint a cardiomyocytákban is- a glukóz felvétele 

inzulin nondependens módon, az extracelluláris, majd az intracelluláris 

koncentrációgrádienst követve történik, tehát az idegsejtekbe jutó glukóz a mennyisége 

az extracelluláris tér glukóztartalmának emelkedésével arányosan nő. A 

hyperglikémiában fokozottabb glukóz-beáramlással a rendelkezésre álló hexokináz 

enzimkapacitás csak bizonyos mértékig tud lépést tartani, így az intermedier anyagcsere 

részben a szorbitol-képződés irányába terelődik. A szorbitol ezután tovább alakul 

fruktózzá, s ez több reakcióúton keresztül biztosítja a visszacsatolást a megszokott 

anyagcsereút felé (1. ábra). 

 

 

    

                NADPH      NADP⁺                    NAD⁺      NADH 

Glukóz     Szorbitol     Fruktóz 

                                   aldóz- reduktáz               szorbit- dehidrogenáz 

1. ábra: Hyperglycaemiában a glukóz lebontási útvonala 

 
 
Az aldóz-reduktáz a glukóz iránt kisebb affinitású, mint a hexokináz enzim. Így csak 

akkor lép működésbe, ha annak kapacitása maximálisan lekötött. A folyamat 

létrejöttében, ütemének szabályozásában a glukóz-szorbitol átalakulást katalizáló aldóz-

reduktáz enzim a reakció sebességét meghatározó tényező. A szorbitol illetve a 

reakcióút átmeneti végtermékeként megjelenő fruktóz fokozott képződése összetett 

mechanizmusok révén károsítja a szövetek működését. 
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A sejtek megemelkedett glukóz és szorbitol koncentrációja intracelluláris hyperozmozis 

kialakulásához vezet, melyet egyéb, a membránokon könnyen kidiffundáló ozmolitok 

(myoinozitol, taurin) vesztésével kialakuló ozmolitarány-változás kísér.  A myoinozitol 

és taurin hiányának önmagukban is jelentőséget tulajdonítanak a neuropathia 

patogenezisében. A myoinozitol hiány a sejtmembrán foszfoinozit koncentrációjának 

csökkenéséhez és a Na⁺-K⁺-ATP-áz funkciójának károsodásához vezet. 

Az aldóz-reduktáz kofaktoraként ható NADPH csökkenése a glutation- képződés, majd 

ezen keresztül a glutation- redoxciklus működészavarát eredményezi. Az utóbbi a 

szervezet antioxidáns védelmi rendszerének egyik fontos eleme, működészavara az 

antioxidáns védelem csökkenésével jár. 

A képződő fruktóz fokozott mértékben glikozilálódik. Fokozott az autooxidációs 

készsége, megnő a szabadgyök felszabadulás, s egyben fokozódik az AGE-képződés is. 

Az endoneuriumban és az idegsejtben, illetve az azt körülvevő ideghüvelyben 

egyidejűleg zajló folyamatok végső soron fokozott szabadgyök-képződést (a glukóz 

autooxidációja, glikolizációs folyamatok, lipid-peroxidáció, AGE-képződés), és az 

antioxidáns védelem gyengülését eredményezik. Minden valószínűség szerint a NO az 

összekötő kapocs a primeren vaszkuláris, valamint az anyagcsere vonatkozású tényezők 

között (7). 

Több adat támasztja alá, hogy az immunmediált folymatok is részt vesznek a 

neuropathia patogenezisében: proximális diabeteszes neuropathia néhány esetében 

polymorphonuclearis vasculitis kialakulását, immunkomplexek depozicióját figyelték 

meg (8).   

Régóta ismert, hogy a mikrovaszkularis szövődmények a cukorbetegek egy részében 

viszonylag hamar, míg másokban nem, vagy csak később jelentkeznek. E különbség 

oka valószínűleg genetikai tényezőkben keresendő. A genetikus ok a kapillárisok 

bazalis membránjának károsodott proteoglikán-anyagcseréjében keresendő, s alapját 

defektív izoenzim-termelődés képezi. Ennek kövezkeztében csökken a szulfatált 

proteoglikánok képződése, megváltozik az érfal szerkezete. Így a mikrovaszkulatura az 

oxidatív stressz hatása iránt fokozottan érzékennyé válik (9). 
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I.3. Az autonóm és a szenzoros neuropathia prognosztikus jelentősége 

 

          Az autonóm és szenzoros neuropathia az alapvetően progrediáló jellegű 

neuropathia formák közé tartozik (10), klinikai és prognosztikus jelentőségére 

elsősorban az elmúlt két évtizedben, de ezen belül is leginkább az utóbbi években derült 

fény (11-16). A kilenc legfontosabb követéses vizsgálat összesített eredményei szerint a 

diabeteszes autonóm neuropathia ötszörösére növeli a halálozást: az autonóm 

idegrendszeri károsodásban szenvedők 5,8 éves mortalitása 29 %-nak, míg a 

neuropathiától mentes betegeké 6 %-nak bizonyult (17). Egy későbbi, a legnagyobb 

epidemiológiai vizsgálatok eredményét áttekintő tanulmány is alátámasztotta, hogy a 

kardiovaszkuláris autonóm neuropathia jelenléte ötszörösére növeli a cukorbetegek 5 

éves halálozását (18).  

Közelmúltbeli megfigyelések egyértelművé tették, hogy az autonóm neuropathia 

következményeként jelen lévő QT-távolság megnyúlás cukorbetegekben (17,19,20) a 

halálozás emelkedéséhez vezet. Ma már bizonyított, hogy az éjszakai 

vérnyomáscsökkenés elmaradásának (21) és a kifejezett vérnyomás variabilitásnak (22) 

is szerepe van a kardiovaszkuláris halálozás növekedésében. A vegetatív idegrendszeri 

károsodás rossz prognózisát már évtizedekkel ezelőtt felismerték, a perifériás szenzoros 

neuropathia prognosztikus jelentőségére azonban csak az elmúlt években derült fény. 

Elsőként Forsblom és mtsai 9 éves követéses vizsgálatban (23), majd Coppini és mtsai 

(24) 14 éves utánkövetés során a perifériás neuropathiát a halálozás független 

előrejelzőjének találták. Érdekes, hogy a neuropathia mindkét fenti tanulmányban 

egyértelműbb összefüggést mutatott a halálozással, mint a nephropathia. A perifériás 

neuropathia rossz prognózisát erősíti meg az a közelmúltbeli tanulmány is, amelyben 6 

éves utánkövetés során a perifériás neuropathiát az újonnan kialakuló alsó végtagi 

fekély és a halálozás legérzékenyebb előrejelzőjének találták (25). A rossz prognózis 

egyik fontos összetevője, hogy a cukorbetegeken végzett amputációk 50-75%-ért a 

diabeteszes neuropathiát teszik felelőssé (26,27), az amputációt követő ötéves halálozás 

eléri a 39-68 %-ot (28).  
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I.4. A szenzoros neuropathia prognózisát meghatározó tényezők 

 

          A diabeteszes láb létrejöttében a disztalis típusú, szenzoros polyneuropathia a 

meghatározó kóroki tényező, de a polietiológiás kórkép kialakulásában a motoros és az 

autonóm rostok károsodása, ill. más tényezők (micro- és macroangiopathia diabetica, 

strukturális csont- és izületi eltérések, statikai változások, sérülések, fertőzések) is 

szerepet kapnak (29).  

A disztalis típusú szenzoros polyneuropathiára a hő-, a fájdalom- és a vibrációérzet 

károsodása, illetve a finom tapintási érzés kiesése a jellemző. Domináló vastagrost-

károsodás esetén bizonytalanságérzés, a finom tapintás és vibrációérzet károsodása, 

valamint az alsó végtagi reflexek kiesése a jellemző. A tünetek sokszor enyhék, de 

lehetnek súlyosak is, ilyen esetekben a betegeknek gondot jelent a kezükben tartott 

tárgyak, például pénzérmék azonosítása. Az ún. „pozitív” szenzoros tünetegyüttes 

jellemzően zsibbadással, bizsergéssel, hangyamászás-szerű érzéssel jár, a tünetek 

típusosan nyugalomban, gyakran éjszaka jelentkeznek, harisnya-kesztyű jellegű 

eloszlást mutatnak. Jellemzőek a stimulus, pl. érintés által kiváltott és súlyosbodó 

tünetek, melyek igen gyakran a takaró érintéshez kötődnek. A hypesthaesiával járó 

neuropathia formák fennállása esetén a hő- és fájdalomérzet károsodása áll előtérben. E 

„negatív tünetegyüttes” a beteg számára jellemzően semmiféle panaszt nem okoz, s így 

viszonylag hosszú időn keresztül észrevétlen maradhat. A hypaesthesia következtében a 

beteg nem érzékeli az alsó végtagot érő kisebb-nagyobb, sokszor mindennapos 

sérüléseket, melyeket például a mezítláb járás, illetve a cipőben levő kő vagy szög okoz 

– esetleg maga a cipő nyomja a lábat. Ily módon trophicus (újabban fájdalmatlannak, 

illetve neuropathiásnak is nevezett) ulcus keletkezhet (30,31,32).  

Az elmúlt években igazolást nyert, hogy a perifériás neuropathia jelenléte az újkeletű 

lábfekély (33,34) kialakulásán kívül a halálozásnak is a legjobb előrejelzője (25). A 

cukorbetegek hospitalizációjára az esetek közel egynegyedében a diabeteszes láb 

szindróma miatt kerül sor (35). Napjainkban a nem traumás eredetű alsó végtagi 

amputációk felét cukorbetegeken végzik (36), ami egyúttal azt is jelenti, hogy a 

cukorbetegekben végzett alsó végtagi amputációk aránya nagyságrendekkel – 15-45- 

ször - gyakoribb a nem diabeteszesekhez képest (37,38). A cukorbetegeken végzett 

amputációk 50-75 %-ért a diabeteszes neuropathiát teszik felelőssé (26,27). Ötéves 
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követés alatt az amputált diabeteszes betegek 28-49 %-án kerül sor az azonos oldali 

végtag újabb amputációjára, az amputációt követő ötéves halálozás eléri a 39-68 %-ot 

(21).  

A NEURODIAB (Neuropathy Study Group of the EASD) adatai szerint (39), az USA-

ban a perifériás neuropathia szövődményeivel (alsó végtagi fekély, amputáció) 

kapcsolatos költségek azonos nagyságúak a diabetes kezelésével kapcsolatos egyéb 

költségek összegével. A prognózist meghatározó tényezők között figyelemre méltó az 

is, hogy szenzoros neuropathia fennállása esetén az időskorúak elesési kockázata 

húszszorosára emelkedik (40). Tekintve, hogy a szenzoros neuropathia az osteoporosis 

önálló rizikófaktorának tekinthető (41), az elesések kockázatának jelentős fokozódása 

miatt a csonttörések kockázata is magasabb lesz. Az osteoporosis és a szenzoros, illetve 

autonóm neuropathia közötti szoros összefüggés (42-44) prognosztikus jelentősége még 

inkább szembeötlő, ha figyelembe vesszük, hogy a csont ásványianyag tartalmának 

csökkenése független túlélési markernek bizonyult (45).  

A szenzoros neuropathia korai, tünetmentes stádiumban történő felismerése és 

megfelelő kezelése - a jó anyagcserekontrollra való törekvésen, a láb önvizsgálatán, és a 

láb gondos ápolásán túl - a diabeteszes láb prevenciójának, az amputációk 

megelőzésének és ezen keresztül a kezelési költségek hatékony csökkentésének, illetve 

a prognózis javításának is az egyik legfontosabb eszköze lehet (46).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



I.5. Az autonóm neuropathia rossz prognózisát meghatározó tényezők 

 

          Az autonóm neuropathia rossz prognózisáért felelős tényezők még napjainkban 

sem teljesen tisztázottak. A nyugalmi tachycardia, amely az autonóm neuropathia egyik 

legkorábbi és leggyakoribb tünete, az elmúlt évek nagy epidemiológiai vizsgálatai 

alapján önmagában is a kardiovaszkuláris-, és az összhalálozás emelkedéséhez vezet 

(47,48). Közelmúltbeli irodalmi adatok alátámasztják, hogy a coronariasclerosis gyors 

progressziója önmagában is együtt jár a szívfrekvencia emelkedésével és a 

szívfrekvencia variabilitás csökkenésével (49). A tachycardia, illetve a progresszív 

atherosclerosis és károsodott autonóm funkció következtében csökkent koszorúér 

áramlás együttesen elősegítik a myocardialis infarctus létrejöttét és fájdalmatlan 

lezajlását (50).  

A rossz prognózist magyarázza a tünetmentes ischaemia (16,51-56) és a fájdalmatlan 

szívinfarktus (57) gyakoribb előfordulása, a keringés és légzés - főként a perioperatív és 

periintubációs időszakban megfigyelt - hirtelen leállása (58), valamint az autonóm 

neuropathiával összefüggésben megfigyelt major kamrai ritmuszavarok és hirtelen 

halálesetek (59-62). A súlyos kardiovaszkuláris események bekövetkezése 

szempontjából az autonóm neuropathia és a silent ischaemia együttes előfordulása 

jelenti a legnagyobb rizikót.  

Valensi és mtsai 4,5 éves utánkövetéses vizsgálata során (52) az egyidejűleg autonóm 

idegrendszeri károsodásban és silent ischaemiában szenvedő cukorbetegek 50 %-ában 

fordult elő valamely súlyos kardiovaszkuláris esemény. A néma infarctus magyarázhatja 

a cukorbetegek magasabb postinfarctusos halálozását is (63,64), mivel a típusos tünetek 

elmaradása késleltetheti a helyes diagnózis felállítását és a megfelelő kezelés idejekorán 

történő elkezdését (15).  

Ráadásul az autonóm idegrendszer károsodása növeli a kamrai ritmuszavarok és az 

infarctust követő kardiovaszkuláris események kockázatát is (65,66). Ebből a 

szempontból is lényeges klinikai megfigyelés, hogy cukorbetegekben autonóm 

neuropathia fennállása esetén a coronariák csökkent vazodilatációs készségét mutatták 

ki (50,67).  

A kamrai ritmuszavarok gyakoribb előfordulását összefüggésbe hozzák a QT-távolság 

vegetatív idegrendszeri károsodásban gyakran megfigyelhető megnyúlásával (18), 
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illetve a QT-diszperzió növekedésével (68). Figyelemre méltó e szempontból, hogy 

munkacsoportunk korábbi vizsgálatai során a korrigált QT-távolság megnyúlásának 

mértéke és az autonóm neuropathia súlyossága között egyértelmű pozitív összefüggést 

igazoltunk mind 1-es és 2-es típusú diabetesben (69), mind pedig alkoholos és nem 

alkoholos eredetű krónikus májbetegségekben is (70).  

Korábban szívmegálláson átesett, organikus szívbetegségben nem szenvedő betegekben 

a légzési arrhythmia beszűkülését és a QT-távolság megnyúlását mutatták ki, a szerzők 

véleménye szerint a szívmegállás az autonóm neuropathia következménye lehetett (71). 

Implantált kardioverterdefibrillátorral rendelkező betegek vizsgálata során a 

megnövekedett QT-diszperzió a kamrai tachyarrhythmiák legérzékenyebb 

előrejelzőjének bizonyult (72). Az elmúlt években 1-es típusú (20,73-75) és 2-es típusú 

diabetesben is megerősítették a QT-távolság megnyúlása és a halálozás közötti 

közvetlen összefüggést; utóbbiban a QT-távolság megnyúlása (76) és a QT-diszperzió 

növekedése (77,78) egyaránt a halálozás megbízható előrejelzőjének bizonyult. 

Közelmúltbeli adatok felhívják a figyelmet, hogy a QT-távolság megnyúlása és a QT-

diszperzió növekedése az esetek jelentős részében már a diabetes felfedezésekor is jelen 

van, és a kardialis halálozást előrejelző értékük még a mélylégzést, illetve felállást 

kísérő szívfrekvencia-változás beszűkülésének prediktív értékét is meghaladja (79). A 

QT-távolság megnyúlása az átlagnépességben (80), a 65 év feletti populációban (81,82), 

valamint krónikus májbetegekben (83,84) és stroke-on átesett betegekben (85) is a 

halálozás független előrejelzőjének bizonyult.  

A vérnyomás és szívfrekvencia cirkadián ritmusának megváltozásáért nagyrészt a 

szimpato-vagalis egyensúly felborulása - a vagus tónus éjszakai növekedésének 

elmaradása és a következményes relatív szimpatikus túlsúly - tehető felelőssé (86-89). 

Az autonóm idegrendszeri károsodással összefüggő non-dipper jelenség is a halálozás 

emelkedésével jár (21,90) és cukorbetegekben az akut ischaemiás események napszaki 

előfordulásának megváltozását eredményezheti (91). Az autonóm neuropathia és a 

cirkadián vérnyomásváltozások összefüggését vizsgálva bebizonyították, hogy a 

diurnális ritmus megváltozása hypertoniás cukorbetegekben is az autonóm neuropathia 

függvénye (92). A paraszimpatikus neuropathia esszenciális hypertoniában (93), 

krónikus májbetegségekben (94,95) és primer autonóm diszfunkcióban (96) is 

meghatározó jelentőségű a diurnális ritmus beszűkülésében.  
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A vérnyomás és szívfrekvencia éjszakai csökkenésének elmaradása számos 

következménnyel jár, közülük legfontosabb a bal kamra hypertrophia kialakulása. A bal 

kamra hypertrophia önmagában is a kardiovaszkuláris halálozás egyik fontos előrejelző 

tényezője, ami az arrhythmia hajlam fokozásán keresztül még tovább növeli a 

kardiovaszkuláris rizikót. Non-dipper hypertoniásokban igazolták, hogy a 

paraszimpatikus neuropathia és következményes bal kamra hypertrophia is a QT-

távolság megnyúlását eredményezi, ami a kamrai ritmuszavarok és ezen keresztül a 

hirtelen szívhalál fokozott kockázatával jár (97). Autonóm neuropathia fennállásakor a 

bal kamra hypertrophia kialakulása már normotoniás diabeteszesekben is megfigyelhető 

(98).  

A vérnyomás variabilitás jelentőségét a célszervek károsodása és a hypertoniás betegek 

kardiovaszkuláris rizikója szempontjából az elmúlt években ismerték fel (22,99). 

Munkacsoportunk eredményei is alátámasztják (100), hogy a vérnyomás variabilitás 

növekedése az autonóm szabályozás egyensúlyzavarával, a paraszimpatikus és 

szimpatikus rendszer egyidejű károsodásával függ össze (101).  

A szimpatikus neuropathia következményeként fellépő orthostaticus hypotonia is a 

mortalitás növekedéséhez vezet (102,103). Ebben szerepet játszhat, hogy az 

orthostaticus vérnyomásesés hajlamosít a bal kamra hypertrophiájára (104). Ezt az 

összefüggést támasztják alá azok a korábbi megfigyelések is, amelyek az orthostaticus 

hypotonia, valamint a diurnális vérnyomásváltozás beszűkülése közötti összefüggést 

igazolták (88,105). Az orthostaticus hypotonia rossz prognózisát magyarázhatja, hogy 

idősek körében a felállást követő szisztotolés vérnyomásesés az elesések független 

előrejelzője (106).  

A kardiovaszkuláris autonóm neuropathia rossz prognózisához hozzájárulhat, hogy az 

autonóm neuropathia részeként előbb a diasztolés, majd a szisztolés funkció is 

károsodik (107-110). Hazánkban a diasztolés funkció korai, autonóm funkciózavarral 

összefüggő károsodását cukorbetegekben Jermendy és mtsai írták le (111). Az autonóm 

idegrendszer károsodása diasztolés diszfunkciót eredményez normotoniás 

diabeteszesekben is, a diasztolés funkciózavar mértéke szoros összefüggést mutat a 

neuropathia súlyosságával (112,113).  

A prognózis szempontjából jelentősége lehet annak is, hogy a kardiovaszkuláris 

autonóm neuropathia prothrombotikus állapottal jár együtt; cukorbetegekben 
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neuropathia fennállása esetén fokozott thrombocyta aktivációt igazoltak (114,115). 

Figyelmet érdemel az a klinikai megfigyelés is, ami egyértelmű kapcsolatot talált az 

önmagában is rossz prognózisú obstruktív alvási apnoe szindróma és a 

kardiovaszkuláris autonóm neuropathia között (116).  

 

 
I.6. A szívfrekvencia variabilitás prognosztikus jelentősége 
 

          Az autonóm neuropathia rossz prognózisát az elmúlt években egyre inkább a 

szívfrekvencia variabilitás (HRV) beszűkülésével hozzák összefüggésbe (117), ami a 

vegetatív idegrendszeri károsodás legkorábbi és legérzékenyebb jele (118-120). A HRV 

vizsgálatával a szívfrekvencia szimpato-vagalis szabályozása jól jellemezhető (121-

123).  

Az ATRAMI vizsgálat (Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction) 

eredményei felhívták a figyelmet, hogy postinfarctusos betegekben a szívfrekvencia 

variabilitás beszűkülése a hirtelen szívhalál egyéb rizikótényezőktől független 

előrejelzőjének tekinthető (124). A Framingham Heart Study keretében nagy 

populációban igazolták, hogy a HRV beszűkülése az emelkedett összhalálozás prediktív 

Tényezője, és prognosztikus értéke van az újonnan jelentkező szívbetegségek (acut 

myocardialis infarctus, angina pectoris, congestiv szívelégtelenség) tekintetében is 

(125,126).  

A bal kamra hypertrophiával összefüggésbe hozható emelkedett mortalitás hátterében is 

felvetődik a beszűkült szívfrekvencia variabilitás szerepe, mivel hypertoniásokban 

fordított összefüggést találtak a szívfrekvencia variabilitás csökkenése és a bal kamrai 

tömeg index növekedése között (127). A szívfrekvencia variabilitás beszűkülése 

krónikus szívelégtelenségben szenvedő betegekben egyértelmű összefüggésben van a 

betegség súlyosságával (128), és a hirtelen halálozás szempontjából is független 

rizikótényezőnek tekinthető (129).  

A hyperinsulinaemiával összefüggő fokozott kardiovaszkuláris kockázat kialakulásában 

is jelentős szerepe lehet a szívfrekvencia variabilitás beszűkülésének, mivel már 

mérsékelt fokú hyperinsulinaemia is a szívfrekvencia spektrum magas frekvenciájú 

komponensének csökkenését eredményezi, miközben az alacsony frekvenciájú 

összetevő érdemben nem változik (130). Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a 
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hyperinsulinaemia a szívben csökkenti a vagus hatást, és szimpatikus dominanciát 

eredményez, ami az egyik legjelentősebb arrhythmogén tényező. 

Figyelemre méltó, hogy az alacsony szívfrekvencia variabilitás a közép-, és időskorú 

átlagnépességben is az összhalálozás megbízható előrejelzőjének bizonyult (125,131). 

 

I.7. A neuropathia összefüggése a kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal 
 

          Az elmúlt évek nagy epidemiológiai vizsgálatai igazolták, hogy az autonóm 

neuropathia leggyakoribb tünete, a nyugalmi tachycardia szoros összefüggést mutat a 

kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal (132-134). Kiderült, hogy a szívfrekvencia 

emelkedése hyperglycaemiával, hyperinsulinaemiával, a szérum össz-koleszterin és 

triglicerid szintjének emelkedésével, a HDL-koleszterin szint csökkenésével, túlsúllyal, 

a hematokritérték emelkedésével és hypertoniával jár együtt (132).  

Ennek fényében egyáltalán nem meglepő, hogy a szívfrekvencia emelkedése a 

kardiovaszkuláris halálozás növekedéséhez vezet (47,48). Az autonóm neuropathiával 

összefüggésbe hozott legsúlyosabb tünetek valójában nagyrészt egybeesnek a 

legfontosabb keringési eredetű halálokokkal. Több nagy epidemiológiai vizsgálat is 

alátámasztotta, hogy 1-es típusú diabetesben a kardiovaszkuláris kockázati tényezőknek 

jelentős szerepe van a neuropathia létrejöttében (135-138).  

A Pittsburgh vizsgálatban (135) a hypertonia, az emelkedett LDL-, és csökkent HDL-

koleszterin érték a neuropathia független előrejelző tényezőjének bizonyult. Az 1-es 

típusú cukorbetegség szövődményeit és rizikófaktorait felmérő legátfogóbb 

epidemiológiai tanulmányban, az EURODIAB IDDM Szövődmény Vizsgálatban, több 

mint 3000 beteg megfigyelése során egyértelművé vált, hogy az autonóm neuropathia 

előfordulása szoros kapcsolatban van a kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal. Az 

autonóm idegrendszeri károsodás egyértelmű pozitív összefüggést mutatott az 

életkorral, a diabetes időtartamával, a diasztolés vérnyomásértékkel, a szérum össz-

koleszterin, LDL-koleszterin, és triglicerid szintjével, valamint a microalbuminuriával 

és a dohányzással. A szérum HDL-koleszterin szintje és az autonóm neuropathia között 

szignifikáns negatív összefüggést találtak (122). Első alkalommal sikerült igazolni az 

autonóm diszfunkció és a kardiovaszkuláris betegségek előfordulása közötti egyértelmű 

kapcsolatot is. Az EURODIAB Prospektív Szövődmény Vizsgálat 7,3 éves követésének 
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2005 januárjában közzétett eredményei alapján a HbA1c értéken kívül a hypertonia és a 

perifériás szenzoros neuropathia, illetve a retinopathia fennállása bizonyult az autonóm 

neuropathia legmegbízhatóbb előrejelzőjének (139).  

A perifériás neuropathia az életkorral, a diabetes időtartamával, az anyagcserehelyzettel 

és a legfontosabb kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal volt összefüggésben (136), a 

prospektív tanulmány eredményei szerint ugyanezek a tényezők egyúttal a perifériás 

neuropathia kialakulásának előrejelzői is (140).  

Nagy epidemiológiai vizsgálatok eredményei igazolták, hogy az autonóm funkció 

beszűkülésének prediktív értéke van a kardiovaszkuláris betegségek (141) és a 2-es 

típusú diabetes (142,143) későbbi előfordulása szempontjából is. Ezek az összefüggések 

alátámasztják, hogy az autonóm neuropathia a fokozott kardiovaszkuláris kockázat 

markerének tekinthető (144). 
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I.8. A prediabetes fogalma 

 

          A 2-es típusú diabetes kórfejlődése évekre elnyúlik, a progresszió jellegzetesen 

tünetmentes, és a háttérben zajlik. Az elmúlt években nemcsak a 2-es típusú 

cukorbetegség, hanem a szénhidrátanyagcsere-zavar enyhébb formáinak 

népegészségügyi jelentősége is egyre inkább előtérbe került. A prediabetes fogalmát az 

Amerikai Diabetes Társaság (ADA: Amercian Diabetes Association) vezette be, a 2-es 

típusú diabetes előállapotait jelentő közös megnevezés a prevenció szemléletének 

térhódítása miatt napjainkban egyre szélesebb körben terjed el. Ezek sorába az 

emelkedett éhomi vércukorszint (impaired fasting glycaemia, IFG) és a csökkent 

glukóztolerancia (impaired glucose tolerance, IGT) tartoznak, mindkettő esetében 

átmeneti állapotról van szó a normális glukóztolerancia és a diabetes mellitus között 

(145). IFG-t állapítunk meg akkor, ha az éhomi vércukorszint 6,1-6,9 mmol/l között van 

és az oralis glukóztolerancia teszt (OGTT) 2 órás értéke < 7,8 mmol/l. Az IGT csak 

OGTT-vel ismerhető fel. IGT akkor áll fenn, ha az éhomi vércukorszint < 7 mmol/l és 

az OGTT 2 órás értéke 7,8-11,0 mmol/l közötti (146). Az ADA az IFG-t és az IGT-t 

együttesen prediabetes néven foglalta össze. Megjegyzendő, hogy évekkel ezelőtt az 

ADA javasolta az éhomi vércukorszint felső határának 5,6 mmol/l-re történő 

csökkentését (147). A javaslatot sem a WHO, sem az IDF nem fogadta el s mindezek 

ismeretében időszerűnek látták áttekinteni a cukorbetegség és az „intermediate” 

hyperglikémia definíciójának és diagnózisának létező irányelveit (148).  

A normális glukóz tolerancia és a szénhidrátanyagcsere-zavarok diagnosztikai 

kritériumait az 1. táblázatban foglaljuk össze.  
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1. táblázat: A normális glukóz tolerancia és a szénhidrátanyagcsere-zavarok 

diagnosztikai kritériumai 

 

A szénhidrát-anyagcsere állapota 
Glukózkoncentráció, mmol/l 

(vénás plazma, laboratoriumi mérés) 
Normális glukóztolerancia                  
Éhomi vércukorszint ≤ 6,0 
OGTT 2 órás érték < 7,8 
Emelkedett éhomi vércukor (IFG)   
Éhomi vércukorszint ≥ 6,1 de < 7,0 (azaz: 6,1-6,9) 
OGTT 2 órás érték < 7,8 
Csökkent glukóztolerancia (IGT)   
Éhomi vércukorszint < 7,0 
OGTT 2 órás érték ≥ 7,8 de < 11,1 (azaz: 7,8-11,0) 
Diabetes mellitus   
Éhomi vércukorszint ≥ 7,0 
OGTT 2 órás érték ≥ 11,1 
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I.9. A neuropathia jellegzetességei prediabetesben (irodalmi áttekintés) 

 

          Cukorbetegekben a neuropathia a leggyakoribb szövődmény, amely a 2-es típusú 

cukorbetegek több mint a felénél idővel megjelenik. Panaszokat okozó neuropathiás 

szövődménnyel 1-es típusú diabetesben a betegség felismerését követő első években 

ritkán találkozunk. Ettől eltérően, újonnan felismert 2-es típusú cukorbetegekben 

neuropathiára utaló vizsgálati eltérés, vagy neuropathiás panasz már jelen lehet a 

betegség felismerésékor.  

Elektrofiziológiai vizsgálatok azt mutatják, hogy a szenzoros neuropathia a 

cukorbetegség diagnózisának a felállításakor 10-18 %-ban van jelen (149), ami arra 

utal, hogy a perifériás idegkárosodás már a cukorbetegség egy korai szakaszában, enyhe 

fokú szénhidrát anyagcserezavar esetén is jelen lehet.  

Egy keresztmetszeti tanulmányban a vibráció érzetküszöb meghatározásával 

cukorbetegekben 26 %-, IGT-s betegekben pedig 11,2 %-, ugyanakkor normál kontroll 

esetekben csak 3,9 % volt a neuropathia előfordulása (150).  

Klinikai tanulmányok igazolják, hogy az IGT a leggyakoribb eltérés idiopathiás eredetű 

fájdalommal járó, disztalis típusú, szenzoros neuropathiában szenvedő betegekben (151-

153). Tisztázatlan eredetű neuropathiában szenvedő egyéneken végzett prospektív 

tanulmányban a betegek 30-50 %-nál a 2 órás OGTT során IGT igazolódott, ami 

szignifikánsan magasabb előfordulás, mint a kornak megfelelő általános lakosság 

körében (154).  

Singleton és mtsai ismeretlen eredetű neuropathiában szenvedő betegeket vizsgálva, a 

betegek 30 %-nál korábban fel nem ismert cukorbetegséget, 17 %-nál egyéb szénhidrát 

anyagcserezavart (IFG vagy IGT) igazoltak. Külön alcsoportként vizsgálták a fájdalmas 

neuropathiában szenvedő betegeket, ahol a betegek 35 %-nál igazolódott IGT (155).  

Hasonló eredményről számoltak be Novella és mtsai, 76 ismeretlen eredetű 

polyneuropathiában szenvedő betegnél 23 %-ban korábban nem ismert cukorbetegség, 

27 %-ban IGT igazolódott (152).  

Kétszer gyakoribbnak találták a szénhidrát anyagcserezavar valamilyen formájának az 

előfordulását krónikus ismeretlen eredetű axonális polyneuropathiában szenvedő 

betegekben az átlag populációval összehasonlítva. A betegek 39 %-nál volt magasabb 

az éhomi vércukorérték (36 IFG, 3 cukorbeteg). Az OGTT elvégzését követően azonban 
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jóval nagyobb esetszámban igazolódott szénhidrát anyagcserezavar (62 %), 38 esetben 

IGT, 24 esetben cukorbetegség volt megállapítható (156). 

Az IGT-ben jelentkező neuropathia hasonló a korai cukorbetegségben megjelenő 

neuropathiához, amely szintén gyakran jár együtt szenzoros tünetekkel, fájdalommal, 

valamint autonóm diszfunkcióval. Korai diabeteszes neuropathiában szenvedő betegek 

körében végzett tanulmányban több mint 60 %-ban szenzoros tünetek, közel 40 %-ban 

erektilis diszfunkció, valamint 33 %-ban más autonóm érintettség volt jelen (157). Ezen 

adatok a nem myelinizált vékony rostok korai érintettségét jelzik, melyeknek szerepe 

van a fájdalom-, a hő-, és autonóm jelek átvitelében. A neuropathia korai felismerését 

segítő igen érzékeny vizsgáló módszer az intraepidermális idegrostsürűség vizsgálata, 

amely hasonlóan mutatta a vékony rostok sűrűségének a csökkenését, és azok 

morfológiai elváltozásait IGT-ben és diabeteszesekben (158).  

Az autonóm működési zavar, különösen az erektilis diszfunkció és a kardiovaszkuláris 

autonóm neuropathia már igen korán jelentkezik cukorbetegekben (159). Utóbbi 

vizsgálata során a mélylégzést kisérő szívfrekvekvencia változásokat 54,5 %-ban 

találták kórosnak IGT-s betegekben (160). Más tanulmányban szintén a mélylégzést 

kísérő szívfrekvencia változás kórossá válásáról számoltak be IGT-ben szenvedő 

egyénekben (161).  

Az öt kardiovaszkuláris reflex tesztet elvégezve legalább egy teszt 66 %-ban kórosnak 

bizonyult hypertoniás, IGT-s betegekben, valamint 24 órás vérnyomásmonitorozás 

során a hypertoniás időindex és hyperbariás impakt értékek egyaránt egyértelmű 

összefüggésben voltak az autónóm károsodás előfordulásával, és annak súlyosságával 

(162).  

Az autonóm funkciózavarnak IGT-ben is szerepe van a non-dipper jelenség 

kialakulásában: Chen és mtsai dipper és non-dipper hypertoniásokban a szívfrekvencia 

spektrális analízise és a glukóztolerancia egyidejű vizsgálatával igazolták, hogy a 

csökkent glukóztoleranciájú betegekben a vérnyomás és a szívfrekvencia éjszakai 

fiziológiás csökkenésének elmaradásáért a paraszimpatikus tónus csökkenése, a 

paraszimpatikus és szimpatikus egyensúly megbomlása tehető felelőssé (163). 

Nagy betegszámot felölelő népesség alapú tanulmányban azt találták, hogy emelkedett 

éhomi vércukorérték esetén gyakrabban kóros a szívfrekvencia variábilitás. Azon 
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egyének körében, akik esetében kóros volt a szívfrekvencia-variábilitás, de normális 

volt az éhomi vércukorérték, gyakoribb volt az IGT előfordulása (164).  

Korábbi tanulmányokban igazolást nyert, hogy a cukorbetegség szövődményei 

szempontjából -beleértve a kardiovaszkuláris morbiditást és mortalitást- az IGT 

független rizikótényezőnek tekinthető (165,166). Ezek az adatok pedig valószínűsítik az 

IGT önálló kóroki szerepét a kardiovaszkuláris autonóm- és a szenzoros neuropathia 

kialakulásában.  
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II. CÉLKITŰZÉS 

 

Munkám során a következő kérdésekre kerestem a választ: 

 

1. Milyen az autonóm neuropathia gyakorisága és súlyossága csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben? 

2. Alkalmasak-e a hagyományos kardiovaszkuláris reflextesztek az autonóm 

neuropathia vizsgálatára csökkent glukóztoleranciájú egyénekben? 

3. Kimutatható-e a szívfrekvencia-variábilitás beszűkülése csökkent 

glukóztoleranciában?  

4. Melyek a szenzoros neuropathia jellegzetességei csökkent glukóztoleranciájú 

egyénekben? 

5. Alkalmazhatóak-e a rendelkezésre álló nem-invazív szenzoros tesztek csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben a szenzoros károsodás kimutatására? 
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III. VIZSGÁLT BETEGCSOPORTOK ÉS VIZSGÁLÓMÓDSZEREK 
 
 
          Vizsgálataimat a Semmelweis Egyetem I. számú Belgyógyászati Klinika 

Neuropathia Laboratóriumában megjelent, az előzetes felvilágosítást követően írásos 

beleegyezést adó betegek körében végeztem. Jelen munkában a csökkent 

glukóztoleranciájú egyének vizsgálatának eredményeit szeretném összefoglalni. 

Tekintve, hogy az autonóm tesztek eredményét az életkor és a nem alapvetően 

befolyásolja (167,168), a betegcsoportok adatait életkorban és nemben illesztett 

egészséges kontroll személyek eredményeivel hasonlítottam össze. 
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III.1. A betegbeválasztás feltételei 

 

           Keresztmetszeti tanulmányunkban 46 csökkent glukóztoleranciájú valamint 45, 

nemben és korban illesztett egészséges kontroll személyt vizsgáltunk (IGT vs. kontroll: 

férfi/nő: 21/25 vs. 18/27, p=NS; életkor [±SD]: 53,0±11.1 vs. 55,8±11.4 év, p=NS; 

éhomi vércukor: 5,40±0.57 vs. 4,70±0.50 mmol/l, p<0,0001; 120’ vércukor: 8,61±1,01 

vs. 4,90±0,45 mmol/l, p<0,0001; HbA1c: 5,97±0,38 vs. 4,99±0,45%, p<0,0001;). 

Emelkedett éhomi vércukorszint (IFG) nem fordult elő a vizsgált egyének körében. 

A vizsgált csoportok fontosabb klinikai és laboratoriumi adatait a 2. táblázatba 

foglaltam össze. 

 

2. táblázat A vizsgált csoportok fontosabb klinikai és laboratoriumi adatai 

 

 IGT  Kontroll p 

átlag SD átlag SD  
Életkor 55,8 11,4 53,0 11,1 0,238 
Testsúly # 76,0 21,0 69,5 17,5 0,001 
BMI # 28,0 5,6 24,0 5,5 <0,0001 
Éhomi vércukor (mmol/l) 5,4 0,6 4,7 0,5 <0,0001 
120’ vércukor (mmol/l) 8,8 0,7 4,9 0,5 <0,0001 
HbA1c ( %) 6,0 0,4 5,0 0,5 <0,0001 
Koleszterin (mmol/l) 4,9 1,1 5,1 1,0 0,311 
Triglicerid # (mmol/l) 1,3 0,8 1,3 0,9 0,835 
LDL koleszterin (mmol/l) 3,2 1,0 3,3 1,0 0,916 
HDL koleszterin # (mmol/l) 1,3 0,5 1,3 0,7 0,622 * 
Szisztolés vérnyomás (Hgmm) 122 5 121 5 0,443 
Diasztolés vérnyomás (Hgmm) 75 4 74 4 0,759 
Nem (férfi/nő) 21/25  18/27  0,673 
dohányzás  
(dohányzó/nem-dohányzó) 

8/38  9/36  0,793 

 

Átlag +/- SD 
A testsúly, a BMI és a triglicerid szinteket log-transzformáltuk a normalitás javítása 
végett 
#  Median interquartilis tartomány 
* Mann-Whitney U-teszt 
 

 25



A csökkent glukóztoleranciát az 1999-es WHO kritériumoknak megfelelő 

vércukorértékek alapján állapítottuk meg. (Csökkent glukóztolerancia akkor állapítható 

meg, ha az éhomi vércukorszint < 7,0 mmol/l és az OGTT 2 órás értéke 7,8-11,0 mmol/l 

közötti).  

Valamennyi vizsgált beteg és kontroll személy sinusritmusban volt, a nyugalmi EKG 

minden esetben normális volt. A kórelőzmény, a részletes – a neurológiai statust is 

magába foglaló - fizikális vizsgálat, nyugalmi EKG és mellkas rtg alapján tüdőbetegség, 

hypertonia, ischaemiás szívbetegség, szívelégtelenség, vitium és egyéb, az autonóm 

tesztek eredményét befolyásoló eltérés minden esetben kizárható volt.  

A beválasztásra kerülő személyek esetében az aktuálisan vizsgált betegségen kívül 

(csökkent glukóztolerancia) kizárható volt minden egyéb olyan - endokrin, hepatikus, 

neurológiai vagy pszichiátriai (beleértve az alkoholizmust is) - kórfolyamat fennállása, 

ami mai ismereteink szerint neuropathia kialakulásához vezethet. A neuropathia, illetve 

Cardiotens vizsgálatot megelőző 48 órában a betegek minden olyan gyógyszer szedését 

kihagyták, ami az autonóm vagy szenzoros funkciót esetleg befolyásolhatta volna. A 

tanulmányban résztvevő minden személyt felkértünk, hogy a vizsgálatot megelőző 12 

órában az erőteljes fizikai terheléstől, a dohányzástól, koffein, és alkoholfogyasztástól 

tartózkodjon.  
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III.2. A kardiovaszkuláris autonóm neuropathia vizsgálata 

 

A csökkent glukóztoleranciájú egyénekben a kardiovaszkuláris autonóm funkciót az öt 

standard kardiovaszkuláris reflexteszt és a 24 órás szívfrekvencia variábilitás 

elemzésével értékeltük. 

 

III.2.1. A standard kardiovaszkuláris reflextesztek 

 

A vizsgálatokat az eredeti Ewing szerinti diagnosztikus protokollt (169,170) 

minimálisan módosítva végeztük. A San Antonio Consensus Statementben foglaltak 

szerint (171,172) e tesztek alkalmasak az autonóm neuropathia szűrésére és a 

progresszió megítélésére; megbízhatóak, reprodukálhatóak, prognosztikus értékűek és 

az egyes tesztek eredményei egymással korrelációban vannak. Megfelelően képzett 

vizsgáló kezében a hagyományos reflex-tesztek biztonságos és hatékony diagnosztikus 

eszköznek bizonyultak az autonóm funkció megítélésében (15,173). A standard tesztek 

eredményét a később kifejlesztett, igen szenzitív spektrális analízis paramétereivel 

összehasonlító vizsgálatok bizonyították, hogy a két módszerrel kapott eredmények jól 

korrelálnak egymással (118,174,175). Ezek az adatok igazolták, hogy az öt standard 

teszt megfelel az autonóm funkció napi klinikai gyakorlatban történő vizsgálatára, és 

ugyanakkor a tudományos igényeket is kielégíti.  

A vizsgálatokat az Innomed Kft. személyi számítógépen alapuló EKG felvevő-

kiértékelő rendszere segítségével végeztük és értékeltük (176).  

A mélylégzéssel összefüggő szívfrekvencia-változás vizsgálata során a beteg 6/perc 

frekvenciával lélegzik fél percen keresztül, miközben folyamatos EKG felvétel készül. 

A belégzés alatti legrövidebb és a kilégzés alatti leghosszabb RR távolságnak megfelelő 

maximális, illetve minimális pillanatnyi frekvencia különbségét értékeljük.  

A felállást közvetlenül követő szívfrekvencia-változás, az ún. 30/15 hányados vizsgálata 

során a vizsgált személy 3 perc nyugodt fekvés után, segítség nélkül 5 sec alatt feláll, 

miközben (és az álló helyzet felvételét követően még egy percig) folyamatos EKG 

felvétel készül. Normál körülmények között a felállást követően (maximálisan az azt 

követő 10. és 20. ütés között) a frekvencia emelkedik, majd relatív bradycardia alakul 
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ki, ennek maximuma a 25. és 35. ütés között van. A 30/15 hányadost a 30. vagy akörüli 

ütésnek megfelelő leghosszabb, és a 15. vagy akörüli ütésnek megfelelő legrövidebb RR 

távolság hányadosa adja meg.  

A Valsalva manőver során a vizsgált személynek a szájába vett, gumicsővel összekötött 

vérnyomásmérő segítségével kell zárt glottis mellett 15 másodpercen keresztül 40 

Hgmm nyomást tartania. Ez alatt és még további fél percig EKG felvétel történik. A 

Valsalva hányadost a feszülést követő leghosszabb és a feszülés alatti legrövidebb RR 

távolság hányadosa adja meg. A program két Valsalva manőver egymást követő 

elvégzését biztosítja, és a két mérés eredményének átlagát adja meg.  

A tartós kézizomfeszítés (sustained handgrip) során a változatlan perifériás ellenállás 

melletti szívfrekvencia fokozódás gyors vérnyomásemelkedéshez vezet. A gyakorlatban 

kézi dinamométer segítségével meghatározzuk a maximális akaratlagos erőkifejtés 

nagyságát, majd a vizsgált személynek 3 percen keresztül ezen érték 30 %- ának 

megfelelő erőt kell kifejtenie. A vizsgálat előtt és alatt percenként vérnyomásmérés 

történik, a kiértékelés során a diastolés vérnyomás változását vesszük figyelembe. 

A felállást követő vérnyomásváltozás vizsgálata során 10 perc pihenés után fekvő 

helyzetben, majd a felállást követően 1, 3, és 5 perccel történik vérnyomásmérés. Az 

értékeléskor a systolés vérnyomás változását vesszük figyelembe.  

A standard kardiovaszkuláris reflex-tesztek normális, határ, és kóros értékeit az 3. 

táblázat tartalmazza. 
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3. táblázat A standard kardiovaszkuláris reflex-tesztek normális, határ és kóros 
értékei (170) 
 

Módszer Mért érték Normális 
érték Határérték Kóros 

érték 
 
Paraszimpatikus funkciót vizsgáló tesztek 

Mély be- és kilégzés Beat-to-beat variáció 
(ütés/min) 

 
≥15 

 
11-14 

 
≤10 

Valsalva-manőver Valsalva-hányados ≥1,21 1,11-1,20 ≤1,10 

Felállás 30:15 hányados ≥1,04 1,01-1,03 ≤1,00 

 
Szimpatikus funkciót vizsgáló tesztek 

Felállás 
Systoles 

vérnyomáscsökkenés 
(Hgmm) 

 
<10 

 
11-29 

 
≥30 

Handgrip teszt 
Diastoles 

vérnyomásnövekedés 
(Hgmm) 

 
>16 

 
11-15 

 
≤10 

 

 

A számítógépes program lehetővé teszi az autonóm idegrendszeri károsodás 

súlyosságának megítélését is (176). A nemzetközileg is elfogadott pontrendszer (177) 

alapján, egy-egy teszt esetében a normális eredményt 0 ponttal, a határértéket 1 ponttal 

és a kóros értéket 2 ponttal értékelve és a pontokat összesítve az autonom neuropathia 

súlyossága a következő fokozatokba sorolható: 

0 - 1 pont: autonom neuropathia nem áll fenn 

2 - 3 pont: autonom neuropathia enyhe jelei 

4 - 6 pont: autonom neuropathia kifejezett jelei 

7-10 pont: autonom neuropathia súlyos jelei. 
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III.2.2. A szívfrekvencia variábilitás analízise 

 

A sinus csomó pacemaker sejtjeinek ingerképzési frekvenciáját befolyásoló autonóm 

idegrendszeri hatások pontos, nem invazív elemzését a szívfrekvencia variabilitás 

(HRV) időtartomány (time domain) és frekvenciatartomány (frequency domain) 

analízisének kifejlesztése és standardizálása tette lehetővé (123,178). A módszer előnye, 

hogy a hagyományos teszteknél érzékenyebb, és kevésbé igényli a beteg kooperációját 

(15,123,175). A HRV beszűkülése már a hagyományos tesztek kórossá válása előtt jelzi 

a neuropathia fennállását (88), és jobban lehetővé teszi a paraszimpatikus és 

szimpatikus hatások elkülönítését (88,179).  

A 24-órás szívfrekvencia variabilitás vizsgálatát a Meditech CardioTens-01 kombinált 

ABPM és EKG monitor rendszer alkalmazásával, az értékelést hitelesített Medibase 

software segítségével végeztük. A folyamatos, kétcsatornás, 24-órás valós idejű EKG 

elemzés az előre beállítható programozással képessé teszi a készüléket a teljes HRV 

tárolására. A háttér-, illetve izom-zaj kiszűrése automata filter segítségével történt, majd 

ezt követően vizuálisan is ellenőriztük a felvételt az esetlegesen benne maradó 

műtermékek, ektópiás ütések és arrhythmiás események manuális eltávolítása céljából. 

Az értékelésbe csak a normál ütések (NN: normal-to-normal) kerültek be.  

Kizártuk a vizsgálatból azokat, akiknél az össz-ütések számához képest a nem normál 

ütések aránya a 10 %-ot meghaladta. A HRV jellemzésére az időtartománybeli mutatók 

között az egyszerű geometriai módszerrel meghatározott, és az össz-variábilitást 

jellemző HRV trianguláris index-et (az összes RR intervallum és a leggyakoribb 

kategóriába eső RR intervallumok számának hányadosa) határoztuk meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 30



III.3. A 24-órás ambuláns vérnyomásprofil elemzése 

 

A 24-órás ambuláns vérnyomás monitorozás (ABPM) a Cardiotens-01 rendszer 24-órás 

ambuláns vérnyomásmérő monitora segítségével történt. A készülék a Brit Hypertonia 

Társaság előírásainak megfelelően validált, felhelyezésére a vizsgálat napján 8 és 9 óra 

között került sor.  

A vérnyomásmérések a nappali (6.00–22.00) időszakban 20, éjszaka (22.00–06.00) 

pedig 30 percenként követték egymást. A résztvevőket megkértük, hogy a monitorozás 

során a szokásos mindennapi tevékenységüket végezzék és a kiadott eseménynapló 

alapján ellenőriztük, hogy az éjszakai és nappali időszak megfelelt -e az előzetes 

beállításnak.  

Az értékeléskor nem vettük figyelembe azokat a mérési eredményeket, amikor a 

systolés és diastolés vérnyomásérték különbsége 20 Hgmm-nél kisebb volt, illetve, ha a 

két egymást követő systolés mérés között a gép 50 Hgmm-nél nagyobb különbséget 

mért, valamint akkor sem, ha az egymást követő diastolés vérnyomásértékek között a 

különbség a 30 Hgmmt meghaladta.  

Az ABPM eredményeket csak akkor fogadtuk el, ha a mérések legalább 70 %-a 

értékelhető volt, ellenkező esetben a monitorozást megismételtük.  

A 24-órás átlagvérnyomást 125/80 Hgmm alatt tekintettük normálisnak (180,181). 
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III.4. A szenzoros neuropathia vizsgálata 

 

III.4.1. Kalibrált hangvilla 

 

A kalibrált hangvilla a vibrációérzésről (mélyérzés, pallaesthesia), tehát - a vezetési 

sebesség méréshez hasonlóan - a vastag rostok funkciójáról nyújt felvilágosítást. A 

gyakorlatban leginkább a 128 Hz-es Rydel-Seiffer féle, ún. kalibrált hangvilla 

használata vált be (182). A vibrációérzet megítélésére az ambuláns neuropathia 

diagnosztika keretében ezt javasolja az EASD Neuropathy Study Group 

(NEURODIAB) ajánlása (183). 

 

         A vizsgálat gyors és egyszerű, elvégzése körülbelül 1 percet vesz igénybe. A 

hangvillát rezgésbe hozzuk, majd a beteg alsó, illetve felső végtagján csontos alapra 

helyezzük. A szokásos vizsgált helyek az öregujj hegye, a malleolus medialis és a II. os 

metacarpale feszítő oldala. A hangvilla mindkét ágának felső részéhez egy-egy ék 

alakban elkeskenyedő, 1-8-ig terjedő beosztás illeszkedik. A hangvillát rezgésbe hozva 

mindkét beosztás kettéválik, majd a rezgés csillapodásával párhuzamosan fokozatosan 

egybeolvad. A betegnek csukott szemmel kell megmondania, milyen hosszú ideig érzi a 

vibrációt, ekkor olvassa le a vizsgáló a skálán az értéket. Hatos értéket szenzoros 

neuropathia gyanújeleként, 5 vagy az alatti értéket distalis típusú szenzoros neuropathia 

jeleként kell értékelni. A vibrációérzet gyakran károsodott már olyan esetekben is, 

amikor egyéb neurológiai tünetek még hiányoznak, így vizsgálata korai diagnózist tesz 

lehetővé. A szenzoros neuropathia kalibrált hangvilla segítségével történő kimutatása a 

diabeteszes cipő társadalombiztosítási támogatással történő rendelhetőségének feltétele. 

Meijer és mtsai nagyszámú beteget felölelő, a neuropathia diagnosztikájának teljes 

spektrumát alkalmazó átfogó összehasonlító tanulmányban arra a következtetésre 

jutottak, hogy a neuropathia szűrővizsgálatára alap-vizsgálómódszerként a kalibrált 

hangvilla a legalkalmasabb (184). A kalibrált hangvilla alkalmazása elsősorban 

Európában és Japánban terjedt el. 
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III.4.2. Monofilamentum  

 

A protektív érzés vizsgálatára leginkább az 5,07/10 grammos Semmes-Weinstein 

monofilamentum alkalmazását javasolják (2. ábra). A vizsgálat eredményének 

értékelése egyszerű: a beteg vagy érzi, vagy nem érzi a meghajlott monofilamentum 

okozta nyomást. A 10 g súlyú eszközt 90 fokos szögben 1,5 másodpercig kell a 

vizsgálati helyre helyezni (185). A hagyományosan vizsgált pontok az alábbiak: a 

hallux, a lábhát az I. és II. metatarsus között és a talp az I. és V. metatarsusnak 

megfelelően. (186). Különböző diagnosztikus módszereket összehasonlító 

tanulmányban a klinikai vizsgálat mellett a Semmes-Weinstein monofilamentum 

bizonyult a legérzékenyebbnek a talpi fekély előrejelzésében (187). A 

monofilamentumot elsősorban az angolszász országokban alkalmazzák. 

 

III.4.3. Neurometer 

 

A Neurometer (Neurotron Incorporated, Baltimore MD, USA) az első olyan, QST 

(quantitative sensory testing) elvén működő eszköz, amely alkalmas valamennyi 

szenzoros rostféleség vizsgálatára, számszerű eredményt adva a vizsgált rostok 

állapotáról (4. ábra). Kisfeszültségű elektromos ingerlést alkalmazva a testfelületen az 

áramérzet küszöbértékét (current perception threshold, CPT) határozzuk meg. Általában 

a n. peroneust és n. medianust vizsgáljuk: az 1 cm átmérőjű elektróda párokat a hallux, 

illetve a mutatóujj distalis percén kétoldalt szimmetrikusan helyezzük el. A készülék 

által kibocsátott áram erőssége 0,01 és 9,99 mA között változtatható. A vizsgálat 

elvégzése során az áramerősséget fokozatosan addig növeljük, amíg a vizsgált személy 

az impulzust megérzi, majd egymást követő rövid impulzusok formájában a leadott 

amplitúdót fokozatosan arra a szintre csökkentjük, amelyen már nem vált ki 

áramérzetet. A méréséket az amplitúdó fokozatos változtatásával többször 

megismételve határozható meg az áramérzet küszöbértéke. A készülék olyan 

kapcsolóval is rendelkezik, amelynek egyik állásában a készülék valódi sinus hullám 

impulzusokat ad le, míg a másikban nem bocsát ki impulzust. A vizsgálat személy nem 

tudja, hogy valódi vagy ál-ingert érzékel-e. Ha a valódi és az ál-ingerlést felváltva 

alkalmazzuk, a lehető legkisebbre csökkenthetők azok az eltérések, amelyek a szenzoros 
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funkció mérésekor tökéletesen sohasem kiküszöbölhető szubjektivitásból adódnak. A 

CPT az ingerlés frekvenciájával párhuzamosan nő, a felső végtaghoz viszonyítva az 

értékek magasabbak az alsó végtagon. A magas frekvencián (2kHz, 250 Hz) nyert CPT-

értékek a szenzoros rostok vezetési sebességével, illetve a vibrációs ingerküszöb 

értékével állnak összefüggésben és a vastag rostok állapotáról nyújtanak felvilágosítást. 

Az alacsony frekvencián kapott CPT- adatok a vékony rostok funkcióját tükrözik, és a 

hőérzetet vizsgáló módszerek eredményeivel függenek össze. A szenzoros funkció 

átfogó, non-invazív értékelése a Neurometer segítségével egy beteg esetében általában 

15-20 percet vesz igénybe. A módszer alkalmas a neuropathia korai stádiumában 

gyakran észlelhető hyperaesthesia detektálására is.  

A vizsgálatot mind az alsó, mind pedig a felső végtagon három különböző frekvencián 

(2000 Hz, 250 Hz, 5 Hz) végeztük. A n. peroneuson és n. medianuson különböző 

frekvencián meghatározott áramérzet küszöbérték normális tartományát a 3. táblázatban 

tüntettem fel (188). 

 

 

3.táblázat Az áramérzet küszöbértékek (CPT-Current Perception Threshold) 
normális tartománya (milliamper) 
 
 2 kHz 250 Hz 5 Hz 

N. peroneus 1,79 - 5,23 0,44 – 2,08 0,18 – 1,70 
N. medianus 1,20 – 3,98 0,22 – 1,89 0,16 – 1,01 

  
 
 

 

III.4.4. Medoc készülék 

 

A szenzoros neuropathia diagnosztikájában alkalmazott QST elven alapuló módszerek 

közül új lehetőséget jelent a Medoc készülék alkalmazása (5. ábra). A diagnosztikai 

rendszer részét képezi egy személyi számítógép, központi egység, hőérzetváltozást és 

vibrációérzetet kiváltó eszköz, valamint a beteg válaszadását megkönnyítő egység. A 

Medoc rendszeren belül a TSA II rendszer a hő- és a fájdalomérzet, ezáltal a vékony 
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idegrostok, míg a VSA 3000 rendszer a vibrációérzet, azaz a vastag idegrostok 

működésének quantitativ vizsgálatára alkalmas.  

A hideg-, a meleg-, valamint a fájdalmas hideg- és melegérzetküszöb meghatározása 

során 9 cm2 felszínű kerámialapot helyezünk fel a kéz, illetve a láb háti régiójára. A 

kerámialap alaphőmérséklete 30-32ºC, amely megfelel egy ruhával nem takart 

bőrfelszín szobahőmérsékleten mért hőmérsékletének. A kerámialap hőmérsékletét 

számítógép segítségével 10 és 45ºC között 0,3 fokonként változtathatjuk. A legkisebb 

megkülönböztethető melegérzet általában a kiindulási hőmérséklet felett 1-2ºC–kal 

jelentkezik. Az így kapott adatok a C-típusú, vékony, nem myelinizált rostok állapotáról 

adnak információt. Intakt szenzoros idegrost funkció esetén a legkisebb 

megkülönböztethető hidegérzetkülönbség a kiindulási hőmérséklet alatt jelentkezik 

kevesebb, mint 1 ºC-kal, ily módon az Aδ típusú vékony myelinizált rostok működését 

tudjuk megítélni. A fájdalmas melegérzet kb. 45 ºC, a fájdalmas hidegérzet 10 ºC 

hőmérsékletváltozásnál jelentkezik.  

A vibrációérzet-küszöb meghatározása során a mutatóujj, illetve a nagylábujj distalis 

percét az ún. vibrációs készülékre helyezzük, és másodpercenként 125 rezgést 

alkalmazunk. A számítógép segítségével a rezgés amplitúdója 0-130 µm között 

változtatható. A vizsgálat eredménye az Aα vastag myelinizált rostok állapotára utal. Az 

érzetküszöbértékek meghatározása során az érzet megjelenését a beteg egy nyomógomb 

segítségével jelzi. 

A küszöbérték meghatározása két módszerrel lehetséges. A reakcióidőn alapuló 

módszernél (Limits) az inger intenzitása folyamatosan emelkedik mindaddig, amíg a 

beteg meg nem szakítja a vizsgálatot az érzetélmény jelentkezésekor. Az egyes ingerek 

egymást követik, általában négy inger elegendő a küszöbérték meghatározásához. Ez a 

leggyakrabban választott metodika, mivel rövid időt vesz igénybe. A másik lehetőség 

(Levels) állandó intenzitású ingerekből áll, és minden ingert követően a beteg egy 

nyomógomb segítségével, igennel vagy nemmel válaszol, annak függvényében, hogy 

volt-e érzetélménye vagy sem. A következő inger erőssége a beteg válaszán alapul. 

Érzetélmény esetén csökken, annak hiánya esetén nő az inger erőssége, így határozható 

meg a pontos küszöbérték.  

A Medoc rendszer nem invazív úton, élettani ingereket alkalmazva, több érzésminőség 

egyidejű vizsgálatára alkalmas. A számítógépes vezérlés nagy pontossággal, az egyes 
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vizsgált régióknak és a beteg élettani paramétereinek figyelembevételével értékeli a 

kapott, jól reprodukálható számszerű eredményeket (189).  

 

III.4.5. Pedobarográf 

 

A diabeteszes láb „0” stádiumában a talpon eltérés nem látható, ugyanakkor -alapvetően 

a neuropathia következtében- a talpi nyomásértékek már emelkedettek. Ennek a korai, 

tünetmentes, de a progresszió kockázatával járó stádiumnak a kimutatására alkalmas a 

pedobarográf, mely a talpi nyomásértékek feltérképezésére szolgáló eszköz. A műszer 

egy közel 1400 érzékelő elektródát tartalmazó járólapból és egy vezérlő számítógépből 

áll, melynek segítségével a kiértékelést végezzük. Statikus állapotban, illetve az élettani 

viszonyokat jobban tükröző módon, járás során tanulmányozható a talp különböző 

pontjaira eső nyomás. Részletesebben az utóbbi módszert, a dinamikus pedobarográfiát 

mutatjuk be. A vizsgálat során a beteg normális járástempóban lép a pedobarográf 

érzékelő felületén, a kapott eredmény tehát a beteg járása során jelentkező 

nyomásviszonyokat tükrözi.  

Minden vizsgálat után egy, a 2. ábrán látható összetett kép jelenik meg a számítógép 

képernyőjén.  

 

 
2. ábra: Pedobarográffal készült lelet 
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Baloldalon a talpi nyomásviszonyokat látjuk. A különböző színek különböző 

nyomásértékeket jelentenek. A legnagyobb nyomás a rózsaszínnel jelzett területekre 

esik, a legkisebb a fehérrel jelzett területekre jut. Jobb oldalon 3 grafikont látunk, a felső 

az 1cm²-re eső nyomóerőt ábrázolja. Ha a legnagyobb talpi nyomás (Total Peak 

Pressure) 60 N/cm² vagy e feletti érték, akkor diabeteszes neuropathiában talpi fekélyek 

kialakulásával számolhatunk. E bemutatott beteg esetében ez az érték jelentősen 

emelkedett, közel 100 N/cm². A középső grafikon a nyomóerő nagyságát és változásait 

mutatja a testsúly százalékában, az alsó a járólappal érintkező talpi felszín nagyságát 

mutatja. 

A vizsgálat során mindkét lábon 3-3-szor ismételve meghatározzuk a járás közben 

létrejött nyomóerőt a testsúly százalékában, az 1cm²-re eső nyomóerőt, illetve a 

járólappal járás közben érintkező talpi felszín nagyságát.  

A talpi nyomásviszonyok pedobarográf készülékkel való meghatározása voltaképpen a 

súlyos fokú, a talpi nyomás emelkedésével járó neuropathia kimutatását teszi lehetővé, 

és ily módon jelentős segítséget nyújthat a talpi fekélyek kialakulásának az 

előrejelzésében és megelőzésében (190). 

 

III.4.6. Neuropathia Total Symptom Score 

 

A Neuropathia Teljes Tüneti Skála (Neuropathy Total Symptom Score-6)  egy olyan 

kérdőív amely 6 különböző típusú fájdalomérzet meglétére kérdez rá melyek a 

következők: 1. sajgó fájdalom, 2. égő, ill. égető fájdalom, 3. bizsergő érzés, 4. 

zsibbadtság, 5. hasogató fájdalom, 6. fájdalomérzés nem fájdalmas inger esetén. Ezek 

gyakorisága illetve súlyossága határozza meg a neuropathia tüneti skála értékét (4. 

táblázat). Súlyos szenzoros neuropathiaról akkor beszélünk, ha az összpontszám 

meghaladja a 6 pontot (191). 
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4. táblázat NTSS-6 pontrendszer  

TÜNET Nincs jelen Enyhe Mérsékelt Súlyos 
 

Soha 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Esetenként 
 0,00 1,00 2,00 3,00 
 

Gyakran 
 0,00 1,33 2,33 3,33 
 

Folyamatosan 
 0,00 1,66 2,66 3,66 

 

 

III.5. Statisztikai elemzés 

 

Az adatok statisztikai feldolgozását SPSS 14.0 szoftver segítségével végeztük. A 

normál elsoszlású adatokat átlag±SD formájában, a normál eloszlástól eltérő adatokat 

median (interquartilis tartomány) formájában tüntettük fel. Az utóbbi adatokat log-

transzformáltuk a normalitás javítása céljából. A vizsgált beteg-, és a kontrollcsoport 

összehasonlításakor kétmintás t-próbát, ill. szükség szerint Mann-Whitney U tesztet 

alkalmaztunk, a kategorikus változók esetében a különbségeket χ²-próba segítségével 

értékeltük. A csoportok BMI-jében észlelt különbséget többszörös logisztikus 

(kategórikus kimeneteli változó), ill. többszörös lineáris regresszió (folyamatos 

kimeneteli változó) segítségével vettük figyelembe úgy, hogy kimeneteli változóként az 

aktuálisan vizsgált paramétert használtuk, prediktorként pedig mind a BMI, mind az 

IGT/kontroll csoport szerepelt. A p<0,05 értéket tekintettük statisztikailag 

szignifikánsnak. 
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IV. EREDMÉNYEK 

 

IV.1. Az autonóm neuropathia gyakorisága és súlyossága csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben. 

 

Autonóm idegrendszeri károsodás a vizsgált 46 IGT-s egyén közül 31 esetben, tehát a 

betegek mintegy kétharmadánál fordult elő. A 31 autonóm neuropathiás beteg közül 27 

esetben enyhe fokú, a további 4 betegben közepes fokú károsodás igazolódott. 

Paraszimpatikus károsodást 27 egyénben, szimpatikus funkciózavart 2 esetben 

találtunk, 2 beteg pedig egyidejű paraszimpatikus és szimpatikus károsodásban 

szenvedett.  

A paraszimpatikus tesztek közül leggyakrabban (27/46 beteg) a mélylégzés teszt volt 

kóros, a szimpatikus funkciót jellemző két teszt közül pedig a handgrip teszt során 

kaptunk gyakrabban (5/46 beteg) kóros eredményt. 

Az IGT-s csoportban a kardiovaszkuláris reflextesztek közül a mély be- és kilégzést 

kísérő szívfrekvencia-változás és a Valsalva-hányados átlagértéke szignifikánsan 

kisebb, a felállást követő szisztolés vérnyomáscsökkenés mértéke szignifikánsan 

nagyobb, a tartós kézizomfeszülést kísérő diasztolés vérnyomás-növekedés pedig 

szignifikánsan alacsonyabb volt a kontrollokhoz képest.  

Az autonóm funkciót a 24 órás szívfrekvencia variábilitással értékelve a csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben a HRV trianguláris index értéke szignifikánsan 

alacsonyabb volt, mint a kontroll csoportban.  

A kardiovaszkuláris reflex-tesztek eredményeit az 5. táblázatban valamint grafikusan a 

3.-6. ábrákon tüntettük fel. A HRVti analízis eredményét a 7. ábra mutatja. 
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5. táblázat: A kardiovaszkuláris reflex-tesztek eredményei a csökkent 
glukóztoleranciájú egyénekben és a kontrollokban 
 

 

 Normál  
érték 

 IGT (n=46) Kontroll  
(n=45) 

p  BMI 
korrigált 

p 
Mélylégzésteszt 

(ütés/min) 
≥15 10,00 [4,5] 18,0 [5,0] 0,0001 0,0001 

30/15 hányados ≥1,04 1,18 [0,11] 1,15 [0,12] 0,385 0,182 
Valsalva 
hányados 

≥1,21 1,25 [0,15] 1,36 [0,34] 0,0001 0,0001 

Orthostasis teszt 
(Hgmm) 

<10 0 [10] * 0 [0] 0,0001 0,0001 

Handgrip teszt 
(Hgmm) 

>16 20 [9] 22 [10] 0,045 0,008 

Az adatokat átlag±SD, ill. median [interquartilis tartomány] formájában tüntettük fel. A 
csoportok közti különbségeket kétmintás t-próba, Mann-Whitney U teszt, ill. χ²-próba 
segítségével számoltuk. A BMI korrigált p-értékeket a többszörös lineáris regresszió 
alapján adtuk meg, a kimeneteli változó szükség szerinti transzformációját követően. 

* alacsonyabb rangok ebben a csoportban 
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3. ábra: Mélylégzést kísérő szívfrekvencia változás  
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4. ábra: Valsalva-hányados 
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5. ábra: Felállást követő szisztolés vérnyomáscsökkenés 
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6. ábra: Tartós kézizomfeszítést kisérő diasztolés vérnyomásnövekedés 
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7. ábra: HRVti analízis eredménye 
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IV.2. A szenzoros neuropathia klinikai jellegzetességei csökkent glukóztoleranciájú 

egyénekben. 

 

Szenzoros neuropathia 34 IGT-s egyénben igazolódott. A Rydel-Seiffer-féle kalibrált 

hangvillával elvégzett vizsgálat eredményeiben nem adódott szignifikáns különbség a 

két csoport között (6. táblázat), ugyancsak nem volt észlelhető szignifikáns különbség a 

Semmes-Weinstein monofilamentummal (1/46 vs. 0/45; p=0,739) elvégzett vizsgálatok 

eredményeiben.  

A Medoc készülékkel mért melegérzetküszöb a felső és az alsó végtagon szignifikánsan 

magasabb volt az IGT-s csoportban, mint a kontroll egyének körében. A 

hidegérzetküszöb meghatározása során, az alsó végtagon szignifikáns különbség volt 

kimutatható a két csoport között, a felső végtagon nem. A felső és az alsó végtagon a 

vibráció érzetküszöb szignifikánsan magasabb volt az IGT-s egyének esetében (6. 

táblázat).  

Tekintettel arra, hogy a két csoport BMI-je szignifikánsan különbözött, adatainkat BMI-

re korrigálva a szignifikáns különbség elveszett az alsó végtagokon mért hideg 

érzetküszöb- és a felső végtagon mért vibráció érzetküszöb esetében.  

Kóros talpi nyomásértéket 12 csökkent glukóztoleranciájú egyén esetében, az IGT-s 

egyének mintegy ¼-ében észleltünk. A talpi nyomásértékek átlaga ugyan a normál 

tartományon belül volt, de az átlagértékek szignifikánsan magasabbak voltak az IGT-s 

csoportban összehasonlítva a kontroll csoporttal.  

A Medoc- és a Pedobarográf készülékkel valamint a Rydel-Seiffer hangvillával kapott 

eredményeket a 6. táblázatban, illetve a Pedobarográf készülékkel kapott eredményeket 

grafikusan a 8. ábrán tüntettem fel. 
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6. táblázat: A Medoc- a pedobarográf készülékkel, hangvillával kapott 

eredmények 

 

 Normál 
érték 

IGT (n=46) Kontroll 
(n=45) 

p  BMI 
korrigált 

p 
Hidegérzet (C˚),  

felső végtag 
26 30,00 [1,60]  30,20 [0,70] 0,411 0,444 

Melegérzet (C˚),  
felső végtag 

44 34,35 [3,28] 33,70 [1,20] 0,003 0,002 

Hidegérzet (C˚),  
alsó végtag 

26 29,00 [3,08] 27,80 [1,60] 0,028 0,059 

Melegérzet (C˚),  
alsó végtag 

44 37,59±4,35  35,54±1,63 0,005 0,007 

Vibrációérzet, 
felső végtag (Hz) 

1,87-4,06 0,62 [0,88] 0,35 [0,26] 0,001 0,005 

Vibrációérzet, 
also végtag (Hz) 

1,87-4,06 4,25 [13,28] 2,45 [6,10] 0,007 0,251 

Rydel-Seiffer 
hangvilla 

≥5 8,0 [1,0] 8,0 [1,0] 0,147 0,104 

Talpi 
nyomásérték  

(N/ m2) 

≤60 52,47±14,15 44,5±7,53  0,002 0,0001 

 

Az adatokat átlag±SD, ill. median [interquartilis tartomány] formájában tüntettük fel. A 
csoportok közti különbségeket kétmintás t-próba, Mann-Whitney U teszt, ill. χ²-próba 
segítségével számoltuk. A BMI korrigált p-értékeket a többszörös lineáris regresszió 
alapján adtuk meg, a kimeneteli változó szükség szerinti transzformációját követően. 
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8. ábra: A talpi nyomásértékek a csökkent glukóztoleranciájú egyénekben és a 

kontroll csoportban 
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A Neurometer készülékkel vizsgálva a csökkent glukóztoleranciájú csoportban a 

hyperaesthesiára (7/35 vs. 0/44, p=0,005) jellemző alacsonyabb, valamint 

hypaesthesiára (5/37 vs. 0/44, p=0,024) jellemző magasabb áramérzet-küszöbértékeket 

kaptunk n. medianus és a n. peroneus 5 Hz-en történő ingerlésékor, összehasonlítva a 

kontroll csoporttal. 

Az IGT csoportban 5 beteg esetében bizonyult kórosnak a NTSS értéke, a 

kontrollcsoport tagjai mentesek voltak a klinikai panaszoktól (5/41 vs. 0/45; p=0,0056).  

A hyperaesthesia és a hypaesthesia előfordulását, a nervus medianus és a nervus 

peroneus 5 Hz-en történő ingerlésekor a 9. illetve a 10. ábra szemlélteti. 
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9. ábra: A hyperaesthesia előfordulása, a nervus medianus és a nervus peroneus 5 

Hz-en történő ingerlésekor a csökkent glukóztoleranciájú egyénekben és a kontroll 

csoportban 
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10. ábra: A hypaesthesia előfordulása, a nervus medianus és a nervus peroneus 5 

Hz-en történő ingerlésekor a csökkent glukóztoleranciájú egyénekben és a kontroll 

csoportban 
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V. MEGBESZÉLÉS 

 

V.1. Az autonóm neuropathia gyakorisága és súlyossága csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben. 

 

Az autonóm működési zavar, különösen a kardiovaszkuláris autonóm neuropathia már 

igen korán jelentkezik cukorbetegekben (192), ugyanakkor kevés adat van arra 

vonatkozóan, hogy vajon csökkent glukóztolerancia fennállása esetén is gyakoribb-e az 

autonóm diszfunkció előfordulása (160-164,193). 

Adataink megerősítik, hogy az autonóm idegrendszer károsodása már csökkent 

glukóztoleranciajú egyénekben is gyakran jelen van: a vizsgált 46 betegünk közül 31 

esetben fordult elő. Figyelemre méltó az is, hogy az autonóm idegrendszeri károsodás 

egyes esetekben már csökkent glukóztolerancia fennállása esetén is jelentős fokú: a 31 

neuropathiás betegünk közül négy esetben már kifejezett károsodás állt fenn. 

Korábban széles körben elfogadott vélemény szerint a neuropathia kialakulása során 

először a paraszimpatikus károsodás jelenik meg, és ezt csak később követi a 

szimpatikus funkciózavar (194,195). Vizsgálatunkban a csökkent glukóztoleranciájú 

egyének egy részében (2 egyén) a paraszimpatikus funkciózavar mellett már 

szimpatikus károsodás is kimutatható volt, 2 betegben pedig a szimpatikus neuropathia 

volt az autonóm idegrendszeri károsodás egyetlen jele. Ezek a megfigyelések 

alátámasztják azokat az irodalmi adatokat, amelyek szerint a szimpatikus károsodás már 

igen korán jelen lehet (196,197,198), sőt meg is előzheti a paraszimpatikus károsodást. 

Nagy epidemiológiai vizsgálatok eredményei igazolták, hogy az autonóm funkció 

beszűkülésének prediktív értéke van a kardiovaszkuláris betegségek (141,199) későbbi 

előfordulása szempontjából. Ezek az összefüggések alátámasztják, hogy az autonóm 

neuropathia a fokozott kardiovaszkuláris kockázat markerének tekinthető (144).  

A Funagata Diabetes Study 7 éves követése során igazolódott, hogy a kardiovaszkuláris 

betegségek kockázata nemcsak cukorbetegekben, hanem már csökkent glukóztolerancia 

fennállása esetén is szignifikánsan nagyobb (199). 
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Eredményeink arra engednek következtetni, hogy a kardiovaszkuláris autonóm 

neuropathia fennállása szerepet játszhat a csökkent glukóztoleranciájú egyének fokozott 

kardiovaszkuláris morbiditásában és mortalitásában. 

 

 

V.2. Alkalmasak-e a hagyományos kardiovaszkuláris reflextesztek az autonóm 

neuropathiára vizsgálatára csökkent glukóztoleranciájú egyénekben? 

 

A San Antonio Consensus Statementben foglaltak szerint (171,172) a standard 

kardiovaszkuláris reflextesztek alkalmasak az autonóm neuropathia szűrésére és a 

progresszió megítélésére; megbízhatóak, reprodukálhatóak, prognosztikus értékűek és 

az egyes tesztek eredményei egymással korrelációban vannak.  

Eredményeink arra utalnak, hogy a hagyományos kardiovaszkuláris reflextesztek 

csökkent glukóztoleranciájú egyének esetében is alkalmasak az autonóm funkciózavar 

korai kimutatására. A kóros kardiovaszkuláris reflex-tesztek gyakoriságára vonatkozó 

eredményeink megerősítik munkacsoportunknak azokat a korábbi adatait, amely szerint 

a paraszimpatikus tesztek közül leggyakrabban a mélylégzés teszt eredménye kóros, a 

szimpatikus tesztek közül pedig a handgrip teszt eredménye válik gyakrabban kórossá 

(200,201).  

Adataink alapján a légzési arrhythmia vizsgálata és a handgrip teszt már csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben is alkalmas a paraszimpatikus, illetve a szimpatikus 

idegrendszeri károsodás korai kimutatására. 

 

V. 3.  A szívfrekvencia variábilitás beszűkülése csökkent glukóztoleranciában.  

A szívfrekvencia variábilitás meghatározásának az előnye, hogy a hagyományos 

kardiovaszkuláris reflexteszteknél jóval érzékenyebb, és kevésbé igényli a beteg 

kooperációját (15,123,175). A HRV beszűkülése már a hagyományos kardiovaszkuláris 

reflextesztek kórossá válása előtt jelzi a neuropathia fennállását (89), s eredményeink 

alapján úgy tűnik, hogy igen érzékeny módszer csökkent glukóztoleranciájú egyénekben 

is a kardiovaszkuláris funkciózavar kimutatására. 
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V. 4. A szenzoros neuropathia klinikai jellegzetességei csökkent glukóztoleranciájú 

egyénekben. 

 

Korábbi epidemiológiai tanulmányok a neuropathia gyakoribb előfordulásáról 

számoltak be csökkent glukóztoleranciájú egyéneknél (150,202), amíg más 

tanulmányok ezt megerősíteni nem tudták (203-205). Nem kontrollált vizsgálatokban 

igazolták az idiopathiás axonális polyneuropathia és az IGT kapcsolatát, ugyanakkor ezt 

a kapcsolatot kontrollált vizsgálatok nem erősítették meg (206,207). Népesség alapú 

tanulmányok azt mutatják, hogy az idiopáthiás polyneuropathia előfordulása a 40 év 

feleltti lakosság körében 5-14 % (208,209). Idiopáthiás neuropathiában szenvedők 

között 40 % volt az IGT előfordulása, összehasonlítva az átlag lakosság körében 

előforduló 15 %-kal (151-154). Singleton és mtsai az IGT előfordulását 27 %-nak 

találták fájdalmas neuropathiában szenvedő egyénekben (210). 

Ziegler és mtsai a disztalis szimmetrikus polyneuropathia gyakoribb előfordulását 

igazolták csökkent glukóztoleranciájú egyénekben (211). A San Luis Valley Diabetes 

tanulmányban csökkent glukóztoleranciájú egyénekben a polyneuropathia előfordulása 

11,2 % volt (150). Az AusDiab tanulmány eredménye ennél alacsonyabb, 3,9-6,1 %-os 

prevalenciáról számol be (212). Isak és mtsai azonban frissen felismert csökkent 

glukóztoleranciájú egyéneket vizsgálva nem tudták igazolni, hogy gyakoribb lenne a 

szenzoros diszfunkció előrfordulása ebben a betegcsoportban (193). Ezen eltérő 

eredmények magyarázata valószínűleg a beteg-, és kontroll csoport kiválasztásának a 

különbözőségében valamint az eltérő vizsgálati módszerekben rejlik (213).  

Adataink alapján a szenzoros funkciózavar már csökkent glukóztolerancia fennállása 

esetén is jelen lehet, 36 esetben volt kimutatható szenzoros károsodás. Eredményeink 

megerősítik azokat a Neumeterrel szerzett korábbi tapasztalatokat (214-216), melyek 

szerint az áramérzet küszöbértéke az ingerlés frekvenciájával párhuzamosan nő, és a 

felső végtaghoz viszonyítva magasabb az alsó végtagon. A Neurometer a hagyományos 

elektrofiziológiai vizsgálómódszerekkel szemben a vastag rostok működésén kívül a 

vékony szenzoros rostok működéséről is információt ad (214,215,217). 

Vizsgálatunkban a csökkent glukóztoleranciájú egyénekben elsősorban a vékony rostok 

működését jellemző, alacsony frekvencián mért CPT értékeket találtuk kórosnak.  
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A Medoc készülékkel a melegérzetküszöb meghatározás a C-típusú, vékony, nem 

myelinizált rostok állapotáról ad információt, a hidegérzetküszöb meghatározással az 

Aδ típusú vékony myelinizált rostok működését tudjuk megítélni, a vibrációérzetküszöb 

meghatározása pedig az Aα vastag myelinizált rostok állapotára utal (218). 

Eredményeink alapján csökkent glukóztoleranciájú egyénekben elsősorban a vékony 

rostok károsodását jellemző melegérzetküszöb értékeket találtuk kórosnak a kontroll 

csoporthoz képest.   

Megfigyeléseink alátámasztják azon elképzelést mely szerint a csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben jelentkező neuropathia, a diabeteszes neuropathia 

legkorábbi szakaszának felelhet meg. Felvetődik a kérdés, hogy vajon az IGT kezelése a 

neuropathia lassúb progresszióját eredményezi-e. A Diabetes Prevention Program 

eredménye igazolta, hogy IGT során az életmódkezelés bevezetése késlelteti a 

cukorbetegség kialakulását (219). Singleton és mtsai a metabolikus paraméterek 

javulásával egyidejűleg a vékony rostok károsodásának a regresszióját írták le (220).  

A diabeteszes láb legfontosabb kóroki tényezőjének napjainkban a szenzoros 

neuropathiát tartjuk. A fájdalom-, a tapintás- és a hőérzet csökkenése, illetve kiesése 

meghatározó szerepet játszik a talpi fekélyek kialakulásában. Tekintve, hogy a 

diabetszes láb kialakulásában az autonóm idegrendszeri károsodás jelenléte is döntő 

fontosságú (221,222), az autonóm neuropathia előzőekben részlezett gyakori 

előfordulása is a lábszövődmények fokozott rizikójára hívja fel a figyelmet.  

A szenzoros és az autonóm idegrendszeri károsodás minél korábbi felismerése és 

kezelése már csökkent glukóztolerancia fennállása esetén alapvető jelentőségű lehet a 

későbbi, gyakran amputációhoz vezető lábszövődmények megelőzése szempontjából.  

A meggyőző adatok alapján ma csökkent glukóztoleranciájú egyének esetében 

egyértelműen életmódbeli tanácsokat kell adni az érintett egyéneknek. A kezelés 

tengelyében az anyagcsere megfelelő kontrollja, a közel normoglikémia tartós 

biztosítása áll a manifeszt diabetes és a szövődmények kockázatának a csökkentése, a 

progresszió lassítása, a társuló kardiovaszkuláris szövődmények megelőzése, ill. az 

életminőség javítása érdekében. Sajnos az is egyértelmű, hogy az intenzív 

életmódváltoztatás a gyakorlatban kevés beteg esetében valósítható meg sikeresen.  

 

 

 51



 

V.5. Alkalmazhatóak-e a rendelkezésre álló nem-invazív tesztek csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben a szenzoros károsodás kimutatására?      

 

Számos tanulmányban, amelyben a szenzoros neuropathia gyakoriságát vizsgálták 

csökkent glukóztoleranciájú egyénekben, olyan vizsgálómódszert alkalmaztak, amelyek 

elsősorban a vastag rostok károsodásának a kimutatására alkalmasak, ennél fogva nem 

meglepő, hogy enyhe, korai szenzoros funkciózavart igazoló vékony rostkárosodást 

igazolni nem tudták (202,205,213).  

A vékony rostok károsodásának a kimutatására az un. „gold standard” a bőr minimális 

invazivitásával járó, ún. "punch” biopszia, mellyel korábbi tanulmányban igazolták a 

vékony rostok sűrűségének a csökkenését, és azok morfológiai elváltozását csökkent 

glukóztoleranciájú egyénekben (158,220). Eredményeink alapján a Neurometer 

készülékkel 5 Hz-n mért áramérzet küszöbértékek és a Medoc készülékkel 

meghatározott melegérzet küszöbértékek meghatározása alkalmas a vékony rostok 

károsodásának a kimutatására csökkent glukóztoleranciájú egyénekben. Ezen nem- 

invazív vizsgálómódszerek, a korai idegkárosodás kimutatására használt, invazív 

bőrbiopszia alternatívájaként szolgálhatnak. Hangsúlyozandó, hogy az egyszerű nem- 

invazív tesztek közül a hangvilla és a monofilamentum nem alkalmas a szenzoros 

neuropathia kimutatására csökkent glukóztoleranciájú egyénekben. 
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Az autonóm idegrendszer károsodása csökkent glukóztolerancia fennállása 

esetén is jelentős fokú lehet, a paraszimpatikus és szimpatikus rendszer egyidejű 

érintettségével. 

2. A hagyományos kardiovaszkuláris reflextesztek és a szívfrekvencia variábilitás 

értékelése csökkent glukóztoleranciájú egyénekben egyaránt alkalmasak az 

autonóm funkciózavar kimutatására. 

3. IGT-ben észlelt kardiovaszkuláris autonóm neuropathia hozzájárulhat az IGT-

ben szenvedő betegek fokozott kardiovaszkuláris veszélyeztetettségéhez. 

4. Csökkent glukóztoleranciájú egyénekben jelentős fokú szenzoros károsodás is 

kimutatható, ami elsősorban a vékony, myelinizálatlan rostokat érinti. 

5. A szenzoros károsodás megítélésére használt kvantitatív tesztek közül a 

Neurometer segítségével végzett áramérzet küszöbérték meghatározás, valamint 

a Medoc rendszerrel végzett melegérzet meghatározás tűnik alkalmasnak a 

vékony rostok károsodásának a korai kimutatására. Ezen nem-invazív 

vizsgálómódszerek, a korai idegkárosodás kimutatására használt, invazív 

bőrbiopszia alternatívájaként szolgálhatnak. 

6. Az egyszerű nem-invazív tesztek közül a hangvilla és a monofilamentum nem 

alkalmas a szenzoros neuropathia kimutatására csökkent glukóztoleranciájú 

egyénekben. 

7. Már IGT-ben előfordulhat a talpi nyomásértékek emelkedése. A dinamikus 

pedobarograph készülék IGT-ben is alkalmas a diabeteszes láb, korai, 

tünetmentes, de progresszió kockázatával járó ”0” stádiumának a kimutatására.  

8. Adataink alapján IGT-s egyénekben az autonóm és a szenzoros tesztek már 

olyan egyének körében is kórosak lehetnek, akiknél a neuropathia klinikai 

tünetei nem mutathatók ki.  

9. A mindennapi orvosi gyakorlatban fontos lehet, hogy disztális szimmetrikus 

neuropathiás tünetegyüttes jelentkezése esetén gondoljunk IGT fennállására.  
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
Az autonóm és a perifériás neuropathia a cukorbetegség, valamint az alkoholos ill. a 

nem alkoholos eredetű idült májbetegség, valamint a krónikus vesebetegség rossz 

prognózisú szövődménye, a 2-es típusú cukorbetegek több mint a felénél idővel 

megjelenik.  

A 2-es típusú diabetes lappangó és időben elhúzódó kórfejlődése lehetőséget teremt 

arra, hogy diabetes-specifikus szövődmények alakuljanak ki pre-diabetes állapotában. 

Tanulmányunkban értékeltük az autonóm és szenzoros neuropathia gyakoriságát 

csökkent glukóztoleranciájú egyénekben. Eredményeink igazolják, hogy az autonóm és 

a szenzoros neuropathia a csökkent glukóztolerancia gyakori szövődménye.  

Az autonóm károsodás a paraszimpatikus és szimpatikus rendszert egyaránt érinti, 

egyes esetekben már csökkent glukóztolerancia fennállása esetén is jelentős fokú. Új 

adatként igazoltuk a szívfrekvencia variabilitás (HRV) időtartománybeli paraméterének 

a beszűkülését csökkent glukóztoleranciájú egyénekben. 

Cukorbetegekben végzett követéses vizsgálatok igazolták, hogy a kardiovaszkuláris 

autonóm neuropathia fennállása ötszörösére emeli a halálozást. Csökkent 

glukóztoleranciában észlelt kardiovaszkuláris autonóm neuropathia hozzájárulhat a 

csökkent glukóztoleranciában szenvedő egyének fokozott kardiovaszkuláris 

veszélyeztetettségéhez. 

Adataink alapján csökkent glukóztoleranciájú egyénekben elsősorban a myelinizálatlan 

vékony rostok károsodásával számolhatunk. A szenzoros károsodás megítélésére 

használt kvantitatív tesztek közül a Neurometer segítségével végzett 5 Hz-en mért 

áramérzet küszöbérték meghatározás, valamint a Medoc készülékkel végzett melegérzet 

meghatározás tűnik alkalmasnak a vékony rostok károsodásának a korai kimutatására. 

Új adatként igazoltuk, hogy ezen nem-invazív vizsgálómódszerek, a korai 

idegkárosodás kimutatására használt, invazív bőrbiopszia alternatívájaként 

szolgálhatnak 
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SUMMARY 
 

Autonomic and peripheral neuropathy are considered to be major complications of 

unfavourable prognosis in diabetes, alcoholic and non-alcoholic chronic liver disease 

and chronic kidney disease, which appeares in more than half of type 2 diabetic patients. 

Due to the long-lasting development of type 2 diabetes, diabetes specific complications 

may occur even in the prediabetic state. 

The aim of our study was to evaluate the clinical symptoms as well as cardiovascular 

autonomic and peripheral sensory nerve function in patients with impaired glucose 

tolerance. According to our results, autonomic and sensory neuropathy are frequent 

complications among patients with impaired glucose tolerance. The autonomic 

dysfunction which may affect both parasympathetic and sympathetic nerve system can 

be considerable even in case of impaired glucose tolerance. As novel finding we 

demonstrate the attenuation of time domain measure of heart rate variability (HRVti) in 

patients with impaired glucose tolerance. 

Several prospective studies in diabetic patients confirmed that cardiovascular autonomic 

neuropathy is associated with poor prognosis. Cardiovascular autonomic neuropathy 

may contribute to the increased cardiovascular risk of impaired glucose tolerance. 

According to our results, unmyelinated small fibre damage is the characteristic feature 

of neuropathy in subjects with impaired glucose tolerance. Among the quantitative tests 

used for the assessment of sensory function, the 5 Hz current perception threshold of the 

Neurometer and the hot detection threshold of the Medoc device seem to be appropriate 

for the early detection of small fibre damage.        

Our data suggest that these non-invasive methods may serve as an alternative for the 

invasive punch skin biopsy used for the detection of early neuropathy among subjects 

with impaired glucose tolerance. 
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