
A cukorbetegség kisérszövődményeinek klinikai és 
laboratóriumi vizsgálata 

 
 

Doktori tézisek 
 
 
 

Dr. Somfai Gábor Márk 
 
 

Semmelweis Egyetem 
Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola 

 
   

 
 

Témavezető:    Dr. Salacz György, egyetemi tanár 
Társ-témavezető:   Dr. Somogyi Anikó, egyetemi docens 

 
Hivatalos bírálók:   Dr. Kerényi Ágnes, főorvos, PhD 

Dr. Szökő Éva, egyetemi docens 
 

Szigorlati bizottság elnöke:  Dr. Németh János, egyetemi tanár 
Szigorlati bizottság tagjai: Dr. Milibák Tibor, főorvos, PhD 
     Dr. Kempler Péter, egyetemi tanár  
 
 
 

Budapest 
2008 

 



 
Bevezetés 

 

A cukorbetegség előfordulásának folyamatos növekedése világszerte aktuális 

egészségügyi kihívást jelent, mert ezzel együtt nő a kis- és nagyér szövődmények száma, 

valamint a kezelés költségei is fokozódnak. Megdöbbentő, általános orvosi körökben kevéssé 

ismert tény, hogy a fejlett világban (Európában és Észak-Amerikában) a keresőkorú lakosság 

vezető vaksági oka a cukorbetegség, ami alól hazánk sem kivétel.   

Felmérések alapján jelenleg hozzávetőleg 200 millió cukorbeteg van világszerte, akik 

közül az 1-es típusú cukorbetegek háromnegyedénél, a 2-es típusú cukorbetegeknek pedig a 

felénél várható, hogy húszéves betegségtartam alatt kialakul a diabeteses retinopathia (DRP) 

valamilyen formája.  

A diabeteses retinopathia hatékony megelőzésének és kezelésének feltétele az időben 

történő, pontos diagnosztika, amiben a szemfenék képalkotó eljárásai fontos segítséget 

jelentenek. 

 Az optikai koherencia tomográfia (OCT) egy új, nem invazív képalkotó eljárás, ami 

lehetővé teszi a retina nagy felbontású leképezését. Működési elve hasonló az ultrahangéhoz, 

azzal a különbséggel, hogy a leképezés egy speciális fénynyalábbal történik. A fény áthaladva 

a szem törőközegein visszaverődik a retina különböző optikai sűrűségű sejtrétegeiről, ezáltal a 

látóhártya szövettanihoz hasonló felbontású képe jön létre, hozzávetőleg 5µm-es felbontással. 

Az OCT által lehetséges a retina morfológiai elváltozásainak, valamint a retina vastagságnak 

az objektív vizsgálata, speciális szoftver használatával pedig az OCT képen szabad szemmel 

elkülöníthető rétegek vastagsága is mérhetővé válik. 

 A diabeteses retinopathia bármely stádiumában kialakulhat macula oedema az erek 

permeabilitásának fokozódása következtében. Otani és munkatársai 1999-ben közölt 

csoportosítása szerint diabeteses maculopathiában a retina háromfajta morfológiai eltérése 

különböztethető meg az OCT kép alapján:  

• a diffúz macula oedema (DMO), ahol a retina vastagsága meghaladja a kornak 

megfelelő normál értékeket, de strukturális eltérés még nem látható; 

• a cystoid macula oedema (CMO), ahol a retina megvastagodott állományában jól 

kivehető üregképződést látunk, a foveolaris behúzottság eltűnésével;  

• Valamint a fentiek bármelyikéhez társulóan megjelenő serosus macula leválás (SMD), 

ami a pigmenthám és a neuroepithelium között felhalmozódott folyadéknak felel meg.  
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 Ez utóbbi két eltérésre az extracelluláris folyadék felhalmozódása a jellemző, ami 

hosszabb ideig fennálló oedema esetén a Müller-sejtek, valamint a környező sejtek 

necrosisából és széteséséből is származik. 

A diabeteses macula oedema pathomechanismusában több tényező játszik szerepet. A 

retinalis erek endothel sejtjeinek károsodása következtében az érpályából folyadék szivárog a 

retina szövetközti terébe a fokozott áteresztőképességű kapillárisokból és 

microaneurysmákból, amihez hozzájárul a pigmentepithel réteg által biztosított külső vér-

retina gát károsodása. Az üvegtesti tractio is komoly hatást gyakorol az oedema kialakulására: 

ismert, hogy cukorbetegek esetében a vitreoretinalis adhaesio erősebb, a részleges üvegtesti 

leválás pedig nagyobb arányban figyelhető meg, mint egészséges egyénekben. Ezt a szerepet 

alátámasztani látszik az a megfigyelés is, hogy az üvegtesti leválást követően, vagy annak 

műtéti megszüntetésével gyakran az oedemás állapot is rendeződik. Külön szerepet 

tulajdonítanak a Müller-sejtek duzzadásának, illetve a sejtek széteséséből adódó szövetközti 

folyadék felszaporodásának is. A diabetesre jellemző leukostasis szintén szerepet játszhat az 

érkárosodás létrejöttében, a részben a diabeteses oxidatív stressz hatására, valamint az 

endothelhez tapadt fehérvérsejtekből felszabaduló toxikus szabad gyökök pedig az erek 

falának károsodását okozzák.   

 A diabetes kisérszövődményeinek, a retinopathiának, a nephropathiának, a 

neuropathiának és az atherosclerosisnak a kialakulásában egyre több bizonyíték szól a 

szemikarbazid-szenzitív aminooxidáz (SSAO) enzim járulékos szerepe mellett. Az endogén 

és exogén primer aminok aldehidekké történő átalakítását katalizáló SSAO enzim működése 

közben ammónia és hidrogén-peroxid keletkezik. A reakció során toxikus végtermékek 

jönnek létre, így pl. az enzim katalizálta reakcióban aminoacetonból és metilaminból az 

endotheliumra toxikus metilglioxál és formaldehid, valamint az igen reaktív hidrogén-peroxid 

keletkeznek. Mind az emberben, mind patkányokban elsősorban a vascularis simaizomsejtek, 

valamint az adipocyták fejeznek ki SSAO-t, valamint az előbbi, szöveti kötött forma mellett 

szolubilis formában a plazmában is megtalálható az enzim, aminek a pontos forrása egyelőre 

nem ismert. 

Ismert, hogy cukorbetegekben a retinopathia fokával korrelál a szolubilis SSAO 

aktivitása, valamint az is, hogy az SSAO aktivitással korrelál a betegek HbA1c szintje. 

Cukorbetegek vizeletében mindkét aldehid szintje emelkedett, miközben a szubsztrát 

metilamin szintje csökkent a retinopátiában is szenvedő cukorbetegekben, ami az enzim 

fokozott aktivitására utal.  

Cukorbetegben a felborult szénhidrát-anyagcsere következményeképp kialakuló 

oxidatív stressz a reaktív oxigéngyökök (ROS) keletkezését fokozza és toxikus, a környező 
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szövetek struktúráját és funkcióját károsan befolyásoló reakciókat okoz. Ez utóbbi reakciók 

végtermékei is számos esetben aldehidek (pl. malondialdehid), így felmerül a valószínűsége, 

hogy az SSAO által katalizált, aldehid végtermékű reakciók hasonló folyamatokat idézhetnek 

elő a szervezetben, mint az oxigén vagy nitrogén gyökök által elindított folyamatok. 

A közelmúltban vált ismertté, hogy az SSAO enzim szekvenciája megegyezik egy 

gyulladásos adhéziós molekuláéval, a vascular adhesion protein-1 (VAP-1)-ével. A membrán-

kötött VAP-1 a leukocyták adhaesióját és extravasatióját szabályozza gyulladásos 

folyamatokban. Feltehető, hogy a szolubilis SSAO/VAP-1 molekula szintén szerepet játszik a 

leukocyta adhaesióban, és így indirekt módon lehet felelős a microangiopathia kialakulásáért. 

 

Célkitűzések 

A diabeteses maculopathiával járó strukturális eltérések esetén a centrális retina 

vastagság csupán a foveoláról szolgáltat információt, azonban a teljes maculáról, annak 

vastagsági változásairól nem. A macula egészét érintő elváltozások leírása a korai oedema 

képződés észlelése miatt volna fontos, amire a teljes macula állapotát jellemző macula 

térfogat alkalmas mutató lehet. Felmerül a kérdés, hogy macula oedema esetén a macula 

térfogat és a centrális foveoláris vastagság mennyiben függ össze a látóélességgel, illetve azt 

mennyiben befolyásolja a macula oedema bizonyos eseteiben társulóan megjelenő serosus 

macula leválás (SMD).  

 A retina rétegeiről kapható vastagsági információ mélyebb betekintést adhat a retina 

morfológiai változásainak folyamatába, lehetővé teszi a pontosabb diagnosztikát, illetve 

követést. Ismerve a StratusOCT™ berendezés korlátait, felmerül a kérdés, hogy a vizsgáló 

által elkövetett leképezési hibák mennyiben befolyásolják az OCT által szolgáltatott 

leképezések elemzési pontosságát.  

A retina morfológiai eltéréseinek hátterében a rossz szénhidrát háztartás miatti 

biokémiai eltérések állnak. A diabeteses késői szövődményeinek hátterében a krónikus 

szubklinikai gyulladás, illetve emelkedett oxidativ stressz is állhat. Az SSAO enzim 

katalizálta reakció toxikus termékei, valamint az SSAO enzim adhéziós molekula funkciója 

ezen folyamatok hátterében állhat.  

A fenti megfontolásokból munkánk során az alábbi kérdések vizsgálatát tűztük ki 

célul:  

 

• Vajon a centrális retinális (foveoláris) vastagság vagy a macula térfogat 

változása jelzi-e jobban a kisfokú diffúz diabeteses macula oedema jelenlétét?  

 4



• Van-e összefüggés a retina vastagság és a látóélesség között diabeteses macula 

edema esetén? 

• A diabeteses macula oedemában kialakuló serosus macula leválás mennyiben 

befolyásolja a látóélességet, milyen tényező állhat kialakulása hátterében? 

• Megvizsgáltuk a maculáról készült OCT képek szegmentálására, a retina 

sejtrétegeinek vastagsági mérésére alkalmas OCTRIMA (Optical Coherence 

Tomography Retinal IMage Analysis) szoftver érzékenységét a vizsgáló okozta 

leképezési hibákra nézve: a leképezés rossz polarizációja, rossz fókuszálása, 

illetve helytelen centrálása mennyiben befolyásolja a szegmentálás során 

kapott vastagsági értékeket?  

• Kimutatható-e összefüggés a szolubilis és a szöveti kötött SSAO aktivitás közt 

streptozotocin-indukált diabeteses patkányokban?  

• Befolyásolja-e az inzulin kezelés a különböző compartmentekben mért SSAO 

aktivitásokat streptozotocin-indukált diabeteses patkányokban?  

• Az SSAO aktivitása összefüggésbe hozható-e a cukorbetegségben fokozott 

oxidatív stresszel és a szubklinikus gyulladás mértékével? 

 

Módszerek 

 

 1. Optikai koherencia tomográfiás vizsgálatok diabeteses betegekben 

2002. március 1. és 2003. október 31. között 369 cukorbeteget vizsgáltunk OCT-vel. 

A betegek egy vagy több alkalommal jelentek meg vizsgálaton, amely során mindkét szemet 

vizsgáltuk, így összesen 842 vizsgálat adatait dolgoztuk fel retrospektív módon. A 

vizsgálatokat megelőzően rögzítettük a betegek nevét, nemét, életkorát, a Kettesy-táblán mért 

korrigált látásélességet, a retinopathia jelenlétét (bármilyen fokban), valamint a korábban 

elvégzett szemészeti beavatkozásokat, és azok idejét. 

Kizáró tényező volt a rossz kooperáció, a törőközegek borússága (cataracta, üvegtesti 

vérzés, egyéb állapotok), a diabeteses maculopathián kívül minden egyéb maculáris betegség, 

pars plana vitrectomia utáni állapot, valamint 4 hónapnál rövidebb időn belül végzett retinális 

photocoagulatio. Kizártuk azokat a szemeket, amelyekben a szoftver hibásan mért. A fenti 

kritériumoknak 244 beteg 389 OCT vizsgálata felelt meg. 

Az OCT vizsgálatot a kereskedelmi forgalomban kapható második generációs OCT 

berendezéssel végeztünk (OCT Model 2000, Zeiss-Humphrey Instruments, San Leandro, CA, 

USA). A maculáról a vizsgálatok során minden esetben hat darab, egyenként 6 mm hosszú, 
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radier irányú tomogram készült, aminek a középpontja a foveolára esett. Minden egyes 

tomogram 100 db A-scanből állt össze, a leképezésekhez szükséges idő 2,5 másodperc volt.  

A kapott adatok feldolgozásához a műszer beépített szoftverét használtuk (Version A-

2, Zeiss-Humphrey), és feljegyeztük a tomogramokból kiszámított foveoláris vastagságot 

(FT) és macula térfogatot (MV). A szoftver a foveoláris vastagságot (FT) a hat leképezés 

közös találkozási pontjának az átlagából számolta ki.  

Az adatok elemzésekor két csoportot különböztettünk meg: azokat a szemeket, 

amikben a látóélesség 1,0 volt (189 OCT vizsgálat 118 betegben), illetve azokat a szemeket, 

ahol a látóélesség 1,0-nél rosszabb volt (200 OCT vizsgálat 126 betegben).  

A megtartott látóélességű csoportban a beépített program segítségével 

összehasonlítottuk a vizsgált retina vastagságát egy korcsoportonkénti normatív adatbázis 

adataival. Azokat a szemeket, amelyekben a vastagság a kornak megfelelő normál 

tartományon belülre esett, és a retina állományában nem láttunk kóros eltérést, normálisnak 

vettük (DM csoport, n=140). Azokat a szemeket, amikben a normatív adatbázissal való 

összehasonlítás során a vastagság legalább egy ETDRS-régióban meghaladta a kornak 

megfelelő határt, a retinopathia jelenlétének függvényében a DRT (diabeteses retina 

vastagodás, retinopathia nélkül, n=17) vagy a DRP (diabeteses retina vastagodás, retinopathia 

mellett, n=32) csoportba soroltuk. Annak érdekében, hogy biztosak lehessünk, a szoftver által 

normális vastagságúnak mutatott maculák valóban nem különböznek az egészségestől, 

vizsgálatunkhoz illesztettük 38 egészséges kontroll szem adatait (Kontroll csoport, n=38). 

Varianciaanalaízist követően Newman-Keuls tesztet végeztünk a négy csoport FT és MV 

adatainak összehasonlítására. 

Az 1,0-nél rosszabb látóélességű csoportban a látóélességet LogMAR egységbe 

alakítottuk át. Az SMD vizsgálatával kapcsolatban feljegyeztük az alábbi rizikótényezőket: 

társuló hipertónia jelenléte, oedema típusa (DMO/CMO), és a diabetes időtartama (1-15 év és 

15 évnél több). Fisher egzakt tesztet végeztünk a különböző rizikótényezők befolyásoló 

hatására vonatkozóan, valamint kiszámoltuk az adott tényező relatív kockázatát (relative risk, 

RR), valamint esélyhányadosát (odds ratio, OR) is. 

Lineáris regresszió segítségével megvizsgáltuk a látóélesség összefüggését az FT és 

MV értékekkel. Ezt követően különválasztottuk azokat a szemeket, ahol SMD volt 

megfigyelhető, azoktól, amelyekben nem, majd az így kapott csoportok esetében lineáris 

regresszió segítségével megvizsgáltuk a két adat viszonyát a látásélességgel, illetve vizsgáltuk 

a regressziós együtthatók különbségének szignifikanciáját.  

 

 6



 2. A leképezési hibák vastagságmérésre gyakorolt hatásának vizsgálata a maculáról 

készült OCT képek OCTRIMA szoftverrel történő szegmentálása során   

 Vizsgálatunkba nyolc egészséges személy nyolc szemét vontuk be. Az alanyokról 

harmadik generációs StratusOCT™ (Carl Zeiss Meditec Inc., Dublin, CA, USA) berendezés 

segítségével a macula területében egy-egy 7 mm hosszú, vízszintes leképezést készítettünk. 

Először elkészítettük a macula legoptimálisabb leképezését, a fókusz igazításával, valamint a 

polarizáció automatkus optimalizálásával. Ezt követően az alábbi szándékos leképezési hibák 

mellett készítettünk egy-egy scant: 1) defokuszálás, 2) depolarizálás, 3) a defokuszálás és a 

depolarizálás együttes kombinációja és végül 4) decentrálás. A decentráláshoz a belső 

fixációs pontot elmozdítottuk úgy, hogy a következményes lefelé tekintés miatt a macula két 

papillányi távolsággal elmozdult a berendezés szemfenéki kontroll monitorán, majd a 

leképezést manuálisan a foveolára centráltuk. Ezt követően visszaállítottuk az eredeti macula 

fixációt és a fókuszáló gombot -4.0 dioptriával elcsavartuk (defokuszálás). Az alaphelyzetbe 

való visszaállítást követően a depolarizálást a polarizáció 10 egységgel felfelé való kézi 

módosításával értük el. A kapott képet a korábbihoz hasonlóan defokuszáltuk, így kaptuk a 

depolarizált-defokuszált képet. Mindegyik esetben rögzítettük a berendezés által megadott 

jelerősség (Signal Strength, SS) értékét. 

A nyers képeket exportáltuk, majd saját fejlesztésű algoritmusunk segítségével 

(OCTRIMA) a retinát az alábbi rétegeire bontottuk fel, meghatározva azok átlagos 

vastagságát: idegrostok rétege (RNFL), ganglionsejt réteg és belsõ plexiformis réteg 

(GCL+IPL), belsõ magvas réteg (INL), külsõ plexiformis réteg (OPL) és külsõ magvas réteg 

(ONL). Az elemzések során a kapott kijelölések pontosítása, a kijelölési hibák javítása 

manuálisan történt. 

 A szegmentálás pontosságának mérésére bevezettük a SAM változót (az angol 

„segmentation accuracy measure” kifejezés után), ami az eredeti, optimális körülmények 

között készült scan szegmentálása során kapott réteg kijelölési határok pixelek szerinti 

összehasonlítását adja meg a leképezési hibák modellezése során készült kijelölésekhez 

képest. A SAM értéke 0-1 között változhat, ahol az 1 érték a legnagyobb pontosságot jelöli. 

A jelerősség (SS) és a rétegekre jellemző átlagos vastagsági értékek 

összehasonlításához Friedman tesztet végeztünk, majd az optimális körülmények között 

készült scan vastagsági adataihoz képest meglevő egyes különbségeket Dunnett-féle post hoc 

teszttel mutattuk ki. Az SS esetében a csoportok közötti különbségek kimutatására a 

Newman-Keuls post hoc tesztet alkalmaztuk.  
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 3. Az SSAO aktivitás vizsgálata streptozotocin-indukált diabeteses patkányokban 

 Öt hetes hím Wistar patkányokat vizsgáltunk tanulmányunkban (n=35, testsúly 140-

160g). Streptozotocin (STZ) egyszeri intraperitonealis befecskendezésével (60mg/kg) 26 

állatot tettünk cukorbeteggé pentobarbitál érzéstelenítésben. A kontroll csoport (C, n=9) 

intraperitonealis fiziológiás sót kapott. Az állatokat 3 hétig kezeltük, ez az időszak a diabetes 

rövid távú modelljének felel meg. Csak azokat az állatokat tekintettük cukorbetegnek és 

vontuk be a tanulmányba, amelyekben a kezelést követően polyuria, polydipsia lépett fel, 

valamint vércukor értékük 15 mmol/l érték fölé emelkedett. A kezelés 2-4 IU subcutan 

Humulin U inzulin adásából állt napjában egyszer (DM 1×I csoport, n=8), vagy kétszer (DM 

2×I csoport, n=9). Az STZ-kezelt patkányok egy csoportja nem kapott kezelést (DM csoport, 

n=9). A tanulmány végén az állatok vérét antikoaguláns-mentes Vacutainer csőbe vettük le, és 

2500 g-n 10 percig centrifugáltuk. Az állatok aortáját a kipreparálást követően -80 °C-on 

tároltuk a későbbi mérésekig. 

 A szolubilis SSAO aktivitás szérumból történő meghatározására radiometriás eljárást 

alkalmaztuk. A módszer lényege, hogy az SSAO által katalizált reakció során a 14C-

benzilamin szubsztrátból keletkező 14C-benzaldehid mennyiségét határozzuk meg.  A 

benzilamint, a clorgylint és a szemikarbazidot a Sigma-Aldrich cégtől szereztük be. A 14C-

benzilamint az Amersham International-től szereztük be (specifikus aktivitás: 2.04 

GBq/mmol).  

A szérumokat foszfát pufferben (5x10-2 mol/l; pH=7,4), szobahőmérsékleten 20 percre 

clorgylinnel (10-4 mol/l) előinkubáltuk, hogy az esetleges MAO-aktivitást inaktiváljuk. Az 

enzimet ezt követően 14C-benzilamin (5×10-4 mol/l, 2×105 dpm, 0.1 µCi) jelenlétében 40 

percig 200 µl végtérfogatban inkubáltuk 37 °C-on, majd az enzimreakciót 200µl 2 mol/l-es 

citromsavval leállítottuk. A reakcióterméket 1 ml toluol és etilacetát 1:1 arányú elegyével 

extraháltuk, majd centrifugálás után a felülúszó radioaktivitását folyadékszcintillációs 

módszerrel, Beckman LS5000TA készülékkel határozzuk meg.  

Az aortát a vizsgálat elvégzése előtt megtisztítottuk a kötőszövettől, feldaraboltuk, 

majd homogenizáltuk és centrifugálás után (800 rpm/10’, majd 14.000 rpm/40’) a felülúszót 

használtuk a kísérletekhez. A felülúszót 20 percig foszfát pufferben (5x10-2 mol/l; pH=7,4) 

inkubáltuk, clorgylin (10-4 mol/l) jelenlétében. Ezt követően az enzimet 220 µl végtérfogatban 

40 percig 14C-benzilaminnal (5×10-4 mol/l, 5×105 dpm, 0.025 µCi) inkubáltuk 37°C-on. 

A minták fehérjekoncentrációját Lowry módszerével, borjú szérum albumin standard 

felhasználásával, spektrofotometriásan 750nm-nél mértük. A szérum SSAO aktivitást pmol 

oxidált szubsztrát/mg protein/óra egységben, míg az aorta SSAO aktivitást nmol oxidált 

szubsztrát/mg protein/óra egységben adtuk meg. 
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A szérum oxidatív állapotát jellemző teljes antioxidáns statust (TAS) Randox 

HA3830-as standard kittel határoztuk meg (Randox Laboratoires, Ardmore, UK). A szérum 

C-reaktív protein (high sensitivity CRP, hsCRP) szintet immunturbidimetriás módszerrel 

mértük, Erix Daytona Chemical Analyser berendezés segítségével (Randox Laboratoires, 

Ardmore, UK). 

A szérum vércukorszinteket Hitachi 917 készüléken, (Boehringer-Mannheim 

Diagnostic Systems, Diagnostic kit) határoztuk meg. A szérum fruktózamin szintjének 

meghatározásához a Roche Diagnostics GmbH reagens kitjét használtuk, szintén Hitachi 917-

es készüléken. Minden egyéb reagenst a Sigma cégtől szereztünk be. 

A kapott eredményeket ANOVA analízissel elemeztük, majd a további számítások 

során Newman-Keuls tesztet használtunk. Lineáris korreláció segítségével, illetve a Pearson-

féle korrelációs koefficiens meghatározásával páronként vizsgáltuk az összefüggést a szérum 

és aorta SSAO aktivitás, a fruktózamin, a TAS és a hsCRP szintek között. 

A statisztikai vizsgálatok elvégzéséhez minden esetben Statistica 6.0 szoftvert 

használtunk (Statsoft Inc, Tulsa, OK, USA), a p értéket szignifikánsnak tekintettük, ha nem 

haladta meg az 5%-ot. 

 

Eredmények  

 

 1. Optikai koherencia tomográfiás vizsgálatok diabeteses betegekben. 

A megtartott látóélességű szemekben a foveoláris vastagság (FT) tekintetében csak a 

DRP csoportban mutattunk ki szignifikáns eltérést, míg a macula térfogat (MV) mind a DRT, 

mind a DRP csoportokban emelkedett volt (p<0,001 mindegyik esetben). A kontroll és a DM 

csoport értékei nem különböztek egymástól.  

Az 1,0-nél rosszabb látóélességű szemek között serosus macula leválást 28 szemben 

(14%) láttunk. Az SMD kialakulásának feltételezett rizikótényezőit vizsgálva szignifikáns 

eredményt a cystoid oedema jelenléte, valamint a 15 évnél hosszabb diabetes tartam esetén 

találtunk (p=0.030, OR=3.15, RR=2.69, illetve p=0.047, OR=2.66, RR=2.32), míg a 

magasvérnyomás-betegség nem volt befolyással megjelenésére. 

 Mind az FT, mind az MV értékek nagy fokú korrelációt mutattak a logMAR 

látóélességgel (p<0.001 mindkét változóra, r=0.65 az FT, r=0.69 az MV esetében). Az SMD-s 

szemeket különválasztva lineáris regresszióval mindkét csoportban továbbra is szignifikáns 

maradt az összefüggés úgy az FT, mint az MV vonatkozásában, ugyanazon látóélességre 

SMD jelenlétekor nagyobb vastagsági/térfogati érték volt jellemző.  
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 2. A leképezési hibák vastagságmérésre gyakorolt hatásának vizsgálata a maculáról 

készült OCT képek OCTRIMA szoftverrel történő szegmentálása során  

Az SS értéke mindegyik, leképezési hibát modellező csoportban szignifikánsan 

különbözött a kontroll kiindulási értékektől (p<0.001 mindegyik esetben), illetve egymástól is 

szignifikánsan különböztek, ez alól kivételt csak a decentrált és a defokuszált csoport, 

valamint a decentrált és a depolarizált csoport jelentett (p=0.19, illetve p=0.13). 

A szegmentálás során a leképezési hibák esetében kapott SAM értékek az IPL, INL és 

OPL rétegek külső határánál kivétel nélkül eltértek az 1.0-es értéktől, míg a többi réteg 

kijelölése nem szenvedett hibát, az SAM mindegyik esetben 1.0 volt. A legalacsonyabb 

értékeket a fent említett határoknál a defokuszált-depolarizált leképezéseknél kaptuk, ezek 

rendre a következők voltak: 0.64, 0.56, 0.51. Itt jegyezzük meg, hogy egyik leképezési hiba 

esetén sem tévesztette el az algoritmus az ILM (vagyis a vitreoretinalis határ), valamint az 

ONL külső határ kijelölését (vagyis a SAM értéke 1.0 volt), míg ez a StratusOCT™ esetén 

nem volt igaz. 

A defokuszálás-depolarizálási hiba következtében a GCL+IPL réteget az algoritmus a 

kinduláshoz képest szignifikánsan vékonyabbnak mérte (71.61±13.40 vs. 51.43±22.68µm, 

átlag±szórás, p<0.05), míg az ONL esetében vastagabb értéket kaptunk (84.28±5.80 vs. 

118.56±33.82µm, átlag±szórás, p<0.05). Az eredmények nem meglepőek a két plexiformis 

réteg külső határának kijelölési hibáját ismerve. 

A többi leképezési hiba nem okozott a szignifikancia határát elérő vastagsági eltérést.  

 

 

 3. Az SSAO aktivitás, az oxidatív stressz és a krónikus szubklinikai gyulladás 

vizsgálata streptozotocin-indukált diabeteses patkányokban. 

A szérum fruktózamin szintek szignifikánsan magasabbak voltak a DM és DM 1×I 

csoportokban (p<0.001 mindkét esetben), míg a szemi-intenzív inzulin kezelésben részesülő 

állatok (DM 2×I) fruktózamin szintje jelentősen csökkent. Newman-Keuls post hoc 

analízissel kimutatható volt, hogy mind a DM, mind a DM 1×I patkányok szérum 

fruktózamin szintjei szignifikánsan magasabbak voltak a DM 2×I csoporténál (p<0.01 

mindkét esetben). 

A szolubilis SSAO aktivitása ötszörös emelkedést mutatott a DM, és ehhez hasonló 

mértékű emelkedést a DM 1×I csoportban a kontrollhoz képest, míg a DM 2×I csoportban 

mért szolubilis SSAO aktivitás nem mutatott eltérést a kontrollokétól. Az aorta SSAO 

aktivitás esetében fordított összefüggést találtunk az anyagcsere-állapottal: rossz glikémiás 

kontroll esetén az aorta SSAO aktivitása jelentősen csökkent, míg a szemi-intenzív kezelés 
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valamelyest visszaállította az aktivitást, igaz, a kontrolltól még így is szignifikánsan eltérő 

szintre. Az összes, a tanulmányban szereplő patkány adatait figyelembe véve: a szérum és 

aorta SSAO aktivitás fordított arányban állt egymással.  

A szérum TAS szint a DM és DM 1×I csoportokban szignifikánsan csökkent (vagyis 

az antioxidáns védelem csökkent) mind a kontroll, mind a DM 2×I csoportokhoz képest, míg 

a kontroll és a DM 2×I csoportok TAS szintjei nem különböztek egymástól. A hsCRP szintek 

fordított változást mutattak a TAS szintek változásához képest. Az összes patkány adataiból 

számolt korrelációk vizsgálatakor kiderült, hogy a TAS szintek fordított arányban álltak mind 

a hsCRP szinttel, mind a seSSAO aktivitással, míg a hsCRP és a seSSAO aktivitás között 

pozitív összefüggés állt fenn. 

Igen határozott, pozitív összefüggést találtunk a szérum fruktózamin szint és a 

seSSAO aktivitás között, míg a szérum TAS és hsCRP szintek között határozott negatív 

összefüggés állt fenn. Ugyancsak erős korrelációt mutattunk ki a hsCRP és a seSSAO között. 

Az aorta SSAO aktivitása nem mutatott összefüggést a szérum TAS szintekkel, és csak 

gyengén korrelált a hsCRP-vel. A többi paraméter között szignifikáns, ám gyengének 

mondható összefüggést találtunk. 

 

Következtetések  

 

1.  Az OCT vizsgálatok során kapott eredményeink rámutatnak, hogy a macula vastagság 

korai növekedését a macula térfogat növekedése előbb jelezheti, mint a foveoláris vastagság 

növekedése. A magyarázat erre az lehet, hogy a macula centrumát a macula oedema képződés 

később érinti, mint a perifériásabb zónákat. Ajánlásunk alapján ezért javasolt minden 

cukorbeteg esetén a foveoláris vastagság értékelése mellett a macula térfogatát is figyelembe 

venni.  Eredményeink azt is alátámasztják, hogy az OCT berendezés normatív adatbázisának 

használata fontos kiegészítője lehet a diabeteses betegek rutin vizsgálatának. 

Kifejezett oedema képződés, romló látóélesség esetén cukorbetegekben lineáris 

összefüggést találtunk a foveoláris vastagsággal, illetve macula térfogattal. Megfigyeltük, 

hogy az oedemához társuló serosus macula leválásnak a cystoid oedema, valamint a diabetes 

fennállása lehetnek a rizikófaktorai. Az angiográfiás képen nem ábrázolódó serosus macula 

leválás klinikai jelentősége a dolgozat születésének pillanatáig vitatott, azonban 

eredményeinkből kitűnik, hogy jelenléte nem jár a látóélesség jelentős romlásával. Cystoid 

oedemában, illetve hosszú diabetes időtartam esetén nagyobb a valószínűsége, hogy a 

neurepithelium és a pigmenthám között folyadék szaporodik föl, azonban tanulmányunk 

ennek pontos vizsgálatára nem volt alkalmas.  
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2.  Az OCT képek elemzésekor a leletre tekintve a vizsgálónak önkéntelenül is figyelnie 

kell az egyes retina rétegek viselkedését: a vitreoretinalis határ épségét, a foveoláris kontúr 

megtartottságát, a pigmenthám szabályos lefutását, vagy éppen a fotoreceptor réteget is 

magába foglaló ONL réteg vastagságát. Mindehhez képzeletben rétegeire kell bontani a 

kapott képet, a helyes végkövetkeztetéshez pedig elengedhetetlen a jó minőségű leképezés. 

Eredményeink alapján az OCTRIMA szoftverrel számszerűen sikerült megmutatni, hogy a 

retinális OCT képek megbízható szegmentálásához kiemelten fontos az optimális leképezési 

beállításokat megtalálni, ezek nélkül a GCL+IPL komplex, illetve a fotoreceptorok belső 

szegmentumát is magába foglaló ONL réteg mérése pontatlanná válik. Mindez nem meglepő 

a két plexiformis réteg külső határának általunk talált kijelölési hibáját tekintve. A 

legnagyobb hibát a kép pontatlan fókuszálása, illetve polarizációs beállítása együttesen 

okozta, azonban a két hiba külön, valamint a rossz centrálás is érezhetően rontott a rétegek 

kijelölési pontosságán. 

Mindezek alapján ajánljuk a fokozott odafigyelést a fenti beállításokra, általános 

ajánlásként pedig a StratusOCT™ által felajánlott jelerősségi (SS) mutató legalább 6-os 

értékét tartjuk az elfogadható minőség alsó határának. 

Kiemelendő, hogy az OCTRIMA szoftver segítségével a retina belső és külső 

határainak tévesztés nélküli felismerése még a kombinált leképezési hiba esetén sem okozott 

gondot, ami a StratusOCT™ beépített szoftverének az irodalomban széles körben ismert 

komoly gyengéje.  

Vizsgálataink jelentősége a jövőre nézve, hogy az OCTRIMA szoftverrel tervezett 

klinikai vizsgálatok esetén külön gondot kell fordítani a lehető legoptimálisabb leképezések 

készítésére annak érdekében, hogy a retina rétegek vastagsági mérése minél pontosabb 

legyen.  

 

3.  Ismert tény, hogy diabeteses retinopathia esetén a retinopathia fokával korrelál a 

solubilis SSAO aktivitás, illetve ismert az is, hogy az oxidatív stressz, valamint a krónikus 

szubklinikai gyulladás diabetesben a kisérszövődmények kialakulásával szoros kapcsolatban 

állnak. 

Tanulmányunk eredményei arra mutatnak rá, hogy a diabetes rövid távú modelljében 

(1) összefüggés van a glukóz homeosztázis, az oxidatív stressz, a subklinikai gyulladás, 

valamint a szolubilis és szöveti SSAO-aktivitás között, illetve (2) az aortában található szöveti 

kötött és a szolubilis SSAO-aktivitás fordított összefüggésben vannak egymással. 
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A szolubilis és az aortából nyert SSAO aktivitás közötti fordított összefüggés azt 

sugallja, hogy az érfal forrásául szolgálhat a megemelkedett szolubilis SSAO aktivitásnak a 

kezeletlen, illetve elégtelenül kezelt cukorbeteg állatokban. 

A hyperglycaemia hatására megnő különböző citokinek, így az IL-1β, IL-6 és a tumor 

necrosis-factor (TNF)-α expressziója, ami a CRP elsődleges forrásában, a hepatocytákban és 

az endothel-sejtekben növeli a CRP termelést. A CRP-ről ismert, hogy humán szérum 

jelenlétében az endothel-sejtekre proinflammatorikus hatással bír, különböző adhéziós 

molekulák (a VCAM-1, az ICAM-1, és az E-szelektin) expresszióját szabályozva, míg az IL-

1β önmagában is ilyen hatást fejt ki. Eredményeink ezt az elméletet támasztják alá, ugyanis az 

inzulin-deficiens, cukorbeteg patkányokban magasabb CRP szinteket, és a hyperglycaemiával 

korreláló szolubilis SSAO aktivitást találtunk. 

Az SSAO aktivitása, az oxidatív stresszre utaló paraméterek, valamint a krónikus 

gyulladásra utaló CRP koncentráció egyirányú mozgását figyeltük meg diabetesben, így 

feltehető, hogy azonos tényező (a hyperglycaemia) okozta változásukat. A megfelelő inzulin 

kezelés nemcsak a kóros szénhidrát anyagcserét, hanem a kísérő biokémiai folyamatokat is 

megfelelő irányba rendezte, ami felhívja a figyelmet a szoros anyagcserekontroll 

szövődményeket megelőző szerepére. 
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9. Barabasi Z, Somfai GM, Farkas A, Nemes J, Ferencz M, Salacz G: Bilateral Optical 
Coherence Tomography abnormalities in patients with central serous 
chorioretinopathy. ARVO 2004, April 24-29, 2004, Fort Lauderdale, USA,  
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