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BEVEZETÉS 

 

Napjainkban drámai növekedés észlelhető a diabéteszes betegekben a 

kardiovaszkuláris szövődmények morbiditásának és mortalitásának 

abszolút és relatív rizikójában. A legtöbb epidemiológiai adat 2-es 

típusú diabéteszesek (T2DM) vizsgálatából származik. A 

kardiovaszkuláris halálozás ezekben a betegekben 70%. Az abszolút 

rizikó 1-es típusú diabéteszes (T1DM) betegekben alacsonyabb, mint 

T2DM-ban, de a relatív rizikó még mindig 10-szerese a nem 

diabéteszes, hasonló életkorú populációhoz képest. Az 

atherosclerosis kialakulásában a diabetes mellitus szerepe 

bizonyított. 

Több vizsgálat is igazolta, hogy az artéria carotis 

communisban (ACC) a megvastagodott intima-media réteg (intima-

media thickness, IMT) a coronaria és cerebrovascularis betegségek 

prediktora. Diabéteszes betegekben a coronaria betegség 

kialakulására utalhat a megvastagodott IMT. A carotis IMT (cIMT) 

tehát az atheroscleroticus eltéréseknek olyan markere, amelyet a még 

szubklinikai stádiumban lévő atherosclerosis monitorozására 

alkalmazhatunk. 

Az érfal merevségének (artériás stiffness) a fokozódása 

szintén az artériák károsodását jelzi, de kialakulása eltér az 

atherosclerosis folyamatától. Több cardiovascularis rizikófaktorról - 

ilyen például az életkor, a dohányzás, a hypertonia és a 

hypercholesterinaemia is - kimutatták, hogy összefüggésbe hozható 

az artériás stiffness-szel. A nagy artériák elasztikus tulajdonságai, 
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csak viszonylag hosszú betegség fennállás után változnak meg. 

Kimutatták, hogy T1DM-ban mind a kis és a nagy artériák 

funkcionális paraméterei, mind a szisztémás vaszkuláris rezisztencia, 

csak hosszabb, több mint 10 éves betegség fennállás után jeleznek 

károsodást. 

 A terhesség alatt fellépő, vagy akkor kórismézett 

cukorbetegség a gesztációs diabetes mellitus (GDM). A GDM 

idejében való felismerése és kezelése elengedhetetlen, hogy a 

terhesség alatt létrejövő emelkedett vércukorszint kedvezőtlen 

mellékhatásait megelőzhessük. Ezek a szövődmények a következők: 

az újszülöttben macrosomia, Császármetszés, váll elakadás és 

metabolikus zavar; az anyákban terhességi hypertonia és 

preeclampsia. A terhes nőkben 3-5%-ban alakul ki GDM és ezt 

követően 17-63%-ban alakul ki T2DM a szülés után 5-16 évvel. 

 A korábban GDM (previous GDM, pGDM) miatt kezelt 

nőkben kimutatták a nagy elasztikus artériák merevebbé válását, az 

IMT növekedését, és az endothel diszfunkciót jelző paraméterek 

növekedését is. Egy prospektív vizsgálat GDM miatt kezelt 

terhesekben a cIMT növekedését találta a normál szénhidrát 

anyagcseréjű terhesekkel összehasonlítva. Másik munkacsoport az 

artériás stiffness fokozódását mutatta ki GDM és T2DM miatt kezelt 

nőkben. Mások eredménye szerint az artériák funkcionális 

állapotában nincs különbség a gesztációs diabéteszes és a normál 

szénhidrát anyagcseréjű terhesek között. 
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CÉLKITŰZÉSEK 

 

2.1. Célkitűzések az 1-es típusú diabetes mellitus miatt kezelt 

betegek vizsgálatában 

Feltételezzük, hogy a nagy elasztikus erek kezdeti, még a definitív 

atherosclerosis kialakulása előtti károsodása viszonylag későn 

jelentkezik, és ezt jelzik egyes morfológiai és funkcionális 

paraméterek változása. A legtöbb vizsgálatban azonban vagy csak a 

morfológiai, vagy csak a funkcionális paramétereket mérték. Fontos 

megjegyezni, hogy a különböző vizsgálatokat különböző 

metodikával végezték, így az összehasonlításuk is korlátozott értékű. 

Az utóbbi években megjelentek közlemények, amelyekben mind a 

morfológiai, mind a funkcionális paramétereket vizsgálták, de ezek 

eredményei eltérőek. Feltételezzük, hogy az egyes morfológiai és 

funkcionális paramétereknek a cukorbetegség fennállásának hossza 

szerinti megjelenése eltérő, és így lehetőség van az atherosclerosis 

preklinikai stádiumban való felismerésére és a megfelelő 

megelőzésre. Az ellentmondásos adatok tisztázása érdekében 42 

fiatal életkorú T1DM betegben és 41 életkor, nem és BMI-szerint 

illesztett normális szénhidrát anyagcseréjű kontroll személyben 

vizsgáltam a nagy elasztikus artériák morfológiai (d: érátmérő, IMT, 

IMCSA: intima-media keresztmetszeti gyűrű) és a funkcionális (Δd: 

disztenzió, D: disztenzibilitás, C: compliance, Str: nyújtás, SI β: 

stiffness index, Einc: inkrementális elasztikus modulus, PWV: 

pulzushullám terjedési sebesség) paramétereit. Ezt követően 
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megnéztem, hogy a fenti paraméterek mutatnak-e összefüggést a 

kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal. 

 

2.2. Célkitűzések a gesztációs diabetes mellitus miatt gondozott 

terhesek vizsgálata során 

Vizsgálatunkkal arra kerestük a választ, hogy a terhesség 3. 

trimeszterében GDM miatt gondozott terhesekben az ACC 

morfológiai (d, IMT, IMCSA) és funkcionális (Δd, D, C, Str, SI α és 

β, Einc) jellemzőiben kimutatható-e eltérés. Feltételezésünk szerint 

GDM-ban a terhesség alatt fennálló glukóz intolerancia túl rövid 

periódus ahhoz, hogy kimutatható károsodás alakuljon ki a nagy 

elasztikus artériákban, különös tekintettel a jól kontrollált szénhidrát 

anyagcseréjű terhesekben. 
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MÓDSZEREK 

 

1-es típusú diabetes mellitus miatt kezelt betegek vizsgálata 

A vizsgálatba 42 T1DM miatt kezelt beteget vontunk be (átlag 

életkor 34 ± 10 év; 22 férfi és 20 nő). A kontroll csoportban 41 

életkor-, nem- és BMI alapján illesztett személy volt (átlag életkor 34 

± 9 év; 20 férfi és 21 nő). Az érrendszerre kifejtett hatásuk miatt 

azokat a betegeket kizártuk a vizsgálatból, akiknek makrovaszkuláris 

komplikációjuk (korábbi stroke vagy TIA, carotis atherosclerosis, 

szívinfarctus, perifériás érbetegség) igazolódott, migrénjük, vagy 

proteinuriájuk volt. A cukorbetegekben a betegség fennállásának 

időtartama 15 ± 10 év volt. A betegek a rutin klinikai protokoll 

szerint inzulinkezelést kapnak. Minden beteg a Semmelweis 

Egyetem (SE) II. sz. Belgyógyászati Klinikájának Diabetológiai 

Szakrendelésén áll gondozás alatt.  

 

Az artéria carotis communis vizsgálata 

Az ACC átmérőjét (d) és az átmérő pulzusszinkron változását (Δd) 

ultrahangos automatikus falmozgáskövető technikával mértük. A 

linearis vizsgálófejet 1 cm-re a bifurcatiotól distalisan helyeztük el és 

1 cm-es területet vizsgáltunk. A monitoron a carotis hátsó falán a 

felső (vér-intima határ) és az alsó (media-adventitia) határ egy-egy 

echogén, fehéren fénylő csíkként jelenik meg. A vizsgálófej 

mediolateralis vagy lateralis helyzetben volt. A rendszer egy 

hagyományos ultrahangos készülékből (Scanner 2000, PIE Medical, 

Maastricht, Hollandia) és a hozzákapcsolt speciális számítógépes 
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szoftverből (Wall Track System, PIE Medical, Maastricht, Hollandia) 

áll (Hoeks és mtsai 1990 és 1997). Minden vizsgálat során EKG-t is 

regisztráltunk, az automatikus falmozgáskövető rendszer algoritmusa 

EKG vezérelve indul, kiszűrve ezzel a minimális fal elmozdulásokat 

(végdiasztolés d). 

Mindkét oldalon 1 cm-es érszakaszt vizsgáltunk, 

oldalanként 11 mérést végeztünk. A méréseket 1-1 mm-enként 

megismételtük, video-dokumentációt is készítettünk. Minden 

pontban 6 s-os rögzítés történt, ennek megfelelően a szívritmus 

függvényében 5-8 disztenziós hullámot tudtunk rögzíteni. Az IMT 

meghatározás végdiasztoléban történt. Ezek alapján összesen 22 

(oldalankét 11 pontban) x 5-8 (disztenziós hullám) mérés eredményét 

átlagoltuk. Minden vizsgálati személyt egy vizsgáló mért le, aki a 

beteg klinikai adatait (diabéteszes beteg vagy kontroll) nem ismerte. 

 

 Az artériás vérnyomás 

Az ACC nyomást applanációs tonométerrel mértük (SPT-301, Millar 

Instruments, Houston, Texas), mely a SphygmoCor rendszerhez 

(AtCor Medical Pty Ltd, Sydney Australia) van kapcsolva. A carotis 

nyomáshullám kalibrációját a jobb oldali a. brachialis diasztolés és 

átlagnyomásával végeztük. Az ACC-ban mért nyomás az érfal-

rugalmassági mutatók, azaz a funkcionális paraméterek 

kiszámításához szükséges. 
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Pulzushullám terjedési sebesség az aortán 

A PWV meghatározásához folyamatos EKG regisztrálás szükséges, 

valamint az előbb már említett applanációs tonométerrel és a 

SphygmoCor rendszerrel az ACC-on és az a. femoralison mért 

pulzushullám. A carotis-femoralis mérési pontok távolságának 

meghatározása standardizált hosszmérővel történt. Három mérés 

átlagolásával adtuk meg a PWV-t. 

 

Az artéria carotis funkcionális paramétereinek meghatározása 

A carotis compliance (C) a Δd/ΔP képlet alapján történt, ahol Δd az 

érátmérő változását jelenti végdiasztole és csúcsszisztole között 

(disztenzió) és a ΔP pedig a carotison mért pulzusnyomást jelenti. A 

disztenzibilitást (D) az alábbi képelettel számoltuk ki, 2×Δd/(d×ΔP), 

ahol d a végdiasztolés átmérőt jelenti. A Strain (Str) képlete a 

következő, 100×(Δd/d), vagyis a pulzatilis disztenzióból adódó 

relatív végdiasztolés érátmérő-változást jelenti. A Stiffness index β 

(SI β) képlete, ln (szisztolésP/diasztolésP)×d/Δd, a szisztolés és 

diasztolés nyomások hányadosának és a relatív átmérőváltozás 

hányadosának természetes alapú logaritmusa. A lumen 

keresztmetszeti területet (lumen cross-section area, LCSA) = π (d/2)
2
 

[μm
2
], végdiasztoléban mérjük. Az ACC intima-media 

keresztmetszeti gyűrűt (intima-media cross-section area, IMCSA) is 

végdiasztoléban mérjük, képlete π (d/2+IMT)
2 
- π (d/2)

2
. A regisztrált 

végdiasztolés érátmérő (d) az intimán belüli lumen átmérőt jelenti. 

Az Inkrementális elasztikus modulus 
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(Einc)=[3x[1+LCSA/IMCSA]]/D, az érfal geometriájától független, 

tisztán az érfal anyagi tulajdonságát jellemző paraméter. 

 

A diabetes mellitus fennállásának időtartama 

A diabéteszeseket a betegség fennállásának időtartama alapján két 

csoportba osztottuk (≤ / > 10 év) és az ACC paramétereit az alábbi 3 

csoportba soroltuk: kontroll, T1DM ≤ 10 év és T1DM > 10 év. 

Amikor a carotisok morfológiai és funkcionális jellemzőinek 

független prediktorait vizsgáltuk, a diabétesz időtartamát már 

folyamatos változóként értékeltük. 

 

Antropometriai paraméterek, laboratóriumi vizsgálatok, 

kardiovaszkuláris rizikófaktorok 

Minden betegnél lemértük a testmagasságot (m) és a testsúlyt (kg), 

majd kiszámítottuk a testtömeg indexet (body mass index, BMI). 

Az alábbi laboratóriumi paramétereket vizsgáltuk: éhomi vércukor, 

HbA1C, szérum koleszterin, HDL-koleszterin, triglicerid, LDL-

koleszterin, fehérvérsejt szám, C-reactív protein, húgysav, 

fibrinogén, cystatin C, B-típusú natriureticus peptid (BNP), 

thyreoida-stimuláló hormone (TSH). A vizeletben meghatároztuk a 

mikro- és makroalbuminuriát. 

A kardiovaszkuláris rizikófaktorokat kérdőív 

segítségével térképeztük fel (hipertónia, szívbetegség, dohányzás, 

hiperlipidémia, perifériás artériás betegség, migrén, stroke, 

alkoholfogyasztás). 
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2. Gesztációs diabetes mellitus miatt kezelt terhesek vizsgálata 

25 gesztációs diabéteszes (átlagéletkor 33 ± 4 év) és 17 normál 

szénhidrát anyagcseréjű terhes nőt (átlagéletkor 31 ± 5 év) 

vizsgáltunk a terhesség 3. trimeszterében, a 34. és a 36. terhességi hét 

között. A vizsgált terhesek között ikerterhesség nem volt. A 

vizsgálatban nem vett részt olyan terhes, akinek az anamnézisében 

diabétesz, vagy korábbi GDM szerepelt volna. A kontroll terhes 

csoport életkor és BMI szerint volt illesztve. Minden vizsgálati 

alanynál a terhesség 24. és 28. hete között elvégezték a 75 g-os 

OGTT tesztet és ennek alapján diagnosztizálták a GDM-t. Minden 

terhest a SE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján gondoztak. 

A terhességi diabéteszes nők kezelése pedig a SE II. sz. 

Belgyógyászati Klinikájának Diabetológiai Szakrendelésén történt. 

 

Az artéria carotis communis vizsgálata 

A végdiasztolés átmérőt (d), a pulzatilis disztenziót (Δd) a bal arteria 

carotis communison ultrahanggal mértük. A mérés a bifurcatio alatt 

kb. 1 cm-rel történt és 1 cm-es érszakaszt vizsgáltunk. A 

vizsgálatokat 7,5-10 MHz-es lineáris vizsgálófejjel (L10-5, 40mm, 

Picus Pro, Esaote, Hollandia) végeztük, első lépésben az ACC-t B-

módban detektáltuk. Ezt követően váltottunk át az automatikus 

falmozgáskövető rendszerre. A radiofrekvenciás (RF) jeleket a 

készülék automatikusan analizálta (Art.Lab, Esaote, Hollandia). Az 

RF szignálok elemzését a beépített szoftver online végezte. Az IMT 

mérése a carotis hátsó falán, a korábban már leírt kettős echogén csík 

vizsgálatával történt. A szívciklus függő disztenzió kimutatása jelen 
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esetben már EKG trigger nélkül történt. Az Art.Lab készülék 

szoftvere a beteg szívfrekvenciájától függően a 6 s alatt 4-7 

szívciklust mér. Minden terhesben 3 mérés átlagolásával határoztuk 

meg a cIMT-t, az átmérőt és Δd-t. 

Ezt követően a „gyors B-mód” alkalmazásra váltottunk és 

meghatároztuk a disztenzió függvényében a SI α-t. Az adatrögzítés 6 

s-os periódusokban történt, minden alkalommal 3 mérés eredményeit 

átlagoltuk. 

 

Az artériás vérnyomás és a funkcionális paraméterek meghatározása 

A funkcionális paraméterek kiszámítása hasonlóan történt, mint a 

T1DM vizsgálatban. Új paraméter a SI α, képlete ln 

(szisztolésP/diasztolésP)xA/ΔA, a szisztolés és diasztolés nyomások 

hányadosának és az ér keresztmetszeti területváltozás hányadosának 

természetes alapú logaritmusa. Az ér keresztmetszeti területét az 

Art.Lab szoftver automatikusan meghatározza.  

 

Antropometriai paraméterek, laboratóriumi vizsgálatok, 

kardiovaszkuláris rizikófaktorok 

Meghatározásuk hasonlóan történt, mint a T1DM vizsgálatban. 

 

3. Protokoll 

Valamennyi mérésre a kora délutáni órákban, 2 órával étkezés után, 

standardizált körülmények között került sor. Az érkezést követően a 

tájékoztatás és a belegyező nyilatkozat aláírása után a vizsgálati 

személyek betegségükre vonatkozó kérdőívet töltöttek ki, majd 
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elhelyezkedtek a vizsgáló ágyon. Minden mérés fekvő testhelyzetben 

történt. A betegek a műszerek felhelyezése után 10-15 percig 

nyugalomban feküdtek, hogy a kardiovaszkuláris paramétereik 

stabilizálódjanak. A protokollt a carotisok ultrahangos vizsgálatával 

kezdtük, majd a tonometriás méréseket végeztük el.  

A terhesekben a méréseket a 3. trimeszterben, a 34-36. terhességi 

héten végeztük el.  

 

4. Statisztikai elemzés 

Az eredményeket az átlag ± SD (standard deviáció) formában 

határoztuk meg. A kardiovaszkuláris rizikófaktorok gyakoriságát 

Fisher teszttel vizsgáltuk. A folyamatos eloszlású paraméterek 

normalitását Shapiro-Wilk teszttel ellenőriztük. A normál eloszlású 

értékeket variancia analaízissel (ANOVA) értékeltük. Az 

érparaméterek további feldolgozásánál Tukey post hoc tesztet 

végeztünk. A nem normál eloszlású mintákban Mann-Whitney 

tesztet és Spearman Rank Order korrelációs tesztet végeztünk. 

A carotisok morfológiai és funkcionális jellemzőinek 

független prediktorait többváltozós elemzéssel, általános lineáris 

modell alapján határoztuk meg. A többváltozós elemzésbe azok a 

paraméterek kerültek, amelyek előzőleg az egyváltozós Spearman 

korrelációs teszt alapján szignifikáns eredményt adtak. Ebből a 

feldolgozásból a kontroll személyeket kihagytuk, a diabétesz 

időtaramát pedig folyamatos változóként értékeltük. 

A szignifikancia határát az általában használt p < 0,05 

értékben határoztuk meg. 
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A statisztikai elemzéseket a Statistica for Windows v8.0 

(StatSoft, Inc, Tulsa, OK) paragramcsomag segítségével határoztuk 

meg. 

 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

4.1. Az 1-es típusú diabetes mellitus miatt kezelt betegek 

vizsgálata 

A vizsgálati csoportok (41 kontroll és 42 T1DM beteg) nem, életkor 

és BMI alapján is megfelelően voltak illesztve. A szisztolés 

vérnyomás (125 ± 14 vs. 132 ± 15 Hgmm, p = 0,031), az átlag 

vérnyomás (90 ± 10 vs. 94 ± 9 Hgmm, p = 0,040) és szívfrekvencia 

(72 ± 12 vs. 81 ± 14 ütés/min, p = 0,002) szignifikánsan magasabb 

volt a diabéteszes csoportban. 

A betegek a rutin klinikai protokoll szerint 

inzulinkezelést kapnak. A circadian inzulin igény (E/nap) a rövidebb 

és hosszabb betegség időtartamú csoport között (53 ± 19 vs. 55 ± 14 

U, p = 0,71) nem különbözött szignifikánsan. 

A diabéteszes betegeket a betegség fennállásának 

időtartama alapján rövid (T1DM ≤ 10 év) és hosszú (T1DM > 10 év)  

csoportba osztottuk. 19 beteg került a rövid, 23 beteg a hosszú 

betegség tartamú csoportba. Ezek a csoportok is megfelelően voltak 

illesztve nem, életkor és BMI alapján. A betegség időtartam alapján 
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szétválasztott diabéteszes betegek klinikai jellemzői és a 

rizikófaktorok között sem volt szignifikáns különbség. 

A diabéteszen kívül, a kardiovaszkuláris rizikófaktorok 

között sem volt szignifikáns különbség a csoportok között. 

 

Laboratóriumi paraméterek 

A diabéteszes betegek intenzív inzulin terápiát kaptak, ami napi 

négyszeri inzulinadagolást jelent. Az éhomi vércukor és a glikozilált 

haemoglobin mind a rövid (≤ 10 év), mind a hosszú (> 10 év) 

időtartamú T1DM csoportban szignifikánsan magasabb volt a 

kontroll csoporthoz képest. A fehér vérsejtszám minden csoportban a 

normál tartományon belül volt, de a teljes, még a betegség 

fennállásának időtartama alapján szét nem válogatott diabétesz 

csoportban (n = 42) szignifikánsan magasabb volt (6,68 ± 1,84 vs. 

7,51 ± 1,84 mmol/l, p < 0,043). A többi laboratóriumi paraméterben 

nem volt szignifikáns különbség a csoportok között. 

 

Az artéria carotis communis strukturális és funkcionális jellemzői 

A T1DM csoportban az IMT (523 ± 55 vs. 567 ± 89 µm, p<0,01), az 

IMCSA (11,60 ± 1,81 vs. 13,08 ± 3,02 mm
2
, p<0,01) és a PWV 

(6,00 ± 0,82 vs. 6,61 ± 1,56 m/s, p<0,05) volt szignifikánsan 

nagyobb a diabéteszes csoportban. Amikor a T1DM betegeket, a 

rövid és hosszú betegség fennállás (≤ / > 10 év) alapján vizsgáltuk 

ANOVA teszttel, az d (6450 ± 433 vs. 6847 ± 750 µm, p<0.05), az 

IMCSA (11,97 ± 1,98 vs. 14,01 ± 3,43 mm, p<0.05) és a PWV (5,90 

± 0,92 vs. 7,20 ± 1,74 m/s, p<0.01) különbözött szignifikáns 
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mértékben. A post hoc Tukey-teszt elvégzése után már csak az 

IMCSA mutatott szignifikáns eltérést. A post hoc Tukey-teszttel a 

funkcionális paraméterek közül a PWV-t találtuk szignifikáns 

mértékben eltérőnek, amely a hosszabb betegség fennállás esetében a 

nagy elasztikus artériák merevebbé válását mutatja. A többi 

morfológiai és funkcionális paraméter esetében nem volt szignifikáns 

eltérés a csoportok között. 

 

A klinikai-, a laboratóriumi- és az érparaméterek közötti kapcsolat 1-

es típusú cukorbetegekben 

A többváltozós tesztet csak a diabéteszes betegekben végeztük el. Az 

életkor független prediktora volt a SI-nek és PWV-nek. A diabétesz 

fennállásának az ideje az IMCSA-nak és a PWV-nek; a szisztolés 

vérnyomás az átmérőnek és a PWV-nek; az LDL-C pedig az IMT-

nek, az IMCSA-nak és a SI-nek volt független prediktora. 

 

2. Gesztációs diabetes mellitus miatt kezelt terhesek vizsgálata 

A vizsgálatban részt vevő gesztációs diabéteszes és kontroll terhesek 

életkor és BMI alapján megfelelően voltak illesztve. A GDM miatt 

gondozott terhesek közül 12-en 15 (1-78) E/nap inzulint kaptak és 

200 g szénhidrát tartalmú diétát tartottak. Tizenhárom terhes nem 

igényelt inzulinkezelést, napi 180-200 g szénhidrát tartalmú diétával 

fenntartható volt a normoglycaemia. A GDM-os terhesekben a 

HbA1C jó glycaemiás kontrollt (5,36  0,47 mmol/l) bizonyított. 

A diabéteszen kívül, a többi kardiovaszkuláris 

rizikófaktor hasonló eloszlást mutatott a két csoportban. A kontroll 
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terhesek közül 3 migrénes és 1 hipertóniás volt. A hypertóniás terhest 

methyldopával kezelték. A GDM-es csoportban 4 terhesnek volt 

migrénes fejfájása és 1 terhesnél hyperlipidaemia volt ismert. 

Szívbetegség, dohányzás, perifériás artériás betegség vagy korábbi 

stroke nem volt a vizsgált terhesek között. Az alkoholfogyasztás 

elenyésző mértékű volt mindkét csoportban (0,1 vs. 0,2 E/nap). 

A két csoportban a szülés terminusában a gesztációs 

korban (39 ± 1 hét mindkét csoportban) sem volt különbség. Az 

újszülöttek között makroszómia, váll-elakadás vagy más szülési 

trauma nem fordult elő. A császármetszések előfordulása sem 

különbözött szignifikáns mértékben a csoportok között. Perinatalis 

halálozás nem fordult elő egyik csoportban sem és az 5 perces Apgar 

érték is normális volt. Mindkét csoportban egy-egy terhesnél fordult 

elő preeclampsia. 

 

Laboratóriumi paraméterek 

Az OGTT elvégzésekor a 0. percben mért vércukor érték mind a két 

csoportban normális értékű volt, de statisztikailag a GDM-es csoport 

értékei szignifikáns mértékben magasabbak voltak (4,56 ± 0,6 vs. 

5,04 ± 0,33 mmol/l, p=0,006). A 120. percben mért vércukorértékek 

természetesen szignifikáns különbséget mutattak (6,16 ± 0,84 vs. 

9,62 ± 1,64 mmol/l, p<0,0001). A GDM diagnosztizálást követően 

diétát és/vagy intenzív inzulinkezelést vezettek be. A megfelelő 

kezelést bizonyítja, hogy a 3. trimeszterben elvégzett kontroll 

vizsgálatnál a GDM-es csoportban is a normál tartományon belül 

volt az éhomi vércukor és a HbA1C is. Összehasonlítva a GDM-es és 
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a kontroll csoport éhomi vércukor (4,99 ± 0,51 vs. 4,79 ± 0,61 

mmol/l, p=0,368) és a HbA1C értékeit (5,33 ± 0,27 vs. 5,36 ± 0,47 

mmol/l, p=0,846), szignifikáns különbség nem volt az adatok között, 

hasonlóan a többi laboratóriumi eredményhez.  

 

Az artéria carotis communis strukturális és funkcionális 

jellemzői 

A statisztikai elemzés után sem a morfológiai (d, cIMT, IMCSA), 

sem a funkcionális (Δd, ΔP, Strain, C, D, SI α és β, Einc) paraméterek 

között nem találtunk szignifikáns különbséget a GDM-es és a 

kontroll csoport között a terhesség 3. trimeszterében. Az eredmények 

azonban egyöntetűen azt a tendenciát mutatják, hogy minden 

paraméter az ér károsodására jellemző eltérést mutat, de ez az eltérés 

egyik esetben sem éri el a szignifikancia szintjét.  

 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

1. Az 1-es típusú diabetes mellitus miatt kezelt betegek 

vizsgálatának következtetései 

1.1. Jelen vizsgálatunk során paralel vizsgáltuk a nagy elasztikus 

artériák morfológiai és funkcionális jellemzőit olyan 1-es típusú 

diabéteszes betegekben, akiknek manifeszt makrovaszkuláris 

szövődményük nem volt. Eredményeink szerint a morfológiai 

paraméterek közül az IMT, az érátmérő és az IMCSA, míg a 
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funkcionális paraméterek közül a SIβ és a PWV olyan jellemző, 

amely már presymptomaticus stádiumban jelzi az artéria károsodását. 

1.2. Miután a diabéteszes betegeket rövid (≤ 10 év) és hosszú 

betegség (> 10 év) fennállás alapján két csoportba osztottuk, azt 

találtuk, hogy az érátmérő (d), az IMCSA és a PWV csak hosszabb 

betegség fennállás (> 10 év) után mutattak szignifikáns eltérést. 

Ezzel ellentétben a SI β és az IMT már viszonylag rövidebb betegség 

fennállás (≤ 10 év) után is - de még statisztikailag nem szignifikáns 

mértékben - változott. 

1.3. Eredményeink rámutatnak az IMCSA jelentőségére. Ez a 

morfológiai jellegű paraméter az IMT mellett a d-t is magába 

foglalja. 

1.4. A morfológiai és funkcionális paramétereket befolyásoló 

tényezők is eltérőek és eltérő időbeli megjelenést mutatnak. A T1DM 

miatt kezelt betegeinkben az IMT-nek, az IMCSA-nak és a SI-nek az 

LDL-koleszterin független prediktora volt, vagyis az LDL-

koleszterin mind a morfológiai, mind a funkcionális jellemzőt 

meghatározó tényező. Ezek alapján saját munkánkkal is igazoltuk, 

hogy az LDL-koleszterinnek jelentős szerepe van az 

atherogenezisben. 

 

2. A gesztációs diabetes mellitus miatt kezelt nők vizsgálata 

2.1. Saját munkánk jelentősége, hogy GDM miatt gondozott 

terhesekben, akiknek makrovaszkuláris szövődményük nem volt, a 

strukturális és a funkcionális artériás paramétereket paralel 

vizsgálatuk.  
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 2.2. Az eredmények azt mutatták, hogy a megfelelően kezelt, azaz 

normoglycaemiás gesztációs diabéteszesekben a kontroll csoporthoz 

képest a 3. trimeszterben sem a morfológiai, sem a funkcionális 

jellemzőkben nincs szignifikáns eltérés az elasztikus nagy 

artériákban. 

2.3. Hasonlóan a korábbi megfigyelésekhez, saját vizsgálataink 

alapján is feltételezzük, hogy a szénhidrát anyagcserezavar intenzív 

kezelésével és a megfelelő glycaemiás kontroll elérésével 

megelőzhető a nagy elasztikus artériák korai károsodása. Másrészről 

azonban feltételezhető, hogy a szénhidrátanyagcsere-zavar pár hetes 

fennállása nem elegendő az artériákban kimutatható változások 

kialakulásához. 
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