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Összefoglalás: A cardiovascularis autonóm neuropathia a cukorbetegek súlyos szövődmé-

nye. A negatív prognózis hátterében a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülése, a szimpatikus 

és paraszimpatikus beidegzés károsodása döntő jelentőségű. Kutatásunkban arra kerestük a 

választ, hogy a cardialis autonóm neuropathia korai jelei kimutathatóak-e az 1-es típusú dia-

beteses fiataloknál, illetve milyen kölcsönhatásban van a betegség fennállásának időtartamá-

val és a glikémiás kontrollal. A kutatás kivitelezésére a Cardiosys nevű program Ewing-féle 

cardiovascularis reflexteszteket használtuk. A vizsgáltak 63,1%-a szövődménymentes, 

31,1%-ánál autonóm neuropathia enyhe jelei, 5,8%-uknál kifejezett jelei mutatkoztak. Vizs-

gálatunk arra engedett következtetni, hogy a cardiális autonom neuropathia szubklinikai je-

lentkezése egyforma mértékben érintheti mindkét nemet. A hosszú távon szegényes anyag-

csere-vezetés hajlamosíthat a szövődmény megjelenésére. Inzulinpumpával kedvezőbb me-

tabolikus kontroll érhető el. A szövődmény első jele a sérülékenyebb paraszimpatikus struk-

túra károsodásában mutatkozik, melynek legkorábbi jele a nyugalmi tachycardia.  
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BEVEZETÉS 

A cardiovascularis autonóm neuropathia a cukorbetegek súlyos szövődménye. Sú-

lyosságát az adja, hogy a nem-neuropathias cukorbetegekhez képest ötszörösére nö-

veli a mortalitást a fájdalmatlan szívinfarktus és ritmuszavarok következtében [1]. A 

negatív prognózis hátterében a szívfrekvencia-variabilitás beszűkülése, a szimpati-

kus és paraszimpatikus beidegzés károsodása döntő jelentőségű [2–4]. A beidegzési 

zavar korai kimutatására az Ewing-féle reflexteszteket alkalmazzák. Bár a szövőd-

mény tünetei a betegség megjelenésétől számított többéves időtartam után jelennek 

meg, a szubklinikai tünetek már ez előtt jelen lehetnek. 

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy az Ewing-féle reflextesztekkel a car-

dialis autonóm neuropathia korai jelei kimutathatóak-e az 1-es típusú diabeteses gye-

rekeknél és serdülőknél, illetve milyen kölcsönhatásban van a betegség fennállásá-

nak időtartamával és a rövid, valamint hosszú távú glikémiás kontrollal. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

Betegek 

1. táblázat 

Átlag, szórás (±) Diabeteses gondozottak 

Mintaszám (fő) 103 

Nemek aránya (Fiú : Lány) 52 : 51 

Életkor (év) 14,84 ± 3,17 

Diabetes időtartama (év) 8,19 ± 3,42 

BMI z-score 0,27 ± 1,05 

Rövidtávú HbA1c (%) 8,42 ± 1,24 

Hosszútávú HbA1c (%) 8,46 ± 1,10 

Inzulin terápia aránya  

(IPT : NTIA) 

57 : 46 

IPT – inzulinpumpa terápia, NTIA – napi többszöri inzulinadagolás BMI z-score:  

A magyarországi referenciaértékek alapján nemre és korra vonatkozó BMI-szórás 

[5] 

A primer keresztmetszeti kutatás kivitelezésére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Velkey László Gyermek Egészségügyi Köz-

pontban került sor 2015. január 10. és április 30. között.  A szövődményszűrő vizs-

gálat elvégzése a kórház Diabetes, Endokrin- és Anyagcserebetegségek Szakrende-

lésén történt egy elkülönített szobában. A vizsgálatban azok a betegek vettek részt, 

akiknél legalább 3 éve diagnosztizálták a cukorbetegséget, illetve klinikai vizsgálat 

során más szövődmények nem voltak kimutathatóak. A vizsgálatban 103 fő 7–19 év 

közötti, 1-es típusú diabeteses beteg vett részt (1. táblázat). 

 

Ewing-féle cardiovascularis reflextesztek 

A vizsgálathoz a Cardiosys nevű program Ewing-féle cardiovascularis reflexteszte-

ket használtuk. Az 5 reflexteszt a vegetatív idegrendszer zavarát vizsgálta a keringési 

szervrendszer működésében. Az öt cardiovascularis reflexteszten belül két nagy cso-

portot különítettek el: a paraszimpatikus beidegzés működését a mélylégzéses vizs-

gálat, a Valsalva-manőver, illetve fekvésből hirtelen felállás teszt (szívfrekvencia-

változás) vizsgálja. A fekvésből felállás és a kézizom-szorító vizsgálat a vérnyomás 

alakulásának vizsgálatán keresztül elsősorban a szimpatikus idegrendszer normál 

működéséről nyújt tájékoztatást [6]. 

 

1. Mélylégzést kísérő szívfrekvencia-változások 

A vizsgálat a légzési arrhythmián alapul, mely azt jelenti, hogy egészséges emberben 

nyugalmi állapotban is állandóan változik a szívfrekvencia a légzéssel összefüggés-

ben. Belégzés során szaporább, kilégzés hatására lassul a szívműködés. A maximális 

szívfrekvencia-változás 6/perces légzési ritmusnál észlelhető, azaz 6 mély be- és ki-

légzést kell végezni egy perc alatt. A vizsgálat nyugodt ülő helyzetben történik, a 
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beteg kezeit térdén tartja, és az említett ritmusnak megfelelően mély be- és kilégzé-

seket hajt végre, miközben 3 elvezetéses EKG-felvétel készül. Az eredményt a be-

légzés alatti legrövidebb és kilégzés alatti leghosszabb RR-távolság hányadosa adja. 

A légzési arrhythmia paraszimpatikus szabályozás alatt áll, így a teszt ezen funkció 

zavarát vizsgálja. A légzési arrhytmia csökkenése, illetve megszűnése utal az auto-

nóm neuropathia fennállására. 

 

2. Valsalva-manőver elvégzését kísérő szívfrekvencia-változások 

A vizsgálat ellenállással szemben végzett erőltetett kilégzés hatására bekövetkező 

szívfrekvencia változásokat vizsgál. Normál körülmények között a manőver alatt a 

vérnyomás csökken, a szívfrekvencia pedig emelkedik. A manőver végén a vérnyo-

más a kiindulási érték fölé emelkedik, ami a szívfrekvencia csökkenéséhez vezet. A 

teszt kivitelezése itt is ülő helyzetben történik, a betegnek 40 Hgmm-es nyomást 

tartva 15 másodpercig kell fújni a vérnyomásmérővel összekötött légzésszenzor ké-

szülékbe zárt epiglottis mellett. A fújást követően 60 másodpercig pihen a páciens, 

az EKG ennek során is monitorozza a szívfrekvenciát. A Valsalva-hányadost a ma-

nőver után mért leghosszabb és legrövidebb RR-távolság hányadosa adja. 

 

3. Felállást közvetlenül kísérő szívfrekvencia-változások (30:15 hányados) 

A beteg nyugodt fekvést követően rövid idő alatt feláll és állva marad, miközben 

folyamatos EKG-monitorozás történik. Az állási periódusban a páciens kezeit a teste 

mellett lazán lógatva tartja, mozdulatlanul áll. Élettani körülmények között a felállást 

követően átmenetileg gyorsul, majd lassul a szívfrekvencia. A tachycardia maximu-

mát a 15. ütés körül, a bradycardia maximumát a 30. ütés körül éri el. Az eredményt 

az e helyeken mért maximális és minimális RR-távolság hányadosa adja. 

 

4. Felállást kísérő systolés vérnyomásváltozások 

Az előző teszthez hasonlóan nyugodt pihenést követőn áll fel a beteg, majd hosszabb 

időn keresztül állva marad. Kezeit lazán a teste mellett lógatva, nyugodtan tartja. A 

pihenés 5. percében, illetve a felállást követő 1., 5. és 10. percben vérnyomásmérés 

történik. A vizsgálat a felállást kísérő systolés vérnyomásérték változását monito-

rozza. Cukorbetegeken megfigyelhető a felállást követő nagyobb mértékű vérnyo-

másesés, mely ájulást okozhat. Hátterében a perifériás erek vazoconstrictiójának ki-

esése áll. 

 

5. Tartós kézizomfeszítést kísérő diastolés vérnyomásváltozások (Handgrip-teszt) 

A vizsgálat során a páciens nyugodt, ülő helyzetben foglal helyet, kezeit a térdén 

pihentetve 1 percig. A szenzor szorítását erejének 30%-ával kell kiviteleznie a fel-

helyezett mandzsettával ellentétes kezével. A teszt elindítását követő 1. perctől az 5. 

percig történik a körtepumpa szorítása, miközben percenként vérnyomásmérés tör-

ténik. Normál esetben a kézizomfeszítésre szívfrekvencia és vérnyomás-emelkedés 

következik be. A teszt során a diastolés vérnyomásváltozást értékeljük. Szimpatikus 

beidegzés károsodására utal, amennyiben a keringési válasz elmarad. 
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Tekintve, hogy a legutóbbi ajánlások a handgrip tesztet nem tekintik megbízha-

tónak a szövődmény megítélésére, mert nem mutat összefüggést egyetlen cardiovas-

cularis reflexteszttel sem, így kutatásomban négy tesztet használunk a cardiovascu-

laris autonóm neuropathia szubklinikai tüneteinek vizsgálatára [7]. 

A tesztek pontozása: Az egyes tesztek eredményeit normális tartományon belül 

0 ponttal, határtartományba kerülve 1 ponttal, kóros esetben pedig 2 ponttal értéke-

lik. Szövődménymentesnek bizonyulnak a 0–1 összpontszámú személyek, az auto-

nom neuropathia enyhe jelei mutatkoznak 2–3, kifejezett jelekről tanúskodnak, aki-

nek 4–6 pontja van és az autonom neuropathia súlyos jeleit a 7–10 összpontszám 

jelenti [6]. Az egyes tesztek értékelése a 2. táblázatban olvasható. 

 

2. táblázat 

A cardiovascularis reflextesztek értéktáblázata Ewing és munkatársai nyomán 

Módszer Mért érték Normál Határ-érték Kóros 

Paraszimpatikus funkciót vizsgáló tesztek 

1. Mély be-  

és kilégzés 

Beat-to-beat 

variáció 

(ütés/min) 
≥ 15 11–14 ≤ 10 

2. Valsalva-

manőver 

Valsalva- 

hányados 
≥ 1,21 1,11–1,20 ≤ 1,10 

3. Felállás 
30 : 15  

hányados 
≥ 1,04 1,01–1,03 ≤ 1,00 

Szimpatikus funkciót vizsgáló tesztek 

1. Felállás 

Systolés  

vérnyomás-

csökkenés 

(Hgmm) 

< 10 11–29 ≥ 30 

2. Handgrip-

teszt 

Diastolés  

vérnyomás-

növekedés 

(Hgmm) 

> 16 11–15 ≤ 10 

 

 

A rövid távú glikémiás kontrollt a vénás vérből meghatározott utolsó HbA1c ér-

ték jelöli százalékban, amely az elmúlt 8–12 hét anyagcsere-állapotáról nyújt tájé-

koztatást. Akinél vérvétel nem történt a vizsgálat során, annak a legutóbbi erre vo-

natkozó adatát vettük figyelembe. A hosszú távú glikémiás kontrollt az elmúlt két év 

HbA1c-átlagával jellemeztük. 
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Statisztikai feldolgozás 

A folytonos változók (életkor, diabetes időtartam, HbA1c-értékek, BMI z-score) át-

lagban és szórásban kerültek bemutatásra. A nominális és ordinális változókat (ne-

mek aránya, pumpahasználat, érintett és nem-érintett csoport) gyakoriságban adtuk 

meg. Az összehasonlító vizsgálatokat a három csoporton belül varianciaanalízissel 

történt. A csoportokon belül khi-négyzet-próbával néztük meg a nemek, illetve az 

inzulinterápia módjának kapcsolatát. F-próbával vizsgáltuk az intenzív inzulinterá-

pia hatását a rövid és hosszú távú glikémiás kontrollra. A pulzus és a Ewing-teszt 

összpontszáma közötti kapcsolatot Pearson-féle korrelációs együtthatóval jellemez-

tük. A szignifikancia szintet a p ≤ 0,05-nél fogadtuk el szignifikánsnak. Az adatok 

feldolgozása az SPSS 22.0 statisztikai program segítségével történt.  

 

Etikai engedély 

A kutatást a Miskolci Egyetem Regionális Kutatás Etikai Bizottsága és a Velkey 

László Gyermek Egészségügyi Központ igazgatója engedélyezte. A vizsgált szemé-

lyek és szüleik tájékoztatást kaptak a kutatás céljáról és lebonyolításáról, valamint a 

szülők írásban hozzájárultak a részvételhez.  

 

Eredmények 

A vizsgáltak 63,1%-a szövődménymentes volt, 31,1%-ánál autonóm neuropathia 

enyhe jelei, 5,8%-uknál kifejezett jelei mutatkoztak az Ewing-teszt értékelése során. 

A három csoport között nem volt szignifikáns eltérés nemben, életkorban, a diabetes 

időtartamában, a BMI életkorhoz és nemhez igazított szórásában és a rövid távú gli-

kémiás kontroll tekintetében, azonban a hosszú távú glikémiás kontrollban (F = 

3,133, p = 0,048), a fekvésből hirtelen felállásra bekövetkező szívfrekvencia-válto-

zásban (F = 55,789, p < 0,001) különbséget találtunk. A nyugalmi pulzusszám ösz-

szefüggést mutatott a tesztek összpontszámával (r = 0,211, p = 0,043). 

Az intenzív inzulinterápia módja nem mutatott összefüggést a tesztek összpont-

számával, de mind a rövid (F = 10,826, p = 0,002), mind a hosszú távú glikémiás 

kontrollal kapcsolatot lehetett felfedezni (F = 9,115, p = 0,003). A diabetes időtar-

tama és a hosszú távú HbA1c között szignifikáns pozitív korrelációt találtunk (r = 

0,229, p = 0,020). 

 

Megbeszélés 

A cardiális autonom neuropathia szubklinikai jelentkezése egyforma mértékben 

érintheti mindkét nemet. A szövődmény megjelenésére bármely életkorban lehet 

számítani, függetlenül a kortól és a cukorbetegség kialakulásának időpontjától. A 

rövid távú glikémiás kontroll önmagában még nem ad felvilágosítást a szövődmény 

megjelenéséről, ám hosszú távon fennálló rosszabb anyagcsere-vezetés mellett már 

kimutatható összefüggés van a CAN szubklinikai tüneteinek előfordulásával. A 

hosszú távon rosszabb glikémiás kontroll és az érintettség közötti összefüggést alá-

támasztja Witte és munkatársai kutatása is, amelyben arra a megállapításra jutottak, 

hogy 1% növekedés a HbA1c-értékben 20%-kal fokozza a kockázatot a szövődmény 
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megjelenésére [8]. Célértéknek a 7% alatti HbA1c-t tekintik, és 10% feletti érték 

esetén számolnak a szövődmények rohamos felgyorsulásával [9]. Kutatásunk arra 

enged következtetni, hogy akár már 10% alatti HbA1c értékek esetén is beindulhat-

nak a szövődményhez vezető folyamatok, bizonyítva ezzel a közel normoglikémiás 

anyagcsere fontosságát. A keringési szervrendszert érintő autonom neuropathia ko-

rai jeleit elsősorban a fekvésből hirtelen felállásra bekövetkező szívfrekvencia-vál-

tozás jelezte. Beigazolódni látszik az a megfigyelés, miszerint az autonom neuropat-

hia kialakulásának kezdeti szakaszában a fiatalabb, így sérülékenyebb paraszimpati-

kus károsodás előfordulása a jellemzőbb. A teszt kóros értéke jelezhet egy beszűkülő 

szívfrekvencia-variabilitást, mely a vegetatív károsodás legkorábbi és legérzéke-

nyebb jele, és figyelmeztethet a nyugalomban már eleve magas pulzusszámra, amely 

a testhelyzetváltozásra sem reagál megfelelően [1]. 

Inzulinpumpával kedvezőbb metabolikus kontroll érhető el, így az intenzív inzu-

linterápia ezen formája közvetetten hozzájárulhat a szövődmény elkerüléséhez, le-

hetőség szerinti késleltetéséhez.  
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