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$FXNRUEHWHJVpJYLOiJV]HUWHQ|YHNYĘHJpV]VpJJ\LSUREOpPiWMHOHQW$OHJW|EEKDOiOHVHWpUWDNDUGLRYDV]NXOiULVV]|YĘGPpQ\HNWHKHWĘNIHOHOĘVVpHEEHQDNyUNpSEHQ$EHWHJVpJHOĘUHKDODGiVDVRUiQDV]tYL]RPGLV]IXQNFLyDV]tYPLQGHQUHJpWpULQWLNRUDLV]ĦUpVHtJ\NLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦDGLDEpWHV]HVSRSXOiFLyEDQ6]|YHWL'RSSOHUpVVSHFNOH
WUDFNLQJDODS~VWUDLQPpUpVHNNHODGLDEpWHV]HVFDUGLRP\RSDWKLDNRUDLMHOHLLVIHOIHGH]KHWĘN$]LURGDOPLDGDWRNV]HULQWD
V]LJRU~JOLNpPLiVNRQWUROODOHJIRQWRVDEEWHUiSLiVFpODV]tYL]RPpULQWHWWVpJPHJHOĘ]pVHpUGHNpEHQgVV]HIRJODOiVXQN
FpOMDKRJ\EHPXWDVVDDGLDEpWHV]HVFDUGLRP\RSDWKLDSDWR¿]LROyJLiMiWDV]XENOLQLNXVV]tYL]RPNiURVRGiVNLPXWDWiViUDV]ROJiOy~MHFKRNDUGLRJUi¿iVPyGV]HUHNHWpVD]HPyGV]HUHNVHJtWVpJpYHOQ\HUWOHJIULVVHEENXWDWiVLHUHGPpnyeket.
.XOFVV]DYDN HFKRNDUGLRJUi¿DGLDEHWHVPHOOLWXVV]|YHWL'RSSOHUVSHFNOHWUDFNLQJVWUDLQ

(FKRFDUGLRJUDSKLFDVVHVVPHQWRIWKHP\RFDUGLDOG\VIXQFWLRQLQGLDEHWHV
The increasing prevalence of diabetes represents an emerging global health problem. Cardiovascular complications
DUHUHVSRQVLEOHIRUWKHPDMRULW\RIGHDWKVLQWKLVGLVHDVH0\RFDUGLDOG\VIXQFWLRQDႇHFWVDOOFDUGLDFFKDPEHUVWKXV
early screening of diabetes-related cardiac complications is crucial. Tissue Doppler and speckle tracking-derived strain
technics allow the early diagnosis of diabetic cardiomyopathy. Recent studies suggest that strict glycaemic control is
WKHPRVWHႇHFWLYHWKHUDSHXWLFDSSURDFKWRSUHYHQWFDUGLDFFRPSOLFDWLRQVLQGLDEHWHV7KHDLPRIRXUUHYLHZLVWRGHPonstrate the pathophysiology of the diabetic cardiomyopathy, the new echocardiographic technics for the assessment
RIWKHVXEFOLQLFDOP\RFDUGLDOLQYROYHPHQWDQGWKHFXUUHQW¿QGLQJVREWDLQHGE\WKHKHOSRIWKHVHPRGHUQWHFKQLTXHV
.H\ZRUGV echocardiography, diabetes mellitus, tissue Doppler, speckle tracking, strain

A cukorbetegség (diabetes mellitus – DM) krónikus
szénhidrátanyagcsere-betegség, ami világszerte több
százmillió embert érint. A DM a 9. leggyakoribb halálok a világon a 2019-es WHO-adatok alapján (1), ami a
EHFVOpVHNV]HULQWUDDKHO\UHOpSHOĘDIHMOHWWRUszágokban (2). Prevalencia szempontjából kiegyenlített
DQHPHNDUiQ\DYLV]RQWDV]|YĘGPpQ\HNNLDODNXOiVinak esélye, valamint a mortalitás is magasabb férfiak
HVHWpEHQ$WDYDO\pYHVIHQQiOOiViWQQHSOĘ0DJ\DU
Diabetes Társaság 2016-ban megjelent vizsgálatának
eredményei alapján 2014-ben Magyarországon 772

H]HUEHWHJYiOWRWWNLYpUFXNRUFV|NNHQWĘJ\yJ\V]HUWGH
DWpQ\OHJHVEHWHJV]iPHJ\PLOOLyIHOHWWLUHWHKHWĘ  
Fontos megkülönböztetni a DM két legfontosabb típusát:
• az 1-es típusú DM (T1DM) általában gyermekYDJ\VHUGOĘNRUEDQNH]GĘGĘDKDVQ\iOPLULJ\Epta-sejtjeit pusztító autoimmun betegség (4).
• A 2-es típusú DM (T2DM) esetében inzulinrezisztencia alakul ki, a sejtek csak nagyobb mennyiVpJĦLQ]XOLQKDWiViUDNpSHVHNIHOKDV]QiOQLDJOkózt. A betegek nagy része túlsúlyos.

$Np]LUDWiQpUNH]HWWDV]HUNHV]WĘVpJEHpQNHUOWHOIRJDGiVUD
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$] XWyEEL NyUNpS MHOOHP]Ę UL]LNyIDNWRUDL N|]|WW PHJWDlálható a magas vérnyomás, dyslipidaemia, elhízás, dohányzás és a diabétesz családi halmozódása (3). A DM
V]|YĘGPpQ\HLQHN NLDODNXOiVD V]HPSRQWMiEyO DODSYHWĘ
fontosságú a betegség fennállásának hossza, a glikéPLiVNRQWUROOPLQĘVpJHpVD]pOHWNRU  
DM-ben a legtöbb halálesetért a kardiovaszkuláris esePpQ\HN WHKHWĘN IHOHOĘVVp    (QQHN DODSMD KRJ\
a DM több mechanizmuson keresztül is károsíthatMD D V]tYPĦN|GpVW NRV]RU~pUEHWHJVpJ GLDEpWHV]HV
cardiomyopathia, kardiális autonóm neuropathia). Az
HJ\LN OHJLVPHUWHEE V]|YĘGPpQ\ D] DWHURV]NOHUy]LV
pULQWKHWLDNRV]RU~HUHNHWGHPiVYHUĘHUHNHWLV
ben a Framingham Heart Study eredményei alapján bebizonyosodott, hogy a DM a szívelégtelenség függetOHQUL]LNyIDNWRUDtJ\NO|QHQWLWiVNpQWNH]HOHQGĘ  $
diabéteszes cardiomyopathia érdekessége, hogy olyan
DM-es betegeknél is kialakul balkamra-hipertrófia,
szívizom-fibrózis és szívelégtelenség, akiknél kizárható a koszorúér-betegség és a szívelégtelenség egyéb
WtSXVRVRNDLQDN ELOOHQW\ĦEHWHJVpJKLSHUWyQLD MHOHQOpte (10).
$NDUGLRYDV]NXOiULVV]|YĘGPpQ\HNJ\DNRULDNpVMHOHQWĘVPRUWDOLWiVVDOEtUQDN'0EHQtJ\DNRUDLGLDJQy]LV
IHOiOOtWiVD LJHQ IRQWRV KLV]HQ D] LGĘEHQ YpJUHKDMWRWW
életmód-változtatás és gyógyszeres intervenció megHOĘ]KHWL YDJ\ NpVOHOWHWKHWL D V]tYHOpJWHOHQVpJ NLDODNXlását (11).
Jelen összefoglalás célja, hogy bemutassa a diabéteszes cardiomyopathia patofiziológiáját, a szubklinikus
szívizom-károsodás kimutatására szolgáló új echokardiográfiás módszereket, és az e módszerek segítségével nyert legfrissebb kutatási eredményeket.

A diabéteszes cardiomyopathia
patofiziológiája
A diabéteszes cardiomyopathia patofiziológiája még
nem teljesen ismert, de bizonyos, hogy multifaktoriális
folyamatról van szó iEUD 
A krónikus hyperglykaemia számos metabolikus és molekuláris változást okoz a szívizomsejtben. Többek között a fokozott glükózmetabolizmus következtében nagy
V]iPEDQWHUPHOĘGQHNUHDNWtYR[LJpQV]DEDGJ\|N|N$
következményes oxidatív stressz csökkenti a szívizom
kontraktilitását és végül fibrózishoz vezet. DNS-károsodás és a cardiomyocyta apoptózis felgyorsulása is
bekövetkezhet. A szokásos biokémiai útvonalak kisikOiVD HOĘUHKDODGRWW JOLNiFLyV YpJWHUPpNHN DGYDQFHG
JO\FDWLRQ HQGSURGXFW $*(  WHUPHOĘGpVpKH] YH]HW
Ezek kóros kémiai kötéseket alakítanak ki az extracelOXOiULVDQ MHOHQOHYĘ NROODJpQ pV HODV]WLQIHKpUMpNEHQ LO\
módon növelve a miokardiális stiffnesst és károsítva a
szívizom relaxációját. A hexózamin-anyagcsereút aktiválódása a kalcium-homeosztázis károsodásához vezet, ami szintén a szívizom relaxációját károsítja.
34

• Kalcium-homeosztázis változása
• Szubsztrátfelhasználás kisiklásai
• Lipotoxicitás
• Advanced glycation end-products
• Mitokondriális funkciózavar
• Fokozott oxidatív stressz
• RAAS fokozott aktiválódása
• Kardiális autonóm neuropathia

•6]tYL]RP¿EUy]LV
• Szívizom-steatosis
• Cardiomyocita apoptosis
felgyorsulása

0RUIROyJLDLHOWpUpVHN
• BK koncentrikus remodelOLQJMHPDMGKLSHUWUy¿iMD

)XQNFLRQiOLVHOWpUpVHN
• BK diasztolés
funkciózavar
• BK longitudinális
szisztolés funkciójának
károsodása
• BK kontraktilis rezerv
EHV]ĦNOpVH

1. ÁBRA. A diabéteszes cardiomyopathia patomechanizmusa Ernande és munkatársai nyomán (19) (BK: bal kamra)

A renin-angiotenzin-aldoszteron rendszer aktiválódása
is fokozódik krónikus hyperglykaemia hatására (12–14).
'LDEpWHV]EHQ HPHONHGLN D NHULQJĘ V]DEDG ]VtUVDYDN
mennyisége is. Ez kóros lipidlerakódáshoz (steatosis)
vezethet számos szervben, például a vázizomzatban
vagy a májban. A szívizomban ez a folyamat úgynevezett lipotoxikus szívizom-károsodáshoz vezet: mitoNRQGULiOLV IXQNFLyNiURVRGiV IRNR]RWW DSRSWy]LV ÄOLSRDSRSWy]LV´ OpSIHODYpJHUHGPpQ\SHGLJLVPpWFVDND
szívizom fibrózisa (15).
A hyperinsulinaemia és inzulinrezisztencia egyaránt jelOHP]LND7'0HWpVD]D]WPHJHOĘ]ĘSUHGLDEpWHV]HV
állapotot. A hyperinsulinaemia több módon is cardiomyocyta-hipertrófiához vezethet: serkenti a B-típusú
QiWULXUHWLNXV SHSWLG WHUPHOĘGpVppUW IHOHOĘV JpQ H[Sresszióját, illetve transzkripciós faktorokon keresztül
fokozza a celluláris és extracelluláris fehérje-expreszsziót. Az extracelluláris mátrixproteinek kóros felszaporodása fokális szívizom-fibrózist eredményez (16–18).
Közismert, hogy a makrovaszkuláris károsodások mellett a diabétesz mikrovaszkuláris károsodásokhoz is
YH]HW WHVWV]HUWH -HOOHP]Ę SpOGiN D GLDEpWHV]HV UHWLnopathia és nephropathia. Az endothel-diszfunkció és
D NRURQiULDiUDPOiVL UH]HUY EHV]ĦNOpVH D NRV]RU~
erekben is kialakulhat, akkor is, ha az epikardiális koszorúerek szignifikáns ateroszklerózisa nincs jelen. A
mikrovaszkuláris iszkémia hozzájárul a stiffness foko]yGiViKR] ILEUy]LV NLDODNXOiViKR] pV YpJVĘ VRURQ D
szívizom diszfunkciójához (12, 19, 20).
$NDUGLiOLVDXWRQyPQHXURSDWKLDJ\DNRULV]|YĘGPpQ\H
a hosszú ideje fennálló cukorbetegségnek: A szívfrekvencia szabályozása és az érfalak vegetatív beidegzése károsodik. Jellegzetes a perifériás vaszkuláris
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rezisztencia emelkedése a fokozott szimpatikus tónus
következtében. A folyamat a koszorúereket is érintheti,
EHV]ĦNtWYH D PLRNDUGLiOLV SHUI~]LyV pV NRQWUDNWLOLV UHzervet (21–23).
$ V]XEFHOOXOiULV FHOOXOiULV V]LQWĦ NiURVRGiVRN D] LQWHUVWLFLiOLV pV SHULYDV]NXOiULV ILEUy]LV YpJVĘ VRURQ D
relaxáció károsodásához, a miokardiális stiffness fokozódásához vezetnek. A balkamra-hipertrófia ezután
jelenik meg, míg a bal kamrai szisztolés funkció maniIHV]WNiURVRGiVDFVDNDNyUNpSHOĘUHKDODGRWWIRUPiMiEDQMHOOHP]Ę  
$ OHJV]pOHVHEE N|UEHQ HOpUKHWĘ pV DONDOPD]RWW GLDJQRV]WLNDLHV]N|]D'0NDUGLiOLVV]|YĘGPpQ\HLQHNIHOismerésére az echokardiográfia. Fiatal, társbetegségek nélküli T1DM-populációban azonban a klasszikus
echokardiográfiás technikákkal az egészségesekével
HJ\H]ĘpUWpNHNPpUKHWĘN  $V]|YHWL'RSSOHU 7', 
pVIĘOHJDVSHFNOHWUDFNLQJDODS~VWUDLQWHFKQLNDPHJMHOHQpVHWHWWHOHKHWĘYpDPLQGHQV]tYUHJHWpULQWĘV]XENOLQLNXVMHOOHJĦV]tYL]RPGLV]IXQNFLyNLPXWDWiViWGLDEpteszesekben.

csökkent GLS-t találtak megtartott ejekciós frakció mellett, ami azonban nem mutatott összefüggést a betegség fennállásának hosszával (31).

Bal kamrai relaxáció károsodása

$ 7',DODS~ YL]VJiODWL PyGV]HUHN EHYH]HWpVH HOĘWW
a bal kamra diasztolés funkciózavarát a mitralis beáramlási görbe elemzésével próbálták leírni, azonban
világossá vált, hogy ez a paraméter önmagában nem
DONDOPDVDEDONDPUDLUHOD[iFLypVDW|OWĘQ\RPiVPHJítélésére. A jelenlegi diagnosztikus algoritmusokban a
szöveti Doppler-paraméterek már kulcsszerepet játszanak, ám a kapott eredmények továbbra is ellentmonGiVRVDNPLYHODNO|QE|]ĘPXQNDFVRSRUWRNJ\DNUDQ
HOWpUĘPyGRQpUWHOPH]LND]DMiQOiVRNDWJørgensen és
PXQNDWiUVDLD7'0SRSXOiFLyEDQpV]OHOKHWĘEDONDPrai remodellinget a szív felgyorsult öregedéseként jellemezték, ami emelkedett bal kamrai stiffness és falvastagság, valamint diasztolés diszfunkció kialakulásával
jár (31). Egy friss metaanalízis eredményei alapján a diasztolés funkciózavar a T2DM-populáció közel 50%-át
Bal kamrai szisztolés funkció szubklinikus
érinti (32).
károsodása
$ 7'0SRSXOiFLy HVHWpEHQ NHYpVEp HJ\pUWHOPĦ D
helyzet. 'L &RUL pV PXQNDWiUVDL károsodott szisztoA bal kamrai ejekciós frakció általában megtartottnak lés strainértékeket írtak le több bal kamrai szegmenbizonyul diabéteszes betegekben (12, 19, 20, 25). A tumban, ám nem találtak diasztolés funkciózavart
TDI-alapú mérések T1DM-populációban megtartott bal panaszmentes T1DM-betegeik körében (33). Ugyankamrai longitudinális szisztolés funkciót is igazoltak (11, akkor számos más munkacsoport eredményei alapján
25). A speckle tracking technika ennél érzékenyebbnek T1DM-betegeknél a diabéteszes cardiomyopathia korai
bizonyult: a globális longitudinális strain (GLS) és globá- echokardiográfiás jele a diasztolés funkciózavar, ami
lis cirkumferenciális strain (GCS) csökkenését számos PHJHOĘ]KHWL D V]XENOLQLNXV V]LV]WROpV IXQNFLy]DYDU NLkutatás igazolta fiatal, tünetmentes T1DM-betegekben alakulását: .DUDPLWVRV pV PXQNDWiUVDL TDI-mérések(26–29). 5D]DN\pVPXQNDWiUVDLQDN eredményei alap- kel a bal kamrában igazolták a diasztolés funkciózavar
ján hagyományos echokardiográfiás vizsgálattal ész- jelenlétét (csökkent mitralis e’), de kizárták a szisztorevehetetlen, korai bal kamrai szisztolés diszfunkció lés funkciózavart (megtartott mitralis S) társbetegség
mutatható ki 3D speckle tracking technika segítségével nélküli T1DM-betegekben (34). Van Berendoncks és
tünetmentes T1DM-es gyermekekben (28). Hasonló- PXQNDWiUVDL LGĘV|GĘ 7'0SRSXOiFLyW YL]VJiOWDN
képpen, %DNKRXPpVPXQNDWiUVDLQDN kutatásai során amelyben magas volt a koszorúérbetegek aránya. E
fiatal T1DM-páciensek bal kamrai GLS-e szignifikán- populáció 66%-ában írtak le diasztolés funkciózavart,
san alacsonyabbnak bizonyult az azonos ejekciós frak- míg szubklinikus szisztolés funkciózavar (GLS alapján)
ciójú egészséges kontrollokkal összehasonlítva (26). csak a betegek 39%-ában volt jelen (27). Patkánymo-эGU]HMHZVND pV PXQNDWiUVDL a GLS- és GCS-para- dellben a T1DM-ben és T2DM-ben kialakuló diabéteméterek szignifikáns károsodását is bizonyították fiatal szes cardiomyopathia között markáns különbségek
IHOQĘWW7'0EHWHJHNEHQ  (]]HOHOOHQWpWEHQ+HQ kerültek leírásra: T1DM-ben a bal kamrai kontraktilitás
VHOpVPXQNDWiUVDL emelkedett longitudinális és cirkum- pV D] DNWtY UHOD[iFLy NiURVRGiVD YROW D MHOOHP]Ę PtJ
ferenciális strain rate értékeket igazoltak T1DM-ben T2DM-ben az emelkedett bal kamrai stiffness dominálV]HQYHGĘ J\HUPHNHNEHQ pV ILDWDO IHOQĘWWHNEHQ DPL ta a képet (35).
Q\XJDORPEDQ pV WHUKHOpVUH HJ\DUiQW pV]OHOKHWĘ YROW
és kifejezettebben jelentkezett a régebb óta betegekben. Az eredmények alapján felvetették, hogy egyfajta Jobbkamra-érintettség
hiperdinám keringés jellemzi a fiatal T1DM-populációt.
Ugyanakkor a GLS- és GCS-értékek nem mutattak el- .DUDPLWVRV pV PXQNDWiUVDL TDI méréseikkel a jobb
térést a kontrollokhoz képest ugyanebben a populáció- kamrában is igazolták a diasztolés funkciózavar jelenlétét, de kizárták a szisztolés funkciózavart társbetegban, sem nyugalomban, sem terhelésre (30).
-¡UJHQVHQpVPXQNDWiUVDL T2DM-populációt vizsgálva ség nélküli T1DM-betegekben (34). $KPHGpVPXQND
35
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2. ÁBRA. 24 éves férfi beteg felvételei a szerzők saját anyagából. 9 éve ismert T1DM-je. Jelenleg inzulinpumpával kezelt. HbA1c
értéke az echokardiográfiás vizsgálat időpontjában 8,6% volt. A: Bal kamrai strain vizsgálata, csúcsi négyüregi nézet. B: Bull’s
eye. Globális longitudinális strain értéke 17,5%. A mitralis beáramlási görbe (C) valamint a laterális (D) és szeptális (E) mitralis
anuluson mért szöveti Doppler e’ értékek megtartott bal kamrai relaxációra utalnak. A GLS mellett a bal (F) és jobb (G) pitvari
rezevoár strainértékek is csökkentek az azonos korú kontrollpopulációval összehasonlítva

társai J\HUPHN pV VHUGOĘNRU~ 7'0EHWHJHNEHQ D
jobb kamrai longitudinális szisztolés funkció károsodását igazolták TDI és strainmódszerekkel. A globális
jobbkamra-funkció (RVFAC) és a relaxáció (tricuspidalis e’) megtartottnak bizonyult (36). .RVPDOD pV PXQ
katársai strain és strain rate méréseikkel a szisztolés
és diasztolés jobbkamra-funkció károsodását egyaránt
leírták (37), míg -эGU]HMHZVND pV PXQNDWiUVDL a jobb
kamrai szabad fali strain károsodásáról számoltak be
WiUVEHWHJVpJHNWĘOPHQWHV7'0EHWHJHNEHQ  
7DGLF pV PXQNDWiUVDL tünetmentes T2DM-betegeken
végzett kutatásaik során károsodott jobb kamrai diasztolés funkció mellett a jobb kamrai longitudinális strain
értékek csökkenését is leírták egészségesekhez viszonyítva. Utóbbi a jobb kamrai szabad fal minden (endo-,
mio- és epikardiális) rétegét érinti (38).

(40). A bal pitvari kontraktilis funkció kompenzatorikus
MHOOHJĦMDYXOiVDDPLDGLDV]WROpVIXQNFLy]DYDUNH]GHWL
Ii]LViEDQpV]OHOKHWĘQHPUpJLEHQQ\HUWLJD]ROiVWSLWYDri strain vizsgálatok segítségével is, más kórképekben
(41).
Ezzel összhangban T2DM-betegekben 7DGLFpVPXQ
katársai csökkent rezervoár és konduit strain mellett
emelkedett kontraktilis strain értékeket írtak a bal és
jobb pitvarban egyaránt (42).

A szívizom-diszfunkció kialakulását
meghatározó tényezők

Ha a DM szívre kifejtett hatásait kívánjuk tanulmányozni, a T1DM-betegek ideálisabb vizsgálati populációt
jelentenek. Ezek a betegek ugyanis fiatalabbak, áltaOiEDQWiUVEHWHJVpJHNWĘOPHQWHVHNtJ\DWLV]WiQD'0
Pitvarméret és -funkció
által kifejtett kardiális hatások könnyebben tanulmányozhatók iEUD (QQHNHOOHQpUHDMHOHQOHJHOpUKHWĘ
1HPHVpVPXQNDWiUVDL 3D méréseikkel a bal pitvari vo- kutatási eredmények ellentmondásosak. -эGU]HMHZV
lumen szignifikáns növekedését írták le T1DM-betegek- ND pV PXQNDWiUVDLQDN kutatásai során a csökkent bal
ben (39). $FDUpVPXQNDWiUVDL volumetrikus méréseik- kamrai GLS egyetlen független prediktorának az emelkel a bal pitvar funkciójának megváltozását igazolták kedett LDL-koleszterin-szint bizonyult. A DM fennálláfiatal T1DM-es populációban: a pitvari konduit funkciót sának ideje ugyanakkor nem mutatott összefüggést a
WNU|]ĘSDVV]tYUOpVLIUDNFLyFV|NNHQWPtJDNRQWUDN- GLS-értékekkel (29). 9DQ%HUHQGRQFNVpVPXQNDWiUVDL
WLOLVIXQNFLyWWNU|]ĘDNWtYUOpVLIUDNFLyQ|YHNHGHWWD] cikkében a visceralis zsír és a diasztolés vérnyomás
egészséges populáció eredményeivel összehasonlítva bizonyultak a bal kamrai GLS független prediktorainak
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(27). %DNKRXPpVPXQNDWiUVDLQDN eredményei ugyanDNNRU DUUD XWDOQDN KRJ\ D JOLNpPLiV NRQWUROO PLQĘVpge (HbA1c) a GLS egyetlen független prediktora. A betegség fennállásának hossza és a GLS értéke között
nem mutatkozott hasonló összefüggés (26). Hasonlóképpen, *UDQGL pV PXQNDWiUVDL T1DM-populációban
igazolták, hogy a szigorú glikémiás kontroll alkalmas a
EDONDPUDLGLDV]WROpVIXQNFLy]DYDUPHJHOĘ]pVpUHYDJ\
akár a visszafordítására is (43). +HQVHOpVPXQNDWiUVDL
tanulmányukban a 9% feletti HbA1c-értékekkel bíró betegeknél szignifikánsan csökkent GLS- és GCS-értékeket, és csökkent E/A arányt írtak le (30).
T2DM-populációt vizsgálva 7DGLF pV PXQNDWiUVDL is
a HbA1c-szint fontosságát emelték ki, ami szignifikáns
összefüggést mutatott a bal pitvari konduit és rezervoár strain, valamint a jobb pitvari konduit és kontraktiOLV VWUDLQ SDUDPpWHUHNNHO   (J\ NpVĘEEL V]LQWpQ
7'0EHWHJHNHWpULQWĘYL]VJiODWXNVRUiQD+E$1c a beV]ĦNOWV]tYIUHNYHQFLDYDULDELOLWiVHJ\LNIJJHWOHQSUHdiktorának bizonyult. Ezt az autonóm neuropathia részjelenségének tartották (38).

Következtetések
A diabéteszes cardiomyopathia a szív minden üregéQHNIXQNFLyMiWNiURVDQEHIRO\iVROMD%iUHJ\HOĘUHQHP
áll rendelkezésre ajánlás azzal kapcsolatban, hogy
pontosan milyen helyzetekben indokolt a használatuk,
az irodalmi adatok alapján a TDI és a speckle tracking
alapú straintechnikák alkalmasak már a korai, szubklinikus szívizom-diszfunkció igazolására is. A legfrissebb eredmények arra utalnak, hogy a HbA1c a szívizom-érintettség legfontosabb prediktora T1DM- és
T2DM-populációban egyaránt. Ez felhívja a figyelmet a
szigorú glikémiás kontroll fontosságára, ami kulcsszerepet játszik a szívizom-diszfunkció és a következméQ\HVV]tYHOpJWHOHQVpJPHJHOĘ]pVpEHQ
1\LODWNR]DW
$ V]HU]ĘN NLMHOHQWLN KRJ\ D] |VV]HIRJODOy N|]OH
mény megírásával kapcsolatban nem áll fenn velük
V]HPEHQSpQ]J\LYDJ\HJ\pEOpQ\HJHV|VV]HWN|
]pV|VV]HIpUKHWHWOHQVpJLRNDPHO\EHIRO\iVROKDWMD
DN|]OHPpQ\EHQEHPXWDWRWWHUHGPpQ\HNHWD]DEEyO
OHYRQWN|YHWNH]WHWpVHNHWYDJ\D]RNpUWHOPH]pVpW
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