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Mozgásterápia hatása diabeteses polyneuropathiás betegek adipokin és 
myokin szintjeire
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A kutatás háttere: A T2DM betegek száma világszerte rohamosan emelkedik. Elsődleges rizikóté-
nyező az elhízás és az ezzel összefüggő mozgásszegény életmód. A diabetes microvascularis szövőd-
ményeinek kialakulásában az inzulinrezisztencia (IR) és az oxidatív stressz központi szerepet játszik. 
Az IR mérséklésének leghatékonyabb módja a testsúlycsökkentéssel egybekötött életmódváltás és 
a fokozott testmozgás. A diabéteszes neuropátia a legkorábbi  microvascularis szövődménye a 2-es 
típusú (T2) cukorbetegségnek.

Célja: A fokozott oxidatív stressz, elősegíti a neuropátia progresszióját. A HDL-hez kötött PON1 
paraoxonáz enzim többek között az oxidatív folyamatok csökkentésével fejti ki antioxidáns hatását. 
Az aszimmetrikus dimetil-arginin (ADMA) endogén NO-szintáz- inhibítorként hasznosítható mar-
kernek tűnik az endotheliás diszfunkció jellemzésére. Az irizinről, egy új hormonszerű myokinről 
azt feltételezzük, hogy szintjének változása összefüggésben lehet az inzulinrezisztencia mértékével. 

Módszerek: A vizsgálatba 62 T2 diabéteszes polyneuropátiás (PNP) oralis antidiabetikummal ke-
zelt beteg, 63 diabéteszes beteg igazolt PNP nélkül és 60 korban és nemben illesztett egészséges kont-
roll vett részt. A 62 T2 diabéteszes PNP beteg közül 24 beteg vállalta a tornát. A mozgásprogram meg-
kezdése előtt és után (0 és3 hónap) felmértük a betegek állóképességét és mozgáskoordinációját, erre 
a célra alkalmas tesztek segítségével. A betegek életminőségének felmérése SF 36 validált életmnőség 
kérdőívvel, a testtömegük és testösszetételük változását Inbody 720 készülékkel mértük. Vizsgáltuk 
az oxidatív stressz markereként a PON1 paraoxonáz aktivitását, az ADMA-t és a nitrogén-monoxid 
koncentrációját. 

Eredmények: A szenzoros neuropátia súlyosságát plazma inzulinszint emelkedésével és a vázizom-
tömeg növekedésével összehasonlítva negatív korrelációt találtunk. Az egyensúly- fejlesztő és járó-
gyakorlatok jelentős javulást mutattak. A hazánkban is használt SF36 életminőség kérdőív kiértéke-
lése során szignifikáns javulás volt tapasztalható. Továbbá, a fokozott oxidatív stressz, a diabéteszes 
neuropátia jelenléte és a csökkent PON1 enzim aktivitás önálló kardiovaszkuláris kockázati tényezők 
lehetnek diabetes mellitusban, és ezek vizsgálatával jól hasznosítható biomarkerekhez juthatunk. 

Összefoglalás: Összességében elmondható, hogy az intenzív testmozgás rövidtávon javítani tudja 
a fizikális terhelhetőséget, csökkenti az inzulinrezisztenciát és mérsékeli a kardiovaszkuláris rizikót a 
T2DM korai szakában. 


