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BEVEZETŐ

A cukorbetegek száma világszerte növekszik, és ez hazánkra is érvényes. A Magyar Diabetes Tár-
saság 2016-ban megjelent vizsgálatának eredményei szerint 2014-ben 772 000 cukorbeteg vál-
tott ki Magyarországon tb-támogatással vércukorcsökkentő gyógyszert. A cukorbetegek száma 
ténylegesen ennél is lényegesen nagyobb, egyrészt számos beteg csak diétás kezelésben része-
sül, másrészt előfordul, hogy a betegek nem váltják ki a javasolt gyógyszert. A valódi betegszám 
azonban elsősorban azért nagyobb, mert nagyon sok betegről nem tudjuk, hogy cukorbeteg.  
A betegek tényleges száma tehát egymillió felettire tehető.

Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy – különösen a 2-es típusú cukorbetegek esetében – a bete-
gek diabétesszel kapcsolatos ismeretei sok esetben hiányosak. Ennek több oka van: az ellátórend-
szer finanszírozásában a betegoktatás nem kap kellő hangsúlyt és az ellátórendszer is jelentős 
mértékben túlterhelt. A diabetológiai szakellátó helyeken gyakran több hónapos a várakozási idő, 
és az egy betegre jutó rendelési idő is nagyon csekély, ennek is jelentős részét az adminisztráció, 
a papírok kitöltése veszi el a tényleges orvosi munka helyett. Ugyanez hangsúlyozottan érvényes 
a háziorvosi rendelésekre, ahol a 2-es típusú cukorbetegek többségének ellátása zajlik. A 2-es 
típusú diabétesz jellemzően tünetmentes betegség, hosszú-hosszú éveken át az esetek többsé-
gében semmilyen tünet nem jelentkezik. Érvényes ugyanakkor, hogy a betegség diagnózisakor 
a terápiás lehetőségeink szinte korlátlanok, és ezt követően fokozatosan szűkülnek be a beteg 
életének végéig. A betegek motivációja ezzel éppen ellentétes: a cukorbetegség diagnózisának 
felállításakor jellemzően nagyon alacsony, és a későbbiekben javul fokozatosan.
A cukorbetegség diagnosztikájában és kezelésében az utóbbi évtizedekben igen jelentős fejlődés 
volt megfigyelhető. Elérhetővé vált a hosszú távú anyagcserehelyzetet tükröző HbA1c meghatá-
rozása, elterjedtek a vércukor otthoni önellenőrzését lehetővé tevő glukométerek, új tablettás 
és injekciós készítmények, új inzulinok kerültek forgalomba. Az internet elérhetősége jelentősen 
kiterjesztette az információs forrásokat, de egyúttal tévútra vezető információk, a betegeket tény-
legesen nem segítő reklámok forrásául is szolgál. Az 1970-ben alapított Magyar Diabetes Társa-
ság elkötelezett célja a cukorbetegek életminőségének és életkilátásainak javítása. Ezt szolgálja  
a most megjelent kiadvány is, amelyben a diabetológia vezető hazai szaktekintélyei foglalják össze  
a betegek és más érdeklődő laikusok számára a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb 
korszerű ismereteket. A Magyar Diabetes Társaság ezúton is köszönetét fejezi ki a 77 Elektronika 
Kft.-nek és a Sanofi-Aventis Zrt.-nek önzetlen és nagyvonalú támogatásáért, amely a megjelenést 
lehetővé tette.             
           Prof. dr. Kempler Péter  
               a Magyar Diabetes Társaság elnöke
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A cukorbetegség járványszerű terjedése jelentős terhet ró minden érintett számára, hiszen ez az 
állapot élethosszig tartó folyamat. Bármilyen betegségről legyen is szó, a gyógyulás vagy az állapot 
rosszabbodásának elkerülése érdekében általában a legtöbb, amit megteszünk, hogy elmegyünk 
az orvoshoz és beszedjük a gyógyszert.

A diabétesz azonban teljesen más hozzáállást igényel, hiszen a cukorbetegséggel élőknek döntő 
fontosságú szerepük van saját kezelésükben életük minden egyes napján, ami csak megfelelő is-
meretek birtokában valósítható meg. A saját testünknél nincs jobb tanítómester, ahhoz azonban, 
hogy követni és értelmezni tudjuk üzeneteit, egyrészt ismernünk kell minden egyes rezdülését, 
másrészt megfelelő és alapos ismeretekkel kell rendelkeznünk a cukorbetegségről. Ez az az önrész, 
amely elengedhetetlen a hatékony kezelés érdekében, és amely a beteg feladata.

Kiadványunk ebben igyekszik segítséget nyújtani folyamatosan bővülő ismeretanyaggal, amely 
biztos alapokat ad a cukorbetegséggel való jó együttélés érdekében valamennyi érintett számára. 
Célunk az volt, hogy bemutassuk a diabétesz okozta, az azzal összefüggő folyamatokat, problé-
mákat, lehetséges és nagyon gyakran kialakuló szövődményeket, amelyekkel betegként szembe-
sülünk a diagnózist követően. Mindezt igyekeztünk jól érthetően, az egyes részeket magyarázó 
ábrákkal is kiegészítve megfogalmazni.

Az anyag nem teljes, hiszen a diabétesz az egész szervezetünk működését érinti, kihat mindennapi 
tevékenységeinkre, kapcsolatainkra. Számos olyan tudnivaló van még, amelynek feldolgozása to-
vábbi feladatunk, így a kötet kialakításakor a bővíthetőség nagyon fontos szempont volt.

Kiadványunk a Magyar Diabetes Társaság szakmai segítségével készült. Ez az érintetteknek szó-
ló első olyan oktatóanyag, amely a szakmai és a betegszervezet közötti összefogásnak és együtt  
gondolkodásnak az eredményeként született meg.

A Cukorbeteg Szervezetek Országos Szövetsége nevében szeretnék köszönetet mondani a Magyar 
Diabetes Társaságnak az együttműködésért, valamennyi szerzőnek a kiváló ismeretanyag megírá-
sáért, valamint a 77 Elektronika Kft.-nek és a Sanofi-Aventis Zrt.-nek a nagyvonalú támogatásáért, 
amellyel lehetővé tették kiadványunk megjelenését.

Bízom benne, hogy ez az ismeretanyag hasznos társa lesz valamennyi érintettnek, akik nem a„cu-
korbetegségben szenvedők”, hanem a „cukorbetegséggel jól együtt élők” táborát fogják erősíteni!

Füzesi Brigitta,
a Cukorbeteg Szervezetek Országos Szövetsége elnöke

ELŐSZÓ
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A cukorbetegséget orvosi néven diabetes mel-
litusnak hívják (kiejtve: diabétesz mellitusz). Fő 
tünete, hogy megfelelő kezelés nélkül az egész-
ségesnél magasabb a vérben a cukor (glukóz) 
szintje. A betegség kezdetekor a vércukor érté-
ke nem állandóan magas, emiatt gyakran csak 
ismételt laboratóriumi vércukor-meghatározás-
sal lehet a betegséget felismerni.

A vércukor értéke mindenkinél összefügg az 
inzulin termelődésével, hatásával. Az inzulin 
az egyedüli anyag (hormon) szervezetünkben, 

amely a vércukorszintünket csökkenteni tud-
ja. Megfelelő inzulinmennyiség, pontosabban 
megfelelő inzulinhatás nélkül sejtjeink nem 
tudják jól használni energiaforrásként a cukrot.  
Diabéteszben az inzulin mennyisége kevés, vagy 
nem eléggé hatékony. Az eredmény ugyanaz: 
megemelkedik a vércukor szintje.

A betegség felismerése laboratóriumi vércu-
kor-meghatározáson alapul, ún. cukorterhelé-
ses vizsgálatot végeznek. Ez az éhgyomri és az 
adott mennyiségű cukoroldat elfogyasztását 
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A szénhidrát-anyagcsere állapota vércukorérték, mmol/l

Normális vércukorértékek:
Éhgyomri vércukorszint    ≤ 6,0 
Vércukorterhelés utáni 2 órás érték   < 7,8

Emelkedett éhomi vércukor (IFG)
Éhgyomri vércukorszint    ≥ 6,1, de < 7,0 (azaz: 6,1–6,9) 
Vércukorterhelés utáni 2 órás érték   < 7,8 

Csökkent cukortolerancia (IGT)   
Éhgyomri vércukorszint    ≥ 7,0
Vércukorterhelés utáni 2 órás érték    ≥ 7,8, de < 11,1 (azaz: 7,8–11,0)

Cukorbetegség     
Éhgyomri vércukorszint    ≥ 7,0
Vércukorterhelés utáni 2 órás érték   ≥ 11,1

A normális glukóztolerancia és a szén hidrátanyagcsere-zavarok diagnosztikai kritériumai (WHO, 2006)



követően két órával mért vércukorszint megha-
tározását jelenti (OGTT vizsgálat).

A cukorbetegség többféle lehet. Mindre jellemző 
a vércukor emelkedése, mégis fontos megkülön-
böztetnünk őket. A három legfontosabb típus:

1. Az 1-es típusú cukorbetegség: régebben 
ifjúkori cukorbetegségnek is hívták, mert álta-
lában gyermek- vagy serdülőkorban kezdődik. 
Az inzulin termelődése folyamatosan csökken, 
majd rövidebb-hosszabb idő alatt megszű-
nik. Akár néhány hét vagy hónap (néha azon-
ban több év!) alatt alakul ki a markáns vér-
cukor-emelkedés. A vérben egyre magasabb 
a cukor szintje, de a szervezet valósággal éhezik. 
A vizeletben aceton mutatható ki és a beteg le-
helete jellegzetesen aromás illatú. A beteg fogy, 
erőtlenné válik. Nagy mennyiségű cukor jelenik 
meg a vizeletben, a vizelet mennyisége nő, és 
emiatt szomjúság, fokozott folyadékfogyasztás 
alakul ki. A beteg inzulinkezelés nélkül nem tart-
ható életben.

2. A 2-es típusú, régebben időskorinak neve-
zett cukorbetegség esetén általában az inzu-
lintermelés normális vagy akár fokozottabb is 
lehet, de az inzulin hatása csökkent. A sejtek 
nem tudják megfelelő hatékonysággal használ-
ni az inzulint. Így egy adott mennyiségű inzulin 
sokkal kisebb hatásra képes, mint az egészséges 
szervezetben. Orvosi nyelven ezt az állapotot 
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nevezzük inzulinrezisztenciának. Gyakori, hogy 
önmagában az elhízás inzulinrezisztenciát okoz. 
Ebben a diabétesztípusban a betegek jelentős 
része túlsúlyos vagy elhízott. A folyamat alatto-
mosan lassú, emiatt sokszor előbb alakulhat ki 
a cukorbetegséggel összefüggő maradandó ká-
rosodás (általában érszövődmény), mint bármi-
lyen panasz. Korai felismerése csak célzott szű-
rővizsgálattal lehetséges, ez 45 éves kor felett 
mindenkinél, az alábbi kockázati tényezők meg-
létekor korábban és gyakrabban is indokolt:

• családban cukorbetegség előfordulása

• kívánatosnál nagyobb testsúly

• kóros vérzsírszint

• ismert magasvérnyomás-betegség

• ismert érbetegség

•  4 kilogrammnál nagyobb súlyú újszülött  
 világrahozatala és/vagy terhességi cukorbe- 
 tegség

• kis születési súly (2500 g alatt)

• közvetlen családtagok korai halála keringési  
 betegségek következtében (férfiak 50, nők  
 45 éves kor alatt)

A cukorbetegség diagnosztikus kritériumát el 
nem érő, de az egészségesnek tartott értéktől 
eltérő vércukorszint a szénhidrát-anyagcsere 
enyhébb zavarára utal. Ennek egyik formája az 
emelkedett éhomi vércukorszint (angol nevé-
ből: IFG), amikor a vér cukorszintje az éhgyomo-

A cukorbetegség figyelmeztető jelei. 2-es típusú diabétesz esetén a tünetek igen enyhék lehetnek vagy hiányozhatnak  
(Az International Diabetes Federation Diabétesz Világnapra kiadott anyagának ábrái)

Gyakori vizelés            Súlyvesztés                                       Fáradékonyság                             Túlzott szomjúság



ri mérésnél meghaladja a megengedett értéket, 
de étkezés után nem emelkedik a kóros tarto-
mányba. A másik, a csökkent glukóztoleranciá-
nak (angol nevéből: IGT) nevezett formában az 
éhomra mért vércukorszint nem éri el a határ-
értéket, de az étkezés után mért érték a fölötti. 
Az IFG és az IGT a cukoranyagcsere átmeneti ál-
lapotai a jól működő szénhidrát-anyagcsere és  
a diabétesz között. Az IFG-re és IGT-re együtte-
sen a prediabétesz elnevezést használjuk.

3. A terhességi vagy szakszóval gesztációs 
diabétesz. Ide soroljuk fajtájától függetlenül  
a terhesség során felismert összes cukorbeteg-
séget. Az ilyen elkülönítés oka, hogy terhesség 
során az optimális kezelés az anya, a fejlődő 
magzat, a megszületendő gyermek egészségé-
nek kulcsa. Terhesség esetén emiatt mindig tör-
ténjen szakorvosi szűrés. 

Mivel minden sejtünk a működése során cuk-
rot használ, így a cukorbetegség szervezetünk 
egészét érinti. Ezen belül az erek kiemelt fontos-
ságúak. Minden szervünk, szövetünk vérellátása 
az erek útján biztosított. Minél hosszabb ideig 
rendezetlen a cukorháztartás, annál nagyobb 
az érkárosodás esélye. Gyakori, hogy a cukorbe-
tegséghez magas vérnyomás és vérzsíreltérések 
is társulnak. Mindez hozzájárul az érelmeszese-
dés korai kialakulásához.

31   MI  A CUKORBETEGSÉG?
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A várandósság előtti és alatti gondozást csak erre 
felkészült diabetológiai centrumokban tanácsolt 
végezni a páciens a nőgyógyász, a diabetológus 
és a családorvos szoros együttműködésével.

Szülés alatt mind a baba, mind az anya intenzív 
ellenőrzése folyik, szülést követően az újszü-
lött vércukorszintjét is többször mérik az újszü-
lött-osztályon.

Mi a gesztációs diabétesz?

A várandósság idején kialakult cukorbetegség 
a gesztációs diabétesz, amely leggyakrabban  
a 24–26. terhességi héten – tervezett szűrés ke-
retében – kerül felismerésre. Hajlamosító ténye-
ző a családon belüli cukorbetegség, az elhízás,  
a magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri be-
tegség, valamint a spontán vetélés az előző 
terhességben vagy halvaszülés, a 4 kg feletti 
gyermek születése, továbbá a policisztás ovári-
umbetegség.

Mi a teendő gesztációs diabé-
tesz esetén?

1-2 hetente belgyógyászati, 2-4 hetente szü-
lészeti ellenőrzés tanácsolt, tartós kapcsolat  

Az 1-es és a 2-es típusú diabéteszes asszonyok 
egyaránt képesek normális lefolyású terhesség 
kihordására. Fontos, hogy a tervezett gyermek-
vállalás az anya elérhető legjobb, ideális eset-
ben egészségesekét megközelítő anyagcse-
re-állapotában történjen.

Ennek érdekében a diabétesszel élő nőknek 
a fogamzást megelőzően intenzív gondozás-
ban kell részesülniük. Ezen speciális gondozás 
(prekoncepcionális felkészítés) során a nő-
gyógyászati állapot felmérésén túl az esetle-
ges szövődmények felkutatása is megtörténik 
az anyagcsere-állapot normalizálása, a kezelési 
rendszer beállítása mellett.

Gyermeket tervező diabéteszesek esetében 
arra kell törekedni, hogy a vércukorszint a nap 
24 órájában 3,5–7,0 mmol/l között marad-
jon, és ennek fenntartása szükséges az egész 
terhesség folyamán. Az ideális anyagcsere-ál-
lapot eléréséig megfelelő fogamzásgátlásról 
kell gondoskodni. (1-es típusú diabétesz ke-
zelése közismerten csak inzulinnal lehetsé-
ges, fontos tudni, hogy 2-es típusú – koráb-
ban esetleg tablettát szedő – asszonyokat is 
a gyermekvállalás előtt inzulinra kell állítani!) 
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a dietetikussal és rendszeres vércukor-ellenőr-
zés az előírásnak megfelelően. Ha a vércukor-
szint tartósan meghaladja a 7 mmol/l-t (étke-
zést követő 1 óra múlva), akkor inzulinkezelés 
bevezetése szükséges.

A gesztációs diabétesz a szülést követően újra-
értékelést igényel. Miután a terhességi diabé-
teszt követően nagyobb az esély egy későbbi-
ekben kialakuló 2-es típusú cukorbetegségre, 
a szülést követően cukorterheléses vizsgálat 
elvégzése javasolt, amelyet 3 évente tanácsolt 
megismételni. Negatív eredmény esetén is 
évenkénti vércukor-ellenőrzés szükséges.

Jó tanácsok terhesség és  
cukorbetegség fennállá-
sa esetén:
• Már a fogamzást megelőző idő-
szakban is a normális tartományban 
lévő vércukorszint elérésére kell  
törekedni!

• Fontos a dohányzás és az alkohol-
fogyasztás elhagyása terhesség előtt!

• A dietetikus által javasolt, egyénre 
szabott étrend fogyasztása szükséges!

• Elengedhetetlen a rendszeres – orvos által 
előírt mennyiségű – vércukor-ellenőrzés!

• Az újszülött anyatejes táplálása legalább fél-
éves korig ajánlott!



Mik a betegség kockázati  
tényezői?

• Valamelyik vagy mindkét szülő vagy közeli 
rokon cukorbetegsége fokozza a betegség ki-
alakulásának esélyét. Ebben a helyzetben már  
a túlsúly is rizikófaktornak számít.

• A hasi típusú elhízás és a mozgásszegény 
életmód egyértelműen fokozott kockázatot 
jelent. Az elhízás járványszerű terjedésével és 
egyre fiatalabb korban való jelentkezésével  
a cukorbetegség már fiatal felnőttkorban kiala-
kulhat.

• Terhességi cukorbetegség megjelenése  
a későbbiekben fellépő 2-es típusú cukorbeteg-
ség esélyét nagyban megnöveli.

• A mindennapok stresszes életmódja is pro-
vokáló tényező lehet.

• Egyes gyógyszerek vércukoremelő hatásuk 
következtében a cukorbetegség megjelenését, 
kialakulását gyorsíthatják. A betegség diagnó-
zisa tünetek, illetve szűrővizsgálatok hiányában 
éveket késhet.

• Magas vérnyomás, kóros vérzsírértékek,  
magas húgysavszint, köszvény esetén nagy va-
lószínűséggel a cukorbetegség is jelentkezik.

Hogyan állapítható meg  
a cukorbetegség?

Rutin szűrővizsgálat során laboratóriumban éh-
gyomorra mért (éhomi) 7,0 mmol/l fölötti vércu-
korérték, illetve étkezés után mért 11,0 mmol/l 
feletti érték esetén alapos a gyanú arra, hogy ön 
cukorbeteg. Amennyiben az ismételt vérvétel 
eredménye ezen értékek valamelyikét mutatja, 
akkor kimondható a cukorbetegség diagnózisa.

Fontos tudni, hogy bár a jelenleg rendelkezés-
re álló vércukormérők mérési pontossága igen 
jó, a betegség diagnózisára nem használhatók. 
Erre kizárólag laboratóriumban elvégzett vizs-
gálat alkalmazható.

Milyen tünetek, panaszok  
utalhatnak cukorbetegségre?

2-es típusú cukorbetegség esetén a szervezet 
vagy nem termel elegendő mennyiségű in-
zulint, vagy a megtermelt inzulin hatása nem 
megfelelő, ezért a sejtekbe nem tud belépni  
a glukóz. Annak ellenére hogy a vér cukorszintje 
magas, a sejtek glukózellátása zavart szenved. 
Ennek következménye a változatlan étvágy 
melletti fogyás. Az általános gyengeség, fáradt-
ság igen nagyfokú lehet. A magas vércukorszint 
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következtében a vizeletben cukor jelenik meg. 
Ez gyakori, nagy mennyiségű vizelet ürítését 
eredményezi, ami főleg éjszaka, de nappal is pa-
naszokat okozhat. A cukortartalmú vizelet hajla-
mosít húgyúti, nőgyógyászati fertőzésekre.

A látásélesség megváltozik, hirtelen romlik a tá-
vollátás, és az is előfordulhat, hogy nem tud az 
eddigi szemüvegével olvasni. Belső feszültség, 
ok nélküli idegeskedés, akár zaklatott viselke-

dés is felléphet. A fertőzésekre való hajlam nő.  
Gyakoriak a nehezen gyógyuló légúti, húgyúti 
és bőrfertőzések. A végtagokon, főleg a lábfe-
jen égő, bizsergő, zsibbadó érzés jelentkezhet. 
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A 2-es típusú cukorbetegség kockázati tényezői (Az International Diabetes Federation Diabétesz Világnapra kiadott 
anyagának ábrái)

Családi hajlam              Kevés testmozgás                       Egészségtelen táplálkozás       Testsúlyfelesleg



1. Életkor
0 pont 45 év alatt
2 pont 45-54 év között
3 pont 55-64 év között
4 pont 64 év felett

2. Testtömegindex (BMI)
A testsúly kg-ban mérve osztva a méterben mért 
testmagasság négyzetével.
Pl: ha az Ön magassága 165 cm, 
súlya 70 kg, a számítás: 
70/(1,65*1,65)=25,7

0 pont kevesebb, mint 25 kg/m2

1 pont 25-30 kg/m2

3 pont több, mint 30 kg/m2

3. Haskörfogat
Az alsó bordák és a csípőtövis
közötti távolság felénél – 
gyakorlatilag a köldök vonalában 
mérve közepes belégzés után.

  

4. Végez-e legalább 30 perces fizikai aktivitást 
munkaköréből adódóan vagy szabadidejében?

0 pont Igen
2 pont Nem

2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ KOCKÁZATÉRTÉKELŐ KÉRDŐÍV

5. Milyen gyakran fogyaszt zöldséget 
     vagy gyümölcsöt?
0 pont Minden nap
1 pont Nem minden nap

6. Szed-e rendszeresen vérnyomás-
    csökkentő gyógyszert?
0 pont Nem
2 pont Igen

7. Mértek-e Önnél valaha magasabb 
    vércukorértéket (orvosi vizsgálatkor, 
    betegség, terhesség esetén)?
0 pont Nem
5 pont Igen

8. Van-e családtagjai között  vagy közeli 
    rokonságban 1-es (ifjúkori)  vagy 
    2-es (időskori) típusú cukorbeteg?
0 pont Nem
3 pont Igen: nagyszülő, nagynéni, nagybácsi
 vagy elsőfokú unokatestvér
5 pont Igen: szülő, testvér, vagy saját gyermek

Kockázatértékelés
Összes pontszám:
A diabétesz kialakulásának kockázata 
az elkövetkezendő 10 évben.

Kevesebb, mint 7 - alacsony:
 100 egyénből várhatóan 1 lesz cukorbeteg
   7-11 pont - enyhén fokozott:
 25 egyénből várhatóan 1 lesz cukorbeteg
12-14 pont - mérsékelten fokozott:
 6 egyénből várhatóan 1 lesz cukorbeteg
15-20 pont - kifejezetten fokozott:
 3 egyénből várhatóan 1 lesz cukorbeteg
Több mint 20 - igen kifejezetten fokozott:
 2 egyénből várhatóan 1 lesz cukorbeteg

Töltse ki a kérdőívet, hogy megtudja, az Ön esetében mekkora a cukorbetegség
 kialakulásának kockázata az elkövetkezendő 10 évben!

Az üres négyzetekbe írja be az Önre vonatkozó pontértéket, 
majd adja össze azokat a kérdőív végén!

  Férfiak  Nők
0 pont  Kevesebb,  Kevesebb, 
  mint 94 cm mint 80 cm

3 pont  94-102 cm 80-88 cm

4 pont  Több, mint  Több, mint
  102 cm  88 cm

A jelen teszt kizárólag tájékoztató jellegű, konkrét kérdésekben forduljon 
orvosához, gyógyszerészéhez!
Forrás: Magyar Diabetes Társaság, Nemzeti Diabetes Program, 
Diabetologia Hungarica 2011. XIX. évf. 3. Supplementum 22. old.
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A cukorbetegség az esetek döntő részében nem 
gyógyítható meg, egész életen át tartó gondo-
zást igénylő krónikus anyagcsere-betegség.

A gondozás célja, hogy a személyre szabott, 
korszerű életmódi és gyógyszeres terápiával az 
ön aktív együttműködésével a hosszú, szövőd-
ménymentes élet esélyét biztosítsuk. A gondo-
zás alapvető és rendkívül fontos része a beteg-
oktatás, amelynek célja a mindennapi élethez 
elengedhetetlenül szükséges elméleti és fő-
képp gyakorlati információk átadása.

A rendszeresen elvégzett megfelelő vizsgá-
latok nemcsak a kívánt vércukorszint eléré-
sében segítenek, hanem abban is, hogy meg-
előzzük és/vagy késleltessük a diabétesz 
okozta károsodásokat. Ha valóban alaposan 
odafigyelünk egészségünkre, akkor időben 
észlelhetjük a problémákat, még mielőtt sú-
lyos következményeik lennének.

A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelve 
alapján a cukorbetegség felismerésekor ellenőr- 
zések elvégzése javasolt:

Teljes körű fizikális vizsgálat – amely magá-
ban foglalja a testsúly, a testmagasság, a derék-
körfogat, a vérnyomás mérését, a láb vizsgála-
tát (talp, deformitások, gombásodás, perifériás 

artériák tapintása, idegbántalom [neuropátia] 
ellenőrzése hangvillával), EKG készítését.

Szemfenékvizsgálat – szemész szakorvos  
által, tágított pupillával.

Laboratóriumi vizsgálatok – különös tekintet-
tel a következőkre: Vérből: éhgyomorra (éhomi) 
és étkezés után 1,5 órával mért vércukorszint, 
koleszterin- (össz, HDL, LDL), triglicerid- és kre-
atininszint, a vesekárosodás kizárására, illetve 
mértékének megállapítására az ún. glomerulus 
filtrációs ráta (GFR) meghatározása, HbA1c. Vize-
letből: cukor és aceton, üledék, szükség esetén 
vizelettenyésztés, fehérjeürítés (albuminúria).

A kivizsgálás után háziorvosa diabetológus szak-
orvoshoz irányíthatja a további terápia megterve-
zése érdekében. Ezt követően diabetológusa és 
háziorvosa közösen gondozza.

A további, 12 hónap során elvégzendő vizsgá-
tok és gyakoriságuk:

HbA1c-vizsgálat

A HbA1c (kiejtve: hemoglobin-á-egy-cé) a cu-
korbetegek gondozása során kötelezően elle-
nőrizendő paraméter, amely a vérvételt meg-
előző 2-3 hónap anyagcserehelyzetéről ad 
felvilágosítást.

MI TÖRTÉNIK  
VELEM?  

4

4 MI TÖRTÉNIK VELEM? MIT JELENT A CUKORBETEG GONDOZÁS? 1



A vér egyik alkotóeleme a vörösvérsejt, amely 
számos, az oxigénszállításért felelős hemoglo-
bin-molekulát tartalmaz. A vérben levő cukor 
hozzákötődik ehhez a molekulához, és egy új, 
hemoglobin A1c-nek nevezett molekulát hoz 
létre, ezt rövidítik HbA1c-nek. Minél több cu-
kor van a vérben, annál több HbA1c képződik.  
A laboratórium külön tudja választani az  „el-
cukrosodott” és a normális hemoglobint. Az 
eredményt százalékban adják meg. Egészséges 
embernél az „elcukrosodott” hemoglobin ará-
nya 4–6% között van. Mivel a vörösvérsejt és  
a benne levő hemoglobin életideje kb. 120 nap, 
ezért ez a vizsgálat az elmúlt 2-3 hónap átlagos 
vércukorértékéről ad felvilágosítást. Fontos, 
hogy a HbA1c nem egyenlő a mért vércukorér-
tékek átlagával!

A HbA1c  értéke és a cukoranyagcsere:

•  6% alatt a cukoranyagcsere állapota az   
 egészségesek szintjét elérő,

•  6–6,5% közötti eredmény a cukorbetegség  
 kiváló beállítására utal,

•  6,5–7% között elfogadható az érték,

• 7% felett már az aktuális kezelés módosítás 
 indokolt lehet,

•  8% felett valamilyen terápiamódosítás   
 egyértelműen szükséges.

A diabéteszes betegek többéves, évtizedes 
megfigyelése azt bizonyította, hogy közel nor-
mális, vagyis 7% alatti HbA1c esetén jóval kisebb 
az esélye a szövődmények kialakulásának, ezért 
a gondozás során általában 7% alatti értékre 
törekszünk. A cél meghatározásánál figyelem-
be kell venni a beteg életkorát, társbetegségeit 
és a diabétesz okozta szövődményeket. Fiatal, 
egyéb betegséggel nem rendelkező cukorbe-
tegnél 6,5% elérésére kell törekedni, míg egy 

idős, már szív- és érrendszeri problémákkal 
küzdő betegnél a 7,5–8% közötti érték elegen-
dő. A 8,0% feletti érték viszont egyértelműen 
rossznak számít, a szövődmények kifejlődésé-
nek kockázata meredeken emelkedik, ilyenkor  
a kezelést módosítani kell.

A diabétesz szövődményeinek elkerülése mi-
att minden cukorbeteg jól felfogott érdeke, 
hogy éljen a negyedévenkénti HbA1c-mérés 
lehetőségével, és tegyen meg mindent azért, 
hogy a mért érték 6–7 százalék között legyen!  
7 százalék feletti érték esetében konzultáció ja-
vasolt a kezelést irányító szakorvossal, elemezve 
a kezelés esetleges hibáit.

Gyakorisága: Fontos tudni, hogy a társada-
lombiztosító a HbA1c-mérést csak 3 havon-
ta támogatja, gyakoribb mérésre valójában 
nincs is szükség. A laborvizsgálat előtt érde-
mes megnézni, hogy az előző vizsgálat óta el-
telt-e 90 nap, mert ellenkező esetben a labora-
tórium nem végzi el a vizsgálatot.

Szérum lipidtartalmának vizsgálata

Laboratóriumi vizsgálat, amelynek során el- 
lenőrzik a vérben lévő különböző zsírszerű 
anyagokat (lipideket). Az egyik ilyen, az LDL – 
amelyet „rossz” koleszterinnek is szokás nevez-
ni – szűkítheti vagy akár el is zárhatja az ereket, 
ami a cukorbetegeknél kimagasló arányban 
okoz szívrohamot vagy sztrókot. Ugyancsak  
a káros zsírfajták közé tartoznak a trigliceridek, 
a megengedettnél magasabb vérszintjük jelen-
tősen növeli a szívroham és a sztrók kockázatát. 
Magas vérzsírszint esetén sztatin szedése mel-
lett félévente a májfunkciókra is kiterjedő elle-
nőrzés szükséges.

Gyakorisága: legalább évente egyszer 
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A vérvételkor mért koleszterin- és trigliceridér-
tékek, valamint a kivizsgálás eredményei és a 
kórtörténet ismeretében meghatározzuk a te-
rápiás célként kitűzhető vérzsírértékeket. Cé-
lunkat telített zsírokban szegény diétával, test-
mozgással és korszerű gyógyszerek rendszeres 
szedésével tudjuk elérni. A vérzsírcsökkentő 

gyógyszereket folyamatosan kell szedni. Ezzel 
a kezelés évei alatt csökkenthető a szívinfarktus 
vagy agyi érkatasztrófa szempontjából meg-
növekedett kockázata. Ezen értékeket labor-
vizsgálattal rendszeresen kontrolláljuk, hogy  
a gyógyszeres terápiát ellenőrizzük, az esetle-
ges mellékhatásokat felismerjük.
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A cukorbetegség kezelésében:

Éhgyomri vércukorszint        <6 mmol/l

Étkezés utáni vércukor      <7,5–9 mmol/l

HbA1c         <7 %

HbA1c céltartománya         6-8 %

Összkoleszterin        <4,5 mmol/l  

LDL-koleszterin         <2,5 mmol/l

Összkoleszterin ismert érrendszeri betegségben    <3,5 mmol/l

LDL-koleszterin ismert érrendszeri betegségben    <1,8 mmol/l

HDL-koleszterin

Triglicerid         <1,7 mmol/l

Derékkörfogat

Testtömegindex (BMI)        <25 kg/m2

Testsúlycsökkentés túlsúlyos betegeknél     minimum 10%

Vérnyomás (általában)       <130/80 Hgmm

Vérnyomás vesekárosodás esetén      <125/75 Hgmm

Albumin a 24 órás gyűjtött vizeletben     <30 mg/l

Húgysav céltartománya

nő    >1,2 mmol/l

férfi  >1,0 mmol/l

nő    140–340 µmol/l

férfi 220–420 µmol/l

nő   <80 cm

férfi <94 cm

A társbetegségek kezelésében:

CÉLÉRTÉKEK



saját vérnyomásuk alakulásáról. Akkor érté-
kelhető, ha naplóban vezeti minden másnap, 
a reggeli és az esti órákban mérve. A naplót  
a kezelőorvosának mutassa meg, mert ez mu-
tatja a kezelés hatékonyságát.

Veseműködés vizsgálata

A vesebetegség nagyon gyakran komolyabb 
tünetek, panaszok nélkül alakul ki, és cukor-
betegek esetében ennek jelentős kockázata 
van. Nagyon fontosak a vese működésére vo-
natkozó laboratóriumi szűrővizsgálatok, hogy 
a betegséget minél korábbi stádiumában le-

hessen felismerni és megfelelően  
kezelni. Korai fázisban felismerve  

a veseszövődmény esetleg 
visszafordítható, de leg-

alábbis jelentősen csök-
kenthető a veseműködés 
rosszabbodásának sebes-
sége. Lényegesen romlik  
a beavatkozás esélye azok-

nál, akiknél szinte az azon-
nali művesekezelést igénylő 

stádiumban derül ki a veseká-
rosodás. A veseelégtelenség eny-

he stádiumában önálló, ezzel kapcsola-
tos tünetek-panaszok nem jelentkeznek, csak  
a szűrés segítségével lehet a problémát észlel-
ni. Erre alkalmas a mikroalbuminúria vizsgála-
ta, amely kimutatja, ha kis mennyiségű fehérje 
jelenik meg a vizeletben. A fehérjevizelés a ve-
se-érgomolyagok kezdődő sérülésének a jele.  
A vese ereinek állapota tükrözi a szervezet 
egyéb érszakaszainak (pl. a szíverek) állapotát, 
így a mikroalbuminúria az érkárosodás korai 
jeleként a szív- és érrendszeri betegségek foko-
zott kockázatára utal.

Gyakoriság:  évente legalább egy alkalom-
mal szükséges a vesefunkció ellenőrzése,  

Ha ön dohányzik, egyrészt tüdőgyógyász konzí-
lium keretei között felmérik a légzésfunkcióban 
fennálló esetleges károsodást. Másrészt javasolt 
a dohányzásról való leszokás, amelyhez szakor-
vosi támogatást ajánlhat fel a gondozóorvos. 
A dohányzás különösen káros a cukorbetegek 
egészségére!

Vérnyomás

A magas vérnyomás elkerülése az egyik legjobb 
módja a szív- és érrendszeri, a szem- és a vese- 
problémák megelőzésének. A vérnyomás ér-
tékét higanymilliméterben (Hgmm) 
adják meg és két számból áll. 
Az első szám azt a nyo-
mást mutatja a kar fő 
artériájában, amely  
a szív összehúzódá-
sakor alakul ki (szisz-
tolés vérnyomás),  
a második a szívve-
rések közti szünet-
ben mérhető nyomás 
(diasztolés vérnyomás).  
A vérnyomás normá-
lértéke nem mindenkinél 
ugyanaz.  Befolyásolja az életkor 
és a különböző krónikus betegségek is. Általá-
nosságban elmondható, hogy megfelelőnek  
a 140/90 Hgmm alatti érték tekinthető, de cukor-
betegeknél  ennél alacsonyabb, 120/80 Hgmm 
körüli az optimális vérnyomás. Amennyiben 
ön magasvérnyomás-betegségben is szenved,  
szívultrahang végzése is javasolt. A mellkas- 
röntgen is az időszakos szűrővizsgálatok között 
szerepel.

Gyakorisága: minden orvosi vizsgálat alkal-
mával, de cukorbetegek számára nagyon 
ajánlott saját vérnyomásmérő készülék be-
szerzése, így gyakrabban tájékozódhatnak 
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a mikroalbuminúria vizsgálata. Fontos  
a vérvételkor a glomerulus filtráció meg-
határozása is.

Szemfenékvizsgálat tágított pupilla 
mellett

A magas vércukorszint és a magas vérnyomás 
rendkívül károsan hat a szemre. A diabétesz sze-
mészeti szövődményei a betegek közel egyhar-
madát érintik és minden tizedik cukorbetegben 
súlyos látásromláshoz vezetnek. Hazánkban  
a szem ideghártyájának cukorbetegség okoz-
ta károsodása, az ún. a diabéteszes retinopátia 
a vakság egyik vezető oka. Az időszakos sze-
mészeti vizsgálat azért is fontos, mert cukor-
betegeknél a különböző szürkehályog-formák 
(katarakta) gyakrabban és fiatalabb korban 
jelentkeznek. Fontos megjegyezni, hogy a szö-
vődmények megtartott látás mellett lépnek fel. 
Minél korábban diagnosztizáljuk ezen elválto-
zásokat, annál nagyobb az esély rá, hogy a látás 
ép marad.

Gyakorisága: évente egyszer

Lábvizsgálat

A cukorbetegségből adódó idegkárosodás, 
rossz vérkeringés, fertőzések súlyos lábproblé-
mákhoz vezethetnek. Az idegkárosodás akár ér-
zésvesztést vagy a fájdalmatlan sérülésekből fe-
kély kialakulását is okozhatja a lábakon, a rossz 
vérkeringés miatt pedig a sérülések, fertőzések 
sokkal lassabban gyógyulnak. Ha ezeket a prob-
lémákat nem sikerül időben kezelni, a súlyos 
fertőzések akár amputációhoz is vezethetnek. 
Sajnos Magyarországon a diabétesz miatti vég-
tag-amputációk száma rendkívül nagy.

A lábak, talpak ellenőrzése a beteg feladata, 
amelyet naponta el kell végeznie! Bármilyen 
sérülés, seb észlelése esetén azonnal orvoshoz 
kell fordulni! Háziorvosa kalibrált hangvillával  

a vibrációérzést, speciális damillal a nyomásér-
zékelést, egy vizsgálórúddal a hideg-meleg ér-
zetet vizsgálja az alsó végtagon. Így a leggya-
koribb érzőideg-szövődmény szűrővizsgálatára 
kerülhet sor már a háziorvosi rendelőben.

Gyakoriság: talpvizsgálatot minden orvo-
si vizsgálat alkalmával, neuropátiás vizs-
gálatot évente, ultrahangos érvizsgálattal 
(Doppler-vizsgálat) a keringés ellenőrzését  
szintén legalább évente egy alkalommal ja-
vasolt elvégezni!

Diétás tanácsadás

A cukorbetegség kezelésének egyik elenged-
hetetlen alappillére a megfelelő táplálkozás. 
Ezt ugyanúgy meg kell tanulni, mint a vércu-
kor-önellenőrzést, és naponta 4-5 alkalommal 
gyakorolni is kell. Nem könnyű feladat feladni 
az évtizedeken keresztül kialakított táplálkozá-
si, főzési, vásárlási szokásokat, de szerencsére 
remek szakemberek segítenek ebben. Mert ter-
mészetesen a cukorbeteg-diéta – főleg ha még 
egyéb, pl. vesét, epét érintő szempontokat is  
figyelembe kell venni – nem csak abból áll, hogy 
elkerüljük a cukrozott ételeket.

Gyakoriság: A cukorbetegség megállapítá-
sát követően érdemes egy konzultáció-soro-
zaton részt venni, ahol a dietetikus megtanítja 
más szemszögből nézni az étkezést és össze-
állítani a számunkra megfelelő és elfogadható 
étrendet. A későbbiekben, amikor az ismeretek 
birtokában könnyebben variáljuk az ételeket,  
a dietetikussal való megbeszélést szükség ese-
tén érdemes beiktatni, de évente 1-2 alkalom-
mal mindenképpen!

Az ön jól felfogott érdeke, hogy megértse, 
milyen fontos a fent felsorolt vizsgálatok el-
végzése. 

4 MI TÖRTÉNIK VELEM? MIT JELENT A CUKORBETEG GONDOZÁS? 5



Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ezek az 
ajánlások arra az esetre vonatkoznak, amikor 
még nincs semmilyen károsodás. Bármilyen 
probléma esetén gyakoribb és esetenként össze-
tettebb vizsgálatokra van szükség, amiben termé-
szetesen a kezelőorvos javaslata az irányadó.

A cukorbeteg-egyesületekben a sorstársakkal 
való találkozás lelkileg is rendkívül nagy segít-
séget nyújt, emellett a rendszeres előadássoro-
zatok és gyakorlati oktatások lehetőséget kíván-
nak teremteni az ön ismereteinek bővítéséhez. 
Aktív részvételével járuljon ön is hozzá a cukor-
betegség jobb megismeréséhez és eredményes 
kezeléséhez!

Szemfenékvizsgálat                      X 

Talpvizsgálat             X   

Neuropátiás vizsgálat + 
ultrahangos érvizsgálat                      X 

Fogászati ellenőrzés                         X

Diétás tanácsadás                            X

    Vizsgálat típusa               Minden orvosi      3 havonta        Évente 1×         Évente 2×
                 vizsgálaton 

    Laboratóriumi        HbA1c-                                                X
     vizsgálat            vizsgálat             (előző 
                     vizsgálat óta 
                   90. nap után

Szérum                             X
lipidtartalom 

    Vérnyomásmérés                                X
                (otthoni mérés 
                minden másnap  
                reggel+este –  
                naplóban  
                vezetni)   
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Rendszeresen elvégzendő vizsgálatok és gyakoriságuk

Veseműködés               X



Szérum                             X
lipidtartalom 

Számos gondolat járhat a fejében mikor a 
betegsége kiderül. Miért pont én? Mit szól  
a család és a barátok? Mi lesz velem a munkahe-
lyemen? Megmondjam, vagy jobb, ha titkolom? 
Hogyan megyek ezek után vendégségbe? Ret-
tenetes aggódás, szomorú jövő lebeg lelki sze-
mei előtt, amikor az elkövetkező évekre gondol. 
Lehet, hogy nem is kellene tudomást vennie 
róla, vagy inkább ennek ellenkezőjeként tehe-
tetlenség és szorongás uralja el a mindennap-
jait. Mi lesz velem ezután? Milyen élet vár rám? 
Hogyan változik meg az életem?

Cukorbetegnek lenni nem könnyű foglalkozás.  
A diagnózis felállításának pillanatától hirtelen 
nagy változás áll be az ön életében. Krónikus be-
tegség lévén a beteg és a család mindennapjai 
részévé válik a betegség adta feladatok elvég-
zése. A sok-sok új információ birtokában adott 
esetben gyökeresen meg kell változtatnia élet-
módját. Úgy érezheti, hogy nagyon nagy lemon-
dást követel ez a betegség. Ez a változás nem egy 
kúraszerű, rövid időre vonatkozó történés, ha-
nem egész életre szól. Lehet, hogy nem ért egyet 
az orvosi tanácsokkal, de higgye el, hogy mind  
a javát szolgálják!

Nagyon nehéz feladat felnőtt emberként meg-
változni. Döntenie kell minden napszakban az    

étkezésről, pontos gyógyszerbevételről, moz-
gás-aktivitásról, és emellett rendszeresen 
mérni kell a vércukrát. Felelősségünk közös, 
megoszlik, de a felelősség nagyobb része az 
öné. Amennyiben érti közös céljainkat és tu-
datosan részt vállal a teljesítésben, akkor ezt  
a nyomasztó, szomorú életérzést a sikerélmé-
nyek felülírják, a szorongás csökken, optimistán 
tekinthet a jövőbe.

A lelki egyensúly, lelki béke megvalósítá-
sához segítséget nyújt a pszichológus, aki  
a gondozó csapat részeként feszültségcsökken-
tő megoldási technikák elsajátításához kínál 
szakértő segítséget. A beszélgetés során javas-
latot tehet arra, hogy kezelésébe pszichiátert is 
bevonjanak annak érdekében, hogy a depresz-
szió és/vagy szorongás ne uralja az egész éle-
tét. Mindig arra kell gondolni, hogy a gondozó 
csapat tagjai az ön sikeres terápiája érdekében 
ajánlják fel szaksegítségüket.

Itt szeretnénk a figyelmét felhívni arra, hogy 
az internet kínálta információáradat korlátlan  
elérhetősége veszélyeket rejt magában. Sze-
retnénk kérni, hogy minőségi szakértő olda-
lakat tanulmányozzon, és az ott olvasottakat, 
tanultakat mindig konzultálja meg orvosával.

A CUKORBETEGSÉG  
LELKI TERHEI

5
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1-es típusú cukorbeteg lettem

Nem tudhatjuk, hogy a sors mit tartogat szá-
munkra. Az 1-es típusú cukorbetegség a tudo-
mány jelenlegi állása szerint életünk végéig elkí-
sér bennünket. Az 1-es típusú diabétesz „olyan 
munkahely”, ahol nincs szabadság, az év 365 
napján dolgoznunk kell, és nem jár érte fizetség. 

Amikor a cukorbetegség diagnózisa megállapí-
tást nyer, akkor a diabetológiai osztályon az or-
vosok, nővérek és dietetikusok kezdenek velünk 
foglalkozni, az alapokat megtanítják nekünk. Az 
inzulinozás, vércukormérés, szénhidrátszámolás 
az elején nem lesz egyszerű, de hamar el tudjuk 
sajátítani! A hosszú távú szövődmények kialaku-
lását a jó cukorháztartás megelőzi, így mielőbb 
„munkához kell látnunk”.

Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a táplál-
kozásra, a rendszeres napi testmozgásra és az 
egészségtudatos életvitelre. Ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy ez az állapot nem fog min-
ket megakadályozni abban, hogy közösségbe 
menjünk, jól érezzük magunkat, eljárjunk a ba-
rátainkkal szórakozni vagy éppen jól érezzük 
magunkat a párunkkal. Mindent lehet, viszont 
némi odafigyelést és tervezést igényel a dolog. 

Mire kell figyelnünk?

•  Mindig legyen nálunk valamilyen gyorsan  
 felszívódó szénhidrát (gyümölcslé, tej, szőlő 
 cukor)!

•  A rendszeres és pontos gyógyszerbevételre,  
 inzulinadásra, illetve a napi testmozgásra!

• Az inzulinkezelés zavartalansága érdekében  
 eszközeink, szerelékeink rendszeres karban- 
 tartására, cseréjére!

•  A megfelelő higiéniára, ami vonatkozik az  
 eszközeink mellett ujjaink és a beadáskörüli  
 bőrfelszín ápolására, tisztán tartására is.

• Járjunk rendszeres orvosi kontrollvizsgá-
 latokra.

A mai világban a cukorbetegség és kezelése 
nem szenzáció. A mindennapi életben eléggé 
elfogadott nyilvános helyen a vércukrot mérő, 
inzulinbeadó tollat használó cukorbeteg látvá-
nya.   Nem kell tehát elmenni a WC-be, elzárkózni 
a cukorbetegség körüli teendők elvégzéséhez.
Munkahelyen a cukorbetegség okozhat hátrá-
nyokat, de a munkáltatónak nincs joga diszkri-
minálni bennünket állapotunk miatt.

Fontos a kollégák, a velünk együtt dolgozók 
figyelmét felhívni arra, hogy cukorbetegek 
vagyunk és segítségre szorulhatunk. A pénz-
tárcában érdemes rendszeresíteni egy olyan 
kártyát, amelyen a legközelebbi hozzátarto-
zó adatai mellett rajta van, hogy cukorbete-
gek vagyunk. Alacsony vércukorszint miatti 
hipoglikémiás állapot hasonlíthat a részeg-
séghez. Előfordulhat, hogy egy nyilvános 
helyen, étteremben vagy szórakozóhelyen 
összetévesztik az állapotunkat, és azért nem 
foglalkoznak időben velünk, mert azt hiszik, 
hogy túl sok alkoholt ittunk. 

A cukorbetegséggel élők sorában számtalan si-
keres sportoló, művész, tudós, családjáról gon-
doskodó édesanya, édesapa van, akik szűkebb 
közösségük, vagy a társadalom megbecsülését 
élvezik. A diabétesz egy világhírű tudós szava-
it idézve nem más, mint feltételekhez kötött 
egészség!



Nemzetközi felmérés eredménye alapján a Föld 
lakosságának nagyobb része túlsúlyos vagy elhí-
zott, kevesebb a normál testsúlyú vagy alultáp-
lált, éhező polgár. A felhalmozódott hasi zsírszö-
vet egyrészt energiaraktár, másrészt összetett 
anyagcsere-folyamatok révén olyan anyagokat 
termel, amelyek betegségeket okozhatnak. Az 
elhízás járványszerű terjedésével párhuzamban, 
döbbenetes módon nő a 2-es típusú cukorbe-
tegek száma. Magyarország az Európai Unióban 
végzett legfrissebb felmérés szerint első helyen 
áll a „kövérségi versenyben” a 15 évesnél idő-
sebb korosztályban.

Ha a testtömeget (kg) elosztjuk a testmagasság 
(m) négyzetével, a kapott szám a testtömegin-
dex (angol nevéből rövidítve BMI). 25-ös BMI ér-
tékig a testsúly normális, 26–29 közötti értéknél 
túlsúlyról, 30 felett elhízásról beszélünk. Egyes 
sajátos esetben a nagy izomtömeg lehet a kóros 
érték oka, ami persze ránézésre is látható.

Nőknél 80 cm, férfiaknál 94 cm a derékbőség 
egészséges felső határa. Az alma típusú vagy 
más néven hasi típusú elhízás, amely nőknél 88 
cm feletti, férfiaknál 102 cm feletti derékbősé-
get jelent, többszörös betegségkockázatot hor-
doz magában.

Mik az elhízás következmé-
nyei?
A hasi típusú elhízás egyik legsúlyosabb követ-
kezménye az inzulinhatás csökkenése, az úgy-
nevezett inzulinrezisztencia. A hasnyálmirigy 
által elválasztott inzulin hatása csökken annak 
ellenére, hogy a mennyisége akár a normá-
lisnál nagyobb is lehet. Ennek következtében  
a vércukorérték idővel eléri az elfogadható felső 
határát, majd tovább emelkedik. Ezzel egy idő-
ben, illetve a vércukor-emelkedést megelőzve  
a vérzsírok szintje nő. A trigliceridszint kifejezetten 
kóros lehet, emellett csökken a vérben a védőko-
leszterin szintje. Ismert biokémiai folyamatok ered-
ményeként magasvérnyomás-betegség alakul ki. 
A hízással szoros összefüggésben nő a vér húgysav-
szintje, ami szintén szív-érrendszeri rizikófaktor. 

Az elhízás okozta zavarok együttes jelenléte  
a szív-érrendszeri problémák kialakulásának 
kockázatát megsokszorozza. Elhízottak körében 
egyes daganatokat is gyakoribbnak találtak.

A fentiekből teljes mértékben megérthető, 
hogy elhízás esetén törekednünk kell a testtö-
meg csökkentésére. Nem fogyókúráról van szó, 
hanem hosszú távon, egész életünkre vonatko-
zóan meg kell változtatnunk étkezési szokásain-
kat és többet kell mozognunk!

A TÚLSÚLY ÉS  
AZ ELHÍZÁS  
SZEREPE  
A CUKORBETEG-
SÉGBEN6
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Testtömegindex (BMI) = a testtömeget (kg) elosztjuk a méter-
ben kifejezett testmagasság négyzetével:
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Testtömegindex (BMI)     Testsúly-kategóriák

 <16        súlyos soványság

 16–16,99        mérsékelt soványság

17–18,49       enyhe soványság

18,5–24,99       normális testsúly

25–29,99        túlsúly

30–34,99       I. fokú elhízás

35–39,99       II. fokú elhízás

 ≥40             III. fokú súlyos elhízás

A soványság, illetve az elhízás megállapítása a testtömegindex alapján, felnőttekre vonatkoztatva (WHO)



Cukorbetegek étrendje az 
egészségmegőrzés érdekében

A cukorbetegeknél az életmód-terápia (étrend és 
mozgás), a nagyobb vércukor-ingadozások ke-
rülése szerves része a szövődmények megelőzé-
sének, tehát célzott egészségmegőrző program.

A cukorbetegek étrendjének két fontos pillére a 
napi energiamennyiség a testsúly normalizálása 
érdekében és a szénhidrátok (mennyiség, minő-
ség, vércukoremelő hatás) kontrollja a jó vércu-
korszint érdekében.

Mennyi a „normális” testtömeg?

Bonyolultabb számítások helyett könnyebben 
lehet alkalmazni a „magasság – 100” formulát. Pl. 
175 cm magasság esetén 75 kg. Akinek a testtö-
mege efölött van, fogynia kell. Általában ha sike-
rül fél-egy év alatt 5–10 kg-ot fogyni, akkor nem-
csak a vércukorértékek javulnak, hanem csökken  
a szív- és érrendszeri szövődmények kialakulá-
sának a lehetősége is.

Mennyi legyen a napi energiameny-
nyiség?

Ha az orvos másképpen nem rendeli, a tapasz-
talati úton javasolt energiamennyiség:

• Normális testtömeg esetén 25–30 kcal / test 
súly-kg (75 kg esetén 1875–2250 kcal)

• Túlsúly, elhízás esetén 20–25 kcal/ testsúly-kg 
(75 kg esetén 1500–1875 kcal)

Miért kell ügyelni a szénhidrátokra, 
mit nevezünk szénhidrátnak?

A szervezet számára szükséges energia a táp- 
anyagok (fehérje, zsír, szénhidrát) „elégetésekor” 
keletkezik. Mind a három tápanyag mennyisége 
és minősége fontos, ezért a cukorbetegeknek 
szóló kiadványokban mindegyikről érdemes 
elolvasni a tudnivalókat. A vércukor-ingadozá-
sok – amelyeket a vércukormérővel tudunk el-
lenőrizni – a szénhidrátok (cukrok, keményítők, 
rostok) fogyasztásához kapcsolódnak elsősor-
ban. Azt érdemes tudni, hogy a vércukormérés 
mindig egy adott pillanatról ad tájékoztatást 
(és fél-egy óra múlva lehet magasabb, alacso-
nyabb), a HbA1c pedig az elmúlt 3 hónap átlagát 
mutatja.

Mikor jó a vércukorszint, amivel a szö-
vődmények kockázata csökkenthető?

Cukorbetegség esetén éhgyomri vércukorszint-
ként javasolt az 5–6 mmol/l, étkezés után 5–8 
mmol/l, de kezelőorvosa személyre szabottan is 
határozhat meg célértékeket.

MIÉRT FONTOS 
VÁLTOZTATNI  
ÉTKEZÉSI  
SZOKÁSAINKON?7
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Hogyan érhetjük el a vércukor java-
solt szintjét?

Meg kell ismerkedni a szénhidrátokkal, és há-
rom dologra kell ügyelni:

Mennyi a napi szénhidrát?

Ha orvos másképpen nem rendeli, nőknek 
160–180 g, férfiaknak 180–200 g, amely függ  
a mozgástól is. A javasolt mennyiség azért ilyen 
kevés (egészségesek 300–500 g szénhidrátot is 

fogyasztanak), mert kevesebb szénhidráthoz 
kevesebb inzulint kell termelnie 

a szervezetnek (vagy keve-
sebb inzulinnal valósít-

ható meg a jó cukor- 
anyagcsere).

Adott mennyi-
ségű gyógy-
szer és/vagy 
inzulin mel-
lett naponta 
– és étkezé-
senként is – 
közel azonos 

mennyiségű 
szénhidrát fo-

gyasztása aján-
lott!

Mennyi az étkezésen-

ként javasolt szénhidrát-

mennyiség?

A napi mennyiséget 5–6 alkalomra célszerű 
elosztani, ügyelve arra is, hogy az inzulin nem 
azonos módon hatékony a különböző napsza-
kokban. A „reggelizz, mint a király” az energiára 
vonatkozik. A főétkezések közül a „hajnali jelen-
ség” miatt a reggeli legyen a legkisebb (30–35 

g) szénhidráttartalmú, ebéd a legbőségesebb 
(50–60 g), a vacsora az előző kettő közötti (40–
45 g). Szintén a hajnali jelenség miatt a reggeli 
leginkább ajánlott időpontja a fél 7–7 óra.

Ritkább vércukor-ellenőrzés mellett csak akkor 
feltételezhető, hogy jók a vércukorértékek, ha 
naponta és étkezésenként is az ajánlott szén-
hidrátmennyiségeket fogyasztja a cukorbeteg. 
Figyelembe kell venni azt is, hogy a szénhidrá-
tok mellett egyéb okok (idegesség, betegségek, 
időjárási fronthatások stb.) is befolyásolhatják  
a vércukor alakulását.

Melyik szénhidrátforrás hogyan befolyásol-

ja a vércukorértékeket?

Gyorsabban szívódnak fel a cukrok (répacukor, 
gyümölcscukor, tejcukor)), lassabban a kemé-
nyítők: liszt, rizs stb.

Melyik ennivaló emeli magasabbra vagy kevés-
bé magasra a vércukor szintjét?

Ehhez meg kell ismerkedni a glikémiás index 
(GI) fogalmával. A glikémiás index azt mutatja 
meg, hogy melyik szénhidrátforrás mennyire 
emeli meg a vércukorértéket a szőlőcukor vér-
cukoremelő hatásához képest.

Magasabbra emeli a vércukrot pl. a főtt burgo-
nya, a fehér lisztből készült kenyér és péksüte-
mény, a tojással gyúrt tészta, a szőlő, az érett 
banán. Így ezek kevésbé ajánlottak.

Kevésbé emelik a vércukrot: zöldségek, főzelék-
félék, szárazfőzelék, olajos magvak, durumtész-
ta, egyes gyümölcsök (alma, körte, citrusfélék), 
joghurt, kefir.

A vércukoremelő hatást számos tényező be-
folyásolja. Csökkentő hatású a rost, a szénhid-
rátokkal fogyasztott fehérje, zsír (ezek viszont 
többlet ergiamennyiséget jelenthetnek), kímé-
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letes konyhatechnika („ress”-re párolás), növeli  
a vércukoremelő hatást a pürésítés, túlfőzés.

Az előzőekben leírtakból kiderül, hogy  
a táplálkozási alapismeretek megszerzése és 
az élelmiszerek mennyiségének mérése nél-
kül a cukorbetegek étrendje – és a jó cukor- 
anyagcsere – megvalósíthatatlan. Emiatt tű-
nik nehezebbnek a cukorbetegek étrendje az 
egészségesekénél, hiszen ott csak általános 
ajánlások vannak, itt pedig – a jó vércukor-ér-
tékek eléréséhez – konkrét mennyiségek.  
Tapasztalatok szerint az egy-két hétig tartó 
mérés és számolás, illetve  a kritikus élelmi-
szerek (kenyér, rizs, tészta, burgonya) féléven-
kénti újramérése után jó eredmények érhetők 
el. Akinek pedig ez nehéznek tűnik, kérjen  
segítséget dietetikustól. Akár többször is.

A dietetikus javaslatai 1-es  
típusú cukorbetegeknek

Az 1-es típusú cukorbeteg étrendjének össze-
állításakor nagyfokú tudatosságra van szükség.  
A diéta azt jelenti, hogy tudatosan megválasztja 
a fogyasztani kívánt ételek, italok mennyiségét 
és minőségét ahelyett, hogy egyszerűen csak 
csökkentené azokat.

Az alkalmazott inzulinkezelés szerint kell az ét-
kezések számát, időpontját, szénhidráttartalmát 
és annak típusát megválasztania. Napjainkban 
a legkorszerűbb inzulinkezelés mellett is elen-
gedhetetlen, hogy az 1-es típusú cukorbeteg az 
inzulinpótlást és az étkezését (annak szénhid-
ráttartalmát) összehangolja.

A fogyasztott szénhidrátok mennyisége és mi-
nősége egyaránt fontos. Kiemelten kell figyel-
nie a szénhidráttartalmú élelmiszerek fogyasz-
tására, mivel a szénhidrát az a tápanyag, amely  
a vércukorszintet emeli. A táplálék szénhidrátjai 
az emészthető cukrok és a keményítő, valamint 

a nem emészthető élelmi rostok. A keményítő-
ről érdemes tudni, hogy a cukroknál lassabban 
szívódik fel, mert az emésztés során csak foko-
zatosan szabadul fel belőlük a glukóz (cukor).  
A nem emészthető élelmi rostok nem tudnak 
felszívódni, nem emelik a vércukor szintjét.

Szénhidrátot tartalmazó élelmiszerek

Kerülendők: cukrozott üdítőitalok, hozzáadott 
cukrot tartalmazó élelmiszerek (pl. dzsem, befőtt). 
Szénhidráttartalom számítása mellett fogyaszt-
ható: gabonafélék, lisztes áruk, kenyerek, kemé- 
nyítőtartalmú zöldségek (kukorica, burgonya, 
zöldborsó), szénhidrátban gazdag zöldségek 
(sütőtök, sárgarépa), szárazhüvelyesek (lencse, 
szárazbab, sárgaborsó), gyümölcsök, cukrozat-
lan gyümölcslevek, tej, joghurt, kefir, diabetikus 
édességek, cukorpótlók.

Az egyes élelmiszerek szénhidráttartalmát  
a tápanyagtáblázatban, illetve az élelmiszerek 
csomagolásán is megtalálhatja.

Kérjen kezelőorvosától ajánlást étrendjére vo-
natkozóan, valamint a szénhidrátok napi meny-
nyiségnek étkezésenkénti elosztására.

Mi a szénhidrátszámolás?

A szénhidrátszámolás segíti egy jobb vércu-
korkontroll elérésében. Abban, hogy az inzulin 
adagját a lehető legjobban tudja a fogyasztani 
kívánt ételmennyiséghez igazítani.

A tanulás időszakában vezessen étrendi naplót 
(mikor, mit, mennyit eszik), és próbálja meg kiszá-
molni az egyes étkezések szénhidráttartalmát.

Szakítson időt arra, hogy megtanulja, hogy az 
ön által leggyakrabban fogyasztott élelmisze-
rekben mennyi szénhidrát van, és mennyi van 
egy adagban, amit enni szokott. Lehetséges, 
hogy a szénhidrátszámolás tanulása során elő-
ször csak 6–7 élelmiszernek, 1–1 étkezésnek 
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tudja pontosan a szénhidráttartalmát. Ezzel 
azonban egy nagyon fontos lépést tett meg. 
Tanulással, gyakorlással érje el, hogy a szén-
hidrátszámolás mindennapi rutinná váljon.

Ehhez szüksége lesz egy grammnyi pontosságú 
konyhai mérlegre és tápanyagtáblázatra is.

A fogyasztani kívánt szénhidráttartalmú élel-
miszert mérje le a mérlegen, majd számolja ki 
tápanyagtáblázat segítségével az adott meny-
nyiség szénhidráttartalmát. A táblázatban 
található értékek mindig száraz és tisztított 
alapanyagra vonatkoznak. Ha az almában 7 g 
szénhidrát van 10 dekányi mennyiségben, ak-
kor 20 dkg alma 14 g szénhidrátot tartalmaz. 
Tanulja meg a leggyakrabban fogyasztott élel-
miszerek szénhidráttartalmát 10 dekában, és 
abban az adagnagyságban, ahogy fogyasztani 
szokta. Amikor ételt készít, akkor is számoljon. 
Pl. 50 dkg lisztből süt pogácsát, számolja meg 
hány darab pogácsa készült és számolja ki 1 db-
nak a szénhidráttartalmát a hozzávalók alapján. 
Írja fel egy füzetbe ezeket a számokat. Később 
az adatok segítségére lesznek, csak fel kell la-
poznia a füzetét.

Amennyiben sokat gyakorolja a szénhidrátszá-
molást, a konyhai mérlegtől és a tápanyagtáb-
lázattól távol is jó döntéseket hoz majd.

Végezzen vércukor-önellenőrzéseket. A méréspá-
rok (étkezés előtti és 1,5 órával utána) azért fonto-
sak, mert így láthatja, hogy az adott szénhidráttar-
talmú étel hogyan befolyásolja a vércukorszintjét, 
illetve hogy sikerült-e az inzulinadagot az elfo-
gyasztott szénhidrátmennyiséghez illesztenie.

Kérje meg kezelőorvosát, hogy irányítsa die-
tetikushoz, akivel közösen kialakítják az egyé-
ni étrendjét, amivel elégedett lehet, és segít  
a szénhidrátszámolással kapcsolatos készségek 
kialakításában.

Étrendi ajánlások 2-es típusú 
cukorbetegeknek

A cukorbetegség kezelésének fontos része az 
egészséges étkezés, a diéta, ami segíthet elérni 
és fenntartani a kívánatos testsúlyt és a jó vércu-
korértékeket.

Érdemes elgondolkodnia azon, hogy mit tesz 
egészsége érdekében, vagy mit ellene. Változa-
tosan és mértékletesen eszik? Ez jó. Vagy egy-
hangúan és mértéktelenül? Ez hiba. Első lépés-
ként vizsgálja meg az étkezési szokásait. Van-e 
olyan terület, ahol szükséges változtatnia? Pél-
dául a túlsúly csökkentése érdekében keveseb-
bet enni, egészséges étkezési szokásokat kiala-
kítani.

Fontos tudnia, hogy együttműködése nélkül 
nem kezelhető sikeresen a cukorbetegsége.  
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Ön dönt arról, hogy betartja-e a diétát (vagy 
nem tartja be).

Mit tehet a sikeres érdekében?

• Oda kell figyelnie, hogy mikor, mit és meny-
nyit eszik.

• Ha szükséges, változtathat az étkezési szo-
kásain. Amikor étrendjében kisebb változásokat 
tesz, azzal is nagy eredményeket lehet elérni:

 • elhagyja az étrendjéből a magas zsírtar- 
  talmú ételeket vagy az édességeket,

 • kisebb adag ételt eszik.

Mitől jók az étkezési szokások? Mitől 
jó egy étrend?

A legfontosabb szabályok:

• Akkor eszik megfelelően, ha biztosítja  
a teste számára a szükséges tápanyagokat. Ezek  
a fehérje, zsír, szénhidrát, vitaminok és ásványi 
anyagok. Táplálni kell a testét (de nem túltáp-
lálni). A szervezete csak akkor tud jól működ-
ni, ha a szükséges mennyiségben kapja meg  
a tápanyagokat. A túlságosan sok ugyanannyira 
káros, mint a túlságosan kevés.

• A szénhidráttartalmú élelmiszerek emelik 
a vércukorszintet. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy szénhidráttartalmú élelmiszereket nem 
szabad enni, hanem azt, hogy ismernie kell, 
hogy ezekből mennyit ehet.

• Javasolt mértékletesen és változatosan en-
nie. Sokféle ételt (és nem sok ételt) kell enni, 
változatosan elkészítve. Ugyanúgy figyeljen  
a mennyiségre, mint a minőségre.

• Eheti a kedvenc ételeit, de meg kell tanulnia, 
hogy egyszerre, csak 1 adagnyit egyen belőle.

• Naponta 3 étkezés (reggeli, ebéd, vacsora) 
mindenképpen legyen. Soha ne egyen sokat 

egyszerre, és lehetőleg ne hagyjon ki étkezése-
ket sem. Ezenkívül 1-2 kisétkezés is lehet.

Fogyás

A túlsúly számos egészségi hátránnyal jár. Töb-
bek között terhet ró az ízületekre, a szívre, de 
a vérben lévő cukor is nehezebben tud a sej-
tekbe jutni (ez az ún. inzulinrezisztencia). Ezért  
a túlsúly csökkentése igen fontos! Ha csak né-
hány kilót lead, már az is segít, hogy jobbak le-
gyenek a vércukorértékei. A lényeg, hogy reális 
célt tűzzön maga elé.

Túlsúly vagy elhízás esetén csökkentse a súlyát 
kb. 7–10%-kal! (Pl. ha ön 100 kg, akkor 7–10 kg-
ot kell fogynia. Ez biztosan elérhető fél év alatt. 
Kérjen segítséget dietetikustól.)

Hogyan állítsa össze étrendjét?
• Az étrend alapját a zöld-
ségek, gyümölcsök, a 
magas rosttartalmú 
kenyerek, gabo-
nafélék adják. 
Zöldségből és 
gyümölcsből 
összesen napi 
40–50 deká-
nyi mennyi-
séget egyen. 
Az alacsony 
s zé n h i d r á t t a r -
talmú zöldségfé-
lékből (pl. brokkoli, 
káposzta, zöldbab) akár ½ 
tányérnyi mennyiséget is ehet.  
A gyümölcsből 1 maréknyi mennyiséget egyen 
egyszerre. Fehér és félbarna kenyér helyett 
egyen magasabb rosttartalmú teljes kiőrlé-
sű vagy magvas kenyereket (1 adag nőknél  
1 szelet tenyérnyi nagyságú, 1 ujjnyi vastagsá-
gú, férfiaknál 2 szelet). A száraztészták közül 
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• Korlátozza a zsíros ételek fogyasztását. Olyan 
ételeket készítsen, melyekhez kevés zsiradék 
kell (az olaj is egyfajta zsiradék!).

• Tartsa szigorú kontroll alatt az édességek (pl. 
kekszek, sütemények, csokoládék, dzsemek) fo-
gyasztását. A diabetikus édességekét is!

Kérjen kezelőorvosától javaslatot étrendjére  
vonatkozóan!

kóstolja meg a teljes kiőrlésű lisztből készült 
tésztát, vagy a durumtésztát. Túlsúly esetén ¼ 
tányérnyi legyen a keményítőtartalmú köret 
(rizs és burgonya is), normál testsúly esetén 1/2 
tányérnyi.

• Naponta egyen 2 kisebb adagnyi tejtermé-
ket. 1 adag: 1,5 dl joghurt vagy 3–5 dkg sajt 
vagy 6–8 dkg túró.

• A húsok közül főleg olyat egyen, ami zsír-
szegény. Elsősorban csirkét, pulykát, halat. De 
beillesztheti az étrendjébe a soványabb sertés-
húst is (karaj, szűzpecsenye). Egyadagnyi hús 
mennyisége 1 tenyérnyi nagyságú, vagy akkora, 
mint egy csomag kártya.
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Fehérje:
A húsok (feltétek) mennyisége legyen akkora, 
mint a tenyere, vastagsága, mint a kisujja. 

Szénhidrátok:
(keményítô tartalmú élelmiszerek pl.: főtt tészta, 
burgonya, pároltrizs) és gyümölcsök: 1 ökölnyi

Zöldségfélék:
Az alacsony szénhidráttartalmú zöldségfélék
(pl. zöldbab, brokkoli, fejes saláta) egyen annyit,
amennyi elférne a két nyitott markában.

Zsír: Egy adag annyi, mint a hüvelykujja hegye.

Adagnyi mennyiségek az étrend összeállításához:
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Azt gondolnánk, ha a cukorbeteg pontosan 
szedi a gyógyszereket, vagy beadja az inzulint, 
élheti tovább addigi életét, és majd a korszerű 
gyógyszerek megoldják a problémát.

Életmódi változtatás nélkül a legmodernebb te-
rápia is kudarcra van ítélve. Mit is jelent az élet-
mód-terápia?

A mozgás hatására megnő a sejtek inzulinér-
zékenysége, nő az izomzat vérellátása, javul 
az izmok cukorfelhasználása. Rendszeres nem 
megerőltető séta, gyors gyaloglás, úszás, ke-
rékpározás, túrázás vagy torna tartósan javít-
hatja az anyagcserét. Az egészséges táplálkozás 
mellett a rendszeres mozgás is segít az ideális 
testsúly elérésében. A sportolás keringésjavító 
hatása mint egy értorna hozzájárul az érszö-
vődmények megelőzéséhez. Ezt a hatást fokoz-
za, hogy a mozgás hatására a védő koleszterin 
szintje emelkedik, az ártó koleszterin szintje 
csökken. Nem ajánljuk a küzdősportokat, a nagy 
erőkifejtéssel járó súlyemelést és erőnléti edzé-
seket, mivel vérnyomás-emelkedést okozhat-
nak és nagy a sérülés veszélye is. A hangsúly  
a rendszerességen és a mértéken van. Önön 
múlik, hogy egyedül vagy csoportosan teljesíti 
a mozgásprogramot.

Ha elég kitartó és nem hagyja abba a rendszeres 
mozgást, akkor már várja, hogy mikor mehet, 
mert nagyon jó kedve lesz tőle, boldoggá teszi. 
Az aktív cukorbeteg élete egy idő után teljesen 
átalakul. Életminősége, közérzete, kinézete ja-
vul, a mozgás fiatalabbá teszi.

Orvossal konzultálva csökkenthető lehet egyes 
gyógyszerek adagja. Itt a cukorgyógyszerekre 
és a vérnyomáscsökkentőkre gondolunk. A be-
állított inzulinterápia is módosításra szorulhat.

Melyek azok az állapotok, amikor nem java-
solt mozogni?

• Ha a sportolás megkezdése előtt a  
 vércukorérték 13 mmol/l felett van,

• szemfenéki, vese- és idegszövődmények, 

• lázas betegségek,

• fertőző betegségek,

• keringési elégtelenség,

• súlyos koszorúér-betegség esetén.

Ha a mozgás megkezdése előtt a vérnyomás 
180/100 Hgmm felett van, el kell halasztani az 
edzést, és a tanultak alapján törekednünk kell  
a vérnyomásunk lassú csökkentésére. Ha pulzu-
sunk percenként 100 felett van, szintén ellenja-
vallt a mozgásprogram elkezdése.
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Ha az edzés előtti vércukorérték <6,5 mmol/l, 
akkor terhelés előtt (s hosszabb fizikai aktivitás 
során terhelés közben is) javasolt pluszszénhid-
rát bevitele.

Mozgás előtt, közben és után vércukormérés 
javasolt, hiszen a vércukoresés, illetve az ala-
csony vércukorérték súlyos veszélyeket rejt 
magában. Vigyázzon testi épségére, kiemel-
ten gondoljon a lábsérülések megelőzésére!

Cukorbetegség és fizikai  
aktivitás

Mozgás, sport: minden diabétesszel élő em-
bernek hasznos!

Minden ember számára fontos a rendszeres 
mozgás, de a cukorbetegek életében a fizikai 
aktivitás nemcsak az egészséges életmód része, 
hanem a kezelés egyik sarokköve is egyben.

Milyen mozgásformákat ismerünk?

Aerob gyakorlatok 
(aerobic vagy cardio edzés)

a nagyobb izmokat dolgoztatva emelik  
a pulzust és a légzésszámot

Például: gyaloglás, kocogás, kerékpározás, 
úszás

Anaerob gyakorlatok 
(erősítő edzés)

az ellenállással szemben dolgoztatják 
 az izomzatot

Például: súlyemelés, felülés, fekvőtámasz, 
kondicionáló gépekkel végzett edzés

Mozgásformák típusai

Aerob gyakorlatok 

Legalább heti 3–5 alkalommal

Mérsékelt terheléssel: 150 perc (túrázás, 
könnyű kocogás, kerékpározás sík terüle-
ten)

Erős terheléssel: 75 perc (futás, labdajáté-
kok, kerékpározás gyorsan vagy dombvi-
déken)

Anaerob gyakorlatok 

Legalább heti 2 alkalommal

Valamennyi nagy izomcsoport erősítése 
szükséges (lábak, karok, vállak, has, mellkas 
és hátizmok)

Az erősítő gyakorlatok ismétlése legalább  
8–10-szer történjen

Milyen gyakran és mennyit ajánlott mozogni?
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Tanácsok a heti rendszerességgel vég-
zett mozgáshoz:

• Tűzzön ki megvalósítható célokat! (egészsé-
gesebb életmód, testsúlycsökkentés)

• Tartsa be a fokozatosság elvét! (könnyű ter-
heléssel kezdje, mérsékelt terheléssel folytassa, 
csak ezután térjen át feszítettebb tempójú moz-
gásra)

• Nem kell azonnal a javasolt időtartamot el-
érni, de minden nap minimum 10 percet szán-
jon a mozgásra!

• Ne kezdjen aktív mozgásprogramot, ha vér-
cukorszintje 5,5 mmol/l alatt vagy 13 mmol/l fe-
lett van!

• Mielőtt a rendszeres fizikai aktivitást beil-
leszti mindennapjaiba, konzultáljon kezelőor-
vosával, dietetikussal!

Ne feledje: a mozgás nem luxus, hanem  
gyógymód!

Aerob gyakorlatok    Anaerob gyakorlatok

Hétfő       Hétfő

Kedd       Kedd

Szerda      Szerda

Csütörtök      Csütörtök

Péntek      Péntek

Szombat      Szombat

Vasárnap      Vasárnap

Jegyezze fel a heti mozgásprogramját!
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A korszerű gyógyszerek mellett a vércukor-ön-
ellenőrzésnek köszönhetően életminősége az 
egészséges emberekéhez hasonló lehet. Eh-
hez alapvető elméleti és gyakorlati tudásra van 
szüksége, és a tanulás egész életen át tart, mivel 
az ismereteket időnként frissíteni kell.

A modern vércukormérők kifejlesztése és 
használata forradalmasította a cukorbetegek 
gondozását. Magyarországon a vércukor-ön-
ellenőrzést elsőként a 77 Elektronika Kft. hazai 
fejlesztésű és gyártású Dcont® vércukormérő 
termékcsaládja tette széleskörűen elérhető-
vé a cukorbetegek számára mintegy három 
évtizede. A magas színvonalat képviselő már-
kák közel laboratóriumi mérési pontosságúak.  
Kérjük, hogy készülékvásárlás előtt kérdezze 
meg kezelőorvosát!

Egyértelműen sikeresebb a kezelés, ha méri  
a vércukorszintjét. Ezt a tényt a gondozási ered-
mények is tükrözik nemcsak életmód-terápián 
lévő, hanem tablettás kezelést kapó betegek 
esetében is. Nem képzelhető el olyan sikeres 
inzulinkezelés, ahol a beteg nem végez vércu-
kor-önellenőrzést. A korszerű készülékek lehe-
tőséget nyújtanak arra, hogy a mért eredmé-
nyeket használójuk online vércukornaplóban, 

mint. pl. a  Dcont® eNAPLÓ www.dcont.hu,  
a világhálón vezesse és azt akár kezelőorvosa  
a telemedicinás rendszeren keresztül távolról is 
megtekinthesse.

Ha pedig a hagyományos módon vércukornap-
lóba rögzíti az adatokat, ezt megfelelő pontos-
sággal tegye. Vércukornaplójába mindig a valós 
mért adatokat írja be, és soha ne hagyja otthon, 
amikor orvoshoz megy!

A vércukormérést a kezelés fajtájától függően 
kell végezni, az adott kezelési rendszer tulaj-
donságai szerint, mert csak így segíti elő a terá-
piás döntéseket.

Diétás vagy tablettás kezelés esetén: elég ha-
vonta egy-két teljes napot végigmérni. Az ét-
kezés előtti és az étkezés után 1,5 órás vércu-
korértékekből, valamint a lefekvéskori értékből  
a kezelőorvos már véleményt tud alkotni az az-
napi vércukorprofilról. Így eddig nem ismert di-
étahibákra, terápiás hiányosságra derülhet fény. 
A hónap többi napján lépcsőzetes módszerrel 
minden nap egy időponttal később érdemes 
mérni, illetve javasolt a reggeli vércukorpár (ét-
kezés előtt és után 1,5 órával), majd másnap  
a déli vércukorpár, majd a következő napokban 
az esti vércukorpár mérése.

A VÉRCUKORMÉRÉS 
JELENTŐSÉGE
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Hibás elgondolás az, hogy csak a reggeli előtti 
vércukorértékeket kell mérni. Ez nagyon fon-
tos adat az egyszeri, lefekvéskor alkalmazott 
inzulinterápia esetén, mivel ilyenkor az inzulin 
adagját így lehet jól beállítani, azonban javasolt  
a napközbeni párok mérése is.

Napi 2-3 alkalommal adott keverékinzulin-te-
rápia esetén: a mérések száma növekedhet.  
Az étkezési párok mérése mellett indokolt a haj-
nali vércukormérés is a rejtett alacsony vércukor- 
érték diagnosztizálásának érdekében.

Intenzív inzulinkezelés esetén: naponta 6 mérés 
javasolt azért, hogy az étkezés előtti és utáni ér-
tékekből az étkezési inzulin adagját meg lehes-
sen határozni.

Az éhomi (éhgyomorra mért) érték a lefekvés-
kor adott bázisinzulin adagjának beállításához 
szükséges. A bázisinzulin esetenként hajnali 
alacsony vércukorértékeket idézhet elő, ezért 

javasolt hetenként 1-2 alkalommal 03 órakor 
megmérni a vércukrunkat.

A rendszeres és megfelelő vércukorméréssel  
elősegíti a terápia rövid és hosszú távú sikerét 
és rendkívül sokat tesz a szövődménymentes 
életért.

Mivel az ujjbegy tele van idegvégződésekkel,  
a vércukormérést az ujjak oldalsó élein célszerű 
végezni, mert ott kevésbé fájdalmas a szúrás. Az 
új vércukormérő készülékekhez tartozó modern 
ujjszúrók kíméletesek, és a méréshez kevés vérre 
van szükség. Fontos, hogy megismerjük és meg-
tanuljuk helyesen használni vércukormérőn-
ket, valamint hogy megértsük és jól fel tudjuk 
használni a kapott adatokat. Ehhez segítséget  
a gondozóorvostól és a szaknővértől lehet kérni. 
Ajánlott a vércukormérőt évente ellenőriztetni 
szakszervizben.

9 A VÉRCUKORMÉRÉS JELENTŐSÉGE2
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A cukorbeteg egész életen át tartó kezelést, 
gondozást igényel. A kezelés fajtája önmagá-
ban nem minősíti a beteg állapotát, sem pedig 
azt, hogy van szövődménye vagy nincs. Nincs 
olyan orvosi állapotminősítés, hogy a diétával 
és/vagy tablettával kezelt beteg csak „kicsit”  
cukorbeteg, az inzulinnal kezelt páciens pedig 
„nagyon súlyos” cukorbeteg.

Mi alapján dönthető el, hogy 
ön milyen típusú kezelésben 
részesüljön?

A cukorbetegek kezelése során célszerű, ha egy 
beteg tudja, hogy számára mi az elérendő vércu-
korszint, HbA1c- érték. Ezek egyénre szabottak, 
nem adható meg általánosan, minden betegre 
érvényes érték. Az értékek illetve céltartomá-
nyok számos tényezőtől függnek, többek között 
az életkortól, a betegségtartamtól, a szövődmé-
nyektől. Ennek megfelelően az adott betegnél 
a kezelőorvostól célszerű pontos felvilágosítást 
kérni. Fiatal, szövődményektől mentes betegek-
nél a normálishoz közeli értékek javasolhatóak, 
sőt terhes és terhességet tervező betegeknél a 
cél a normális vércukor és HbA1c- értékek eléré-
se, fenntartása.

A diabéteszes betegek többségére igaz, hogy 
optimális, ha 

• HbA1c-értékük 7% alatti

• Éhomi vércukorértékük többsége 6 mmol/l  
 alatti

• Étkezés utáni      vércukorértékük többsége 
 10 mmol/l alatti

• Vérnyomásuk 140/90 Hgmm alatti

Fiataloknál és terhes, vagy terhességet tervező 
betegeknél ennél alacsonyabb értékekre törek-
szünk. Idős, számos szövődménytől szenvedő 
cukorbetegeknél elfogadható a 7,0-8,0% közöt-
ti HbA1c-érték is. Kiemelendő, hogy a megfelelő 
vércukorértékeket kizárólag személyre szabott 
kezeléssel, a vércukor-önellenőrzés segítségé-
vel lehet elérni. Lehet például hogy a paciens, 
HbA1c-értéke 7% alatti, de a gyakori hypogly-
kaemiák miatt a cukorbetegség terápiája nem 
tekinthető sikeresnek, módosítás szükséges  
a kezelésben.

A vércukor és vérnyomás értékek mellett nagy 
a jelentősége a vérzsírok (koleszterin, triglice-
rid) szintjének is. Itt is igaz, hogy csak betegre 
szabottan lehet a célértéket, céltartományokat 
meghatározni. Csaknem minden 2-es típusú 

A CUKORBETEGSÉG 
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diabéteszesnek szüksége van vérzsírcsökkentő 
kezelésre. A vérzsírcsökkentőkre is igaz, hogy 
nem szabad felfüggeszteni a gyógyszer szedé-
sét, akkor sem, ha sikerül elérni a kívánt értéket.

Elmondható, hogy a célok, célértékek, céltarto-
mányok legyenek egyénre szabottak és ezeket 
az orvosnak, szakdolgozónak  és a betegnek 
közösen kell kitűzni. A gyógyszeres kezelés mel-
lett az életmód, a  mozgás, a táplálkozás szerepe 
alapvető minden esetben.

Három hónap után a laborvizsgálatok eredmé-
nyei és a vércukormérővel mért értékek alapján 
születhet döntés a kombinációs terápia beveze-
téséről. Ez egy második- vagy a későbbiekben 
harmadikféle cukorgyógyszer együttes szedé-
sét jelenti, amelyek egymás hatását kiegészítik. 
Ez lehet olyan injekciós készítmény is, amely 
nem inzulin.

A megfelelő készítmény kiválasztása és a terá-
pia felépítése a gondozóorvos feladata.

Ha elérte a célértéket, akkor a fenti terápiát 
kell folytatnia a szép eredmények megtartá-
sa érdekében.

Minél magasabbak a vércukorértékek és  
a HbA1c, minél messzebb van a célértéktől  
a laborérték, annál indokoltabb és sürge-
tőbb az inzulinterápia bevezetése.

Inzulinterápiával a HbA1c jelentősen csökkent-
hető. Optimális esetben az érszövődmények ki-
alakulásának esélye is csökken.

Tablettás kezelés

A cukorbetegség kezelésének célja:

• a magas vércukorérték normális szintre 
 csökkentése,

 

• a cukorbetegség tüneteinek megszünteté- 
 se, szövődményeinek elkerülése vagy késlel- 
 tetése, ezáltal

• az életminőség javítása és fenntartása,  
 a testi és lelki jóllét megőrzése.

A 2-es típusú diabétesz kezelésének alapeleme 
az addigi életmód megváltoztatása, amit élet-
módkezelésnek hívunk. Ennek része a korábban 
diétának nevezett, ma orvosi táplálkozási terá-
pia néven ismert étrendi kezelés és a mozgáste-
rápia. Az orvosi táplálkozásterápia és életmódba 
épített – napi gyakoriságú – fizikai aktivitás mel-
lett integráns része az érintett személy részletes 
tájékoztatása betegségéről, a kezelés sikeréhez 
szükséges együttműködése és önmenedzselé-
se jelentőségéről, valamint lehetőségeiről (páci-
ensedukáció).

Az életmód-terápia a legtöbb esetben nem ele-
gendő. A következő lépés a gyógyszeres kezelés 
bevezetése, ami történhet tabletta vagy injek-
ció formájában. A tablettás kezelés akkor jöhet 
szóba, ha:
• az addig alkalmazott életmódkezelés mel-
lett is magasak a vércukorértékek (és a HbA1c  
7% feletti),

• nem extrém magas a vércukorszint (akkor 
ugyanis azonnali inzulinbevezetés szükséges),

• ha nincs a vizeletben kórosan felszaporodott 
bomlástermék (aceton),

• ha bizonyítottan nem fiatalkori cukorbeteg-
ségről van szó és nem áll fenn terhesség (akkor 
ugyanis inzulinkezelés szükséges).

Kinek segítenek a tablettás 
vércukorcsökkentő készítmé-
nyek?
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Ezek a gyógyszerek csak a 2-es típusú cukorbe-
tegség kezelésére használhatóak, 1-es típusú 
cukorbetegség fennállása esetén inzulinkeze-
lésre van szükség.

A tablettás kezelés önmagában a 2-es típusú cu-
korbetegek egy részében sem elegendő. 

Milyen tényezők befolyásolják a tablettás 
kezelés sikerét?

A tablettás kezelése sikerességét rontja, ha  
a cukorbetegség már hosszú ideje fennáll. Éven-
te általában a tablettával kezelt betegek 10%-a 
szorul a kezelés kiegészítésére, ami azt jelenti, 
hogy 10 évnél hosszabb ideje fennálló cukor-
betegség esetén a tablettás kezelés csak ritkán 
elegendő a normális vércukorértékek eléré-
séhez és megtartásához. Ezzel szemben rövid 
ideje fennálló betegség esetén a kezelés nagy 
valószínűséggel hatékony lesz.

Ha a tablettás kezelés elégtelenné válik (azaz 
nem sikerül a normális vércukorszinteket fenn-
tartani), a kezelés kiegészítésére van szükség. 
Ez lehet további tablettás, vagy injekciós keze-
lés. A tablettás kezelés sikertelensége önmagá-
ban nem függ össze a betegség súlyosságával, 
hiszen a szövődmények kialakulását nem a ke-
zeléshez szükséges gyógyszerek száma vagy 
fajtája határozza meg, hanem az elért vércukor-
szintek.

Súlyos fertőzés, szív- és érrendszeri megbete-
gedés (pl. agyvérzés, szívinfarktus), műtétek, 
bizonyos gyógyszerek (pl. szteroid) használata 
esetén előfordulhat, hogy a tablettás kezelés 
átmenetileg elégtelenné válik. Ilyen stresszhely-
zetekben a tablettás kezelés kiegészítése nél-
kül igen magas vércukorszint alakulhat ki, ami  
a stresszhelyzet rendeződését akadályozza.

 

Terhesség tervezésekor és a terhesség teljes 
időtartama alatt ellenjavallt a cukorbetegség 
tablettás kezelése az esetleges magzatkárosító 
hatás miatt. Ilyenkor az életmódi kezelés mellett 
inzulinkezelésre van csak lehetőség.

Nem minden tabletta hatása azonos és ezen 
gyógyszerek mellékhatásaikban is különböz-
nek. Az optimális kezelés kiválasztása türelmet 
igényel, a gyógyszereket igen gyakran kombi-
nálni kell akár egymással, akár az injekciós ké-
szítményekkel.

Milyen tablettás készítmények állnak ren-
delkezésre?

Ma az Európai Unióban a következő gyógyszer-
csoportokba tartozó készítmények állnak ren-
delkezésre 2-es típusú cukorbetegség kezelésé-
re:

• szulfanilureák

• biguanidok

• meglitinidek

• thiazolidindionok

• DPP-4- gátlók

• SGLT2-gátlók

• alfa-glukozidáz-gátlók

 A szulfanilureákat több mint 60 éve használják 
a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére. Ezek  
a gyógyszerek a hasnyálmirigy inzulinelválasz-
tását fokozva csökkentik a vércukrot. Bevételük 
napi 1-2 alkalommal, főétkezések előtt javasolt. 
Hatékonyan csökkentik a vércukrot, de kiha-
gyott étkezés esetén előfordulhat, hogy kó-
rosan lecsökken a vércukorszint.

A biguanidok a leggyakrabban használt vércu-
korcsökkentő gyógyszerek. Amennyiben hasz-
nálatuk nem ellenjavallt, a 2-es típusú cukor-
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Az étkezés első falatjával kell bevenni ezeket a 
tablettákat, leggyakoribb mellékhatásuk a has-
menés és a puffadás.

Kombinált tablettás kezelés

A tablettás vércukorcsökkentő gyógyszerek 
egymástól eltérő hatásmódja alapján logikus, 
hogy a készítmények kombinációi eredménye-
sebben csökkenthetik a vércukorszintet . Általá-
ban egy készítmény nem megfelelő hatékony-
sága esetén a gyógyszer cseréje helyett annak 
egy második vagy harmadik szerrel történő 
kiegészítése javasolt. A tablettás készítmények 
injekciós szerekkel (akár inzulinnal) is eredmé-
nyesen kombinálhatók.

Biztonságosak-e a vércukorcsökkentő tab-
letták?

Bár a vércukorcsökkentő gyógyszerek bizton-
ságosak, előfordulhat, hogy nem kívánatos 
kölcsönhatásba lépnek egyéb gyógyszerekkel. 
Minden új gyógyszer (gyógyhatású készítmény) 
elkezdése előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát, 
akit minden használt gyógyszeréről tájékoztat!

Mennyibe kerülnek a vércukorcsökkentő 
tablettás gyógyszerek?

A vércukorcsökkentő tabletták ára széles ská-
lán mozog. A hosszú ideje forgalomban lévő 
készítmények igen olcsóak, gyakorlatilag bárki 
számára megfizethetőek (pl. biguanidok, szul-
fanilureák). Bár az újabb készítmények  árát az 
egészségbiztosító bizonyos feltételek mellett 
jelentősen támogatja, akár 5-10-szer drágábbak 
lehetnek. Amennyiben a folyamatos gyógyszer-
szedést annak magas ára miatt nem tudja bizto-
sítani, konzultáljon orvosával! Ne feledje, hogy 
csak a megfelelő vércukorszintekkel biztosítha-
tó a cukorbetegség szövődményeinek leghaté-
konyabb megelőzése!

betegség kezelését a biguanidok közé tartozó 
metforminnal javasolják kezdeni. A metfomin 
fő hatása, hogy csökkenti a májból a glukóz ki-
áramlását. Általában napi 2 alkalommal kell be-
venni étkezés alatt vagy azt követően. Leggya-
koribb mellékhatása a hasmenés, ami az adag 
fokozatos emelése mellett csak ritkán fordul elő.

A meglitinidek szintén a hasnyálmirigy inzu-
linelválasztását fokozó gyógyszerek, azonban 
hatásuk rövidebb, mint a szulfanilureáké. Ennek 
megfelelően minden főétkezéssel (általában 
napi 3 alkalommal) kell ezeket a tablettákat 
bevenni. A meglitinidek mellett is előfordul-
hat kórosan alacsony vércukorszint, azonban 
rövidebb hatástartamuk miatt ez ritkább, mint  
a szulfanilureák mellett.

A DPP-4-gátlók olyan újabb tablettás készít-
mények, amelyek mellett csak extrém ritkán 
alakulnak ki kórosan alacsony vércukorszintek. 
Ezek a gyógyszerek megakadályozzák, hogy  
a szervezetben normálisan termelődő, és a has-
nyálmirigy inzulinelválasztását emelkedett vér-
cukorszintek mellett fokozó hormon (a GLP-1) 
lebomoljon. Mellékhatásaik ritkák.

Az SGLT2-gátlók a vesékben normálisan kiszűrő-
dő, majd visszaszívódó glukóz visszavételét aka-
dályozzák meg. Így a szervezet jelentős meny-
nyiségű cukortól szabadul meg, ami egyben 
energiaveszteséget is jelent, elősegítve a cukor-
betegek súlycsökkenését. Mivel a normálisan 
cukormentes vizelet az SGLT2-gáltók szedése 
mellett cukrot tartalmaz, ezek a készítmények 
húgy-ivarszervi fertőzésekre hajlamosíthatnak. 
 
Az alfa-glukozidáz-gátlók lassítják a szénhid-
rátok lebontását, így lassítva az élelmi rostok, 
kenyérfélék, tészták, vagy akár a kristálycukor 
felszívódását. Ennek megfelelően elsősorban 
az étkezés utáni vércukorszinteket csökkentik. 



Nincs jó, rossz vagy legjobb tabletta, keze- 
lőorvosa életkora, általános állapota és 
társbetegségei alapján dönti el, hogy  
a fenti készítmények közül melyik a legalkal-
masabb betegségének kezelésére.

Szúrni kell, de nem inzulin – 
GLP-1-receptoragonisták

Már a ’60-as években feltételezték olyan hormo-
nok (inkretinek) létezését, amelyek étkezés ha-
tására a bélben termelődnek, a véráram segítsé-
gével jutnak el a hasnyálmirigy szigetsejtjeihez, 
ahol fokozzák az inzulintermelést. Később si-
került két bélhormont is azonosítani, vércukor-
csökkentő hatásuk révén merült fel gyógyszer-
ként való alkalmazásuk gondolata.

Terápiás alkalmazás szempontjából az úgyne-
vezett 1-es típusú glukagonszerű-peptid (GLP-
1) tűnt ígéretesnek, de gyors lebomlása miatt 
gyógyszerként nem vált be. Gyógyszeripari ku-
tatómunka tette lehetővé olyan fehérjemole-
kulák kifejlesztését, amelyek szerkezetüket, ha-
tásukat tekintve a GLP-1-hez hasonlítanak, de 
lebomlásuk lassúbb, így terápiás falhasználásuk 
is lehetővé vált. Ezeket a bélhormonokhoz ha-
sonló szerkezetű gyógyszereket nevezik össze-
foglaló néven GLP-1-receptoragonistáknak (az 
agonista kifejezés utal arra, hogy a receptorhoz 
kötődő gyógyszer a természetben előforduló 
bélhormonnal azonos hatást fejt ki).

Hogyan adagoljuk a GLP-1-recetor-
agonistákat?

Mivel fehérjetermészetű készítményekről van 
szó, az inzulinhoz hasonlóan a bőr alá kell injek-
ciózni. Hatástartamuktól függően napi kétszer, 
napi egyszer vagy hetente egy alkalommal kell 
adagolni.

Milyen hatással rendelkeznek?

• A hasnyálmirigy szigetsejtjeiben fokozzák az  
 inzulintermelést, gátolják az inzulinnal ellen- 
 tétes hatású hormon (glukagon – májban  
 tárolt keményítőből glukózt szabadít fel, így  
 emeli a vércukrot) képződését.

• Gátolják a gyomorürülést, teltségérzetet 
  okoznak.

• Csökkentik az étvágyat.

• Csökkentik a máj glukóztermelését.

• Fokozzák a zsír- és izomszövet glukóz- 
 felvételét.

2-es típusú cukorbetegek kezelése so-
rán milyen előnyös hatás érvényesül?

• Csökkentik a vércukorszintet.

• Használatuk során kicsi a kóros vércukoresés 
 (hipoglikémia) kockázata, mivel csak a ma- 
 gas vércukorszintet mérséklik.

• Testsúlycsökkenést okoznak.

• Védő hatásúak az inzulintermelő sziget- 
 sejtekre.

Milyen mellékhatások léphetnek fel  
a kezelés során?

• Hányinger, hányás, emésztési zavar

• Allergiás bőrreakció a beadás helyén

• Hipoglikémia, ha a beteg más vércukor- 
 csökkentő gyógyszert is kap

• Heveny hasnyálmirigy-gyulladás

A GLP-1-receptoragonistákat általában más 
vércukorcsökkentő gyógyszerekkel kombinál-
va alkalmazzák életmódváltással (cukorbeteg- 
diéta, fokozott fizikai aktivitás) egyidejűleg. 
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Az 1-es típusú cukorbetegek betegségük felfe-
dezésétől inzulinkezelésre szorulnak, számukra 
más lehetőség nincs is.

A 2-es típusú cukorbetegek „betegségkarrier-
jében” az inzulinkezelés rendszerint a többedik 
lépcsőfok, és az érintettek gyakran állapotuk 
drámai változásával vonják párhuzamba. Tévhit 
azt gondolni, hogy eddig ön kicsit volt cukorbe-
teg, de most már igazán az lett. Az inzulinkeze-
lés bevezetése önmagában nem jelenti a beteg-
ség súlyosbodását. 

Ismernie kell azt a tényt, hogy a hasnyálmi-
rigy inzulintermelése évek alatt csökken, 
majd kimerül, ezért van szükség külső inzulin-
pótlásra. Ha a szervezetben nem termelődik 
elegendő inzulin, pótlása a legjobb kezelés. 
Hazánkban többféle világszínvonalú inzulinké-
szítmény áll a betegek rendelkezésére. Az in-
zulinok egyik része hosszú hatástartamú és az 
alapinzulinszintet biztosítja éjszakára és az étke-
zések közötti időszakra. Ezeket a készítménye-
ket nevezzük bazális vagy bázisinzulinoknak, 
naponta egyszer vagy kétszer alkalmazzuk őket. 
Az inzulinok másik csoportja rövid hatású, eze-
ket a főétkezések előtt adjuk, és az étkezések-
hez szükséges inzulint fedezik. Léteznek keve-
rék inzulinok is, amelyek a bázisinzulint és az 

étkezéshez szükséges inzulint – meghatározott 
arányban keverve – ugyanabban a patronban 
tartalmazzák.

Fontos tudni, hogy az inzulin szélsőséges kö-
rülmények között megromlik, és akkor elveszíti 
vércukorcsökkentő hatását. Hidegben megfagy, 
ez ritkán a hűtőszekrényben is előfordulhat, de 
inkább utazások esetén fontos figyelni rá. Ne 
adjuk fel inzulinunkat a poggyásszal, ha repülő-
re ülünk, és ne hagyjuk télen az autóban. Java-
solt a hűtőszekrényajtón tartani az inzulinjain-
kat. Melegben, tűző napon szintén károsodik az 
inzulinkészítmény. Nemzetközi színkódok alap-
ján a különböző inzulinkészítmények különbö-
ző színjelzést kapnak. Ez fontos segítség, hogy 
beadáskor se keverjük össze az inzulinokat.

Akár 1-es, akár 2-es típusú cukorbeteg, az inzu-
linterápia egy kezelési rendszer részeként kerül 
bevezetésre. A rendszer eleme még a rendszeres 
vércukormérés, az inzulinok pontos beadása, az 
étkezési szabályok betartása. Ez elsőre bonyo-
lultan hangzik, de a minden részletre kiterjedő 
betegoktatás során megtanítják az inzulinbe-
adó toll betöltésére, a tű felhelyezésére, az in-
zulin beadására, a vércukormérésre. Igy minden 
olyan fontos tudás birtokában lesz, amely segít-
ségével otthonában, a munkahelyén, a hétköz-
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napokon, ünnepnapokon döntést tud hozni az 
inzulinok adagjáról, az étkezésről, a mozgás el-
kezdéséről, rendkívüli vagy különleges élethely-
zetek megoldásáról. Emellett számos gyakorlati 
tanáccsal látják el a terápia sikere érdekében.

Az inzulinbeadás szabályai

Az inzulint inzulinadagoló tollal juttatjuk a bőr 
alatti zsírszövetbe, megfelelő mélységbe. Lehet-
séges beadási helyei: a has, a comb külső része 
és a fartájék.
Az alkattól, testsúlytól függően a tű hossza és 
vastagságmérete változhat. A nem megfelelő 
tű alkalmazásakor az előírt inzulinadag nem ke-
rül a megfelelő szöveti rétegbe. A beadón a tűt 
cserélni kell, mert a tű vége eltompul és a szúrás 
fájdalmas lehet, valamint roncsolja a bőrt.

A beadás után a tűt nem szabad azonnal kihúz-
ni, javasolt előtte ötig elszámolni. Ha túl gyorsan 
húzzuk ki a tűt, nem kerül be az egész beadott 
inzulinadag a megfelelő bőr alatti szövetréteg-
be. A beadás helyét kicsit mindig változtatni kell 
abból a célból, hogy ne alakuljon ki csomó, göb 
a szúrás helyén. Ha az inzulint göbbe adjuk, ak-
kor a hatása bizonytalan, nagy valószínűséggel 

csökken. A helyes inzulinbeadási technikáról 
kérdezze meg a gondozóorvost vagy a nővért!

A megfelelő rendszerben végzett vércukormé-
rések eredménye alapján ön legjobb tudása 
szerint dönt a beadandó inzulin mennyiségé-
ről, csökkentheti, illetve növelheti az adagot. Az 
egységek változhatnak évszakok szerint, moz-
gás-aktivitástól függően, betegségek esetén. 
Javasoljuk, hogy erről konzultáljon kezelőorvo-
sával!

Izulinkezelés 1-es és 2-es típú
cukorbetegségben

Miért van szükség az inzulinkezelésre 
1-es típusú cukorbetegségben?
 
Az 1-es típusú cukorbetegség oka, hogy elpusz-
tulnak az inzulint termelő sejtek a hasnyálmi-
rigyben. Így a szükséges inzulint injekció formá-
jában kell bevinni a szervezetbe.

Az inzulinkezelés ebben a típusban kétféle mó-
don történhet:

1. naponta többszöri inzulinadagolással (leg-
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többször naponta négyszer), inzulinadagoló toll 
alkalmazásával,

2. az inzulint folyamatosan, a bőr alá beszúrt 
csövön keresztül adagoló inzulinpumpa segít-
ségével.

Mindkét módszerrel a bejuttatott inzulin rész-
ben biztosítja a szervezet alap-inzulinigényét 
(bázisinzulinnal), részben pedig fedezi az egyes 
étkezésekhez szükséges inzulinmennyiséget 
(étkezési gyors hatású inzulinnal, lásd az ábrá-
kat). Az alapinzulinszint szükséges ahhoz, hogy 
az éhgyomri és a főétkezések előtti vércukor-
szint 1-es típusú cukorbetegségben lehetőleg 
4,5–7,0 mmol/l között legyen. Az étkezésekhez 
adott inzulin ideális esetben nem engedi, hogy 
túl magasra emelkedjen étkezést követően  
a vércukorszint, azaz ne legyen magasabb étke-
zés után másfél-két órával, mint 8-9 mmol/l.

1-es típusú cukorbetegségben mind a hazai, 
mind a nemzetközi ajánlások az inzulinanaló-
gok (módosított inzulinmolekulák) alkalmazá-
sát javasolják, bázisanalógot az alapinzulinszint 
biztosítására és gyors hatású inzulinanalógot 
az étkezésekhez. Az inzulinanalógok legfőbb 
előnye a hagyományos humán inzulinnal szem-
ben, hogy kevesebbszer fordul elő kórosan ala-
csony vércukorszint, azaz hipoglikémia.

Mi a titka a sikeres inzulinkezelésnek 
1-es típusú cukorbetegségben?

Soha ne felejtsük el a beadni az esedékes inzu-
lint, hiszen nélküle szervezetünk inzulin nélkül 
marad!

Az inzulinkezelés sikeréhez elengedhetetlen az 
alábbiak ismerete és megfelelő alkalmazása:

• A vércukorszint ismerete, ami elsősorban 
gyakori vércukorméréssel valósítható meg.  
A jól képzett cukorbeteg e mérési eredménynek 
megfelelően akár változtathat is az aktuálisan 
beadni kívánt inzulin adagján, vagy több napra 
vonatkozó vércukoreredmény alapján hosszabb 
távon is módosíthatja az inzulinadagot/adago-
kat.

• Ahhoz, hogy az étkezésekhez megfelelő 
mennyiségű inzulint adjunk, jól kell megbecsül-
ni az adott étkezés szénhidráttartalmát, vagy is-
merni kell az adott étel vércukoremelő hatását 
(amit szintén a korábbi vércukormérési eredmé-
nyekre alapozhatunk).

• A testmozgás általában lefelé viszi a vércukrot, 
így testmozgás előtt vagy után kevesebb inzulinra 
és több szénhidrátra lehet szükség. Ezt is csak 
rendszeres vércukorméréssel állapíthatjuk meg.
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• Ismerni kell az alacsony vércukorszint (hi-
poglikémia) okozta tüneteket, a hipoglikémia 
megelőzésének és elhárításának lehetőségeit! 
Az alkohol előbb emeli a vércukrot, majd né-
hány óra múlva csökkenti azt, és hipoglikémiára 
hajlamosít!

Mindezekről bátran kérdezze meg a kezelőor-
vost és a gondozó nővért! Minél többet tud  
a saját vércukorszintje „működéséről”, annál sza-
badabban élhet!

Miért lehet szükség az inzulinkezelés-
re 2-es típusú cukorbetegségben?

2-es típusú cukorbetegségben az inzulin nem 
termelődik kellő mennyiségben vagy hatása 
sem megfelelő. Az inzulinhatás csökkenésének 
legfőbb oka a túlsúly és a mozgásszegény élet-
mód.

A hiányzó inzulinhatás pótlásának az egyik leg-
természetesebb módja az inzulin adása. Az in-
zulinkezelés nem jelenti feltétlenül a 2-es típusú 
cukorbetegség rosszabbodását, és sikeres élet-
módváltás (fogyás, gyakori testmozgás) esetén 
akár el is hagyható.

Jól beállított cukorbeteg is kerülhet olyan élet-
helyzetbe, amikor a tabletták helyett átmeneti-
leg vagy véglegesen inzulinterápiát javasolunk.

Átmeneti inzulinkezelésre lehet szükség  
a 2-es típusú cukorbetegség felfedezésekor  
a magas vércukorértékek normalizálásához, mi-
vel így tudjuk az anyagcsere-egyensúlyt létre-
hozni. Szükséges lehet súlyos fertőzések esetén 
is, egyrészt mert ellenjavallt lehet a tablettás 
kezelés, másrészt a tabletták ilyenkor nem ele-
gendőek a gyógyuláshoz szükséges vércukor-
szint eléréséhez. Amennyiben a terhesség alatt 
cukorbetegség lép fel, a diéta mellett inzulinke-
zelés indokolt. Ezen esetekben az állapot rende-
ződése, a fertőzés meggyógyulása, után vagy  
a szülést követően a gondozóorvos dönt a to-
vábbi kezelés fajtájáról.

Ha a tablettás kezelés mellé kiegészítésként 
adjuk, akkor lefekvéskor egyszeri hosszú hatá-
sú, úgynevezett bázisinzulin-kezelést kezdünk, 
abból a célból, hogy az éhomi vércukorérték 
normális értékre csökkenjen. Terápiás siker ese-
tén ezen inzulinkezelés és a tabletták nappali al-
kalmazásával az anyagcserezavar rendeződhet. 
Azt tudnia kell, hogy ezen terápia rövid, 1–3 
éves időtartamra biztosít megfelelő anyagcse-
re-egyensúlyt.

Végleges inzulinkezelés akkor szükséges, ha 
más módon, vagyis korszerű tablettás kombiná-
ciós kezeléssel nem érjük el az egyéni célértéke-
ket. A naponta javasolt inzulininjekciók száma 
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a tervezett terápiától és a készítmény fajtájától 
függően változik.

A bázisinzulin+tablettás vagy akár közvetlenül 
a csak tablettás kezelést követően a kétszer-há-
romszor adandó, úgynevezett előkevert inzulin 
adagolása jöhet szóba.

Minél többször adjuk az inzulint, annál jobban 
megközelítjük az egészségeshez hasonló inzu-
linelválasztást. Ezért az esetek döntő többsé-
gében az intenzív inzulinterápiát javasoljuk. Ez  
a kezelési rendszer háromszori étkezési, gyors 
hatású inzulinból és általában egyszer, lefekvés-
kor adandó lassú hatású, úgynevezett bázisin-
zulinból áll.

Mi a célja a napi egyszeri inzulinadás-
nak 2-es típusú cukorbetegségben?

A napi egyszeri inzulinadás a legegyszerűbb 
módja az inzulinkezelésnek. Ilyenkor hosszú ha-
tású bázisinzulint alkalmazunk abból a célból, 
hogy jó legyen az éhgyomri vércukor. Ha ugyan-
is az éhgyomri és az étkezés előtti vércukorszint 
6,5 mmol/l alatt van, akkor esély van arra, hogy 
jelentősen javuljon az étkezéshez szükséges sa-
ját inzulintermelés.

Ma már lehetséges a bázisinzulin és GLP-1-recep-
toragonista (lásd korábban) készítmény együttes 
keverékben való adása is, ami egy új terápiás le-
hetőség a 2-es típusú cukorbetegségben.

Mikor alkalmazunk napi többszöri 
inzulinkezelést 2-es típusú cukorbe-
tegségben?

Napi többszöri inzulinkezelést (inzulinadás  
naponta kétszer, háromszor vagy négyszer) ak-
kor használunk, ha az étkezéseket is segíteni kell 
inzulinadással. Célunk, hogy étkezés után más-

fél-két órával se emelkedjen a vércukorszint tar-
tósan 8-9 mmol/l fölé!

Mi a titka a sikeres inzulinkezelésnek 
2-es típusú cukorbetegségben?

Az inzulinkezelés fontos része az inzulinadás 
előtt, illetve a kezelőorvossal vagy nővérrel 
egyeztetett időpontban végzett vércukormérés. 
A jól képzett cukorbeteg e mérési eredménynek 
megfelelően akár változtathat is az aktuálisan 
beadni kívánt inzulinadagján, vagy több nap-
ra vonatkozó vércukoreredmény alapján hosz-
szabb távon is módosíthatja az inzulinadagot/
adagokat. Fontos, hogy inzulinkezelés mellett is 
maradjon meg túlsúly esetén a kalóriaszegény, 
zöldségben gazdag étkezés, hogy a lehető leg-
kisebb inzulinadag elegendő legyen a jó vércu-
korszint fenntartásához, és elkerülhető legyen  
a hízás, sőt lehetséges legyen a fogyás is! Ismer-
ni kell az alacsony vércukorszint (hipoglikémia) 
okozta tüneteket, a hipoglikémia megelőzésé-
nek és elhárításának lehetőségeit! Mindezekről 
bátran kérdezze meg a kezelőorvost és a gon-
dozó nővért!
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A szulfanilureáknak nevezett cukorgyógyszert 
szedő és az inzulint alkalmazó betegek között 
végzett felmérések alapján elmondható, hogy a 
betegek az alacsony vércukorértékkel járó rosz-
szulléttől félnek a legjobban.

Ha a vércukorérték 4,0 mmol/l alá csökken, tü-
netek jelentkeznek. Ezt hipoglikémiának neve-
zik.

Bármilyen panasza van, mindig gondoljon vér-
cukoresésre, mérje meg vércukor értékét, ve-
gyen magához gyorsan felszívódó szénhidrátot, 
mert ezzel elkerülhető az állapot akár eszmélet-
vesztéshez vezető súlyosbodása!

A vércukoresés tünetei:

• verejtékezés,      • remegés,

• éhségérzet,         • idegesség,

• gyengeség,         • zavartság,

• álmosság,           • szédülés,

• látászavar,            • szapora szívdobogás.

• fejfájás,        

Ha valakinek rendszeresen van alacsony vércu-
korértéke, akkor ezek a tünetek, vészjelzések 
kialszanak. Az alacsony vércukorértékkel járó 
állapotok akár fele is diagnosztizálatlan lehet.  

Ez komoly veszélyt hordoz, mivel növeli a szív-
ritmuszavar, a hirtelen halál , valamint a szemfe-
néki kisérszövődmény kialakulásának, romlásá-
nak esélyét. 

A súlyos rosszullét megelőzése érdekében min-
dig tartson magánál szőlőcukrot, kis dobozos 
narancs- vagy almalevet! Ennek elfogyasztását 
követően 10-15 perc múlva mérje meg ismét  
a vércukrát, és fogyasszon lassan felszívódó 
szénhidrátot!

Javasoljuk, hogy hordjon cukorbetegséget fel-
tüntető karkötőt, és a személyi iratai között tart-
son egy kártyát, amelyen szerepel az ön cukor-
betegsége, az inzulinok neve és az értesítendő 
hozzátartozó telefonszáma.

MÁR MEGINT  
LEESETT  
A VÉRCUKROM!  
MIT TEGYEK?12
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• Ha tévedésből összekevertük az inzu-
linkészítményeinket, bajban lehetünk, hi-
szen a rendszert véletlenül megváltoztattuk.  
Ha a gyors inzulint adtuk be a lassú inzulin he-
lyett, akkor pluszétkezést kell beiktatnunk úgy, 
ahogy egyébként is étkezünk napközben ezen 
inzulinnal, hogy elkerüljük az alacsony vércu-
korral járó rosszullétet.

Minden olyan élethelyzet, amely eltér a minden-
napi rutintól és a cukorbeteg megszokott életvi-
telét megváltoztatja, újratervezést igényel. Erre 
fel lehet készülni, fel is kell készülni, hiszen e nél-
kül az anyagcsere-egyensúly felborul.

Milyen hibák okozhatják az 
ilyen rosszullétet?

• A mozgásnak jelentős vércukorcsökkentő 
hatása van. Gondolnunk kell erre, és mérnünk 
kell a vércukrunkat, valamint csökkenteni az in-
zulinadagot és kiegészítő étkezést kell bevezet-
ni az orvosunk tanácsa szerint. Ha az a testrész 
intenzíven mozog, ahova az inzulint beadtuk, 
fennáll a vércukoresés veszélye.

• Meleg bőrből gyorsabban szívódik fel a be-
adott inzulin. Vigyázni kell meleg vízű fürdők-
ben, és ezért sem javasolt a napozás inzulinos 
cukorbetegeknek.
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Rendkívüli helyzetekben

• többszöri alkalommal végzett vércukormé- 
 rés kívánatos,

• mindig tartsunk magunknál tartalék gyógy- 
 szert, inzulint, szőlőcukrot, ennivalót, vizet,

• tartsuk magunknál orvosi papírjainkat, de 
 legalább egy kártyát, amelyen a személyes  
 adataink mellett cukorbetegségünk kezelé- 
 séről is fontos, jól olvasható információk ta- 
 lálhatóak.

A lázas állapot vércukoremelő hatású. Ez akkor 
is így van, ha étvágytalanság miatt kevesebbet 
eszünk. A metformintartalmú gyógyszerek sze-
dését lázas állapot esetén szüneteltetni kell. Az 
inzulinok adagját módosítani kell, ami általában 
adagemelést jelent. Mindenféleképpen javasolt 
orvoshoz fordulni, mivel a magas vércukorérté-
kek a betegség gyógyulását lassítják, hátráltatják.

Hasmenés, hányás esetén az inzulinok adását 
nem szabad felfüggeszteni, az étkezéstől füg-
getlen bázisinzulint mindig be kell adni, az étke-
zési inzulinok adagját csökkenteni kell. Naponta 
többször kell vércukrot mérni!

Kontrasztanyagos röntgenvizsgálat esetén 
a metformintartalmú gyógyszerek szedését  

a vizsgálatot megelőző és az azt követő 48 órá-
ban szüneteltetni kell, mivel a metformin és  
a kontrasztanyag együtt vesekárosító hatású le-
het. Erre az átmeneti időre más gyógyszerelést 
javasolunk.

Cukorbetegek hasi ultrahangvizsgálatát álta-
lában kora reggelre szervezzük, mivel a tablettás 
kezelés időben kissé eltolható és az inzulinterá-
pia is könnyebben módosítható. Éhgyomorra 
végzett vizsgálatoknál csak tiszta víz iható, ha az 
orvos másképpen nem rendeli, semmi más nem 
fogyasztható.

Bizonyára előfordult már önnel, hogy összeke-
verte az inzulinokat. Szerencsés esetben gyor-
san észreveszi, hogy mi történt. Nem szabad 
megijedni, végig kell gondolni, hogy mi a teen-
dő. Ha a gyors hatású inzulint adta be a bázisin-
zulin helyett, akkor a szokásostól eltérően soron 
kívüli étkezést kell beiktatni. Ez lehet egy nagy 
és kisétkezés humán gyors inzulin extra beadá-
sakor, illetve egyszeri pluszétkezés gyors inzu- 
linanalóg téves beadása esetén.

Ha gyors inzulin helyett lassú, úgynevezett bá-
zisinzulint adott be, akkor tudnia kell, hogy  
a hatása 14–24 órán keresztül tart, ezért a gyors 
inzulinok adagja átmenetileg csökkentésre szorul.  

SPECIÁLIS  
ÉLETHELYZETEK 
CUKORBETEG-
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Nagyon fontos a többszöri vércukormérés!  
Forduljon kezelőorvosához!

Nyaraláskor végig kell gondoljuk, miben válto-
zik meg a napunk. Az inzulinterápia módosítás-
ra szorul, ha a mozgásaktivitásunk megnő, hide-
gebb vagy meleg országba utazunk, időzónákat 
lépünk át. Gondozóorvosunkkal az utazás előtti 
kontroll során ezeket mind egyeztethetjük. 

Hosszú utazás előtt kérjen orvo-
si ellenőrző vizsgálatot, bi-
zonyosodjon meg róla, 
hogy cukorbeteg-
ségének kezelése 
megfelelő, Tájé-
kozódjon annak 
az országnak az 
e g é s z s é g ü g y i 
helyzetéről, aho-
vá utazik. A fertő-
ző májgyulladás 
elleni védőoltás 
beadatása cukorbe-
tegek részére különö-
sen fontos bizonyos or-
szágokba történő beutazás 
előtt. A csapvíz és jég fogyasztása 
sok országban fertőzések veszélyét hordoz-
za. Ne fogyasszon bizonytalan eredetű, tárolású 
élelmiszert.

Kérjen gondozóorvosától angol nyelvű igazo-
lást betegségéről, kezeléséről, az értesítendő 
orvos címével. Mindemellett hasznos, ha útle-
vele vagy igazolványa mellett egy angol nyelvű 
kártyát hord diabeteszének, egyéb betegsége-
inek legfontosabb adataival. Mobiltelefonjába 
írja be az ICE nevet ( In Case of Emergency) és 
oda annak a telefonszámát, akit probléma ese-
tén értesíteni lehet.

Amennyiben az Európai Unio valamelyik orszá-

gába utazik, akkor váltsa ki az ingyenes euró-
pai egészségbiztosítási kártyát. Mindenképpen 
kössön biztosítást is az utazására. 

Az utazásához csomagoljon kétszer annyi meny-
nyiségű inzulint, tesztcsíkot, tűt, mint amennyi-
re előreláthatólag szüksége lesz. Amennyiben 
inzulinpumpát használ, akkor vigyen tartalé-
kelemeket és peneket is. Ügyeljen az inzulin 

tárolására, ne tegye ki az inzulin 
nagy melegnek, sugárzó 

hőnek, vagy fagynak. 
Amennyiben repü-

lőgéppel utazik, 
akkor a kézi-
p o g g y á s z á -
ban helyezze 
el a fenti esz-
közöket. Ez 
a csomag le-
gyen mindig 

önnel. Vigyen 
magával tar-

talék pent és ne 
felejtse el vércukor-

mérő készülékét és az 
egyéb gyógyszereit sem. Le-

gyen önnel szőlőcukor és/vagy cuk-
rot is tartalmazó gyümölcslé, keksz az esetleges 
„hypo” kivédése céljából. Amennyiben Gluca-
gen Hypokittel rendelkezik, akkor ellenőrizze 
annak lejártát, ha szükséges, írasson fel újat és 
azt vigye el magával.

Ha interkontinentális utazásra készül, akkor a di-
abeteszének gondozását végző orvossal beszél-
je meg az inzulinkezelés esetleges módosítását. 
Ha kelet felé utazik, akkor az időzónák átlépése 
miatt „rövidebbé”, ha nyugat felé utazik, akkor 
„hosszabbá” válik egy nap, így kevesebb, illetve 
több inzulinra lehet szüksége. Csak akkor adja 
be magának az étkezés előtti inzulint, amennyi-
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ben már megbizonyosodott róla, hogy rövide-
sen megkapja az adagját.

A sok órán át tartó utazás, ülés, nem elégséges 
folyadékfogyasztás miatt megnőhet a tüdőem-
bólia kialakulásának a veszélye. Ennek elkerülé-
se céljából a repülőgépen is fogyasszon bősé-
gesen folyadékot, tornáztassa lábait és tegyen 
a gépen rövid „sétákat”. Az utazás alatt is elle-
nőrizze többször vércukrát, és az érkezést köve-
tően is iktasson be több mérést. Utitársát tájé-
koztassa cukorbetegségéről, ha pedig egyedül 
utazik, akkor a légikísérőt.

Az utazáshoz válasszon könnyű, kényelmes láb-
belit, ne járjon sehol sem mezítláb és ne felejt-
kezzen el lábának, talpának napi vizsgálatáról. 

Amennyiben gépkocsit vezet majd, akkor elin-
dulás előtt ellenőrizze vércukrát, és ha szüksé-
ges, iktasson be extra étkezést. Legyen önnél 
megfelelő mennyiségű élelmiszer és készüljön 
fel az esetleges „hypo” kivédésére. Legalább 200 
km-enként tartson pihenőt, mozogjon.  

Ha az étkezésről a nyaraláskor magunknak 
kell gondoskodni, akkor a tanultak alap-
ján megtervezzük a fő és kisétkezéseket.  
A svédasztalos étkezésnél az általunk kiválasz-
tott ételek mennyiségére vigyáznunk kell, hi-
szen csábító lehet a bőséges választék.

Gondoskodjunk az inzulin és gyógyszereink 
megfelelő tárolásáról!

Az alkoholfogyasztás váratlan és kiszámítha-
tatlan vércukoreséshez vezethet. Ha az ital alko-
holtartalma magas (whisky, konyak, vodka stb.), 
akkor kifejezetten súlyos, alacsony vércukorral 
járó állapot alakulhat ki. Savanyú bor, sörök ese-
tén az alkoholfogyasztás vércukoresést okozó 
hatása kisebb, de fennáll. Édes likőrök, likőrbo-
rok fogyasztása esetén pedig igen magas vércu-
korértékek lesznek. Ha úgy döntünk, hogy vál-

laljuk ennek a kockázatát, többször mérjük meg 
vércukrunkat!

Védőoltással megelőzhető fer-
tőzések cukorbetegekben 

A cukorbetegséggel élőknek számolni kell azzal, 
hogy nagyobb eséllyel lépnek fel szervezetük-
ben különböző fertőző betegségek, miután im-
munrendszerük számára a fertőző betegségek 
elleni védekezés nehezebb. Különösen veszé-
lyeztetettek a rosszul beállított vagy nehezen 
beállítható cukorbetegek.

A fokozott fertőzéshajlam bizonyos fertőzések 
gyakoribb jelentkezésében és súlyosabb kórle-
folyásában nyilvánul meg. A megelőzhető gya-
kori fertőzések közül kiemelendő az influenza 
és a pneumococcus baktérium által okozott 
tüdőgyulladás.

Vizsgálatokból tudjuk, hogy az influenzavírus 
által a légcsőben és a hörgőkben okozott sé-
rülés mintegy elősegíti a pneumococcusok, 
illetve más baktériumok bejutását a tüdőbe.  
A cukorbetegek influenza és szövődményei 
miatt 3–6-szor gyakrabban kerülnek kórházba, 
mint a nem-cukorbetegek, és 6-szor nagyobb  
a halálos kimenetel valószínűsége. A pneu-
mococcus baktérium által okozott különösen 
súlyos tüdőgyulladás, illetve vérmérgezés is 
3-4-szer gyakrabban érinti a cukorbetegeket, il-
letve igényel intenzív osztályos ellátást.

Mind az influenza-, mind a pneumococcus-fer-
tőzés megelőzésére rendelkezésre  áll védőoltás. 
Ezek az oltások, ha nem is előzik meg a fertőzést 
minden esetben, de jelentősen csökkenthetik 
azok súlyosságát. Miután a két fertőzés előfor-
dulása szorosan összefügg, célszerű egyszerre 
mind a két oltást felvenni, hiszen vizsgálatok 
bizonyítják, hogy az influenza és a pneumococ-
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A lakosság gondolatvilágában teljesen ter-
mészetes a gyermekkori oltások rendje, 
ugyanakkor sok felnőtt idegenkedik és feles-
legesnek tartja a felnőttek oltását, sok más 
érv mellett azért, mert erősnek tartja magát, 
vagy nem hisz az oltás hatásában. Az idősek 
és a cukorbetegek fertőzések elleni védeke-
zőképessége – életkortól függetlenül – bizo-
nyítottan jelentős mértékben csökkent. Ezt  
a csökkenő védekezőképességet lehet ja-
vítani a védőoltásokkal. Nem szabad elfe-
lejteni azt sem, hogy az antibiotikumokkal 
szemben ellenálló baktériumok korában 
kevesebb lehetőség áll rendelkezésre a már 
kialakult fertőzés kezelésére, és ez tovább 
rontja a csökkent védekezőképességű em-
berek, mint a cukorbetegek eleve rosszabb 
gyógyulási esélyeit.

cus baktérium elleni együttes oltás csökkenti  
a súlyos megbetegedések számát.

Az influenzaoltást évente egyszer, ősz közepén 
célszerű beadni. Az évi ismétlés oka, hogy a vé-
dettség egy év alatt jelentősen csökken és az 
influenzavírus szerkezete gyakran változik, ami 
évente új védőoltás előállítását teszi szüksé-
gessé. A védőoltások elölt vírusokat vagy csak 
vírusalkotórészeket tartalmaznak, ezektől meg-
betegedni nem lehet. Magyarországon, sajnos, 
a rendelkezésre álló térítésmentes vakcina fel-
vétele is messze elmarad a kívánatostól.

A pneumococcus-fertőzés ellen két vakcina áll 
rendelkezésre: a nemzetközi és hazai ajánlások 
szerint először célszerű az úgynevezett konju-
gált vakcinát beadatni, majd később ezt kiegé-
szíteni a poliszaharid-oltással.

Bár a fenti két fertőzés a leggyakoribb, meg kell 
említeni, hogy a cukorbetegnek célszerű felven-
ni a hepatitis B vírus okozta májgyulladás, illetve 
a szamárköhögés elleni oltást is.



A cukorbeteg-gondozás célja a szövődmények 
kialakulásának megelőzése, korai felfedezése,  
a kóros elváltozások kezelése annak érdekében, 
hogy az ön jó életminősége megmaradjon.

A kisérszövődmény a szem, a vese és az ideg-
rendszer kisereinek károsodása.

A szem belső fényérzékelő rétege az ideghártya, 
az úgynevezett retina. A retina érhálózata káro-
sodhat vércukor-ingadozások következtében, 
aminek jeleit a szemész diagnosztizálja még az-
előtt, hogy ez a látásunkat zavarná. Időben fel-
ismerve a károsodás romlása lassítható, a látás-
vesztés folyamata megállítható. A szemészeten 
rendszeresen szemnyomásmérést végeznek és 
a szemlencse vizsgálata is megtörténik.

Bár nem kisérszövődmény, a fokozott szemnyo-
mással járó betegség, az úgynevezett glaukóma, 
valamint a szürkehályog is gyakoribb a cukor-
betegekben. Szemészeti gondozással, korsze-
rű   szemcseppekkel, egyes esetekben műtéttel  
a szemnyomás értéke normalizálható. A szürke-
hályog műlencse-beültetéssel gyógyítható.

A vesékben 1,5–2 millió szűrőegység, úgyneve-
zett nefron működik. A cukorbetegség, a magas 
vérnyomás, a dohányzás, a magas vérzsírok ezen 
kis tokban lévő érgombolyagok szerkezetét ká-
rosíthatják. Az ártalom évekig rejtett maradhat. 

A vesefunkció vizsgálata vérből és vizeletből 
történik. A kóros albuminürítés az érfal belső 
rétegének károsodásra utalhat, így fennállása 
esetén a szív-érrendszeri történések esélye nö-
vekedhet.

Ezen adatok és a hasi ultrahangvizsgálat ered-
ménye ismeretében állítható fel a szakvélemény 
a vesekárosodás meglétéről és fokáról. Cél  
a végstádiumú veseelégtelenség kialakulásá-
nak megelőzése. Így jó eséllyel a vesepótló ke-
zelés (dialízis) elkerülhető lesz.

Az idegszövődményt latin nevéből neuropá- 
tiának hívjuk. A háziorvosi rendelőben a diag-
nosztikus vizsgálatok lehetősége korlátozott, itt 
az alsó végtagok idegkárosodásának szűrővizs-
gálatára van lehetőség. Típusosan az alsó vég-
tagokon jelentkezhet mindkét oldali zsibbadás, 
égőérzés, zokniszerű érzészavar formájában. 
Speciális korszerű gyógyszerekkel a fájdalom 
csökkenthető, megszüntethető.

Részletes kivizsgálásra a neuropátia-centru-
mokban van lehetőség az ország egész terü-
letén. Egyes esetekben a szövődmény a belső 
szerveink működését károsítja.

A szív és a keringési rendszer érintettsége rit-
muszavart, szapora szívdobogást, felállás köz-
ben jelentkező hirtelen vérnyomásesést, ájulást, 
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gyengeséget okozhat. A szívinfarktus típusos 
tünetek nélkül, fájdalmatlanul léphet fel.

Az emésztőszerveket érintő neuropátia megne-
hezítheti a stabil vércukor-beállítást.

A gyomorürülés zavara, a hányás, hasmenés, 
lassult bélműködés, az epehólyag összehúzódá-
sának zavara nemcsak emésztőszervi panaszo-
kat okozhat. Ez a szövődmény is állhat a labilis 
vércukorértékek hátterében.

A húgyhólyag beidegzésének károsodása ese-
tén a teljes kiürítés zavart szenved, húgyúti 
fertőzések léphetnek fel. Az idegszövődmény  
a szexuális életet is kedvezőtlenül érintheti.

Mivel a verejtékmirigyek beidegzése is károsod-
hat, a felső testfélen fokozott izzadás, deréktól 
lefele pedig bőrszárazság jelentkezhet.

A kisérszövődmények megelőzéséhez és ke-
zeléséhez a tartósan jó anyagcserehelyzet 
rendkívül fontos!

Emellett a társbetegségek, a magas vérnyo-
más, a kóros vérzsírok tartós normalizálása 
elengedhetetlenül szükséges.

Cukorbetegség és retinopátia

Mi a retinopátia?

A retinopátia a cukorbetegség egyik késői szö-
vődménye, a szem ideghártyájának jellegzetes 
elváltozásokkal kísért károsodása. Az ideghártya 
éles látásért felelős helye a makula, ennek a te-
rületnek a károsodását makulopátiának nevezik.

A kórlefolyás során az ideghártya kisereinek fal-
szerkezete meggyengül, ennek következtében 
értágulatok, majd vérzések alakulnak ki, romlik 
az ideghártya vérellátása. Az oxigénhiány kö-
vetkeztében új, gyengébb falszerkezetű erek 
alakulnak ki, ami nagyobb kiterjedésű vérzések-
hez is vezethet.

Mi a retinopátia jelentősége?

A cukorbetegség okozta retinopátia Európában 
még mindig a szerzett vakság leggyakoribb oka. 
Az 1-es típusú cukorbetegekben az első eltéré-
sek megjelenése a cukorbetegség felismerése 
után 3-5 évvel várható, 15 éves betegségtartam 
után a betegek nagy részében valamilyen fokú 
elváltozás kialakul. A 2-es típusú cukorbetegek-
ben sokszor már a diagnózis felállításkor is lát-
hatóak a retinopátia jelei.

Hogyan ismerhető fel a retinopátia?

Látási panasz kezdetben nincs, míg a kórle-
folyás végén jelentős látásromlás, néha teljes 
látásvesztés alakulhat ki. A szövődmény idő-
ben való felismerését a rendszeres szemészeti 
vizsgálat biztosítja. A tágított pupilla mellett 
készült szemfenékvizsgálat vagy fundusfotó  
a cukorbetegség felfedezésekor, majd éven-
te egy alkalommal szükséges. Már kialakult 
szemészeti szövődmény esetén az ellenőrzés 
gyakoriságát a szemész szakorvos szabja meg. 
Terhesség során a retinopátia romolhat, ezért 
szemészeti vizsgálat szükséges a fogamzás előtt 
és a terhesség alatt is rendszeresen.

Hogyan előzhető meg a retinopátia?

A retinopátia megelőzésében, lassításában a 
minél tökéletesebb vércukorszint tartós biztosí-
tása döntő jelentőségű, ezen kívül a vérnyomás 
és a vérzsíreltérések megfelelő kezelésének is 
szerepe van. A dohányzás elhagyása a retino-
pátia megelőzése szempontjából is kedvező.

Hogyan kezelhető a retinopátia?

A kialakult diabéteszes retinopátia kezelésé-
ben az időben végzett lézerkezelés igazoltan 
hatékony. A lézerkezelés a károsodott területek 
vérkeringésből való kiiktatását jelenti, ezáltal az 
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épen maradt területek vérellátása javul, a nagy 
vérzések kialakulásának veszélye csökken. Az 
utóbbi időben a makulopátia kezelésében új 
gyógyszeres kezelési lehetőség is szóba jön.

Összefoglalás

A retinopátia a cukorbetegség késői szövődmé-
nye, valamelyik stádiuma idővel a legtöbb cu-
korbetegnél előfordul.

A leghatékonyabb megelőzést a vércukor,  
a vérnyomás és a vérzsírok normalizálása és  
a dohányzás elhagyása jelenti.

A retinopátia időben való felismeréséhez legalább 
évente végzett szemfenékvizsgálat szükséges.

Az időben megkezdett kezelés a látást meg-
mentheti.

Cukorbetegség és vese
A cukorbetegség egyik idült szövődménye 
a vesekárosodás (a diabéteszes nefropátia), 
amely tíz 2-es típusú cukorbeteg közül legalább 
négy-ötnél megjelenik. Magyarországon, az eu-
rópai országokhoz hasonlóan, a művesekeze-
lést igénylő végstádiumú vesebetegség leggya-
koribb oka.

Hátterében a magas vércukorszint hatására ki-
alakuló vesehajszálér-károsodás áll. A betegség 
kialakulásának kockázatát növeli a nem megfele-
lően beállított cukorbetegség, a hosszú cukorbe-
tegség-tartam, a társbetegségként fennálló ma-
gas vérnyomás, valamint a genetikai tényezők.

A cukorbetegség okozta vesekárosodás lassan, 
évek alatt és sokáig panaszok nélkül fejlődik 
ki. Emiatt fontos a szerepe a rendszeres szűrő-
vizsgálatoknak, amelyek segítségével a vese-
betegség időben felismerhető és a vesefunkció 
további romlásának megelőzésére/lassítására 
lehetőség adódhat.

A felismeréséhez vér- és vizeletvizsgálat szük-
séges. Először a vizeletben mutatható ki kóros 
mértékű fehérjeürítés (albuminuria/protei-
nuria). A vizsgálat történhet 24 órás gyűjtött 
vizeletből vagy reggeli első vizeletmintából. 
A laborvizsgálatokban a vese méregtelenítő 
működésének fokozatos romlása hívhatja fel  
a figyelmet a cukorbetegség okozta vesekáro-
sodás fennállására (kreatinin, glomeruláris filt-
rációs ráta [eGFR]).

A cukorbetegség okozta vesekárosodás felisme-
résének nemcsak a vese túlélése szempontjából 
van jelentősége, hanem a szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásának is fontos rizikófak-
tora. Így felhívhatja a figyelmet ez irányú szűrő-
vizsgálatok szükségességére is.

Hogyan előzhető meg vagy késleltet-
hető a cukorbetegség veseszövődmé-
nyeinek kialakulása?

• Az életmód megváltoztatása, a testsúly 
 csökkentése. Ebben fontos szerepe van a di- 
 éta tartásának, illetve a rendszeres testmoz- 
 gásnak.

• Megfelelő egyensúlyban lévő cukorbetegség.

• A vérnyomás rendszeres ellenőrzése és  
 megfelelő szinten tartása (140/85 Hgmm  
 alatt), a vérnyomáscsökkentők rendszeres 
  szedése.

• Gondozáson, szűrővizsgálatokon való rend- 
 szeres részvétel.

• Dohányzás elhagyása.

• Vérzsírok normalizálása.
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Cukorbetegség és neuropátia

A cukorbetegség szövődményeként kialaku-
ló idegkárosodás (neuropátia) a cukorbetegek 
életminőségét és életkilátásait is rontja. A fej-
lett ipari országokban a nem traumás eredetű 
alsó végtagi amputációk több mint a felét cu-
korbetegeken végzik, ezek közül elsősorban  
a neuropátiás eredetűek megelőzésére nyílna 
lehetőség időben történő felismeréssel, megfe-
lelő komplex kezeléssel.

A neuropátiának három típusát különböztet-
jük meg: a motoros (mozgatóidegeket érintő) 
neuropátiát, az autonóm neuropátiát, amely  
a vegetatív (akaratunktól független) idegrend-
szert károsítja és a szenzoros (érzőidegeket érin-
tő) neuropátiát.

Az autonóm neuropátia károsíthatja a szív- és 
érrendszeri, gyomor-bélrendszeri és a szexuális 
funkciókat, valamint a verejtékképző rendszert. 
Az autonóm neuropátiában szenvedő cukor-
betegek körében ötször magasabb a halálozási 
arány, mint a neuropátiában nem szenvedő cu-
korbetegek között.

Az autonóm neuropátia tünetegyüttesén belül 
kiemelkedő jelentőségű a szív- és érrendszert 
érintő autonóm neuropátia, amelynek tünetei 
lehetnek:

• nyugalomban jelentkező szapora szívdobogás;

• felálláskor jelentkező vérnyomásesés, ame- 
 lyet bizonytalan szédülés, gyengeség, lá- 
 tászavar, eszméletvesztés kísér; ezek a tüne- 
 tek gyakran összetéveszthetők a hipogli- 
 kémia (alacsony vércukor) tüneteivel. A ket- 
 tő elkülönítéséhez a tünetek idején végzett 
 vércukormérés és fekvő, majd álló helyzet- 
 ben végzett vérnyomásmérés szükséges.

A szenzoros neuropátiát a diabéteszes láb leg-
fontosabb kóroki tényezőjének tartjuk. Az ér-
zőidegek károsodása két egymással ellentétes 
tünetcsoportot okozhat. Egyrészt kóros érzetek 
jelennek meg (fájdalom, zsibbadás, bizsergés, 
„hangyamászásszerű érzés”), másrészt a normá-
lis érzetek csökkennek vagy teljesen megszűn-
nek. A fájdalom-, tapintás-, hő- és helyzetérzés 
csökkenése, súlyos esetben teljes megszűnése 
következtében a beteg nem érzékeli a lábat érő 
kisebb-nagyobb, sokszor mindennapos sérülé-
seket. Az észrevétlen sérülés fekélyképződés-
hez, fertőzések kialakulásához vezethet, ami 
az egész lábat veszélyezteti. A neuropátia kór-
ismézésében legfontosabb a láb megtekintése,  
a neuropátia tüneteinek és jeleinek a felismeré-
se. Neuropátia tüneteinek észlelésekor a cukor-
betegséghez csatlakozó idegkárosodás átfogó, 
részletes vizsgálatára neuropátia-központok-
ban nyílik lehetőség.

A megelőzésben fontos a megfelelő szénhidrát- 
anyagcsere-helyzet biztosítása, a rizikóténye-
zők (dohányzás, magas vérnyomás, zsíranyag-
csere-zavar) kezelése, a rendszeres lábápolás és  
a  láb önvizsgálata, valamint neuropátia-szűré-
sen való részvétel.

Fontos hangsúlyozni, hogy az érzéscsökkenés 
már korai stádiumban, teljesen tünetmentes 
betegekben is kimutatható, lehetővé téve az 
idegbántalom kezelésének idejében való meg-
kezdését.
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A nagyérszövődmény az általános érelmesze-
sedés kialakulása az artériákon. Ez a súlyos el-
változás a nem cukorbetegeken is fellép. Ha 
a cukorbetegek nagyérszövődményét a nem 
cukorbetegekéhez hasonlítjuk, elmondhatjuk, 
hogy korábban és kiterjedtebben lépnek fel az 
érfalban megfigyelhető elváltozások.

Az ereket belülről borító érfali hámréteg (endo-
tel) károsodása következtében bonyolult folya-
matok indulnak, aminek eredményeként meszes 
felrakódások alakulnak ki az erek falában.

Ezen úgynevezett plakkok felszíne egyenetlen, 
sérülékeny. Megrepedésük esetén egyrészt  
a helyszínen vérrög képződik, amely részleges 
vagy teljes elzáródást okozhat. Ezt trombózis-
nak nevezik.

Másrészt a vérrög a sérült érfaltól továbbsod-
ródik a vérárammal, majd szűkebb érszakasz-
hoz érve beékelődik, és ott okoz érelzáródást.  
Ezt nevezik embóliának.

Az elzáródásból következően az adott ér ellátási 
területén jelentkező oxigénhiány szövetkároso-
dást idéz elő.

Az érelmeszesedés tünetei, következményei az el-
látott szerv funkciózavarában nyilvánulnak meg.

Ha a koszorúsereken alakul ki a folyamat akkor 
fizikai terhelésre, időjárás-változáskor, stressz-
dús időszakok esetén a károsodott részen a szív-
izom oxigénellátottsága csökken. Ezt klinikailag 
mellkasi fájdalom panasza kíséri. Ezt angina 
pectorisnak hívják.

A szív elhelyezkedéséből adódóan ez gyomor-
fájdalomként is jelentkezhet. Azt, hogy átmene-
ti keringési zavarról, vagy elzáródásról van szó, 
cukorbetegekben nem lehet a fájdalom erőssé-
géből megítélni, mivel cukorbetegeknél a fáj-
dalomérzet csökkenhet. Ha a fájdalom jellege 
megváltozik, nitráttartalmú gyógyszer bevétele 
után nem szűnik, közérzete fokozatosan romlik, 
nagyon magas vércukorértékeket mér, gondol-
jon rá, hogy ez akár szívinfarktus jele is lehet. 
Azonnal kérjen orvosi segítséget, vagy hívja  
a mentőt a 112-es számon!

A nyaki verőerek állapotáról ultrahangvizsgá-
lattal kapunk képet. Mind az érelmeszesedés, 
mind pedig a nyaki erek szűkülete diagnoszti-
zálható. Érelmeszesedés esetén agyi keringési 
zavar léphet fel, amely lehet átmeneti vagy tar-
tós. Ezt stroke-nak nevezzük.
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Az agyban lévő érszakasz keringészavara, elzá-
ródása a hozzá tartozó állomány szöveti és funk-
cióbeli károsodását okozhatja. A stroke hirtelen 
lép fel, de gyorsan múló, rövid ideig fennálló 
tünetek megelőzhetik. Mik ezek a tünetek: 

•  átmeneti beszédzavar,
•  átmeneti látászavar,
•  egyik oldali végtag,
•  testfél,
•  az arc vagy az ujjak zsibbadása.

Ha csak 1-2 percig tartanak, 
akkor is nagyon komolyan 
kell venni! Tünetek ese-
tén azonnal orvos-
hoz kell fordulni a 
túlélési esélyek 
javítása és az 
agyi károsodás 
m é r t é k é n e k 
c s ö k k e n t é s e 
é r d e k é b e n . 
Nagyon fontos 
ezeket a tüne-
teket ismerni, ha 
jelentkeznek és az 
orvos nem elérhető, 
azonnal mentőt kell hívni  
a 112-es számon!

Fizikális vizsgálattal az alsó végtagi pulzusok 
egészséges esetben jól tapinthatóak, az alsó 
végtag bőre egészségesen rózsaszín és meleg. 
Hideg lábszár, sápadt alsó végtag, a két oldal 
közötti különbség jelzi, hogy artériás keringési 
zavar lépett fel.

Alsó végtagi Doppler-ultrahangvizsgálattal az 
artériákban mérhető a véráramlás megváltozá-
sa, kórossá válása. Ha a szűkület foka nő, kiter-
jedtebbé válik, egy vérrög elzárja az amúgy is 

beteg érszakaszt, nagyon erős nyugalmi fájda-
lom jelentkezik. A végtagon vérellátás hiányá-
ban szövetelhalás, gangréna léphet fel.

A cukorbetegség okozta idegszövődmény és 
az alsó végtagi artériákon jelentkező érelme- 
szesedés külön-külön és együtt is felelős lehet 
az alsó végtag elvesztéséért.

Az angiológus-érbelgyógyász szakorvos rész-
letes kivizsgálással szakvéleményt alkot az erek 

állapotáról.

A nagyérszövődmények 
megelőzéséhez és 

kezeléséhez a do-
hányzás elha-

gyása, az alko-
holfogyasztás 
mérséklése, a 
magasvérnyo-
m á s - b e t e g -
ség kezelése, 

a kóros vér-
zsírszint tartós 

n o r m a l i z á l á s a 
elengedhetetlenül 

szükséges. Emellett a 
tartósan jó cukoranyag-

csere rendkívül fontos.

Járásgyakorlatokkal, korszerű gyógyszerek-
kel, adott esetben értágítással, érműtéttel az 
alsó végtag elvesztése megakadályozható.

Magas vérnyomás és cukorbe-
tegség
A magasvérnyomás-betegség (hipertónia)  
a szív-érrendszeri megbetegedések egyik fon-
tos rizikótényezője. „Néma gyilkosnak” is neve-
zik, mert sokszor tünetek nélküli.

A cukorbetegség minden típusában gyakran 
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találkozunk hipertóniával. Együtt még nagyobb 
veszélyt jelentenek, mert jelentősen fokoz-
zák a szívinfarktus, az agyi katasztrófa, a szív- 
elégtelenség és a vesebetegség kialakulásának 
kockázatát.

A betegek egy része még nem tud a betegségé-
ről, de a kezeltek többsége sincs célértéken.
Magyarországon a becslések szerint 4 mil-
lió ember szenved ebben a betegségben.  
A 65 éves kor felettiek több mint 60%-át érinti.

Fontos ismerni a magasvérnyomás-betegség  
rizikótényezőit, amelyek a következők:

• Életkor

• CUKORBETEGSÉG
   Fokozott stressz

• Magas vérnyomás előfordulása a vér szerin- 
 ti rokonságban, vagy korábban észlelt  
 magas vérnyomásérték az egyéni kórelőz- 
 ményben

• Túlsúly vagy elhízás

• Mozgásszegény életmód

• Dohányzás

• Túlzott alkoholfogyasztás

• Túlzott sóbevitel

A betegség felismerése után gyógyszeres  
kezelés szükséges. Sok esetben több gyógyszer 
kombinációjával lehet csak elérni a célvérnyo-
mást.

Mit jelentenek a vérnyomásértékek?

• Az első szám a szisztolés érték, amely  
 a szív összehúzódásakor mért nyomást mu- 
 tatja a verőerekben.

• A második számot diasztolés értéknek ne- 
 vezzük, amely a szív elernyedt állapotában  
 mért vérnyomást jelzi.

• Digitális mérőkön megjelenő harmadik 
  szám a percenkénti pulzusszámot mutatja.

Minden orvos-beteg találkozás alkalmával szük-
séges vérnyomásmérés is. Magas vérnyomásról 
beszélünk 140/90 Hgmm értéktől.

A megfelelő kezelésben, illetve a betegség meg-
előzésében is fontos szerephez jut az egészsé-
ges életmód.

• Egyen kevesebb sót! (A nyári időszak kivételt  
 képezhet.)

• Tartson egészséges, kiegyensúlyozott dié- 
 tát! (Gyümölcsök, zöldségek, rostok)

• Rendszeresen mozogjon, törekedjen az ide- 
 ális testsúly elérésére, megtartására!

• Stresszoldó tevékenységek javasoltak.

• Hagyja abba a dohányzást!

• Alkoholfogyasztás ne legyen több férfiaknál  
 napi 2 dl, nőknél napi 1 dl bornál!

Kóros vérzsírértékek

A zsírok fontos szerepet játszanak testünk ener-
giaellátásában, szervezetünk 
egészséges működé-
sében (pl. a sejthár-
tya felépítésében, 
egyes hormo-
nok képzésé-
ben). A zsírok 
részben a szer-
vezetünkben – 
döntően a máj-
ban – képződnek, 
részben étkezés so-
rán jutnak be. Ameny-
nyiben vérszintjük kórosan 
magas, az erek falában lerakódva érelmeszese-
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dést idéznek elő és fokozzák a szív- és az érrend-
szeri betegségek (infarktus, stroke) kockázatát.  
A vérzsírvizsgálat során különböző vérzsírfajtá-
kat mérnek, így a trigliceridet és az összkolesz-
terint. Az összkoleszterinen belül két különböző 
összetevőt határoznak meg, az LDL- és a HDL-ko-
leszterint. Az LDL-koleszterin az úgynevezett 
„rossz koleszterin”, ennek emelkedése felelős 
elsősorban az érelmeszesedés kialakulásáért.  
A HDL-koleszterin a „védőkoleszterin”, elszállítja 
a koleszterint az érfalból a májba, csökkenti az 
érelmeszesedés előrehaladását.

Milyen vérzsíreltérések jelentkeznek 
cukorbetegségben?

Az 1-es típusú cukorbetegségben nincs sajátos 
vérzsíreltérés, magas vércukorszint esetén a tri- 
gliceridszint is emelkedik. A 2-es típusú cukorbe-
tegségben gyakran figyelhetők meg jellegzetes 
vérzsíreltérések: magas triglicerid, összkoleszte-
rin, LDL-koleszterin és alacsony HDL-koleszterin.

Miért szükséges a kóros vérzsír keze-
lése?

A vérzsírok kóros szintje növeli a szív- és érrend-
szeri betegségek kockázatát, ezért értéküket 
olyan szintre kell csökkenteni, ahol ez a kockázat 
már nem számottevő. A terápia elsődleges célja 
az LDL-koleszterin szintjének csökkentése, fon-
tossági sorrendben ezt követi a HDL-koleszterin 
növelése, majd a trigliceridszint csökkentése.  
A kezelés célértékei az egyén szív- és érrendszeri 
veszélyeztetettségétől függően változnak.

 
 

Milyen kezelési lehetőségek vannak?

A kóros vérzsírértékek alapvető kezelését az 
életmód-terápia jelenti. Ez magában foglalja  
a megfelelő diétát (állati zsírok, belsőségek, 
zsíros tejtermékek, alkohol kerülése), a normá-
lis testsúly elérését, a rendszeres fizikai aktivi-
tást. Az életmód-terápia sikertelensége vagy 
súlyosabb vérzsíreltérések esetén gyógyszeres 
terápia szükséges. A gyógyszerek közül a szta-
tinok elsősorban az LDL-koleszterin, a fibrátok 
a triglicerid szintjét csökkentik. Szükség esetén 
a koleszterin bélből való felszívódását gátló ké-
szítmény is adható.

A vérzsírok vizsgálata évente legalább egy al-
kalommal javasolt, kóros vérzsírszintű betegek 
esetében gyakoribb ellenőrzés szükséges.

Összefoglalás:

•  a kóros vérzsírértékek a szív- és érrendszeri  
 betegségek kockázatát fokozzák,

•  a vérzsírparaméterek rendszeres ellenőrzése  
 a cukorbetegek gondozásának fontos része,

•  a kóros vérzsír kezelését a megfelelő diéta, 
 a fizikai aktivitás és a gyógyszeres kezelés  
 jelenti.
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A nem baleseti okokból történő alsóvégtag-
vesztés hátterében döntő részben a cukorbe-
tegség áll. A cukorbetegség késői szövődménye 
a diabéteszes láb tünetegyüttese. Ezen komplex 
szövődmény következménye lehet a lábujjak, 
lábfej, alsó végtag amputációja, ami rokkant-
sághoz vezet, rontja az életminőséget, a mun-
kaképesség csökken, vagy teljes mértékben el-
vész.

Az alsó végtagon a kisérszövődmény, az ideg-
szövődmény veszélyezteti a láb épségét.  
A lábboltozatok ellapulnak, a láb csontjaiban 
csontritkulás alakul ki, a talpi nyomáspontok 
áthelyeződnek, itt a bőr elvékonyodik. Olyan 
talprészek kerülnek nyomás alá, amelyek nem 
rendelkeznek megfelelően vastag talpi zsírpár-
nával. Kalapácsujjak és lúdtalp alakul ki. Talpi 
fekély keletkezik, amely egyre mélyebbé válhat, 
és fertőzés kapujaként szolgálhat. Ezen elválto-
zás rendkívül lassan gyógyul, e folyamat akár 
1,5–2 évig is elhúzódhat.

Súlyos fájdalmak léphetnek fel. Az éjsza-
kai pihenést megzavarja a lábfejek, láb-
szár égő fájdalma, amely a későbbiekben 
napközben is jelentkezhet. Ugyanakkor  
a lábfej érzéketlenné válhat. Érzészavar esetén 
akár a teljes fájdalomérzet elvész. A sérülések 

észrevétlenül, fájdalom-
jelzés nélkül károsítják  
a bőr épségét.

Sérülés, fertőzés 
esetén nagy ve-
szélynek van 
kitéve a láb. A 
talp bőre szá-
raz, repedezé-
sek alakulhat-
nak ki behatolási 
kapuként szolgál-
va a kórokozóknak. A 
kis erek károsodása miatt  
a szövetek táplálkozása romlik. 
Az alsó végtagot ellátó nagy erek érelmeszese-
dése, érszűkülete esetén a károsodás veszélye 
tovább nő.

Egészségügyi szakemberek, akik csapatmunka 
keretén belül a diabéteszes lábbal foglalkoznak: 
háziorvos, diabetológus, angiológus-érbelgyó-
gyász, neurológus-ideggyógyász, sebész, érse-
bész, radiológus-röntgenorvos, bőrgyógyász, 
rehabilitációs szakorvos, körzeti nővér, diabé-
tesz-nővér, edukátor, podiáter-lábspecialista.
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 LÁBÁPOLÁSI TANÁCSOK

A hangsúly a megelőzésen van! Ha dohányzik, 
segítünk a leszokásban. Egyéni és kiscsoportos 
leszokást támogató terápiára van lehetőség. 
Korszerű, átmenetileg javasolt gyógyszeres se-
gítséggel a nikotin utáni vágy sikeresen csök-
kenthető. Ezzel egy időben dietetikai tanács-
adáson való aktív részvétel indokolt a hízás 
megelőzése érdekében.

Gondozás keretén belül javasolt háziorvosunk, 
diabetológusunk tanácsa szerinti időszakos 
vizsgálatok elvégzése. Nagyon fontos a vércu-
kor-, a vérnyomás-, a vérzsírcélértékek elérése 
és megtartása. A rendszeres vércukor- és vér-
nyomásmérés a gondozás sikerét elősegíti.

Általános és kardiológiai állapottól függően min-
den nap tegyen meg legalább kettőezer, maxi-
mum tízezer lépést. Lépésszámláló vagy okos-
telefon segítségével a lépések száma mérhető, 
számszerűsíthető. Fogyás esetén mérséklődik az 
alsó végtag ízületeire és a talpakra jutó teher.

•  a  lábujjakon, 

•  a  talpon jelentkező elszíneződés, 

• hámhiány, 

•  seb, 

•  sápadt, hideg alsó végtag,

• nyugalmi fájdalom 

 esetén haladéktalanul forduljon orvoshoz!

Diabéteszes láb, az amputáció 
megelőzése

Amennyiben az alábbi tüneteket 
észleli, feltétlenül jelezze kezelőorvo-
sának!
•  A láb zsibbadása, görcse, tűszúrásszerű vagy  
 égő fájdalma. A lábak nem tűrik a paplan 
 érintését. A panaszok a zokni-kesztyű vona- 
 lában kifejezettek. A panaszok éjszaka foko- 
 zódnak.

•  Hűvös láb, sápadt bőr, terhelésre jelentkező  
 fájdalom.

Kockázati tényezők, amelyek mellett 
könnyebben alakulnak ki lábsebek:
• a köröm és a bőr gombás fertőzése,
• száraz, hámló bőr,
• berepedezett bőr,
• bőrkeményedés, tyúkszem,
• benőtt köröm,
• csontdeformitások (bütyök, kalapácsujj),
• vizenyő.

Ezen elváltozások megléte esetén kérjen  
tanácsot kezelőorvosától!
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Lábápolási szabályok

• Vegye szemügyre a lábait mindennap! (tük- 
 röt is használhat, vagy családtagja segítsé- 
 gét is kérheti)

• Otthoni lábápolási eszköz a körömcsípő,  
       a kerámia sarokreszelő és a habkő legyen! 

•  TILOS a bőrkeményedéseket éles eszközzel  
 vágni, szikét használni!

• Vágja rendszeresen a körmeit egyenesre,  
 de ne túl rövidre!

• Mossa és szárítsa a lábát minden  nap!  
• Ne járkáljon mezítláb!

• Védje lábát a túl hideg és túl meleg ingerek- 
 től!

• Ha a lábápolással egyedül nem boldogul, 
 kérje pedikűrös segítségét!

• Ne használjon zsíros krémet, a száraz 
 talp ápolásánál a hidratálás a lényeg   
 (pl. Cremor Aquosus)!

• Kényelmes, lábat nem nyomó cipő viselése  
 javasolt, szükség esetén cukorbetegeknek  
 ajánlott speciális gyógycipőt viseljen!

• Puha pamut- vagy gyapjúzoknit válasszon!

• Kérje meg kezelőorvosát, hogy évente egy- 
 szer vizsgálja meg a lábait!

Életmódbeli tanácsok, amelyek be-
tartása nagyban hozzájárul a szövőd-
ménymentes élethez:
• Dohányzásról való leszokás,

• súlykontroll,

• mindig jobb szénhidrátanyagcsere- 
 helyzetre való törekvés,

• a vérnyomás- és vérzsírparaméterek normál- 
 tartományban tartása.
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A mai modern  világban nagyon fontos a meg-
jelenés, és az ápoltság. A szájüregünk állapo-
ta azonban nem csak a külsőnket, hanem az 
egészségünket is nagymértékben befolyásolja. 
A megfelelő fogmosási szokások megismerése 
segít megelőzni a fogszuvasodást, és a fogágy-
betegséget. 

Miért kell egy diabéteszes betegnek erre 
sokkal nagyobb gondot fordítania?

• Az anyagcserehatások és a szájüregi higiéné 
szoros összefüggésben vannak egymással. Mint 
minden rossz fog, úgy a gyulladt íny is góc! Ha 
valamilyen negatív folyamat játszódik le a szá-
jüregünkben, akkor sokkal nehezebb a jó vércu-
korszintet tartani. Szájüregi problémák esetén 
magasabb inzulin és gyógyszeradagok kellhet-
nek az optimális vércukorszint fenntartásához.

• A rossz vércukorszint negatív hatással van  
a szájüregünkre, a nyál savszintjének és  össze-
tételének változása súlyos következményekkel 
jár, megnövekszik az esély a fogszuvasodásra,  
a fogkőképződésre és fogínygyulladásra. 

• Ezek a folyamatok egymást láncreakciósze-
rűen erősíthetik

Diabéteszem van, mit tegyek?

• Keresse fel legalább évente a fogorvosát, 
és vegye komolyan a diabetológusa javaslatait.  
A jó vércukorszint és a szájüregi egészség hosz-
szú távon kifizetődő. 

Milyen eszközöket használjak?

• Javasolt mindenképpen sűrűszálú, puha 
fogkefét alkalmazni, amennyiben ínyvérzést 
tapasztal étkezés vagy fogmosás során. Ha bár-
mi vérzik rajtunk, azonnal orvoshoz fordulunk. 
Ugyanezt kell tenni fogínyvérzés esetén is,  
a fogorvoshoz kell elmenni, ahol a professzioná-
lis ultrahangos fogtisztítás eltávolítja a fogköve-
ket. A rendszeres fogorvosi ellenőrzés és az ott-
honi rendszeres szájápolás segít megszüntetni 
a fogínygyulladást, és az ezt követő vérzést. Fo-
gínysorvadás és mélyebb fogkövek esetén ér-
demes parodontológus szakorvos segítségét 
igénybe venni, hogy a folyamatot meg lehessen 
állítani. Kezeletlen fogínysorvadás fogelvesztés-
hez is vezethet.

• Fogköztisztító kefe és fogselyem használa-
ta szintén javallott, fogmosás után a megfelelő 
méretű kefékkel a fogak közötti területek tisztí-
tását elvégezzük, ezzel a fogak egymás felé te-
kintő felszínei megtisztulnak. 

SZÁJHIGIÉNÉ          
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• A gyógyszereinket a szokások szerint vegyük 
be, vagy adjuk be!

• Legyen nálunk vércukormérő!

• Legyen nálunk gyorsan felszívódó szénhid-
rát! (szőlőcukor, gyümölcslé, csoki, tej)

• A fogászati beavatkozások után kövessük a 
fogorvosunk tanácsait!

• Tájékoztassuk a fogorvost diabéteszünkről!      

• Mindig először alaposan fogat mosunk, 
majd ezt követően használhatunk fogselymet, 
fogköztisztító kefét és alkoholmentes szájvizet. 

• A fogmosás legalább 2 percig tartson

• A fogmosás történjen körkörös mozdulatok-
kal, nem pedig a mindenki által ismert „sikáló” 
mozdulatokkal. Az íny és a fogak találkozásánál 
gyűlik meg az ételmaradék és lepedék, itt érde-
mes jó munkát végezni. 

Mire figyeljünk a fogorvosnál?

• Együnk, mielőtt fogorvoshoz mennénk, ki-
véve, ha előre felhívták a figyelmünket hogy ne 
tegyük!
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HOGYAN  
KÉSZÜLJÜNK FEL 
A SZAKORVOSI  
VIZITRE?18

Miért megyünk szakorvosi vizitre? Egy kedves 
beteg válasza: mert egyedül ezt nem lehet jól 
csinálni! Ez valóban így van! Cukorbetegségben 
az orvosi munka eredménytelen, ha a beteg 
nem fogadja el az orvos tanácsait, de a beteg 
sem képes orvosi segítség nélkül egyensúlyban 
tartani cukorbetegségét.

Magyarországon diabetológiai szakellátó he-
lyek jöttek létre, ahol megfelelően képzett dia- 
betológus orvosok, diabetológiai szakápolók és 
dietetikusok végzik a gondozást. A gondozás 
célja a cukorbetegeket érintő kóros állapotok 
korszerű diagnosztikája és kezelése, valamint 
– a betegekkel szoros együttműködésben −  
a közel normális anyagcsere-állapot folyamatos 
fenntartása, vagyis a cukorbetegség akut és kró-
nikus szövődményeinek megelőzése, a rosszab-
bodás lassítása és a betegek életminőségének 
javítása.

A gondozás szemlélete az utóbbi években 
megváltozott. Edukatív szemléletű gondo-
zás folyik, ami a betegek mind nagyobb mér-
vű bevonását jelenti a gyógyítás folyamatá-
ba. Ez magában foglalja az elérendő célok 
közös meghatározását (vércukorérték, test-
súlycsökkentés stb.), a megvalósítás eszköze-
inek, lehetőségeinek a megbeszélését (élet-

mód, diéta, mozgás, gyógyszerek, inzulin,  
a társbetegségek gyógyítása). Az értékelés fo-
lyamata, az ellenőrzés (HbA1c, túlsúly, vérnyo-
más, egyéb laboreredmények, önellenőrzés 
eredményei) és az újabb célok meghatározása 
mind e folyamat részét képezik.

Az eredményes munkának sok feltétele van!  
Az eredménytelenség, a bosszankodás, a kel-
lemetlenségek elkerülése miatt készülni kell  
a szakorvosi vizitre!

Első alkalommal:

• vigyük magunkkal a beutalót, tb kártyát, 
személyazonosító és lakcímkártyát;

• készítsünk listát a korábbi betegségekről,  
a szedett gyógyszerekről (vagy vigyük magunk-
kal a gyógyszerdobozokat);

• vigyük magunkkal a vércukormérő készülé-
ket és a tesztcsík dobozát;

• ha inzulinnal kezeltek vagyunk, vigyük ma-
gunkkal az inzulinbeadó peneket!

Kontrollvizitek alkalmával:

• az előző vizit után írjuk be a határidőnapló-
ba  a következő vizit időpontját, és tervezzük 
meg, hogy mikor menjünk laborba és más szak-



vizsgálatra (ha orvosunk erre beutalót adott), 
hogy a következő vizitre minden leletünk ké-
szen legyen;

• ha valamilyen probléma miatt nem tudunk 
a következő viziten megjelenni, ezt mielőbb je-
lezzük, és kérjünk új időpontot;

• feltétlenül vigyük magunkkal az előző vizi-
ten kapott leletet;

• minden vizit előtt jelentkezzünk be a beteg-
regisztrációnál;

• ha nevünk, lakcímünk, telefonszámunk 
megváltozott, azt feltétlenül közöljük mind a re-
gisztrációnál, mind a szakrendelésen;

• feltétlenül vigyük magunkkal, ha van, a vér-
cukor- és vérnyomás-naplónkat;

• készítsünk listát, hogy a viziten mit kell meg-
beszélni orvosunkkal: panaszok, szokatlan tü-
netek, lábfájdalmak, alacsony vércukor okozta 
rosszullétek (milyen napszakban, mi okozhatta), 
milyen egyéb problémánk van, ami befolyásol-
hatja közérzetünket, vércukraink alakulását;

• készítsünk listát, milyen, a szakrendelésen 
beszerezhető dokumentumokra van szüksé-
günk (felírási javallat, recept, adóigazolás, jo-
gosítvány-meghosszabbítási javaslat, beutaló 
esedékes szakorvosi vizsgálatokra, például sze-
mészetre, érsebészetre stb.)!

A felsoroltakon túl az eredményes munka fel-
tétele a megfelelő kommunikáció, vagyis hogy 
egymással megfelelő módon beszéljünk, így  
a betegek jobban megértik az orvost, illetve az 
orvos is jobban megérti betegét. Az orvossal 
való találkozás általában stresszhelyzet, amikor 
megváltozik az emberek viselkedése. Van, aki 
hallgatag, van, aki szószátyár lesz, vagy éppen 
mindent elfelejt. Próbáljuk meg a fontosnak vélt 

információkat elmondani, az orvos kérdéseire 
célzottan válaszolni. Valós adatokat közöljünk, 
soha ne hallgassunk el lényeges információkat 
szégyenérzet, bűntudat miatt.

De a betegek is kérdezhetnek! Kérdezzenek bát-
ran, amikor nem egészen világos az, amit az or-
vos kér, mert a kezelőorvos számára fontos, hogy 
betege pontosan betartsa az utasításait!

A szakorvosi vizit célja, hogy orvos és betege 
együttműködve közösen érjék el a kitűzött célt, 
a lehető legjobb egészségi állapot biztosítását. 
Ennek érdekében szükséges, hogy felkészül-
jünk a szakorvosi kontrollokra, majd a viziteken 
beszéljünk kevesebbet, de mondjunk többet.  
A megfelelő szakmai ismeret is csak jó orvos-be-
teg együttműködés révén segíthet!
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