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A diabétesz globális prevalenciája:

A betegek becsült száma 2000-ben ill. 2030-ra.

Wild S et al. Diabetes Care 2004; 27:1047-1053. Hossan P et al. N Engl J Med 2007; 356(3):213-215.



A cukorbetegség „járványszerűen” terjed és 
jelentős anyagi terhet jelent világszerte

2013-ban 382 millió 
cukorbeteggel számoltunk

2035-re számuk 592 millió 
lesz, ez 55%-os

növekedést jelent 



20-69 év férfiak: 10%, nők: 6%

55 év felett: 16-20 %

A cukorbetegség előfordulása Magyarországon

Betegszám

Évszám

Diabetes mellitus prevalenciája (1999-2011)

Jermendy Gy. szerk. A Magyar Diabetes Társaság szakmai irányelvei 2014. 
Diabetologia Hungarica. 2014/1. Supplement
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Diabetes – Aggasztó tények

• A 2-es típusú diabetes prevalenciája folyamatosan nő 
az urbanizáció ártalmai, az elhízás és mozgásszegény 
életmód járványszerű terjedése miatt

• A cukorbetegség szövődményei miatt évente több 
százezer, hazánkban 4000 amputációt végeznek

• A betegek 10-20 %-ának halálát veseelégtelenség 
okozza

• Általában a diabetes 5-10 évvel rövidíti meg a 
páciensek életét, a halálok – szív érrendszeri betegség
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A 2-es típusú diabetes növeli a mortalitást

1. The Emerging Risk Factors Collaboration. JAMA 2015;314:52-60. 2. Nwaneri et al. Br J Diabetes Vasc Dis 2013;13:192; 
3. Morrish et al. Diabetologia 2001;44(suppl 2):S14.

Összmortalitás rizikó1

Diabeteszes betegeink 52% -a kardiovaszkuláris (CV) ok miatt hal meg 2,3

NINCS diabetes
NINCS MI

MI Diabetes +  MI

x 1

x 2

x 3.7

diabetes

x 1.9

Kockázati ekvivalencia



A cukorbeteg szív-érrendszeri betegségben 
(makrovaszkuláris szövődmények)  fog meghalni!

CV betegség

52–80%

Vese betegség

10–20%

Cerebrovascularis betegség

15%

A cukorbetegség 

megduplázza a szív-

érrendszeri betegségek 

kialakulásának esélyét
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1. Nwaneri et al. Br J Diabetes Vasc Dis 2013;13:192
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A diabetes szövődményei
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A gyógyszeres terápia célja:
megvédeni a beteget a diabétesz szövődményeitől

Mikrovaszkuláris
szövődmények

Diabeteses
retinopathia

Diabeteses
vesebetegség

Diabeteses
neuropathia

Diabetes

Makrovaszkuláris
szövődmények

Alsó végtag
amputáció

Koronáriabetegség

Stroke

Myocardialis infarctus

Perifériás érbetegség

Adaptált ábra:Grobbee DE. Metabolism 2003;52:24

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Akut és krónikus szövődmények

Akut

- diabeteses 

ketoacidózis (DKA)

- hyperglykaemiás

hyperosmolaris 

szindróma

(HHS)

- hypoglykaemia

- metformin asszociált 

laktátacidózis

Krónikus

-microvascularis szövődmények:

nephropathia

retinopathia

neuropathia

-macrovascularis szövődmények

- fertőzések
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Akut szövődmények
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Diabeteses ketoacidózis
(DKA)

• Hyperglykaemia + metabolikus acidózis + 
emelkedett ketontest-szint

• Abszolút (relatív) inzulinhiány + magas 
ellenregulációs hormonszint (glükagon, 
katecholamin, kortizol, növekedési hormon)

• Mortalitás (felnőtt) 5 %

• Húgyúti infekció, tüdőgyulladás, (kokain, 
antipszichotikumok)
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A vércukor-emelkedés patomechanizmusa

diabéteszes ketoacidózisban
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A ketontest-képződés patomechanizmusa

diabéteszes ketoacidózisban
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Hyperglykaemia

Ozmotikus diuresis

Hypovolaemia +

elektrolitvesztés

Ketontestek

Víz- és elektrolitvesztés

(Na+,K+, Mg2+, Ca2+)

(Na+,K+,Cl-, HPO4
2-, Mg2+, Ca2+)

GFR csökken Vízveszteség 5-6 l

Na-hiány 7-10 mmol/tskg

K-hiány 3-5 mmol/tskg
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A DKA tünetei
• Exsiccosis: száraz bőr és nyálkahártya, 

tachycardia, alacsony vérnyomás, kipirult arc

Ha felálláskor RR > 15/10 Hgmm-rel ↓→ 3-4 l Ha

fekve is alacsony RR → 5-8 l

• Kussmaul légzés: acidózis miatt 

(tüdőembólia, tüdőgyulladás, hisztéria)

• Hasi fájdalom: „pseudoperitonitis”

(metabolikus acidózis)

• Tudatzavar: coma (hiperozmolaritás) < 20 %

• Acetonszagú lehelet

• DKA 25-40%-a gyermek-és serdülőkorban,

15-20%- a felnőttkorban korábban nem
diagnosztizált cukorbetegségben jelentkezik! 
Vércukormérés!!!
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A DKA laboratóriumi diagnosztikus

kritériumai

• Vércukorszint > 13,9 mmol/l 

(euglykaemia mellett is lehet)

• pH < 7,30

• Se HCO - < 15,0 mmol/l3

• Ketonuria vagy ketonaemia

• Anionrés > 10-12 mmol/l 

(DKA 20-30 mmol/l, 

laktátacidózis > 35 mmol/l)
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Paraméterek Enyhe

DKA

Közepes

DKA

Súlyos DKA

Vércukor

(mmol/l)

>

13,9

>

13,9

>

13,9

Artériás

pH

7,25 -

7,30

7,00 -

7,24

<

7,00

Se bikarbonát

(mmol/l)

15 -

18

10 -

<15

<

10

Ketontest

Se/vizelet

pozitív/pozití

v

pozitív/pozití

v

pozitív/pozití

v

Anionrés

(mmol/l)

Na+ - (Cl-+HCO3-)

> 10 > 12 > 12

Tudati

állapot

megtartott megtartott/ 

aluszékony

stupor/coma
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Egyéb paraméterek

• Láztalanság (nem zárja ki az infekciót)

• Hyponatraemia

• Kiindulási K-szint normális vagy magasabb

• Kiindulási Se kreatininszint magasabb

• Fvs ↑ (10.000-20.000), > 20.000 → infekció

• TG ↑

• Amiláz- és lipáz-emelkedés pancreatitis 

nélkül

• SGOT-, GTP-, LDH-, CPK-emelkedés
21



Állapot felmérés + iv. folyadékpótlás 0,9 %-os NaCl,

~ 1000ml/1.óra (15-20 ml/tskg/h)

Folyadék:

0,9 % NaCl

4-14 ml/tskg/h

250-500 ml/h


vc ≤ 13,9

mmol/l


Inzulin (iv., K!): 

bolus 0,1 E/tskg

 inzulininfúzió

0,1 E/tskg/h


vc ≤ 13,9 mmol/l


Káliumpótlás:

- K+ < 3,3

mmol/l inzulin

NEM,

40 mmol K+/h
- K+ > 5,5 mmol/l 

K+ NEM

Bikarbonát:

- pH >

7,0 NEM

- pH 6,9-7,0

50 ml 8,4

% NaHCO3

200 ml H2O-

benRindex 5

150-250

ml/h

0,05-0,1

E/tskg/hCÉL vércukor: 

8,3-11,0

mmol/l!!!

- K+ 3,3 - 5,5

mmol/l

20-30 (40)

mmol/l K+ adás

- pH < 6,9 

100 ml 8,4

% NaHCO3

400 ml H2O-

ben
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Hyperglykaemiás hyperosmolaris

szindróma (HHS)

• Főleg 2-es típusú DM

• Mortalitás 5-25 %

• Az inzulinhiány kisebb és az ellenregulációs

hormonok szintje alacsonyabb, mint DKA-

ban

• Hiányzó/enyhe ketosis (nincs lipolízis)

• Mélyülő tudatzavar! (hiperozmózis)

• Cél vércukor:13,9-16,7 mmol/l (> 315

mosm/kg)

11,0 mmol/l (< 315 mosm/kg) 23



Hyperglykaemiás hyperosmolaris

szindróma (HHS)

Paramétere

k
Vércukorszint

(mmol/l) Artériás pH

Se bikarbonátszint

(mmol/l) Ketontest

szérum/vizelet

Effektív Se ozmolaritás

(mosm/kg)
/2xSeNa+vércukor (mmol/l)/

> 33,3

> 7,3

> 15

neg./enyhe

poz.

> 320

stupor/com

a 24



A hipoglikémia kumulatív incidenciája 
2-es típusú cukorbetegekben (UKPDS)

*Kijelölt terápia alkalmazása 6 év utánkövetéssel
**Orvosi segítséget vagy kórházi felvételt igényel

UKPDS. Diabetes. 1995;44:1249-58.

Hipoglikémia (%)

Terápia n* HbA1c (%) bármilyen Jelentős**

Diéta 676 8,0 3,0 0,15

Szulfonilurea 922 7,1 45,0 3,3

Inzulin 689 7,1 76,0 11,2

Elhízott betegek alcsoportja

Diéta 297 8,2 2,8 0,4

Metformin 251 7,4 17,6 2,4
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A HbA1c és a súlyos hipoglikémiás epizódok 

összefüggése

Diabet Med 1993; 10: 238–245.



A glikémiás kontroll és a CV események

Skyler JS, és mtsai. Diabetes Care. 2009;32:187-92.
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VADT

A súlyos hipoglikémia jelentősen 
gyakoribb az intenzíven kezelt

cukorbetegekben

ADVANCE Collaborative Group. N Engl J Med. 2008;358:2545-59., ACCORD Study Group. N Engl J Med. 
2008;358:2545-59.,Duckworth W, és mtsai. N Engl J Med. 2009;360:129-39. 



ACCORD: nagyobb mortalitás a 
súlyos hipoglikémiás epizódon 

átesettekben

1.2%

3.3%

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
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SH = severe hypoglycaemia

The cause of the increased mortality could not be proven; 

severe hypoglycaemia was implicated

ACCORD Study Group. N Engl J Med. 2008;358:2545-59.



A hypoglyceamia által okozott fokozott 
mortalitás potenciális okai lehetnek

Aritmiák az abnormális repolarizáció miatt a nagy 
kockázatú betegekben (ISZB, cardiális autonom
neuropatia), „dead in bed” syndrome

Fokozott trombotikus/csökkent trombolitikus készsége

Katekolaminok által előidézett kardiovaszkuláris 
változások

› Magasabb szívfrekvencia

› Silent szívizom iszkémia

› Angina és AMI

Diabetes Care. 2010 June; 33(6): 1389–1394. 



A hipoglikémia és a vércukor gyors változása 
myocardium ischaemiát okozhat

Desouza LC, és mtsai. Diabetes Care. 2003;26:1458-89.

*P<0,01 vs hiperglikémia és normoglikémia esetén jelentett epizódok

Folyamatos glükózmonitorozó rendszer (continuous glucose monitoring 
system, CGMS) és Holter monitorozás 

Összes epizód

Mellkas-
fájdalommal 

/anginával társuló 
epizódok

EKG eltérésekkel 
járó epizódok

Normoglikémia gyors változás nélkül N/A 0 0

Hipoglikémia 54 10* 6*

-szimptomatikus 26 10* 4*

-aszimptomatikus 28 - 4*

Hiperglikémia 59 1 0

Glükózszintek gyors változása                                                
(>5 mmol/óra)

50 9* 2

72 hours monitoring

Conclusion: Hypoglycemia is more likely to be associated with cardiac ischemia and symptoms than normoglycemia and 
hyperglycemia, and it is particularly common in patients who experience considerable swings in blood glucose.





A vércukorprofil napszaki alakulása folyamatos 
glükóz monotorozással (CGMS)

Simonyi G. Metabolizmus 2012;10(5):320-324.



A vércukorprofil napszaki alakulása folyamatos 
glükóz monotorozással (CGMS)
szulfonilureával kezelt betegben

Simonyi G., Kempler P. Metabolizmus 2014;12(1). In press



A hypoglycaemia hatásai 

Diabetes Care. 2010 June; 33(6): 1389–1394. 



Vese

 Renin

Szív

 Pulzusszám Arrhythmia

 Szimpatikus tónus

Julius et al. 1996

 Baroreflex

Hypertonia Metabolikus

eltérések

Arteriolák

 Vasc.

resist.

Thrombotikus 

tényezők
Post-capillaris

venulák

Hematokrit  Aggregáció



Hypoglykémia és aritmia 

Pitvarfibrilláció

QT megnyúlás
› Hirtelen halál

Torsade de pointes

Fatális aritmiák
T-U hullám alternans

Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th Edition



A hypoglykémia hatása a QTc szakaszra

szerzők vizsgált populáció QTc         ΔQTc      

ms       ms

Marques T1DM 583 162

Robinson egészséges 450 70

Robinson egészséges 480 90

Lee                              T1DM 448 57

Ireland egészséges 459 67

Koivikko T1DM 419 13

egészséges 448 32

Laitinen egészséges 429 30

Landstedt-Hallin T2DM 491 61

átlag: 467,4 53,5

Rövidítések:

T1DM: 1-es típusú diabetes mellitus

T2DM: 2-es típusú diabetes mellitus



A QT változás mechanizmusa

• A hypoglykémia miatt aktiválódó szimpato-adreng 
rendszer, amelynek során adrenalin és noradrenalin kerül a 
keringésbe. 

• A csökkenő kálium szint, amelyet a fokozott inzulin és 
adrenalin szint okoz. 

Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 9th Edition



Effect of experimental hypoglycaemia on 
QT interval

5,0 mmmol/l 2,5 mmol/l

BA

QTc= 610 ms
HR= 61 bpm 

QTc= 456 ms
HR= 66 bpm 

International Diabetes Monitor 2009; 21(6): 234-241.
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gátlása

Hormonális 
ellenreguláció

- glukagon

- adrenalin

Tünetek

-autonom

-neuroglycopéniás

Neurologiai
dysfunkció

Kognitív 
dysfunkció

EEG jelek

Súlyos 
neurologiai
tünetek

-konvulziók

-kóma

A hypoglykaemia fázisai, szövődményei és 
hatásai 1

1. Simonyi G. Medvegy M.: EKG és hipoglikémia. Metabolizmus 2011



Külső segítségre szoruló hypoglykaemia

kezelése

• Kontaktusképes betegnél cukros folyadék itatása

• 1 amp. (1,0 mg) GlukaGen adása sc./im. 

(hozzátartozó)

• 6-12 g iv. glükóz adása (komp. eü. dolgozó)

• Kórházba szállítás:

-a beteg nem tér magához

- maradvány neurológiai tünet

- a beteg felügyelete nem oldható meg

-szulfonilurea szedése (elhúzódó ill. visszatérő hypo.)
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Hipoglikémia cukorbetegségben
• Iatrogén: inzulin, SU, glinidek

• Alacsony vércukorszint, mely veszélyezteti a 
beteget

• Vércukorszint (plazma) vagy szöveti glükóz-szint

• Hipo  3,9 mmol/l
-a fiziológiás posztabszorptív plazma glükóz-szint
alsó határa

- ellenreguláció kezdődik nem-diabéteszes egyénben

- már csökkenti a következő hipoglikémiára adott

választ

- nem okoz tünetet (nem-DM, jó metabolikus kontroll)→ van idő Seaquist ER, Diab Care 2013; 36: 1384-1395.

MDT Szakmai Irányelv 2014 44

 3,9 mmol/l (70 mg/dl) /ADA, MDT/



Hipoglikémia megelőzése:

•Gyakori vércukor ellenőrzés
–(lefekvés elő tt min 6 mmol/l !)

–4 mmol/l alá ne engedje a vércukrát

•Elsősegélyként mindig legyen nála cukor, vagy cukros üdítő ,

betegazonosító kártya

•Vegye figyelembe, hogy a mozgás csökkenti a vércukor szintet

•Alkoholt sose igyon üres gyomorra, és sose lépje túl a

mértéket



Testmozgás: inzulin érzékenység

javul

•A kiegészítő CH mennyisége és fajtája függ a mozgás 

tartamától és intenzitásától

–20 perces séta még nem igényel +CH-t, de az intenzív

erőkifejtéssel járó rövid ideig tartó sport +10-20g CH

elfogyasztását teheti indokolttá

–Hosszantartó sportoláskor időközönként menet közben is szükség

lehet a CH pótlásra

–sportolás befejezésekor is ajánlott kevés CH elfogyasztása, főleg,

ha a tervezett étkezési idő még messze van

–Szükség lehet az inzulin dózis csökkentésére is

–de: a túl magas (15 mmol/l feletti) vércukorszint esetén végzett

sportolás ronthatja az anyagcsere-állapotot!



Metformin asszociált laktátacidózis

(MALA)

• Metabolikus acidózis (pH < 7,35)

• Emelkedett tejsavszint ( 5,0 mmol/l)

• Emelkedett anionrés (> 10 mmol/l)

• Csökkent bikarbonátszint (< 15 mmol/l)

• Súlyos alapbetegség + metformin szedés 
(bélnyálkahártyában glükóz  laktát )

• Előfordulás 5-9/100.000 beteg/év, 
mortalitás 50%

• A prognózis az alapbetegségtől függ
47



A metformin kezelés

abszolút kontraindikációi

• Beszűkült vesefunkció

GFR < 45 ml/perc (30 ml/perc)

• Metabolikus acidózis (akut vagy chr.)

• Jódtartalmú kontrasztanyaggal végzett 

intravascularis vizsgálat (angiogr., CT)

48



Krónikus szövődmények

49



A szívinfarktus és a microvascularis

szövődmények a HbA1c függvényében
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HbA1c

Retinopathy 

Nephropathy 

Neuropathy

Macrovascular 
disease

DCCT

9  7%

76%

54%

60%

41%*

Kumamoto

9  7%

69%

70%

-

-

UKPDS

7,9  7%

17-21%

24-33%

-

16%*

A jó glykaemiás kontroll (HbA1c)

csökkenti a diabeteses szövődményeket

* not statistically significant

DCCT Study Group. N Engl J Med 329:977-86, 1993 

Ohkubo Y. Diabetes Res Clin Prac 28:103-17, 1995 

UKPDS Study Group. Lancet 352:837-53, 1998
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A glükóz-profil progresszív romlása

előrehaladott T2DM-ben

A1c

>9%

Monnier L és mtsai. Diabetes Care 2007; 30:

263-269

8-9%

7-8%

6,5-7%

<6,5%

52
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Az edukáció paradoxonja



A krónikus szövődmények

kialakulását befolyásoló tényezők

• Hyperglykaemia

• Hypertonia

• Hyper-(dys-)lipidaemia

• Inzulinrezisztencia

• Genetikai adottságok

55



A hyperglykaemia okozta toxikus

változások

• Akut, reverzíbilis intracelluláris 

metabolikus változások

• Kumulatív, irreverzíbilis hatások a stabil 

makromolekulákban

56



A hypeglykaemia okozta intracelluláris

metabolikus változások

57



A fokozott proteinkináz C (PKC)

aktivitás következményei

58



Akut, reverzíbilis intracelluláris

metabolikus változások

• a polyol anyagcsereút fokozott 

aktivitása

• a megváltozott proteinkináz C aktivitás

• a korai glikációs termékek megjelenése

• a szabadgyök-képződés fokozódása

59



Korai glikációs termékek  közbülső glikációs termékek  késői glikációs

termékek

Késői glikációs termékek keletkezése:

H

fehérje +

redukáló

cukor

Schiff bázis Amador

i

terméke

k

Késői glikációs

termékek (AGE)

keresztkötései

CML

(N-karboximetil

lizin)

PirralinPentozidin
AFPG

(1-alkil-2-formil-3,4-

diglűkozil-pirrol)

FFI

(2-(2-furoil)-4(5)-(2-furanil)-

1H-imidazol)
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A késői glikációs végtermékek

hatásai

• Keresztkötött proteinek és kollagén az 

extracelluláris mátrixban

• Receptoriális hatás

• Intracelluláris DNS keresztkötések
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Funkcionális változások

diabeteses angiopathiában

• Növekedett kapilláris véráramlás

• Fokozott permeabilitás

• Megváltozott reológiai viszonyok

- megnövekedett plazma viszkozitás

- csökkent vörösvérsejt deformabilitás

- fokozott thrombocyta aggregáció
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Strukturális változások

diabeteses angiopathiában

• Szénhidráttartalmú plazmafehérjék

fokozott kilépése az érlumenből

• Az extracelluláris mátrix mennyisége

megnő

- BM vastagodás

- mesangialis mátrix szaporulat

- az érfal kollagén tartalma nő

• Endothel-, mesangialis és artériás

simaizomsejt hypertrophia és

hyperplasia 63



Nephropathia
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A nephropathia stádiumai T1DM-ban

Stádium

I.hypertrophia 

hyperfiltratio

II.glomerularis 

szöveti károsodás

GFR PU

 nincs

RR

norm.

Histologia

glomerularis 

hypertrophia

GBM vastag, 

mesangium 

/ nincs, norm.

átmeneti

III. „kezdődő” 

nephropathia

/ MAU +

perziszt.

normálison 

belül 

súlyos II. st.

IV. kialakult 

nephropathia

 macro-

albumin-

uria

 glomeruloscl., 

arterioscler., 

tubulointerst.
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A microalbuminuria kritériuma és

kezelése
• Szűrés T1DM évente 1x (legalább), 

T2DM diagnóziskor

• Vizelet albuminürítés 30-300 (299) mg / 24 óra

• 3 különböző mintából 2 pozitív (vizeletgyűjtés)

• Zavaró körülmények kizárása

(láz, húgyúti infekció, szívelégtelenség stb.)

• ACE-gátló kezelés (ARB), jó glykaemiás

kontroll

• DM + albuminuria 20-szoros CVD
mortalitást növelő kockázat
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A nephropathia diabeticára

NEM jellemző

• Gyors progressio (gyorsan kialakuló 

nephrosis)

• Kifejezett haematuria, vvs cylinderek

• Retinopathia hiánya

• Rövid cukorbetegség-tartam (1-es típusban)
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Szemészeti szövődmények
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A retinopathia diabetica

stádiumai
Nem-proliferatív retinopathia diabetica

• enyhe nem-proliferatív (régen háttér-rp.): 
microaneurysma, kemény exsudatum, 
pontszerű vérzés, (panaszt nem okoznak)

macula-oedema

macula-

ischaemia

• súlyos nem-proliferatív (praeproliferatív):

előző eltérések nagy számban, gyapottépéses
gócok, eltérések mind a 4 quadransban
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A retinopathia diabetica

stádiumai

Proliferatív retinopathia

• kifejezett látásromlás, vakság

• érújdonképződés, retina leválás, üvegtesti 

vérzés, glaucoma
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Megelőzés!

• Legalább évente, DE szükség esetén gyakrabban 

szemészeti kontroll!

• Laser időben!!!
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Diabeteses neuropathia

• 10-éves betegségtartam esetén: kb. 50%

• Patogenezis: a vasa nervorum mikrocirkulációs zavara + a nem-
enzimatikus proteinek glikozilálódása

I: Perifériás senso-motoros polyneuropathia (80%): distalis, 
(elsősorban alsóvégtagi) 

– érzészavarok: hypaesthesia: érzéskiesés, hő- és fájdalomérzet csökken; 
paraesthesia („burning feet”),

– areflexia

– korai jel a vibráció-érzés zavara (hangvillával)

II: Autonóm  diabetes neuropathia (lásd tovább) 
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Autonóm  diabetes neuropathia

• Szív: a diagnózis fellállításakor 15%, 20 év múlva >50%-ban, négyszeres kamrai 
arrhythmia rizikó
– „néma” ischaemia és infarctus, fokozott mortalitással
– a reflexes szívritmus-változás csökkent: felálláskor, Valsalva manőver során, 

(24 h Holter-EKG is mutatja); nyugalmi tachycardia (paraszimpatikus (n. vagus
ártalom),

– orthostatikus hypotonia
• Gyomor-bél traktus: nyelőcső motilitási zavar dysphagia, gastroparesis

(gyakoribb), csökkent bél motilitás: étkezés után hasmenés, székrekedéssel 
váltakozó; anorectalis incontinentia

• Urogenitalis rendszer (parasympathicus ártalom): hólyagatónia: a nehezített 
ürülés kedvez a fertőzéseknek; erectilis dysfunctio

• Neuroendokrin rendszer: az asympathicotonia miatt terhelésre, orthostasisra, 
hypoglycaemiára csökkent catecholamin kiáramlás: a beteg kevésbé érzékeli a 
hypoglycaemiát

• Termoregulációs zavar: csökkent verejtékképződés, értágulat (meleg-száraz 
diabeteses láb)
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Napjainkban cukorbetegben jelentkező alsó végtagi 
panasz esetén az orvos és a beteg is a leggyakrabban 
obliteratív verőérbetegségre gondol. 

Epidemiológiai vizsgálatok adatai szerint a neuropathia 
gyakoribb, mint az obliteratív verőérbetegség 
diabetesben. 

Forrás: Kempler Péter 77



85% 15%

A talpi fekélyek etiológiája

Neuropathiás 
vagy 

neuroischaemiás

Csak
ischaemiás

BoultonAJM. Lowering the risk of neuropathy, foot ulcers and amputation.

Diabetic Med 1998; 15 (Suppl 4): 57-59.
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A diabeteses láb kialakulása, illetve a prevenció 
lehetőségei



5

Gangraena

a láb hátsó

részén

Hámsérülés

nem látható

0

Felületes

fekély

1 2

Mély

fekély

3

Abscessus, 

osteomyelitis

4

Gangraena

a láb elülső

részén
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Hónapok óta fennálló 
tünetmentes talpi fekély

Zick R., Brockhaus KE. Diabetes mellitus. Fußfibel, Kirchheim, Mainz 2000.81



Talpi fekélyek

 Éves incidencia

 Prevalencia

 Öt éven belüli recidiva-arány

 Átlagos gyógyulási idő

 Egyéves amputációs arány

2 – 6%

3 – 8%

50 – 70%

11 – 14 hét

15%

Boulton AJM, Vileikyte L, Ragnarson-Tennwall G, Apelqvist J. The global burden of diabetic foot disease. Lancet 2005; 366: 1719-1724.
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Lábamputációk cukorbetegekben

• Magyarországon naponta 7 nem traumás

alsóvégtagi amputációra kerül sor

cukorbetegekben

• Napjainkban a diabetesesekben történt alsó

végtagi amputációk 85%-át tartják

megelőzhetőnek.

• IDF, 2005 , Changing diabetes 2009.
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Alsó végtagi amputációt 
követően a cukorbetegek 80%-a 5

éven belül meghal.

EASD, 2015
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„Mostanában olyan sok ember hal 
meg, olyanok is, akik azelőtt soha.”

Karinthy Frigyes
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Pathogenetikai 
alapon nyugvó, 

oki kezelés

Tüneti
kezelés
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Kempler P, Jermendy Gy. Az alfa-liponsav helye a neuropathia diabetica kezelésében.
Diabetologia Hungarica 2009; 17: 15-27.

Neuropathia diabetica patogenetikai
alapon nyugvó oki és tüneti kezelése

Neuropathiás károsodás 
(érzés- és/vagy reflexkiesés, 
vibrációérzet csökkenése), 
tünetek nincsenek

Pathogenetikai alapon nyugvó
oki kezelés

Fájdalmas neuropathia, 
neuropathiás károsodás a 
hagyományos módszerekkel 
nem igazolható

(Oki) és tüneti kezelés

Neuropathiás károsodás és 
fájdalmas neuropathia 
egyidejű fennállása

Oki és tüneti kezelés
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A diabeteses neuropathia oki kezelése

 Optimális anyagcserehelyzet biztosítása

 Rizikófaktorok befolyásolása

 Aldóz-reduktáz gátlók

 Benfotiamin

 Alpha-liponsav
88



Backonja et al. (1998) JAMA

Tüneti kezelés:
A gabapentin csökkenti a neuropathiás fájdalmat
és a fájdalom okozta alvászavart

* p < 0.05 p < 0.01

Likert-féle skála (0-10)
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Lesser et al. Neurology. 2004; 63 (11): 2104-10.
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ÉVENTE SZÜKSÉGES 

• Teljes körű vizsgálat ( mint első alkalommal ), különös tekintettel a láb 
vizsgálatára, valamint a hangvilla teszt elvégzésére (RR, EKG)

• Szemfenék ellenőrzés ( minimum egyszer )

• Teljes körű laboratóriumi vizsgálatok (mint első alkalommal )

• A kezelés áttekintése

• Önellenőrzési technika ellenőrzése

• HbA1c 1-es típusú és inzulinnal kezelt 2-es típusú betegeknél évi legalább 
4 alkalommal

• Szérum lipidek vizsgálata évente egyszer ( ha emelkedett, vagy 
antilipémiás kezelésben részesülő egyéneknél gyakrabban )
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Sensoros neuropathia vizsgálata

• Hangvilla teszt (vibrációérzet)

• Monofilamentum (protektív érzés)

• Ínreflexek (Achilles)

• Neurometer (áramérzet küszöb)
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Macrovascularis szövődmények
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Cardiovascularis kockázat

cukorbetegségben

• Perifériás verőérbetegség 2-4-szer 

gyakoribb

• Koszorúér-betegség 2-3-szor gyakoribb

• Stroke 2-4-szer gyakoribb

• A nők cardiovascularis védettsége eltűnik

• A macrovascularis kockázat 10-szeresére nő 

microvascularis szövődmény jelenlétekor
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Survival (9-years follow-up): Hoorn Study 

in the 50-75 year old population

DM (WHO-criteria): 8 %
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De Vegt et al: Diabetes Care.2000;23:40
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Az OGTT eredménye acut myocardialis 

infarctuson átesett betegekben
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Norhammar A, et al. Lancet 2002;359:2140-44
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ISZB szűrés cukorbetegségben

(ESC és EASD ajánlás 2007)

• Nyugalmi EKG (legalább évente 1x)

• Echocardiographia

• Terheléses EKG
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Kardiológiai kivizsgálás diabetesben

(ADA)

• Kardiális tünetek

• Kóros nyugalmi EKG

• Ismert perifériás verőér- vagy a. carotis szűkület

• Fizikai aktivitásra váltás, > 35 éves kor

• 2 vagy több az alábbi rizikófaktorokból:

TC > 6,2; LDL-C > 4,1; HLD-C < 0,8

mmol/l; RR > 140/90 Hgmm;

albuminuria; dohányzás; pozitív családi

anamnézis
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Cardiovascularis prevenció diabetesben

(életmód)

• Dohányozni nem lehet

• Hetente 5x, legalább 30 perc mozgás

• Fogyás (napi 1500 kcal):

cél BMI < 25 kg/m2, derék 94/80 cm

• Az energia-bevitel 30 %-a lehet zsír

• Napi 30 g rost

• Kerülni az egyszerű cukrokat
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Mit tekintenek intenzív, illetve 
mérsékelt statinterápiának?
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Az „evidence-based” terápia 
alkalmazása (CAD)

Circulation. 2006;113:203-212.
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Túlélés ACS után a statin adherencia 
függvényében

Clin Cardiol 2012;35:E22–7.

HR: 2.70, 95% CI: 1.49-4.90, P = 0.001

HR: 1.53, 95% CI: 1.06-2.21, P = 0.023

Referencia
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Túlélés ACS után a statin terápia  
megkezdése a függvényében

Clin Cardiol 2012;35:E22–7.

HR:2.34, 95% CI: 1.19-4.59, P = 0.013
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A egyes gyógyszercsoportok 
elhagyásának (az első hónap után) 

hatása a mortalitásra AMI után

Arch Intern Med. 2006;166:1842-1847
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Az LDL koleszterinszint megoszlása  
kezelőorvosok szerint (2011 és 2013)

Simonyi G. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 669–675.
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Az átlagos lipid értékek kezelőorvosok 
szerint (2013)

Simonyi G. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 669–675.
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A statinterápia megoszlása 
hatóanyagonként 2007-2013 között

Sztatintípusok megoszlása 2007-2013 között

Szakorvos-háziorvosi praxis

Háziorvosi praxis
Szakorvosi praxis

Simonyi G. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 669–675.
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Az LDL-koleszterinszint  és 
receptkiváltások száma/év

LDL-koleszterin 

intervallumok (mmol/l)

Statin recept kiváltás db/év

0,5-1,8                1,9-2,5               2,6-3,5                3,6-10

Simonyi G. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 669–675.
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A gyógyszerkiváltás száma és az 
LDL-koleszterin szint 

Gyógyszerkiváltás  receptszám/év

Adherence - months

LDL-koleszterin szint 

(mmol/l)

10-12 7-9

1-3

10-12 vs 1-3   p=0,001
10-12 vs  0      p=0,005
7-9      vs 1-3   p=0,001

Simonyi G. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 669–675.
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A  kezelőorvosok terápia-elégedettsége az 
összkoleszterinszint intervallumok szerint 

(2011 és 2013)

Terápia-elégedettség

Simonyi G. Orv. Hetil., 2014, 155(17), 669–675.
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Köszönöm a figyelmet!
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