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Mikor beszélünk cukorbetegségről?
A cukorbetegség (diabetes mellitus vagy “diabétesz”, magya-
rul “mézédes átfolyás”-t jelent) a szervezet anyagcseréjének 
krónikus megbetegedése. Az elnevezés az egyik fő tünetre, a 
cukor vizelettel való fokozott kiválasztására és a megemel-
kedett vizeletmennyiségre utal. A betegség oka a hasnyálmi-
rigy által termelt inzulin nevű hormon hiánya, vagy a szerve-
zet inzulinnal szembeni érzéketlensége (inzulinrezisztencia, 
relatív inzulinhiány), esetleg mindkettő.  A sejtek inzulin 
hiányában nem képesek a glükóz felvételére, a vércukor-
szint megemelkedik, és ez okozza a betegség fő tüneteit.

Mi vezethet A betegség kiAlAkulásához?
Cukorbetegségre hajlamosíthatnak a gének. Ha az egyik 
szülő cukorbeteg, akkor az 30%-os hajlamot, ha pedig 
mindkettő az, akkor 75-80% -os hajlamot jelent a beteg-
ség kialakulására. De önmagában az elhízás, a túlzott 
energia és cukorbevitel, valamint a mozgásszegény élet-
mód egyaránt felelős a betegségért. Így nem csak a szív-, 
és érrendszeri problémák, de a cukorbetegség is meg-
előzhető, vagy kialakulásuk kockázata jelentősen csök-
kenthető lenne megfelelő étrend kialakításával, kivált-
képp, ha a genetika is hajlamosító tényezőként szerepel.

Előzzük mEg 
a diabétEszt!

Napjainkban a magyar lakosság 
mintegy 8%-a szenved diabéteszben, 

a középkorúak esetében minden 
ötödik embert érint a cukorbetegség, 
vagyis a szervezet anyagcseréjének 
krónikus megbetegedése. Sajnos a 

diagnózis sokszor csak akkor derül ki, 
amikor a betegség már szövődmé-
nyeket is okozott. Az időben történő 
cukorbetegség-szűrés éppen ezért 
kiemelt fontosságú különösen, ha a 
családban volt már cukorbeteg. A 
napjainkban már népbetegségként 

emlegetett cukorbetegségről, a Léda 
Magánklinika diabetológusait, 

dr. Rigó Erzsébetet és 
dr. Bujtor Zoltánt kérdeztük.
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Mi a diabetológus feladata?
a diabetológus a cukoranyagcsere betegségei-
vel foglalkozó orvosi szakág. a mi feladatunk fel-
mérni a cukorbetegség rizikófaktorait, illetve 
mindent megtenni azért, hogy a beteg a lehetséges szö-
vődményeket elkerülhesse, így nem csak a kezelés be-
állítása, de annak nyomon-követése is fontos megbizatás.

többféle cukorbetegség is létezik. Mik az 
alapvető különbségek?
a legáltalánosabb megkülönböztetés szerint 1-es (fiatal 
kori) és 2-es (idős kori) típusú cukorbetegségről beszélhe-
tünk.  az 1-es típusú cukorbetegség (inzulinfüggő diabetes) 
az ún. autoimmun betegségek egyik fajtája. kialakulásának 
lényege, hogy a szervezet „megtámadja” a hasnyálmirigy-
ben lévő inzulintermelő sejteket, és elpusztítja azokat. a 
2-es típusú cukorbetegség kialakulásában több tényező is 
szerepet játszik. alapja leggyakrabban az, hogy a szerve-
zet által termelt inzulin nem tudja vércukorszint-csökkentő 
hatását megfelelő mértékben kifejteni, vagyis inzulinre-
zisztencia áll fenn. ez általában a 30. életév után alakul 
ki, az arra genetikailag hajlamos és nem megfelelő életmó-
dot folytató egyéneknél, ám napjainkban az elhízott gyer-
mekek körében is egyre gyakoribb! az inzulinrezisztens 
állapot egy ideig nem okoz tünetet, sőt a vércukorszint is 
normális marad, mivel a szervezet a szokásosnál nagyobb 
mennyiségű inzulint termel, hogy ellensúlyozza az inzu-
linrezisztenciát. a 2-es típusú diabétesz akkor jelenik 
meg, amikor a szervezet már nem tudja kompenzálni azt 
és a hasnyálmirigy kimerül a több éves túlműködés so-
rán. ezért is fontos időben észrevenni a betegséget, hiszen 
megfelelő életmódváltással ez a folyamat megelőzhető.

Melyek a cukorbetegség intő jelei?
Állandó szomjúságérzet, gyakori vizeletürítés, fokozott éh-
ségérzet, súlyvesztés a megfelelő táplálékbevitel ellenére 
is, jelentős fáradékonyság, homályos látás, lassan gyógyuló 
sebek, gyakori bőrfertőzés, bőrgombásodás. Ám sok esetben 
figyelhető meg, hogy a cukorbetegeknek nincsenek jelleg-
zetes figyelmeztető tünetei, melyek felhívnák a figyelmet 
a kórkép fennállására. ennek ellenére nagyon fontos a 
betegség kivizsgálása, hiszen a magas, kezeletlen vércu-
korszint károsítja a létfontosságú szerveket (szív, vérerek, 
idegek, szem, vese). a szövődmények, noha lassan alakul-
nak ki, de kezeletlen esetben rokkantsághoz, vaksághoz, 
infarktushoz, stroke-hoz és impotenciához vezethetnek.

Hogy derül ki a diagnózis?
a cukorbetegség kivizsgálása ogtt (terheléses) vércukor-
vizsgálattal történik, amennyiben a rutin vérvétel nem álla-
pít meg eltérést. sajnos sok esetben egy rutin vérvétel ese-
tében nem mindig derül ki a cukorbetegség ezért a kezelő 
orvos/házi orvos elől rejtve marad. amennyiben már a rutin 
vérvétel alkalmával is az éhgyomri vércukorszint 7,0 mmol/l 
-nál magasabb vagy a random időpontban mért  vércukorér-
ték (független attól, hogy mikor étkezett a páciens) megha-
ladja a 11,1 mmol/l értéket, cukorbetegségről beszélhetünk.

Hogyan kezelHető a cukorbetegség?
először is, nem lehet minden típusú cukorbetegséget egy 
kalap alá venni, és emiatt nem azonos a kezelési metódusuk 
sem. a 2-es típusú cukorbetegség kezelésének alapja; nor-
malizálni a testsúlyt, olyan étrend segítségével, melyben a 
szénhidrátok, zsírok és fehérjék megfelelő arányban vannak 
jelen. az 1-es típusú cukorbajban fontos az inzulinkezelés és 
a diéta összehangolása. elsődleges feladat, hogy a cukorbe-
tegség által okozott egészségkárosodást megelőzzük, és a pá-
ciens életlehetőségeit maximálisan javítsuk. a diabétesz ke-
zelése életmódváltással jár, ami táplálkozás-, és mozgásbeli 
gyökeres változtatást, emellett gyógyszeres kezelést, vagy 
akár inzulin terápiát jelent, az adott páciens speciális kór-
képének megfelelően. ezek a változások egy életre szólnak, 
hiszen nincs végleges gyógymód. a cukorbetegség rizikófak-
torait is fel kell méri. ezért pácienseinket az általános bel-
gyógyászati és állapotfelmérő vizsgálatokkal is kivizsgáljuk. 
a cukoranyagcsere kezelésekhez át kell tekinteni a szervezet 
általános egészségi állapotát, beleértve a kórelőzményeket, 
esetleges családi vonatkozásokat. a cukorbetegség-gyanú 
vagy az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség esetén a terá-
pia meghatározása és beállítása, rendszeres diabetológiai 
kontrollja is kizárólag diabetológus szakorvosnál lehetséges.

Mit nyújt a MagÁnklinika cukorbeteg pÁci-
enseinek?
Magánklinikai szakrendelésen sokkal részletesebben lehet 
egyeztetni a felnőtt páciensekkel betegségüket illetően. 
teljes körű tájékoztatást adunk, meg tudjuk tanítani pl. az 
inzulinadagoló használatát, illetve egyénre szabott tanácsot 
adunk a diétás étrend beállításához. emellett különös figyel-
met fordítunk a diabétesz idegi, ér, - és veseszövődményeire.

a diabétesz megváltoztatja az életet. Átírja a napi 
rutint, meghatározza a napirendet, az étrendet, 
a család programját, még a munkahelyi teljesít-
ményt is. napjainkban szerencsére egyre többen 
fordítanak figyelmet az egészséges táplálkozásra, 
sportolnak, vagy mozognak naponta. az ésszerű 
táplálkozás, a rendszeres mozgás elengedhetet-
len a betegségek megelőzésében. ne csak akkor 
kezdjük el, ha már baj van!

„
az inzulinrezisztens 

állapot egy ideig nem okoz 
tünetet, sőt a vércukorszint 

is normális marad
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