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mi A retinopátiA?

A cukorbetegség szemet érintô ha-
tásai közül az ideghártya (retina) 
károsodása (retinopátia dia betica) 
a legjelentôsebb. ezen kívül cu-
korbetegekben gyakrabban fordul 
elô szürkehályog, zöldhályog és 
az éleslátás helyének károsodá-
sa (makulopátia). A szemidegek 
mûködészavara pedig kettôslátást 
okozhat.

mi A retinopátiA 
jelentôsége?

Az 1-es típusú cukorbetegségben 
szenvedôknél 15 év után kb. 90%-
ban, a 2-es típusú cukorbetegség-
ben szenvedôknél kb. 25%-ban 
jelentkezik. európában a szerzett 
vakságok 30%-a a diabétesz kö-
vetkeztében alakul ki. 

HogyAn ismerHetô fel 
A retinopátiA?

látási panasz kezdetben szinte 
soha nincs, míg a kórlefolyás vé-
gén gyakran jelentôs látásromlás, 
néha teljes látásvesztés alakulhat 
ki. mivel a folyamat kezdete tü-
netmentes, a szövôdmény idôben 
való felismerését csak a rendsze-
res szemészeti vizsgálat biztosítja. 
A tágított pupilla mellett végzett 
szemfenékvizsgálat a cukorbeteg-
ség felfedezésekor, majd a sze-
mészeti szövôdmény nélküli cu-
korbetegek esetében évente egy 
alkalommal szükséges. már kiala-
kult szemészeti szövôdmény ese-
tén az ellenôrzés gyakoriságát a 
szemész szakorvos szabja meg. 
terhesség során a retinopátia ro-
molhat, ezért szemészeti vizsgá-
lat szükséges a fogamzás elôtt, 
az elsô 3 hónapban, majd a sze-
mészeti állapot súlyosságától füg-
gôen 1-12 hetente. 
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HogyAn kezelHetô 
A retinopátiA?

A kialakult diabéteszes retinopá-
tia tényleges kezelését az idôben 
végzett lézerkezelés jelenti. A lé-
zerkezelés roncsoló jellegû folya-
mat, a károsodott területek vérke-
ringésbôl való kiiktatását jelenti. 
ezáltal az épen maradt területek 
vérellátása javul, a kórosan képzô-
dött új erek és ezzel a nagy vérzé-
sek, összenövések veszélye csök-
ken. mindezek miatt a megelôzés 
kiemelt fontosságú.

HogyAn elôzHetô meg
A retinopátiA?

A retinopátia megelôzése terén 
a tartós jó anyagcserehelyzet ki-
emelt jelentôségû, ezenkívül a 
vérnyomás és a vérzsír eltérések 
megfelelô kezelésének is szerepe 
van.

•  A cukorbetegség szemészeti 
szövôdményének valamelyik 
stádiuma idôvel a legtöbb cu-
korbetegnél elôfordul.

•  Az idôben megkezdett keze-
lés a látást megmentheti.

•  A leghatékonyabb megelôzést 
a vércukor, vérnyomás és a vér-
zsírok normalizálása jelenti.

•  legalább évente végzett 
szemfenék vizsgálat szüksé-
ges.
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