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A cukorbetegség szövôdménye-
ként kialakuló idegrendszeri ká-
rosodás az egész szervezetet, az 
érzô (szenzoros), a mozgató (mo-
toros) idegeket és a belsô szervek 
(autonóm) beidegzését érintheti.

A szenzoros neuropátiA 
tünetei

A szenzoros neuropátia paradox 
módon két egymással ellentétes tü-
netcsoportot okozhat. Az érzôide-
gek károsodása következtében 
egyrészt kóros érzetek – fájdalom 
és érzészavar – jelenhetnek meg, 
másrészt (gyakran ugyanazon be-
tegben) a normális érzetek csökken-
nek, vagy akár meg is szûnhetnek 
(úgynevezett negatív tünetegyüt-
tes). Az érzôideg-károsodás a dia-
béteszes láb fô kóroki tényezôje.

A neuropátiás fájdAlom 
és érzészAvAr jellemzôi

Az érzôideg-károsodás a fájda-
lom mellett egyéb érzészavarokat 

is okozhat, mint pl. zsibbadást, 
bizsergést és „hangyamászás-
szerû” érzést. A fájdalom jellem-
zôen égô, szúró, nyilalló, hasogató 
jellegû. 

A panaszok fôként nyugalomban 
és éjszaka jelentkeznek. 
ellentétben az érszûkületes ere-
detû fájdalommal, a neuropátiás 
panaszokat a járás-mozgás nem 
rontja, hanem inkább enyhíti. 
jellemzô a panaszok „harisnya- 
kesztyû” mintázatú elhelyezke-
dése. A fájdalom vagy érzésza-
var a végtagokon szimmetrikusan 
(mindkét oldalon) jelentkezik, és 
kezdetben a végtagok testtôl tá-
volabbi részeit („harisnya és kesz-
tyû elhelyezkedés”) érinti. 
A panaszok jellemzôen nem spon-
tán jelentkeznek, hanem valami-
lyen, gyakran fájdalmatlan inger 
váltja ki azokat. típusos eset pél-
dául, amikor éjszaka a takaró vagy 
a pizsama érintése elviselhetetlen 
fájdalmat okoz.  
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Az érzôideg-károsodás 
negAtív tünetegyüttese

Az érzôideg károsodás következ-
tében csökken vagy megszûnik 
a fájdalom-, a hô-, a tapintás- és 
helyzetérzés. A normális érzetek 
kiesésének következményei:
A beteg nem érzékeli a lábat érô 
kisebb-nagyobb, sokszor minden-
napos sérüléseket. ilyeneket okoz-
hat például a cipôben lévô kô vagy 
szög; gyakran a cipô nyomja a lábat. 
Az észrevétlen (kezeletlen) sérülé-
sek fekélyképzôdéshez és mélybe 
terjedô fertôzésekhez vezethet-
nek. A mélybe törô fekélyek és 
fertôzések az egész lábat veszé-
lyeztetik.

Az Autonóm idegrendszeri
károsodás tünetei

A szív-érrendszert érintô autonóm 
neuropátia tünetei:
nyugalomban is jelentkezô szapo-
ra szívdobogás (tachycardia)
felálláskor jelentkezô vérnyomás- 

esés (orthostaticus hypotonia), 
melyet bizonytalan szédülés, 
gyen geség, látászavar és eszmé-
letvesztés kísérhet. 
Az orthostaticus hypotonia tüne-
tei könnyen összetéveszthetôk a 
hipoglikémia tüneteivel; a kettô 
elkülönítéséhez a tünetek idején 
történô vércukormérés; és fekvô, 
majd álló helyzetben történô vér-
nyomásmérés szükséges!
A koszorúsér keringési zavar és a 
szívinfarktus gyakran teljesen tü-
netmentes formában, máskor fáj-
dalom nélkül, nem jellegzetes tü-
netekkel jelentkezhet.

milyen tünetek esetén kell fájdal-
matlan szívinfarktusra gondolni?
•  ismeretlen eredetû hányinger, 

hányás
•  hirtelen jelentkezô fulladás
•  ájulásszerû rosszullét, eszmélet-

vesztés
•  jelentôs mértékû, ismeretlen okú 

vércukorszint-emelkedés
•  hirtelen jelentkezô nagyfokú 

gyen geség
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A gyomor-, bélrendszert
érintô Autonóm neuropátiA
tünetei

•  A gyomor mozgása lelassul, sôt 
le is állhat, ami puffadást, telt-
ségérzést, hányingert, hányást, 
ritkán csillapíthatatlan hányást 
okozhat.

•  A gyomorürülés lassulása miatt 
késik a táplálék felszívódása, ez 
az inzulinnal kezelt betegekben 
jelentôs vércukor-ingadozáshoz 
és étkezést követô hipoglikémiá-
hoz vezethet.

•  rohamokban jövô, típusosan éj-
szakai hasmenés jelentkezhet.  

•  A bélmozgás csökkenése székre-
kedéshez vezethet.

•  „nagy, lusta epehólyag” alakul-
hat ki, ami gyakran epekôképzô-
déshez vezet.

A húgyúti és nemi szerveket
érintô Autonóm neuropátiA
tünetei

•  vizeletürítési zavarok: a beteg nem 
képes a húgyhólyagot kiüríteni

•  vizeletpangás jellemzô, ezért 
gyakoriak a fertôzések

•  impotencia

A verejtékmirigyek 
beidegzési zAvAránAk  
tünetei

A verítékképzôdés csökkenése a 
lábak kiszáradásához, a bôr be-
repedéséhez vezet, ennek fontos 
szerepe van a fertôzések létrejöt-
tében és a diabéteszes láb kialaku-
lásában.

A diAbéteszes neuropátiA 
diAgnosztikájA 

A diagnosztika legfontosabb mód-
szere a láb megtekintése, a neuro-
pátia tüneteinek (lsd. az elôbbiek-
ben) és jeleinek  felismerése. 
A diagnosztika hasznos, egyszerû, 
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beteg által is elvégezhetô mód-
szere a verejtékmirigyek mûködé-
sének vizsgálata neuroteszt segít-
ségével. 

hogyAn elôzhetjük meg 
Az idegkárosodás 
kiAlAkulását?

Alapvetôen fontos a vércukor- 
értékek normalizálása, a dohány-
zás elhagyása, a testsúlycsökken-
tés, a magasvérnyomás és a vérzsír 
eltérések megfelelô kezelése. 
tartsuk be a lábápolás szabályait!
rendszeresen vegyünk részt 
neuro  pátia-szûrésen.
A neuropátia tüneteinek észlelé-
sekor és/vagy a neuroteszt kóros 
eredménye esetén azonnal fordul-
junk orvoshoz, a megfelelô keze-
lés beállítása céljából!


