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A diabétesz az idült szövôdmé-
nyek következtében olyan követ-
kezményekkel járhat, melyek az 
életminôséget és az élettartamot 
jelentôsen befolyásolhatják. saj-
nos ma még minden 10 cukorbe-
tegbôl 8-nál lehet számítani vala-
milyen szív-érrendszeri történésre 
élete során. A szívinfarktus és a 
szélütés gyakorisága 2-4-szeres. 
A cukorbetegség a vezetô oka a 

munkaképes korú lakosság vaksá-
gának, a nem baleseti eredetû al-
sóvégtagi amputációnak és a vég-
stádiumú veseelégtelenségnek. 
A diabétesz idôben megkezdett 
megfelelô kezelésével, tartós gon-
dozásával azonban a szövôdmé-
nyek megelôzhetôek lennének!

A kiAlAkulás okAi

A cukorbetegek idült szövôdmé-
nyeinek kialakulása nemcsak a vér-
cukorértéktôl függ, hanem a beteg 
életmódjától, a társbetegségektôl 
(magas vérnyomás, zsíranyagcse-
re-zavar), a cukorbetegség fenn-
állásának idôtartamától, valamint 
öröklött adottságoktól is. ezek 
közül a vércukorérték is olyan té-
nyezô, amit a cukorbeteg szoro-
san együttmûködve kezelôorvo-
sával, jól tud befolyásolni. A diéta, 
az egészséges életmód, ezen be-
lül a megfelelô fizikai aktivitás, va-
lamint a gyógyszeres kezelés az, 
amivel egyensúlyban lehet tartani 
a cukorbetegséget.
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Formái

Az érbelhártya károsodása a leg-
kisebb erekben, a kapillárisokban 
okoz eltéréseket, ezt nevezzük kis 
ér károsodásnak, mikroangiopáti-
ának. A mikroangiopátia fôleg 
a szem-, a vese- és az idegkáro-
sodások kialakulásában játszik 
döntô szerepet. mértéke fôleg a 
vércukor értéktôl függ. A nagyobb 
verôereken fokozott érelmeszese-
dés indulhat meg, ez a makroan-
giopátia, mely a szív-érrendszeri 
betegségek (infarktus, szélütés, 
érszûkület) kialakulásához vezet-
het. A elhízás, a magasabb vérzsír-
szint, a magas vérnyomás társulása 
cukorbetegséggel hatványozottan 
növeli az egyén érelmeszesedési 
kockázatát. Hogy melyik szerven, 
szervrendszeren jelentkezik le-
gelôször idült szövôdmény adott 
betegnél, ez elôre sajnos megjó-
solhatatlan.

A megelôzés leHetôségei

egészséges életmód, testsúly-
kontroll, normális vércukor, vérzsí-
rok és vérnyomás az, amivel meg-
elôzhetôk hosszútávon az idült 
szövôdmények. legalább évente 
teljes körû kivizsgálás szükséges 
az esetleges szövôdmények korai 
felderítése érdekében. ebbe a ki-
terjesztett laborvizsgálaton kívül 
szemészeti, ekg és lábvizsgálat 
tartozik bele minimálisan. ideá-
lis vércukorértékek mellett sokkal 
kisebb arányban jelentkeznek a 
késôi szövôdmények, melyek azon 
kívül, hogy sok szenvedést okoz-
hatnak, megrövidíthetik a cukor-
beteg életét.

A késôi szövôdmények tehát meg-
elôzhetôek! életbevágóan fontos a 
szövôdmények idôben történô fel-
ismerése, mert a legkorábbi idô-
pontban van a legnagyobb esély 
arra, hogy a kóros folyamatokat 
megállítsuk, esetleg visszafordít-
suk.


