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cukorbetegség elméleti kérdéseivel − patogenetikai hátterével, kór- 

tani összefüggéseivel − foglalkozó, kezelési irányelveit közreadó, 

a diabetesgondozást középpontba állító kiadványok – kézikönyvek, mo- 

nográfiák − száma örvendetesen gyarapszik. Évről évre nyomon követhe- 

tő újabb és újabb hazai kiadású munkák megjelenése is. Jelentősen bővül 

a vércukorcsökkentő – és egyidejűleg a cukorbetegséggel társuló megbetege- 

dések, állapotok kezelését hatékonyabbá tevő − készítmények köre is, s vál- 

nak ismertté a klinikai bevezetésüket megelőző nagy vizsgálatok, valamint 

a hatékonyságukat és biztonságosságukat elemző metaanalízisek. A fentiek 

mellett mind nagyobb figyelem fordul a betegedukáció jelentőségére, s je- 

lennek meg az érintetteket és a szakembereket egyaránt segítő kiadványok. 

Mindezek jelentősen hozzájárulnak a diabetesszel kapcsolatos ismeretek 

bővüléséhez, és nem vitatható betegellátást segítő szerepük sem. A cukor- 

betegség napi gyakorlatát bemutató, konkrét esetek kapcsán felmerülő di- 

lemmákat, megoldásukat és az ellátással kapcsolatos tanulságokat feldolgozó 

leírások azonban csak elvétve kerülnek a kérdéssel foglalkozó vagy az iránt 

érdeklődő szakemberek látókörébe. Pedig a kórismézés – a cukorbetegség 

egyes formáiban egyre nagyobb jelentőségű típus-meghatározás, klasszifiká- 

ció − vagy a terápiaválasztás lépéseinek, esetleges buktatóinak valós esetek 

tükrében történő elemzése jelentős segítséget nyújthat a gyakorló orvosnak. 

Egyrészt útmutatásul szolgálhat rokon klinikai megjelenésű kórformák el- 

látásához, másrészt lehetőséget ad annak megfontolására és átgondolására, 

hogy az ilyen betegek ellátásában jártas, vagy csak szerényebb tapasztala- 

tokkal rendelkező olvasó miben döntött volna másként, és miért. 

E kérdésekben kíván segítséget nyújtani e könyv. Arra vállalkozik, hogy 

25 valós eset bemutatásával felhívja a figyelmet a diabetesgondozás során 

gyakrabban, illetve ritkábban előforduló sajátos szempontokra, dilemmák- 

ra, differenciáldiagnosztikai nehézségekre, és mintával szolgáljon megoldási 

lehetőségeikre. Az előbbire lehet példa annak áttekintése, hogyan történhet 

a 2-es típusú cukorbetegség szekvenciális vércukorcsökkentő kezelésében al- 
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kalmazható/alkalmazandó készítmények adott esetben legmegfelelőbb kép- 

viselőjének kiválasztása. A ritkábban előforduló – de korántsem kuriózum- 

számba menő − lehetőségek közé tartozik, ha a magas életkorban újonnan 

felismert diabetes az 1-es típusú cukorbetegség képében manifesztálódik, 

vagy ha a cukorbetegség több endokrin szerv károsodásával társul. Ugyan- 

így, hazai gyakorlatunkban még nem elterjedt megoldás a bariátriai sebészet 

választása jelentős túlsúllyal rendelkező, más kezelési eljárásokkal a kívánt- 

tól tartósan elmaradó anyagcsere-állapotú cukorbetegeken (különösen, hogy 

e műtéttípusok egészségbiztosítói támogatása ez idő szerint nem megoldott). 

Munkánk nem érinti a diabetes egész klinikai spektrumát, inkább sze- 

melvényszerűen tárgyal eseteket. Éppen ezért arra törekedtünk, hogy ösz- 

szeállításában minél több szerző, minél több munkacsoport vegyen részt, így 

biztosítva a minél sokszínűbb és szerteágazóbb leírásokat. Az esetek egy ré- 

sze – kezdetét tekintve bizonyosan − néhány évvel korábbról származik, s az 

akkori terápiás megoldások időközben módosultak. Ezekben a leírásokban 

kitérünk az akkor választott megoldás(ok) indoklására, és rámutatunk arra, 

hogyan változott, változhatott volna, ha a kórismézésre/kezelésre ma kerül sor. 

Nem minden bemutatott eset sikertörténet, ahogyan a napi betegellátás- 

ban is nem egyszer kényszerülünk kompromisszumokra, részmegoldásokra, 

az érintettek közömbös vagy elutasító magatartása, elégtelen vagy hiányzó 

együttműködése folytán. Nem kívántunk módosítani a kórtörténeten ezek- 

ben az esetekben sem, de igyekeztünk rámutatni, mi lett a döntés, és milyen 

terápiás megoldást választhattunk volna kedvezőbb fogadókészség esetén. 

A kazuisztikák mindegyike azonos szerkezetet követ. A klinikai történé- 

sek összefoglalása után áttekintjük a megbeszélést érdemlő részleteket, majd 

azokat egyenként kifejtve, összefoglaljuk a megítélésünk szerint legfontosabb, 

legkiemelendőbb tanulságokat. A csatlakozó irodalom részben megadjuk né- 

hány, a témával foglalkozó releváns, hozzáférhető publikáció bibliográfiáját. 

A megbeszélés kapcsán esetenként ismétlések fordulhatnak elő. Ez zava- 

róan hathat, ha valaki a könyvet egyben olvassa, de segíti az adott esetben 

alkalmazott gondolatmenet követését, ha az olvasó egy-egy konkrét eset ta- 

nulmányozása céljából veszi kezébe munkánkat. Szerkesztési dilemmát je- 
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lentett, hogy mit részesítsünk előnyben: a feleslegesnek látszó részek elha- 

gyását vagy a – nem ritkán egymásra épülő – kérdések követését. Minthogy 

azonban könyvünk hangsúlyozottan érdekes vagy tanulságos esetek bemu- 

tatását tűzte ki célul, az utóbbi megoldás mellett döntöttünk. 

Kiadványunk az első hazai próbálkozás szakterületünk vonatkozásában. 

Abban a reményben adjuk közre, hogy az esetleírásokkal és az észleléssel/ 

ellátással kapcsolatos részletek, kételyek és megoldások kifejtésével segítsé- 

get nyújthatunk a napi betegellátásban. Köszönettel fogadunk munkánkkal 

kapcsolatos minden észrevételt, javaslatot. Részben, mert azokból magunk 

is tanulhatunk, részben, mert tanáccsal szolgálhatnak hasonló jövőbeli ösz- 

szeállítások készítéséhez. 
 

 

Valamennyi szerző nevében 
 

 

a szerkesztő 
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2. Inzulinnal kezelt gyermekek sikeres 

átállítása szulfanilureára. Az első hazai 

sikeres terápiaváltások neonatális 

diabetesben szenvedő betegeknél 
 

dr. Kántor Irén–dr. Gaál Zsolt 
 

 
 
 
 

Esetismertetés 
 

 

2006-ban egy 12,8 éves lány került osztályunkon felvételre, mivel 2 hónap alatt 

kb. 10 kg-ot fogyott, fájt a feje és a hasa. Felvételi laboratóriumi értékeiben 

21,8 mmol/l-es vércukorszintet, masszív glycosuriát, mérsékelt fokú acetonuriát 

észleltünk, HbA
1c

-értéke 15,6% volt. Diabetest véleményeztünk és naponta 

4× humán reguláis inzulin adását kezdtük. 

Kórelőzményi adatai felvételekor kiderült, hogy 1994 februárjában, a gyer- 

mek 10 hetes korában, magas vércukorértékek miatt diabetest kórisméztek, s 

inzulinkezelést vezettek be. E kezelést folytatták bő egy éven keresztül, 1995 

márciusáig. Ekkor a normális tartományban lévő vércukorértékekre, vala- 

mint az időközben minimálisra csökkentett napi inzulinadagra való tekintettel 

az inzulint elhagyták. Anyagcsere-állapota az inzulin elhagyását követően is 

rendezett maradt. Az inzulinkezelés elhagyása után még két kontrollra visz- 

szahozták a gyermeket, majd nem jelentkeztek további ellenőrzésre. 

Később, 2004-ben, az alkalmankénti otthoni vércukormérések alapján egyéb- 

ként normális glükózháztartással rendelkező kislányt egy ízben felvettük osz- 

tályunkra, mivel a család megfelelő együttműködése ambuláns keretek között 

nem volt biztosítható. A kórházi kivizsgálás során 6,4%-os HbA
1c

-értéket talál- 

tunk. Az OGTT a glükózoldat kiváltotta hányás folytán nem volt értékelhető, 

vénás cukorterhelés (IVGT) során normális éhomi vércukorértéket találtunk, 

amely gyorsan emelkedett, a 120. percre azonban normalizálódott. Diétás ta- 

nácsokkal került elbocsátásra. 
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2. Inzulinnal kezelt gyermekek sikeres átállítása szulfanilureára...  

 

 

Egy évvel később, 2005-ben, a leányka heveny interkurrens megbetegedése- 

kor magasabb vércukorértékeket mértünk, teljes gyógyulását követően OGTT 

vizsgálatot terveztünk, amelyet ezúttal sem sikerült elvégeznünk (kizárólag az 

éhomi vérminta levétele járt sikerrel, ebben 6,0 mmol/l vércukorszintet talál- 

tunk). A HbA
1c 

értéke 8,2%, a vizelet cukor- és acetonmentes volt. A gyermek 

ismét eltűnt látókörünkből, adekvát kezelés indítására ezért nem volt módunk. 

Betegünk családi anamnéziséből kiemeljük, hogy testvérét − két évvel fi- 

atalabb fiúgyermek −, 10 hetes és 23 hónapos kora (1996. november–1998. ok- 

tóber) között tranziens neonatális diabetes miatt inzulinnal kezelték. 2003- 

ban bizonytalan rosszulléte jelentkezett, amelynek hátterében neurológiai 

konzultáció epilepsziát véleményezett, s valproát kezelést kezdtek. 2005-ben, 

a testvérével egy időben nála is végeztünk OGTT-t. Ugyanakkor a HbA
1c 

meg- 

határozására is sor került, ami 7,0%-nak bizonyult. Diabetest véleményezve 

napi 2×1 E reguláris inzulin adását kezdtük el. 
 

 

Az inzulinkezelés elindítását a magas HbA
1c

-érték indokolta. A szokatlanul alacsony 

inzulinigény az OGTT-görbe és a napi vércukorprofil alapján került beállításra. Az in- 

zulinadás nélkül is reggelre normalizálódó vércukorértékek alapján bázis inzulint nem 

igényelt, a prandiális vércukor emelkedését kellett a reguláris inzulinok adásával kor- 

rigálni. A terápiás döntést igazolta a tény, hogy anyagcsere-állapota rendezett maradt. 
 

 
 

A családi anamnézisből ki kell emelnünk, hogy a beteg első észlelésekor 

36 éves édesapja is inzulinnal kezelt diabéteszes beteg volt: inzulinkezelését 

29 éves korában kezdték. Az ő korábbi dokumentációit áttekintve, 13 éves ko- 

rában, appendectomia előtti kivizsgálás során találtak emelkedett vércukrot. 

A szénhidrát-anyagcsere ellenőrzésére a későbbiekben nem került sor. A pater 

testvére is cukorbeteg, diabetese pontos természetéről, állapotáról azonban 

nem álltak rendelkezésre adatok. Az apai nagyapa is diabéteszes volt, a beteg- 

ség veseszövődményei is hozzájárultak korai halálozásához. Az édesanya és 

a harmadik gyermek nem volt cukorbeteg. 
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Az eset kapcsán felmerülő kérdések 
 

 
 

● Miért ilyen szokatlan a diabetes lefolyása? Mi a diabetes típusa? 
 

● Milyen vizsgálatokat végezzünk a diabetes pontos tipizálásához? 
 

● Milyen kezelést válasszunk? 
 
 

 

Miért ilyen szokatlan a diabetes lefolyása? Mi a diabetes típusa? 

Betegeink neonatális diabetesét 1994-ben, illetve 1996-ban kórismézték. Az ak- 

kori diagnosztikus és terápiás protokolloknak megfelelően neonatális, majd 

tranziens neonatális diabetes volt a diagnózis. Mindkét gyermek kezelése 

Ultratard inzulin sc. adagolásával és diétás megszorítással történt mintegy 

másfél évig. Ekkor a jó anyagcsereértékekre való tekintettel az inzulinadást 

mindkét esetben fokozatosan elhagyták. 

2004-ben és 2005-ben vizsgáltuk újra a gyermekeket. Az OGTT techni- 

kailag nem volt kivitelezhető, az IVGT kóros görbét mutatott, de a 120. perc- 

re normalizálódott a vércukorszint, a HbA
1c  

emelkedett volt. A kisfiú ese- 

tén sikerült az ICA és GAD antitestek meghatározása is: mindkettő negatív 

eredményű volt. 

A cukorbetegség lefolyása egyértelműen nem az 1-es típusú diabetesre 

volt jellemző. Cukorbetegség tekintetében halmozottan terhelt volt a csalá- 

di anamnézis is, az általunk ismert 3 generáció mindegyikében előfordult 

diabetes. A korábbi generációk diabetesének pontos kezdete nem ismert, hi- 

szen például az édesapának is volt már gyermekkorában cukoranyagcsere- 

eltérése, ami nem volt megfelelően ellenőrizve és követve. 

A kisfiúnál neurológiai eltérést, epilepsziát is találtak; a bevezetett valproát 

adása mellett rohammentes maradt. 
 

 
2004-ben a legtöbb neonatális diabetes genetikai háttere még ismeretlen volt. Észlelték 

a béta-sejt-diszfunkciót, több eset kapcsán leírták a 6-os kromoszóma eltérését (ma- 

gyar szerzők is diagnosztizáltak és írtak le esetet), valamint az átfedést mutató ZAC és 
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7. Diabetest jelent-e minden jelentős 

hyperglykaemia? 
 

dr. Polocsányi Béla–dr. Herczeg Gabriella–dr. Gaál Zsolt 
 
 

 

Esetismertetés 
 

 

Egy 32 éves férfibeteg került felvételre osztályunkra sürgősségi ellátást kö- 

vetően, szoporokomatózus állapotban, diabéteszes ketoacidosis iránydiag- 

nózissal. Távoli anamnézisében jelentős belgyógyászati betegség nem sze- 

repelt, egy hónappal felvételét megelőzően toxikológiai ellátásban részesült 

alkohol- és nitrohigító-toxikáció miatt. Vércukorértékei ekkor élettani tar- 

tományúak voltak. 

Az édesanyja által szolgáltatott heteroanamnézis alapján ismeretessé vált 

16 éves kora óta fennálló szervesoldószer- (xilol-, toluol-) függősége. Családi 

anamnézisében cukorbetegség nem szerepelt, igaz, édesapjával (és annak csa- 

ládjával) a kontaktust korán elveszítette. Felvételét mintegy 36 órával megelő- 

zően a szokásos mennyiségű higítószer inhalációja mellett bizonytalan eredetű 

szeszesitalt is fogyasztott. Néhány órával később hányinger, hányás és hasme- 

nés jelentkezett, tudatállapota beszűkült, majd epileptiform görcsrohama volt. 

Édesanyja értesítette a mentőszolgálatot, a helyszínre érkező esetkocsi sze- 

mélyzete 46/perc bradycardiát észlelt, így 5 mg diazepam, 25 mg midazolam 

és 0,5 mg atropin adását követően intubálták. Első észleléskor vércukorértéke 

24,0 mmol/l volt. A sürgősségi osztályra érkeztekor a beteg eszméletlen volt. 

Felvétele során rögzített fizikális státusából kiemelendő tachikardiás 

szívűködése, aromás lehellete, 28/perces légzésszáma, minimális epigasztriális 

nyomásérzékenysége, szimmetrikus  myosisa, szoporózus  tudatállapota. 

Az EKG leírása: sinustachycardia, 140/perc frekvencia, közepes tengelyállás; 

PQ: 120 ms, QRS: 80 ms, V2–6-ig aszcendáló ST szakaszok, valamennyi el- 

vezetésben lapos, bifázisos T hullámok. A vér- és vizeletminta metanolra és 

etilén-glikolra negatív, véralkoholszintje 0,27 g/l volt. Vérgázvizsgálatakor 

24,9 mmol/l bázishiányt, 7,014-es pH-t, 152,6 Hgmm-es parciális oxigénnyo- 
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mást, 17,2 Hgmm-es parciális szén-dioxid-nyomást, 98,2%-os oxigénszaturációt, 

4,8 mmol/l-es bikarbonátszintet találtunk. Az anionrés 27 mekv/l volt. 

Laboratóriumi leletei között leukocytosis (26,19 G/l, neutrophilia és lympho- 

cytosis), 145 g/l hemoglobin (makrociter vérképzéssel, MCV 102 fl), jelzett throm- 

bocytosis volt észlelhető. A szérum nátrium- és káliumértékei a fiziológiás tarto- 

mányban voltak, a vesefunkció és a transzaminázok, a szérumamiláz és -lipáz, 

a laktát-dehidrogenáz, a C-reaktív protein nem mutatott eltérést. A szérum- 

beli kreatitnin-foszfokináz 911 U/l (emelkedett), a gamma-glutamil-transzferáz 

69,2 E/l (jelzetten emelkedett), a vércukorszint 30 mmol/l, a plazma laktáttartalma 

23,52 mmol/l (referenciatartomány 0,5–2,22 mmol/l) extrém módon emelke- 

dett volt. A szívizom-specifikus markerek referenciatartományon belül voltak. 

A vizelet nem tartalmazott ketontesteket. 

Intravénás inzulinterápia indult (0,1 NE/tskg reguláris inzulin bolusban iv, 

majd perfúzorban 5 NE/óra ütemben, 1000 ml 0,9%-os nátrium-kloid infúzió és 

10 ml kálium-klorid törzsoldat mellett). Az időközben pszichomotorosan nyug- 

talanná vált beteg több dózis (összesen további 15 mg) midazolamot igényelt. 

Obszervációja második órájában vércukorértéke csökkent (20,0–14,8–8,3 mmol/l), 

így a perfúzor ütemét fokozatosan 2 NE/órára mérsékelték 5%-os glükóz infúzió 

és káliumpótlás mellett. Ekkor azonban hirtelen hipotóniássá vált, bradycardia 

alakult ki, légzésszáma 10/perc alá csökkent. Ismételten 1 mg atropint kapott, s 

a vena subclavia kanülálását követően vazopresszor terápiát indítottak, átme- 

netileg gépi lélegeztetésre is szorult. A véna kanülálása miatt készített ellenőrző 

mellkasfelvételen infiltrátum nem volt látható. Felvételét követően az ötödik 

órában normoglikémiássá, éberré és rendkívül nyugtalanná vált, tenzióját és 

pulzusszámát tartotta, így extubálták, az inzulin perfúziót megszüntették, és 

osztályunk szakmaspecifikus szubintenzív részlegére helyezték. 
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15. Metforminnal kiegészített bázis- 

inzulin–GLP-1-receptor-agonista fix 

kombináció (Xultophy®) sikeres 

alkalmazása hosszú ismert tartamú 

2-es típusú cukorbetegségben 
 

dr. Winkler Gábor 
 

 
 
 

Esetismertetés 
 

 

A 69 éves nőbeteg 2-es típusú diabetesét 1990-ben, ambuláns kivizsgálás so- 

rán ismerték fel. Kórelőzményében 1985-ben endometriosis és myoma miatt 

végzett uterusexstirpatio, 1986-ban és 87-ben strangulációs ileus, 1993-ban és 

2003-ban térdszalagszakadás miatt végzett műtét szerepel. A nőgyógyásza- 

ti műtét óta súlya fokozatosan nőtt (legnagyobb súlya 162 cm-es magassága 

mellett 90,0 kg volt), egyidejűleg vérnyomása is emelkedetté vált, ami miatt 

kombinált vérnyomáscsökkentő kezelést kezdtek. Diabetese a 2000-es évek 

kezdetéig csak életmódkezeléssel is egyensúlyban tartható volt, akkor azon- 

ban metformin kiegészítő adása vált szükségessé. Közben, 2010-ben, hasi pa- 

naszok miatt végzett CT-vizsgálat a májban haemangiomát, a jobb vesén egy 

14 és egy 31 mm-es cystát írt le. Két évvel később carotisstenosis miatt jobb 

oldali carotisműtéten esett át – veseparenchymája újabb ultrahangvizsgá- 

lattal kimutatott elkeskenyedése, átmenetileg beszűkültté vált veseműködé- 

se alapján nephrosclerosist is véleményeztek −, ugyanebben az évben kóris- 

mézték eutireotikus, göbös strumáját is. 

Szakellátó helyen történő rendszeres diabetesgondozásban 2014-ig nem is 

részesült, kezelését háziorvosa irányította. Ebből az időszakból laboratóriu- 

mi leletek csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Bizonyos azonban, hogy 

2014-ben HbA
1c

-értéke 8,0%, éhomi vércukra 8,0 mmol/l, étkezés után 1,5– 

2 órával mért cukra 9,4 mmol/l volt, ezért másik szakellátó helyen, addigi napi 
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A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES SZEKVENCIÁLIS VÉRCUKORCSÖKKENTŐ KEZELÉSÉNEK KÉRDÉSEI  

 

 

3 × 1000 mg metformin kezelését lixiszenatid (1 × 10, majd két hét elteltével 1 × 

20 µg/nap) adásával egészítették ki. A lixiszenatid mellett folyamatosan émely- 

gést panaszolt, így – bár súlya csökkent, és vércukorértékei is javultak − 3 hó- 

napi próbálkozás után a szert elhagyták, s önmagában metformint adtak to- 

vább. Mivel a kívánt anyagcserekontrollt nem lehetett biztosítani, háziorvosa 

szakrendelésünkre  irányította. 

Testsúlya első jelentkezésekor 89,0 kg, a BMI 33,9 kg/m2 volt. Kvantált ét- 

rendet javasoltunk (150 g szénhidrát, 1400 kcal energiatartalmú, 5-szörre el- 

osztott étrend 30–20–50–20–30 g napszakos elosztásban), s a metformin (2 ×, 

majd 3 × 1000 mg) kiegészítéseként liraglutid 1 × 0,6 mg/nap adását kezdtük. 

Éhomi vércukra 7,2–8,8 mmol/l között változott, önkontrollosan mért nap- 

szakos vércukorértékei azonban a metformin mellett mérthez képest javul- 

tak (6,1–9,4 mmol/l között), testsúlya folyamatosan csökkent. Hányinger, hasi 

panaszok nem jelentkeztek, ezért – az éhomi vércukor csökkentését szem 

előtt tartva − a liraglutid adagját előbb 1,2, majd 1,8 mg/nap-ra emeltük. Bár 

összesen több mint 8,5 kg-ot fogyott, vérnyomása 2 × 5 mg amlodipin, 1 × 

5 mg nebivolol, 2 × 160/12,5 mg valzartan-hidroklorotiazid kombináció mellett 

130–135/80 Hgmm értéken stabilizálódott, s éhomi vércukra is 6,6–7,8 mmol/l 

közöttire csökkent, a terápiás célértéket nem sikerült elérnünk. 

Az időközben hazai forgalmazásban is elérhetővé váló degludek-liraglu- 

tid kombináció (IDegLira, Xultophy) megjelenésével kézenfekvő volt, hogy 

a liraglutidot ez utóbbival – az éhomi és preprandiális vércukor hatékonyabb 

csökkentését lehetővé tevő analóg bázisinzulint is tartalmazó készítmény- 

nyel − váltsuk fel. A törzskönyvi előiratban szereplő 10 adagolási egységgel 

kezdtük a kezelést, s heti kétszeri titrálással, a megadott algoritmust követve 

alkalmanként 2-2 adagolási egységgel növeltük a napi dózist. 5 hét elteltével, 

napi 22 adagolási egység alkalmazásakor a liraglutiddal elért súlycsökkenést 

tartotta – egyelőre nem fogyott tovább −, az önkontrollosan mért éhomi vér- 

cukor 5,9–6,3 mmol/l közöttire, a HbA
1c

-érték 6,9%-ra (51,9 mmol/mol) csök- 

kent. Nem kívánt vércukoresés, hasi panaszok nem jelentkeztek. Hangula- 

ta, fizikai aktivitása javult. Az IDegLira adagját 2-2 adagolási egységenként 

tovább emelve éhomi vércukra tartósan 6,0 mmol/l alá csökkent. 
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23. Sorozatos eszméletvesztést és 

elesést okozó súlyos 

diabéteszes polyneuropathia 

1- es típusú diabetesben 
 

dr. Keresztes Katalin–dr. Kempler Péter 
 

 
 
 
 

Esetismertetés 
 

 

A 33 éves férfibeteg anamnézisében hat éve ismert 1-es típusú diabetes mel- 

litus (T1DM) szerepel. Beutalására testhelyzet-változtatáskor bekövetkező 

többszöri eszméletvesztés és erős, bizonytalan szédülés miatt került sor, ami 

a beteget lényegében mozgásképtelenné tette. Az elmúlt években két alka- 

lommal került sor diabéteszes ketoacidosis miatti hospitalizációra, és több- 

ször volt minden előzetes tünet nélküli, hirtelen eszméletvesztést okozó sú- 

lyos hypoglykaemiája. A beutalásra okot adó panaszok miatt már részletes 

neurológiai kivizsgálás is történt: az elvégzett nyakigerinc-röntgen, carotis 

vertebralis duplex ultrahang, koponya-MR, otoneurológiai és EEG-vizsgá- 

latok negatív eredménnyel zárultak. A beteg polyneuropathiára típusos pa- 

naszai (az alsó végtagok disztális részén jelentkező folyamatos égő, szúró 

jellegű fájdalom, és a ruházat érintése által kiváltott, igen intenzív, égő-nyi- 

lalló jellegű fájdalom) alapján diabéteszes polyneuropathiát véleményeztek, 

és tüneti kezelést kezdtek. 

A beteg felvételi státusából kiemelendő: fekve mért vérnyomás: 120/70 Hgmm; 

állva mért vérnyomás: 70/50 Hgmm, szívfrekvencia: 108/min. Laboratóriumi 

leleteiben eltérésként 9,8%-os HbA
1c

-értéket, alacsony szérummagnézium- 

(0,64 mmol/l) és D-vitamin-szintet (9,1 ng/ml, D-vitamin-hiány <20 ng/ml) 

találtunk. A TSH, a szérum-kortizol és a Synachten teszt eredménye is nor- 

mális értékeket mutatott. 
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23. Sorozatos eszméletvesztést és elesést okozó súlyos diabéteszes polyneuropathia...  
 

 
 

Az eset kapcsán felmerülő kérdések 
 

 

● Mi okozza a beteg súlyos, mozgáskorlátozottsághoz vezető járás- 

bizonytalanságát? 

● Mi okozza a beteg jelentős nyugalmi tachycardiáját? 
 

● Milyen tényezők nehezíthetik az ortosztatikus hypotonia felismerését? 
 

● Hogyan kezeljük az ortosztatikus hypotoniát? 
 

● Milyen kapcsolat állhat fenn a D-vitamin-hiány és a neuropathia között? 
 

● Mi a súlyos, hypaesthesiával járó diabéteszes neuropathia opti- 

mális kezelése? 
 
 

Mi okozza a beteg súlyos, mozgáskorlátozottsághoz vezető járásbizony- 

talanságát? 

Betegünknél megfigyelhető a neuropathia lényegi paradoxona, az hogy a szenzoros 

neuropathia részjelenségeként jelentkező kóros tünetek (fájdalom, paraesthesi- 

ák) mellett a fiziológiás érzetek egyidejűleg csökkennek. Kalibrált hangvillával 

az alsó végtagokon a vibrációérzet csökkenése, Neurometer készülékkel pedig 

a helyzetérzékelésért felelős mielinizált vastag szenzoros rostok súlyos fokú, 

hipesztéziás típusú károsodása igazolódott. A vastag érzőrostok károsodása 

a proprioceptív érzéskiesés miatt ataxiához vezet, ami cerebelláris folyama- 

tokkal téveszthető össze. 

A neuropathia következményei közül gyakran alábecsüljük, hogy szenzo- 

ros neuropathia fennállása esetén a proprioceptív érzéskiesés miatt az idős- 

korúak elesési kockázata húszszorosára emelkedik. Járáskor ugyanis, amikor 

a testsúly csak az egyik lábra nehezedik, az alátámasztási felület keskeny, 

a hibátlan proprioceptív funkció döntő jelentőségű. A perifériás neuropátiás 

beteg egy lábon álláskor a talaj felett kb. 1 méternyire levő súlypontjának el- 

tolódását egészen addig nem érzékeli, amíg az meg nem haladja a 2,3 cm-t, 

ami a láb szélességének jelentős hányada. Ennek következtében nagyon kis 

botlás vagy pillanatnyi egyensúlyvesztés elég ahhoz, hogy a neuropátiás beteg 

elessen. Tekintve, hogy a szenzoros neuropathia az osteoporosis önálló rizi- 
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