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LLéényege: nyege: 
Az inzulinnak a viszonylagos vagy abszolult hiAz inzulinnak a viszonylagos vagy abszolult hiáányanya
Az inzulinhatAz inzulinhatáás elmarads elmaradáása vagy cssa vagy csöökkenkkenéésese
Okai: Okai: 
��TraumaTrauma
��ÖÖrrööklklőőddééss
��ElhElhíízzáás 2. ts 2. tíípuspusúúnnááll
��MozgMozgáásszegsszegéény ny ééletmletmóódd
��Endokrin betegsEndokrin betegséégekgek-- szekunder diabetesszekunder diabetes
��Idegrendszeri hatIdegrendszeri hatáásoksok
��InjekciInjekcióókk
��IatrogIatrogéén diabetes ( steroid diabetes)n diabetes ( steroid diabetes)
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•• TTüünetek:netek:
�� polidipsiapolidipsia-- szomjszomjúússáágg
�� PoliuriaPoliuria
�� PolifPolifáágiagia
�� TestsTestsúúlycslycsöökkenkkenééss-- I. tI. tíípuspusúú esetbenesetben
�� FFááradradéékonyskonysáág, gyengesg, gyengeséégg
�� Prulitis Prulitis --viszketviszketéés a genits a genitááliliáák tk táájjéékkáánn
�� ImpotenciaImpotencia-- fféérfiaknrfiaknáál, nl, nőőknknéél l ––sterilitsterilitááss
�� LaboreredmLaboreredméényekben eltnyekben eltéérréések: 6 mmol/liter feletti sek: 6 mmol/liter feletti 

vvéércukor rcukor éértrtéék, glikozuria( 9k, glikozuria( 9--10 mmol/l felett, 10 mmol/l felett, 
hypertigliceridaemia, hyperkoleszterinaemia, acidosishypertigliceridaemia, hyperkoleszterinaemia, acidosis
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•• SzSzöövvőődmdméények:nyek:
�� Mikro Mikro éés makroangiopathia (magasvs makroangiopathia (magasvéérnyomrnyomáás, koszors, koszorúússéér r 

megbetegedmegbetegedéések)sek)
�� Az alsAz alsóó vvéégtag ereinek megbetegedgtag ereinek megbetegedéése ( idse ( időőszakos santszakos santííttáás), gangrs), gangréénana--

üüszkszköössööddééss
�� Agyi erek arteriosclerosisaAgyi erek arteriosclerosisa
�� A szem A szem éés vese ereinek ks vese ereinek káárosodrosodáásasa

TTíípusai:pusai:
�� 1. t1. tíípuspusúú: inzulint termel: inzulint termelőő bbééta sejtek kimerta sejtek kimerüülléése, rse, röövid idvid időő alatt alakul kialatt alakul ki
KezelKezeléés: a his: a hiáányznyzóó inzulin pinzulin póótltláásasa
�� 2. t2. tíípuspusúú: feln: felnőőtt vagy idtt vagy időőskori cukorbetegsskori cukorbetegséég a sejtek elveszg a sejtek elveszíítik inzulin tik inzulin 

éérzrzéékenyskenysééggüüket, lassan ket, lassan éévek alatt fejlvek alatt fejlőődik kidik ki
KezelKezeléés: csak dis: csak diééta, dita, diééta ta éés tabletta, dis tabletta, diééta ta éés inzulins inzulin
�� Specifikus tSpecifikus tíípusok: gestatios diabetespusok: gestatios diabetes
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�� Hypoglikemia: 3 mmol/ l alHypoglikemia: 3 mmol/ l aláá cscsöökken a kken a 
vvéércukorszintrcukorszint

TTüünetei: netei: ééhshsééggéérzet, szrzet, szááj j éés nyelv zsibbads nyelv zsibbadáás, s, 
verejtverejtéékezkezéés, szapora pulzus, izgatottss, szapora pulzus, izgatottsáág, g, 
remegremegéés, eszms, eszmééletvesztletvesztéés, gs, göörcsrcsöös s áállapotllapot

�� Hyperglikemia: 30 mmol/ l feletti vHyperglikemia: 30 mmol/ l feletti véércukorszintrcukorszint

TTüünetei: aceton szagnetei: aceton szagúú lehelet, lehelet, áájuljulááss--
eszmeszmééletvesztletvesztééss
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I.I. MestersMestersééges ges éédesdesííttőőszerekszerek

EnergiEnergiáát nem tartalmaznak, tabletta, por t nem tartalmaznak, tabletta, por éés folyads folyadéék formk formáájjáában ban 
kerkerüülnek forgalombalnek forgalomba

Szacharin: 300X Szacharin: 300X éédesebb a cukorndesebb a cukornáál hl hőőre re éérzrzéékenykeny
ÉÉdeske, Ezerdeske, Ezeréédes ndes nééven kerven kerüül forgalombal forgalomba

CiklamCiklamáát: 30X t: 30X éédesebb a cukorndesebb a cukornáál Nincs melll Nincs melléékkííze, hze, hőőstabilstabil
Polysett, Polysweet nPolysett, Polysweet nééven kerven kerüül forgalombal forgalomba

AceszulfAceszulfáámm--K: 30X K: 30X éédesebb, mint a cukor Hdesebb, mint a cukor Hőőstabilstabil
SuniprolSuniprol--C, VitC, Vitááll

AspartAspartáám: alfam: alfa-- fenilalaninbfenilalaninbóól l éés alfa aszparaginsavbs alfa aszparaginsavbóól l ááll 300X ll 300X 
éédesebb a cukorndesebb a cukornáál hl hőőlabillabil
Canderel, Nutrasweet nCanderel, Nutrasweet nééven kerven kerüül forgalombal forgalomba
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II. CukorpII. Cukorpóótltlóók energik energiáát szolgt szolgááltatnak ltatnak éés a napi s a napi 

szszéénhidrnhidráát mennyist mennyisééggéébe bele kell szbe bele kell száámolnimolni

GyGyüümmöölcscukor: 30lcscukor: 30--50% 50% éédesebb, mint a cukor desebb, mint a cukor 
naponta max. 50 g fogyaszthatnaponta max. 50 g fogyaszthatóó belbelőőlele

Szorbit: Glukonon nSzorbit: Glukonon nééven kerven kerüül forgalomba 30l forgalomba 30--50 g 50 g 
a napi fogyaszthata napi fogyaszthatóó mennyismennyiséég belg belőőlele

Cukoralkoholok: mannit, xilit, maltit, dulcitCukoralkoholok: mannit, xilit, maltit, dulcit
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ÉÉlelmiszerek glikaemilelmiszerek glikaemiáás indexe:s indexe:

9090--100%: mal100%: maláátacukor, burgonyaptacukor, burgonyapüürréé, f, főőtt burgonya, gabonapehely, tt burgonya, gabonapehely, 
rizspehely, minden cukros italrizspehely, minden cukros ital

7070--90% feh90% fehéér r éés fs féélbarna kenylbarna kenyéér, zsemle, kifli, abonett, ostya, r, zsemle, kifli, abonett, ostya, 
kkéétszerstszersüült, slt, sóós ss süütemteméények, kekszek, nyek, kekszek, éédes mdes müüzli, pudingpor, zli, pudingpor, 
tejberizs, fehtejberizs, fehéérliszt, frliszt, főőtt ttt téészta, kalszta, kaláács, rcs, réépacukorpacukor

5050--70% zabpehely, kukorica, f70% zabpehely, kukorica, főőtt rizs, feketekenytt rizs, feketekenyéér, banr, banáán, natn, natúúr r 
gygyüümmöölcsllcsléé

3030--50% tej, joghurt, kef50% tej, joghurt, kefíír, gyr, gyüümmöölcs, spagetti, makarlcs, spagetti, makaróóni, tejszni, tejszíínes nes 
fagylalt, durum lisztbfagylalt, durum lisztbőől kl kéészszüült tlt téésztsztáákk

30% alatti: Frukt30% alatti: Fruktóóz, szorbit, lencse, bab, borsz, szorbit, lencse, bab, borsóó, di, dióó, mogyor, mogyoróó, korp, korpáás s 
mmüüzli, szzli, szíínes fnes főőzelzeléékek, salkek, salááttáák, ck, céékla, retek, paprika, paradicsomkla, retek, paprika, paradicsom


