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Összefoglalás: Ambulanciánkon egy 18 éves lányt vizsgáltunk szövődmény kutatás céljából 5 és fél 

éves diabetes tartammal. Kórházunkban interdiszciplináris gondozás keretei között folyik a 

cukorbetegek ellátása. A rutin szemészeti vizsgálatok mellett fluoreszcein angiographiát (FLAG) és 

argon lézer kezelést alkalmaztunk. A szemfenék vizsgálatakor jobb oldalon induló proliferatív 

retinopathia diabeticat találtunk a papilla határ elmosódottságával; bal oldalon csak minor 

elváltozások voltak. Diabetesének rendezésével párhuzamosan jobb oldali panretinalis lézerkezelést 

végeztünk. 1 hónappal a kezelés után a papillaris proliferatió mértéke fokozódott. Bal oldali 

progresszió miatt szintén elvégeztük a panretinalis lézerkezelést. Csak az ismételt osztályos felvétel 

során derült ki, hogy reggeli hypoglicaemiái vannak. Ennek rendezése után, külön szemészeti kezelés 

nélkül, a már az üvegtestbe is betört proliferatív köteg regrediált. Az utánkövetés 20 éve alatt 

normoglycaemias, normotensios volt. Látása nem romlott, szemfenéken progresszió azóta nem 

fordult elő. Következésképpen elmondható, hogy betegünk látását az interdiszciplináris gondozás 

mentette meg. A panretinalis lézerkezelés önmagában a progresszió megállítására sem volt elegendő. 

Kulcsszavak: interdiszciplináris gondozás, retinopathia diabetica, panretinalis lézerkezelés, 

hypoglycaemia 

 

Bevezetés 

A korszerű diabetológiában a közel normoglycaemias anyagcsere létrehozása és fenntartása 

a döntő tényező a szövődmények kivédésében [1]. A cukorbetegek retinopathiája (RP) a 

diabetes mellitus gyakori, az életminőséget súlyos eseteiben igen jelentős befolyásoló 

szövődménye [2]. A Control and Complications Trial (DCCT) az 1-es típusú diabeteses 

betegeken vizsgálta az intenzív vércukor kontroll hatását a retinopathia progressziójára [3]. 

A vizsgálatok alátámasztották azt a tényt, hogy az intenzív vércukor kontroll és az így 7% 

alatt tartható HgA1c lassítja a RP progresszióját. 

Ismerni kell azonban az intenzív terápia egyik fontos következményét, az úgynevezett 

korai romlás jelenségét (early worsening fenomenon) [4]. Ez az intenzív terápia hatására a 

betegek 1/3-ában alakul ki. Ekkor az első 6–12 hónapban a RP progrediál, de 2 éven belül 

stabilizálódik. Kialakulásának oka a gyors vércukorcsökkentés, mely csökkenti a retina 

véráramlását, így nő a hypoxia. Emellett különböző eredetű növekedési faktorok – vascular 

endothelial growth factor (VEGF) vagy inzulin-likegrowth factor-1 (IGF-1) – 

indukálódnak, amelyek fokozott szintézise neovascularisatiót hoz létre. A szemészeti  
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szövődményekre vonatkozó, első nagy létszámú betegcsoporton végzett nemzetközi 

tanulmánysorozat, a The Wisconsin Epidemology Study of Diabetic Retinopathy [5, 6]. 

Megállapították, hogy 35 év alatt a retinopathia kialakulásában fokozott rizikófaktor a 

diabetes tartama; (A T1DM-ben szenvedők körében a bármely fokú retinopathia 

prevalenciája a betegségtartam 3. événél 6%, 5. événél 25%, 10. événél 60%, 15. événél 

80%). A gyermekkorban kezdődő diabetesben a proloferatív RP hamar kialakul (15 év) és 

súlyos látásromlást okoz. 30 évnél fiatalabb DM-ben szenvedő betegekben a vakság oka 

86%-ban a RP. Az 1960-as évektől van lehetőség argon lézer photokoaguláció 

alkalmazására a szemfenéki szövődmények kezelésében. Ez a diabeteses retinopathia 

kezelésének alapja mind a mai napig [7, 8, 9]. 

 

A szemfenéken zajló folyamatok megítélésére 1964 óta áll a szemorvosok rendelkezésére 

fluorescein angiographiás (FLAG) lehetőség (1). 

 

A B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központjában 1976-tól működik 

diabetes gondozó. 1987 októberétől a Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályon belgyógyász, 

szülész és neonatológus közreműködésével létrejött a praeconceptionalis gondozó. A team 

nephrológussal, majd 1992-től olyan szemésszel egészült ki, aki a gyermek diabetes 

gondozó betegeit is ellenőrzi. 

 

A cukorbetegek eredményes gondozása interdiszciplináris feladat (10). A szorosan vett 

szemorvosi teendő: a RP felismerése, a lézerkezelés és a vitrectomia, illetve a 

secunderglaucoma ellátása. 

 

Osztályunkon már korábban is meglévő FLAG-os lehetőség mellett 1990-től argon lézer 

készülék is van, ami a terápiás beavatkozás eszközét adja kezünkbe. 

 

Esetismertetés 

A fiatal nőnél 13 éves korában (1988-ban) diagnosztizálták az I-es típusú diabetest. A 

családban más T1DM-ről nem tudott. Anyai nagyapjánál II-es típusú diabetes igazolódott. 

A gyermek diabetes gondozóban 18 éves koráig ellenőrizték. Az első évben rövid ideig MC 

Actrapid és Monotard inzulinkezelésben részesült naponta kétszer. 1989 januárjától 

intenzív konzervatív inzulinkezelésére tértek át. Napi összinzulinadagja 78 egység volt (56 

E Actrapid+22 E Ultratard HMP). Kezdetben nagyobb anyagcserekisiklást nem 

tapasztaltak, azonban a pubertás előrehaladtával vércukorértékei, hosszú távú anyagcsere 

paraméterei a normális felső határait általában meghaladták. Ennek hátterében a diétával és 

az önellenőrzéssel kapcsolatos, a kamaszkorral együtt járó életvezetési problémák állhattak. 

1994 februárjában, a 18. életév betöltése után átkerült a praeconceptionalis gondozóba. Az 

aktuális status rögzítésénél cardiovascularis eltérést nem találtak. Normotensiós volt, 

mikroalbumin ürítés mértéke 21,6 mg/die ekkor. A 7 pontos vércukorprofil átlaga 9,87 

mmol/l (13,6–6,1). A cholesterin 6,2; a triglycerid 1,4 mmol/l. A többi laboratóriumi lelete 

normális volt. FLAG-vizsgálata 16 éves korában volt először, de ennek eredményéről 

semmit sem tudott. Emlékei szerint akkor mindkét szemével végigolvasta a vízustáblát. Ezt 

követően szemészeten nem járt. 
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Vizsgálata idején, 1994 februárjában 5,5 éves diabetestartam után a következő statust 

találtuk (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. A jobb oldali fundus képe az első vizsgálatkor 

 

Jobb szemén vízusa 0,5–1.0 D-val teljesre korrigálható, bal szemén 1,0. Mindkét 

oldalon ép elülső szegmentet, tiszta törőközeget láttunk. Szemtükörrel jobb oldalon 

elmosott szélű papilla, a papillából induló neovascularisatio, mellette csíkolt vérzések, 

néhány mikroaneurisma, a maculában oedema volt. A bal oldali funduson csak minor 

elváltozásokat találtunk. Mko. normális szemnyomást mértünk. Ezt követően FLAG-os 

vizsgálatot csináltunk (2. ábra). 
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2. ábra. Artériás fázis 

 

A papillán tágult kapillárisok, finom újdonképzett erekből diffúz szivárgás igazolódott. 

A papilla közelében csíkolt vérzések, 1-1 microaneurisma. Bal oldalon a papilla nasalis 

oldalán festékszivárgást láttunk, egyebekben ép volt. 

 

Még ugyanebben a hónapban anyagcsere rendezés céljából hospitalizálták. Ekkor látása 

jobb szemén 0,4 ünj, bal szemén 1,0. Jobb oldalon panretinalis lézerkezelést kezdtünk bent 

fekvése alatt. 7 pontos vércukorprofiljának átlagértéke: 9,25 mmol/l-ről hazamenetelre 6,88 

mmol/l-re csökkent. Napi összinzulinadagja 10 E-gel emelkedett a korábbiakhoz képest. 

 

1 hónappal később, a kontrollvizsgálaton készült felvétel látható a 3. ábrán. 
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3. ábra. A jobb oldali fundus képe panret. laser th. után 

 

Vízusa jobb szemén 0,4+0,5 D–2,0 Dcyl tgl80 = 0,8, javult. Bal oldalon továbbra is 1.0 

volt. Jobb oldalon a papilla halványabb lett, határa körkörösen élessé vált, ugyanakkor 

nasal felé kifejezett proliferatio jelent meg. A bal oldali papilla határa elmosódottá vált, 

nasalisan kisebb vérzések jelentek meg. Emiatt bal oldalon is elkezdtük a panretinalis 

lézerkezelését (április). 

 

Másfél hónap után ismét kórházi felvételre került sor 1 hete kezdődő hányás, gyengeség 

és fogyás miatt. Az elvégzett laboratóriumi vizsgálatok reggeli (3 órakor 4,1 mmol/l és 7 

órakor 3,2 mmol/l) hypoglycaemiat igazoltak. Szemészeti vizsgálata során a jobb papillából 

kiinduló neovascularis köteg betörését észleltük az üvegtestbe. Bal oldalon 

papillomacularis irányba terjedő neovascularisatio jelent meg, az alsó temporalis vénaág 

közelében 3–4 microaneurysma, egy puha góc és egy csíkolt vérzés volt. Ezen a területen 

komplettáltuk a panretinalis kezelést. Ugyanekkor jelentős inzulinadag-csökkentés mellett 

került normoglycaemias állapotba. (Napi inzulinösszdózis 88 E-ről 58 E-re csökkent.) Ezt 

követően szemészeti kezelés már nem történt, csupán a meghatározott új inzulinadagokat  
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alkalmazta szigorú önellenőrzéssel, maximálisan együttműködve a belgyógyász 

kolléganővel. 

 

3 hónap múlva, szeptemberben készült diák láthatóak a 4a. és 4b. ábrákon. 

 

 
 

4a. ábra. A jobb oldali szemfenéki kép az inzulinkezelés módosítása után 3 hónappal. 

Kiegészítő laser th. nem történt. 
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4b. ábra. Bal oldali szemfenéki kép panret. lézerkezelés után 3 hónappal 

 

Mindkét papilla halványabb, éles határú, jobb oldalon az üvegtestbe betört 

proliferatióban megszűnt a keringés, a vérzések felszívódtak, és nincs már a bal oldalon 

sem puha góc. Látása jobb szemén nem változott, bal oldalon üveg nélkül 1.0 lett. 

 

Azóta tartósan normoglycaemias, normotensiós. Terhessége optimális anyagcsere-

állapotban, tervezetten következett be, szövődménymentes volt. Egészséges gyermeke 

született. Diabetológiai gondozását más intézmény vette át 2009-től, ezért jelenleg használt 

inzulinfajtáját és -adagját nem ismerjük. Szemészeti gondozását azonban továbbra is mi 

végezzük. Vízusát tartja, szemészeti állapotában progresszió azóta sincs (20 éve!). 
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Megbeszélés 

Az interdiszciplináris gondozás 4 fő tényezője alakítja a retinopathia diabeticában szenvedő 

beteg sorsát [10]. 

 

1. A megfelelően együttműködő és jól tájékozott beteg önellenőrzése, terápiás és diétás 

aktivitása. 
 

2. Az antidiabeticus terápia módszerét az adott betegségformában kialakító és 

betegvezetést megvalósítani tudó diabetológus orvos tevékenysége. 
 

3. A pontos labordiagnosztikai hátteret nyújtó konzulens, illetve terhesség, sebészeti 

beavatkozások stb. esetén a diabetológiában is jártas szakorvos gondossága. 
 

4. A cost-benefit tényezőket jól ismerő szemész-diabetológus. 

 

Ez a kötelező interdiszciplináris együttműködés sok empátiát és időráfordítást igényel. 

 

Befejezés 

Esetünk jól példázza, hogy viszonylag rövid betegségtartam, 5,5 év után kialakuló 

proliferatív retinopathia milyen változásokat mutat a diabetológiai, illetve a szemészeti 

kezelés hatására. Bizonyítja, hogy ha a jól együttműködő, speciális tudással bíró 

orvoscsoport és a beteg motivált, aktív közreműködése létrejön, nem csak késleltethető a 

szövődmények megjelenése, hanem a meglévő szövődmények is eredményesen kezelhetők, 

a progresszió évtizedekre megállítható. 

 

Köszönetnyilvánítás 

A kutatómunka részlegesen a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén működő 

Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Kiválósági Központ, Élettudományi 

Műhely közreműködésével valósult meg. 
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