A cukorbetegséghez
kapcsolódó alapfogalmak
D-tôl Z-ig
• Definitív inzulinadás: hosszabb távú inzulinadás.
• Diabetológiai szakrendelés szakorvosa: a Magyar Diabetes
Társaság által akkreditált szakellátó helyen nyilvántartásba vett
szakorvos (attól függetlenül, hogy rendelkezik-e már diabetológus licence-vizsgával vagy sem)
• Elôre nem tervezett diabetogén hatású esemény: ennek
következtében az anyagcserehelyzet hirtelen romlott vagy várhatóan nagymértékben romlik. Ilyen pl. akut betegség,
stressz, várandósság.
• Emelkedett éhomi vércukorszint (impaired fasting glycemia, IFG): az éhomi vércukorszint magasabb az élettaninál,
de az orális glükóztolerancia teszt (OGTT) többi értéke normális. A májszövet inzulinrezisztenciája felelôs a magasabb éhomi vércukorszintért.
• Gesztációs diabetes mellitus (GDM): a terhesség során
fellépô, bármilyen fokú glukóz-intolerancia. A cukorbetegség
egyik formája, amely általában a várandósság harmadik trimeszterében manifesztálódik, és a szüléssel általában eltûnik.
A GDM a cukorbetegség azon típusa, amelyet elsô alkalommal a várandósság során ismernek fel, függetlenül attól, hogy
kialakulása a várandósság kezdete elôtt, vagy annak folyamán következett-e be.
• Glikált (glikolizált) haemoglobin (HbA1c): a vörösvértestekben az oxigént hemoglobin szállítja, s mint más fehérjék,
úgy a hemoglobin is „glikálódik”, azaz a cukor összekapcsolódik a hemoglobin-molekulával, melybôl úgynevezett glikált
hemoglobin keletkezik. A HbA1c értéke azt mutatja meg, hogy
az összes hemoglobin hány százalékához kötôdött hozzá cukor. A vérben lévô glikált hemoglobin mennyisége az utolsó
két hónap átlagos vércukor-koncentrációjától függ, és gyakorlatilag független a vércukorszint pillanatnyi értékétôl.
• Glikémiás index (GI): az adott élelmiszer szénhidráttartalmára adott vércukorválasz.
• Glikémiás töltés (glycemic load, GL): értéke függ az elfogyasztott étel mennyiségétôl, ami lehetôvé teszi az ésszerû adagok meghatározását. A glikémiás index megmutatja, hogy egy
adott tápanyag milyen gyorsan emeli a vércukorszintet, azonban
nem számol az elfogyasztott étel mennyiségével. A glikémiás töltés figyelembe veszi — a glikémiás indexe mellett — az adott tápanyag mennyiségét is. A vércukorszint szempontjából kevéssé
terhelô egy étel, ha a GL < 10, közepesen terhelô, ha 11—19 közötti, s nagy a terhelés, ha a GL > 20. A kis glikémiás indexû ételek GL-je majdnem mindig kicsi, viszont a nagy glikémiás indexû
ételek GL-je a kis értéktôl a nagyig terjedhet.
• Glikogenezis (glycogenesis): a glikogén képzôdése glükózmolekulákból az állati szervezetekben a vázizmokban, de
kisebb mértékben a máj is képes kivitelezni. A glikogenezis folyamatát serkenti a hasnyálmirigy Langerhans-szigeteibôl
származó inzulin.
• Glikogenolízis (glycogenolysis): a glikogén lebontása glükózmolekulákra. Kivitelezôje a glikogénfoszforiláz enzim, aminek hatására a glikogénmolekuláról glükóz-1-foszfát-molekulák hasadnak le.
• Glikolízis (glycolysis): biokémiai reakciók sorozata, amelyekben a hat szénatomos monoszacharidok (fôleg a glükóz,
a fruktóz, a galaktóz és az ezekké átalakulni képes cukrok)
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termékké, amely végül is piroszôlôsavvá (piruváttá) alakul, és
a reakciósor során felszabaduló energia közel fele ATP foszforsavanhidrid kötéseiben raktározódik.
Glukagon: a Langerhans-szigetek A-sejtjei által termelt polipeptid
hormon, bár elôfordul a szervezetben más helyen is (bélglukagon).
Szállítása a vérben szabadon történik. Glukagonreceptorokat a
májsejtek, a zsírsejtek és a Langerhans-sejtek felületén mutattak ki.
A májban az inzulin antagonistájaként hat.
Glukóz-intolerancia (GI): a cukortûrés egészségtelenül alacsony szintje.
Glükoneogenezis (gluconeogenesis): a glükóz szintézise
nemszénhidrát elôanyagokból, mint a zsírok glicerinjébôl, a fehérjék egyes aminosavaiból, illetve az izmok által termelt tejsavból és piroszôlôsavból. A glükoneogenezis fô irányítója a májban a glukagon; de megengedô (kiegészítô) hatásúak a reakcióinak kivitelezésében a glükokortikoidok is.
Glükóz homeosztázis: többek között a gyorsan ható hormonok
(inzulin, glukagon, adrenalin), a lassan ható hormonok (kortizol, növekedési hormon) és idegi hatások (szimpatikus hatású noradrenalin, paraszimpatikus hatású acetilkolin által szigorúan szabályozott vércukorszint dinamikus egyensúlyi állapota.
Glükozuria (cukorvizelés): a vizeletben normális vércukorszint mellett cukor jelenik meg. Ha a vércukor szintje 9—10
mmol/liter fölé emelkedik, a cukor megjelenik a vizeletben is
(veseküszöb). A vizelettel történô cukorürülés 15 mg/dl-ig tekinthetô fiziológiásnak. Efelett az érték felett — kevés kivételtôl
eltekintve — a diabétesz bizonyított.
Hajnali jelenség (dawn phenomenon): a vércukor késô
hajnali—kora reggeli órákban észlelhetô megemelkedése.
Hiperglikémia (hyperglykaemia): inzulinhiányos állapot miatt
fellépô magas vércukorszint (éhomi 6,0 mmol/liter felett). Oka a relatív inzulinhiány, mely a cukorbetegség diagnózisakor fennálló állapot mellett rendkívül gyorsan kialakulhat a nem megfelelô öngondozás eredményeképpen. Az állapot ideiglenes vagy krónikus
lehet. Tünetei közé tartoznak a szomjúságérzet, a szájszárazság,
a fokozott vizeletürítés, az acetonos lehelet, a fáradékonyság, az
álmosság, hosszabb távon a fogyás. Kezeletlen esetben (ritka)
ketoacidózisos kóma léphet fel, mely halállal végzôdhet.
Hiperglikémiás ketoacidózisos (ketoacidotikus) kóma: abszolút inzulinhiány esetén (extrém magas vércukorszint mellett),
elsôsorban 1-es típusú cukorbetegeknél fellépô, éhezés, kiszáradás, acetontermelés, acidózis stb. miatt bekövetkezô súlyos, életveszélyes állapot, amelynél a 25—30 mmol/l-es szintet meghaladó
vércukorhoz a szervezet vegyhatását savi irányba toló ketontestek
felszaporodása társul, és egyidejûleg eszméletvesztés is fellép.
Jellemzôi: a szapora, mély légzés, az erôsen acetonos lehelet, a
meleg, piros bôrszín. Idôsebb 2-es típusú cukorbetegeknél súlyos
lázas betegségekhez társulhat. A hiperglikémia okozta halál ritka,
viszont annál gyakoribb a szövôdmények kialakulása. Minden
esetben azonnali gyógyintézeti ellátás szükséges.
Hiperglikémiás krízis: az anyagcsere progresszív dekompenzációjával magyarázható. Két jellegzetes formája különíthetô el: a
diabeteses ketoacidosis (DKA) és a hiperglikémiás hiperozmoláris szindróma (HHS) /vagy hiperglikémiás hiperozmoláris állapot,
HHÁ/, de közöttük átfedések is mutatkozhatnak. Mindkettôben jelen van a relatív vagy abszolút inzulinhiány, az emelkedett kontrainzuláris hormonszintek.

• Hiperinzulinémia (HI): kórosan magas inzulin-vérszint, aminek oka lehet a sejtek inzulinérzékenységének csökkenése
(inzulinrezisztencia, l. még ott).
• Hiperinzulinémiás euglikémiás glükóz clamp (HEGC): az
inzulinfüggô szövetek csökkent glükózfelvételét kimutató érzékeny módszer.
• Hipoglikémia (hypoglykaemia): a vércukorszint tüneteket
okozó csökkenése (nincs elég glükóz a vérben). A normál vércukorértékek alatti (3 mmol/l alatt) vércukorszint általában jellegzetes tünetekkel jár, melynél eszméletvesztés is bekövetkezhet. A hipoglikémia tünetei egyénenként változóak, elsôsorban éhségérzet, szédülés, erôs szívdobogásérzés, hideg
verejtékezés, szájzsibbadás, kézremegés, koncentrációzavar,
hirtelen nyugtalanság.
• Iatrogen diabetes: számos gyógyszer csökkenti az inzulinérzékenységet (pl. glukokortikoidok, vízhajtók, diazoxid), ezek
elhagyására a tünetek visszafejlôdhetnek.
• International Diabetes Federation (IDF): Nemzetközi Diabétesz Szövetség.
• Intenzív inzulinkezelés: az 1-es típusú diabetes mellitus bizonyítékokkal alátámasztottan kötelezô kezelési formája. Az
inzulint konzervatív módon (ICT), fecskendôvel ma már csak
ritkán adagolják, többnyire pen-típusú inzulinadagoló eszközzel vagy inzulinadagoló pumpa segítségével juttatják be. Az
intenzív inzulinkezelés olyan többkomponensû kezelési rendszer, amelynek célja az egyes étkezések, valamint az étkezésmentes napszakok optimális inzulinszükségletének fedezése,
napjában többször adott inzulin segítségével.
• Inzulin folyadékretenciót kiváltó hatása: az inzulin a vesében
nátriumot tart vissza, és ezzel együtt folyadékfelhalmozódást idézhet elô, amely arc- és bokatáji vizenyô formájában jelentkezhet.
• Inzulin: polipeptid szerkezetû hormon, melyet a hasnyálmirigy
béta-sejtjei termelnek. Az inzulin kb. 6000 dalton molekulatömegû,
2 láncból álló polipeptid, amelyeket diszulfid-hidak kapcsolnak
össze. Az A-lánc 21, a B-lánc 30 aminosavat tartalmaz. Az egészséges hasnyálmirigy napi 40—50 egység inzulin elôállítására képes. A hasnyálmirigy béta-sejtjei által termelt inzulin mintegy 50%-a
elbomlik a májban. Az elválasztott inzulin közel 25%-a a vesében
bomlik le és távozik a testbôl. Az inzulin alapvetô szerepet játszik
a szervezet anyagcsere-folyamataiban. Az inzulin aktiválja az intracelluláris glukóz, aminosav- és zsírsavfelhasználás/raktározás
enzimeit, gátolja a glukoneogenezist és az ellenregulációs hormonok által kiváltott olyan katabolikus folyamatokat, mint a glikogén-,
zsír- és fehérjelebontás. Az elégtelen inzulinhatás a szénhidrátanyagcsere károsítása mellett kóros eltéréseket okozhat a fehérje- és lipidmetabolizmusban is.
• Inzulinallergia: az inzulinkezelés lehetséges mellékhatása, az
allergiagyakoriság 1% alatt van annak köszönhetôen, hogy a modern inzulinkészítményekbôl fokozatosan kivonták az allergiára
hajlamosító tényezôket. Az inzulininjekció befecskendezése és a
tünetek megjelenése között eltelt idô alapján három típusa különíthetô el. (1) Az azonnali típusú reakció az inzulin beadása után
1-2 percen belül alakul ki. (2) Az átmeneti típusú reakció 4—8 órával az injekció beadása után fejlôdik ki, a helyi gyulladásos reakció a maximumát 12—24 óra múlva éri el. (3) A késôi típusú reakció az inzulin beadásának helyén 24—48 óra múlva alakul ki.
• Inzulindependens diabetes mellitus (IDDM): az 1-es típusú diabétesz régebbi elnevezése.
• Inzulinérzékenyítôk (inzulin sensitizerek): az inzulinérzékenység helyreállítását elôsegítô készítmények (vegyületek).
• Inzulinindex (II): a tápanyag inzulinszintet emelô hatását mutatja
a cukorhoz (glükózhoz) képest (a cukor II-e 100). Az inzulinválasz
nagysága szoros kapcsolatban áll az adott étel glikémiás indexével (GI), de a két index nem feltétlenül korrelál egymással. A legtöbb szénhidráttartalmú ételre a szervezet által adott II-e kiszámítható. A magas glikémiás indexû tápanyagok egyértelmûen magas inzulinindexet is jelentenek. Azonban vannak olyan alacsony
glikémiás indexû tápanyagok, amiknek nagyon magas az inzulin-
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indexe, tehát tovább emelik az amúgy is magas inzulinszintet, ezzel pedig tovább rontják az inzulinrezisztenciát.
Inzulinkészítmények: a hasnyálmirigybôl hiányzó inzulint képesek helyettesíteni, a szervezetben található inzulinnal minden tekintetben egyezôek.
Inzulinpumpa: az inzulinpumpa olyan telefonkártya méretû,
elektromechanikus gyógyászati segédeszköz, amely a normál
hasnyálmirigy funkcióját utánozza, folyamatosan inzulint juttat
a beteg testébe, mely a hiányzó bázisinzulint pótolja.
Inzulinrezisztencia (IR): a szervezet inzulinnal szembeni érzéketlensége, a glükóz-intolerancia elôtt alakul ki elôször a májban
és a zsírszövetben, majd végül az izomszövetben. Inzulinrezisztens állapotban az adott inzulinjelre bekövetkezô válasz a célsejtek részérôl csökken. Csökken a szôlôcukor felvétele a sejtekbe,
ezért nô a vércukorszint. A szervezet ezt a válaszcsökkenést az inzulinjel nagyságának emelésével tudja korrigálni, tehát az inzulintermelés fokozódik. Kialakul az inzulinrezisztenciához kapcsolódó
állapot, melyet hyperinzulinémiának nevezünk, és jellemzôje a
nagymértékben megemelkedett inzulinszint a vérben.
Kajakóma: l. posztprandiális aluszékonyság.
Ketonok: a test az energia felszabadítása érdekében (glükóz
bontása helyett) zsírbontáskor keletkezô oxigéntartalmú szerves vegyületek. Ez két okból történhet: (1) ha a vér nem tartalmaz elegendô inzulint vagy (2) ha nem áll rendelkezésre elegendô cukor. A ketonok legegyszerûbb képviselôje az aceton.
Ketontestek: acetecetsav, aceton, béta-hidroxi-vajsav.
Ketózis: alakul ki a szervezetben, ha drasztikusan lecsökken a
szénhidrátbevitel, a szervezet szénhidrátraktárai kiürülnek, és már
nincs elég szénhidrát a megfelelô vércukorszint fenntartásához.
Ahogy fogy a cukor, az inzulin helyett a cukor szállításáért felelôs glukagon (hormon) választódik ki. A zsír ketontestekké alakul a májban.
Kombinációs terápia: kettô vagy több gyógyszer, illetve inzulin együttes alkalmazása a cukoranyagcsere egyensúlyának
biztosítása céljából. A különbözô szerek vércukorcsökkentô
hatása általában additív, de nem szinergisztikus természetû.
Kombinált inzulinterápia: oriális antidiabetikumok és inzulinkészítmény együttes adagolása.
Laktátacidózis: orális antidiabetikumok mellékhatásaként kialakuló ritka, de súlyos metabolikus szövôdmény (acidotikus dispnoe, hasi fájdalom és hipotermia jellemzi, amit kóma követ), mely
sürgôsségi állapot és kórházban kezelendô (pl. hemodialízis).
Latent autoimmune diabetes of adults (LADA), késôi autoimmun diabétesz: az IDDM klasszikus és lassan kialakuló autoimmun formája. Nem önálló kórforma, hanem olyan 1-es típusú
diabetes, mely csak hónapok-évek alatt vezet inzulinfüggôséghez, azonban a mihamarabb elkezdett inzulinkezelés lassíthatja a
hasnyálmirigy inzulintermelô sejtjeinek kimerülését.
Manifeszt cukorbetegség: kialakult (nyilvánvaló) cukorbetegség, az éhomi vércukorszint és a 2 órás terheléses vizsgálat végeredménye a kóros tartományban helyezkedik el.
Maturity onset diabetes of the young (MODY): a NIDDM
(felnôttkori cukorbetegség) fiataloknál (25 éves kor elôtt) jelentkezô formája.
Meglitinid: az inzulintermelés fokozásával ható orális antidiabetikum.
Mesterséges hasnyálmirigy (MH), helyesebben „mesterséges béta-sejt”: zárt körben történô, automatikus vércukorszintszabályozást jelentene, mely a beteg aktuális fiziológiai állapota
szerint mûködne, és három komponensbôl állna: folyamatos vércukormérô szenzorból (CGMS), inzulin-befecskendezéshez
szükséges inzulinpumpából és a szabályozási algoritmusból,
mely a glukózmérések alapján képes meghatározni a megfelelô
inzulindózis értékét („closing the loop”). Egyes rendszerek az inzulin mellett glukagont (a Langerhans-szigetek alfa-sejtjei által
termelt hasnyálmirigyhormon) is adagolnak. 2018 végére várható
a MH kereskedelmi forgalomba kerülése.
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Folytatás a 47. oldalról
• Metabolikus szindróma (MS, metabolikus X-szindróma, inzulinrezisztencia szindróma): korábban az idôsebb korosztály
betegségeként emlegették, azonban ez idejétmúlt felfogás. Nemtôl és kortól függetlenül napjaink egyik leggyakoribb összetett
anyagcserezavara, mivel több, egymással összefüggô anyagcserezavar együttes fennállását jelenti. Definíciója nem egységes, de
elfogadott az, miszerint az MS civilizációs betegség, genetikus
(örökléses) hajlam alapján, helytelen életmód és táplálkozás hatására lappangva, tünetszegényen kialakuló progresszív anyagcserezavar (cukorintolerancia, felgyorsult véralvadás), 1. cukorbetegség, 2. zsíranyagcsere-zavar (diszlipidémia), 3. magas vérnyomás
(hipertónia), 4. hasra, illetve hasüregre kiterjedô obesitas (alma formájú elhízás, ún. sörpocak), amely az inzulinrezisztencia (IR) és ennek talaján kialakult hiperinzulinémia (HI) következtében érelmeszesedéses elváltozásokat idéz elô, és korai halálozáshoz vezet. A
felsorolt, számokkal jelölt kóros állapotokat együttesen „halálos négyes” („deadly four”) névvel is illetik, melyek közül mindegyik kezelésre szoruló önálló betegség is, együttes jelentkezésük pedig bizonyítottan évtizedekkel csökkenti az életkilátásokat.
• Mikroalbuminúria (microalbuminuria): 30—300 mg/nap
(20—200 mg/liter) albuminürítés, mely a diabéteszes vagy hipertóniás vesekárosodás elsô klinikai jele, s kockázati tényezôt jelent a szív-ér rendszeri betegségekre nézve.
• Mikroangiopathia: a kiserek károsodása cukorbetegség
kapcsán, melyek elsôsorban a retinán (retinopathia), a vesében (nefropathia), a bôrön (dermopathia), az idegeken (neuropathia) és az ízületekben (arthropathia) jelentkeznek.
• Natív cukor: nagy cukortartalmú, gyors és nagy vércukorszintemelkedést okozó olyan élelmiszerek, melyeknek értékes tápanyagtartalmuk nincs vagy elenyészô. Az egyszerû cukrok közül a
vércukorszintet legjobban a szôlôcukor (glukóz) emeli, ezt követi a
malátacukor (maltóz), a répa- és a nádcukor (szacharóz), a tejcukor (laktóz) és a sor végén áll a gyümölcscukor (fruktóz).
• Necrobiosis lipoidica: a kéz- vagy lábháton, esetleg a lábszárakon kialakuló változó nagyságú, barnás-sárgás plakkszerû növedék a cukorbetegség specifikus bôrjelensége. Oka nem pontosan ismert, a legújabb elméletek szerint valamilyen, a diabéteszszel összefüggô érgyulladás állhat a hátterében. Fájdalmat ugyan
nem, de esztétikai problémát okoz, emiatt kezelni érdemes.
• Nem inzulindependens diabetes mellitus (non insulin
dependens diabetes mellitus, NIDDM): a 2-es típusú diabétesz régebbi elnevezése.
• Normál vércukorérték (éhomi állapotban): 4,0—5,0
mmol/liter, de mindenképpen 6,0 mmol/liter alatti, étkezés
után két órával nem haladhatja meg a 7,8 mmol/litert.
• Orális antidiabetikumok (OAD): szájon át szedhetô cukorbetegség elleni gyógyszerek.
• Orális glükóztolerancia teszt (oral glucose tolerance test,
OGTT): 10 órás koplalás és az éhgyomri vércukorszint meghatározása után 75 gramm glükózt tartalmazó folyadékot iszik a beteg.
A vércukorszint újbóli meghatározása a cukorterhelés után két
órával történik. Normális esetben a vércukorszint nem marad
emelkedett, hiszen az inzulin eltünteti a vérbôl a felvett cukrot, cukorbetegség esetén azonban a vércukorszint emelkedett marad.
• Policisztás ovárium (petefészek) szindróma (PCOS):
szerzôi névvel Stein—Leventhal-szindróma. Az elnevezés a petefészekre utal, valójában összetett, több szervet érintô betegségrôl van szó. A szerteágazó tünetei miatt kapta a szindróma
elnevezést. Az anyagcsere-betegség hátterében örökletes inzulinrezisztencia áll. Ha a kórképet nem ismerik fel vagy nem
kezelik megfelelôen, a PCOS metabolikus szindrómához, cukorbetegséghez, szív-ér rendszeri betegségekhez és ösztrogénfüggô daganatok kialakulásához vezethet.
• Polidipszia (polydipsia, fokozott folyadékfelvétel): a cukorbetegség egyik legfontosabb tünete. Sok folyadék fogyasztása ellenére száraz, tapadó nyelv és torok alakul ki.
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• Polifágia: fokozott táplálékfelvétel. A cukorveszteség folytán az
elégtelen energiabevitel következtében a beteg állandóan éhes,
de hamarosan étvágytalanság követi. Nem gyakori tünet.
• Poliúria (fokozott vizeletkiválasztás): a gyakori vizelést (2—
3 liter vizelet) a vizeletbe kiválasztódó cukor vizelethajtóként
mûködése okozza.
• Posztprandiális aluszékonyság: az étkezés utáni aluszékonyságot részben élettani folyamatok, részben emésztési
rendellenesség magyarázza. A szénhidrátokban gazdag ételek növelik a vérben a triptofán (aminosav) szintjét. Az agyban
a triptofán szerotoninná alakul, mely a boldogságérzetért és
az álmosságért felelôs neurotranszmitter. Egyes szerotoninok
ugyanis melatoninná alakulhatnak, mely az alvás-ébrenlét ciklust szabályozza, ilyenkor tehát a megnövekedett szerotoninszint okozza a fáradtságérzetet.
• Prediabéteszes állapot (károsodott glukoreguláció): az
emelkedett éhomi vércukorszint (IFG), a csökkent glükóztolerancia (IGT) és a kettô együttes elôfordulása. Az anyagcserezavar köztes (átmeneti) állapota a normális glukóz-homeosztázis és a diabétesz között.
• Pregesztációs diabetes mellitus (PGDM): már a várandósság elôtt cukorbeteg nôk graviditása. A PGDM társulhat 1-es típusú (PGDM1) és 2-es típusú (PGDM2) cukorbetegséghez.
• Proteinuria (fehérjevizelés): a fehérjeürítés fokozódik, a vizelet
fehérjetartalma nagyobb a fiziológiásnál (> 150 mg/nap).
• Pruritis: olyan bôrbetegség, amelynek az egyedüli tünete
nagyfokú viszketés elsôsorban a genitáliákon és környékén,
anélkül, hogy a bôrön egyáltalában más elváltozásokat látnánk, azonban a fertôzésekre való hajlam fokozódik.
• Somogyi-effektus: hipoglikémiát követô reaktív hiperglikémia.
• Steroid diabetes: l. iatrogén diabetes.
• Szekunder diabétesz (másodlagos diabétesz): a magas
vércukorszint egy másik betegség egyik tünete. Valamilyen ismert ok (pl. mûtét során eltávolítják a hasnyálmirigyet, vagy
idült gyulladás következtében elpusztulnak az inzulint termelô
szigetek is) eredményezi a betegséget.
• Szénhidrátok: szénbôl, oxigénbôl és hidrogénbôl álló szerves
vegyületek, az élô szervezetek legfontosabb energiahordozói. A
vékonybélbôl monoszacharidok formájában szívódnak fel.
• Szenzoros inzulinpumpa: folyamatos vércukormérést is lehetôvé tevô inzulinpumpa.
• Terápiás betegoktatás: Therapeutic Patient Education
(TPE), olyan betegközpontú folyamatos tevékenység, mely az
egészségügyi ellátás szerves része, és képessé teszi a cukorbeteget arra, hogy életét optimálisan vezesse.
• Terhességi cukorbetegség: l. gesztációs diabetes mellitus
(GDM).
• Túlinzulinozás: túl sok a beadott inzulin az elfogyasztott
szénhidrátmennyiséghez képest. A diéta módosításával, az inzulinadag csökkentésével a tünetek általában megszûnnek.
• Type 1 diabetes mellitus (T1DM): 1-es típusú diabetes mellitus.
• Type 2 diabetes mellitus (T2DM): 2-es típusú diabetes mellitus.
• Veseküszöb: a vizeletben cukor csak akkor jelenik meg, ha a
vércukor koncentrációja ezt (a veseküszöböt) túllépi, amely
mindenkinél más lehet. A veseküszöb cukorbetegség szövôdményeként kialakult veseelégtelenségben megemelkedhet,
vagy épp csökkenhet a vese más okból történô károsodása
esetén. A vizelet élettani cukorértéke kb. 15 mg/dl, az ennél
nagyobb érték rossz anyagcserére utal.
• Xanthómák: a zsíranyagcsere-zavar bôrtüneteként jelentkezô, sárgás, esetleg barnás elszínezôdésû, gyakorlatilag zsírral
telített, kb. lencsényi nagyságú göbcsék, melyek sokszor az
arc területére, ritkábban a térd-könyök, esetleg a végtagok feszítô oldalára lokalizálódnak. A rosszul beállított terápia (vagy
kezeletlen cukorbetegség) indikátora lehet.
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