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. fejezet 1. táblázat 
  
A diabeteses neuropathia gyakoriságára vonatkozó irodalmi adatok összefoglalása 

  
  
  

 

  

 

A neuropathia prevalenciája: 
 
 
 
  

minden 3. cukorbeteg érintett 



Autonom  neuropathia 

Ziegler D. Diabetes Metab Rev 1994; 10: 339-383. 
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Az autonom neuropathia prognózisa 
diabetes mellitusban 

Követési idő: 5,8 év (metaanalízis) 

5x 



Alsó végtagi amputációk aránya cukor-
betegekben a nem-diabetesesekhez viszonyítva 

        30 x 
 

               (Most és mtsai. Diabetes Care 1983;6: 87-91) 



A szövődményes cukorbetegség közvetlen egészségügyi kiadásai 

Vokó et al, A cukorbetegség közvetlen egészségügyi költségei Magyarországon , LAM 2009, 19 (12):775-780 



Pathogenetikai 
alapon nyugvó, 

oki kezelés 

Tüneti 
kezelés 



Metabolikus  

teória 

Vascularis 

teória 

Pathogenetikai alapon nyugvó, oki kezelés alapjai: 



A metabolikus teória: 

hexokináz Aldóz reduktáz 
Agy 
Idegszövet 
Endothel sejt 
Szemlencse 
Retina 
Vese glomerulus sejtjei 

myoinozitol,↓ Na-K ATPáz↓ ,Na↑ 

Amadori termékek vagy végglikációs termékek 

Szorbitol dehidrogenáz 

Glukoz foszfát izomeráz 

Fruktóz1,6 difoszfát 



Jó anyagcsere helyzetben lévő, 2-es típusú cukorbetegek  
nem kezelt vs. alfa-liponsavval és benfotiaminnal kezelt 

betegek CPT érték változása 6 hónap elteltével 
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Zs. Hermányi et al, Diabetic Medicine, 2006; 23: (Suppl:4): 497. 



A vascularis teória: 

Vasa nervosum kapilláris szintű szűkületei miatt, 
relatív oxigénhiány, következményes idegrost  

károsodás 



Jelen munkánk célja : 

A 630 nm hullámhosszúságú (vörös tartományba eső, látható) lézer 
fény, direkt vörösvértest membrán módosító hatásának vizsgálata 
volt, indirekt módon az idegsejtek funkcióváltozásából következtetve, 
a vasa nervosumban a lézerfény hatására lezajló változásokra.  



A vizsgálatba bevont betegek : 

2-es típusú cukorbeteg, 
 
n=36,  
 
21 nő, 15 ffi, a életkor: 57±8,1 év, a diabetes tartam: 8,4±2,4 év,  
 
a HbA1c: 6,7±0,4 % 
 
  



      Módszerek: VAS: 



Módszerek Neurometer-R: 



Módszerek Haemolézer : 



Módszerek Haemolézer: 



Módszerek Hemolézer: 



A Haemolézer hatása: 

10% kal javul a vörösvértestek rugalmassága 
 
28% kal csökken a vörösvértestek aggregációja 
 
40% kal csökken a vér viszkozitása 
 
 

X.Q. Mi et al, Journal of Photochemistry and Photobiology 74 (2004) 7-12 
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‚pénztekercsek’ 

 
 
 
 

önálló sejtek 

Az alkalmazott lézerfény hatása 



Az alkalmazott lézerfény hatása: 



 
 
  

A vizsgálat menete : 

Neurometer-R készülékkel a bal oldali n medianus és n. peroneus vizsgálata 
 
VAS kitöltése 
 
Haemolézer kezelés: 5 héten át, hetente 2 alkalommal, kezelésenként fél órás 
időtartamban 
 
Neurometer R készülékkel ismételt vizsgálat 
 
VAS ismételt kitöltése 



Eredmények: VAS 

48±12 

64±13 I 



Eredmények Neurometer-R: n. medianus 
CPT 



Eredmények Neurometer-R: n. peroneus 

p≤0,01 

CPT 



Összefoglalás 

Haemolézer kezelés:  
 
-- jó anyagcsere helyzetben lévő,  2-es típusú cukorbetegek idegkárosodása 
esetén, a metabolikus hipotézisen alapuló kombinált oki kezeléssel közel 
azonos kedvező hatás igazolható, mind objektív, mind szubjektív 
módszerekkel kimutathatóan  
 
-- hatásának pontos oki részletei és a hatékonyság megítélése céljából 
további vizsgálatok szükségesek  



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  


