
Bevezetés

Mi a koleszterin?
A koleszterin szervezetünk számos biológiai működésében szerepet
játszik. Fontos zsírféleség, mely lebomlása és átalakulása során
energiát szolgáltat, egyes sejtek működéséhez tápanyagul szolgál,
alkotórésze bizonyos hormonoknak és a vérnek is. A vérben keringő
koleszterinmennyiség 80%a a májban termelődik, mindössze 20%a
kerül szervezetünkbe a táplálékkal, mégsem elhanyagolható a helyes
táplálkozás szerepe.
A szervezet anyagcseréjének változása különböző betegségben is
bekövetkezhet: így magas koleszterinértéket találunk a pajzsmirigy
alulműködése, illetve cukorbetegség esetén. Ilyenkor az elsődleges
betegség gyógyítása a koleszterinszint rendeződéséhez vezethet.
Megfigyelték, hogy szívinfarktus után csökken a vérzsírszint, míg
terhességben emelkedik.
A koleszterinszint növekedhet a
kor előrehaladtával, és a mozgás
szegény életmód is emeli.
Túl magas vérzsírszint esetén a
koleszterin más vegyületekkel
együtt felhalmozódik a kis és
közepes artériák belhártyája alatt
és így szűkíti az erek átmérőjét.
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A betegklub feladata a tagjai számára a betegségükkel
kapcsolatos szakszerű információkat megadni. Ebben a
füzetben a koleszterin hatásairól és a cukorbetegségről
gyűjtöttünk össze hasznos információkat.



Köztudott, hogy az egészséges táplálkozás és a mozgás segíti a
magas vérkoleszterin csökkenését. Ugyanakkor kevesen vannak
tisztában azzal, hogy az élelemmel bevitt koleszterin csak kb.
egyötödét adja a szervezet koleszterinszintjének, a többit elsősorban
májunk termeli.
A táplálkozás okozta magas vérzsírszint az étkezés módosításával
(diétával) általában jól befolyásolható; a belső "forrásból" származó
magas koleszterinérték esetén viszont a diéta mellett legtöbbször
gyógyszeres kezelés is szükséges.
A koszorúérbetegség öröklődő jellege gyakran a koleszterin
anyagcsere öröklött zavarának következménye. Ezért a koleszterin
szint ellenőrzése fiatal infarktusos szülők gyermekeinél feltétlenül
ajánlatos. Ritkán enyhén emelkedett koleszterinszint észlelhető olyan
esetben, amikor a koleszterinszint emelkedését a védőfaktor (HDL
koleszterin) mennyiségének növekedése okozza. Az ilyen eredetű
kóros koleszterinszint kezelése nem szükséges.
A magas koleszterinszint kezelése első lépésként minden esetben
diétával kezdődik, amelynek legfontosabb szempontjai: a túlsúly
megszüntetése és az állati eredetű zsírok bevitelének csökkentése.
Jelentős mennyiségű állati zsírt tartalmaz a szalonna, a kolbász, a
sertéshús, a tojás, a vaj, a zsíros sajtok stb. A növényi eredetű zsírok
főleg telítetlen zsírsavakból állnak, koleszterint nem tartalmaznak, és
telítetlen jellegük folytán kedvező a hatásuk a vér koleszterin
szintjének csökkentésére is.

A lerakódások miatt ezekben az erekben csökken a vérátáramlás, sőt
el is záródhatnak az artériák. A lerakódások igen változatos
panaszokat okoznak.
A probléma jellege attól függ, hogy milyen fokú érszűkület alakul ki,
és melyik eret (ereket) érinti. Agyi keringési zavarok jönnek létre az
agy és a nyak ereinek elzáródása során, a szív koszorúereiben
kialakult érszűkület pedig erős, szúró mellkasi fájdalom formájában
jelentkezik, s ha ugyanezen ér teljesen elzáródik, a végeredmény
szívinfarktus. Az sem ritka, hogy a lábszárfekélynek is ebben
kereshetjük az okát.
• A koleszterin önmagában nem rossz, sőt, nagyon fontos része

szervezetünknek. A veszélyesen magas koleszterin okozója az
LDL: alacsony sűrűségű lipoprotein.

• A hasznos koleszterin a HDL, a nagy sűrűségű lipoprotein. Minél
magasabb az aránya az LDLhez képest, annál alacsonyabb a
koleszterinszint.

• Az érelmeszesedés szempontjából nemcsak a vér koleszterin
szintje, hanem az egyes koleszterinrészek egymáshoz viszo
nyított aránya is fontos (LDLkoleszterin / HDL koleszterin).
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A vérzsírok normál értékei
Vérzsírfajták Normál értékek

Koleszterin (mmol/L)
LDLkoleszterin (mmol/L)
HDLkoleszterin' (mmol/L)

Triglicerid (mmol/L)

5,05,9
5,05,5
0,91,2
0,82,2

Az egészségügyi szűréseken gyakran az összkoleszterin értékét adják
meg, ez ideális esetben kisebb, mint 5,2 mmol/L, 40 év fölött kisebb,
mint 6,2 mmol/L.
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A koleszterinszintet növelhetik a következő tényezők

1. A jól ismert „kísértések”
Állati eredetű zsírok: disznóhúsban, zsíros tejtermékekben. Sajnos a
magyaros ételek nagy része magas koleszterintartalommal bír: így a
szalonna, kolbász, szalámi, pacal is.
2. Túl sok só
Normál mennyiségű sóra szüksége van szervezetének, azonban a napi
5 grammnál több nem engedi a felesleges víz és a zsír távozását.
3. Stressz és mozgáshiány
Kutatások kimutatták, hogy a stressz is hozzájárul a koleszterinszint
emelkedéséhez, a mozgáshiány miatt pedig felhalmozódik a zsír a
szövetekben.
4. Alkohol
Az alkohol kettős hatással bír, ahogy mindig mondják: kis
mennyiségben orvosság, nagy mennyiségben méreg. A nagy
mennyiségű alkohol fogyasztása a koleszterinszintet is megemeli, ám
ha mértékkel fogyasztjuk, segíti a HDL termelődését.
5. Dohányzás
Nem csak az ételek és italok befolyásolják a koleszterin szintjét,
hanem a dohányzás is. Káros hatása: megakadályozza, hogy a HDL
koleszterin visszaszállítsa a felesleges LDL koleszterint az érfalból,
azaz a füstölgés hozzájárul az érfal
vastagodásához, ezáltal a vérnyomás
emelkedéséhez.
Ezekre a tényezőkre figyelmet fordítva
a dohányzás abbahagyásával csökkent
heti vérkoleszterinjét, és megkímélheti
szívét a túlzott igénybevételtől.

A cukorbetegség
A cukorbetegség kialakulásának értelmezéséhez először érdemes
áttekintenünk a cukor sorsát szervezetünkben. A szőlőcukor (glükóz)
a sejtek legfőbb energiaforrása. A szőlőcukor egy része az
elfogyasztott táplálékból szívódik fel a bélben, a többit a máj állítja
elő más anyagokból. A vérből a glükóz belép a szervezet sejtjeibe, a
legtöbb sejttípus esetében inzulin segítségével.
Az inzulin a hasnyálmirigyből származik, ami közvetlenül a gyomor
mögött elhelyezkedő mirigy. A vérben keringő inzulin kinyitja azokat
a mikroszkopikus kapukat, amelyeken a glükóz bejut a sejtekbe.
Ebből következik, hogy az inzulin csökkenti a szőlőcukor szintjét a
vérben. Ahogy a vércukorszint csökken, az inzulin felszabadulása is
csökken a hasnyálmirigyből. A máj cukortárolóként és előállítóként
viselkedik. Amikor alacsony a vércukorszint, de nincs lehetőség
evésre, a máj felszabadítja a tárolt glükózt (és szükség esetén
újonnan is előállít), ezáltal normál tartományban tartja a
vércukorszintet.

A cukorbetegség típusai
Az 1es típusú cukorbetegség főként a gyermekeket, fiatalokat
érinti. A hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjeinek elpusztulása miatt
nem termelődik inzulin, emiatt kívülről bevitt inzulinpótlásra szorul a

beteg élete során. Az inzulin hiánya miatt a
vércukor nem tud a sejtekbe bejutni, hanem a
vérben marad és magas vércukorszintet
eredményez. Mivel a sejtek így éheznek, fehérjéket
és zsírokat alakítanak át cukorrá, az éhezés
elkerülésére. Jellegzetes tünetei: sok vizelet,
fogyás, szomjúság.
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A 2es típusú cukorbetegség inkább idősebb korban jelentkezik.
Nem pusztulnak el az inzulintermelő bétasejtek, ennek ellenére
nincs megfelelő inzulinhatás (a nem elegendő inzulintermelés, illetve
az inzulin hatásának gyengülése miatt), így végeredményben nem jut
elég vércukor a sejtekbe. Mivel a cukorbetegség ezen típusánál van
inzulin, a vércukorérték lassabban emelkedik.
Jellegzetes tünetei: gyakori szomjúságérzet és vizeletürítés, végta
gok zsibbadása, nehezen gyógyuló sebek, bőrviszketés, romló látás.
Míg 1es típusnál az okot nem ismerik, a 2es típusnál várható a
betegség megjelenése bizonyos rizikótényezők esetén: pl. elhízás,
magas vérnyomás, cukorbetegség a családban. A terápia is más,
hiszen csak a diéta és a szájon át szedhető gyógyszerek, a
testmozgás sikertelensége esetén jön szóba az inzulinkezelés. Bár
egyre több a bizonyíték, hogy a korán elkezdett inzulinkezelés segít a
későbbi szövődmények megakadályozásában.

Rizikófaktorok:
Testtömegindex (BMI): A 2es típusú cukorbetegség elsődleges
rizikófaktora az elhízás. Ezt egyrészt a szükségleten felüli
táplálékfelvétel okozza, másrészt a fizikai aktivitás hiánya, ami
csökkenti az energiaszükségletet.
Cukorbetegség a családban: A 2es típusú cukorbetegség
kockázata magasabb, ha valamelyik szülőnél vagy testvérnél már
kialakult ez a betegség.
Életkor: A 2es típusú cukorbetegség kockázata a kor előre
haladtával nő, különösen 45 éves kor fölött. Ennek gyakran az az
oka, hogy az emberek kevesebbet mozognak, éppen ezért az izom
tömegük csökken, a testsúlyuk pedig nő a kor előrehaladtával. A 2es
típusú cukorbetegség gyakorisága azonban drámaian megnövekedett
a gyermekek, a serdülők és a fiatal felnőttek körében is.
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A vércukorszintet befolyásoló tényezők
A vércukorszint kiszámíthatatlannak tűnő módon változékony,
ismertek viszont azok a hatások, amelyek befolyásolják.

Étkezés: Az, hogy mit és mennyit eszik, befolyásolja a
vércukorszintet. A vércukorszint jellemzően étkezés után egykét
órával a legmagasabb.
Fizikai aktivitás: A mozgás csökkenti az izmok inzulinigényét, így
minél aktívabb életet él, annál alacsonyabb lehet a vércukorszintje.
Gyógyszerek: Sok gyógyszer befolyásolja a vércukorszintet, ezáltal
időről időre felül kell vizsgálni a cukorbeteg által szedett összes
gyógyszert ebből a szempontból.
Betegségek: Egy megfázás vagy más betegség a szervezetben
olyan hormonok felszabadulásához vezethet, amelyek emelik a
vércukorszintet.
Alkohol: Az alkohol önmagában fogyasztva kimerítheti a máj
glükózraktárát, amivel órákra csökkentheti a vércukorszintet. Az
alkohol ugyanakkor energiahordozó, ezért szénhidrátgazdag
táplálékkal együtt fogyasztva az alkohol tovább növeli a
kalóriabevitelt, így növeli a vércukorszintet. Jelentős mennyiségű
alkohol kiszámíthatatlanná teszi a vércukorszintet csökkentő
gyógyszerek hatását.
Stressz: Huzamosabb ideig fennálló stressz hatására a szervezetben
felszabaduló hormonok (adrenalin, noradrenalin) gátolják az inzulin
hatását és növelik a vércukorszintet.
Nők esetén a hormonszint változása: A női hormonok szintjének
változása a menstruációs ciklus során befolyásolhatja a vércukor
szintet, ez különösen feltűnő lehet a menstruáció előtti héten.
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Kezelése
A 2es típusú cukorbetegség kezelésének célja, hogy a vércukorszint,
amennyire lehet, megközelítse a normál értéket, megelőzve a szö
vődmények kialakulását. A rendszeres ellenőrzés az egyetlen módja,
hogy meggyőződjön arról, hogy vércukorszintje a kívánt tartományon
belül mozog.
Egészséges táplálkozás: Ha Ön cukorbeteg, nem kell attól
tartania, hogy egész életében unalmas, íztelen ételeket kell
fogyasztania, mindössze alacsony szinten kell tartania étrendjében a
kalóriadús élelmiszereket. Ettől függetlenül nem könnyű megtanulni,
miből mennyit ehet, és főleg nem könnyű azt következetesen
megtartani. Ehhez dietetikusok nyújthatnak Önnek segítséget.
Fizikai aktivitás: A legfontosabb, hogy a mozgás a napirend
részévé váljon. Célozzon meg legalább 30 perces sportolást a hét
minden vagy legalábbis a legtöbb napjára! Gondoljon arra, hogy a
mozgás természetes módon csökkenti a vércukorszintet!
Gyógyszeres kezelés: Bár egyes 2es típusú cukorbetegeknél
elegendő a megfelelő étrend és életmód betartása, sok esetben
szájon át szedhető gyógyszerekre, illetve inzulinra van szükség.
Egyes gyógyszerek serkentik az inzulintermelést, mások gátolják a
májban a glükóz előállítását, illetve felszabadítását raktározott
formájából, és vannak olyanok is, amelyek gátolják a cukrok
felszívódását a bélből.

Leggyakoribb szövődmények
A cukorbetegek között leggyakrabban előforduló szövődmény a szív és
érrendszeri megbetegedések, elsősorban a magas vérnyomás. A
cukorbaj fokozza számos szembetegség pl.: szürkeés a zöldhályog
kialakulásának kockázatát is. Súlyos esetekben (elhanyagolt cukor
betegség) károsítja a vesék működését és veseelégtelenséget okozhat.
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