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Aktuális gondolatok

Az idei Diabétesz Világnap témája megdöbben-
tett, pedig azt hittem, nekem már tényleg senki 
se tud újat mondani. A cukorbetegség által fe-
nyegetett, és a már diabéteszes nőkről van szó. 
Az eddig is nyilvánvaló volt számomra, hogy a 
nőknek talán nehezebb elviselni a cukorbeteg-
ség terhét, főként, ha fiatalok, még házasság 
előtt álló lányok vagy gyermekáldás előtt álló 
fiatalasszonyok. Bizonyos, hogy számukra a 
cukorbetegségük ténye plusz hátrányt jelent. 
Csökkenhet a párválasztási esélyük és fokozot-
tan kérdéses a születendő gyermekük várható 
egészsége. Hazánkban már eléggé köztudott, hogy a cukorbeteg nők gyerme-
keinek csupán 1-2% a diabétesz kockázata, viszont a cukorbeteg apák esetében 
kevésbé közismert a kockázat kb. háromszoros mértéke.

Ami a világnapi ismertetőben megdöbbentett, milyen a nők helyzete a világ 
azon országában, ahol az immár másfél milliárd hívőt számláló muszlim vallás 
uralkodik. Itt a nők eleve hátrányos helyzetben vannak, abszolút kiszolgáltatva 
a férfiuralomnak. (Ide kellene székhelyüket áttenni az egyre hangosabb, egy-
re radikálisabb feministáknak). A nők elnyomása európai ésszel alig felfogható 
mértékű. És a diabéteszes nők még nagyobb hátrányt szenvednek: titkolni kell 
betegségüket, késleltetni ennek felfedezését, mindezzel magukra vállalva a ké-
sői szövődmények idő előtti felléptét és ennek következtében életkilátásaik ab-
szolút romlását. Annak a muszlim lánynak, aki cukorbeteg, minimális az esélye 
a férjhez menésre. Mind őket, mind a cukorbeteg asszonyokat megbélyegzi a 
férfiak uralta társadalom és minden vonatkozásban a perifériára kerülnek. De 
a nem muszlim országokban is száz és százmillió nyomorban élő nő van, akik 
számára a diabétesz többnyire végzetes kimenetelű. Rajtuk segíteni emeli fel a 
szavát a Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF). 

Ha kis hazánkban szétnézünk, tízezer számra élnek lányok, asszonyok – köztük 
egyre több cukorbeteg – emberhez nem méltó körülmények között, minimális 
egészségügyi ismeretek nélkül, akár terhességük alatt is dohányozva, alkoholi-
zálva, drogozva. Nem csupán az ő életük fog évtizedekkel megrövidülni, hanem 
utódaik is nagy valószínűséggel csökkent értékűek lesznek, hiszen a terhesség 
alatti dohányzás, alkoholfogyasztás, drogozás jelentős mértékben csökkenti az 
utódok IQ-ját, életre való készségeiket. A Diabétesz Világnap alkalmából ha-
tározottan lépnie kellene az államnak, a helyi közösségeknek és az egész tár-
sadalomnak az ő felemelésükért is. Lenne tehát feladat bőven, nem csupán a 
Nagyvilágában, hanem a mi kis Világunkban is.
	 	 	 	 	 	 a	főszerkesztő:

FELELŐS KIADÓ

Selfmed.pro Kft.
1105 Budapest,
Szent László tér 6.
info@selfmed.pro
www.selfmed.pro
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FŐSZERKESZTŐ

Dr. Fövényi József

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Dr. Fövényi József
belgyógyász,  
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Prof. Dr. Soltész Gyula
gyermekgyógyász  
diabetológus

Holzmann Brigitta
dietetikus

TECHNIKAI HÁTTÉR

Simony József

A megjelent cikkek, anyagok 
csak a szerkesztőség hozzájáru-
lásával sokszorosíthatók. 

A kéziratokat, fotókat az 
alábbi e-mail címre várjuk:
info@diabforum.hu

A hirdetések tartalmáért a 
Kiadó nem vállal felelőssé-
get. A Kiadó minden jogot 
fenntart.

www.diabforum.hu

    (DiabFórum) Köszöntő
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Az idei Diabetes Világnap kampánya azt kívánja előse-
gíteni, hogy az összes, diabétesz által veszélyeztetett, 
illetve már cukorbeteg nő világszerte egyformán hoz-
zájuthasson a szükséges diabéteszes gyógyszerekhez és 
technológiákhoz, az önkezelés módszereihez és mind-
azon információkhoz, melyekre szükségük van a diabé-
tesz megelőzéséhez és az optimális életkilátásokat biz-
tosító kezeléshez.

Jelenleg több mint 199 millió nő diabéteszes és az elő-
rejelzések szerint számuk 2040-re eléri a 313 milliót. A 

diabétesz a kilencedik a vezető halálokok közül a nők ese-
tében világszerte, ez évente 2,1 millió halálesetet jelent. 
Társadalmi-gazdasági okokból főként a fejlődő országok-
ban a cukorbeteg lányok és asszonyok nehezebben jutnak 
a diabétesz megelőzését, korai diagnózisát, kezelését és 
gondozását szolgáló költséghatékony lehetőségekhez. 
Ezen társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek a nők szá-
mára különös kockázati tényező a diabétesz, mivel elégte-
lenül táplálkoznak, fizikailag nem aktívak, dohányoznak és 
káros mértékben fogyasztanak alkoholt.

A diabéteszes nők kétötöde fogamzóképes korú, azaz vi-
lágszerte több mint 60 milliónyian vannak. A diabéteszes 
nők nehezebben esnek teherbe, és terhességük kimene-
tele is nagyon kedvezőtlen. A megelőző intenzív gondozás 
nélkül mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbeteg nők ese-
tében a terhesség sokkal gyakrabban végződik az anya és 
főként a magzat elhalálozásával, és más kóros állapotokkal.

Minden hetedik terhesség esetében diagnosztizálható 
a terhességi diabétesz, mely nem elég komolyan vett ve-
szélyt jelent mind az anyára, mind a magzatra. Nagyon sok 
gesztációs diabéteszes nőnél lépnek fel szövődmények, 
beleértve a magas vérnyomást, túlsúlyos újszülöttet, ko-
raszülést. A terhességi cukorbeteg nők többsége később 
2-es típusú cukorbeteggé válik, mely további egészség-
ügyi költségek és szövődmények forrása.

A diabéteszes lányok és nők esetében fokozottabban áll 
fenn a stigmatizáció és diszkrimináció veszélye, mely di-
abéteszük mellett kettős terhet jelent számukra a férfiak 
által uralt társadalmakban. Ezek az egyenlőtlenségek is gá-
tolják a lányokat és asszonyokat abban, hogy törekedjenek 
a diabétesz időbeni diagnosztizálására és kezelésére, és 
hogy megelőzhessék a betegség kedvezőtlen kimenetelét.

AZ IDEI DIABÉTESZ VILÁGNAP TÉMÁJA: 
A NŐK ÉS A DIABÉTESZ



www.worlddiabetesday.org

NŐK ÉS A 
CUKORBETEGSÉG
Jogunk van
egy 
egészséges 
jövőhöz

Minden 10. NŐ 
cukorbeteg.

Sokan közülük nem 
részesülnek oktatásban, 
gondozásban, kezelésben.

CSELEKEDJ MA, HOGY 
MEGVÁLTOZTASD 
A JÖVŐT.
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Már az első napon is több, mint 
száz sorstársunk vett részt. A 

vendégeket a Városháza Díszter-
mében fogadtuk, ahol az egyesület 
elnöke, Jakabné Jakab Katalin és 

Szucsik György tanácsnok, a Városi 
Szociális és Családügyi Bizottság el-
nöke köszöntötte a résztvevőket. 
Majd az egri Markhot Ferenc Kór-
ház orvosigazgatója, Dr. Maszárovics 

Zoltán, a Rendelőintézet és a 
Diabetológia igazgatója, dr. Harcsa 
Eleonóra fogadta a veterán cukor-
betegeket a Kórház Dísztermében, 
ahol 1726-ban az egri kórház első 
kórterme volt, majd az irgalmas 
rend ebédlője, városunk egyik leg-
szebb és legrégebbi barokk terme. 
Igazgató asszony a kórház és egye-
sületünk 20 éves sikeres együttmű-
ködését méltatta, orvosigazgató úr 
pedig kórházunk történetét mesél-
te el. Dr. Domboróczki Zsolt, kiváló 
diabetológusunk mindenre kiter-
jedő előadást tartott, ami a cukor-
betegeket érinti. A találkozóra el-
jött a Diabetológia asszisztense is, 
Szerencsiné Soós Andrea, akinek 
lánya szintén sorstársunk. Délután a 
Városháza Üvegtermében ismerked-
tünk egymással és a betegségünkkel 
kapcsolatos tanulságos történetein-
ket meséltük el.

Vacsora után betoppantak a Kár-
pátaljai Diabetes Klub vezetői, akik-
nek a megalakulása egy évvel ezelőtt 

DIABETES HÉTVÉGE EGERBEN 
2017. SZEPTEMBER 15–17.

A Cukorbetegek Egri Egyesülete 2006 óta minden évben, szeptember 3. hét-
végéjén rendezi meg az Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót, amit idén, a 
már pénteken elkezdődött „Több mint 40 éve cukorbetegséggel élők Orszá-
gos Találkozója” tett színesebbé.
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az egri találkozón történt. Simon Klá-
ra vezető elmesélte az ottani cukor-
beteg-gondozás nehézségeit, majd 
férje Simon Sándor és az egri Csomós 
Anikó  református lelkészek áldást 
kértek a résztvevőkre. Az estét Bíró 
József Pro Agria-Díjas tagtársunk, az 
egri „Vak Zongorista” csodálatos kon-
certje tette kerekké, majd egy rövid 
sétára kalauzoltuk sorstársainkat a 
gyönyörűen kivilágított Belvárosban.

Másnap délelőtt 20 partner cukor-
beteg-szervezet érkezett a Bartakovics 
Béla Közösségi Házba a XII. Egri Nem-
zetközi Cukorbeteg Találkozóra, az 
ország minden részéből és a határon 
túlról is. 10 órakor nyitottuk meg 
Miksi István, jászárokszállási sorstár-
sunk gyönyörű festménykiállítását, 
bizonyítva, hogy az ember cukorbe-
tegen is képes csodálatos dolgokat 
alkotni, amivel másoknak is örömet 
szerez. Utána 12 óráig a „veterán” cu-
korbetegek mutatkoztak be a „nagy-
közönségnek”, ahová megérkezett dr. 
Kerényi Zsuzsa kiváló diabetológus 
sorstársunk, egyesületünk régi jó ba-
rátja. Majd a résztvevő szervezetek 
képviselői külön munkaebéden vettek 
részt, amit sajtótájékoztató zárt.

Ebéd után, 14 órakor Habis László 
polgármester és Kiss Renáta az Egri 
Kulturális és Művészeti Központ igaz-
gatója köszöntötte a több mint 400 
résztvevőt. Kivetítőn is közvetítettük 
az eseményt, mert nem fértünk el a 
hatalmas Díszteremben sem. Ezután 
dr. Kerényi Zsuzsanna diabetológus, 
kedves sorstársunk, aki maga is „vete-
rán” diabéteszes, tartott olyan szem-

léletes, és szívhez szóló előadást, 
hogy mindenkit elkápráztatott és 
elgondolkodtatott. A másnapi város-
nézésre már én is egy rég nem hor-
dott, csinos gyógycipőben vittem a 
sorstársakat! Uzsonnára a Diabetes 
újság receptversenyén 3. helyezést 
elért csokis zabgolyót készítettük el, 
hogy sorstársaink is megkóstolhas-
sák. A Diabetes Hétvégén, szombaton 
és vasárnap az Egészségnapon 500 
vércukormérést végeztünk, minden-
kinek, aki betért hozzánk. Uzsonna 
után a partneregyesületek bemutat-
kozása következett, majd egyesüle-
tünk 2009-ben, a Diabetes újság 20. 
évfordulójára alapított Mézvirág kó-
rusa és egyesületünk ifjú tehetségei 
mutatkoztak be a közönségnek. Zá-
rásként együtt énekeltük el partner-
szervezeteink évek alatt közös him-
nuszává vált, „Összetartozunk” című 
dalt, aminek refrénjét már mindenki 
együtt fújja: „Volt már pár utunk, és 
sok mindent tudunk, de a legfőkép-
pen azt, hogy összetartozunk!”

Vacsora után a Bazilikában a talál-
kozó résztvevői áldást kaptak a szent-

misén és gyönyörű orgonakoncertet 
is meghallgathattunk.  Az estét a Cu-
korbetegek Bálja zárta, ahol mindenki 
mindenkivel beszélgetett és táncolt, 
új barátságok köttettek, a régiek pe-
dig még erősebbé váltak.

Az utolsó napon bemutattuk egye-
sületünk Dobó téri Tanácsadó Irodá-
jának munkáját, ahol erre az alkalom-
ra Egészség-szigetet rendeztünk be 
nyilvános szűrésekkel és tanácsadás-
sal a városlakók és minden érdeklődő 
számára. Később városnézésre indul-
tunk, majd az egerszalóki sódombhoz 
kirándultunk, ami olyan különleges 
látványosság, hogy ezen kívül csak 
kettő létezik a világon, az USA-ban 
és Törökországban. Végül a Szépasz-
szony-völgyben tartottuk a búcsúebé-
det. Környékünk nevezetes Stühmer 
cukormentes tortájával zártuk a ta-
lálkozót, hogy mindenki jó szájízzel 
távozzon Egerből. A rengeteg pozitív 
visszajelzés szerint ez sikerült is. 

Amellett, hogy sokat tanultunk a 
szakemberektől és egymástól, még 
jól is éreztük magunkat, és ez is sokat 
javít a cukorbetegek állapotán...

Köszönjük	mindenkinek,	
aki	segítette	a	munkánkat!

A találkozón, a veterán cukorbete-
gektől hallott tanulságos és érde-
kes történeteket egy kiadványban 
megjelentetjük, ezúton is kérünk 
minden sorstársunkat, akinek van 
még hasonló a tarsolyában, küldje 
el számunkra. 

Elérhetőségeink: 
Jakabné Jakab Katalin, CEE elnök, 
3300, Eger, Cifrakapu 122. 1.4., 
Telefon:06-70-366-3778,  
E-mail: egridiab@gmail.hu
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Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
#struccpolitika című plakátja is sze-
repelt az idei ARC kiállításon. A cu-
korbetegség korai felismeréséért és 
megelőzéséért küzdő nonprofit szer-
vezet a made by zwoelf grafikusaival 
közösen alkotta meg óriásplakátját, 
melyet az ARC zsűrije a MACIARC ka-
tegória legjobbjai közé választott.

A pályázatok elbírálásnál fontos 
szempont volt, hogy az alkotók meny-
nyire érzékenyen és empatikusan jár-
nak körül egy témát. A plakát témáját 
a cukorbetegség egyik legsúlyosabb 
szövődménye, a lábamputáció adta. 
Az Országos Egészségbiztosítási Pénz-
tár adatai szerint ugyanis naponta 10 
lábat vágnak le a diabétesz szövőd-
ményei miatt. Az okok között szere-
pel, hogy a cukorbetegek egy része 
nem vesz tudomást a betegségéről 
és annak lehetséges szövődményei-
ről, így csak akkor fordul orvoshoz és 
kezd el figyelni magára, amikor már 
baj van. Pedig odafigyeléssel, rend-
szeres vércukorméréssel, az orvosi 
utasítások betartásával a szövődmé-
nyek kialakulása elkerülhető vagy 

mérsékelhető. Jelentős azok száma is, 
akik nem is sejtik, hogy a vércukruk 
magasabb a megengedettnél, és az 
alapítvány ingyenes szűrésén derül ki 
az emelkedett vércukorérték. Ezért is 
fontos, hogy akinek egy szűrésen ma-
gas a vércukorszintje, az minél több 
ismeretet kapjon a diabéteszről, an-
nak lehetséges szövődményeiről, és 
arról, hogy milyen vizsgálat, kezelés 
várhat rá.

„Idén ijesztő üzenetet jelenítet-
tünk meg humoros formában. A cu-
korbetegség miatti lábamputációk 
drasztikus emelkedésére hívtuk fel 
elsősorban a lehetséges érintettek és 
családjuk, közvetlen környezetük fi-

gyelmét. De szól azokhoz is, akik nin-
csenek tisztában a betegség következ-
ményeivel és azokhoz is, akik tudják, 
hogy a vércukorszintjük magasabb 
az ajánlottnál, mégsem foglalkoznak 
vele. Bízunk abban, hogy nem csak 
a #struccpolitika óriásplakát  tetszik 
majd a közönségnek, hanem a mon-
danivaló is eljut mindenkihez” – nyi-
latkozta Erős Antónia, az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány létrehozója.

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
idén elsősorban a cukorbetegség szö-
vődményeire hívja fel a figyelmet, és 
arra, hogy milyen kezelések, vizsgá-
latok várnak azokra, akiknél magas 
vércukorszintet mérnek egy szűrésen.

#STRUCCPOLITIKA 
MIT NEM LÁT A CUKORBETEG, HA HOMOKBA 
DUGJA A FEJÉT?

Új helyszín!  
Egy csepp világnap – november 12
Idén új helyszínen tartjuk az INGYENES családi egész-
ségnapunkat, az Egy Csepp Világnapot, mely novem-
ber 12-én, 10–18 óra között lesz Budapesten, a MILLE-
NÁRIS B csarnokában. 

Zenészek, műsorvezetők és színészek is részt vesznek 
az Egy Cseppes Szúrópróbán, ahol nem csak vércukor-
szintjüket mérhetik meg, de számos egyéb ingyenes 
szűrésre is vállalkozhatnak. Az Egy Csepp Világnapon 
vidám programokról is gondoskodunk, többek között 
fellép a Kolompos Együttes, Csonka András hivatalos 

oldala, népszerű tehetségkutatók énekesei, de lesz 
meglepetés-vendég is. :-) Idén számos híresség Erős 
Antónia vezetésével a programismertetésen és az ér-
tékes nyeremények kisorsolásán kívül egy interaktív 
Egészség-Talkshow-ban is közreműködik.

Izgalmas műsorszám lesz a cukrászok és gyerekek 
közös desszertkészítése is az Egy Csepp Konyhában. A 
családok számára foci, ugrálóvárak, izgalmas gyermek-
foglalkozások garantálják a kikapcsolódást. 

A Magyarország Cukormentes Tortája verseny győzte-
sét, a Pöttyös Pannit is megkóstolhatják az érdeklődők, 
vonzó programnak ígérkeznek az Egészségpiac kóstolói 
és a nemzetközi Diabétesz Séta is. 

A rendezvény főtámogatója a 77 Elektronika Kft.



Jelenleg rendelkezésre álló korábbi  
tablettás vércukorcsökkentők

Szulfanilureák:
• Glibenclamid: Gilemal, Gilemal mikro, Glucobene 
• Gliclazid: Diaprel MR, Cliclada, Gliclazid, Gluctam MR 
• Glimepirid: Amaryl, Amagen, Glimepirid, Gliprex, 

Glimegamma, Dialosa, Diamitus, Limeral, Melyd 
• Glipizid: Minidiab 
• Gliquidon: Glurenorm 

Prandiális glukóz regulátorok:
• Repaglinid: Novonorm 
• Nateglinid: Starlix 

Acarbose: Glucobay, Acarbose 
Pioglitazon: Actos, 

• Pioglitazon+metformin: Competact 
Metformin: Merckformin, Adimet, Meforal, Metfogamma, 
Metformin, Mylmet, Stadamet 
Mindezek	 összesen	 131	 fajta	 néven,	 ill.	 adagolásban	

és	kiszerelésben

DPP-4 gátlószerek, gliptinek

Sitagliptin: Januvia, Xelevia, 100 mg, 1x naponta
• Sitagliptin+metformin: Janumet, Velmetia, 50+1000 

mg, 2x naponta
Vildagliptin: Galvus, 100 mg, 1x naponta

• Vildagliptin+metformin: Eucreas, 50+850, 50+1000 
mg, 2x naponta

Saxagliptin: Onglyza, 5 mg, 1x naponta
• Saxagliptin+metformin: Komboglyze, 2,5+850, 

2,5+1000 mg, 2x naponta 
Linagliptin: Trajenta 5 mg, 1x naponta

• Linagliptin+metformin: Jentadueto 2,5+850, 
2,5+1000 mg, 2x naponta

Alogliptin: Vipidia, 12,5 ill. 25 mg, 1x naponta
• Alogliptin+metformin: Vipdomet 12,5+850, 

12,5+1000 mg 2x naponta
• Alogliptin+pioglitazon: Incresync 25+30, 25+45 mg, 

1x naponta

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZOTT 
VÉRCUKORCSÖKKENTŐ TABLETTÁK ÉS INJEKCIÓS 
KÉSZÍTMÉNYEK (2017. OKTÓBER)

Gyorshatású humán inzulinok, étkezés előtt 30 perccel 
adagolva
• Actrapid, Humulin R, Insuman Rapid. Ampulla, pat-

ron, előretöltött toll
Ultra gyorshatású analóg inzulinok étkezés előtt 0–10 
perccel adagolva
• Humalog, NovoRapid, Apidra. Patron, előretöltött toll
Közepes hatástartamú NPH inzulinok
• Insulatard, Humulin N, Insuman basal. Ampulla, pat-

ron, előretöltött toll
Humán gyorshatású és NPH inzulinok keverékei, étke-
zés előtt 30 perccel adagolva
• Humulin M3, Insuman Comb 25, Insuman Comb 50. 

Ampulla, patron, előretöltött toll

Ultra gyorshatású és NPH analóg inzulin keverékek ét-
kezés előtt 0–10 perccel adagolva
• NovoMix 30, HumalogMix 25:75, 50:50. Patron

Hosszú hatástartamú analóg inzulinok

• Glargin inzulin: Lantus, Abasaglar. Patron, előre töl-
tött toll

• 300 E/ml töménységű glargin inzulin: Toujeo. Előre 
töltött toll

• Detemir inzulin: Levemir. Patron
• Degludek inzulin: Tresiba. Előre töltött toll
• Degludek inzulin+liraglutid keveréke: Xultophy. Előre 

tötött toll

GLP-1 hatást utánzó injekciós  
készítmények

Exenatid: Byetta, napi 2 injekció
Liraglutid: Victosa, napi 1 injekció
Lixisenatid: Lyxumia, napi 1 injekció
Tartós hatású exenatid: Bydureon, heti 1 injekció
Tartós hatású dulaglutid: Trulicity, heti 1 injekció
Hosszú hatástartamú degludek inzulin+liraglutid keveré-
ke: Xultophy, napi egyszeri alkalmazásra

SGLT-2 gátló szerek

Dapagliflozin: 
Forxiga, 5mg, 10 mg, 1x naponta
Dapagliflozin+metformin: 
Xigduo, 5+1000 mg 2x naponta
Empagliflozin: 
Jardiance, 10mg, 25 mg, 1x naponta
Empagliflozin+metformin: 
Synjardy, 5+850, illetve 5+1000 mg, naponta kétszer

Inzulinkészítmények (21 fajta)
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Az inzulin beadásának helyei 

A beadáshoz használatos test-tájak: 
¡ felkar külső felszíne
¡ comb elülső és oldalsó felszíne
¡ fartájék felső-külső negyede 
¡ has 

Az inzulin beadási helye a bőr alatti zsírszövet. Bármelyik 
test-tájat használjuk is az inzulin beadására, fontos, hogy 
ezt szem előtt tartsuk. Ha biztosak akarunk lenni abban, 
hogy az inzulin ide fog kerülni, akkor két ujjal fogjuk redő-
be a bőrt és azután szúrjuk be a tűt.

A far vagy a comb esetén, illetve nagyobb és vastagabb 
bőralatti zsírpárnával bíró gyermekeknél erre nincs szük-
ség.

Ha gyors inzulinhatást akarunk elérni, akkor a has aján-
lott. Az ide befecskendezett inzulin felszívódását melegí-
téssel és masszázzsal is siettethetjük, amire magas vér-
cukorszint és ketózis esetén szükség lehet. Az ide adott 
inzulin felszívódását kevésbé befolyásolja az izommunka 

és a testmozgás. Ügyelni kell arra, hogy sovány testalka-
tú, vékony hasfali zsírpárnával rendelkező kisgyermeknél 
túl hosszú tűvel nehogy áthatoljunk a hasfalon és esetleg 
bélsérülést okozzunk. Ne feledjük azt sem, hogy a köldök-
től az oldal felé haladva a bőralatti zsírpárna vastagsága 
csökken.

Törekedjünk arra, hogy a reggeli, déli, esti stb. inzulin-
injekciókat lehetőleg mindig ugyanabba a test-tájba ad-
juk, pl. a reggeli előtti gyors hatású inzulint a felkarba, az 
ebéd előtti gyorshatású inzulint a hasba (ez az iskolában 
könnyebben is megvalósítható), a nagyobb volumenű esti 
bázis inzulint pedig a combba vagy a farba. Ugyanabba a 
test-tájba, de ne pontosan ugyanarra a helyre, hogy meg-
előzzük az inzulincsomók kialakulását!

Megfelelő higiéniás körülmények között az inzulin be-
adása előtt bőrfertőtlenítésre nincs szükség.

Az inzulin beadásával kapcsolatos  
problémák

Helyi túlérzékenység, bőrpír, illetve allergia
Ritkán fordul elő, maga az inzulin, vagy az inzulinoldat-

ban lévő tartósító és fertőtlenítő szer (cresol), esetleg 
gumi vagy fémérzékenység is okozhatja.

Egy másik inzulinra történő váltás, vagy valódi inzulin-
allergia esetén ún. „deszenzitizálás” illetve egyéb gyógy-
szeres eljárás (szteroid hozzáadása az inzulinhoz) segít-
het. Tanácsos a kezelőorvost felkeresni.

Inzulincsomó 
(lipohipertrófia)

A zsírszövet csomósze-
rű felhalmozódása a bőr 
alatt az inzulin beadásá-
nak helyén. Nem ritka je-
lenség gyermekkorban. 

Az inzulincsomóba adott 
inzulin felszívódása megbízhatatlan és kiszámíthatatlan. 
Ráadásul a tű beszúrása az inzulincsomóba kevésbé fáj-
dalmas és ezért „kedvelt” beadási hely-jé válhat.

AZ INZULIN BEADÁSA

CUKORBETEGSÉG ÉS 
INZULINKEZELÉS GYERMEKKORBAN 3.
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A Sanofi egy sokszínű, vezető nemzetközi egészségügyi vállalat, amely a betegek igényeit szem 
előtt tartva kutatja, fejleszti és teszi elérhetővé készítményeit. 

A Sanofi kiemelt területként foglalkozik a cukorbetegség kezelésével. Ennek köszönhetően 
világviszonylatban is a legkorszerűbb, személyre szabott terápiás megoldásokkal segíti a 
cukorbetegeket abban, hogy teljes életet élhessenek.

A vállalat Magyarországon, a Chinoin révén már több mint 75 éve foglalkozik inzulin előállítással 
és a diabétesz terápiák tökéletesítésével.

A betegeket a 
középpontba 
helyezve

átfogó diabétesz 
termékkínálattal 

a Magyar kormány 
stratégiai 
partnereként 

célunk, hogy 
a hazánkban élők 
életminősége javuljon. 

ÉVSZÁZADOS                  
TRADÍCIÓ ÉS 
NEMZETKÖZI 
SZAKÉRTELEM

diabetes_210x297.indd   1 2016.10.04.   16:13:35
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Zsírsorvadás (lipoatrófia)
Az inzulincsomóval ellentétes jelenség, az inzulin be-

adása helyén egy kis mélyedés, a bőralatti zsírszövet 
hiánya alakul ki. Régebben, amikor még nem álltak ren-
delkezésünkre a mai, nagy tisztaságú inzulinok, gyakran 
előfordult. Manapság az új, ún. analóg inzulinok használa-
ta során ismét, ha ritkán is, de kialakulhat.

Fájdalmas injekciók
Gyakori probléma a gyermekkorban. Ellenőrizzük, hogy 

nem csorbult-e ki az injekciós tű hegye, vagy megfelelő 
szögben és mélységbe szúrtuk-e be a tűt (az izomba adott 
injekció fájdalmasabb).

Inzulin-szivárgás a beadás helyén
Nem ritka és nem mindig kerülhető el teljesen. Próbál-

juk meg hosszabb idő elteltével kihúzni a tűt és megfeszí-
teni a bőrt a tű kihúzása után.

Vérzés
Általában akkor fordul elő, ha izomba adtuk az inzulint, 

de a szabályos bőralatti szúrásnál is előfordulhat. Véko-
nyabb tű használata során ritkábban fordul elő.

Az inzulin felszívódása
Az inzulin felszívódása sajnos ugyanannál a gyermeknél is 
napról napra változhat. Egy inzulin-készítmény hatásának 
kezdetét, csúcsát és hatásának időtartamát számos ténye-
ző befolyásolja. Ezeket minden szülőnek és nagyobb gyer-
meknek ismernie kell, mert különben nem tudja helyesen 
és reálisan értékelni az inzulin hatásának eredményét, a 
vércukorszint alakulását. Ezek a tényezők az alábbiak:

Életkor: fiatalabb gyermekben vékonyabb a bőralatti 
zsírréteg, az inzulin felszívódása gyorsabb.

Bőr alatti zsír: vastagabb zsírréteg, lassúbb felszívódás.

Inzulinadag: nagyobb adag, lassúbb felszívódás.

Az inzulin beadás helye: a hasból gyorsabb, mint a 
combból. A glargin inzulin esetében ezt a különbséget 
nem tudták kimutatni. A comb és a far közötti eset-
leges felszívódási különbségre nincsen biztos mérési 
adat.

Izom, illetve bőr alatti zsírszövet: az izomból a felszí-
vódás gyorsabb. A glargin bázis inzulin tévesen izomba 
történő befecskendése estén hipoglikémia is előfor-
dulhat, különösen fiatal és vékony testalkatú gyerme-
keknél.

Izommunka: gyorsabb felszívódás, pl. combba beadott 
inzulin felszívódása séta, futás, vagy biciklizés során 
felgyorsul. A glargin inzulin felszívódását az izomtevé-
kenység nem befolyásolja.

Külső hőmérséklet és testhőmérséklet: a meleg fo-
kozza a felszívódást (pl. napozás, meleg fürdő).

A fenti tényezők kevésbé befolyásolják az ultra gyors ha-
tású analóg inzulinok felszívódását.

Öninjekciózás

A gyermekek nagy mértéken különböznek a tekintetben, 
hogy hány éves koruktól vállalják az öninjekciózást. A leg-
több gyermek 10 éves kora körül már képes az öninjekció-
zásra, vagy arra, hogy segédkezzen az inzulin beadásánál.

A kisebb gyermekek is gyakran segítenek már a pen-
injekció előkészítésében, vagy ők maguk fecskendezik be 
az inzulint, miután a szülő beszúrta a tűt. 

Előfordulhat, hogy egy külső esemény, pl. iskolai kirán-
dulás vagy nyári táborozás során válik öninjekciózóvá a 
gyermek.

A már öninjekciózó gyermek is segítséget igényelhet a 
számára nehezebben elérhető test-tájakba (pl. far) törté-
nő inzulin-beadáshoz.

Prof.	Dr.	Soltész	Gyula
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Ezúttal a szokásostól eltérően egy 
hosszú távon sikertelen esetről szá-
molok be, mely remélhetőleg egye-
sek számára tanulsággal szolgál.

V. Kinga 1978-ban született és 5 év-
vel ezelőtt jelentkezett nála, utólag 
LADA típusúnak diagnosztizált dia-
bétesze. E diagnózist a kezdeteket 
követőn ¾ évvel magam állítottam 
fel, miután Kingát korábbi kezelőor-
vosa vércukorcsökkentő tablettákkal 
kezelte – sikertelenül. Mivel vércu-

ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ
A DCONT.HU HASZNA (24.RÉSZ)

HOSSZÚ TÁVON IS SIKERTELEN ESET

1/a. ábra               

korértékei folyamatosan emelkedtek. 
Kingáról azt kell még tudni, hogy hu-
szonévesen egy súlyos autóbalesetet 
szenvedett el, mely után 3 hónapig 
kómában volt és ebből a mai napig 
nem épült fel teljesen: fizikai és szel-
lemi teljesítő képessége erősen csök-
kent, csupán maximum napi 4 órás 
munkakört képes ellátni, gondozá-
sunk kezdete, mintegy 4 év óta már 
a közel huszadik munkahelyén próbál 
helytállni. Viszont nagyon dicséretes 
tulajdonsága, hogy szinte naponta le-

úszik 1000–1200 métert. Hétvégeken 
pedig 2x200 km-t utazik Somogyban 
élő szüleinek segíteni a méhészetben 
és a gyümölcsösben.

Gitta kezdettől fogva nem volt ké-
pes elfogadni a diabétesze tényét és 
az ezzel járó fokozott betegségter-
het. Számos alkalommal kijelentette, 
hogy feladja a harcot, már estétől 
nem fog inzulint adni. Ennek ellené-
re – hacsak el nem felejtette – mindig 
beadta inzulinjait. Viszont akármilyen 
intenzív inzulinkezelési rezsimet kez-
deményeztem – napi egyszeri glargin 
bázissal napi háromszori glulizin inzu-
lin, ezt felváltva napi kétszeri glargin 
bázissal, majd ¾ éven keresztül há-
romszoros töménységű napi egysze-
ri glargin inzulinnal és végül jelenleg 
ismét napi kétszeri glarginnal – vér-
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Becsült HbA1c 
értéktartomány 

Becsült hipoglikémia
eseményszám

Vérvételi hely
megvilágítás

USB és Bluetooth  
csatlakozás 

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

A  Dcont® NEMERE vércukormérő gyógyászati segédeszköz.

Keresse a gyógyszertárakban és 
gyógyászati segédeszköz üzletekben!

Dcont® Mobilalkalmazás
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cukor-ingadozásai nem mérséklőd-
tek. HbA1c szintje ugyan nem volt túl 
magas, – végig 7,8–9% között ingado-
zott – vércukrai 2,6 és 22 mmol/l kö-
zött váltakoztak. Kinga képtelen volt 
stabilan étkezni, és bár megkísérelte 
pontosan számolni az elfogyasztott 
szénhidrátokat, szinte soha nem si-
került ehhez a megfelelő mennyiségű 
inzulint eltalálni, nem beszélve a fizi-
kai aktivitás (úszás) hatásairól. Azon 
kevés Dcont.hu-val élő betegem közé 
tartozik, aki rendszeresen használja 
az okostelefon applikációt, viszont 
nagyon sokszor elfelejti bevinni az al-
kalmazott inzulinadagokat és az elfo-
gyasztott szénhidrátok mennyiségét.

A két táblázatot tartalmazó 1/a és 
1/b ábra Kinga szeptemberi két hetét 

tükrözi. Vércukrai az említetteknek 
megfelelően mozogtak fel-le, minden 
rendszer, tendencia nélkül. Az első és 
a második hét között csupán annyi a 
látható különbség, hogy míg az első 
héten viszonylag sok zöld (céltarto-
mányon belüli) és sárga (túl alacsony) 
érték is előfordult, addig a második 
héten a piros színű (magas) vércuk-
rok domináltak. Látható, hogy Kinga 
a magas vércukorértékeket egymás 
után kétszeri glulizin inzulin adással 
próbálta korrigálni.

A 2. ábra a 28 napon át mért ösz-
szes étkezés előtti és utáni vércukrot 
mutatja időrendi sorrendben. Itt még 
jobban láthatók az egymás utáni vér-
cukrok rendkívüli ingadozásai. Az is 

jól kitűnik, hogy a céltartomány alatti 
értékek kb. fele-fele arányban étkezé-
sek előtti és étkezések utáni mérések-
ből származnak.

A 3. ábrán ugyanezen értékek 
egyetlen napra vetítve láthatók, felül 
az étkezések függvényében pontdiag-
ram formában, alul pedig átlagolva. 
Az átlagok egy kivétellel meghaladják 
a 10 mmol/l-t.

Végül a 4. ábrán kördiagram formá-
jában az összes étkezés előtti és utáni 
érték megoszlása látható. Mindkét 
esetben dominálnak a magas (piros) 
értékek, de ezek az adatok pontat-
lanok, mivel Kinga széles időhatárok 
(2–2½ óra) között étkezik és ezt a 
Dcont.hu nem képes kezelni.

1/b. ábra               
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Meg kell említenem, hogy Kinga 
szinte naponta tölti le vércukrait és 
én minden alkalommal látom azokat. 
Szemben a többi több mint ötven be-
tegemmel, akiknek ilyenkor tudok ta-
nácsokat adni és egy napon belül ezt 
meg is teszem e-mail-en keresztül, 
Kinga esetében legtöbbször nem tu-
dok mit mondani. Legfeljebb hetente 
reagálok hosszú, elkeseredett levele-
ire. 

Hát ez van. Mit hoz a jövő? 
Nem tudom.

Dr.	Fövényi	József
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ISKOLÁBA MEGYEK 
DIABÉTESZES GYERMEK ELSŐ NAPJAI  
AZ ISKOLÁBAN

Minden gyermek életében jelentős 
változást hoz az iskolai tanulmányok 
megkezdése. Ez a mérföldkő az egész 
családot mozgósítja és bizonyos fokú 
szorongással tölti el. A zökkenő-
mentes és a szükségesnél nagyobb 
stressz elkerülésére alapos felkészü-
lés szükséges. 

A legfontosabb pozitív üzenet az, 
hogy az iskola rendszeresebb 

életmódra szoktatja a gyermeke-
ket, az étkezés és a testmozgás is 
kiszámíthatóbb, tervezhetőbb. Azt 
is jó tudni mind a szülőknek, mind 
a pedagógusoknak, hogy a legújabb 
(ausztrál) felmérésben nem találtak 
kimutatható különbséget a diabéte-
szes és anyagcsere egészséges gyer-
mekek iskolai teljesítménye között. 
A hiányzási napok száma is (éves vi-
szonylatban) mindössze három szá-
zalékkal volt több.

Természetesen minden tanárnak 
és az osztálytársaknak is tudnia kell a 
gyermek diabéteszéről. A gyermeke-
ket szerető, empatikus pedagóguso-
kon nagyon sok múlik, sokat tehetnek 
azért, hogy a cukorbeteg gyermek is 
jól beilleszkedjen a közösségbe. Az 
osztálytársak általában érdeklődést 
és rokonszenvet tanúsítanak, és min-
dig készek a segítésre. A pedagógu-
soknak időben, jó előre tudniuk kell 
leendő diabéteszes tanítványukról. 
A szülőknek már a beíratáskor fel kell 
erre hívni az osztályfőnök figyelmét.

Mindez nem kis feladat és nagy 
felelősség, empátiát és a szülővel 
történő szoros kapcsolattartást (sze-
mélyes és telefonos) igényel. Jelen-
leg nincsen olyan jogszabály, ami a 
pedagógusokat arra kötelezné, hogy 
„egészségügyi végzettséghez kötött” 
feladatokat lássanak el. Kérdés pél-

dául, hogy a bölcsődei gondozónő, 
az óvónő vagy a tanár vállalhatja-e 
az étkezés előtti inzulin beadását és 
esetleg súlyos hipoglikémia esetén a 
glucagon injekció alkalmazását?

Ma már egyre több gyermek diabé-
tesz gondozó team (orvos, szakdolgo-
zó dietetikus) keresi fel a diabéteszes 
gyermek iskoláját, hogy részletes, 
elméleti és gyakorlati képzés formá-
jában készítse fel a pedagógusokat a 
gyermek fogadására. Ezt a tevékeny-
séget, épp úgy, mint az Egy csepp ala-
pítvány és a Magyar Diabetes Társa-
ság közös országjáró pedagógusképző 
programját évek óta támogatja a 77 
Elektronika Kft.

Az iskolai tanulmányait megkezdő 
gyermek már jobban együttműködik a 
kezelésben, mint óvodáskorban tette. 
Képes már megfigyelni és elmondani 
a hipoglikémia és a hiperglikémia tü-
neteit. Már elvárható tőle, hogy meg 
tudja mérni és minősíteni vércukrát, 
valamint az is, hogy mi a teendő ala-
csony vércukor esetén. Egy részük 
önállóan képes beadni étkezés előtti 
inzulinját is. Nagyjából azzal is tisztá-
ban kell lennie, hogy mit és mennyit 
ehet és mit nem. Az órarendet, az 

inzulin beadását és az étkezést össze 
kell hangolni, a délelőtti kisétkezés 
optimális idejének meghatározásá-
val. Esetleg szükség lehet két „tízórai” 
beiktatására is.

Mivel a testnevelési órák nem min-
den nap vannak azonos időpontban, 
ezért tanácsos megbeszélni kezelő-
orvosunkkal, dietetikusunkkal, hogy 
szükséges-e az inzulinkezelést és az 
étkezést ezeken a napokon megvál-
toztatnunk. Testnevelési óra és a 
„nagyszünet” előtt ajánlatos a vércu-
kormérés, és annak megfelelően az 
esetleges korrekció.

Vajon az iskolában vagy otthon 
ebédeljen a gyermek? Ezt a helyi kö-
rülmények határozzák meg. Ha ott-
honról viszi a tízórait és az ebédet 
a gyermek, akkor fontos figyelmet 
fordítani az ételek csomagolására. 
Jól zárható felcímkézett kis dobozok 
használata ajánlott.

Az iskolai felelések, dolgozatírások 
okozta izgalmak hatással vannak a 
szénhidrát-anyagcserére, de a stressz 
vércukoremelő hatásában nagyok le-
hetnek az egyéni különbségek, ame-
lyeket csak vércukorméréssel ismer-
hetünk fel.
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Mai felfogásunk szerint az 1-es típusú 
diabétesz genetikailag erre hajlamos 
egyénekben alakul ki egy önpusztító 
immunfolyamat eredményeképpen, 
amelyet – eddig még csak részben 
feltárt – külső környezeti tényezők 
indítanak el és tartanak fenn. 

A genetikai háttér igen komplex 
és ma sem teljesen feltérképe-

zett, elsősorban az úgynevezett HLA 
génekhez, illetve számos más, ön-
magukban kisebb rizikót hordozó gé-
nekhez köthető. Az immunfolyamat 
a hasnyálmirigy béta-sejt antigénje-
ivel szemben kifejlődő, és a vérből 
kimutatható antitestek mérésével 
nyomon követhető. Ma már több 
ilyen diabétesz-specifikus antitest 
ismeretes (proinsulin, insulin, GAD, 
IA-2, ZnT8A) és gondos mérésekkel 
feltárták, hogy ezek nagyon korán, 
már akár az első életévben megje-
lenhetnek. Az egyes antitestek egy-

mást követő megjelenése bizonyos 
sorrendet követ, és minél több an-
titest mutatható ki, minél nagyobb 
koncentrációban (titerben), a diabé-
tesz kialakulásának veszélye annál 
nagyobb. A végeredmény a béta-sej-
tek inzulintermelésének megszűné-
se, a teljes inzulinhiány.

A diabétesz kialakulása 
három szakaszra osztható

1. szakasz: Kettő vagy több diabé-
tesz-specifikus antitest már kimutat-
ható a vérből, de a vércukor még nor-
mális és nincsenek tünetek.

2. szakasz: Az antitestek jelenléte 
mellett a vércukor már kórosan emel-
kedett, de tünetek még nincsenek.

3. szakasz: Megjelennek a diabé-
tesz tünetei.

Az újszülöttkorban végzett geneti-
kai szűrővizsgálatok és az ezt követő 
rendszeres antitestmérések eredmé-

DIABÉTESZ SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
EGÉSZSÉGES ÚJSZÜLÖTTEKBEN, CSECSEMŐKBEN ÉS GYERMEKEKBEN

nyei arra utalnak, hogy az egyes be-
tegség szakaszok törvényszerűen kö-
vetik egymást, de a folyamat üteme 
nagyon változó, hónapoktól évtizede-
kig terjedhet.

Néhány nagy nemzetközi vizsgálat 
alapján az első szakaszban (stádium-
ban) mintegy 30–50% az esélye an-
nak, hogy 5 éven belül diabétesz fog 
kialakulni, a második stádiumban ez a 
rizikó 75–80%-ra nő.

A szűrővizsgálatok értékét sajnos 
nagymértékben korlátozza az is, hogy 
jelenleg az 1-es típusú diabetes meg-
előzése nem lehetséges. Más szóval a 
pozitív eredmény nem hasznosítható, 
szemben az évtizedek óta bevezetett 
újszülöttkori anyagcsere szűrővizsgá-
latokkal, amelyek eredményeképpen 
bizonyos betegségek kialakulása pél-
dául speciális diétával vagy gyógy-
szerrel teljesen megelőzhető. További 
problémát jelent az is, hogy az antites-
tek megjelenésének időpontja nem 
megjósolható, ezért a szűrővizsgála-
tokat bizonyos időközönként (kérdés, 
hogy milyen gyakran?) meg kellene 
ismételni. Ráadásul pszichológiai vizs-
gálatok kimutatták, hogy a szülők ag-
godalma és frusztrációja nő, ha meg-
tudják, hogy gyermekük fokozottan 
veszélyeztetett a diabétesz kialakulá-
sa szempontjából. Ugyanakkor koráb-
bi közleményekből az is kiderült, hogy 
a szűrővizsgálatokba bevont nagy rizi-
kójú gyermekekben a diabétesz kiala-
kulását a szülők korábban észrevették 
és az életveszélyes ketoacidózis, ami 
még mai is gyakori kezdeti tünete a 
diabétesznek, a „kiszűrt” gyermekek-
ben sokkal ritkábban fordult elő.

Mindezeket a szempontokat mérle-
gelve szakmai ajánlások jelenleg nem 
tartják indokoltnak a genetikai és sze-
rológia (antitest) szűrővizsgálatokat 
egészséges újszülöttekben, csecse-
mőkben és gyermekekben.

Prof.	Dr.	Soltész	Gyula
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Dr. Körner Anna gyermek-diabetológus 
a Magyar Gyermekorvosok Társasága  
nagygyűlésének kitüntetettjei között

A Magyar Gyermekorvosok Társa-
ságának (MGyT) idei győri kong-
resszusán (2017. szeptember 21–
23.) díjátadásokra is sor került. 

A Flesch Ármin kuratórium díját 
Dr. Körner Anna, a Semmelweis 
Egyetem I. sz. Gyermekkliniká-
jának docense, az ország egyik 
legismertebb gyermek-diabetológusa vehette át. Dr. 
Flesch Ármin a múlt század első felének neves gyer-
mekorvosa, az MGyT korábbi elnöke volt, aki a gyer-
mekgyógyászat minden ágával eredményesen foglal-
kozott, tankönyvet írt a gyermekorvoslásról.

MADÁCSY LÁSZLÓ PROFESSZOR 
80 ÉVES

Madácsy László professzort, a neves 
gyermek-diabetológust, a Magyar 
Diabetes Társaság valamint a Ma-
gyar Gyermekorvosok Társasága és 
a Magyar Diabetes Társaság közös 
Gyermekdiabetes Szekciójának ko-
rábbi elnökét munkahelyén, a Sem-
melweis Egyetem I. sz. Gyermekkli-
nikáján köszöntötték munkatársai, 
kollégái és barátai 80. születésnapja 
alkalmából.

A 2017. szeptember 28-án rende-
zett tudományos ülést Tulassay 

Tivadar professzor, a klinika korábbi 
igazgatója nyitotta meg és méltatta 
Madácsy professzor munkásságát. 
Dr. Körner Anna egyetemi docens 
„A Bókay Gyermekklinika a hazai gyermek diabetológia 
bölcsője” címmel tartott előadást, amit Dr. Luczay And-
rea egyetemi adjunktus referátuma követett: „Úton 

a mesterséges szigetsejt felé: innovációk a gyermek 
diabetológiában”. Végül Dr. Tóth-Heyn Péter egyetemi 
docens „SWEET: Hazai eredmények európai összehason-
lításban” című beszámolója hangzott el. Az ülést Szabó 
Attila professzor, a klinika igazgatója zárta, aki köszönetet 
mondott az együtt eltöltött 23 évért, és egy letűnőben 

lévő értékrend képviselőjének nevezte a professzort, 
aki egyfajta zsinórmérték a klinika számára. Hozzátette, 
hogy a nyugalmazott egyetemi tanár a mai napig tevéke-
nyen részt vesz a diabetológiai viziteken.

A köszöntéseket fogadva Dr. Madácsy László humoros 
aforizmákat olvasott fel a 80 éves korról, például egy ame-
rikai mondást, miszerint ilyenkorra az ember már mindent 
tud, de nem emlékszik semmire. Köszönetet mondott az 
előadásokért és köszöntésekért, és viszont kívánta a fel-
szólalók számára valamennyi elhangzott jókívánságot.
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A Szurikáta Alapítvány a diabéteszes gyermekekért Ko-
csisné Gál Csilla, kuratóriumi elnök vezetésével 2017. 
október 7-én Gyermek diabétesz konferenciát, kiállí-
tást és családi napot rendezett a budapesti Sugár üz-
letközpontban az 1-es típusú diabéteszes gyermeket 
nevelő családok, fiatalok és felnőttek számára.

A szakmai programban az alábbi előadók szerepeltek: 
Dr. Körner Anna, Dr. Tóth-Heyn Péter, Dr. Luczay And-
rea, Péterhegyi-Magrik Orsolya dietetikus (Semmelweis 
Egyetem I. sz. Gyermekklinika), Dr. Blatniczky László 
(Szent János Kórház), Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna (Gyer-
mekorvosi Rendelő, Solymár), Németh Barbara gyer-
mekjogi programvezető (Hintalovon Alapítvány), Köny-
ves Krisztina pszichológus (Yelon chatügyelő), Máté 
Orsolya klinikai szakpszichológus-jelölt (SE Klinikai Pszi-

chológia Tanszék), Dr. Békefi 
Dezsőné belkereskedelmi me-
nedzser (77 Elektronika Kft.) 
és  Rózsa Márta területi képvi-
selő (Medtronic Hungaria Kft.)

A rendezvény során a szü-
lőknek és gyermekeknek lehető-
ségük nyílott arra is, hogy a diabétesszel, valamint a 
diabétesszel kapcsolatos gyermekgyógyászati területek 
szakembereivel konzultálhassanak, aktuális problémá-
ikra közvetlenül választ kaphassanak.

Mialatt a szülők a konferencián vagy konzultáción 
vettek részt, addig a gyerekek és a fiatalok számára tar-
talmas programokat szerveztek, amelyek a szórakozás 
mellett diabéteszük elfogadásában, jobb kezelésében is 
segítette őket.

Az amerikai székhelyű JDRF, az 1-es 
típusú diabétesz kutatását (nem 
költségvetési forrásból) támogató 
nemzetközi szervezet. Diabéteszes 
gyermekek szülei alapították 1970-
ben és az elmúlt közel fél évszázad-
ban a világ összes, hasonló szerve-
zete között vezető szerepet vívott ki 
magának.

Az orvos-biológiai és a vele szo-
ros összefüggésben lévő bio-

technológiai kutatómunka közvetlen 
támogatása mellett az alapítvány cél-
jai közé tartozik az is, hogy minél na-
gyobb állami támogatást harcoljon ki 
az 1-es típusú diabétesz megelőzésé-
vel és kezelésével kapcsolatos kutatá-
soknak és fejlesztéseknek. A JDRF-nek 
az Egyesült Államokon kívül már hat 
nemzetközi leány-szervezete is van, 
amelyekkel együtt eddig már több 
mint 2 milliárd (adományokból össze-
gyűlt) dollárt fordítottak kutatásra.

JUVENILIS DIABETES RESEARCH 
FOUNDATION (JDRF) A gyermekdiabétesz 

rovat cikkeinek 
szerzője, referálója:

Dr. Soltész Gyula
gyermek-diabetológus,
emeritus egyetemi 
tanár

Az alapítvány hosszú évek 
óta támogatja a gyermekkori 
inzulinpumpa vizsgálatokat és 
másokkal együtt hozzájárult 
ahhoz a kutatáshoz, ami a köz-
elmúltban az első mesterséges 
hasnyálmirigy kifejlesztéséhez veze-
tett.

Legújabban a TetraGenetics bio-
technológiai vállalattal kezdtek közös 
kutatómunkát az úgynevezett „Kv1.3 
ion-csatorna fehérjék”-kel kapcsolat-
ban. Ezek a fehérjék magas koncent-
rációban vannak jelen azokban az 
immunsejtekben, amelyek az inzulin-
termelő béta-sejtek elpusztításáért 
felelősek. A cég olyan monoclonális 
(egyetlen típusú immunsejt által 
termelt) antitesteket (ellenanyago-
kat) fejlesztett ki, amelyek képesek 
eltüntetni ezeket (és csak ezeket) az 
ártalmas immunsejteket. A közös 
vizsgálatok célja az, hogy ezek közül 
az antitestek közül kiválasszák azt, 

amely közvetlenül a diabétesz felis-
merése idején alkalmazva – amikor 
a béta-sejt állomány mintegy 20%-a 
még működik – képes leállítani a to-
vábbi sejtpusztulást.

Az alapítvány jelmondata: „Turn 
Type One into Type None” („Változ-
tassuk az 1-es típusú diabéteszt 0-ás 
típusú diabétesszé”).

Bővebb info: www.jdrf.org

SZURIKÁTA GYERMEKDIABÉTESZ KONFERENCIA

http://www.jdrf.org/
http://www.jdrf.org/
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KATICARAJZÁS 
A RICHTER EGÉSZSÉGVÁROSBAN

A segítségnyújtásnak számtalan formája adódhat. Olyan 
azonban, ahol egyszerre tehetünk jót magunkkal és kör-
nyezetünkkel, nagyon kevés. A Richter Gedeon Nyrt. 
kilenc éve indított programjának mottója ezt tükrözi: 
„Egészség ezreknek, milliók a kórházaknak”.

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Gyöngyösi Dóra 
vagyok, egyike azon cukorbeteg fiatalnak, akinek 

életét a Richter Egészségváros adománygyűjtésének 
céljaként megjelölt speciális eszközök megkönnyíthetik. 
Köszönet érte Önöknek! Engem ért az a megtisztelte-
tés, hogy bemutathatom a Békés megyei Központi Kór-
ház Gyermekdiabétesz Gondozóját és a velük szorosan 
együttműködő Hétpettyes Szülői Köteléket.”

Dóri letette a mikrofont, átült a zongorához és… felcsen-
dült a Valahol Európában című musical „A zene az kell!” 
első taktusa, Kékegyi Bianka pacsirtánk szólójába becsat-
lakozott Dóri édesapja, Gyöngyösi Zoltán gitár- és énekjá-

téka, majd a koreográfia szerint valamennyien a színpa-
don és előtte találtuk magunkat. Rendkívül megható volt 
számunkra is a „dalunk”, de a közönségre is nagy hatással 
voltunk, a szélnek eresztett lufik ezt már csak fokozhatták.

Eljött az izgalommal várt pillanat, az adománypontok 
alapján befolyt összeg eredményhirdetése: a Richter két-
milliós alapadománya mellé Gyula városa 3.366.000 forin-
tot gyűjtött össze! Igazán volt mit ünnepelnünk, egyrészt 
az adomány összegét, másrészt a saját teljesítményün-
ket. Visszavonulva a bázisként szolgáló iskolába, ezt meg 
is tettük, több szinten is. Pohárköszöntő, tapsvihar és a 
most debütáló „Diaboló tarisznya” átadása is itt történt. 
Második évben támogatja a Diaboló Alapítvány a Cukor-
beteg Gyermekekért a felsőfokú tanulmányokat folytató 
fiataljainkat. Az idén két ifjú hölgy nyerte el a támogatást 

Megújult a Diab-Barát honlap

A Pécsi Tudomány-
egyetem Gyermekkli-
nikáján 1991 óta mű-
ködik az Alapítvány a 
diabéteszes gyerme-
kekért és fiatalokért. Az alapítvány honlapot is mű-
ködtet Diab-Barát néven (www.diab-barat.hu).

Most – amint erről a Magyar Diabetes Társaság 
(MDT) is tudósított – a honlap megújult köntösben és 
tartalommal várja az érdeklődőket. 

Egyik gondozott kisgyermek édesanyja blogot is in-
dított (http://cukihercegno.blogspot.com).

„
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és persze, a tarisz-
nyát, megrakva útra-
valóval. Megköszönve 
figyelmüket, a Hétpettyes 
Szülői Kötelék bemutatkozó előadásának zárómondatait 
idézem:

„Az idén hivatalosan is megalapítottuk a Hétpettyes 
Szülői Köteléket, megerősítve az évek óta jól működő 
kapcsolatrendszerünket. Ott vagyunk, amikor a frissen di-
agnosztizált gyermekek és családjaik a legnehezebb idő-
szakot élik át, ott vagyunk, amikor már otthon megkezdik 
az új életüket és kötelékbe rendeződünk akkor is, amikor 
egy-egy eseményre, programra készülünk közösen, akár 
heteken keresztül. 

A mai nap is ezt bizonyítja, összetartozunk, valódi csalá-
dot alkotunk és együtt szinte mindenre képesek vagyunk!”

Lévai	Ildikó,	kuratóriumi	tag
Diaboló	Alapítvány	a	Cukorbeteg	Gyermekekért

http://diab-barat.hu/
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Hagyományosan, idén júliusban 
22 cukorbeteg gyermeknek szer-
vezett egyhetes, nyári edukációs 
tábort a Békés Megyei Központi 
Kórház, Pándy Kálmán Tagkórház 
Gyermekdiabétesz Gondozója. 

Ebben az évben az Összefogás a Sé-
rült Gyermekekért Közhasznú Egyesü-
let III. Átjárás Táborához csatlakozva, 
a Gyula határában található, hatal-
mas területű Gellény Birtok adott 
otthont a programnak. A birtok egyik 
legkedveltebb része a kalandpark, 
amely a hét minden napján kihívás 
elé állított kicsiket és nagyokat egy-

aránt. Az íjászpályán a mi kis hőse-
ink, mint amazonok és Tell Vilmosok 
lőtték a szalmabálákat, de adott volt 
még mini golf, sakk, ping-pong, kéz-
műves foglalkozás, lovaglás, valamint 

egy bemutató alkalmával a legbátrab-
bak sólymot is röptethettek. 

A park közepén elterülő halastó 
nagy sikert aratott a fiúknál, valamint 
meglepő módon néhány lánynál is. Az 
intenzív játék és sport közben mindig 
az étkezés szolgált pihenésként, ahol 
nyugodtan, leülve fogyasztották el az 
előírt szénhidráttartalmú ételeket. 
Környékbeli gyermekek lévén, nagy 
sikert aratott az igazi gyulai kolbász, 
melyből folyamatos utánpótlásra volt 
szükség nap, mint nap. 

A nyári kánikula közepette a tűzoltó 
bemutató valódi felfrissülést hozott. 

A gyermekek védelmében, a rend-
őrség által szervezett bűnmegelőzési 
előadást is hallgathattunk.

A tábor negyedik napján kisvonat-
tal ellátogattunk Gyula szívébe, a Vár 

mellett található Almásy-kastélyba. A 
tárlatvezetés alkalmával a legmuziká-
lisabb kis pacsirtánk egy korhű zon-
gorát is megszólaltathatott. Táborunk 
zárásaként, egy zenekar is ellátoga-
tott hozzánk, akik színvonalas gyer-
mekműsorral kedveskedtek a táboro-
zóknak. Gondozottjaink diabétesszel 
kapcsolatos ismereteinek felelevení-
tése céljából vércukorméréssel, inzu-
linbeadással, inzulinpumpa-kezelés-
sel kapcsolatos, valamint dietetikai 
edukáción is részt vettek.  

Táborunk sikerét elsősorban a visz-
szajelzések alapján könyvelhettük el, 

ezek közül kiemelnék néhá-
nyat:

„Első táborozóként igazi, 
életre szóló élmények szület-
tek, melyek bevésődtek a kis-
fiunk szívébe. Köszönet ezért 
azoknak, akik önzetlenül, 
saját szabadidejük terhére 
munkálkodtak a gyerekek fel-
hőtlen szórakozásáért. Egyik 
reggel éppen erről beszélget-
tünk, hogy bizony a felnőttek 
nagyon korán keltek és későn 
feküdtek, sok-sok órát pedig 
észrevétlenül fáradoztak. Mi 
a véleménye erről egy hat-
évesnek? – Anya, ez megéri!!! 
Hisz tudod, mennyi sok prog-
ramunk van, és milyen jól 
érezzük magunkat? Nekünk 

az Ő boldogsága a feltöltődés, az Ő 
mosolya a nap fénypontja”

„Jó	volt	az	egész	tábor,	diabos	gye-
rekekkel	 lehettem	 együtt,	 ők	 olya-

2017. JÚLIUS – GYULA

GYERMEKDIABÉTESZ 
TÁBOR
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nok,	mintha	a	testvéreim,	a	másaim	
lennének,	ők	 is	mérnek,	 inzulint	ad-
nak,	 csak	 van,	 aki	 pumpás	 és	 van,	
aki	 pen-es,	 úgy	 mint	 például	 én.	
Mindenki	egyforma!”

„Megnyugtató, hogy egész nap 
jó kezekben volt a gyermekünk, 
élményekkel telve jött haza min-
den nap és ugyanúgy várta a kö-
vetkező napot.”

Első nap, megérkezést kö-
vetően hangzott el az egyik 
táborozó szájából: „Anya,	
el	sem	hiszem,	hogy	itt	va-
gyok!”

Ezekért a megható, őszin-
te szavakért érdemes a 
fáradtságot is félredobva 
folytatni, hiszen gondozott 
gyermekeink biztonsága és 
boldogsága számunkra a 
legfontosabb.

A tábor szervezői: Dr. H. 
Nagy Katalin PhD., gyermek-
diabetológus, Szabó Edit 
diabetológiai szakápoló, 
Seresné Szabó Ágnes diete-
tikus, Molnár Anett csecse-

mő- és gyermekápoló, valamint segít-
ségünkre voltak a Hétpettyes Szülői 
Kötelék anyukái, apukái és nagyszülei.

Molnár	Anett
táborszervező
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Jelenlegi szenzorvizsgálati elemzé-
sünk alanya – a Dcont.hu-hoz hason-
lóan – egy önmagát nagyon rosszul 
kezelő beteg, ezúttal férfi. H. Csaba 
1971-ben született és 22 éves korá-
ban, 1993-ban lépett fel nála az 1-es 
típusú diabétesz. Kezdettől fogva én 
gondoztam, ami annyit jelent, hogy 
24 éves kudarcsorozatot tudhatok 
magam mögött.

Csaba a húszas éveiben sportolt, 
többek között sportlövő volt. Ezt 

a diabétesz fellépte után se hagyta 
abba. Később menedzseri feladatot 
vállalt az apja vezette családi vállal-
kozásban, mely nagyon sok és rend-
szertelen elfoglaltsággal jár. Diabé-
tesze kezelésében és életvitelében 
Csaba maximálisan öntörvényűnek 
bizonyult és nagyon ritkán és akkor 
is mindig csak részben fogadta meg 

tanácsaimat. Ami életvitelét illeti, 
a reggeli étkezést rendszeresen ki-
hagyja és naponta csak kétszer eszik, 
délben és vacsorára, utóbbi a főétke-
zés nála. Állítása szerint ezt azért te-
szi, hogy ne hízzon. Az már másnap-
ra tartozik, hogy a reggeli elhagyása 
minden szempontból – még a vércu-
kor szintek alakulása szempontjából 
is – a lehető legrosszabb stratégia.

Csaba kezdetektől fogva az inzu-
lint naponta ötször adagolta, kezdet-
ben humán később liszpro és glargin 
inzulinokat használt. HbA1c szintje 
soha nem csökkent 7,5% alá, de leg-
többször 8–9,5% között ingadozott. 
Ez nem változott akkor sem, ami-
kor felcsatlakozott a Dcont.hu-ra és 
nem háromhavonta, hanem havonta 
kommunikáltunk. Az utolsó letöltése 
tavaly márciusban volt, ennek utol-
só havi értékei láthatók az 1. ábrán. 

Jellemzőek a magas értékek szinte 
minden napszakban, mind étkezések 
előtt, mind étkezések után, egyesek 
megközelítik a 30 mmol/l-es határt is. 

Javaslatomra Csaba a tavalyi év má-
sodik felében beszerezte a FreeStyle 
Libre Flash szöveti glukóz monitorozó 
rendszert és azóta szinte folyamato-
san használja a szenzort. Ezzel egy-
idejűleg Csabát glargin inzulinról a 
300 E/ml-es glarginra állítottam át, 
melyből naponta egyszer, lefekvés 
előtt adagol 35 E-et. 

A legutóbbi 28 napos vizsgálatsoro-
zat összesített eredménye látható a 
2. ábrán. Ezen az egyes napok görbéi 
igen széles határok között ingadoz-
nak, a vércukrok jóval 10 mmol/l fö-
lött mozognak, csupán a déli órákban 
mutatnak csökkenő tendenciát.

Egy augusztusi egyhetes görbe so-
rozaton (3. ábra) látható, hogy Csaba 

SZÖVETI GLUKÓZMONITOROZÁS
24 ÉVEN ÁT TARTÓ KUDARCSOROZAT?

1. ábra – 1 hónap vércukorértékei a Dcont.hu rendszerben
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a liszpro inzulint – már amikor nem 
felejtette el bejelölni – zömmel nem 
az étkezésekhez, hanem a magas szö-
veti glukózértékek korrekciójára al-
kalmazta, ennek a mennyisége több-
nyire napi 13–33 E között ingadozott, 
ami a szokásost messze felülmúló vál-
tozékonyságot jelent és biztos, hogy 
nem a jó anyagcserevetésre utal. A 
300 E/ml töménységű glarginból napi 
35 E-et adagolt. A vércukrok alaku-
lásában nem lelhető fel semmilyen 
tendencia, kevés hipoglikémiás érték 
mellett zömmel a magas tartomány-
ban mozognak. Ennek felel meg a 
szenzor által jósolt 8,2%-os HbA1c 
érték is. Ilyenkor felmerül a gyanú, 
hogy kevés a bázisinzulin adagja, de 
Csaba hiányos adatbevitele (4. ábra) 
miatt – hol jelölte a többlet inzulin 
adással végzett korrekciót, hol nem, 
az étkezéseket többnyire egyáltalán 
nem jelölte – ez pillanatnyilag nem 
dönthető el. 

2. ábra – A legutóbbi 28 
napos CGM vizsgálat 

összesített eredménye
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3. ábra – Augusztusi 
egy hetes görbe sorozat
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Az eredmények tükrében két dolgot 
kísérelek meg: először is rábeszélni 
Csabát arra, hogy naponta reggeliz-
zen és próbáljon kissé rendszeresebb 
életvitelt bevezetni, közel azonos 
étkezési időpontokkal, másodszor 
emelje meg 2-4 E-gel a 300 E/ml tö-

ménységű glargin inzulin adagját és 
nézzük meg ennek az eredményét. 
Ha mindez nem „jön be”, akkor le-
szögezhetem, hogy Csaba esetében 
kidobott pénz a folyamatos szöveti 
glukóz vizsgálat.

Dr.	Fövényi	József

4. ábra – Hiányos 
adatbevitel
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Elizabeth Hughes, az inzulin felfedezése, 
egy orvosi csoda véghezvitele

Thea Cooper és Arthur Ainsberg

Augusztus végén Macleod elbúcsúzott nővéreitől, és el-
látogatott bátyjai sírjához. A fiútestvérek közül már csak 
ő élt. Fivérei gyermekei árvák voltak, neki és feleségének 
nem született gyereke. A hiábavalóság érzése és a szo-
morúság nyomta a vállát. Rossz hangulatához hozzájárult 
még Banting legutóbbi levele is, amely tele volt grandió-
zus kijelentésekkel és vérlázító követelésekkel. Hová lett a 
jóérzés a világon, ha már egy olyan faragatlan fickó, mint 
Banting is követelésekkel állhat elő, miközben egy olyan 
kiváló, bátor és tehetséges orvosnak, mint Clement, csak 
ilyen rövid élet adatott? 

Ő és Mary felkészültek a kéthetes tengeri útra, amellyel 
maguk mögött hagyják szeretett Skóciájukat, fogalmuk 
sem volt, milyen hosszú időre. Nyilvánvalóvá vált számuk-
ra, hogy az erőszak nemsokára újra felüti a fejét Európá-
ban, hogy összezúzza a nehezen megszerzett békét.

A fegyverszüneti megállapodás szerint, amelyet 1918-
ban kötött meg Woodrow Wilson, a szövetségesek ellen-
lépése negyvennyolc órán belül megindul, amennyiben a 
németek nem tesznek eleget a megállapodás feltételei-
nek. A szövetségesek Jóvátételi Bizottsága eközben végig-
járta Belgiumot, Franciaországot és Anglia egyes részeit, 
hogy felmérjék a károkat. 1921 áprilisában hozták nyil-
vánosságra az összeget: 132 milliárd német aranymárka, 
azaz 4 990 000 000 millió font – ennyit kell fizetnie Német-
országnak 1961-ig, évente 2,5 milliárd márkát törlesztve. 
Franciaország túl engedékenynek tartotta a feltételeket, 
Németország azonban túlságosan nagy büntetésnek. Az 
ország 1921-ben fizette az első részletet, de ahogy az év 
vége közeledett, a német gazdaság egyre közelebb került 
az összeomláshoz, és az 1922-es évi részletet már nem is 
tudta kifizetni. Nagy-Britannia beleegyezett, hogy három 
évig ne fizessenek, Belgium és Franciaország ennek fejé-
ben azonban német gyárakat, árucikkeket és szellemi ter-
mékeket kapott, mint amilyen az aszpirin szabadalma is 
volt.

Sorozatunkban folyamatosan közlünk rész-
leteket mind a laikusok, mind a szakembe-
rek körében nagy sikert aratott „Áttörés – az 
inzulin felfedezésének kalandos története” c. 
könyvből. Ezúton is köszönjük a Sanoma Ki-
adó hozzájárulását!

ÁTTÖRÉS

A következő négy évben egyetlen ember volt képes a 
többiek fölé emelkedni a nemzetközi diplomácia központi 
alakjaként, és mindenki másnál többet tett, hogy megold-
ja a problémákat a látszólag megoldhatatlan nemzetközi 
kérdésekben: Charles Evans Hughes.

15. FEJEZET

Washington D. C. és Bolton,  
New York állam, 

1921 márciusától szeptemberig

Harding elnök 1921. március 4-én nagy csinnadrattával lé-
pett hivatalba, valóságos sztárokból álló kabinetet állított 
maga köré. Hughes külügyminiszterré történő kinevezé-
se lehetővé tette Harding számára, hogy több prominens 
személyt is megnyerjen kormányába: Andrew Mellon lett 
a pénzügyminiszter, Herbert Hoover a kereskedelmi mi-
niszter, Henry C. Wallace pedig a mezőgazdasági minisz-
ter. Harding a legfelsőbb bírói székbe a korábbi elnököt, 
Taftot ültette. A republikánusok hozzáfogtak, hogy bevált-
sák kampányígéretüket: „Kevesebb kormányzás az üzlet-
ben, és több üzlet a kormányzásban”. Florence Harding 
kijelentette, hogy ha nem lett volna belőle First Lady, ak-
kor az állatjogoknak szentelte volna idejét. Washingtonba 
érkezése után azonnal elrendelte a kipreparált állatfejek 
– rénszarvas, őz, jávorszarvas, medve és kos – eltávolítá-
sát a Fehér Ház ebédlőjéből, amelyeket még Theodore 
Roosevelt helyezett el dekorációként. 

1919 augusztusában az ország államadóssága elérte ad-
digi legmagasabb szintjét, a 26 milliárd dollárt. A szövet-
ségi kormány adóbevétele 1920-ban nagyjából 6 milliárd 
dollárt tett ki, amely hatszorosa volt az 1917-es szintnek. 
Miközben Harding szoros együttműködésben dolgozott 
Mellonnal az adócsökkentés és a szövetségi költségvetési 
rendszer kidolgozásán, szabad kezet adott Hughesnak a 
nemzetközi békefolyamatok kezelésében.

Az első perctől fogva, ahogy helyet foglalt a washingtoni 
State, War and Navy Buildingben található irodájának ha-
talmas íróasztala mellett, Hughes veleszületett tehetség-
gel irányította a külpolitikai tárcát. Egy tipikus napja abból 
állt, hogy pontosan kilencre érkezett be az irodába, majd 
este hétkor vagy később távozott, és rendszerint hazavit-
te a munkát, amelyet vacsora után még otthon folytatott. 
Naponta kétszer, délelőtt tizenegykor és délután fél négy-
kor sajtótájékoztatót tartott.

Az aktív szolgálatból hamarosan Antoinette is kivette ré-
szét. A Tizennyolcadik utcában álló otthonukban gyakorta 
szervezett fogadásokat és elegáns teadélutánokat. Voltak 
napok, amikor a ház a kabinettagok mellett más hivatali 
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személyek feleségei számára is nyitott volt. Az első ilyen 
nyílt nap alkalmával több, mint ezren jelezték részvételü-
ket. Megbénult a forgalom a környező utcákban. Kifogy-
tak az ételből, de a vendégek tovább érkeztek.

Alig egy hónappal azután, hogy Charles és Antoinette 
Washingtonba költözött és Catherine-t a bátyja gondjaira 
bízták, levelet – levelet! – kaptak Catherine-től, amely-
ben arról adott hírt, hogy eljegyezte magát Chauncey 
Wadellel. Antoinette-et annyira megdöbbentette a hír, 
hogy kocsival nyomban a férje irodájába hajtott, és a nap 
közepén berontott hozzá. Charles riadtan állt fel az író-
asztala mögül. Antoinette egyetlen szó nélkül a kezébe 
nyomta a levelet. Aztán elképedve figyelte, ahogy a férje 
átfutja az ismerős kézírással írt levelet, majd a bajsza alatt 
szája széles mosolyra húzódik.

– Ő a mi kis Cacánk – jegyezte meg halkan nevetve, azon 
a becenéven utalva Catherine lányukra, amelyet Elizabeth 
még csecsemőkorában ragasztott rá. – Mindig is önálló 
személyiség volt.

– De miért nem jött el hozzánk lánykérőbe a fiú? – mél-
tatlankodott Antoinette.

– Mert a világ megváltozott – felelte Charles, és gyön-
géd csókot nyomott Antoinette arcára. – Bíznunk kell ben-
ne, hogy tudja, mit tesz. – Azzal visszaadta a levelet fele-
ségének, akivel közel harminc éve élt együtt. – De hisz ez 
csodálatos hír! Esküvő lesz! – Antoinette attól félt, hogy a 
hír hallatán Elizabeth depresszióba süllyed, mert arra gon-
dol, hogy Helenhez hasonlóan ő sem mehet soha férjhez.

1921 nyarán Washingtonban olyan elviselhetetlen 
volt a hőség, hogy Antoinette megszervezte Elizabeth 
és Blanche számára, hogy az augusztust töltsék a csa-
lád egyik régi barátjánál Boltonban, a George-tó part-
ján, alig huszonkét mérföldre Gens Fallstól. Talán ez volt 
Elizabeth utolsó nyara, az anyja pedig igyekezett megkí-
mélni őt a kíváncsiskodóktól, akiket Washingtonban vagy 
Morristownban a kislány megromlott egészségi állapota 
vonzott volna. Elizabeth és Blanche 1921. szeptember 
közepéig maradtak Boltonban. A Stillwater Cottage-ban 
Elizabeth-et csodálatosan szolgálatkész cselédek és sza-
kácsok vették körül. Újra találkozhatott néhány családi 
baráttal, a Hoopes és a Hyde család tagjaival, akik hagyo-
mányosan minden nyarat ott töltöttek. Ahogy Elizabeth 
leveleiben utalt rá: „újra összegyűlt a banda”. A természet 
közelsége jót tett az egészségének, leveleiben pedig csak-
hamar lelkes beszámolókban adott hírt az ottani életéről. 
Sokat elárult, hogy a levelek szinte egyetlen utalást sem 
tettek a diétájára.

A reggelek hűvösek voltak – a hőmérséklet csupán 13-
15 Celsius fokot ért el Elizabeth hálószobájában –, ezért 
a lány sokszor az ágyban reggelizett, mindig egy forró 
kakaóval indítva a napot. Elizabeth nagyon szerette a ka-
landregényeket, különösen a cowboyokról, cserkészek-
ről és vadnyugati hősökről szóló történeteket. Imádta a 

természetet, és minden alkalmat megragadott arra, hogy 
horgászbotot fogjon és csónakba üljön Blanche-sal, aki 
kievezett vele egy szigetre, és ott szolgálta fel a szabad-
ban elfogyasztott ebédet. Blanche a tábortűz lángján, 
egy kempingserpenyőben sütötte meg Elizabeth egyetlen 
adag tojását, míg a többi piknikező frissen fogott halat, 
grillezett sülteket vagy kukoricát lakmározott. Blanche, 
vagy ahogy Elizabeth hívta, „Mrs. B.” délutánonként leg-
alább egyórás pihenőt rendelt el.

Épp most ment el mellettünk négy légcsavaros hajó, 
az egyik olyan hatalmas volt, hogy legalább 13 utast 
szállított, meg két pilótát, és két motorja volt… a 
hajókat mintha álcáznák, és úgy vannak kifestve, 
mintha halak lennének. A tó partján szinte min-
denki ült már ilyenen, és 10 dollárba kerül egy kb. 
15 perces hajókázás a George-tavon… Valahányszor 
csak meglátom a hajót, felsóhajtok, mert annyira 
szeretnék egyszer én is felszállni rá, bár ez tudom, 
hogy butaság. Mindenesetre ez is egyike lesz annak 
a sok mindennek, amit 1928. augusztus 19-én fogok 
csinálni (a lány 21. születésnapja): hajóra szállok, és 
közben az Üvöltő szeleket olvasom!

(Folytatjuk)
Sanoma	Kiadó,	2013



30  | DIABFÓRUM 

A Vanderlich Egészségcentrum egy 
gasztronómiai utazásra hívja az ol-
vasókat Dr. Winkler Gábor, Gézsi 
Andrásné, Dr. Baranyi Éva szerzőhár-
mas Gasztronómiai világkalauz című 
könyvének segítségével. A könyv 
betekintést ad a világ konyháinak 
jellegzetességeiről, az alapanyagok 
sokszínűségéről és arról, hogyan 
tudjuk diétánkba beilleszteni a nem-
zeti fogásokat. 

Gasztronómiai utazásunkat a Spa-
nyolországban folytatjuk. 

III. Rész

Spanyolország földrajzilag ugyan a 
mediterrán térséghez tartozik, azon-
ban gasztronómiája különbözik e 
térség jellemzőitől. A terület konyha-
művészetére többek között hatással 
volt a görög, római hódítás, mór meg-
szállás és a Habsburg-uralom. Fontos 
megjegyezni, hogy hatalmas ország 
lévén, konyhája is régiókra bomlik. 
Külön lehet említeni a tenger közeli 
területeket, a folyókkal szabdalt, jól 

termő síkságokat és a hegyvidéki te-
rületeket. 

A ma alkotmányos monarchiaként 
működő ország autonóm közössé-
gekből épül fel (17 régió és 2 város), 
melyek alegységei a tartományok, 
kisebb egységeket pedig a városok 
alkotják. Turisztikai szempontból vi-
szont öt nagyobb egységre bontják a 
szárazföldi területet. 

• Észak-Spanyolország – Asztúria, 
Kantábria, Baszkföld, Galícia

• Kelet-Spanyolország (Levante) – 
Katalónia, Valencia, Murcia

• Belső-Spanyolország – Navarra, 
Rioja, Aragónia, Kasztília-La Man-
cha, Kasztília, Leon, Extremadura

• Madridi régió
• Dél-Spanyolország – Andalúzia

A szerteágazó spanyol konyha közös 
alapját képezi a hasonló fűszerezés és 
a mindenhol kedvelt nemzeti ételek. 
Általánosságban jellemző tehát, a 
fokhagyma, sáfrány, ánizs, fahéj és a 
mandula használata. A fahéjat hús-
ételek ízesítésére is használják. Az 

ételek elkészítése során olívaolajat és 
sertés zsírt is használnak. Húsfélék te-
kintetében széles a paletta – tenger-
gyümölcsei, marha, sertés, szárnyas. 

A spanyoloknál a sertéshús és ser-
tés zsír fogyasztása a kereszténység-
hez való tartozást jelenti a muszlim 
és zsidó szokások ellenében. Hegyi 
sonkájuk a jamónserrano is sertésből 
készül. Mindenféle általunk ismert 
tartósítási eljárás helyett a nap me-
legével érlelik. A különböző mikro-
klímájú területeken más-más íze van 
sonkájuknak, melyet önmagában, 
gyümölcsökkel vagy sajttal, batyuba 
vagy húsba töltve, esetleg fokhagy-
más szósszal vagy levesbetétéként tá-
lalva fogyasztanak. A hegyi sonka egy 
változata az ún. fekete sonka (pata 
negra), melyet hegyi fekete disznók-
ból készítenek, és általában előétel-
ként szolgálnak fel. 

Nagyobb mennyiségben fogyaszta-
nak padlizsánt, burgonyát és babot, 
két utóbbi miatt mutat konyhájuk el-
térést a mediterrán étrendtől. 

Nemzeti ételüknek, a paellanak 
eredete Valenciához köthető, ahol 
angolnával, csigával, zöldbabbal és 
citromlével tálalták. Manapság is vál-
tozatos hozzávalókból készül ez a sült 
rizs alapú étel. Zöldségekkel, hússal 
vagy tenger gyümölcseivel, gombával 
sofrito-alappal (fokhagyma, hagyma, 
paradicsom őrlemény, olívaolaj) ké-
szítik legtöbbször. 

Kö
ny

va
já

nl
ó GASZTRONÓMIAI 

UTAZÁSOK



2017/4. OKTÓBER | 31  

Kö
ny

va
já

nl
ó

Szintén nemzeti ételnek számít a 
gazpacho, mely egy jéghidegen, pirí-
tott zsemlekockával tálalt sűrű zöld-
séglevest jelöl, valamint a cocido, ami 
kolbásszal és húsokkal készülő egytál-
ételt jelent. 

A spanyol tapas magyar fordítá-
sa talán a falatka/rágcsálni való le-
hetne, angolul a snack megfelelője, 
melyet általában a délelőtti órákban 
fogyasztanak a reggeli kávé, tej vagy 
tejeskávé után. A tapas lehet kolbász-
darabka, tintahalkarika, pástétom, 
kenyérdarabokra tűzött sajt, marinált 
paprika stb. 

Az ebéd és vacsora gyakran ké-
sőbbre csúszik és több fogásból áll 
mint, ami nálunk megszokott. A fő-
étkezések előétellel, tapassal indul-
nak. Levesként különféle zöldség-, 
zöldségkrémleveseket szolgálnak fel. 
Főételként általában valamilyen hús-
ételt mártással, zöldségekkel. Záró 
étkezésként pudingokat, tejszínes, 
gyümölcsös krémeket fogyasztanak. 
A nálunk megszokott tortaféléket rit-
kán készítenek. 

Ételek régiónként

Asztúria 
• fabada: bab, kolbász
• calderata de pescado: tengeri 

hal-ragu
• sardina strechadas: töltött szardí-

nia és sült pisztráng
Kantábria 

• merluza: tőkehal

• rabas: ropogós, sült tintahal
• carbacho al ajillo: fokhagymás 

skorpióhal
• pollo a lacampurriana: fehérbo-

ros csirke rizzsel
Galícia 

• caldeirada: halpaprikás
• sopa de ostras: osztriga leves
• lacon con grelos: sertéslapocka

Navarra 
• cochifrito: báránysült

Aragón 
• chilindrón: paprikával, paradi-

csommal párolt csirke vagy bá-
rány

• criadillas: pácolt bárányhere vaj-
ban

• bacalao: sült angolna
Katalónia 

• suquet: halleves
• patarralada: csiga

Levantei 
• conill i polastre: nyúl és csirke 

paprikás
• mojetemurciano: szardínia, tőke-

hal különféle paprikával
Andalúzia 

• frituramalaguena: sülthal tál
• sherryvel készült ételek

Az étkezések alkalmával itt sem ma-
rad el az alkohol. Andalúzia vidéke ki-
emelten híres a sherryről. Magasabb 
alkohol tartalmú „borokat” malagá-
nak nevezik, valamint gyakori az eny-
hébb, gyümölcsökkel dúsított sangria 
is. Spanyolországban ezenkívül jó mi-

nőségű brandy-t is fogyaszthatunk – 
Carlos Primeros, CardinalMendoza, 
Lepanto. Említésre méltó még a 
tejszínes-karamellás-vaníliás likőr a 
Crema Catalana.

A spanyol közösségi élet jellemzője 
a fiesta. Fiesták alkalmával az amúgy 
is elhúzódó vacsorák kiegészülnek 
tánccal, zenével. Ilyenkor bőségesen 
fogyasztanak kedvenc mandulás- 
gyümölcsös édességeikből is.

A spanyol ételek szénhidrátban 
gazdagabbak a felhasznált bab, rizs 
és burgonya miatt. Az ételféleségek 
válogatása és fűszerezése hasonlít-
ható a magyar konyhához, azonban a 
tengeri halak, olajbogyó és olívaolaj 
gyakoribb jelenléte miatt, táplálko-
zás élettani szempontból jobbnak 
mondható a magyarnál. Fogyókúrá-
ban és cukorbetegként válasszuk a 
tálalt zöldségeket köretként a magas 
szénhidrát tartalmú falatkák, rizs és 
burgonya helyett. Az édes, alkoholos 
italaikból is csak óvatosan ajánlott fo-
gyasztani.

Ha Spanyolországban járunk a baszk 
konyha ételkülönlegességeit minden-
képpen érdemes felkeresni, hiszen ez 
sokszínűségében kiemelkedik a tér-
ségből. Általában e területről kerül-
nek ki a kiváló szakácsok, akik a hely-
beliek szerint csak férfiak lehetnek.

Forrás:	Dr.	Winkler	Gábor,	
Gézsi	Andrásné,	Dr.	Baranyi	Éva		

Gasztronómiai	Világkalauz,	SpringMed	Kiadó

Hagyományos spanyol receptek a Vanderlich Egészségcentrum weboldalán: 
http://egeszsegcentrum.vanderlich.hu/blog/gasztronomiai-utazasok-iii/

Paella

http://egeszsegcentrum.vanderlich.hu/blog/gasztronomiai-utazasok-iii/
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A diabéteszes láb kérdéskörének ismertetése azért külö-
nösen fontos, mert egy olyan problémáról van szó, mely 
az esetek legalább 50%-ában megelőzhető (lenne). 

Magazinunk előző számában a kezelő-gondozó orvos 
feladatkörét részleteztük. A jelen és a következő 

írásunk során a beteg oldaláról közelítjük meg a kérdést.
Még egy megjegyzés a kérdés taglalása előtt: sokszor 

még az egészségügyben járatos szakemberek is összeke-
verik a diabéteszes láb (többnyire talpi lokalizációjú) fe-
kélyt a lábszárfekéllyel. Utóbbi azonban nem függ össze a 
cukorbetegséggel, nem neuropátiás és nem artériás, ha-
nem vénás eredetű és legtöbbször mélyvénás trombózis 
következménye.

Mit tehet a beteg a diabéteszes láb  
kifejlődése ellen? 

1. Mindenekelőtt, mint minden diabéteszes késői 
szövődmény megelőzésének az alapja, a jó anyagcse-
re vezetésre történő törekvés. Ez azt jelenti, hogy olyan 
kezelési módot alkalmazni – feltéve, ha a gondozó orvos 
ezt felajánlja – ami a vércukor ingadozásokat minimalizál-
ja és a HbA1c szintet 7% alatt tartja. Ennek a részleteibe 
most nem mehetünk be, de az alig felsorolható számú 
vércukorcsökkentő tabletta, nem inzulin jellegű injekciós 
készítmények és az inzulinkezelés különféle módjai közül 
a kinek-kinek megfelelő alkalmazása és rendszeres vércu-
kor-önellenőrzés birtokában ez az esetek több mint 60%-
ában lehetséges.

2. A lábak maximális védelme a megfelelő lábbelik vá-
lasztásával, viselésével.

a. Mindig a megfelelő, kényelmes, megfelelő talpbetét-
tel ellátott, láb alakú cipő és puha pamut zokni viselése. 
Bármennyire is kedvelt, cukorbeteg nők soha ne visel-
jenek magas-, főként pedig tűsarkú cipőt, mely idővel a 
nem diabéteszes egyének lábait is deformálja 
(bütyök-képződés).

b. Új cipő vásárlása esetén mindig délután, ami-
kor a láb az egész napos fennléttől kissé duzzadt, 
kerüljön sor. Az új cipőt, bármilyen kényelmesnek 
is tűnjön, kezdetben csak napi fél-egy órán át vi-
seljék és ennek időtartamát fokozatosan növeljék. 
Ily módon a cipő fokozatosan idomul a lábhoz és 
nem okozza a bőr sérülését. Az áthúzott ábrán lát-
ható, hogy milyen alakú cipő vásárlását kerüljék.

CUKORBETEGEK LÁBSZÖVŐDMÉNYEI: 

A DIABÉTESZES LÁBPROBLÉMÁK 
MEGELŐZÉSESz
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c. Neuropátia fennállása esetén (ha a vibrációs index 5 
vagy az alatti), C51 védő-kezelő cipő és egyénre készülő 
lábágy viselése. A cipőből évente 1 pár utalványozható 
(receptre írható), melyre a javaslatot a diabetológus ad-
hatja és legtöbbször ortopéd szakorvos írhatja fel. A láb-
ágyból – mely néhány hónap alatt deformálódhat – éven-
te 2 pár utalványozható. Utóbbira a betegek többsége 
nem tart igényt, így viszont jelentősen csökkenhet a cipő 
és lábágy nyújtotta védelem. (ld. lenti fotó)

d. A cipők állapotának, a betétnek (gyűrődések!) és a 
cipő teljes belsejének naponkénti ellenőrzése. Az alábbi 
fotón látható idegen testeket, melyek a diabéteszes láb 
(észrevétlen) sérüléseit okozhatják, Andrew Boulton an-
gol professzor szedte ki a betegek cipőiből.

A lábak maximális 
gonddal történő, megfe-
lelő ápolásával magazi-
nunk következő számá-
ban foglalkozunk.

Dr.	Fövényi	József



termékek száraz, érzékeny bőrre

A Diabétesz Világnap alkalmából a 100 ml-es MEDIFLEUR lábkrém 
cukorbetegek részére termék vásárlása
esetén ajándék MEDIFLEUR sampon
cukorbetegek részére termék
jár, a készlet erejéig!

az akció a www.medifleur.hu 
oldalon történő vásárlás
esetén érvényes
2017. október 12-től
a készlet erejéig.

http://medifleur.hu
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CUKORBETEGSÉG ESETÉN GYAKORIBB 
A LÁBON KIHORDOTT INFARKTUS

A diabéteszesek fokozott kockázatnak vannak kitéve a 
szív- és érrendszeri megbetegedések vonatkozásában, 
vezető haláloknak számít náluk a szívinfarktus – mondja 
Dr. Kempler Péter, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Belgyó-
gyászati Klinikájának egyetemi tanára. A cukorbetegek 
több mint felénél alakul ki szövődményként neuropátia, 
azaz vegetatív idegbántalom, ami miatt az ő esetükben 
igen gyakori a lábon kihordott infarktus, mivel a tüne-
tek hiánya nehezíti a felismerést, a kezelés elmaradá-
sa pedig növeli egy következő infarktus kialakulásának 
esélyét. Hozzávetőleg 772 ezren diabéteszesek idehaza, 
az egyetemi tanár szerint számukra elengedhetetlen a 
rendszeres háziorvosi kontroll.

Az autonóm neuropátia a szervezet globális alkalmaz-
kodóképességének károsodása, amely a cukorbe-

tegség szövődményeként jelenik meg, rontja a betegek 
életminőségét, és megrövidíti az életüket – mondja Dr. 
Kempler Péter. Az I. Sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi 
tanára szerint a neuropátia érintheti a mozgásrendszer 
működését, emellett negatív hatást gyakorolhat a szív- 
és érrendszerre is; mindkét nemre jellemző, összességé-
ben elmondható, hogy az életkor előrehaladtával min-
denkinél fokozatosan romlanak a vegetatív funkciók.

A diabéteszesek több mint fele lehet neuropátiás, ám az 
érintettek többsége nem tud erről – hívja fel a figyelmet 
Dr. Kempler Péter. Ez azért különösen veszélyes, mert ve-
getatív idegbántalom esetén a beteg sokszor lábon hordja 
ki az infarktust anélkül, hogy jelentkezne a jellemző mell-
kasi fájdalom. Ugyanakkor egyéb tünetek is utalhatnak 
infarktusra, pl. fulladás, köhögés, ájulásérzés, hányás vagy 
a vércukorértékek magyarázat nélküli emelkedése, ezért 
ilyen esetben a cukorbetegeknek érdemes infarktusra 
gyanakodniuk. Mivel a neuropátiás betegeknél gyakran 
egyáltalán nincsenek panaszok, sokszor utólag, véletle-
nül derül ki az infarktus, így elmarad az újabb infarktus 
megelőzését célzó gyógyszeres kezelés. Az egyetemi tanár 
szerint a cukorbetegek mintegy háromnegyedének a vér-
nyomása is magas, autonóm idegbántalom esetén pedig 
még gyakoribb a hipertónia előfordulása.

Dr. Kempler Péter a megelőzés fontosságát hangsúlyoz-
za. Mint mondja, cukorbetegség esetén gondolni kell az 

autonóm neuropátia kialakulásának kockázatára is. A di-
agnosztika sokszor azért nehézkes szerinte, mert az ideg-
bántalom a diabétesz szövődményeként a belgyógyászat-
hoz tartozik, ugyanakkor idegrendszeri károsodással jár, 
így jelentős neurológiai vonatkozásai is vannak. 

Az egyetemi tanár szerint fontos, hogy a cukorbetegek 
havonta-kéthavonta menjenek el háziorvoshoz, aki szük-
ség esetén belgyógyászhoz, diabetológushoz, vagy neuro-
lógushoz irányítja majd őket. Az országban 13 neuropátia 
centrum működik, a Semmelweis Egyetem Neuropathia 
Központját 1500-nál is többen keresik fel évente.

Semmelweis	Egyetem
Kele	Tímea

Fotó:	Kovács	Attila

http://semmelweis.hu/hirek/2017/07/25/cukorbetegseg-eseten-gyakoribb-a-labon-kihordott-infarktus/
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Dr. Barna István észrevételével 
nehéz vitatkozni, ha megnézzük 

azokat az embereket, aki a rendelők-
ben és a kórházakban a sorukra vár-
nak, akik a patikákban vagyonokat 
költenek gyógyszerekre, vagy azo-
kat, akiknek gyakran akadályt jelent 
a saját súlyuk. Ha az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) ajánlásából 
indulunk ki, rögtön számokban is ki 
tudjuk fejezni, mi kell az egészségben 
eltöltött évekhez. E szerint ugyan-
is egy komplex egészségügyi ellátás 
teljes struktúrájában 40 százalék kö-
rül van a prevenció, 15–20 százalék a 
gyógyítás és 40–45 százalék a reha-
bilitáció. Márpedig a 40 százalékos 
prevencióban elképesztő lemaradá-
sunk van – mondja Barna István, aki 
ezt a problémát is szem előtt tartva 

LEGALÁBB 40 SZÁZALÉK ESÉLLYEL 
ELŐZHETNÉNK MEG SZÍV-ÉRRENDSZERI 
BETEGSÉGEINKET
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írt egy könyvet a témában Kardio-
vaszkuláris prevenció címmel.

A Semmelweis Egyetem I. számú 
Belgyógyászati Klinikáján több mint 
harminc éve dolgozó szakember ab-
ból indul ki, hogy a szív- és érrendszeri 
betegségek kialakulásának a megelő-
zése nem orvosi feladat, hanem – 
igen, ismételjük a jól ismert mantrát – 
a helyes életmód függvénye. Ez az az 
információ, amellyel lépten-nyomon 
találkozunk, az ország egészségi álla-
potából ítélve azonban mintha nem 
sokat tudnánk kezdeni vele. Barna 
István abban szeretne segíteni, hogy 
megtanuljunk felelősséget vállalni a 
saját egészségünkért. És mivel Ma-
gyarországon a leggyakoribb ellenfél-
nek a szív- és érrendszeri betegségek 
számítanak, ezekkel mindenképpen 

célszerű felvenni a küzdelmet. A stra-
tégia egyszerű, magától értetődő lé-
pésekből áll, bár azt elismerjük, hogy 
a kivitelezéséhez kell erőfeszítés. Meg 
szembenézés önmagunkkal. „Csúnya 
dolog ilyet mondani, de aki túlsúlyos, 
aki dohányzik, aki rengeteg alkoholt 
fogyaszt, egyáltalán nem mozog, és 
semmit nem tesz meg a saját egész-
ségéért, az ráteszi az egészségügyre 
a saját terhét, és mikor megérkezik a 
betegsége, azt kéri: most segítsetek! 
Pedig azon az úton, amelyen elindult, 
a korai időszakban nagyon könnyű 
lett volna segítenie magán” – mondja 
a belgyógyász.

Az út vége pedig a statisztikák sze-
rint elég riasztó: az OECD tavaszi 
felmérése szerint a tagországokban 
minden második felnőtt, és hatból 
egy gyerek tekinthető túlsúlyosnak. A 
felnőttkori elhízásban Magyarország 
aranyérmesnek számít Európában.

Tény, hogy az ember számára az 
étkezés az egyik legbiztosabb öröm-
forrás. Az evéstől mindig jókedvünk 
lesz, de feladjuk-e ezt a boldogságot, 
csak azért, mert az orvos ezt mondja? 
Barna István szerint ez elég kényes 
kérdés ahhoz, hogy a kezelőorvos 
kellő bölcsességgel álljon hozzá, és 
ne olyan szerepet akarjon kiosztani 
a betegnek, amelyből az elmenekül-
ne. „Az a cél, hogy közösen megtalál-
juk, mit nyer, és mit veszít a tudatos 
táplálkozással. Ha bárki kimegy a 
strandra, akkor azt látja, hogy az em-
bereknek több mint 50–60 százaléka 
jelentősen túlsúlyos, de lángos, sör 
és kukorica van a kezében, mert azok 
nélkül nem Balaton a Balaton. Nem 
mondom, hogy nem lehet ilyeneket 
enni. Lehet, csak mértékkel.”

„Ha összehasonlítjuk magunkat Európával, kiderül, hogy 
nem a halálozási mutatók a legrosszabbak nálunk, ha-
nem ez egészségben eltöltött életévek száma.”
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A doktor szerint az életvitel szem-
pontjából az ország kettévált. „Az 
egyik csoport egy ásványvizes pa-
lackkal fut a Margitszigeten és szinte 
függővé válik. Minden nap meg kell 
lennie a két körnek, és ha valaki vé-
letlenül elé mer tenni egy fél szelet 
sertéshúst, akkor rosszul lesz. És ott 
a másik fele. Most is fekszik a kórter-
münkben egy 164 kilós beteg, gya-
korlatilag kezelhetetlen, semmilyen 
mérőeszközt nem tudunk rátenni, de 
ő köszöni szépen, jól van. Inkább meg-
hal 20 évvel hamarabb, de ő nagyon 
szeret enni. Népegészségügyi szinten 
innentől fogva az egész reménytelen.”

Az Egészségügyi Világszervezet 
(WHO) az elhízást az egész világra ki-
terjedő járványnak és a legnagyobb 
egészségügyi problémának tartja. A 
túlsúly többek közt azért is a legége-
tőbb probléma, mert egy csomó más 
betegséget megalapoz: a cukorbe-
tegséget, a magas koleszterint, több 
ízületi- és daganatos betegséget is a 
súlyproblémákra lehet visszavezetni.

„Szoktuk mondani a betegnek, 
hogy a második zsemlét, a máso-
dik túrós táskát, a harmadik gom-
bóc fagylaltot már ne egye meg. Az 
üdítőt hagyja el, ha tésztát eszik, az 
durumtészta legyen. Akármennyire 
szereti is a krumplipürét, a különbö-
ző pudingokat, joghurtokat, a zsíros 
tejfölt, érdemes mindet lecserélni. Ha 
ez sikerül, utána csak néha-néha néz-
zen rá, mennyi kalóriát tartalmaznak 
azok az ételek, amelyeket elfogyaszt” 
– sorolja az elhízás elleni lehetséges 
fegyvereket Barna István.

A szakember szerint a magunkkal 
és az életmódunkkal való szembe-
nézés egyik leghatékonyabb eszköze 
a diétás napló, mert így kíméletle-
nül szembesülhetünk azzal, hogy mit 
eszünk, hogy a becsempészett, jelen-

téktelennek tűnő kalóriákkal mennyi-
re túl lehet szaladni. „Ha a nagy átla-
got vesszük, azt lehet mondani, hogy 
egy nap alatt 2000 kalória alatt kelle-
ne fogyasztani. De egy magára vala-
mit is adó Eszterházy tortaszelet 850 
kalória, és abból simán elfogy három 
szelet. Meg egy kis kávé, vagy egy kis 
konyak, könnyen le tud az csusszanni 
– mindez ebéd után. És előtte meget-
tük a húslevest meg a másodikat” – 
tart tükröt Barna doktor.

A helyzeten nem segít az sem, 
hogy amilyen lendülettel eszünk, 
olyan tempóban kapkodjuk be – sok-
szor ész nélkül – a gyógyszereket is. 
Igaz, a statisztika kicsit árnyalja ezt, 
az Eurostat felmérése szerint leg-
alábbis a magyar fiatalok kevesebb 
gyógyszert szednek, mint az EU-átlag. 
Negyvenöt éves kortól viszont már 
jóval magasabb a gyógyszert szedők 
aránya, mint az unió tagállamaiban. 
Egyrészt természetes, hogy az életkor 
előrehaladtával egyre többen sze-
dünk gyógyszert, az ugrás azonban 
feltűnően nagy. Ráadásul gond az is, 
hogy a tudatosság és a felelősségvál-
lalás hiánya a gyógyszerszedésnél is 
megmutatkozik.

A koleszterincsökkentő gyógyszert 
például gyakran elhagyjuk, és a ma-
gas vérnyomásra kapott gyógyszer 
szedését is sokszor idő előtt abba-
hagyjuk. Hogy miért? Barna István 
szerint egyszerű a válasz. A beteg úgy 
gondolhatja, hogy eddig se volt sem-
mi baja, valószínűleg nem lesz később 
sem. Ráadásul, ha megnézi a betegtá-
jékoztatót az interneten, azzal szem-
besül, hogy annak, amit szed, millió 
mellékhatása van. Mivel még fizetnie 
is kell érte, egyszerűen elhagyja. Bar-
na István szerint az odafigyelés és az 
egészséges életmód mellett annak, 
hogy minél tovább minél egészsége-
sebben éljünk, a másik elengedhetet-

len feltétele az, hogy együttműköd-
jünk az orvossal.

A legfontosabb tanácsok 
az egészséges szívért

Hagyjuk abba a dohányzást. Akar-
juk, tervezzük meg, készüljünk fel, 
hogy nem lesz könnyű, de megéri. Egy 
több mint 50 országra kiterjedő vizs-
gálatban a dohányzást abbahagyók-
nál a halálos szívinfarktus előfordulá-
sa három év után 40, húsz év után 60 
százalékkal volt kevesebb, mint azok-
nál, akik tovább dohányoztak. 

Együnk rendesen, ami leginkább 
egy telített zsírsavakban szegény, tel-
jes kiőrlésű gabonából készült termé-
kekben, zöldségben, gyümölcsökben 
és halban gazdag étrendet jelent. És 
ne verjük át magunkat, vegyük komo-
lyan például, hogy hetente legfeljebb 
450 kcal-nak megfelelő cukros italt 
ihatunk. Ez napi egy deci üdítő – igen, 
ennyire komoly.

Mozogjunk. Hetente legalább 150 
perc mérsékelten intenzív aerob test-
mozgás lenne az ideális. És ha már 
itt tartunk, néha mérjük meg ma-
gunkat. Azt például tudták, hogy a 
haskörfogatnak a férfiaknál 94, a nők-
nél 80 cm alatt kellene lennie?

Legyünk tisztában a vérnyomá-
sunkkal. A bűvös szám ebben az eset-
ben 140/90 Hgmm. Ha a vérnyomás 
tartósan eléri, vagy meghaladja ezt 
az értéket, már betegségről beszé-
lünk. A hipertónia önmagában nem 
okoz tüneteket, észrevétlenül, alat-
tomosan árt. A fel nem fedezett vagy 
nem kezelt betegség legfőképpen az 
ereket, a szívet, az agyat, a vesét és a 
szemet károsítja. A vérnyomás kordá-
ban tartásával viszont az agyvérzések 
közel 50 százalékát meg lehet előzni. 
Megéri odafigyelni.

(Forrás:	HVG,	2017.	szeptember	13.)

http://hvg.hu/elet/20170912_kardiovaszkularis_prevencio_egeszseges_eletmod_barna_istvan
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Egy 25 éves, felsőfokú végzettségű 
magyar férfi várható élettartama 14 
évvel hosszabb, mint a középfokú ta-
nulmányait be nem fejező, hasonló 
korú társáé – derül ki az OECD 2017-
es, 23 országot vizsgáló elemzésből. 
A listán legrosszabbnak számító ma-
gyar adattal szemben a sor másik vé-
gén az olaszok állnak a képzettek és 
képzetlenek közötti, mindössze 3,8 
évnyi különbséggel.

Az iskolázottság egyéni és tár-
sadalmi előnyei a kutatások-

ban szoros összefüggésben állnak a 
várható élettartammal és az egyéni 
egészségi állapottal. Ezt boncolgatja 
az MKIK Gazdaság és Vállalkozásku-
tató Intézetének (GVI) elemzése, a 
képzettség előnyeit széles körben 
felmérő 2017-es OECD tanulmány 
alapján.

 
A kutatások egyértelműen bizonyít-

ják, hogy a magasabb végzettséghez 
magasabb várható élettartam társul 
társadalmi csoportoktól és orszá-
goktól függetlenül. Azaz, ha eltérő 
mértékben is, de a képzettség pozi-
tív hatása mindenkinél és mindenhol 
jelentkezik. Szintén kutatások igazol-
ják, hogy a képzettebbek magasabb 
élettartama egyértelműen az iskolá-
zottsághoz köthető, nem pedig vala-
milyen külső okhoz, például a szülők 
jobb társadalmi státuszához – olvas-
ható az elemzésben.

Mi az oka?

A jelenség fő oka, hogy az iskolázot-
tabbak átlagosan egészségesebben 
és jobb életkörülmények között él-
nek, amiben persze értelemszerűen 
fontos szerepe van a magasabb vég-
zettségűek bérelőnyének. Ők átlago-
san többet költenek az egészségükre, 
jobban hozzáférnek a sportolási le-
hetőségekhez, a kiterjedtebb egész-

MONDJA MEG VÉGZETTSÉGÉT,  
MEGMONDJUK MEDDIG FOG ÉLNI

ségügyi biztosításhoz, a magánellá-
tásokhoz. Az előnyök közé sorolhatók 
az iskolázottabbak jellemzően jobb 
munkakörülményei, ill. kisebb arány-
ban végeznek veszélyes munkákat.

Végzettség szerint eltérőek az 
egészséggel kapcsolatos attitűdök. A 
képzettebbek kockázatkerülőbbek az 
egészségükkel kapcsolatban, körük-
ben – a legtöbb ország esetében – jel-
lemzően kevesebb az elhízott, a do-
hányzó, vagy a nagyivó. Sőt, ők azok, 
akik inkább bekapcsolják a biztonsági 
övet, és több erőfeszítést tesznek a 
háztartási balesetek esélyének csök-
kentésére.

A képzettebbek rendszeresebben 
járnak szűrésekre és gyakrabban 
kontrolláltatják meglévő betegségei-
ket. Az olyan népbetegségnek számí-
tó kórokkal kapcsolatban, mint a ma-
gas vérnyomás, vagy a cukorbetegség 
is kevesebb a téves információjuk, és 
könnyebben tartják be az előírt keze-
léseket, mint az alacsonyabb végzett-
ségű betegtársaik.

Kiket fenyeget leginkább a 
szívhalál?

A tanulmány emellett megállapítja, 
hogy az alacsony végzettségű férfiak 
körében minden magas halandóság-
gal rendelkező és nagy képzettség 
szerinti különbséget mutató ország-

ban a halálozás oka elsősorban – Ma-
gyarországon a legmagasabb arány-
ban, nagyjából a halálozások felében 
– szív- és érrendszeri betegségekre 
vezethető vissza. Ezzel párhuzamo-
san az alacsonyabb halálozási mu-
tatóval és kisebb végzettség szerinti 
különbségekkel rendelkező országok-
ban ezek a betegségek kevésbé elter-
jedtek. Mindez azt jelenti, hogy – az 
életmódbeli különbségekre is vissza-
vezethető – szív- és érrendszeri be-
tegségek elterjedtségében tapasztalt 
különbségek nagymértékben magya-
rázzák az alacsony és magas végzett-
ségűek várható élettartama közötti 
különbséget – állapítja meg az MKIK 
GVI elemzése. 

(Megjegyzendő még, hogy a nálunk 
sokkal jobban teljesítő Csehország 
alig valamivel jár mögöttünk, viszont 
a mienkével azonos egészségügyi 
helyzettel rendelkező Szlovákia meg-
közelíti a legfejlettebb országokat, 
melyek között viszont nagyon rosszul 
teljesít Svájc és Belgium. Mindeneset-
re fentiek is fontos érvvel szolgálnak 
az oktatás lényeges javításának és az 
oktatandók minél magasabb végzett-
séghez juttatásának szükségességé-
hez – a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	OECD	tanulmány	Hanyecz	Vince	
referálása	nyomán,	2017.	július	27.)
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A 25 éves korban várható élettartam alap- és felsőfokú végzettségűek közti 
különbsége a férfiak körében az OECD által vizsgált 23 országban, 2017
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„Ha 1-es típusú diabéteszt diagnosz-
tizálnak és az inzulinkezelést beállít-
ják, az ember normális életet élhet”. 
Ezt állítják a szakemberek. Kiegészí-
tik azzal, hogy nem csupán inzulint 
kell adagolni és mérni kell a vércuk-
rot, hanem szigorú diétát is kell tar-
tani és folyamatosan figyelni kell az 
állapotunkat.

Mindebbe belegondolva arra a követ-
keztetésre jutottam, hogy a normális 
életvitel folytatása kb. annyit jelent, 
hogy tenyerembe kell venni négy to-
jást, ezeket mindenhová magammal 
kell vinnem a nap 24 órájában, az év 
365 napján és mindörökké. Kezdet-
ben fogalmam se volt, mint csináljak e 
tojásokkal. A tenyeremben tartottam, 
szinte paranoiásan ügyeltem, hogy el 
ne ejtsem őket és semmi másra nem 
tudtam gondolni, csak a tojásokra.

Idővel megtanultam, miképpen öl-
tözzem fel mialatt a zsebeimben tar-
tottam a tojásokat. Metaforikusan 
azt vizsgáltam, miként tehetek szert 
olyan zsákra, melyben speciális to-
jástartó zsebek vannak. Meg kellett 
tanulnom, miképpen járjak, fussak, 
miközben folyamatosan a tojások-
ra gondoltam és ügyeltem, nehogy 
egyetlen is eltörjön közülük és a sár-
gája a földre folyjék. 

Reggelente, ha felébredtem, azon-
nal ellenőriztem a tojásaimat, nehogy 
bármelyik eltörjön. Egy pillanatra se 
felejthettem el, hogy velem vannak, 
felelős vagyok értük a nap 24 órájá-
ban, kezeim és gondolataim semmi 
mással nem foglalkoztak.

Egy nap eszembe jutott, hogy bár-
mikor megtörténhet velem: bekapok 
egy vírust, megvágom a kezemet, 
stresszes találkozón kell részt ven-
nem, vagy csak egyszerűen időjárás 
változás jön és az univerzum nekem 

támad... vedd ezeket a tojásokat is 
magadhoz. Ekkor már bajban vagyok. 
Zsebeim, zsákom már tele vannak a 
szokásos tojásaimmal. Sehol se tu-
dom elhelyezni az új tojásokat, ezért 
kezeimben kell tartani, egyensúlyozni 
kell velük a laptopomon és bármit is 
terveztem aznap elvégezni, cipelnem 
kell ezeket is magammal.

Hordanom kellett az új tojásokat is 
egy futóverseny közepén, egy nagy 
családi eseménynél, egy fontos ha-
táridő betartásánál is. Sokszor el se 
tudom képzelni, mennyi ideig kell vin-
nem ezeket az extra tojásokat, pl. ha 
nyaralni megyek. Gyakran fogalmam 
sincs, mikor adhatom le az extra tojá-
sokat. Lassan feldereng előttem, hogy 
nem adhatom le őket, 8 tojás a ke-
zemben: ez normális állapotot jelent.

Lassan képtelen leszek a „normá-
lis” tojások mellett az extra tojásokat 
is hordani. Kellene még egy kéz. Mit 
nem adnék egy tojástartóért! Hiába 
fordulok kiváló háziorvosomhoz, az 
endokrinológiai klinikához, partne-
remhez, családomhoz, barátaimhoz, 

szomszédjaimhoz. Senkinek se vagyok 
képes akár csak egy rövid időre is át-
adni az extra tojásaimból, pedig az 
nagyon pihentető lenne számomra.

A kérdés az „életminőség kérdése” 
napról napra, amely valójában két kér-
dést tartalmaz: „Hogy érzem magam 
ma?” és „Hány tojást kell kezemben 
tartanom?”. Azok a napok, amikor jól 
érzem magam, de extra tojásokat kell 
kezeimben tartanom, kevésbé tűn-
nek értékesnek, mint azok a napok, 
amikor kevésbé érzem jól magam, de 
nem kell extra tojásokat cipelnem.

Tehát ez az én realitásom. Ha sze-
retnéd elképzelni, milyen úgy élni, 
hogy veled szemben magas követel-
ményeket támasztó, labilis, veszé-
lyes, hosszú távú körülményekkel kell 
szembenézned, csak azt tanácsol-
hatom, csupán egy napon keresztül 
tarts kezedben fél tucat tojást úgy, 
hogy nincs tojástartód...

(Az	írás	a	„Spoon	Theory”	támogatásával	 
jelent	meg,	mely	a	fogyatékosság	metafo-

rája	a	korlátozott	energiával,	idült	betegsé-
gekkel	élők	számára	–	Betabetic	Blog)

A TOJÁS TEÓRIA...  
AVAGY ANNAK MODELLEZÉSE HOGYAN TARTHATÓ HOSSZÚ 
TÁVON OPTIMÁLIS SZINTEN A KRÓNIKUS ÁLLAPOT

https://betabetic.wordpress.com/2017/01/29/egg-theory-a-model-for-understanding-high-maintenance-long-term-conditions/
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Legtöbben ismerünk legalább egy 
embert, akinek már meg kellett küz-
denie valamiféle mentális betegség-
gel. Az ismerősségük ellenére azon-
ban ezek az életepizódok nagyrészt 
szokatlannak, sőt szégyellendőnek 
számítanak.

Új kutatások azonban arra mutat-
nak rá, hogy a mentális beteg-

ségek annyira gyakoriak, hogy szinte 
mindegyikünkben kialakul élete egy-
egy pontján valamilyen diagnoszti-
zálható mentális zavar. A legtöbben 
sosem kapnak kezelést, így valószí-
nűleg ezt megsínylik kapcsolataik, 
munkahelyi teljesítményük és az 
élettel való elégedettség-érzésük. 

Az epidemiológusok régóta tudják, 
hogy bármely időpillanatban a popu-
láció durván 20–25 százaléka szenved 
valamilyen mentális, lelki betegség-
ben, amely már károsítja a munka-
helyi vagy iskolai teljesítményüket 
és kihatással van kapcsolataikra is. 
Az 1990-es évek közepétől a 2000-es 
évek elejéig folytatott kiterjedt ameri-
kai felmérések mutattak rá arra, hogy 
ez az arány sokkal nagyobb, közelebb 
áll a lakosság feléhez – legalábbis ak-
kor, ha azokról gondolkodunk, akik az 
életük bármely pontján átélnek vala-
milyen mentális betegséget.

A Duke University új, a Journal of 
Abnormal Psychology hasábjain kö-
zölt kutatása egy új megközelítést 
alkalmazott a betegség terheinek 
felmérésére. Ahelyett, hogy arra kér-
ték volna az embereket, hogy gon-
doljanak vissza több évvel azelőttre, 
inkább szorosan figyeltek egy ugyan-
abban a városban élő új-zélandi ge-

nerációt születésüktől, a középkorú 
éveikig. Néhány évenként alapos fel-
mérésnek tették ki őket annak érde-
kében, hogy rábukkanjanak az előző 
tesztelés óta esetlegesen felmerülő 
mentális betegségeikre.

Azt találták, hogy ha így követik az 
embereket, és rendszeresen szűrik 
is őket egyszerű, evidenciaalapú esz-
közökkel, akkor azok aránya, akiknél 
életük során valamikor kialakult egy 
diagnosztizálható mentális betegség, 
egészen 80 százalékra rúg. A felmért 
kohorszban például a résztvevők csu-
pán 17 százaléka nem mutatott vala-
milyen – legalább rövid ideig fennálló 
– zavart mire elérte a középkort. Mi-
vel arról nincs mód bebizonyosodni, 
hogy a tesztelések közötti években 
közülük senkinél sem állt elő vala-
milyen betegség, ezért ez az arány a 
valóságban még ennél is alacsonyabb 
lehet.

Másképp szólva a vizsgálat arra mu-
tat rá, hogy nagyobb az ember esé-

lye arra, hogy valamilyen pszichés, 
mentális betegségben szenvedjen, 
mint hogy diabéteszessé, szívbe-
teggé váljon, vagy bármilyen rákos 
megbetegedése legyen – mindezek 
esélyét összeadva is. Ezeket az adato-
kat más új-zélandi, svájci és amerikai 
kohorszkutatások eredményei is alá-
támasztják.

Ha valakinél pszichológiai zavar áll 
fent, sokan azt feltételezik, hogy az 
egész életre szól. A legújabb kutatá-
sok fényében azonban a leggyakoribb 
pszichés panaszok tekintetében sem-
miképpen sem igaz ez. „Amit zavar-
nak hívunk, annak egy jelentős része 
gyakran rövid életű, kevésbé komoly, 
vagy nem olyan mértékben korlá-
toz le” – magyarázza John Horwood 
pszichiátriai epidemiológus, az új-
zélandi Christchurch Health and 
Development Study longitudinális 
kutatás igazgatója. (Horwoodék ered-
ményei szerint a résztvevőik közel 85 
százalékánál élete során valamikor, 

SOKKAL GYAKORIBBAK LEHETNEK  
A MENTÁLIS BETEGSÉGEK,  
MINT AZT VALAHA GONDOLTUK...
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valamilyen mentális betegség diag-
nosztizálható volt). Ez hasznos üzenet 
lehet. A Claremont Graduate Univer-
sity szociálpszichológia professzora, 
Jason Siegel szerint ugyanis az embe-
rek együttérzőbbek és segítőkészeb-
bek akkor, ha úgy tudják, hogy egy 
barát vagy kolléga egészségügyi prob-
lémái csupán átmenetiek.

A mentális betegségben szenve-
dőknek pedig szükségük van a tá-
mogatásra. Még a rövid ideig tartó 
nehézségek is nagy pusztítást tudnak 
tenni egy-egy ember életében. A za-
var diagnózisának felállításához „az 
egyénnek általában a tünetek meg-
lehetősen szigorú kritériumainak kell 
megfelelniük” – mondja Horwood. „A 
mindennapi funkció jelentős romlá-
sának kell jelen lennie.”

Néhányak számára azonban a men-
tális betegségek arányára vonatko-
zó új statisztikák úgy hangozhatnak, 
mint a „normális” emberi élmények 
orvosi irányba történő eltúlzása. A 
mentális egészség ügyének támoga-
tói ugyanakkor nem értenek egyet 
ezzel a nézőponttal. „Egyáltalán nem 
lepnek meg ezek az adatok” – kom-
mentálta Paul Gionfriddo, a Mental 
Health America, egy a kérdést zász-
lajára tűző csoport elnöke. Szerve-
zete úgy véli, a mentális betegségek 
gyakoriak, bár nem mindig tartósak. 
Három évvel ezelőtt a Mental Health 
America elindított egy web-alapú esz-
közt, amivel diszkrét módon szűrhetik 
magukat az érdeklődők a lehetséges 
pszichológiai zavarokra. Azóta több 
mint kétmilliónyian éltek ezzel a lehe-
tőséggel és napi szinten 3.000 ember 
jelentkezik be annak meghatározása 
érdekében, hogy kezelést igényel-
nek-e problémáik.

Az alapos longitudinális kutatás so-
rán feltárt adatok a mentális betegsé-
gek széleskörű természetére vonatko-
zóan rejt magában néhány javaslatot 
is arra vonatkozóan, hogy miképp kel-
lene kutatnunk és kezelnünk a témát. 
Gionfriddo számára – aki korábban 
jogalkotó volt – miután végignézte, 
ahogyan a fia hajléktalanná válik és 
börtönbe kerül diagnosztizálatlan 
gyerekkori schizofréniáját követően, 
az egyik konklúziója az új kutatásnak 
az, hogy a társadalom számára hatal-
mas haszna lenne a folyamatos men-
tális egészségügyi szűrésnek.

Habár jelenleg a U.S. Preventive 
Services Task Force a mentális egész-
ségre vonatkozó szűrést rendszere-
sen javasolja minden 11. életévét 
betöltött személynek, az ilyen szű-
rések igen messze állnak attól, hogy 
rutinszerűnek lehessen nevezni őket. 
Ennek olyan mindennapos dolognak 
kellene lenni a felnőttek körében, 
mint a vérnyomásmérés. Az, hogy 
homokba dugjuk a fejünket és várjuk 
a katasztrófát nem egészségügyi terv.

Egy másik szempont abból a tény-
ből ered, hogy azok a személyek, akik-
nél sosem lép fel mentális betegség – 
akik az úgynevezett „tartós mentális 
egészséggel” jellemezhetők – való-
jában egészen kiemelkedők. Ezek az 
emberek az egészséges százévesek 
megfelelői; azaz olyanok, akik vala-
hogyan szembementek az esélyekkel 
és az elvártnál sokkal hosszabb ideig 
örvendhetnek jó egészségnek. Lehet-
séges, hogy a mentálisan erős szemé-
lyek közelebbi vizsgálata betekintést 
nyújthat abba, hogyan is tudunk még 
több embertársunknak segíteni ab-
ban, hogy hozzájuk hasonlóképp él-
vezzék az életüket.

De kik is ezek a nem mindennapi 
emberek? Az új-zélandi kohorszban 
az erős mentális egészséggel rendel-
kezőkben két dolog volt közös: elő-
ször is nagyon kevés vagy semennyi 
mentális betegség nem fordult elő 
a családjukban; másodsorban pedig 
„előnyös” személyiséggel rendel-
keztek. Már egészen korán, öt éves 
korukban azok, akik középkorúságu-
kig semmilyen mentális zavart nem 
mutattak, kevesebb negatív érzelmet 
mutattak, jobban kijöttek kortársaik-
kal és nagyobb önkontrollról tettek 
tanúbizonyságot. Talán épp ugyan-
ennyire lenyűgöző adalék, hogy ezek 
a személyek nem voltak sem gazda-
gabbak, okosabbak vagy fizikálisan 
egészségesebbek a többieknél – leg-
alábbis gyerekkorukban biztosan 
nem.

Tehát legfontosabb tanulság: a 
mentális egészség nehézségei szinte 
univerzálisak. Emiatt pedig a társa-
dalomnak úgy kellene ezekre tekin-
tenie, mint a csonttörésekre, vesekö-
vekre vagy megfázásokra – azaz mint 
a mindennapi élet viszontagságainak 
részére. Ennek az egyetemességnek 
az elfogadása képessé tehet minket 
arra, hogy végre megfelelő forrást 
fordítsunk a mentális betegségek szű-
résére, kezelésére és megelőzésére. 
Az is segíthet, ha kissé elnézőbbek 
vagyunk magunk és szeretteink felé, 
mikor elkerülhetetlenül utunk rögö-
sebb részeihez érkezünk. 

(Mint diabetológus, ehhez még 
egy szempontot tudok hozzátenni: 
kutatások igazolják, hogy cukorbe-
tegeknél a depresszió, vagyis a leg-
gyakoribb mentális kórállapot kétszer 
gyakrabban fordul elő, mint a nem 
diabéteszes populációban. Fentiek 
alapján ebből az következik, hogy 
a cukorbetegek körében a 100%-os 
lelki egészség sokkal ritkább, mintha 
nem lennének diabéteszesek. Ennek 
fontosságát és az ebből eredő teen-
dőket fel kellene ismernünk és a min-
dennapos beteggondozásban kiemelt 
helyen kellene kezelnünk – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás:	Scientific	American	
2017.	július	14.)
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https://blogs.scientificamerican.com/observations/mental-illness-is-far-more-common-than-we-knew/


Az Animas inzulinpumpához integrált Dexcom 
G5 folyamatos glukózmonitorozó eszköz által 
generált szöveti glukózgörbe folyamatosan 
látható a pumpa képernyőjén, valamint egy 
ingyenes okostelefon applikáció révén a beteg, 
illetve hozzátartozója telefonján is. 

A pumpa szoftverének ingyenes frissítését 
lehetővé teszi a Tandem Device Updater. Egy-
előre nem szolgál automatikus inzulinadagolási 
algoritmussal, de ennek megvalósítása a köz-
eljövőben várható, ugyanígy az inzulinadagolás 
hipoglikémia veszély miatti felfüggesztése is.

(Forrás:	DiaTribe,	
2017.	szeptember	15.)
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      AZ FDA ENGEDÉLYEZTE A TANDEM T:SLIM X2 INZULINPUMPA ÉS A VELE KOMPATIBILIS 
DEXCOM G5 CGM FORGALOMBA HOZATALÁT

KISHÍREK... 
KUTATÁS   K

A cikkek 
referálója:
Dr. Fövényi 
József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

1. A programozható magas és alacsony riasztási beállítások jelzik, ha a 
glükóz a beállított céltartomány felett vagy alatt van

2. Színkódolt trendvonalak a könnyű áttekinthetőségért
3. A pillanatnyi glukózérték kijelzése
4. A „Trend nyíl” segít észlelni a magas és alacsony vércukorszintet
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Az Egyesült Államokban az elmúlt 
év folyamán a FDA (Élelmiszer és 
Gyógyszerügynökség) már engedé-
lyezte az Abbott cég FreeStyle Libre 
szöveti glukózmonitorozó eszköz for-
galmazását. Az azonban még „csak” 
annyit tudott, hogy a felhelyezett 
szenzor 14 napon át mérte a szöveti 
glukózszintet, ezt követően az orvos 
letöltötte az adatokat, majd kiérté-
kelte azokat. Ezt nevezték professzi-
onális glukózmonitorozásnak. Most 
került sor a Flash változat Egyesült 
Államokbeli forgalmazására. (Eddig 
ugyanis csak Nyugat-Európában volt 
forgalomban.)

A hazánkban is egyre kedveltebb, 
egyre több beteg által használt Flash 
változat az előzőtől annyiban külön-
bözik, hogy egy leolvasó szenzor fölé 
helyezésével a beteg valós idejű szö-
veti glukózadatokhoz juthat és mint 
Magazinunkban számos alkalommal 
már leírtuk, egy szenzorral 14 napon 
át folyamatosan nyomon követheti 
vércukrai alakulását, az adatok letöl-

tését követően pedig a cukor-görbé-
ken kívül az állapot sokoldalú elem-
zése is lehetővé válik. A másik két 
szöveti glukózmonitorozó eszköztől 
(Medtronic és Dexcom) két dologban 
különbözik: nem igényel napi kétszeri 
ujjbegyes vércukorméréssel történő 
kalibrációt, viszont – legalábbis egy-
előre – a vércukor kóros tartományok 
irányába történő mozgásakor nem ri-
asztja a beteget. 

A FreeStyle Libre Flash eszközrend-
szert eddig főként Nyugat-európai 
országokban, az ott élő állampolgáro-
kon keresztül lehetett a hazai cukor-
betegeknek beszerezni. Folyamatos 
használat esetén a 26 szenzor + 1 
db leolvasó éves költsége €1600 (kb. 
US $1885) összeget tesz ki. Ezt szá-
mos országban (pl. Németországban, 
Svédországban) a biztosítók részben, 
vagy egészben térítik, sajnos nálunk 
egyetlen szenzor finanszírozását se 
vállalja fel a NEAK (az OEP utódja). 
Ezért a betegeknek mélyen a zse-
bükbe kell nyúlniuk, sajnos ma még 
csak kevesen engedhetik meg ma-

      AZ FDA ENGEDÉLYEZTE A FREESTYLE LIBRE FLASH SZÖVETI GLUKÓZMONITOROZÓ 
RENDSZER FORGALMAZÁSÁT

guknak ezt a „luxust”. (A másik két 
szenzor, mely itthon is beszerezhető, 
lényegesen drágább). Pedig az Abbott 
szenzorának használata rendkívüli 
előnyöket nyújt a betegeknek. Ezek 
közül a legkevesebb, hogy nem kell 
naponta többször szúrniuk az ujjai-
kat. Sokkal fontosabb, hogy a klinikai 
vizsgálatok szerint a szenzor mérései 
által módosított inzulinadagolás ré-
vén az enyhe és súlyos hipoglikémiák 
számát 15–49%-kal lehet csökkenteni 
és a HbA1c szint is legalább 1%-kal 
mérsékelhető. Mindez pedig alig fel-
becsülhető előnyt jelent a cukorbe-
teg életminősége, életkilátásai szem-
pontjából. 

(További fejlesztések várhatók, 
már rendelkezésre áll egy más cég 
által gyártott kiegészítő készülék és 
okostelefon applikáció, melyek révén 
a riasztás, valamint más személyek 
részére az adatok továbbítása is le-
hetségessé válik – a referáló meg-
jegyzése.)

(Forrás:	FDA	News,	2017.	szeptember	27.)

KISHÍREK, KUTATÁS   K

https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm577890.htm
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ához, főként idősebb korban hiper-
tónia társul. Mind a diabétesz, mind 
a hipertónia a szív-érrendszeri be-
tegségek fontos kockázati tényezője. 
Éppen ezért életbevágóan fontos, 
hogy ne csak a cukorbetegség, ha-
nem a magas vérnyomás is optimá-
lisan legyen kezelve.

Azon túlmenően, hogy minden orvo-
si vizit alkalmával mérni szükséges a 
vérnyomást és 140/90 Hgmm feletti 
értékeket potenciálisan hipertóniá-
nak kell tekinteni, a magas vérnyo-
mással rendelkező személyeknek na-
ponta otthon is szükséges mérniük 
vérnyomásukat. Általában az javasol-
ható, hogy a vérnyomást megfelelő 
kezeléssel 140/90 Hgmm alá szük-
séges csökkenteni, szív-érrendszeri, 
valamint vese elváltozások esetén 
pedig 130/80 Hgmm alá kell levin-
ni. Magazinunkban beszámoltunk a 
SPRINT vizsgálatról, melyben még en-
nél is alacsonyabb vérnyomás értékek 
bizonyultak legelőnyösebbnek a szív-
érrendszeri szövődmények megelőzé-
sében.

140/90 Hgmm feletti vérnyomás 
esetén feltétlenül gyógyszeres keze-
lés bevezetésére van szükség élet-
mód változtatással együtt. Az élet-

mód változtatás egyrészt az étrend 
módosítását, az egészséges és ener-
giaszegényebb táplálkozás irányában 
történő elmozdulást, másrészt lehe-
tőség szerint több mozgást jelent.

Ami a gyógyszeres kezelést ille-
ti, az elsőként alkalmazandó szerek 
az ACE-gátlók (enalapril, ramipril, 
perindopril, lizinopril és társaik), 
az Angiotenzin receptor-2 blokko-
lók, azaz az ARB szerek (losartan, 
valsartan, telmisartan és társaik) – 
nagyon lényeges, hogy ez a két cso-
port egymással nem kombinálható –, 
a kalcium csatorna blokkoló készítmé-
nyek (amlodipin, nifedipin, felodipin 
és társaik), valamint a tiazid típusú 

      AZ ADA ÚJ AJÁNLÁSAI CUKORBETEGEK MAGAS VÉRNYOMÁSÁNAK KEZELÉSÉRE

vízhajtók. Az esetek többségében 
ma már mind az ACE-gátlók, mind az 
ARB-k vagy hidroklorotiaziddal (HCT) 
vagy kalcium csatorna blokkolókkal, 
ill. egy tablettán belül hármas kombi-
nációban is rendelkezésre állnak több 
száz változatban, ami az alkalmazásu-
kat nagymértékben megkönnyíti.

Nagyon fontos, hogy az egyénileg 
beállított és jól működő gyógyszer 
kombinációt a beteg folyamatosan 
szedje és egyetlen tabletta szedését 
se hagyja el, kivéve, ha a naponta 
mért vérnyomás valamelyik értéke 
túl alacsonynak bizonyul.

(Forrás:	Diabetes	Care	
40.9	(2017):	1273-1284)

Eddig három fajta gyorshatású 
analóg inzulinnal rendelkeztünk: 
a liszpro, az aszpart és a glulizin 
inzulinokkal. Ezek hatáskezdete a 
gyorshatású humán inzulinokénál 
sokkal gyorsabb, ezért elegendő 
volt étkezések előtt 10 perccel 
adagolni azokat. Viszont még a 
nagyon gyors hatáskezdet és a rö-
vid, 2-3 órás hatástartam se fedte 
le teljesen a szervezet étkezési in-
zulin elválasztását, pontosabban, 

a májba nem került elég gyorsan 
elegendő mennyiségű inzulin a 
glukóz leadás megfékezéséhez.

Az aszpart inzulint előállító cég 
ezért új megoldást választott: az 
inzulinhoz nikotinsavamidot (B3-vi-
tamint) kevert, mely tovább gyor-
sította az inzulin felszívódásának 
ütemét. 

Ezáltal akár az is lehetővé vált, 
hogy az étkezés elkezdését kö-

      AZ FDA ENGEDÉLYEZTE AZ ULTRA GYORSHATÁSÚ 
ASZPART INZULIN FORGALMAZÁSÁT

vetően 20 percen belül adják az 
ultragyorsan felszívódó inzulint, mi-
vel ennek a felszívódása a beadás 
után 2,5 perccel megkezdődik.

Az új inzulint féléves program 
keretében az ONSET nevű 3. fázisú 
vizsgálat keretében 2.000 1-es és 
2-es típusú cukorbetegen próbál-
ták ki és sikerrel alkalmazták étke-
zéseket követően. Az új termék ára 
azonos lesz az aszpart inzulinéval.

Egy másik inzulingyártó cég elő-
rehaladott vizsgálatokat folytat egy 
hasonlóan ultra gyors hatású inzu-
linnal, az Ultra-Rapid Biochaperone 
Lispro nevű készítménnyel.

(Forrás:	FDA,	2017.	szeptember	29.)
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A 2015-ben bevezetésre került deg-
ludec inzulin hatástartama kb. 40 óra 
és minden korábbi inzulinnál egyen-
letesebb hatásgörbével rendelke-
zik. Egy új vizsgálatsorozat (DEVOTE, 
DEVOTE 2, DEVOTE 3) keretében 
nagyfokú szív-érrendszeri kockázatú 
cukorbetegeknél hasonlították össze 
a degludec inzulint hatékonyság és 
hipoglikémia veszély vonatkozásában 
a glargin inzulinnal.

7.586 randomizált (véletlenszerű-
en csoportosított) betegből 6.509 
diabéteszesnek volt szív-érrendszeri 
megbetegedése, vesebetegsége vagy 
mindkettő. A betegek átlagos élet-
kora 65 év, diabéteszük fennállásá-

A DEGLUDEC INZULIN HATÁSOSSÁGA ÉS BIZTONSÁGA A GLARGIN INZULINHOZ VISZONYÍTVA

nak átlagos tartama 16,4 év, áltagos 
HbA1c szintjük 8,4% volt és 89,3%-
ukat kezelték inzulinnal. A betegek 
felét napi egyszer adagolt degludec, 
másik felét szintén napi egy alkalom-
mal adagot glargin inzulinra állították. 
Az inzulinokat a betegek vacsora és 
lefekvés között adagolták.

A vizsgálat 24. hónapjában mind-
két inzulinfajtát kapó betegek átlagos 
HbA1c szintje 7,4%-ra csökkent, a deg-
ludec inzulint kapók éhomi vércukor-
szintje szignifikánsan alacsonyabb volt 
(7, ill. 7,5 mmol/l). Súlyos hipoglikémia 
a degludec inzulint kapók csoportjá-
ban 4,9%-ban, a glargint kapók között 
6,6%-ban fordult elő. Egyéb mellék-

hatások gyakoriságában a kétfajta in-
zulint kapók nem különböztek. Súlyos 
érrendszeri megbetegedés a degludec 
inzulint kapók között 325 betegnél, a 
glargint kapók között pedig 356 beteg-
nél lépett fel. Tehát a degludec inzulin 
elsősorban a hipoglikémiák gyakorisá-
gában mutatott előnyt a glargin inzu-
linnal szemben. (Hazánkban a kétfajta 
inzulin egészségbiztosító általi támo-
gatottságában van különbség: míg a 
glargin inzulin 1-es típusú diabétesz-
ben és 2-es típusú cukorbetegeknél ha 
a HbA1c 8% alatt van 100%-os, addig 
a sokkal drágább degludec inzulin – és 
a még drágább, liraglutiddal kevert 
változata – diabétesz típustól függet-
lenül csupán 50%-os támogatásban 
részesül, ami egy beteg esetében havi 
8–15 ezer Ft költséget is jelenthet – a 
referáló megjegyzése.)
(Forrás:	N	Engl	J	Med.,	2017.	augusztus	24.	

DOI:	10.1056/NEJMoa161569)

A DEVOTE VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

A világon jelenleg leggyakrabban használt hosszú hatástartamú analóg inzu-
lin a glargin inzulin, melynek hazánkban egyrészt már ún. biohasonló, más-
részt háromszoros (300 E/ml) töménységű változata is rendelkezésünkre áll. A 
glargin inzulin 22–24 órás hatástartamú és viszonylag csúcs nélküli hatásgör-
bével rendelkezik, a 300 E/ml töménységű glargin hatástartama 28–30 óra.

Meghatározták a betegek által a havi 
vizitek előtti utolsó 3 napon mért 
éhomi vércukorszintek változékony-
ságát, azaz az ún. standard deviációt. 
A variabilitás mértékét egybevetették 
az észlelt súlyos hipoglikémiákkal és a 
bekövetkezett szív-érrendszeri komp-
likációkkal és a halálozással.

Azt találták, hogy az egymás után 
következő napok éhomi vércukor-
szintje közötti változékonyság mér-
téke szignifikáns kapcsolatot muta-
tott (2,7-szeresére növelte) a súlyos 
hipoglikémiákkal, 1,2-szeresére a 

szív-érrendszeri szövődmények fel-
léptét és 1,4-szeresére növelte a 

halálozási kockázatot. Tehát: minél 
nagyobb mértékben ingadozik az 
éhomi vércukor, annál nagyobb a sú-
lyos hipoglikémiák, ill. az érszövőd-
mények kockázata.

(Forrás:	Diabetologia	online,	
2017.	szeptember,	

DOI:	10.1007/s00125-017-4423-z)

AZ ÉHOMI VÉRCUKORSZINTEK EGYES NAPOK KÖZÖTTI VÁLTOZÉKONYSÁGA – DEVOTE
SÚLYOS HIPOGLIKÉMIÁK ÉS SZÍV-ÉRRENDSZERI KOMPLIKÁCIÓK KAPCSOLATA – DEVOTE 2

Ábra: Kisfokú (a), közepes mértékű (b) és nagyfokú (c) napok közötti éhomi 
vércukor variabilitást mutató betegek éhomi vércukorszintjeinek alakulása az 
idő függvényében

A DEVOTE vizsgálatban (ld. az előző referátumot) résztvevő betegeknél egy 
másodlagos analízis során az éhomi vércukorszintek változékonyságát, ezek 
kapcsolatát a súlyos hipoglikémiákkal, valamint a szív-érrendszeri szövődmé-
nyekkel tették elemzés tárgyává. A betegek fele naponta egyszer degludec, 
másik fele glargin inzulint kapott.



Az Amerikai Diabetes Társaság 77. évi kongresszu-
sán számoltak be a FreeStyle Libre folyamatos szöveti 
glukózszintet mérő készüléket is gyártó Abbott cég új-
szerű, szuper egyszerű inzulinpumpájáról, melyet 2-es 
típusú cukorbetegek számára készítettek, és az Egyesült 
Államokban történő forgalmazását máris engedélyez-
ték. 

A V-Go nevet kapott eszköz leginkább egy testen viselhe-
tő inzulin pen-hez hasonlít. Gyorsan ható inzulint tartal-
maz, a beteg egyszerűen eltávolítja a ragasztó felületről 
a borító fóliát, felragasztja a hasára, megnyom egy gom-
bot és a készülékben lévő mikro tű máris a bőrbe hatol. 
A beállításnak megfelelően adagolja a bázis inzulint és 
gombnyomásra a megfelelő mennyiségű étkezési inzu-
lint is. Tehát semmi szükség nincs arra, hogy pl. egy üzleti 
ebéd vagy vacsora közben kimenjen a toalettre és 
ott adja az inzulint, vagy az asztal alatt szúrja a 
hasába a pen-tűt. 

A V-Go 24 óra alatt a beteg egyéni szükségle-
tének megfelelően 20, 30 vagy 40 E 
bázis inzulint képes bejuttatni és 
mellette további összesen 36 
E étkezési inzulint. Ebből kö-
vetkezően a V-Go maximum 
76 E vagy ennél kevesebb 
napi inzulin igényű betegek 
számára kínál kiváló alter-
natívát az inzulin penek napi 

      ÚJ, AUTOMATA INZULINADAGOLÓ, ELSŐSORBAN 2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEKNEK

4-5-szöri alkalmazásával szemben. Étkezésenként egyszeri 
gombnyomásra 2 E inzulin adagol, tehát a megfelelő gom-
bot szükség szerint többször kell megnyomni.

A V-Go-t naponta szükséges cserélni, a régi eltávolítá-
sát követően. Az inzulint tartalmazó kvázi fecskendőt egy-

előre a betegnek naponta kell feltölteni aszpart vagy 
liszpro inzulinnal, de rövidesen előtöltött készülé-
kek is forgalomba kerülnek.

Az eddig elvégzett klinikai vizsgálatok során a 
V-Go alkalmazásával jelentős mértékben sike-

rült a betegek HbA1c szintjeit csökkenteni és 
mellette az inzulinadagokat is mérsékelni.

Az Abbott-nál dolgoznak a V-Go 
Bluetooth-on keresztül okostelefonnal 
történő összekapcsolásán is. Mindez 
nagymértékben leegyszerűsíti a bete-

gek inzulinkezelését.
(Forrás:	Diabetes	in	Control,	

2017.	augusztus	26.)
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SÚLYOS HIPOGLIKÉMIÁK, SZÍV-ÉRRENDSZERI 
SZÖVŐDMÉNYEK ÉS HALÁLOZÁS KAPCSOLATA – DEVOTE 3

A DEVOTE és DEVOTE 2 vizsgálat 
eredményeit az előző két referátum-
ban közöltük. A jelen referátum tár-
gyát a súlyos hipoglikémiák és a szív-
érrendszeri események, valamint 
a halálozás időbeli kapcsolatának 
elemzése képezi.

A napi egyszeri degludec inzulinnal, 
illetve glargin inzulinnal kezelt 2-es tí-
pusú cukorbetegeknél fellépő súlyos 
hipoglikémiák érrendszeri szövődmé-
nyei, illetve halálozása szempontjából 
a kétfajta inzulin között nem találtak 
különbséget.

A szív-érrendszeri súlyos meg-
betegedések arányában a súlyos 
hipoglikémiákon átesett és a súlyos 

zás kockázatát a hipoglikémiát követő 
egy éven belül.

Tehát a súlyos hipoglikémia fellép-
te az életre nézve fokozott veszély-
lyel jár, bár egyelőre az eredmények 
tükrében nem lehet megválaszolni a 
kérdést, vajon a súlyos hipoglikémia 
csupán növeli a halálozás kockázatát, 
vagy a kettő között direkt ok-okozati 
kapcsolat van.

(Forrás:	Diabetologia	online,	2017.	szept.)

hipoglikémiáktól mentes betegek 
között nem találtak lényeges kü-
lönbséget: csupán 30%-kal növel-
te az érrendszeri kockázatot a sú-
lyos hipoglikémia. Viszont a súlyos 
hipoglikémia 2,5-szörösére növelte a 
bármely okból bekövetkezett halálo-

https://www.go-vgo.com/
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      TOVÁBBRA IS HELYE VAN A RÉGI VÉRCUKORCSÖKKENTŐ 
SZEREKNEK A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZESEK TERÁPIÁJÁBAN

Az új típusú vércukorcsökken-
tő készítmények – mint a DPP-4 
gátló gliptinek és az SGLT-2 gátló 
gliflozinok – megjelenését követő-
en egyre többen kérdőjelezték meg 
a korábban leggyakrabban használt 
szulfanilureák (glimepirid, gliclazid, 
glibenclamid), valamint az inzulin-
rezisztenciát csökkentő pioglitazon 
alkalmazásának helyes voltát. 

Azt vetették fel, hogy mivel a 
szulfanilureák inzulinelválasztást fo-
kozó hatásuk révén a hasnyálmirigy 
béta-sejtjeinek idő előtti kimerülését 
okozzák, illetve a pioglitazon enyhén 
növeli a testsúlyt, inkább előnyben 
részesítendők az újabb, a testsúlyt 
nem befolyásoló, illetve a súlyt kife-

jezetten csökkentő készítmények. Az 
utóbbi évtizedben a vércukorcsök-
kentő szerek újabb, a szív-érrend-
szerre gyakorolt hatásainak vizsgálata 
erősen előtérbe került és több ké-
szítményről, mint pl. a GLP-1 hatású 
injekciós készítményekről és egyes 
gliflozinokról kimutatták szív-érrend-
szeri védő hatásukat is. Ugyanezt sem 
a pioglitazon, sem a szulfanilurák ese-
tében eddig nem vizsgálták.

Olasz diabetológusok 57 diabétesz 
centrumban 2008–2014 között, te-
hát 5 éven keresztül 3028 50–75 éves 
2-es típusú cukorbetegnél végezték el 
a TOSCA.IT vizsgálatot. Ennek lényege 
röviden: önmagában metforminnal 
nem kielégítően kontrollált be-
teg felének, véletlenszerűen vagy 

pioglitazont adtak a metformin mellé 
vagy pedig valamilyen szulfanilurea 
készítményt, így gliclazidot, glimepi-
ridet vagy glibenclamidot. Az ered-
mény: 108 pioglitazont is kapó és 108 
szulfanilureát kapó betegnél lépett fel 
valamilyen szív-érrendszeri esemény. 
A pioglitazont kapók között 148, a va-
lamilyen szulfanilureát kapók között 
508 esetben észleltek hipoglikémiát. 
A betegek mindkét csoportjában át-
lag 2 kg-os súlyemelkedést észleltek.

A vizsgálat értékelésénél kiemel-
ték, hogy a régi és az újakhoz képest 
rendkívül olcsó vércukorcsökkentő 
szulfanilureáknak és a pioglitazonnak 
nincsenek szív-érrendszeri káros ha-
tásaik és a jövőben is helyük van – a 
metformin mellé adva második vo-
nalbeli szerként – a 2-es típusú diabé-
tesz kezelésében.

(Forrás:	Lancet	Diabetology	online,	
2017.	szeptember	13.)

Közismert, hogy a metformin a 2-es típusú diabétesze-
sek alapgyógyszere, számos pozitív hatással, túlmenően 
az inzulinrezisztencia, a vércukor- és HbA1c szintek, vala-
mint a testsúly csökkentésén.

Francia diabetológusok már a nyolcvanas években kísér-
leteztek metformin adásával 1-es típusú diabéteszben, 
azonban siker nélkül. 

Az ezredfordulót követően fordult ismét a figyelem a 
metformin 1-es típusú cukorbetegeknél történő alkalma-
zása felé. Ennek okát az egyre gyakrabban észlelt nem 
kívánatos testsúlyemelkedés, és az ezzel együtt járó in-
zulinrezisztencia képezte. 2003-ban 30 serdülőkorú cu-
korbetegnél adagoltak metformint 3 hónapon keresztül, 
0,6–0,9%-os HbA1c csökkenést eredményezve. 

2011-től hároméves klinikai vizsgálatot indítottak 23 
kórház és több ország részvételével 428 1-es típusú be-
teg bevonásával. Közülük 219 2x1000 mg metformint, 

209 placebo-t kapott. Vizsgálták a carotis artéria vastag-
ságának változását, a vastagodás ütemét a metformin 
minimálisan csökkentette. A HbA1c az első három hónap-
ban 0,24%-kal csökkent, majd kissé visszaemelkedett. A 
testsúly átlag 1,17 kg-mal, az LDL-koleszterinszint 0,14 
mmol/l-rel csökkent, a GFR viszont 4 ml/perc/1,73 kg test-
súllyal emelkedett. Az inzulinigény nem változott. Főként 
gyomor-bélhuzami mellékhatások miatt a metformin cso-
portban a betegek 27%-ánál, a placebo csoportban 12%-
nál kellett a vizsgálatot megszakítani.

A vizsgálat végkövetkeztetése: a metformin adása lé-
nyegesen nem befolyásolja a hosszú ideje fennálló diabé-
tesz állapotát 1-es típusú betegeknél, viszont némi szív-
érrendszeri kedvező hatás mutatkozott. Egyelőre nem 
tűnik indokoltnak metformin adása 1-es típusú diabéte-
szeseknek.

(Forrás:	Lancet	Diabetes	Endocrinol.,
	Volume	5,	No.	8,	p597–609,	2017.	augusztus)

      METFORMIN ALKALMAZÁSA 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEKNÉL?



      OKOSTELEFON HASZNÁLATTAL A JOBB CUKORBETEG ELLÁTÁSÉRT
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Intenzív inzulinkezeléssel jórészt megelőzhetjük mind a 
kisér-, mind a nagyér szövődményeket, ám a vércukor-
szintek csökkenésével párhuzamosan nő a hipoglikémia 
veszélye. Ez utóbbitól való félelem jelentős pszichés aka-
dálya a jó anyagcsere-állapot elérésének. 

A diabéteszellátás fejlődése ellenére az 1-es típusú cu-
korbetegek kevesebb mint 20%-a éri el a jó anyagcsere-
állapotot, azaz a 7% alatti HbA1c-értéket. A vércukor-ön-
ellenőrzés hasznos eszköz mind az orvos, mind a beteg 
számára, segítve a megfelelő döntést. A gyakori vércu-
kor-önellenőrzés mellett jobb a HbA1c-érték és kevesebb 
a hipoglikémia. Sajnos, a betegek csupán kis része méri 
naponta legalább háromszor a vércukrát. A mérés is kö-
rülményes, továbbá rontja az együttműködést, hogy az 
értékeket fel kell jegyezni, a kezelőorvossal telefonon 
vagy más módon konzultálni szükséges. Az okostelefonok 
elterjedése és a diabéteszellátás mobiltechnológiája se-
gíthet ezen a helyzeten. Kis létszámú vizsgálatok szerint 
elektronikus jegyzetfüzet és internetalapú monitorrend-
szer javította az anyagcsere helyzetet.

Forradalmian új lehetőség az iBGStar rendszer. A vér-
cukormérőt iPhone-hoz csatlakoztatják, és a Diabetes 
Manager App programot használva az iPhone vércukor-
mérőként működik. Tárolja az adatokat, intelligens tech-
nológiával biztosítja a megfelelő mérési minőséget, re-
gisztrálja az inzulinadagokat, szénhidrátfelvételt, trendet 
számít. Az iPhone útján a páciens kapcsolatba léphet az 
orvossal. 

Jelen közlemény az ezzel az új technológiával folyta-
tott prospektív, randomizált, nyílt vizsgálatról számol be. 
A vizsgálatot 18 éves vagy idősebb, 1-es típusú diabéte-
szesek körében végezték, akiknél a betegség legalább egy 
éve fennállt és HbA1c-értékük a kezdéskor 10% alatti volt. 
A betegeket 1:1 arányban randomizálták intervenciós és 
kontrollcsoportba. A kontrollcsoport csak az Accu-Chek 
Nano métert használta, a vizsgált csoportnál ezt össze-

kötötték az iBGStar-ral. A vizsgálók 7-14 naponta elektro-
nikus úton (e-mail vagy telefon) kommunikáltak a bete-
gekkel. Amennyiben a vércukorszint 3,6 mmol/l alatt vagy 
16,6 mmol/l felett volt, akkor a készülék az iPhone-on át 
figyelmeztető szöveget küldött a vizsgálóknak. Ugyanezen 
úton a teljes rögzített adatállományt is továbbítani lehe-
tett. Végpontparaméternek alkalmazták a HbA1c-értéket, 
a komplett metabolikus panelt, vérképet a kiinduláskor, 
egy, három és hat hónap múlva. Az inzulinadagolást a be-
tegek maguk rögzítették. A hipoglikémiával kapcsolatban 
kérdőívet és hipoglikémia félelem-pontszámot alkalmaz-
tak. Utóbbit 27 kérdéssel mérték (pontszám: 27–135 kö-
zött). Ennek 10 kérdéses alskálája a viselkedést, 17 kérdé-
ses része az aggodalmat fejezte ki. 

Eredmények: Mindkét csoportban 50 beteg volt. A két 
csoport statisztikailag homogén volt az életkor, a diabetes 
fennállási időtartama, a testtömegindex, a HbA1c érték, 
a vércukormérések száma, a napi bazális és bólusinzulin-
adagolás, a teljes napi inzulinadag vonatkozásában. A 
HbA1c-érték mindkét csoportban javult; ez a javulás 
hat hónap után szignifikánsan nagyobb volt az iBGStar-
csoportban, mint a kontrollban (0,51%-kal, illetve 0,16%-
kal lett kisebb a HbA1c érték).

Míg a kontrollcsoportban nem emelkedett a napi teljes 
inzulinadag, addig az iBGStar-csoportban három hónap 
után 7,7±20,9 E-gel emelkedett a kiinduláshoz képest. A 
3,6 mmol/l alatti hipoglikémia-időtartam hat hónap után 
az iBGStar-csoportban kevesebb volt, mint a kontrolléban. 
A hipoglikémiafélelem-pontszám hat hónap után mindkét 
csoportban kisebb lett (1,4, illetve 3,9 ponttal csökkent). 

Következtetés: Az iBGStar mobileszköz a Dia-
betes Manager programmal az anyagcsere-álla-
potot anélkül javította hat hónap alatt, hogy fo-
kozódott volna a hipoglikémia veszély; egyúttal 
mérséklődött a hipoglikémiától való félelem. To-
vábbi vizsgálatok szükségesek az előny hosszabb 
távú meghatározására.

(Hazánkban több mint egy éve rendelkezésre 
áll a Dcont vércukormérő készülékekhez készí-
tett Dcont.hu letöltő program mobil applikáció-
ja, mely szinte ugyanezt tudja, azzal a különb-
séggel, hogy Android rendszerű telefonokhoz 
készült és egyelőre nem küld automatikus ér-
tesítést a gondozó orvos felé, viszont a beteg-
gel együttműködni kész kezelőorvos minden 

adatletöltésről e-mail értesítést kap és az összes adathoz 
azonnal hozzáférhet, és szintén telefonon vagy e-mail-en 
keresztül véleményezheti azokat a beteg felé. Szomorú ta-
pasztalat, hogy bár technikai oldalról ez százezres nagy-
ságrendű betegnek rendelkezésre áll, alig tucatnyi hazai 
diabetológus vállalja fel a fenti kétoldalú kapcsolatot – a 
referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Diabetes	Ther.,	2017.	augusztus	8.)	
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A folyamatos szöveti glukóz moni-
torozás (CGM) egyformán hasznos 
inzulinpumpa kezelés és napi több-
szöri inzulin adás (Multiple Daily 
Injections: MDI) esetén 1-es típusú 
cukorbetegeknél

Az első, mindeddig a leghosszabb 
ideig, immár két éven át tartó 

– de öt évesre tervezett – CGM vizs-
gálatról nagy érdeklődés közben szá-
molt be a vizsgálat prágai vezetője, dr. 
Jan Soupal a lisszaboni EASD Kong-
resszuson. A COMISAIR (Comparison 
of Different Treatment Modalities for 
Type 1 Diabetes Including Sensor-
Augmented Insulin Regimens) vizs-
gálat keretében 65 1-es típusú cu-
korbeteget vontak be úgy, hogy nem 
véletlenszerűen (randomizálva) ke-
rült a betegek csoportosítására sor, 
hanem maguk dönthettek arról, hogy 
melyik típusú kezelésben kívántak 
részt venni. Ennek oka az volt, hogy 
ha a beteg maga választja a kezelési 

módot, akkor nagyobb valószínűség-
gel folytatja azt a vizsgálat végéig. 15 
beteg a CGM alkalmazása melletti 
pumpakezelést választotta, 12 CGM 
használata mellett az MDI kezelés 
folytatása mellett döntött, További 20 
beteg CGM használata nélküli pumpa-

kezelésre állt rá, végül 18 beteg CGM 
nélküli, vércukor-önellenőrzés mel-
letti MDI-t választotta. A betegeket 

      A CGM HASZNOSSÁGA INZULINPUMPA-KEZELÉS 
ÉS NAPI TÖBBSZÖRI INZULIN ADÁS ESETÉBEN

KISHÍREK, KUTATÁS   K
az új rezsimre váltás előtt négynapos 
teljes körű oktatásban részesítették. 
A betegek részben a Dexcom, részben 
a Medtronic CGM-et használták.

A második év végén a következő 
eredményt regisztrálták: A CGM nél-
kül pumpakezelt csoport esetében a 
HbA1c szintek 8,4%-ról 8%-ra csök-
kentek, a CGM nélkül kezelt MDI-s 
csoportnál pedig a csökkenés 8,3-ról 
8,1% volt.

A CGM melletti inzulinpumpá-
sok HbA1c szintjei 8,2%-ról 7,1%-ra 
csökkentek, a CGM+MDI csoport 
esetében a csökkenés 8,5%-ról 7,2% 
volt. Mindkét utóbbi csoportban 
a csökkenés szignifikánsnak bizo-
nyult. Mindkét CGM-es csoportban a 
hipoglikémiában eltöltött idő 8%-ról 
6%-ra mérséklődött. A CGM-et hasz-
nálók 54%-ának a HbA1c szintje 7% 
alatt volt két év után.

A vizsgálat eddigi eredményei azt 
a véleményt igazolják, hogy nem 
az inzulinadagolás módja – inzulin-
pumpa kezelés vagy napi 4-5-szöri 
inzulinadagolás –, hanem a szöveti 
glukózmonitorozás jelenti a legna-
gyobb előnyt 1-es típusú cukorbete-
gek kezelésében.

(Forrás:	EASD	Annual	Meeting
Lisszabon,	Portugália,	
2017.	szeptember	11.)
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Az Egyesült Államokban mintegy 86 millióra becsülik a 
prediabéteszesek számát. 

Az Amerikai Diabetes Társaság (ADA) az alábbi 11 kri-
tériumot fogalmazta meg a prediabétesz diagnózisának 
felállításához:

• súlyfelesleg, 
• mozgásszegénység, 
• elsőfokú rokonok között diabétesz, 
• magas kockázatú etnikumú (fekete, latin-amerikai, 

amerikai indián, ázsiai, csendes-óceáni), 
• 4500 g feletti súlyú gyermeket szülő nő, 
• magasvérnyomás betegség, 
• alacsony HDL-koleszterinszint (0,9 mmol/l alatt) 

és/vagy magas trigliceridszint (2,8 mmol/l felett),
• policisztás ovárium szindrómás (PCOS) nők,
• 5,7% fölötti HbA1c szinttel rendelkezők, vagy csök-

kent glukóztoleranciások, ill. magas (6 mmol/l fe-
letti) éhomi vércukorral rendelkezők, 

• más, inzulinrezisztenciával járó állapot (súlyos elhí-
zás), 

• szív-érrendszeri betegek.

Ismert tény, hogy az Egyesült Államokban a diabétesz 
elő-stádiumában lévők, azaz a prediabéteszesek 90%-a 
nincs tisztában az állapotával és nem tudja, hogy évek, 
évtizedek múlva 2-es típusú cukorbeteggé válhat.

Az ADA szerint viszont, ha időben diagnosztizálják a 
prediabéteszt, akkor életmód-változtatással az esetek 
jelentős hányadában megelőzhető a diabétesz kifejlő-
dése.

Annak tisztázásához, hogy miért marad a predia-
béteszesek többsége diagnosztizálatlan, kutatók meg-
vizsgálták 140 háziorvos ilyen irányú tudásszintjét.

A megkérdezett orvosok egyharmada nem ismerte 
az ADA irányelveit. Csupán 6%-uk tudta beazonosítani 
mind a 11 kritériumot. Átlagban 8 kockázati tényezőt 
tudtak megnevezni.

Csak 17%-uk volt tisztában a normális vércukor és 
HbA1c szintekkel. Csak 11%-uk nyilatkozott úgy, hogy 
a súlyfelesleggel rendelkező betegét az ADA által java-
solt magatartás-segítő programban történő részvételre 
javasolná. Viszont 96%-uk valamilyen súlycsökkentést 
célzó tanácsadásra küldené a betegét. Az orvosok több-
sége nem írna fel metformint a súlyát csökkenteni kép-
telen prediabéteszes betegének, bár ez az ADA 2017-es 
ajánlásaiban szerepel.

A családorvosok elsőrendű feladata lenne a fokozott 
diabéteszkockázatú személyek szűrése. A jelen vizsgálat 
rámutat arra, hogy milyen nagy szükség van/lenne a há-
ziorvosok rendszeres ilyen irányú továbbképzésére.
(Forrás:	Johns	Hopkins	Medicine	–	News	Release,	2017.	július	20.)

      NAGYON SOK HÁZIORVOS „ELNÉZI” A PREDIABÉTESZT

Magazinunk jelen számában már 
beszámoltunk arról, hogy egy olasz-
országi vizsgálat szerint a CGM al-
kalmazása 1-es típusú diabéteszben 
nagyobb mérvű anyagcsere javulást 
okoz, mint a CGM nélküli inzulinpum-
pa-kezelés. 

Egy angliai vizsgálat 325 terhességet 
tervező, ill. már terhessége elején lévő 
1-es típusú diabéteszes nőnél alkal-
mazták a CGM-et. A helyes alkalmazás-
hoz kioktatták őket, hogy a vércukor 
változások függvényében miképpen 
változtassák inzulin adagolásukat.

      FOLYAMATOS SZÖVETI GLUKOZMONITOROZÁS HATÁSA 
1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZES NŐK VÁRANDÓSSÁGÁRA

A terhesség elején elkezdett CGM alkal-
mazás a 34. héten 0,54%-os HbA1c szint 
csökkenést eredményezett, szemben 
az ujjbegyes vércukormérést alkalma-
zó kontrollok 0,35%-os csökkenésével. 
A terhességet még csak tervezők ese-
tében a CGM a terhesség 24. hetében 
nem eredményezett hasonló különbsé-
get a HbA1c szintek csökkenésében.

Ami az újszülöttek állapotát illeti, a 
CGM-et alkalmazó nőknél kevesebb volt 
a magasabb születési súlyú bébi és keve-
sebb intenzív ellátást igényeltek, szem-
ben az ujjbegyes vércukor-kontrollált 
anyákéval. A folyóirat kommentátora 
ezek alapján feltétlenül javasolja CGM 
alkalmazását minden 1-es típusú váran-
dós diabetikánál.

(Forrás:	Lancet	online,	2017.	szeptember	17.)

http://www.hopkinsmedicine.org/news/media/releases/small_survey_most_primary_care_physicians_cant_identify_all_risk_factors_for_prediabetes
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      DIABÉTESZESEK TALPI FEKÉLYE
A diabetes mellitus következtében igen gyakran alakul 
ki alsó a talpakon fekély. Egy, az Egyesült Királyságban 
készült felmérés alapján a diabéteszes betegek körében 
az évenként előfordulási aránya 1,7%, és 2,2%-ra tehető. 
A Nemzetközi Diabetes Társaság (International Diabetes 
Federation) 2015-ös adatai alapján világszerte évenként 
9,1–26,1 millió esetben alakul ki talpi fekély a diabeteses 
betegeknél. 

A diabéteszes talpi fekély kialakulásában szerepet ját-
szanak a társbetegségek, úgymint szív- és érrendsze-
ri megbetegedések, perifériás neuropátia, különböző 
lábdeformitások, mikrosérülések és a perifériás artériás 
megbetegedések. 

Az aktív fekélyek a megfelelő terápia alkalmazásával tü-
netmentessé tehetők, és így remisszióba kerülhet a beteg. 
Lehetőség van sebészi úton történő feltárásra, sebtisztí-
tásra, érrekonstrukciós megoldásokra, amelyek azonban 
mind rendkívül költségesek, és sokszor meghaladják egy-
egy daganatos megbetegedés kezelésének költségeit. A 
fekélyek 77%-a átlagosan egy év alatt gyógyul meg, de 
teljes gyógyulás nincs, inkább csak remisszióról van szó. A 
fő problémát a talpi fekélyek nagyon magas kiújulási ará-

nya okozza. Ez pedig komoly terhet jelent mind az egyén, 
mind pedig az egészségügyi ellátórendszer számára. Egy 
éven belül a betegek körülbelül 40%-ánál figyelhető meg 
kiújulás, három éven belül 60%-os ez az arány, öt éven be-
lül pedig körülbelül 65%-ban újulnak ki a fekélyek. 

Ezért a Nemzetközi Diabetes Társaság fő célja egy olyan 
komplex prevenciós program létrehozása, amellyel csök-
kenthető lenne a diabetes mellitus talaján kialakult talpi 
fekélyek száma, illetve a kiújulási arányuk. Ennek a célki-
tűzésnek az egyik fontos alappillére a betegoktatás, hogy 
a páciens felismerje azokat a bőrjelenségeket, mikro sé-
rüléseket, amelyek a fekély kialakulását megelőzik. A 
megelőző állapotok kezelése ugyanis sokkal rövidebb és 
költségkímélőbb folyamat. Fontos ezen kívül a megfelelő 
lábbeli használata, gyakran szükség van speciális gyógyci-
pő viselésére, amellyel csökkenteni lehet a lábfejet, talpat 
érő nyomást, káros mechanikai hatásokat. Szintén lénye-
ges komponens a megelőzésben a lábfejek hőmérséklet-
különbségének ellenőrzése, amelynek elsajátítása szintén 
a betegoktatás része. 

Természetesen sebészeti megoldások is szóba jönnek a 
kiújulás megelőzésében. A remisszióban lévő talpi fekély 
kiújulása a leghatékonyabban úgy előzhető meg, ha a pá-
ciensek rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, hogy már 
a legapróbb bőrelváltozásokat is felismerik, és ezáltal idő-
ben megfelelő kezeléshez juthatnak. Ezzel pedig bővíteni 
lehetne a fekélymentes időszakot a korábban már diabe-
teses talpi fekélyen átesettek körében. Mindez pozitív ha-
tást fejtene ki az egészségügyi ellátórendszerre, illetve a 
betegek életminőségét is nagymértékben javítani tudná.

(Forrás:	N	Engl	J	Med.,	2017;	376:2367–75.)

       4000 AMPUTÁCIÓ ÉVENTE
Az érszűkület és a cukorbetegség 
együtt megsokszorozza az ampu-
táció veszélyét.

Magyarországon évente mintegy 
négyezer lábamputációt végeznek 
az alsó végtag érszűkülete miatt, pe-
dig a műtétek egy nagy része meg-
előzhető lenne. Az érszűkület és a 
cukorbetegség együttes előfordu-
lása ráadásul sokszorosára növeli a 
végtagok elvesztésének kockázatát 
– hívta fel a figyelmet Dr. Szeberin 
Zoltán. A Városmajori Szív- és Ér-
gyógyászati Klinika egyetemi do-
cense hangsúlyozta, a fáradékony 
lábszárizomzat (lábikra fájdalom mi-
att néhány 100 méter után meg kell 

Amennyiben indokolt, érsebészhez 
vagy érbelgyógyászhoz irányítják 
tovább a beteget, ahol ultrahang-
vizsgálattal meg tudják nézni az 
erek állapotát. Van, hogy egyáltalán 
nincs teendő, ám az is gyakori, hogy 
a gyógyszeres kezelés megkezdése 
mellett döntenek. Amennyiben a 
gyógyszeres terápia sem elegendő, 
műtéti beavatkozást végeznek. A ko-
rai diagnózis és kezelés elmulasztása 
esetén egyre hosszabb érszakaszok 
záródhatnak el a verőerekben, akár 
el is fertőződhetnek a sebek. Mindez 
oda vezethet, hogy végül már nem is 
lehet megmenteni a végtagot. Éven-
te kb. 4400 lábat vágnak le emiatt, 
és hozzávetőleg ugyanennyi kisebb 
amputációt hajtanak végre.
(Forrás:	Semmelweis.hu,	2017.	szept.	6.)

állni) és a lassan gyógyuló seb ve-
zértünetnek számít, ilyenkor érde-
mes mielőbb orvoshoz menni. Mint 
mondta, a dohányzók, illetve a 60 
év felettiek különösen veszélyezte-
tettek az érszűkület szempontjából.

Mind az 1-es, mind a 2-es típusú 
diabéteszre jellemző, hogy mész-
lerakódás jelentkezik az érfalban, 
melynek nyomán alsó végtagi érszű-
kület alakul ki. A cukorbetegség és 
az érszűkület együttes előfordulása, 
a megfelelő kezelések elmaradása 
esetén sokszorosára növelik az am-
putáció kockázatát, épp ezért már a 
legkisebb gyanú esetén érdemes el-
menni háziorvoshoz, aki egy egysze-
rű pulzustapintással, illetve a pana-
szok alapján el tudja dönteni, hogy 
szükség van-e további vizsgálatokra. 

http://semmelweis.hu/mediasarok/2017/09/06/az-erszukulet-es-a-cukorbetegseg-egyutt-megsokszorozza-az-amputacio-veszelyet/
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      A NEM ALKOHOLOS EREDETŰ ZSÍRMÁJ HATÁSAI MÁS SZERVEKRE

A nem alkoholos zsírmáj (NAFLD) 
problémájáról előző lapszámunkban 
már leírtuk, hogy önmagában növe-
li a súlyos májbetegségek (cirrózis, 
daganatok) kockázatát. Közvetett 
hatásai révén pedig elősegíti a 2-es 
típusú diabétesz és a szív-érrendsze-
ri betegségek kialakulását. Utóbbiak 
hátterében a „beteg máj” megvál-
tozott hormonszekréciós mintázata 
állhat. Az elzsírosodott szerv ugyan-
is több glukózt, zsírsavat és fehérjét 
bocsájt a véráramba, amelyek más 
szerveken fejtik ki hatásukat. A jelen-
séget német kutatók „szervek közti 
kommunikációnak” nevezték el. A 
fehérjék közül egy, a hepatokinek 
családjába tartozó, fetuin-A került 
az érdeklődés középpontjába. Je-
len írás a fetuin A-hoz (szorosabban 
vagy lazábban) köthető vizsgálato-
kat ismerteti.

Az anyagcsere betegségek kutatá-
sával foglalkozó német Helmholtz 
központ (München) és a tübingeni 
Egyetem azt kutatta, milyen hatással 
van a fetuin-A a távoli szervekre. El-
sőként azt szerették volna felderíteni, 
hogy a fetuin-A milyen hatást gya-
korol a hasnyálmirigy zsírsejtjeire? A 
pankreász zsírsejtjeinek egyharmada 
prekurzor zsírsejt, ezek gyakorlatilag 
őssejteknek tekinthetők. Sejtkultú-
rában végzett kísérletek szerint, ha 
az érett illetve prekurzor zsírsejte-
ket fetuin-A hatásnak teszik ki, akkor 
azok citokineket és egyéb markereket 
kezdenek termelni. (A sejtszintű vá-
laszban a szigetsejtek interakciója is 

jelentős.) E szignálok hatására gyul-
ladás alakul ki, melynek fenntartásá-
ért és az immunsejtek odavonzásáért 
szintén a hepatokin hatás okolható. 
A megfigyeléseket szövettani min-
ták elemzései is alátámasztották: 90 
hasnyálmirigy metszet tanúskodott 
arról, hogy a zsírsejtek fenti eloszlása 
(kisebb-nagyobb variációkkal ugyan), 
de megfigyelhető. Zsírmáj mellett a 
hasnyálmirigy degeneráció fokozódik. 
Azokban a metszetekben, ahol na-
gyobb arányú volt a zsírsejtek jelen-
léte, ott az immunsejtek (monociták, 
makrofágok) aránya is nagyobb. 
Tübingenben ennek a jelenségnek 
radiomorfológiai jeleit is tetten érték. 
200 beteget vizsgáltak egy betegcso-
portban, akiknek kivétel nélkül hajla-
muk volt a 2-es típusú diabéteszre. 
Egyértelmű MR jelei voltak annak, 
hogy a romló szénhidrát-anyagcseré-
vel párhuzamosan szaporodik a has-
nyálmirigy zsírdepozíciója és csökken 
az inzulin termelése. A szerzők szerint 

Magazinunk előző számában foglalkoztunk a nem alko-
holos eredetű zsírmáj problémakörével (2017/3., 52. 
oldal) Az angol rövidítésel NAFLD-nak nevezett kórkép, 
mely főként 2-es típusú diabéteszesek között igen gyako-
ri, a szív-érrendszeri betegségek gyakoribb fellépésével 
jár együtt.

Egy új vizsgálat keretében 2646 40 év feletti, 2-es típu-
sú cukorbetegnél végezték el a máj ultrahangos vizsgálata 

mellett az alsó végtagok Doppler vizsgálatát. Azt találták, 
hogy míg zsírmáj jelenléte nélkül az esetek 7,8%-ában 
fordul elő végtag verőér szűkület, addig a nem alkoholos 
eredetű májelzsírosodáshoz az esetek 1,28%-ában társul 
az alsó végtagok artériás szűkülete. Az összefüggés nők 
között gyakoribb volt, mint a férfiak esetében. Tehát a 
NAFLD a teljes érrendszer számára kockázati tényezőt je-
lent.

(Forrás:	Intern	Med	J.	online,	2017.	július	25.)

      KAPCSOLAT A ZSÍRMÁJ ÉS A VÉGTAGEREK ARTÁRIÁINAK SZŰKÜLETE KÖZÖTT

a 3 vizsgálat tanulsága az, hogy az 
NAFLD-ben zsírosan degenerálódik a 
pankreász, ami a lokális immunvála-
szon keresztül rontja a betegség lefo-
lyását.

A zsírszövetnek természetesen jó-
tékony funkciói is ismertek. Legin-
kább védő- és regenerációban betöl-
tött szerepe ismert. (Gondoljunk az 
ereket körbevevő vagy a vesét ölelő 
rétegre.) Újabb megfigyelések sze-
rint azonban a fetuin-A hatására a 
nefronokban is elindul a gyulladásos 
folyamat, ami a vesefunkció beszűkü-
léséhez vezet.

A vizsgálatvezető Haring profesz-
szor szerint „amíg a pontos folyama-
tok nem ismertek, nem lehet kimon-
dani, hogy az elhízás önmagában 
patognomikus. A hepatokinek kon-
centrációi fogják megszabni, hogy 
egy személynek mekkora az esélye az 
egyes szövődményekre”.

(Forrás:	Science	Daily,	
2017.	augusztus	18.)

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/08/170818102308.htm
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KISHÍREK... 
KUTATÁS   K

A legújabb tablettás vércukorcsökkentő készítmények 
a vese cukorkiválasztását fokozó SGLT-2 gátlószerek, 
melyek a vércukor- és HbA1c szintek csökkentése mel-
lett csökkentik a testsúlyt és mérséklik a vérnyomást is. 
Alkalmazásuk egyetlen érdemi problémáját a húgyúti 
fertőzések gyakoriságának növekedése jelenti. Ennek 
kapcsán figyelembe kell venni azonban azt is, hogy 2-es 
típusú cukorbetegeknél a gyakori cukorvizelés miatt 
amúgy is magasabb arányban fordul elő húgyúti fertő-
zés. 2015-ben az FDA is felhívta a figyelmet a fertőzések 
problémájára.

A helyzet pontos tisztázására kutatók számba vették a fel-
lelhető 77 SGLT-2 gátlókkal lefolytatott, legalább 12 héten 
át tartó és összesen 50.820 betegen végzett vizsgálatok 
eredményeit. A résztvevők átlagos HbA1c szintje 7,2% 
volt, életkoruk 51–68 év közötti, átlagos testtömegindexük 
25–35 kg/m2 között mozgott. Az SGLT-2 gátlószereket 
(dapagliflozin, empagliflozin és canagliflozin) vagy önma-

      A NEFROPÁTIA KOCKÁZATI TÉNYEZŐI 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

A diabéteszes veseszövődmény – szakkifejezéssel a 
nefropátia – komoly veszélyt jelent 1-es típusú diabé-
teszben is. 

Korábban elsősorban a vizeletben lévő albumin meny-
nyiségének növekedését tartották a nefropátia első jelé-
nek: a 24 órás vizelet albumin tartalma 30 mg alatt van, 
ezt nevezzük normo-albuminuriának, ha ez megemelke-
dik, 30-300 mg közé, beszélünk minkro-albuminuriáról, 
300 mg fölött pedig már makroalbuminuriáról, illetve 
makroproteinuriáról. Legtöbbször az utóbbi stádiumban 
kezd megemelkedni a szérum kreatinin szintje (ez 110 
µmol/l alatt normális) és csökkenni a glomerulus filtrációs 
ráta (GFR, mely 60 ml/min/1,73m2 felett normális).

Számos vizsgálat igazolta viszont, hogy a mikro-
albuminuria jelenléte nem feltétlenül szükséges jele a 
vesefunkció romlásának, számos esetben normális vize-
let-albumin ürítés mellett is megemelkedhetnek a szérum 
kreatinin szintek és csökkenésnek indulhat a GFR. Éppen 
ezért 1-es típusú diabéteszben is minimum évente kétszer 

       A VESÉN ÁT HATÓ SGLT-2 GÁTLÓSZEREK 
ÉS A HÚGYÚTI FERTŐZÉSEK KAPCSOLATA

gukban, vagy más szerrel kombináltan, ill. más vércukor-
csökkentő készítménnyel összehasonlítva szedték.

56 randomizált kettős vak klinikai vizsgálatban résztvevő 
36.569 betegből 1.700-nál lépett fel húgyúti fertőzés, ami 
az SGLT-2 gátlószert szedő 24.017 beteg közül 1.521, a más 
szert szedő 12.552 közül 216 fertőzést jelentett. A húgyúti 
fertőzés kockázata tehát SGLT-2 gátlószeres kezelés mel-
lett 3,3-szeres volt, más módon kifejezve a betegek 6,3%-
ánál, vagyis kb. minden 15. betegnél jelentkezik a fertő-
zés. Megfigyelték, hogy egyrészt a dapagliflozin adásánál 
gyakoribb volt a húgyúti szövődmény, mint empagliflozin 
ill. canagliflozin alkalmazása során, másrészt pedig számí-
tott az alkalmazott adag is: nagyobb dózisoknál gyakrab-
ban lépett fel fertőzés, mint kisebb dózisok alkalmazása 
esetén.

Ezért kívánatos, hogy az SGLT-2 gátló kezelés elkezdése 
előtt vegyék figyelembe, hogy korábban milyen gyakori 
volt a beteg esetében a húgyúti fertőzés és ennek fennál-
lása esetén a szer adását mellőzzék.

(Forrás:	Diabetes,	Obesity	and	Metabolism	19.3	(2017):	348-355.)

szükséges ellenőrizni mind a vizelet albuminürítését (amit 
helytelenül itthon mikro-albuminuriának neveznek), ha-
nem legalább ugyanilyen gyakorisággal ellenőrizni kell a 
szérum kreatinin szintek és a GFR alakulását is.

Ami a veseszövődmény kockázati tényezőit illeti: első-
sorban a vércukor, illetve a HbA1c szintek játszanak dön-
tő szerepet. Vizsgálatok tanúsága szerint minden 1%-os 
HbA1c szint emelkedés 13%-kal növeli a nefropátia kifej-
lődésének a veszélyét. 

Egy 2.600 olasz 1-es típusú cukorbetegen végzett 5 
éves megfigyeléses vizsgálat alatt a kezdetben normális 
vesefunkcióval rendelkező betegek 21%-ánál fejlődött ki 
nefropátia, 4,3%-uk esetében a GFR 60 ml/min/1,73m2 

alá csökkent és 18%-uknál lépett fel mikro- vagy makro-
albuminuria. Ezen betegek az idősebb korosztályból ke-
rültek ki, hosszabb diabétesz tartammal rendelkeztek, és 
magasabb volt a HbA1c szintjük. 

Egy másik fontos kockázati tényező – minden vesebe-
tegség esetében – a vérnyomás szintje: magasabb (140 
Hgmm feletti) szisztolés vérnyomásnál gyakrabban káro-
sodik a vese. Azt is megfigyelték, hogy összefüggés talál-
ható a magasabb trigliceridszintek és a vese károsodásá-
nak mértéke között.

(Forrás:	Scientific	Reports	7	(2017))
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       A „MÁRKÁS” EREDETI KÉSZÍTMÉNYEK ÉS A GENERIKUMOK

Ahhoz, hogy az FDA elfogadjon egy 
szert, a következő pontoknak kell ele-
get tennie:

• ugyanolyan aktív hatóanyagot 
kell tartalmaznia, mint az erede-
tinek (az adalékanyagokban eltér-
het attól),

• megegyező erősséggel, adagolás-
sal és adminisztrációs útvonallal 
kell rendelkeznie,

• ugyanazon indikációkat kell tar-
talmaznia,

• bioekvivalensnek kell lennie,
• azonosság, erősség, tisztaság és 

minőség tekintetében pontosan 
az eredetivel egyező kritériumok-
nak kell egy-egy gyártási adagnak 
megfelelnie,

• az FDA gyártási szabályainak 
ugyanazon szigorú standardja-
inak megfelelő előállítással kell 
rendelkeznie.

Miért olcsóbbak a 
generikumok?

A generikumok teszik ki az Ame-
rikában felírt gyógyszerek 89 száza-
lékát, ám a gyógyszerekre fordított 
kassza mindössze 27 százalékáért fe-
lelősek. Az egyik oka annak, hogy a 
generikumokat nyomott áron lehet kí-
nálni az, hogy nem kötelező elvégezni 
az eredeti explorációs klinikai próbá-
kat. Az új, márkás gyógyszerek piacra 
juttatásának folyamata szignifikánsan 
idő- és költségigényesebb. Ez nagyban 
az új szerek szigorú klinikai tesztelé-
sének köszönhető. Az ANDA folyamat 
azonban nem írja elő a gyógyszer-
cégnek, hogy megismételjék a drága 
állati és humán kísérleteket az aktív 
hatóanyagokkal vagy az adagolással 
kapcsolatban – hiszen ezek már zöld 
utat kaptak mind hatékonyság, mind 
biztonság szempontjából.

A generikumok által élvezett másik 
előny, hogy egy olyan piacra lépnek 

be, ahol már eleve létezik egy aktív 
vásárlói kör. A generikus szerek for-
galmazóinak ezért nem szükséges 
kiterjedt forrásokat fordítani a mar-
ketingre és reklámokra, mivel a szer 
már eleve ismert az egészségügyi 
szakemberek és a betegek körében is. 
Ezen felül pedig a már kialakult vásár-
lói bázis szükségtelenné teszi az érté-
kesítés nagy volumenét.

Kevésbé biztonságosak a 
generikumok?

Dióhéjban: nem. A generikus sze-
reknek ugyanolyan biztonságosnak 
kell lenniük, mint az ismert megfe-
lelőiknek. Például a márkás gyógy-
szerek különböző gyártási adagjait is 
gyakran eltérő módon metabolizálják 
az egyének – ám ez orvosi szem-
pontból elhanyagolható jelentőségű. 
Ugyanez várható el és fogadható el a 
generikumoktól is.

Összhangban az FDA-s szabályo-
zással egy generikus gyógyszer maxi-
mális aktív hatóanyag-koncentrációja 
a vérben nem süllyedhet több mint 
20 százalékkal vagy emelkedhet 25 

százalékkal magasabbra annál, mint 
amit a márkás megfelelő esetében 
tapasztalnánk. Ez a szűk ablak bizto-
sítja azt, hogy a generikum hason-
lóképpen működik. Ezen felül azt is 
monitorozzák, hogy mennyi idő alatt 
jut el a szer az egészséges önkénte-
sek véráramába. Ez adja meg a szer 
bioelérhetőségét, amit aztán össze 
lehet hasonlítani márkás társáéval. 
Bármely időperiódus alatt a beteg 
vére által szállított aktív hatóanyag 
mennyisége meg kell, hogy egyezzen 
azzal, amennyi az eredeti gyógyszer 
esetében várható. Mindezeken túl a 
generikumok előállításának, csoma-

golásának és tesztelésének helyszí-
ne ugyanolyan minőséget kell, hogy 
biztosítson, mint a márkás gyógyszer 
esetében.

A bizonyított bioekvivalencia és biz-
tonsági profilok ellenére a generikus 
szereket továbbra is jelentősen ala-
csonyabb áron találjuk meg a piacon, 
mint a márkás szereket. Ez pedig az 
Amerikai Egyesült Államok egészség-
ügyi költségeinek heti 3 milliárd dollá-
ros csökkenését jelenti, a vásárlóknak 
pedig évente 8–10 milliárd dollárt 
spórol meg – ezzel pedig a gazdasági 
létjogosultságuk szilárd alapokon áll.

(Forrás:	Drug	Patent	Watch,	
2017.	szeptember)
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sA generikumok egy-egy márkás gyógyszerrel megegyező, bioekvivalens sze-

rek, melyeket az eredetitől eltérő cég forgalmaz. Egy-egy generikum elfo-
gadtatásához a gyógyszergyártónak az FDA-hoz kell fordulnia kérelmével, 
egy úgynevezett rövidített új gyógyszer engedélyezés (abbreviated new drug 
application, ANDA) benyújtásával.
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Az angol anyanyelvű országokban a 
legsúlyosabb a helyzet. Az Egyesült 
Államokban a férfiak 91,4, a nők 81,9 
százaléka túlsúlyos. Új-Zélandon 91,4 
és 80, Izlandon 93,6 és 80,9, Görög-
országban pedig 91,4 és 71,1 százalék 
az arány.

Philip Maffetone, Ivan Rivera-
Dominguez USA-beli és Paul B. 
Laursen új-zélandi kutatók egy idén 
megjelent tanulmányukban kimutat-
ták, hogy a világ lakosságának leg-

alább 76 százaléka lehet túlsúlyos. Új 
kutatásukban a 30 legfejlettebb ipari 
országra összpontosítottak.

Eredményeik szerint Ausztráliában 
a férfiak 88, a nők 76 százaléka, a brit 
férfiak 86,6, a nők 77,2 százaléka túl-
súlyos. Az ír férfiaknál 86,4, a nőknél 
70,9 százalék az arány. Cipruson 87,8 
és 72,1 százalék. A közép-európai or-
szágok közül Csehországot vonták be 
a kutatásba, itt a férfiak 85,5 és a nők 
70 százaléka lehet túlsúlyos.

      VILÁGSZERTE EGYRE NAGYOBB GOND AZ ELHÍZÁS A kutatók szerint a hagyományos 
mérések, a testsúly vagy a testtömeg 
mérése nem hatékony eszköz a túlsú-
lyosság megállapítására. Helyette a 
kutatók a haskörfogat és a magasság 
összehasonlítását javasolják: a derék-
méretnek kevesebbnek kell lennie a 
testmagasság felénél. 

Riasztóan elterjedt az elhízás az iparilag fejlett országokban, az Egyesült Ál-
lamokban, Új-Zélandon, Izlandon és Görögországban a felnőtt férfiak több 
mint 90 százaléka túlsúlyos – hívták fel a figyelmet kutatók a Frontiers in 
Public Health folyóiratban közzétett tanulmányukban.

M
ag

as
sá

g

 Ez azt jelenti, hogy egy 180 cm-
es férfinak maximum 90 cm lehet a 
haskörfogata ahhoz, hogy normális 
testsúlyúnak minősüljön, ill. egy 170 
cm-es nőnél ez az érték maximum 85 
cm lehet. (Betegeim körében jó, ha 
5%-ban találkozom ezen arányokkal – 
a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Frontiers	in	Public	Health,	
2017.	július)

Derék-
bőség

      A TESTMOZGÁS ERŐS GYULLADÁSELLENES HATÁSÚ

 Egy frissen megjelent tudományos közlemény azt vizs-
gálta, hogy ezen krónikus állapotokban végzett rend-
szeres testmozgás miképpen hat a fenti gyulladásos 
tényezőkre és ezáltal az idült megbetegedésekre. Azt 
találták, hogy mozgás hatására aktiválódnak bizonyos 
gyulladásellenes faktorok (IL-6 és IL-10) és ezek gátló 

hatást fejtenek ki a TNF-a és IL-1b kiválasztódására. 
Ezen túlmenően az izomműködés fokozódásakor az IL-6 
nem csupán a gyulladást mérsékli, hanem csökkenti az 
inzulinrezisztenciát és előnyösen hat a szervezet zsír-
izom arányára is.

Tehát a fizikai aktivitás egy természetes, erős gyul-
ladáscsökkentő eszköz minimális mellékhatások-
kal és éppen ezért szükséges lenne, hogy minden 
kardiometabolikus betegnél a terápia szerves részérvé 
váljon.

(Forrás:	Eur	J	Clin	Invest.,	2017;	47	(8):	600–611)

Számos idült megbetegedésben, így a 2-es típusú di-
abéteszben és a szív-érrendszeri megbetegedések-
ben mindig fennállnak a gyulladásos tényezők (IL-1b, 
TNF-a).
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A gyomorszűkítő műtétek végzése 
akkor indokolt, amikor a testtömeg-
index meghaladja a 40 kg/m2-t, ill. 
bizonyos esetekben 35-ös TTI felett, 
ha szív-betegség vagy 2-es típusú di-
abétesz is fennáll. A műtétek hosz-
szabb távú eredményei bíztatóak, 
bár ezek csak akkor realizálódnak, 
ha a műtött egyén maximálisan 
mindent megtesz a megfelelő dié-
ta betartásáért és rendszeres fizikai 
aktivitást folytat. Az eddigi leghosz-
szabb utánkövetésről számoltak be 
az Egyesült Államokban.

1.156 súlyosan elhízott egyén közül 
418 esetben végeztek ún. Roux-en-Y 
gyomorszűkítő műtétet, 417 betegnél 
szerették volna a műtétet elvégezni, 
de megfelelő mértékű egészségbiz-
tosítás híján erre nem került sor, to-
vábbi 321 személynél nem végeztek 
műtétet. Kettő, hat, ill. tizenkettő év 
után végezték el az utóvizsgálatokat 
és elemezték a társult 2-es típusú dia-
bétesz, a hipertónia és a vérzsír rend-
ellenességek alakulását.

      GYOMORSZŰKÍTŐ 
MŰTÉTEK EREDMÉNYEI 
12 ÉV ELTELTÉVEL

Az eredmények: A műtöttek cso-
portjában 2 év után az átlagos súly-
csökkenés 45 kg, 6 év után 36 kg, 
12 év után pedig 32 kg volt. A nem 
műtötteknek 12 év után 1 kg-mal volt 
alacsonyabb a súlya. 

A műtöttek között a műtét előtt 
fennállott 2-es típusú diabétesz 2 év 
után az esetek 75%-ában visszafejlő-
dött. Ez az arány 6 év után 62%-ra, 
12 év után 51%-ra csökkent, de még 
mindig csupán a betegek felénél állt 
fenn a diabétesz. A fennálló hipertó-
nia és vérzsír rendellenességek szin-
tén nagyarányban visszafejlődtek.

A műtöttek csoportjában 12 év 
alatt 3%-ban fejlődött ki 2-es típu-
sú cukorbetegség, szemben a nem 
műtöttek 26%-ával. Hipertóniássá a 
műtöttek 16%-a vált, míg ez az arány 
a nem műtötteknél 40%-ot tett ki. A 

műtöttek között többen panaszkod-
tak életminőségük romlására és 7 be-
teg követett el öngyilkosságot. 

Mindenesetre a gyomorszűkítő be-
avatkozás jelentős kockázatú műtét. 
A halálozási arány ugyan nagyon ala-
csony, de az eredmény nem fordítha-
tó vissza és a betegnek egy életen át 
le kell mondania kedvenc ételeiről, 
azok nagy mennyiségben történő fo-
gyasztásáról. Számítani kell a felszívó-
dási zavarok miatt bizonyos hiánybe-
tegségek megjelenésére is, melyeket 
étrend-kiegészítőkkel szükséges be-
folyásolni. 

(Magyarországon az egymillió Ft-ot 
meghaladja egy ilyen műtét költsége 
és csak kevés helyen végzik el – a re-
feráló megjegyzése.)
(Forrás:	New	England	Journal	of	Medicine,	

2017.	szeptember	21.)

Eddig is jól ismert volt, hogy a családban előforduló dia-
bétesz növeli a 2-es típusú cukorbetegség veszélyét. Azt 
viszont még nem vizsgálták, hogy a családi környezet mi-
lyen hatással lehet ugyanerre.

Az Egyesült Királyságban 1998 és 2015 között 7.000 közös 
háztartásban élő 50 év feletti férfi és nő egészségének ala-
kulását vizsgálták az ELSA nevű vizsgálat keretében. A vizs-
gálat kezdetén az átlagos életkor 60 év volt, minden részt-
vevő túlsúlyos, azaz 27 kg/m2 feletti testtömegindexszel 
(TTI) rendelkezett. A szexpartnereket kizárták, de a házas-
ság nélküli együttélést elfogadták a vizsgálati kritériumo-
kon belül. A vizsgálat kezdetén a férjek 6, a feleségek 4%-a 
volt cukorbeteg.

A résztvevőknél 2 ½ évente vérvizsgálatot végeztek és 7 
mmol/l feletti éhomi vércukor, illetve 6,5% feletti HbA1c 
esetében diagnosztizálták az újonnan fellépett diabéteszt.

Ha a pár egyike volt cukorbeteg, nem találták, hogy ez 
befolyással lenne a házastársra. Viszont azon párok eseté-

ben, akiknél a feleség 30 feletti testtömegindexszel ren-
delkezett, a férjnél fellépő diabétesz kockázata 33%-kal 
megnőtt azon feleségekhez képest, akiknél a TTI alig ha-
ladta meg a 25%-ot.

A sovány feleséggel rendelkező férfiakhoz képest a 
kövér feleség minden 5 kg/m2-es TTI növekedése, 21%-
kal növelte a férj diabétesz kockázatát. Viszont fordítva 
ugyanezt nem találták azon nők esetében, akiknek kövér 
volt a férje.

A vizsgálat azért érdekes, mert eddig csupán az egyént, 
annak különféle adottságait és magatartás formáit vizsgál-
ták a diabétesz kockázata szempontjából. Most kiderült, 
hogy a szociális vonatkozások, mint a család, a családta-
gokhoz való viszony, a társak, a szülők és utódok kapcsola-
ta, stb. szintén meghatározó lehet és ezt is tanulmányozni 
kell. 

(Forrás:	European	Association	for	the	Study	of	Diabetes	(EASD),	
Annual	Meeting;	2017.	szeptember	11.	Lisszabon,	Portugália,	

Abstracts	80,	308)

      HA A FELESÉG KÖVÉR NAGY A VESZÉLYE, HOGY AZ IDŐS FÉRJ DIABÉTESZES LESZ
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Közismert, hogy Magyarországon 
nagyon sok nő meghízik a terhesség 
alatt (túl a „normális” 10 kg-on) és 
szülés után súlyuk gyakran tovább 
gyarapszik. Emögött legtöbbször az a 
téves vélekedés áll, hogy mind a ter-
hesség alatt, mind a szoptatás folya-
mán a kismamának „kettő helyett” 
kell táplálkoznia. Sok nőnél minden 
terhesség után tovább nő a testsúly.

Egy új vizsgálat keretében 24.200 
2006 és 2014 között szült norvég 

      VÁRANDÓSSÁG ÉS ELHÍZÁS: 
NAGYOBB DIABÉTESZ KOCKÁZAT A KÖVETKEZŐ TERHESSÉG IDEJÉN

nő testsúlyának alakulását elemez-
ték. Felmérték a gesztációs diabé-
tesz előfordulását és regisztrálták a 
testtömegindexeket. a 30 kg/m2 fö-
lötti TTI-t tekintették elhízásnak.

A nők 36%-ának nőtt a testsúlya 
több mint 1 TTI egységgel az első és 
második terhesség között. Ezeknél 
a nőknél a második terhesség so-
rán nagyobb gyakorisággal lépett fel 
a terhességi (gesztációs) diabétesz, 
mint a súlyukat tartók esetében. 
Azon nők, akiknek súlya 2 TTI egység-

gel nagyobb mértékben gyarapodott, 
kétszer gyakrabban váltak diabéte-
szessé. A legtöbbet hízók között a di-
abétesz kockázat megötszöröződött. 
Azon nők esetében, akik az első ter-
hesség előtt normális súlyúak voltak, 
de szülés után meghíztak volt a legki-
fejezettebb a diabétesz kockázat nö-
vekedése. Velük szemben azon kövér 
nőknek, akik a szülés után testsúlyu-
kat csökkentették, csökkent a diabé-
tesz kockázata is.
(Forrás:	PLOS	Medicine,	2017.	augusztus	1.)

KISHÍREK... 
KUTATÁS   K
A fiatal korban elkezdett sportolást 
nagyon sok férfi a húszas évek végén, 
a harmincas évek elején abbahagy-
ja. Ennek okai sokrétűek: házasság, 
munka, más irányú elfoglaltságok. 
A következmények jól ismertek: tíz, 
vagy akár több tíz kg-os súlygyara-
podás egy-két évtized alatt, majd 
megjelennek a járulékos megbete-
gedések, mint a hipertónia és a 2-es 
típusú diabétesz.

Egy angol vizsgálat szerint azonban az 
élet derekán aktív sporttevékenysé-
get űző férfiak – legalábbis az Egye-
sült Királyságban – ezt a szokásukat 
zömmel idős korukig megtartják.

A vizsgálat alanyát 3.500 40–59 
éves korú brit férfi képezte. Azok, akik 
ebben a korban rendszeresen űztek 
valamilyen sporttevékenységet, 20 év 
múltán túlnyomórészt megtartották 
ilyen irányú aktivitásukat.  Szemben 
azon személyekkel, akik ugyan fizika-

      A 40-50 ÉVESEN RENDSZERESEN SPORTOLÓ FÉRFIAK 20 ÉV 
MÚLTÁN IS IGYEKEZNEK FITTEK MARADNI

A vizsgálat kezdetén a sportoló 
férfiaknak csupán 27%-a gyalogolt 
naponta 1-2 órán keresztül, viszont 
idős korukra ez az arány 62%-ra nőtt. 
Ez érthető, hiszen a gyaloglás az idős 
korban is leginkább végezhető fizikai 
tevékenység és érdekes, hogy akik 
aktívan sportoltak, évtizedekkel ké-
sőbb legalább a gyaloglás által is igye-
keztek fenntartani fittségüket. Ennek 
hátterében az áll, hogy az időben 
elkezdett sportolás vagy akármilyen 
strukturált fizikai aktivitás kifejleszti 
azokat a szükséges motoros képessé-
geket, melyek alapját képezik az akti-
vitás egész életen történő fenntartá-
sához. Ehhez pedig hozzájárulnak az 
aktivitás iránti pozitív pszichológiai és 
fizikai készségek is. 

(Forrás:	BMJ	2017.	szeptember	20.)

ilag aktívak voltak, pl. fizikai munkát 
végeztek, a sportoló férfiak ötször 
nagyobb gyakorisággal maradtak ak-
tívak idős korukban is. Nem feltétle-
nül teniszeztek, golfoztak, vagy lab-
dajátékot űztek, viszont rendszeresen 
intenzíven gyalogoltak. 
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Az elmúlt két évtizedben se szeri, se száma az optimális 
vérnyomásra vonatkozó ajánlásoknak. Jól emlékszem, 
amikor a múlt század második harmadában még az a 
vélemény uralkodott, hogy a kornak megfelelő szisztolés 
vérnyomás annyi, amennyi az életkor+100 Hgmm, vagyis 
egy 80 éves ember esetében a 180-as érték az ideális. 

A múlt század utolsó évtizedében egyre másra jelentek 
meg az ajánlások mind cukorbetegek, mind nem cukor-
betegek számára az ideális vérnyomást illetően. Kisebb 
ingadozásokkal a szisztolés vérnyomás szintjét 120–140 
Hgmm között tartották optimálisnak, melyhez 70–85 
Hgmm-es diasztolés értékek tartoztak. Egyidejűleg idős 
korban megengedhetőnek tartották az ezeknél magasabb 
szisztolés vérnyomás értékeket, mivel létezik időskori izo-
lált szisztolés hipertónia, mely az aorta meszesedésének 
következménye és ezért egy 140 Hgmm-es szisztolés nyo-
máshoz akár 50–60 Hgmm-es diasztolés nyomás is tár-
sulhat, mely azzal a veszéllyel jár, hogy a diasztole alatt 
a vese véráramlása lelassul vagy felfüggesztődik, azaz a 
vesében szakaszossá válik az áramlás és ez ve-
szélyt jelent. Viszont kifejezett vesebetegeknél 
a 125/70 Hgmm alatti vérnyomást tartották 
ideálisnak.

Egy új, közel 10 éves megfigyeléses vizsgá-
lat (Systolic Blood Pressure Intervention Trial: 
SPRINT), melyet közel 1.700 70–79 éves szemé-
lyen végeztek Baltimore-ban, összefüggést ke-
resett az időskori vérnyomás szintek és az agyi 
funkciók romlása között. Azt találták, hogy eb-
ből a szempontból az ideális vérnyomás 115–
120 Hgmm szisztolés nyomást jelent, kihang-
súlyozva, hogy ez főként az afro-amerikaiakra 

      MI AZ IDEÁLIS VÉRNYOMÁS AZ AGY ÉPEN TARTÁSÁHOZ IDŐS KORBAN?

A tejsavó fehérjéje korábbi, 2-es típusú cukorbetegeken 
végzett vizsgálatok szerint csökkenti a vércukrot. 

Akut vizsgálati körülmények között azt találták, hogy a 
tejsavófehérje fogyasztása nyomán emelkedik a GLP-1 
bélhormon szintje és csökken a ghrelin (étvágy növelő) 
hormon szintje. A tejsavó fehérjéje nagy mennyiségben 
tartalmaz leucint és más, az inzulinelválasztást fokozó 
aminósavat, melyek hatására nő az inzulin szekréciója és 
ez eredményezheti a vércukor csökkenését. 

Egy új vizsgálatban folyamatos szöveti glukózmonito-
rozással elemezték a tejsavófehérjének a vércukorra 
gyakorolt hatását különböző testtömegű cukorbete-
geken. Huszonkét 2-es típusú, diétás vagy metformin 
kezelés alatt álló diabéteszesnél 2-2 hetes szöveti 

glukózmonitorozás mellett vizsgálták placébóval szem-
ben a napi kétszeri, reggeli és vacsora előtt adott 21 g 
tejsavófehérje vércukorra gyakorolt hatását. 

Azt találták, hogy magasabb testtömegindexszel, ma-
gasabb GLP-1 elválasztással és magasabb triglicerid 
szintekkel rendelkező cukorbetegeknél a tejsavófehérje 
hatására nőtt a vércukorszint, míg az alacsonyabb 
testtömegindexű, alacsonyabb GLP-1 szintekkel és ala-
csonyabb triglicerid szintekkel rendelkező betegeknél 
csökkent a vércukorszint.

Az eredmény arra utal, hogy mindenfajta diétás be-
avatkozás eredményességét meghatározzák a beteg 
anyagcsere adottságai.

(Forrás:	BMJ	Open	Diabetes	Res	Care.	2017;5(1))

     A TEJSAVÓFEHÉRJE HATÁSA 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZESEK VÉRCUKORSZINTJÉRE
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snézve igaz. A 150 Hgmm fölötti vérnyomás értékekkel ren-
delkezők esetében észlelték az agyi funkciók legnagyobb 
mértékű csökkenését, míg a 120 Hgmm-es vagy ez alatti 
szisztolés vérnyomás értékek esetében szignifikánsan ki-
sebb mértékűnek bizonyult az agyi funkciók romlása.

Ezek után mit ajánlhatunk betegeinknek? A minél ala-
csonyabb vérnyomásértékek fenntartását mindenkép-
pen. De hogy ez kinél-kinél mikor optimális, mikor nem 
befolyásolja negatívan az életminőséget, az esetről-esetre 
változik. Ha valaki pl. hosszabb időn keresztül 160 Hgmm 
körüli szisztolés vérnyomással élt, azok a 140, még inkább 
a 130 Hgmm alatti tenzió értékeket sokszor nagyon ne-
hezen tolerálják, szédülnek, könnyen elesnek és kárt te-
hetnek magukban. Ideális esetben a hipertóniát időben 
kell elkezdeni kezelni és kezdettől fogva megcélozni a 130 
Hgmm körüli szisztolés nyomás értékeket, mivel ez eset-
ben évtizedek múltán is jól tolerálható marad az ideális-
nak tartott vérnyomás, bár a végső szót bizonyára a jelen 
kutatás se mondhatja ki.

(Forrás:	JAMA	Neurology	online,	2017.	augusztus	21.)
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KUTATÁS   K
      AZ ERITRIT SZTORI
Az eritrit (angolosan eritritol) néhány éve került forga-
lomba és mind a fogyókúrázók, mind a cukorbetegek di-
étájában, mint édesítőszer egyre fontosabb szerepet tölt 
be. 

Az eritrit – hasonlóan a szorbithoz, mannithoz, maltithoz 
és xilithez – szintén egy cukoralkohol, melynek kémiai 
képlete: meso-1,2,3,4-butantetrol. Jelenleg biotechnoló-
giai módszerrel a cukorból, vagy a glukózból állítják elő. 

Rendkívül előnyös tulajdonságai: a cukor helyettesí-
tése során a többi cukoralkoholhoz hasonlóan volument 
ad, tehát édes tészták elkészítésére alkalmas, nincs sem-
milyen kellemetlen mellékíze se mellékhatása, a bélrend-
szer jól tolerálja, maximálisan fogyasztható napi adagja 
testtömeg kg-onként 1 gramm. Ez alatt nem okoz bélgáz 
képződést vagy hasmenést. Kalóriaértéke a cukor 400 
kcal-ájához képest csupán 20 kcal, ami elhanyagolható. 

A vékonybélből szívódik fel és a vesén át választódik ki. 
Energiamentes üdítőitalok édesítéséhez az Európai Élel-
miszerbiztonsági Hivatal literenként 16 g eritrit hozzáadá-
sát engedélyezte.

Az eritrit az aszpartammal vagy sztíviával ellentétben 
nem befolyásolja az ízérzést. Édesítőereje a cukor 70%-a. 
(a szorbité és mannité csupán 50%).

Egy másik, mannitobai munkacsoport összesen 405,907 
egyénen 10 éven át végzett 30 megfigyeléses vizsgálat 
eredményeként azt emelte ki, hogy a mesterséges éde-
sítőszerek rendszeres fogyasztása ritkán vezet a testsúly 
csökkenéséhez, inkább enyhe súlyemelkedést eredmé-
nyez. Ez pedig sem a diabétesz, sem a szív-érrendszeri 
egészség szempontjából nem előnyös. Egy új vizsgálat ke-

retében arra kíváncsiak, hogy a mesterséges édesítősze-
rek miképpen befolyásolják terhes nők testsúlyának és a 
bébik anyagcserjének és bélbaktérium flóráik alakulását.

Német kutatók kimutatták, hogy az eritrit nem csupán 
a szájon át kerül be a szervezetbe, hanem a májban kis 
mennyiségben szintetizálódik is, tehát szervezetünk min-
dig is tartalmazza. Végeredményben azt, hogy az eritrit 
rendszeres fogyasztása mennyi előnnyel és mennyi hát-
ránnyal jár a szervezet számára, csupán hosszú távú, ter-
vezett vizsgálatok dönthetik el. 

(Források:	CMAJ	July	17,	2017	vol.	189	no.	28	és	
PNAS		2017.	július,	Vol.	114	no.	21	E4233–E4240)

       AZ EXTRA SZŰZ OLÍVAOLAJ VÉRZSÍRCSÖKKENTŐ HATÁSA
Cukorbetegek, főként 2-es típusú diabéteszesek nagy 
hányadánál kifejezett lipid eltérések találhatók: ma-
gasabbak a szérum összkoleszterin, LDL-koleszterin, 
triglicerid és alacsonyabb HDL-koleszterin szintekkel. 
Ezeket túlnyomórészt sztatin készítményekkel, leg-
gyakrabban atorvastatinnnal kezelik.

Pakisztáni kutatók ilyen állapotú cukorbetegeknél kli-
nikai vizsgálatok keretében az extra szűz olívaolaj hatá-
sát vizsgálták. Hatvan, 40 év feletti 2-es típusú cukor-
beteget két részre csoportosítottak. 30 személy lefekvés 
előtt (a koleszterint a máj főleg éjjel dobja a keringés-
be) 40 mg atorvastatint kapott, a másik 30 pedig napi 

2 evőkanál extra szűz olívaolajat fogyasztott egyszerre. 
Az eredmények: az atorvastatin az összkoleszerin, LDL-
koleszterin és triglicerid szinteket 20–40%-kal csök-
kentette, a HDL-koleszterin szintjét 9–16%-kal emelte. 
Az extra szűz olívaolaj általi szintcsökkenések 14–25% 
között voltak, a HDL-koleszterin pedig 8–12%-kal emel-
kedett.

Látható, hogy az extra szűz olívaolajjal elért eredmé-
nyek elmaradnak az atorvastatin hatása mögött, de 
sztatint valamilyen okból nem toleráló betegek számára 
alternatív kezelési lehetőségként tekinthető.

(Forrás:	Journal	of	Ayub	Medical	College	Abbottabad.	N.p.,	
n.d.	Web.,	2017.	július	19.)	
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      GLUTÉNÉRZÉKENYSÉG – TÉNYEK A CÖLIÁKIÁRÓL

A cöliákia és a nem cöliákia eredetű gluténérzékenység 
előfordulási gyakorisága egyre emelkedik, és folyama-
tosan növekszik azoknak a száma, akik gluténmentes 
diétát próbálnak ki különféle jelekre és szimptómákra, 
melyek mögött nem áll egyértelmű diagnózis. Ám a szak-
értők szerint rendkívül fontos a hosszútávú terápia szem-
pontjából a cöliákia és a más eredetű gluténérzékenység 
megkülönböztetése.

Egy idei, a JAMA-ban megjelent áttekintés evidencia-ala-
pú újdonságokról számol be a cöliákia és más eredetű 
gluténérzékenység kórélettanával, diagnózisával és keze-
lésével kapcsolatban. Ennek oka, hogy manapság nagy az 
érdeklődés a gluténmentes étrendek körül – akár egy-egy 
krónikus állapot csökkentésére, akár egészséges életmód 
bevezetésére irányul.

Egészen a közelmúltig meg voltak győződve a szakem-
berek, hogy a gluténmentes étkezés egyetlen indikációja 
a cöliákia volt. Ez egy olyan immunmediált zavar, melynek 
során a vékonybél károsodik, ennek következményeképp 
pedig megjelennek az vékonybél eredetű és/vagy vé-
konybélen kívüli tünetek. Ma már tudjuk, hogy egy má-
sik klinikai jelenség, az úgynevezett nem cöliákia eredetű 
gluténérzékenység is előfordulhat a glutént tartalmazó 
gabonafélék emésztése során” – tette hozzá a szakértő.

A szerzők leírják, hogy a cöliákia szűrése meg kell, hogy 
előzze a gluténmentes étrend bevezetését, mivel amint 
a beteg elkezdte az újfajta étkezést, a cöliákia tesztelése 
már nem tud megfelelő pontossággal működni.

Az elmúlt két évtizedben a cöliákia diagnosztizálására 
egyre több és egyre könnyebben elérhető neminvazív, 
pontos eszköz áll a rendelkezésre. A cikk összefoglalja 
ezen tesztek szenzitivitását és specificitását és ajánlást is 
tesz ezek használatának módjára.

A cöliákiás betegek étrendhez való hűségét, tápanyag-
hiányait és a lehetséges társuló betegségek kialakulását 
szorosan felügyelni kell – hívják fel a szerzők a figyelmet.

A nem cöliákia eredetű gluténérzékenység ese-
tében még nem azonosítottak egyetlen specifikus 
biomarkert sem. A klinikusoknak nem cöliákia eredetű 
gluténérzékenységre adhat gyanút az olyan beteg, akinek 
gyomor-bélrendszeri vagy bélrendszeren kívüli panaszai 
javulnak a gluténmentes diétára állás nyomán.

A kezelés tekintetében a jelenlegi vélemény: A szigo-
rú gluténmentes étrend az egyetlen elérhető kezelés a 
gluténnal kapcsolatos zavarok enyhítésére, ám a speci-
fikus betegségtől függően eltérő az időkeret. Felmerült 
ugyanis, hogy a nem cöliákiás gluténérzékenység átme-
neti természetű állapot. Ezért a szakértői javaslat szerint 
a gluténmentes diétát megadott időszakban, például 12 
vagy 24 hónapon át kell folytatni, majd tanácsos újra tesz-
telni a gluténtoleranciát. A tünetek erősségétől függően 
némely gluténérzékeny, ám nem cöliákiás beteg úgy dönt-
het, hogy határozatlan időre folytatja a gluténmentes 
életmódot. Ám a cöliákiás betegek egyetlen opciója az 
élethosszig tartó, szigorúan gluténmentes étkezés.

Az áttekintés ezen felül számos gyakorlati kérdést is 
megcéloz. Ilyen például, hogy a családtagokat is kell-e 
szűrni. A cöliákiás beteg elsőfokú családtagjai között ge-
netikai alapokon 15–25-szörös gyakorisággal fordulhat 
elő cöliákia, mint a gluténérzékenységben nem szenvedő 
egyének rokonainál. Épp ezért több szervezet – köztük az 
American College of Gastroenterology (ACG) – az elsőfokú 
családtagok szűrését javasolja függetlenül attól, hogy ná-
luk jelen vannak-e a betegség jelei és szimptómái. 

(Egy fontos szempontra azonban fel kell hívni a figyel-
met: ha valakinél a gluténérzékenység nem áll fenn, 
nem kívánatos hogy egészség-megőrzés céljából, hogy 
gluténmentesen étkezzen, ugyanis hosszabb távon a 
szervezete nem jut hozzá számos életfontosságú anyag-
hoz és ezért a cöliákia fennállása nélkül alkalmazott 
gluténmentes étrend káros lehet –a referáló megjegyzé-
se.)

(Forrás:	JAMA	2017;318(7):647-656.)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28810029
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KUTATÁS   K
      A MAGASABB ZSÍRTARTALMÚ DIÉTA JOBBAN HASZNÁL 
AZ EGÉSZSÉGNEK, MINT A MAGAS SZÉNHIDRÁTTARTALOM

Több mint egy évszázada folyik a 
mindmáig eldöntetlen vita arról, 
hogy milyen arányban legyenek, az 
ún. makro-tápanyagok (szénhidrát, 
fehérje, zsír) az egészségre optimális 
táplálkozásban. Ugyanez fokozottan 
érvényes a diabéteszes diétára is. 

Az elmúlt évszázad harmadik harma-
dában – mind a nem cukorbetegek, 
mind a cukorbetegek számára – a 
magas, legalább 50, de sok esetben 
akár 60%-os szénhidrátarányt tekin-
tették optimálisnak, és minél keve-
sebb zsiradék fogyasztását javasol-
ták. Magazinunk hasábjain az elmúlt 
két évben több ízben foglalkoztunk 
az ún. cukor lobbi, majd a margarin 
lobbi érdekérvényesítő képességével, 
melynek nyomán – elsősorban nem 
cukorbetegek számára – javasolták 
minél több cukor, cukros üdítőital fo-

gyasztását és a zsiradékok, főként ser-
tészsír és vaj étrendből történő kiik-
tatását. Az elmúlt évtizedben fordulni 
látszik a helyzet és minden a cukor és 
a finomított szénhidrátok ellen és a 
zsír javára látszik elmozdulni.

Európai, Észak-Amerikai, Dél-Ame-
rikai, Közel keleti, Dél-ázsiai, Délkelet 
ázsiai, kínai és afrikai 613 alacsony, 
közepes és magas jövedelmi viszo-
nyok között élő közösség körében, 18 
országban végzett Prospective Urban 
Rural Epidemiology (PURE) vizsgálat 
keretében 2003–2013 között  több 
mint 135 ezer 35–70 éves személlyel 
töltettek ki validált táplálkozási kér-
dőívet és ennek nyomán felmérték 
szénhidrát, ill. különféle zsiradék fo-
gyasztásukat, vagyis a három fő táp-
anyag arányát az energia-bevitelükön 
belül. Azt vizsgálták, hogy a különféle 
összetételű étrendek milyen hatással 

vannak a szív-érrendszeri és a bár-
mely okból történő halálozásra.

Közel 5.800 haláleset és 4.800 szív-
érrendszeri esemény fordult elő 10 
év alatt. Mind a szénhidrát-, mind a 
zsírfogyasztást a mennyiség alapján 
5 csoportra (quintilisekre) osztva azt 
találták, hogy a legmagasabb szén-
hidrát mennyiséget fogyasztók halá-
lozási rátája 28%-kal haladta meg a 
legalacsonyabb quintilisbe tartozó-
két.  A legtöbb zsiradékot fogyasztók 
halálozása 77%-át tette ki a legkisebb 
quintilisbe tartozók halálozásának. 
Az egyes zsírféleségek – telített, egy-
szeresen telítetlen, többszörösen 
telítetlen – halálozást befolyásoló 
hatásában nem találtak érdemi kü-
lönbséget. A legtöbb telített zsiradé-
kot fogyasztók között volt a legkeve-
sebb szélütéses eset. 

Tehát a zsírok, azok különböző fajtái 
nem fokozták a szív érrendszeri halá-
lozást, inkább védő hatással bírtak. A 
jelen adatok birtokában újra kell érté-
kelni a diétás elveket, köztük a diabé-
tesz diétájára vonatkozókat. 

(Magunk több éve a minél alacso-
nyabb szénhidrát arányú diétát ja-
vasoljuk és közel ideálisnak tartjuk 
mind a vércukor alakulás, mind a 
testsúly szempontjából a 33–33–33 
szénhidrát-zsír-fehérje energia-há-
nyad arányú étrendet cukorbetege-
inknek – a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	The	Lancet,	2017.	augusztus	27.)

      GYÜMÖLCS-, ZÖLDSÉGFÉLÉK ÉS HÜVELYESEK FOGYASZTÁSA 
ÉS SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KAPCSOLATA
A makro-tápanyagok arányával és ezeknek az érrend-
szeri betegségekre és a halálozásra gyakorolt hatásai-
val foglalkozott az előző referátumunk a PURE vizsgá-
lat kapcsán. A vizsgálat körülményeit nem ismételjük 
meg, viszont ugyanazon személyeknél a fő tápanyagok 
fogyasztása mellett kérdőíves felméréssel rögzítették 
a gyümölcs, zöldség-főzelék és hüvelyes fogyasztásu-
kat is. A vizsgáltak átlagosan naponta 3,9 adag ilyen 
típusú ételt fogyasztottak. 

A megfigyelési, közel 8 éves időtartam alatt 4.784 na-
gyobb szív-érrendszeri esemény, 1.649 szív-érrendszeri 

halálozás, 5.796 össz-halálozás fordult elő. Azt találták, 
hogy minél magasabb volt a gyümölcs-zöldség-főzelék 
és hüvelyesek fogyasztása, annál alacsonyabb volt a 
megbetegedési és halálozási ráta, akár 20–24%-kal. 
Pontosabban, napi 3-4 adag (350–500 g) esetén kap-
ták a legkedvezőbb eredményeket, ennél gyakoribb 
gyümölcs-zöldség-főzelék és hüvelyes fogyasztás már 
nem javította az életkilátásokat. A gyümölcs és a nyers 
főzelékfélék fogyasztása bizonyult legkedvezőbbnek, a 
főtt főzelékek mérsékeltebb hatást fejtettek ki. 

(Forrás:	The	Lancet,	2017.	augusztus	29.)

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)32253-5.pdf
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taPÖTTYÖS PANNI – 
MAGYARORSZÁG LEGFINOMABB HOZZÁADOTT CUKOR 
NÉLKÜLI TORTÁJA IDÉN

Varga Margit cukrász hozzáadott cu-
kor nélkül készült tortája nyerte a 
Magyarország Cukormentes Tortája 
versenyt, amelyet az Egy Csepp Fi-
gyelem Alapítvány minden évben a 
Magyar Cukrász Iparosok Országos 
Ipartestületével együtt hirdet meg. 
A Pöttyös Panni győzelmét az Or-
szágházban jelentették be Magyar-
ország Tortájával és az augusztus 
20-i ünnepi programok ismerteté-
sével együtt. Magyarország Tortája 
idén a Balatoni Habos Mogyoró lett, 
amit Vaslóczki Orsolya készített. A 
két győztes tortát a nagyközönség 
először augusztus 19-én és 20-án, 
Budapesten, a Magyar Ízek Utcáján 
kóstolhatta meg.

A torta nem tartalmaz hozzáadott 
cukrot és fehér lisztet, az üde 

málna mousse kellemesen savany-
kás ízét finoman kiegészíti a szilva-
réteg édessége. Ugyanakkor a szilva 
jól harmonizál a mákos piskótával 

is, amelyben a mák intenzív ízét a 
mandulaliszt teszi selymesebbé. Vi-
dámságot, könnyedséget sugároz, 
melyet a tetején található pöttyök is 
kiemelnek. A cukrászt a névadáskor 
ezek a díszek ihlették meg. A Pöttyös 
Panni alacsony szénhidráttartalmú, a 
kiegyensúlyozott étrendbe illeszthe-

tő könnyű finomság melyet bátran 
fogyaszthatnak a cukorbetegek is. 

A Pöttyös Pannit augusztus 19-től 
az ország számos cukrászdájában 
kapható.

A Magyar Dietetikusok Országos 
Szövetsége számításai alapján egy 
szelet torta 6 g szénhidrátot és 167 
kcal-t tartalmaz. A vizsgálatokat a 
Wessling Hungary Kft., független élel-
miszervizsgáló laboratórium végezte.

A tortát Varga Margit egy cukrász 
tanulóval, Puszta Laurával együtt ta-
lálta ki. Ő 6 évvel ezelőtt megnyerte 
az egy Csepp Figyelem Alapítvány a 
Magyarország Cukormentes Tortája 
háziversenyét, melyre hobbicukrá-
szok jelentkezhetnek. Az ő javaslatára 
és ötlete alapján vágtak bele a Zazzi 
Cukrászda vezetőjével a Magyaror-
szág Cukormentes Tortája versenybe.

A torta receptje év végétől  
lesz nyilvános az Egy Csepp  

Figyelem honlapján  
(www.egycseppfigyelem.hu)! 

Torta	fotó:	Erdőháti	Áron,	
styling:	Milutinovics	Panka

http://egycseppfigyelem.hu/programjaink/magyarorszag_cukormentes_tortaja_verseny
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NÖVÉNYEKKEL A DIABÉTESZES 
DIÉTA SZOLGÁLATÁBAN

A ZAB  
(AVENA)

A korábbi időkben leginkább csak lótakarmányként 
használatos zab mára egyike lett jelen világunk leg-

felkapottabb egészség támogató alapanyagainak. 
A gabona, melyhez a magyar régen csak ínség idején 

nyúlt, a briteknél közkedvelt reggeli alapanyag (Porridge), 
a belgák sörfőzésnél használják, az írások szerint azonban 
Ázsiából kerülhetett Európába a lótenyésztés velejárója-
ként. Amellett, hogy több tucat zabfaj létezik – melyeket 
ma is inkább állatok számára termesztenek – a legelter-
jedtebb kultúrzab az Avena sativa. A zab egy vagy kétnyári 
növény, füzérvirágzatából termett zabszemeit malomipari 
célra a teltség, a szem nagysága, az idegen anyag men-
tesség, illetve íz alapján osztályozzák. A zabpehely az 
előzetes rostálás, válogatás, melegítés, szárítás és őrlés 
végeredményeképp készül. A kiőrlés magasabb foka, a kis 
méret mind meggyorsítják a főzést.

A zab élettani hatásai

A zab alapvetően kifejezetten kíméletes a gyomor-bél-
rendszer számára. Könnyen emészthető, nyálkahártya-
bevonó képessége miatt jól használható különböző gyul-
ladásos kórképekben. Rosttartalmának számos jótékony 

11. RÉSZ

Receptek a 
cikk végén

Kedves Olvasó! 
Engedje meg, hogy bevezessem a jelenleg talán „legtrendibb” gabonafélénk és 
egy másik színpompás zöldségünk világába, mely termények hűen szolgálják és támogatják egészségünket cu-
korbetegségben is.
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tahatása közül kiemelendő az emésztést szabályozó tulaj-
donsága és lassan felszívódó szénhidráttartalma, mely 
segít a vércukor stabilizálásában.  Fontos még, hogy 5%-
nyi ún. Béta-glükán tartalmának (mely egy vízben oldódó 
rostféle) köszönhető koleszterinszint csökkentő hatása. A 
manapság gyakran indokolatlanul tartott gluténmentes 
étrendben sokan segítségül hívják, pedig eredetileg a 
zab nem gluténmentes. A diagnosztizált cöliákiások csak 
a direkt „gluténmentes” felirattal ellátott zabpelyhet fo-
gyaszthatják.

A zab tápanyagjellemzői

100g zabpehely 386 Kcal-t, 14,4g fehérjét, 6,8g olajat, 
64,3g szénhidrátot tartalmaz, melyből az össz. élelmi rost: 
13,84g - ez majdnem 4-szer több mint a kukoricapehelyé. 
Kiemelhető: E-, B1-, B2-vitamin és niacin tartalma mellett, 
K, Ca, Mg, Fe, foszfor és cink tartalma.

Felhasználása

 Ha zabot szeretnénk enni, választhatunk alapanyagul: 
szemes zabot, zabdarát, zabpelyhet, zabkorpát és zab-
lisztet. Ezeket rendkívül változatos ételekhez használhat-
juk fel. A zabot köretnek, levesbetétnek, kásának, rakott 
ételben, töltött zöldséghez; a zabpelyhet müzliként, sós 
és édes süteményekbe, kekszekbe, fasírtba, turmixokba, 
kásákban, sőt levesnek is használhatjuk. Darájával kását 
készíthetünk és ételek lazítására (pl. túrógombóc) megfe-

lelő, ezentúl pedig a zabliszt ételek sűrítésére (pl. leves, 
főzelék) valamint piskóta, kenyér, palacsinta, nokedli, pu-
ding készítésre egyaránt megfelelő. Tehéntej helyettesí-
tésére használatos a zabtej, melynek enyhén édeskés íze 
természetes tulajdonsága. 

Megjegyzem, hogy a készen kapható, adagonként előre 
csomagolt, ízesített tasakos zabkása alapok, melyekhez 
általában csak forró vizet kell adni – noha praktikusnak 
tűnnek –, cukorbetegségben az élelmiszercímke figyel-
mes olvasásával (és a szénhidráttartalom beszámításával) 
használandóak, mivel a legtöbb cukorral ízesített! (Termé-
szetesen csak a cukormentes változatok elfogadhatóak).



A CÉKLA 
(BETA VULGARIS SUBSPECIES ESCULENTA)

A cékla, más néven céklarépa a Földközi-tenger vidé-
kéről származik. Ez a karakteres ízű zöldségfélénk 

égőbordó színű, gömbölyded alakú, kétéves lágy szárú 
növény. Répatestének metszlapján piros-fehér gyűrű-
zöttség látható. A nemesítéseknek köszönhetően fehér 
és sárga színű egyedek is léteznek. Gyökerei nem hatol-
nak mélyre; piros nyelű levélzete tőrózsa – ezek is fo-
gyaszthatóak. A cékla, jellemzően a téli hónapok zöld-
ségnövénye, de Magyarországon ecetes savanyított vagy 
céklalé formájában bármikor beszerezhető és fagyasztva 
is tárolható.  Gyökérzöldség lévén jellemző rá, hogy nit-
rát-gyűjtő tulajdonságú (túlzott műtrágyázás!), ezért ta-
nácsos körültekintően vásárolni. 

Ez a drágának nem mondható kissé földes ízű alapanya-
gunk gyönyörű színt visz az étkezésbe. Növényi színanyagai 
antioxidáns hatásúak, melyek – már többször írtunk erről 
– védő szerepet töltenek be a diabéteszben is előforduló 
szabadgyökös folyamatokban. A cékla rost tartalma segíti 
az emésztést, lassítja a szénhidrátok felszívódását, oxálsav 
tartalma azonban nem kedvez bizonyos vesekövesség ese-
tén. Figyelem, ne ijedjünk meg: a székletet sötétre színezi, 
a vizelet színét is rózsaszínes irányba tolhatja.

Tápanyagtartalma

100g céklában 31Kcal energia, 1,3g fehérje, 0,1g zsír, 
5,9g szénhidrát és 4,2g rost található. B1-, B2-, B6- és C-vi-
taminok mellett jelentős a folsav tartalma, emellett pedig 
szemben a közhiedelemmel nincs kiemelkedő Fe tartal-
ma (0,6mg/100g), mely a vashiányos vérszegénység ellen 
hatékony lenne, de 87mg/100g Mg tartalma felülmúlja 
többi zöldség-társait. Ca, K, Zn, Mn tartalmát lehet még 
említeni.
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A cékla felhasználása
A cékla jól bírja az erőteljes fűszerezést, jól illik húsokhoz 

és sajtokhoz, az ecetes céklasalátán túl friss zöldsaláták-
ba is finom, de meg is süthetjük, és köret, főzelék, leves, 
szendvicskrém sőt sütemény hozzávaló is lehet belőle. 
Zsenge leveleit salátába nyugodtan beletépkedhetjük.  

Levét kinyerhetjük és gyümölcslével keverhetjük, de 
turmixokba is adhatjuk. Ipari körülmények között szárított 
céklaport is készítenek (és kapszuláznak étrend kiegészí-
tőnek) valamit természetes ételszínezékként használják 
fel (pl. száraztésztákhoz, joghurtokhoz, szörpökhöz). Léte-
zik ún. céklabor is, melyet citrom, cukor és borélesztővel 
hosszan érlelnek. A céklarépa ez utóbbi formája cukorbe-
tegségben nem javallott.
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taRECEPTEK  
ZAB ÉS CÉKLA RECEPTEK

Zabpiskóta (8 szelet)

Hozzávalók:
200 g zabpehelyliszt (zabpehely lisztté darálva) 
6–8 db tojás nagyságtól függően
édesítőszer ízlés szerint (kristályos: pl. eritrit)
1 kiskanál étkezési szódabikarbóna
fahéj
szegfűszeg
Ízlés szerint meggyet, almát, áfonyát szórhatunk bele

Elkészítés:
1. Válasszuk szét a tojásokat, tegyük külön edénybe a 

sárgáját és a fehérjét.
2. A tojások sárgájához keverjük hozzá az eritritet fehé-

redésig. 
3. A zabpehelylisztbe keverjük el a szódabikarbónát és a 

fűszereket – fahéjat, szegfűszeget ízlés szerint.
4. Verjük fel a tojások habját, majd kezdjük el óvatosan 

adagolni a tojáshabot a keverékhez. 

5. Végül kiolajozott pitesütő formába (24 cm-es) öntjük a 
tésztát és 10 percig 180 fokon, majd további 15 percig 
160 fokon sütjük.

Tápanyagtartalom – 1 szeletben (gyümölcs nélkül szá-
molva:

Energia: 156 Kcal, Fehérje: 8,3 g, Zsír: 5,9 g, Szénhidrát: 
16,3 g
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Zabkenyér (15 szelet)
Hozzávalók: 

30 dkg zabliszt
10 dkg búzasikér
5 dkg apró szemű zabpehely
2 teáskanál só
1 teáskanál szódabikarbóna
7 gramm instant (szárított) élesztő
1 evőkanál (8 g) olvasztott kókusz zsír
4 dl langyos víz

Fetás céklakrém (10 adag)

Hozzávalók: 
1 db közepes cékla – 20dkg  15 dkg feta sajt
1 kis fej vöröshagyma – 5dkg  2 dl natúr joghurt
1 gerezd fokhagyma (választható) 1 kávéskanál őrölt kömény

Elkészítés:
1. A céklát vagy vízben megfőzzük, vagy párolóban puhára pároljuk, majd 

apró lyukú reszelőn lereszeljük.
2. A fetát villával összenyomjuk, és a joghurttal összekeverjük.
3. A hagymát szintén lereszeljük, és a céklához adjuk. 
4. A céklát a fetás joghurttal összekeverjük, és kis köménnyel fűszerezzük.
    Mártogatósnak vagy teljes őrlésű kenyérre / rozskenyérre kenve kitűnő.

Tápanyagtartalom – az egészben:
Energia: 546 Kcal, fehérje: 37 g, zsír: 31,9 g, szénhidrát: 28,8 g

Tápanyagtartalom – 1 adagban:
Energia: 54,6 Kcal, fehérje: 3,7 g, zsír: 3,2 g, szénhidrát: 2,8 g

Elkészítés:
1. A szárazanyagokat (zabliszt, zabpehely, búzasikér, só, 

élesztő, szódabikarbóna) egy tálba tesszük és fakanál-
lal összekeverjük.

2. A szárazanyagok közepébe egy gödröt készítünk, ami-
be beletesszük az olvasztott kókuszzsírt, és fél dl vizet.

3. A folyadékokat fakanál segítségével összekeverjük a 
liszttel, majd fél decinként összekeverjük a többi víz-
zel, míg végül egynemű, kissé ragacsos tésztát nem 
kapunk.

4. A tésztát egy tiszta konyharuhával letakarjuk és meleg 
helyen 1 órán át kelesztjük.

5. Egy kenyérsütő formát vagy más tűzálló tálat kibéle-
lünk sütőpapírral, majd beletesszük a zabkenyerün-
ket.

6. A tetejét megszórjuk olajos maggal és 160 fokra elő-
melegített légkeveréses sütőben 45 perc alatt készre 
sütjük.

7. Rácson hagyjuk teljesen kihűlni, utána szeleteljük.

Tápanyagtartalom:
Teljes kenyér, olajos-magos szórás nélkül:

Energia: 1439 kcal, fehérje: 53,4 g, zsír: 33,3 g, szénhid-
rát: 230 g

Ha 15 szeletre vágjuk, egy szelet (olajos-magos szórás 
nélkül):

Energia: 95,9 kcal, fehérje: 3,56 g, zsír: 2,22 g, szénhid-
rát: 15,33 g
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Meggyleves – zabpehellyel sűrítve  
(5 főre)
Hozzávalók: 

1 kg magozott meggy (fagyasztott v. friss)
1/2 db kezeletlen héjú citrom
1 rúd egész fahéj
5 dkg zabpehely
3 dl sovány tejföl
szegfűszeg
édesítőszer (energiamentes)
csipet só

Elkészítés:
1. Egy lábasban kb. 1 liter vizet fel teszünk forrni. 
2. Beletesszük a fűszereket: darabolt citrom, szegfűszeg, 

fahéj, édesítő, 1 csipet só.  
3. Forrásig melegítjük, ekkor hozzáadjuk a meggyet.
4. Amíg ez felforr a zabpelyhet a tejföllel homogén álla-

gúra mixeljük.
5. A forró levesből kis adagokban hozzáteszünk a tejfölös 

habaráshoz, majd a tűzről lehúzott levesbe visszaönt-
jük a keveréket és még forralunk rajta egyet röviden.

Tápanyagtartalom – 1 adagban:
Energia: 351,1 Kcal, Fehérje:3,2 g, Zsír: 4,9 g, Szénhid-

rát: 19,37 g
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Diétás cikk  
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Holzmann Brigitta
dietetikus
www.mitegyel.hu

Hozzávalók a töltelékhez: 
12 dkg reszelt sovány sajt
2 dl sovány tejföl
10 dkg leveles (fagyasztott v. friss) spenót
1 kisebb gerezd fokhagyma
só, bors
1 ek. olaj

Elkészítés:
1. A palacsinta hozzávalóit egy botmixerrel elturmixoljuk. 

15 percet állni hagyjuk, ha szükséges pici vizet még 
adhatunk hozzá.

2. Pár csepp olajjal megkent kerámia palacsintasütőn ki-
sütjük a palacsintákat.

3. A töltelékhez a spenótot az olajon megfonnyasztjuk, 
fokhagymával és sóval, pici borssal ízesítjük.

4. Megtöltjük a palacsintákat és a tetejüket sajttal és tej-
föllel díszítjük.

Tápanyagtartalom – 1 adag töltött palacsintában:
Energia: 372,5 Kcal, Fehérje:19,4 g, Zsír: 16,8 g, Szén-

hidrát: 32,1 g

Céklás palacsinta spenóttal és reszelt 
sajttal (4 főre)

Hozzávalók: 
12,5 dkg durum liszt
1 db nagyméretű tojás
3 dl 1,5%-os tej
10 dkg főtt vagy sült cékla finomra reszelve
1/2 kávéskanál só
1 ek. olaj a sütéshez



SPRINGMED KÖNYVSAROK: 1117 Budapest, 
Fehérvári út 12. (a rendelőintézet földszintjén)  
TELEFON: (06 1) 279 2100 / 2232-es mellék
HONLAP ÉS WEBÁRUHÁZ: www.springmed.hu

CUKORBETEGEKNEK AJÁNLJUK!

Minden SpringMed kiadványra 20% kedvezményt adunk 
a SpringMed Könyvsarokban és a SpirngMed Webáruházban!
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