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Köszöntő
Végre valós lépések történnek az
egészségügyben (?!)
Talán ezúttal jó hírrel (is) szolgálhatok: Az Emberi Erőforrás Minisztérium Minisztere rövidesen teljes körű,
reformmal felérő komplex programot terjeszt a Kormány
elé, ill. ennek a Pénzügyminisztérium (az újrázó MNB elnök és csapata) által kidolgozott 330 pontos változatából
29 pont részletesen foglalkozik az egészségüggyel, a betegség megelőzéstől az alapellátáson át a kórházak működésének alapvető átstrukturálásáig. Végre! – sóhajtottam
fel és talán nemcsak én, hanem az egészségügy szereplői
és a még nem vagy már beteg állampolgárok. Egyelőre
arról nem szól a fáma, hogy mindez milyen anyagi vonzatokkal jár, pontosabban az egyetlen talpon maradt még nem kormány-közeli napilap megszellőztette, hogy a Miniszter 1000–1500 milliárdos számlát nyújt be a Kormánynak. Az erre vonatkozó
kérdésre válaszolva a legújabb kormányszóvivő nemes egyszerűséggel és faarccal csak annyit
mondott: „a lap hazudik”. Hogy miért, vajon ennél sokkal többet, vagy sokkal kevesebbet szán a
Kormány az egészségünkre, arra már nem tért ki. Mindenesetre a tervezett lépések két legfontosabb, legradikálisabb és legnagyobb hatással járó intézkedése a szükségletekhez igazított ellátórendszer és a valós költségekre épülő finanszírozás megteremtése. Arra, hogy ez elkezdődjön,
még várnunk kell négy hónapot és akkor majd meglátjuk, miképpen valósítható ez meg.
Azonban továbbra is dominálnak a rossz hírek. Az már közhely, hogy a magyarság egészségi
állapota katasztrofális, az európai nemzetek listáján már az utolsó 2-3 helyen osztozunk. Ebben
viszont csak 20–30%-ban felelős az egészségügy. A legújabb példa is ezt igazolja: a tavaly ősszel
megindult vastagbélrák-szűrésre behívottak átlag 20%-a jelent meg, pedig időben történő felfedezés esetén egy olyan gyakori rákfajtáról van szó, melyben évente 8000-en betegednek meg és
közülük 10% évente elhalálozik. Hihetetlen alacsony tehát a lakosság egészségtudatossága és az
egészségügy szereplőivel való együttműködési képessége. Ezért is állunk a világon a dobogó első
helyén a rákhalálozásban. A példa csak egy a sok közül.
Tudom, nagyon könnyű és szükséges is az embereket elmarasztalni. De a mai média-lehetőségek vajon segítenek-e az egészség-tudatosság növelésében? Több évtizeddel ezelőtt az akkori
egyetlen TV csatornán és a közrádióban számtalan műsorban jutottam szóhoz és gyakorolhattam
az egészségnevelést. Nem beszélve a zseniális Czeizel Endréről, akinek a folytatólagos műsorait
az ország 70%-a lélegzet visszafojtva figyelte. Ma viszont mit segít nekünk az 50–100 tv- és több
tucat rádiócsatorna, köztük a számos „közszolgálati”? Feleségem szokta mondani, „már unalmas, hogy a hirdetéseket időnként érdektelen filmek szakítják meg.” Vajon mennyibe kerülne az
évi 80 milliárdból gazdálkodó köz TV-nek hetente egészségnevelő, egészség tudatosságot fokozó műsorokat a hirdetések közé beiktatni? Még mindig maradt az ország határán belül néhány
száz magas szintű tudással és kiváló beszédkészséggel rendelkező szakember, akik e műsorokban
szerepelhetnének, és komoly segítséget nyújthatnának a lakosságnak az egészség-tudatosság
fokozásában. Bár látnánk már ezeket és más rendkívül fontos célok megvalósításának az első
tényleges lépéseit.
a főszerkesztő:
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Programajánló

SZUTIKÁTA DIAB-PSZICHO KONFERENCIA
2019. MÁJUS 11. (SZOMBAT)
Kedves Diabéteszes Gyermekes Szülők! Kedves 1-es Típusú Diabéteszes
Fiatalok, Felnőttek!

ELŐADÁSOK
2019. tavaszán ismét megszervezzük bensőséges, a diabéteszes lelki
oldalával foglalkozó rendezvényünket
pszichológusok, coachok és motivációs előadók részvételével.

KONZULTÁCIÓ
Lehetőségetek lesz személyesen,
négyszemközt is konzultálni pszichológusokkal személyes elakadásaitok
vagy kérdéseitek kapcsán. Időpontot
a személyes konzultációkra a rendezvényre érkezve, a regisztrációnál fogtok tudni.

PROGRAMOK NAGYOBB
GYEREKEKNEK
Az idén már várjuk a 10 éves vagy
annál idősebb gyermekeiteket, akik

kimondottan szeretnének játékos
vagy motiváló pszichés foglalkozásokon részt venni.
Előadóink lesznek többek között:
– Deliága Éva gyermek-pszichológus,
– Csóka Judit meseterapeuta, pszichológus,
– Máté Orsolya pszichológus

Várjuk szülőket, fiatal felnőtteket
a rendezvény önkéntes munkáira és
középiskolásokat közösségi munkára.
Jelezzétek az űrlap kérdései között, ha
jönnétek. (Az önkéntes segítők nem
fogják hallani az előadásokat, mert
a feladatok nagy része az előadótermen kívül lesz.)

Sok-sok különleges programmal készülünk, ne hagyjátok ki!
A részletes programért figyeljétek
Facebook oldalunkat és honlapunkat!
Helyszín: Appy Centrum – Budapest, Nyugati tér 1.

A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött. A részvétel feltétele
az ezen a linken található űrlap kitöltése.
Kocsisné Gál Csilla
Szurikáta Alapítvány

A Juvenilis-Diab-Help Alapítvány sok szeretettel meghívja Önt és kedves Családját a Rómeó és Júlia című jótékonysági előadására.
A jegyek megrendelhetők és elővételben kaphatók:
Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna képviselőnél
E-mail: zsuzsanna.nagy74@gmail.com
Telefon: +36 30 265 0288, vagy a Facebookon
vagy Szabó Gabriellánál személyesen, hétfőn és csütörtökön 8–13 óra között.
Cím: Budai Gyermekkórház Diabetes Szakambulancia
1023 Budapest Bólyai u. 5–9., telefon: 345-0600/3115
A jegyek megvásárlásával a cukorbeteg gyermekek nyári
edukációs táboroztatását támogatja.
Juvenilis-Diab-Help Alapítvány, 1023 Budapest Borbolya u. 2.
Bankszámlaszám: 65100149-10014138
Adószám: 19668356-1-41
Szeretettel várunk Mindenkit!
A JDH csapata
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Elismerés

GYULA VÁROSÁÉRT KITÜNTETŐ CÍM

DR. H. NAGY KATALIN
RÉSZÉRE

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. H. Nagy Katalin PhD., a Békés Megyei
Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza Gyermekosztályának
gyermekdiabetológus
főorvosa,
gyermekpulmonológus, a Diaboló Alapítvány a cukorbeteg gyermekekért elnökhelyettese részére Gyula Városért kitüntető címet adományozott.

D

r. H. Nagy Katalin 1965. február 24-én született Békéscsabán. Egyetemi tanulmányait a Szent-Györgyi
Albert Orvostudományi Egyetemen végezte. A diploma
megszerzése óta a Békés Megyei Központi Kórház Pándy
Kálmán Tagkórház Gyermekosztályán dolgozik. Nevéhez
fűződik a kórházban a gyermekdiabetes gondozás megalapítása. Jelenleg mintegy 180 diabeteszes gyermek
és fiatal áll gondozása alatt. Tagja a Magyar Gyermekorvosok Társaságának, a Magyar Diabetes Társaságnak,
a Magyar Tüdőgyógyász Társaságnak. A Társaságnak. A
„Diaboló a cukorbeteg gyermekekért” Alapítvány kuratóriumának elnökhelyettese. Dr. H. Nagy Katalin az
Aranyanyu-díj 2014 évi közönségdíjasa. Olyan orvosi
hivatást gyakorló személy, aki a Békés Megyei Központi Kórházban fiatal pályakezdők példaképe lehet, olyan
gyulai lakos, aki a családok életében jelen van.
A Békés megyei cukorbeteg gyermekeket nevelő szülők
Kati doktor nénire és csapatára, a Hétpettyes Angyalokra egyszerűen csak anyukájukként tekintenek. Angyalaiknak ajánlva szeretetkönyv is készült, melyben szülők és
gyermekek írják le diabéteszes történeteiket. Dr. H. Nagy
Katalin a gyógyításon belül nem könnyű feladatot vállalt
magára.

Vele találkoznak elsőként azok a szülők, akik látszólag
a semmiből, egyik pillanatról a másikra az intenzív osztályon találják magukat gyermekükkel. A diagnózis – 1-es
típusú diabétesz – hallatán a kezdeti sokk után muszáj
belevágni a nagy kalandba, ami egy szembesüléssel kezdődik: többé semmi nem lesz úgy, mint azelőtt. Ettől a felismeréstől kezdve egy örök láthatatlan köldökzsinór köti
össze a családokat Katalinnal. Mire az intenzív osztályról
több hét után hazaindulnak, a Hétpettyes Angyaloknak és
a csapattal együttműködő szülői hálózatnak köszönhetően a döbbenetből ébredező szülők már szakszerűen mérik
napi több alkalommal a vércukrot, bátran adják be az inzulint, megtanulják a szénhidrátszámítást, és elkezdenek
berendezkedni új életükre. Az első évben mindenki tudja,
estefelé hol van Kati doktor néni: kongresszuson, vacsorafőzés közben és ügyeletben egyaránt érkezik az esti négyöt telefon: jelentés a mérésekről, segítségkérés, leginkább
pedig a vágy néhány megnyugtató, pánikot elűző jó szóra.
Bármilyen élethelyzet adódik, Kati doktor néni ott áll a
család mellett, támogatja őket nappal és őrzi az álmukat
éjjel. Richter Aranyanyu, Év Embere Békés megyében, 21
Nő az egészségügyért díjas.
A képviselő-testület e díjjal elismerését fejezi ki a gyermekgyógyászat területén kiemelkedő hivatástudattal
végzett tevékenységéért, valamint a gyermekkori diabéteszes betegeket és családjukat támogató civil kezdeményezések eredményességéért.
Szerkesztőségünk szívből gratulál a kitüntető címhez.
Forrás: Diaboló Alapítvány
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Elismerés

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK!
Jakab Kati nénivel, a Cukorbetegek
Egri Egyesületének elnökével, öt évvel ezelőtt ismerkedtem meg. Egy
tv riportban figyeltem fel rá, ahol
elmondta, hogy ő is gyerekkora óta
cukorbeteg. Nálam néhány hónappal előtte diagnosztizálták a cukorbetegséget.
Kati néni elmondta a műsorban, hogy
mikor és hol lesz a következő programja az egyesületnek. Elmentem, és
megkérdeztem tőle, hogy segítene-e
nekem, mert nagyon el vagyok keseredve a cukorbetegségem miatt. Rögtön igent mondott. Azóta nagyon jó
barátságban vagyunk, mindenben számíthatok rá, magabiztos, határozott és
vidám lettem, már nem aggódom.
Megalakítottuk a Cukorbetegek Egri
Egyesületének Ifjúsági Tagozatát. Egyre több cukorbeteg fiatal csatlakozik
hozzánk, akik megismerve Kati nénit,
nem bánkódnak tovább betegségük
miatt, mert ott áll előttük az élő példa, hogy cukorbetegként is lehet az
egészségeshez hasonló, teljes értékű
és boldog életet élni. Volt olyan társunk, aki nem tudott mosolyogni miután kiderült a diabétesze és fel akar-
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ta adni az életét addig, amíg közénk
nem jött. A fiatal cukorbetegeknek
külön programokat és táborokat szervezünk, ahol nagyon jól érezzük magunkat és sokat tanulunk. A vezetőség többi tagja is sokat segít nekünk,
de Kati néni a szíve-lelke az „egésznek”. Most nagyon büszkék vagyunk
rá, mert elismerést kapott dr. Nyitrai
Zsolt Eger és térsége országgyűlési
képviselőtől, a társadalmi ügyekért
felelős miniszterelnöki megbízottól,
aki kiemelt figyelmet fordít a cukor-

betegek ügyére. Ennek kapcsán kérdeztem Kati nénit az életéről.
Hogyan derült ki a cukorbetegsége
és hogyan élte meg azt?
– Kilenc éves koromban lettem 1-es
típusú cukorbeteg, amikor egy táborozásból hazaértem. Az ott töltött 10
nap alatt úgy lefogytam, hogy a szüleim rám sem ismeretek, amikor leszálltam a buszról. Nagyon gyenge voltam
és állandóan szomjas. Szerencsére a
háziorvos rögtön megállapította, mi a
baj. Azonnal kórházba küldött. Jöttek
hozzám a látogatók, hoztak csokit is,
amit betettem a fiókomba. Gondoltam, majd megeszem, ha már nem
leszek cukorbeteg. Hamarosan rájöttem, hogy ilyen már nem lesz soha.
Családunkban senki nem volt cukorbeteg. Szüleim nagyon elkeseredtek,
nem értették, hogy mit csinálhattak
rosszul. Nekem kellett őket vigasztalnom: élek és már a cukorszintem is
helyreállt!
A felnémeti templomban töltöttem
gyerekkorom nagyrészét, mert anyukám ott volt gondok, sok szép emlékem köt oda. Sok erőt kaptam a Jóistentől és sok szeretetet a szüleimtől,
nagymamámtól, dédimtől, amit mindig igyekeztem viszonozni. Otthon
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sokat segítettem, minden munkából
kivettem a részem. Megtanultam sütni-főzni, gyönyörű kézimunkákat készítettem ajándékba szeretteimnek,
de a kerti munkában is mindig helyt
álltam. Mindig kitűnő tanuló voltam,
mindenben a legjobb akartam lenni,
hogy megmutassam, én is érek an�nyit, mint az, aki nem cukorbeteg.
Jelentkeztem az egri Gárdonyi Gimnázium matematika-fizika szakára.
Kiváló tanáraim és társaim voltak, jól
tanultam, sok versenyt és pályázatot
nyertem. Nem éreztem hátrányát a
cukorbetegségnek se ott, se máshol,
csak azt sajnáltam, hogy nem tudtam
elmenni osztálytársaimmal a több napos kirándulásokra.
Az inzulint az első pillanattól saját magam adtam be. De akkor még
nem voltak ilyen modern eszközök,
saját magamnak kellett kifőzni a fecskendőket és a tűket, amik igen vastagok és nagyok voltak. Egy desztillált
edénybe kellett tartani, amit nem
tudtam magammal vinni. Vércukormérőről akkor még csak álmodtam.
Azt kívántam, hogy az órám ne csak
az időt mutassa, hanem a vércukromat is. És az álom több mint 45 év
múlva valóra vált, amikor már nincs
is rá szükségem. A több évtized alatt
úgy megtanultam a szervezetemre figyelni, hogy már mérés nélkül is előre
tudom azt az értéket, amit a vércukormérőm mutatni fog.
Azt viszont álmodni sem mertem,
hogy ilyen jó és biztonságos inzulinok
lesznek, amit bárhová magammal
vihetek és bárhol beadhatok. Viccesen azt szoktam mondani, hogy az
egészséges embert az különbözteti
meg cukorbetegtől, hogy az egyik a
hasnyálmirigyében, a másik pedig a
táskájában hordja az inzulint!
Persze a dolog ennél komolyabb! A
cukorbetegnek jobban oda kell figyelni magára, meg kell tanulni a diétát,
az élelmiszerek CH tartalmát, miből
mennyit fogyaszthat, mennyi inzulint
kell beadni egy adott étkezéshez, az
otthoni kezelési módokat, együttműködve az orvosával. A cukorbetegnek
nagy a felelőssége betegsége kezelésében. Ehhez azonban nagyon sokat

kell tennie. Amikor kiderült a betegségem, elolvastam minden ezzel kapcsolatos könyvet és információt.
Hogyan alakult a további élete?
– A férjemmel 1980-ban ismerkedtünk meg, azóta szeretjük egymást.
Soha nem merült fel közöttünk a cukorbetegségem, mint probléma. Én
nem tekintettem magam másnak,
éltem az életem ugyanúgy, mint a
többiek. Tanári diplomát szereztem,
boldog családot alapítottam. De láttam, hogy nem megy ez mindenkinek
ilyen könnyen, ezért megpróbáltam
másoknak is segíteni, akik hozzám
fordultak. Mivel magam is érintett vagyok, átérzem a sorstársaim helyzetét
és sokat tudok segíteni nekik tanác�csal, tapasztalatok átadásával, példamutatással, kedvességgel, baráti jó
szóval, egy-egy biztató mosollyal.
Amikor 1987-ben terhes lettem
és Budapestre kerültem az 1.számú
Belgyógyászati Klinikára, dr. Kerényi
Zsuzsa diabetológus, aki maga is gyerekkora óta cukorbeteg (azóta már jó
barátom), azt mondta, hogy jobb az
átlag vércukoreredményem, mint az
egészségeseknek. Kiváló orvosaim vannak, dr. Harcsa Eleonóra és dr. Juhász
Elek, akiktől sokmindent megtanultam
a cukorbetegség otthoni kezeléséről,
diétáról. Ez volt a szerencsém! Ennek
és a terhesség alatti odafigyelésnek, a
jó vércukorértékeknek köszönhetően,
amit napi hétszeri inzulinadással tudtunk elérni, egészséges gyermekünk

született, a 4. házassági évfordulónk
napján. Lányunk jogtanácsosként dolgozik az egri Polgármesteri Hivatalban
és mellette a Közszolgálati Egyetem
közigazgatási mesterképzésén szerez
másoddiplomát.
Mi indította arra, hogy társaival
együtt megalakítsa a Cukorbetegek
Egri Egyesületét?
– Amikor 9 évesen a cukorbetegséggel a kórházba kerültem, volt ott
egy társam, egy kedves, velem egykorú fiú, akinél szintén akkor derült ki a
cukorbetegség. Nagyon jól összebarátkoztunk, együtt tanultuk meg beadni az inzulint és a diétát. Olyan jó
érzés volt, hogy nem vagyok egyedül
a bajommal. Ez is hozzájárult ahhoz,
hogy megalakítsuk a 1997-ben cukorbetegek egri közösségét orvosainkkal
és 65 sorstársammal.
A Cukorbetegek Egri Egyesületét
vezetem, amelynek több száz tagja
van. Nagyon sokat tudunk segíteni
egymásnak. A baráti jó szó, a sorstársi tanács néha többet ér a pánikba
esett, friss cukorbeteg számára, mint
az orvos intelme. Érzi, hogy nincs
magában a problémájával és kaphat
tanácsot a több évtizedes cukorbeteg
múlttal rendelkező sorstársaktól a cukorbetegség „túléléséhez”. Közösségben, sorstársakkal, barátokkal együtt
könnyebb elviselni bármit.
Mivel országos működési körű
egyesület vagyunk, minden évben
szervezünk országos és nemzetközi
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programokat is. Az idén már 14. alkalommal rendezzük meg, szeptember 21–22-én Eger Civil Ünnepéhhez
kapcsolódva, az Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót, ahová az ország
minden részéből és a határon túlról is
érkeznek partneregyesületek. 2016ban megalakítottuk a Diabetes Civil
Társaságot, amelynek ügyvivői vagyunk és már több mint ezer cukorbeteg sorakozott fel mögöttünk.
Munkáján és egyesületei feladatain
túl sok más egyéb tevékenységet is
végez. Hogy bírja energiával?
– Ezek az elismerések és társaim
szeretete visz mindig tovább. Vezetője vagyok az egri Markhot Ferenc
Kórház Felügyelő Tanácsának és az
Egri Civil Kerekasztal Egészségügyi,
Szociális és Karitatív Szekciójának,
amelynek delegáltjaként részt veszek az Eger MJV Önkormányzat Városi Szociális és Családügyi Bizottság
munkájában, ahol szintén a betegek,
hátrányos helyzetű emberek érdekeit képviselem. Szívesen kalauzolom
városomban a civil delegációkat és a
partneregyesületek tagjait is.
Nemzetközi és országos kampányokba is bekapcsolódik egyesületünk. Említene néhány példát!
– 2006 óta minden év november
14-én kapcsolódunk az ENSZ Diabetes Világnapi kampányához, amikor
a világ számos helyén ismert épületeket „öltöztetnek” kék fénybe, hogy
közös fellépésre szólaljunk fel a cukorbetegség napjainkban tapasztalható
rohamos terjedése ellen. Egerben a
Városháza épülete és annak erkélyén
levő nagy transzparens hívja fel az
emberek figyelmét a cukorbetegség
veszélyeire.
Tavaly december 16-án egyesületünk is részt vett a „Jónak lenni jó!”
adománygyűjtő kampányban. Hat élő
bejelentkezésünk volt Eger legszebb
pontjairól cukorbetegek gyerekeink
és ismert egriek közreműködésével a
közmédia adománygyűjtő műsorába,
ahol a diabéteszes fiatalok táboroztatására gyűjtöttek. Amikor minap
az egyik kis cukorbeteg társunkat
megkérdezte a kezelőorvosa, hogy
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megy-e az idén táborba, azt felelte,
hogy én csak a Jakab Katiék táborába
akarok menni. Reméljük, hogy az idén
is jól sikerül a táborunk! Orvosaink és
szakápolóink segítik munkánkat és
a szülőket is meghívjuk. Nagyon jól
érezzük magunkat együtt, fiatal és
idősebb sorstársak. Minden találkozás ünnep számunkra. Van Mézvirág
kórusunk, fiatal cukorbeteg énekeseink, zenészeink! Jelszavunk a jókedv
és derű, ami betegségünk ellenére is,
bearanyozza életünket.
A Cukorbetegek Egri Egyesületének
és Kati néninek a munkáját már
többször is elismerték? Hogyan hat
ez a további munkájára?
– Bel- és külföldön egyaránt ismernek és elismernek bennünket,
amit több fontos díj is tanúsít. Egyesületünk elsőként kapta meg a Lang
Gusztáv-díjat a szakmától, mint a
cukorbetegekért legeredményesebben dolgozó civil szervezet, az „Eger
Csillaga”-díjat a város polgáraitól,
a Civil Partnerség-díj a határon túli
cukorbeteg egyesületektől, a vásárlók szavazatai alapján kétszer lettünk
nyertesei egy helyi nagyáruház „Ön
választ, mi segítünk!” pályázatának.
A legnagyobb elismerés számomra
Nagyasszonyi-Díj, a Pro Agria szakmai
díj, amit, 2016-ban kaptam meg és a
most kapott országgyűlési képviselői
elismerés.
Nagyon örülök, hogy Nyitrai Zsolt
Eger és térsége országgyűlési képviselője, aki a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott
is, felkarolta a cukorbetegek ügyét.
Ennek kapcsán figyelt fel egyesületünkre. Jól esik, hogy elismerte azt
a munkát, amit társaimmal együtt,
több mint 20 éve végzek. Ez sok erőt
és további lendületet ad ahhoz, hogy
még nagyobb lelkesedéssel végezzem
a közöségi munkámat.
Mire a legbüszkébb az életében?
– Nagyon büszke vagyok a családomra, hogy egészséges, okos gyermekem és egy nagyon szerető férjem
van, akik mindenben segítik munkámat. Büszke vagyok a nagycsaládom-

ra is, a cukorbetegek közösségére,
az egyesületem vezetőségére és tagságára, a Mézvirág kórusunkra, az
ifitagozatra, akikkel nagyon jó csapatot alkotunk.
Arra is büszke vagyok, hogy 20 év
alatt egyetlenegy havi betegoktató
klubfoglalkozásunk sem maradt el. A
legkiválóbb szakemberek fogadják el
meghívásunkat, amire mindig nagy az
érdeklődés. Ingyenes szűréseinkkel
több száz embert mentettünk meg
a cukorbetegség szövődményeitől,
amiről nagyon sok köszönet tanúskodik vendégkönyvünkben.
Örülök, hogy jó kapcsolatot ápolunk az egri Markhot Ferenc Kórház
és Rendelőintézettel, Eger MJV Önkormányzatával, és intézményeivel,
a cégekkel, a médiával és a partner
civil szervezetekkel. Habis László Eger
polgármestere rendezvényeink állandó résztvevője. Eger hat testvérvárosának cukorbeteg egyesületével és
sok határon túli magyar egyesülettel
vagyunk partnerségben, erősítve civil
oldalról is a városok közötti együttműködést.
Nagy öröm számomra, hogy a Magyar Diabetes Társaság elnökeitől
meghívást kaptam a szakmai társaság tagjai közé és beválasztottak az
országosan megjelenő Diabetes újság
szerkesztőségébe is. Nagyon hálás vagyok, hogy híreink már több mint egy
évtizede mindig megjelenhetnek a
DiabFórum magazinban is, így együtt
még többet tudunk segíteni sorstársainknak.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatja munkánkat! Kati néninek pedig ezúton is gratulálunk az elismeréshez és a további munkájához sok
erőt és jó egészséget kívánunk!

Demeter Kata,
Cukorbetegek Egri Egyesülete,
Ifjúsági Tagozatának vezetője
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Betegoktatás

NÁTHA, IMMUNRENDSZER,
TÁPLÁLKOZÁS
A télen gyakori légúti fertőzéseket többféle vírus is okozhatja. A nátha, amelyet gyakran megfázásnak, meghűlésnek nevezünk, olyan enyhe vagy súlyosabb felső
légúti vírusfertőzés, amelyet orrdugulás és orrfolyás,
tüsszentés, torokfájás, köhögés, hőemelkedés vagy láz,
fejfájás és rossz közérzet jellemezhet. Ezt megkülönböztetjük az influenzától, a bakteriális torokgyulladástól, a
bronchitistől (hörgők gyulladásos megbetegedése), az
arcüreggyulladástól, és az allergiás tünetektől, melyek
szigorú orvosi felügyeletet igényelnek(1).

A táplálkozás és az immunrendszer
kapcsolata – bizonyítékok, hitek, tévhitek
Az immunrendszer megfelelő működésének fenntartása fontos a meghűléses betegségek megelőzésében, és az
esetlegesen már kialakult tüneteknek az enyhítésében, az
időtartam lerövidítésében, valamint az állapot súlyosságának mérséklésében(2).
A szervezet természetes ellenálló képessége javítható,
ha étrendünk megfelelő mennyiségben tartalmazza az
immunrendszer felépítéséhez, aktivitásához szükséges
teljes értékű fehérjéket, az ásványi anyagok közül cinket,
továbbá egyes vitaminokat (C-, D-, E- vitamin), és elegendő mennyiségű folyadékot(3).
Egyre több kutatás foglalkozik a népi gyógyászatban
évszázadok óta használt gyógyhatású termékek (pl.
probiotikus készítmények, méz), gyógy- és fűszernövények (pl. fokhagyma, echinacea, ginzeng), vagy a belőlük
készült étrend-kiegészítők hatásaival. Számtalan reklám
ajánlja ezeket, a fogyasztónak nehéz megítélni, hogy valóban hatásosak-e vagy sem.

Fehérje
Immunrendszerünk hatékony működéséhez jó minőségű fehérjére van szükség, mely a tejtermékekben (pl.
túró, joghurt), húsokban, halakban, tojásban található. Az
állati eredetű termékeknél – a további egészségi hatások
figyelembevételével – célszerű a kis zsírtartalmú, sovány
készítményeket választani. Ezek hasznosulásának, anyagcseréjének egyik nélkülözhetetlen tényezője a B6-vitamin, melynek gazdag forrása többek között a barna rizs,
és a teljes kiőrlésű gabonatermékek(3).

Cink és C-vitamin
A C-vitamin és a cink fontos szerepet játszik az immunvédelemben és az egészség fenntartásában. Sajnos azon-
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ban bevitelük gyakran elégtelen, hiszen legtöbben nem
az ajánlásnak megfelelően táplálkoznak(4,5), ezért hiányuk
működési zavarhoz vezethet.
Az cink legfontosabb étrendi forrásai a tökmag, a sovány marhahús, és a hüvelyes növények. Ahhoz pedig,
hogy elegendő C-vitaminhoz jussunk, fogyasszunk naponta többször friss gyümölcsöt (pl. citrusfélék, kivi) és zöldséget (pl. zöldpaprika, savanyú káposzta).
Az étrend-kiegészítők hatását vizsgálva egy kutatásban
C-vitamin (napi 1000 mg) és cink (napi 10 mg) kombinációját alkalmazták kúraszerűen megfázás esetén, ami
jelentősen hatékonyabbnak bizonyult, mint a placebo. A
tünetek enyhülése gyorsabban következett be, ugyanakkor a betegség időtartamának csak minimális csökkenése
volt megfigyelhető(6,2). Más vizsgálatok azt hangsúlyozzák,
hogy a cinkkészítmények hatása még további felméréseket
igényel. Csökkentik ugyan a megfázás tüneteinek súlyosságát, időtartamát(1), de mellékhatásai (pl. ízérzés vesztés,
hányinger) lehetnek, és a kockázatok meghaladják a klinikai vizsgálatokban eddig tapasztalt előnyöket(1,7). Gyakran
és sokan használják a C-vitamint megfázás esetén, mely
étrend-kiegészítő formájában szinte minden élelmiszerboltban elérhető. Egy 29 kutatást elemző vizsgálat szerint

D-vitamin
A D-vitamin az immunválasz fontos szabályozója. Rendkívül sok tanulmány hozzáférhető a témában, melyek
eredményei még nem teljesen egyértelműek. Több vizsgálatban összefüggést találtak a D-vitamin magasabb szérumszintje és a kevesebb légzőszervi fertőzés között, sőt
a D-vitamin-kiegészítést biztonságosnak és hasznosnak
ítélték meg légúti fertőzés esetén(8). Más felmérésekben
azonban a D3-vitamin kiegészítésben részesülők esetén
nem igazolódott(9), hogy ritkábban betegednének meg,
mint a placebót kapók(1), és nincs szignifikáns összefüggés
a szérum D-vitamin szintje és az alsó légúti fertőzések gyakorisága vagy súlyossága között(10).
Mivel a D-vitamin pótlása, pl. az OTÁP felmérések alapján nem étrendi kérdés(4), célszerű kiegészíteni a táplálékunkat az őszi-téli időszakban D-vitaminnal, melynek
mindig személyre szabottnak kell lennie(2). Ezt Zittermann
és munkatársai is javasolják a normális immunműködés
fenntartása, és a fertőzések megelőzése érdekébe(11).
A szolárium elősegíti ugyan a barnulást, de hatására
nem képződik az emberi szervezetben D-vitamin(12). Érdekességként megjegyzendő, hogy a megfelelő D-vitaminpótlás az autoimmun betegségek kiegészítő kezelésében
kedvező hatású(13).

E-vitamin
A káros szabadgyököket hatástalanító E-vitaminnak
szintén fontos szerepe van a légutak egészsége szempontjából, valamint segíti az immunsejtek képződését. Az
étolajokon kívül többek között a gabonacsírákban és tojássárgájában található meg(3). Egy vizsgálat azonban arra
hívja fel a figyelmet, hogy az E-vitamin kiegészítés eredményei még nem meggyőzőek(1), ezért további kutatások
szükségesek hatásának igazolására.

Folyadék
Felső légúti fertőzés esetén, ha valakinek nincsen étvágya, nem kell erőltetni az evést, egy-két napig elegendő
a bőséges folyadékbevitel. Ilyenkor legalább napi 2–2,5
liter víz, tea, limonádé, gyümölcslé, stb. elfogyasztása
szükséges, amivel hőemelkedés, láz esetén elkerülhető
a kiszáradás és a baktériumok is könnyebben kiürülnek a
szervezetből(14).

Probiotikumok
A bélrendszerünknek jelentős szerepe van az immunvédekezésben. A probiotikus tejtermékek olyan hasznos
baktériumokat (főleg lakto- és bifidobacillusokat) tartal-

maznak megfelelő mennyiségben, amelyek a vastagbélben megtelepedve kevesebb életteret hagynak a kórokozóknak, így támogatják a bélflóra és a védekező rendszer
épségét(15). Ezeket az élelmiszereket ezért érdemes naponta fogyasztani.
Egy 12 kutatást elemző tanulmányban azt találták, hogy
a placebót kapó csoporthoz képest a probiotikumot étrend-kiegészítő formájában fogyasztóknál csökkentek az
akut légzőszervi fertőzések, és a betegség átlagos időtartama is. Azonban hangsúlyozzák, hogy a bizonyítékok
egyelőre elégtelenek, ezért több, korrektül megtervezett,
specifikus vizsgálat szükséges a hatékonyságuk tisztázására(1).

Méz
A mézet, mint ételt, és mint gyógyító szert ősidők óta
használják. Hatásának tisztázására, megértésére az elmúlt
évtizedekben több kutatócsoport is végzett vizsgálatokat.
Ennek keretében igazolódott mikrobaszaporodást gátló
hatása (mintegy 60 baktériumfajra, néhány gombára és
vírusra), mely a felső légúti betegségek kezelésében is jól
használhatóvá teszi(16). Egy felmérés azt mutatta, gyermekek esetén a méz este fogyasztva csökkentheti a köhögést,
és javítja az alvás minőségét(17). Megjegyzendő azonban,
hogy esetleges allergizáló hatása miatt a mézet nem szabad 12 hónapnál fiatalabb gyermekeknek adni.

Fokhagyma
A népi gyógyászatban már bevált fokhagyma (Allium
sativum) jellegzetes ízét és illatát adó hatóanyagáról
(allicin) kimutatták, hogy baktérium és vírusellenes hatású. Érdemes ezért főzéshez és salátákhoz bátran használni.
A fokhagymát étrend-kiegészítő formájában is széles
körben alkalmazzák. Egy több kutatást magába foglaló
összegző elemzés eredménye szerint azonban, még nincs
elegendő bizonyíték ezeknek a készítményeknek a megfázás megelőzésére vagy kezelésére gyakorolt hatásának
igazolásáról(18).

Echinacea
Az Echinacea (kasvirág) növényi készítményeket régóta
használják a megfázás kezelésében, a tapasztalatok alapján joggal. Kevesen tudják azonban, hogy az Echinacea
termékek összetétele jelentősen különbözhet (pl. a növények fajtájától, az extrakciós módszerektől, esetleg más
összetevők hozzáadásától függően). Gyógyászati célra főként a keskenylevelű (Echinacea angustifolia) és a bíbor
(Echinacea purpurea) kasvirág fajokat alkalmazzák. Egy
több ezer résztvevőre kiterjedő vizsgálatban Echinacea
mono-készítményeit placebóval összevetve azt találták,
hogy – egy terméket kivéve – nem volt jelentős különbség
sem a megfázás megelőzésben, sem a tünetek enyhítésében. Mivel azonban sokféle termék kapható, további vizsgálatok szükségesek a klinikai hatás tisztázására(19).
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a legalább 200 mg/nap C-vitamin készítményt rendszeresen szedő felnőtteknél és gyerekeknél a megfázás időtartama 8%-os, illetve 14%-os csökkenést mutatott(7,1). Az
elemzés azonban azt is kimutatta, a tünetek kialakulása
után terápiásan adott C-vitamin nem csökkentette a tünetek időtartamát vagy súlyosságát(1).

Betegoktatás

Ginzeng
A ginzeng (Panax ginseng) főleg a keleti kultúrában
számít értékes gyógyító növénynek. Étrend-kiegészítőként való használata a megfázás megelőzésében egyelőre ellentmondásos, mert jelenleg nem áll rendelkezésre
elegendő meggyőző bizonyíték ennek megítélésére. Egy
vizsgálatban különféle eredetű ginzeng készítmények hatását elemezték, az eredmény: a készítmények némelyike
javította a betegek tüneteit, míg másoknál ez nem volt jelentős mértékű(17).
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Jelenleg rendelkezésre álló korábbi
tablettás vércukorcsökkentők

DPP-4 gátlószerek, gliptinek

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
Metformin: Merckformin, Adimet, Meforal, Metfogamma,
Metformin, Mylmet, Stadamet
Mindezek összesen 131 fajta néven, ill. adagolásban és
kiszerelésben

GLP-1 hatást utánzó injekciós
készítmények
Exenatid: Byetta, napi 2 injekció
Liraglutid: Victoza, 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 keveréke:
Xultophy, napi egyszeri alkalmazásra
Glargin inzulin+lixisenatid keveréke:
Suliqua 10-40, Suliqua 30:60

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

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

Inzulinkészítmények (21 fajta)
Gyorshatású humán inzulinok, étkezés előtt 30 perccel adagolva
• Actrapid, Humulin R, Insuman Rapid. Ampulla, patron, 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, patron, előretöltött toll
Humán gyorshatású és NPH inzulinok keverékei, étkezés előtt 30
perccel adagolva
• Humulin M3, Insuman Comb 25, Insuman Comb 50. Ampulla,
patron, előretöltött toll
Ultra gyorshatású és NPH analóg inzulin keverékek étkezés előtt
0–10 perccel adagolva
• NovoMix 30, HumalogMix 25:75, 50:50. Patron
Hosszú hatástartamú analóg inzulinok
• Glargin inzulin: Lantus, Abasaglar. Patron, előre töltött 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
• Glargin inzulin+lixisenatid keveréke: Suliqua 10-40, Suliqua
30:60
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INZULINKEZELÉS GYERMEKKORBAN 10.
INTENZÍV INZULINKEZELÉS INZULINPUMPÁVAL
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Az inzulinpumpával megvalósított inzulinkezelés lényegében nem más, mint a korábbiakban részletesen taglalt bázis-bólus kezelés egyik formája.
A legfontosabb különbség az, hogy az ún. bázis inzulinszükségletet nem a naponta egyszer vagy kétszer befecskendezett bázisinzulin biztosítja, hanem „folyamatos” infúzió formájában a bőr alá bejuttatott ultragyors hatású
inzulin. A „folyamatos” szó azért került idézőjelbe, mert ez
valójában nem folyamatos infúzió, hanem a pumpa bizonyos időközönként (ez a gyakoriság a pumpa típusától és/
vagy a bázis adagjától függ) mini-inzulinpólusokat adagol
a bőr alá, amelyek a véráramba bejutva a „valódi vénás”
infúzióhoz hasonlóan, egyenletes inzulinszintet biztosítanak. Ezzel a módszerrel tehát az étkezések közötti időszakban és éjszaka potenciálisan egyenletesebb inzulinszint
biztosítható, mint a bázisinzulinokkal.
Fontos leszögeznünk, hogy a pumpakezelés jelenlegi
formájában nem mesterséges hasnyálmirigy, vagy mesterséges béta-sejt. Az optimális inzulinadag (bólus és bázis) kiszámítását a kezelőorvos segítségével, a pácienseknek saját maguknak, illetve szüleiknek kell elvégezniük.
A pumpakezelés tehát nem csodaszer, csak azoknak a
gyermekeknek, illetve családoknak ajánlható (és csak
azok várhatnak tőle az intenzív injekciós kezelésnél jobb
eredményeket), akik kiterjedt ismeretekkel rendelkeznek
a diabétesszel kapcsolatban, rendszeresen végeznek vércukorvizsgálatot, valamint képesek az étkezések szénhidráttartalmának kiszámolására és annak az inzulinadaggal
történő összehangolására.

A pumpakezelésre vállalkozó diabéteszesnek azt is tudnia kell, hogy a készüléket állandóan, éjjel-nappal viselnie
szükséges, az csak rövid időre (fürdés, úszás, egyéb testmozgás stb.) vehető le.
Az orvosi indikáció, aminek figyelembe kell vennie a betegbiztosító rendelkezéseit is (erről később még bővebben
olvashatnak), önmagában még nem elég a pumpakezelés
megkezdéséhez. A gyermeknek (kivéve a csecsemőket és
az egészen fiatal gyermekeket) magának is el kell fogadnia
az inzulinkezelés e korszerű, de az injekciós kezelésnél jóval bonyolultabb módozatát.
A szülők általában a gondozóorvostól hallanak először
a pumpakezelésről vagy más szülők elmondásai, saját olvasmányaik, internetes tájékozódásuk alapján, netán direkt marketing hatására szorgalmazzák ezt. A gyermekek
táborozás, kórházi kezelésük során találkoznak pumpakezelésben részesülő társakkal.
Az injekciós kezelésről pumpakezelésre történő átállítás a gyermek-pumpacentrumok (Budapest – Heim Pál
Gyermekkórház, Szent János Kórház, Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Debrecen, Győr,
Gyula, Miskolc, Hódmezővásárhely, Kiskunhalas, Nyíregyháza, Pécs, Székesfehérvár, Szeged, Veszprém) egyikében
történik.
A pumpakezelés indikációja igen felelősségteljes döntés
mind a kezelőorvos, mind a páciens és családja számára.
Ebben, mint minden döntésünkben, tévedhetünk is. Ezt
ne éljük meg kudarcként. Ha a pumpakezelés nem hozza
meg a várt eredményt, mindig visszatérhetünk a korábbi,
vagy egy másik intenzív inzulinkezelési módra.
A hazánkban jelenleg forgalomban lévő mindhárom inzulinpumpa-típus (Animas, Medtronic és Roche) egyaránt
alkalmas felnőttek és gyermekek kezelésére is.
A diabéteszes gyermekek pumpakezelése már hazánkban is több évtizedes múltra tekint vissza. Az első pumpák
a múlt század nyolcvanas éveiben jelentek meg (jóval nagyobbak voltak a maiaknál, sokkal kevesebb „funkcióval”
rendelkeztek, mai szemmel talán primitívebbnek tűnhetnek, de megbízhatóan működtek), a modern készülékek
az ezredfordulót követő években terjedtek el.
Prof. Dr. Soltész Gyula
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HIPOGLIKÉMIA

– TESTSÚLY NÖVEKEDÉS/CSÖKKENÉS
VÉRCUKORCSÖKKENTŐ TERÁPIA 5.
NEM INZULINJELLEGŰ VÉRCUKORCSÖKKENTŐ KÉSZÍTMÉNYEK

Magazinunk előző négy számában
körüljártuk hipoglikémia és a testsúly alakulás kérdéskörét a vércukorcsökkentő tabletták, majd a
humán és analóg inzulinok alkalmazásával kapcsolatban. Ezúttal – a
sorozat befejezésében – a vércukrot
a tablettás készítményeknél jobban
csökkentő, nem inzulin jellegű injekciós készítményekről lesz szó.
Ezek a bélhormonok – elsősorban
az ún. GLP-1 – hatását utánzó készítmények, melyek mérsékelten fokozzák ugyan az inzulinelválasztást, de
csökkentik a táplálékfelszívódás sebességét, és az agyra hatva kifejezett
étvágycsökkentő hatással is rendelkeznek. Alkalmazásukra a korábban
szedett vércukorcsökkentő tabletták
kiegészítéséül kerül sor.
Ma már számos készítmény áll belőlük rendelkezésre. Az első volt az
exenatid, melyet naponta kétszer kell
adagolni, a második a napi egyszeri
adást igénylő liraglutid, ezt követte
a szintén naponta egyszer alkalmazandó lixisenatid, végül rendelkezünk további két tartós hatású készítménnyel, melyeket hetente egyszer
kell adagolni. Ezek a tartós hatású
exenatid és a dulaglutid.
E készítmények az alkalmazásuk
kezdetén mellékhatásként az esetek
többségében hányingert, hányást
okozhatnak, majd 2-3 héten belül
ezek a mellékhatások megszűnnek.
A fő hatásuk viszont mind az éhomi,
mind az étkezések utáni vércukorszintek csökkenése, ennek révén a
HbA1c szint akár 1,2–1,8%-kal való
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mérséklése. Az étvágycsökkentő
hatás eredményeként viszont a helyesen diétázó betegek esetében a
testsúly is jelentős mértékben csökkenhet, akár 3–8 kg-mal. Nagyon
fontos tudni, hogy hipoglikémiát önmagukban nem okoznak. Ha GLP-1
hatással rendelkező szert kap a beteg,
DPP-4 gátló gliptin tabletta adása felesleges
És hogy feltegyük a koronát a sorozat végére, azon betegek esetében,
akiknek metformin, esetleg SGLT-2
gátlószer és GLP-1 analóg készítmény
kombinált alkalmazásával se csökkenthető a HbA1c szint a kívánt 7%
körüli tartományra, rendelkezünk kétfajta GLP-1 analóg és hosszú hatású
inzulin kombinált készítménnyel. Az
egyik a liraglutid és a degludek inzulin
egyetlen előretöltött tollban kiszerelt
kombinációja, melyből naponta egyszer, maximum 50 E adható. Azért

ennyi, mert 50 E inzulinban 1,8 mg
liraglutid van, mely a maximálisan
adható mennyiség. A másik készítmény a lixisenatid és a glargin inzulin
keveréke, melyből a két komponens
eltérő arányának megfelelően kétfajta előretöltött tollal rendelkezünk, az
egyikre a neve mellé 10–40, a másikra 30–60 jelölés szerepel.
Mindkét kombinált készítmény
képes 2% feletti HbA1c szint csökkentésre, jelentősen kiegyensúlyozottabb vércukorprofilt eredményez,
vagyis csökkennek a túl alacsony és
a túl magas vércukrok. A GLP-1 komponens hatásaként pedig a testsúly is
csökkenhet, akár több kg-mal.
A fent írtaknak csupán egyetlen
árnyoldala van: a különböző GLP-1
hatást utánzó készítmények havi költségvonzata – magas NEAK támogatás
ellenére – 8–15 ezer Ft-ig terjed.
Dr. Fövényi József

A DCONT.HU HASZNA (31.RÉSZ)
 NEM MINDENHATÓ AZ INZULINPUMPA-KEZELÉS...
A jelen esetismertetés a korábbiakhoz képest abszolút
újdonsággal szolgál, ugyanis egy 4 éven át inzulinpumpa
kezelésről intenzív inzulinadagolásra visszaállított betegemről van szó.

3. ábra

T. Gábor jelenleg 65 éves egyetemi tanár, aki 1985 óta
1-es típusú diabéteszes, 1994 óta, tehát éppen 25 éve áll
gondozásunk alatt és ezen negyed század során HbA1c
szintjét soha nem sikerült 8% alá vinni. Ezek az elmúlt évben is 8,5-8,7% között mozogtak. A beteg normális testal-
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ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ

Önellenőrzés
katú, rendszeresen sportol, viszonylag gyakran ellenőrzi a
vércukrát és a pumpakezelés mellett 20-21 E körül mozgott a napszakoknak megfelelően 5 különböző rátájú bázisinzulin adagja és 20-22 E között az étkezési+korrekciós
inzulin adagok. Egyáltalán nem állíthatom, hogy Gábor úr
nem tett meg mindent anyagcsere egyensúlya fenntartásáért. Ennek ellenére vércukrai széles határok között ingadoztak, sok volt mind a hiper- mind a hipoglikémiás érték,
melyekre legtöbbször sem a beteg, sem én nem találtunk
magyarázatot. Kiemelném azt is, hogy vércukor értékeit a
Dcont-hu-ra havonta rendszeresen feltöltötte.
A múlt hónapban inzulinpumpája felmondta a szolgálatot és tekintettel a 8% fölötti HbA1c értékekre, NEAK
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2. ábra
támogatással újabb pumpa beszerzése nem állt módjában. Ezért átállítottam lefekvés előtt alkalmazandó 18 E
degludek bázisinzulinra és 3x8 E liszpro étkezési inzulinra. Ezek után nézzük meg, milyenek voltak a vércukrok a
múlt év végén és milyenek most, a pumpakezelés leállítása után.
Az 1. ábra tavaly októberi két hét eredményét mutatja táblázatban. Jól látható a piros értékek dominanciája.
A 2. ábrán a pontdiagram szerint a vércukrok jó 50%-a a
céltartományok fölött mozgott. Ezt erősíti meg a 3. ábra
is, melyen az egyes napszakokban mért vércukor értékek

3. ábra

SZAKORVOSI JAVALLAT
DIGITÁLIS VÉRCUKORMÉRÉSRE
A Dcont® eNAPLÓ segítségével igen gyorsan „áttölthetőek” a
mérőben tárolt adatok számítógépre, majd onnan a digitális
térbe („felhőbe”), így lehetőség nyílik további elemzésükre is.
A digitalizált vércukormérés következő lépcsője a mobiltelefonos
applikáció, mely Bluetooth-kapcsolat segítségével tudja a vércukorértékeket „letölteni” a készülékből.
Nagy előnye, hogy itt már lehetőség van nemcsak az étkezések
előtti és utáni mérés, valamint az aktív testmozgás jelölésére
(ezeket a mérő „alapból” tudja), hanem olyan fontos körülmények is rögzíthetők, amelyek jelentősen befolyásolják az aktuális
értékeket (menstruáció, akut betegségek). Emellett az éppen
bevitt szénhidrátmennyiség, valamint az alkalmazott inzulin
megadása is lehetséges. Így már valóban teljes képet kaphatunk
állapotunkról, ezért használata javasolt!
Dr. Török András
diabetológus szakorvos
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átlaga és szórása látható. Ezek az esetek több mint egyharmadában 10 mmol/l fölé estek.
A következő három ábra az ez év február 2-án bevezetett degludek-liszpro inzulinkezelést követően a február
utolsó két heti állapotot tükrözi. A 4. ábrán a táblázaton
belül jelentősen csökkent a piros értékek és megnőtt a
zöld és sárga (esetenként hipoglikémiás) értékek aránya.
Az 5. ábra 4 hiperglikémiás kiugrástól eltekintve zömmel
a céltartományokon belüli értékeket mutat. A 6. ábrán a
különböző napszakokban két 10 mmol/l-es átlagértéken
kívül mind 5-7 mmol/l közötti vércukor átlagok láthatók.

4. ábra
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Gábor úr sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzi magát,
közérzete jelentősen javult és ha az étkezési inzulin adagokat csökkentjük, akkor ritkulni fognak a túl alacsony értékek és valószínűleg a reaktív kiugrások is.
Lehet, hogy egyes esetekben a 42 órás hatástartamú
degludek bázisinzulin alkalmazása jobbnak bizonyulhat az
inzulinpumpa kezelésnél? A közeljövő erre remélhetőleg
választ ad.
(folytatjuk)
Dr. Fövényi József

Önellenőrzés
5. ábra

6. ábra
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MEGALAKULT A T1DM SZÖVETSÉG
1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZESEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE
2018. október 7-i előkészítő ülését
követően 2018. november 14-én
megalakult az 1-es Típusú Diabéteszesek Magyarországi Szövetsége,
rövid néven T1DM Szövetség. Az
alapítók olyan civil szervezetek és
képviselőik, akik 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, felnőttek és
családjaik számára segítséget, támogatást nyújtanak, valamint különböző programokat, képzéseket,
táborokat szerveznek számukra.
A szövetség hivatalos megalakulása
napjául szimbolikusan a Nemzetközi
Diabétesz Világnapot választotta − ezzel is szeretnénk felhívni a figyelmet
az 1-es típusú diabétesszel élők képviseletének fontosságára.
A szövetséget az alábbi szervezetek
képviselői hozták létre: Alapítvány
a Cukorbetegekért, Diabétesz Generációk Alapítvány, Diaboló Alapítvány, Heves Megyei Diabetes Szövetség, Juvenilis-Diab-Help Alapítvány,
MentaPRO Alapítvány, Miskolci Gyermekdiabétesz-gondozó, Nyír-Diabet
Egyesület, Sportos Cukorbetegekért
Egyesület, Szurikáta Alapítvány. Az
Országos Germekdiabétesz Napon
csatlakozott a győri Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület.
Elmodhatjuk, hogy a hazai, 1-es típusú cukorbetegséggel élőkkel foglalkozó szervezetek csaknem fele deklarálta, hogy saját tevékenységeiken
túl közösen is szeretnének tenni az
általuk képviseltekért. Bár e csoport a
diabéteszesek nagy családjának csak
kb. 10%-át teszi ki, talán éppen emiatt nehezebb megmutatni, milyen nehézségekkel küzdünk, mire van szükségünk. Bízunk benne, hogy közösen
fellépve több sikert érhetünk el, és
amit eddig a szervezetek csak lokális
eredményként könyvelhettek el (vagy
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épp úgy sem), azt most az egész hazai
érintett csoportra és környezetükre is
kiterjeszthetjük.
Nagy örömünkre a gyermekek gondozását végző szakemberek támogatását a Szövetség magáénak tudhatja
– igyekszünk rászolgálni a bizalomra,
és együttműködni a kitűzött célok eléréséért.
Szövetségünk munkacsoportokban
kezdett dolgozni. A közös munkánkat
öt, jól körülhatárolható cél érdekében
indítottuk el, amelyek a következők:
S edukáció egységesítése, rendszerbe szervezése (az érintettek
és családjaik, valamint a velük
kapcsolatba kerülő pedagógusok,
edzők edukációja egyaránt fontos
célunk);
S közétkeztetés megfelelő szabályozásának és megbízható tevékenységének elérése (pl. a konyhai személyzet edukálása);
S táborozási lehetőségek kiszélesítése (Erzsébet-tábor, valamint
napközis táborok működése egységes alapelvek mentén);
S támogatások rendszerének kibővítése (mind a pénzbeni ellátásokra, mind az eszközökre – szenzorra, pumpára stb. – vonatkozóan);
S tudatos, tervezett és szervezett
kommunikáció és érdekképvise-

let megvalósítása a döntéshozók,
a szakmai szervezetek és szakemberek irányába (megbízható
ismereteket és a tagszervezetek
programjait közvetítő honlap létrehozása, kapcsolattartás hazai
és külföldi társszervezetekkel,
szakmai szervezetekkel, közös érdekképviselet megvalósítása az
állami szervek, döntéshozók felé
stb.).
A szövetséghez a későbbiekben
bármely, hasonló tevékenységi körrel működő szervezet csatlakozhat,
e szándékukat a lentebb megadott
elérhetőségek bármelyikén jelezhetik. Várjuk szeretettel a közös munkát
fontosnak tartó civil szervezeteket!
A T1DM Szövetség nevében:
Kerekes Andrea
okleveles közösségfejlesztő és
civil szakember, ügyvivő

Kapcsolat:
Kerekes Andrea, ügyvivő
kerekes.andrea@mentapro.hu;
+36209546417
Kosznáné dr. Pule Ilona, ügyvivő
info@diaboloalapitvany.hu;
+36308581366
Szabóné Balogh Zsuzsanna, ügyvivő
nemvagyegyedul07@gmail.com;
+36208247702

DIABOS GYERMEKEK NYÁRI TÁBOROZÁSA – „JÓNAK LENNI JÓ!” KAMPÁNY
„A táborozással hármas célkitűzést
igyekeztünk megvalósítani. Az igazi kikapcsolódás mellett a tábori
együttlét és a közös programok a
legjobb lehetőséget kínálták a hatásos egészségnevelés, a diabetes
edukáció megszervezéséhez is. Végül a sok mozgás, az egészséges, diétás nővér által összeállított étrend
és nem kevésbé a felszabadult, vidám gondtalan élet és a hangulat
következtében a diabeteses állapot
javulását is vártuk”.
Ez az idézet az Orvosi Hetilap 1980ban megjelent cikkéből származik
(Soltész Gyula, Dizseri Tamás, Gálfi
Ilona és Kardos Mária: Diabeteses
gyermekek nyári táborozása. 121. évfolyam, 45. szám,
2769-2770. oldal). A közlemény a Barta Lajos professzor
(Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika) nevéhez fűződő első hazai gyermektáborozás (1966) újraindítása idején
íródott. 1980 nyarán az orfűi tó melletti táborozást a Pécsi
Tudományegyetem Gyermekklinikája szervezte. Az akkori
idők viszonyait jól jellemzi két körülmény. Vércukormérő
készülék még nem volt, az anyagcserehelyzet megítélését
a reggeli és esti vizeletcukor vizsgálat segítette, kiegészítve
a limitáltan rendelkezésre álló Dextrostix vércukor-csíkkal,
ami egy színskála felhasználásával segített a vércukor durva megbecslésében. Edukációs segédanyag hiányában az
Oxfordi Gyermekklinikáról kölcsön kapott filmet (ami egy
11 éves diabos fiú életét mutatja be) színes videokazettán
rögzítettünk és szinkronizáltunk.
Az elmúlt közel 40 esztendőben országszerte sok gondozó szervezett nyári (és téli) táborozásokat, amelyek egy
részéről ismételten beszámoltunk.
A táborozás két különleges, speciális formája a győriek
által az újonnan diagnosztizált kisgyermeket nevelő családok részére rendezett Törp tábor Szépalmán és a Bátor
Tábor Hatvan mellett.
Talán a legnagyobb számú, gyermeket (100–150) egykét hetes turnusban a Balatonlellei tábor fogadta a nyolcvanas években, ahol az orvosi ellátást a pécsi és szegedi
gondozó munkatársai biztosították. A lellei tábornak a
Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) gyermeküdülő-

je adott otthont, ahol egyébként nem diabéteszes úttörők
nyaraltak (ld. fotók).
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LELLÉTŐL ZÁNKÁIG

Gyermekdiabétesz
Cikkünk aktualitását a közmédia 2018. december 16-i „Jónak lenni jó” műsorfolyama (és
a megelőző médiakampány) adta. A jótékonysági kampány célja az volt, hogy adományokat
gyűjtsön az 1-es típusú cukorbeteg gyermekek
és fiatalok táboroztatására. A 10 részes, egész
napos program megismertette a közönséget a
gyermekkori 1-es típusú diabétesszel, a diabos
gyermekekkel és családjukkal.
Négy városból (Budapest, Eger, Győr és Gyula) helyszíni tudósításokat is láthattunk, ahol a
helyi gyermekdiabétesz gondozók és az őket
segítő alapítványok érdekes, ötletes műsorokat készítettek a gyermekek számára. Testvérlapunk különszáma, a DIABETES Junior részletes tudósítást közölt az eseményről.
A műsor családokon keresztül mutatta be a diabos gyermekek életét. Mintegy 30 gyermek szólalt meg és beszélt
arról, hogyan éli meg diabéteszét. Számos szülő a kamera
előtt emlékezett vissza a diabétesz felismerésének körülményeire. Megrendítő és szívszorító történeteket hallottunk. A hét éves Patrikot a balatoni nyaralásból félkómás
állapotban vitték haza és orvoshoz. A 11 éves, aktív sportoló Dávid fáradékonyság miatt kereste fel a sürgősségi
osztályt, ahonnan saját lábán ment tovább az intenzív
osztályra, mint kiderült 62 mmol/l volt a vércukorszintje.
Az egyéves Zoé furcsán lélegzett, ezért először tüdőgyulladásra gondoltak. A másfél éves Márk egyik reggel nem
volt ébreszthető, a szülők mentőt hívtak, kórházba szállítás során 36 mmol/l vércukorszintet mértek. A kétéves
Tiát egy ideje már nehezen javuló középfülgyulladással
kezelték, pénteken látta orvos, hétfőn reggel otthonában
leállt a légzése, újra kellett éleszteni. Hosszan tartó intenzív osztályos kezelés és rehabilitáciő lett az elkésett diagnózis következménye. A kilenc éves Barnabás édesanyja
az orvosi rendelőben látta meg a Szurikáta Alapítvány
plakátját, ami a diabétesz tüneteit mutatja be, és ennek
alapján saját maga ismerte fel gyermekének cukorbeteg-
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ségét. Zoé családjának másik városba kellett költöznie,
mert gyermeküket egyetlen óvoda sem fogadta be.
Felléptek és megszólaltak 1-es típusú diabétesszel élő,
országosan ismert felnőttek is, köztük Hevesi Tamás énekes, aki több évtizedes diabos tapasztalatait osztotta meg
a nézőkkel, szorgalmazva a vércukor-érzékelők mielőbbi
teljes körű egészségbiztosítói támogatását.
A kampány rendkívül sikeresnek bizonyult, a gyermekkori diabétesz ügye eddig soha nem látott nagy nyilvánosságot kapott, és több mint 131 millió forint gyűlt ös�sze. Ennek közel negyede, mintegy 120 ezer (egyenként
„250 forintot érő”) telefonhívásból (13630), ami jól mutatja azt, hogy ez a nemes cél milyen széles tömegeket
mozgatott meg.
Az eddigi információk szerint az összegyűlt pénzből a
gyermekek az Erzsébet Alapítvány zánkai gyermeküdülőjében táborozhatnak majd vasárnaptól péntekig tartó
turnusokban és családi hétvégeken, illetve az ország több
helyén szervezendő napközis táborokban.
(2015/4. számunkban részletesen ismertettük a diabéteszes gyermekek táborozásának történetét.)
Prof. Dr. Soltész Gyula
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ANYAGCSEREHELYZET ÉS
KETOACIDOTIKUS ÁLLAPOT
Hosszabb távon befolyásolja-e az anyagcserehelyzetet, ha a diabétesz felismerése idején a gyermek
ketoacidotikus állapotban volt?
A SEARCH for Diabetes in Youth amerikai gyermek
diabetológus kutatócsoport a diagnózistól kezdve 13 éven
(medián 8 év) keresztül követett 1396 olyan gyermeket/
fiatalt, akiknek életkora a diagnózis idején még nem érte
el a 20 esztendőt (LM Duca és munkatársai: Pediatric Diabetes 2019 március). Közülük 397 (28%) volt a diagnózis
idején ketoacidotikus állapotban (vénás vér pH <7.25).
Az anyagcserehelyzet alakulását rendszeres (átlagosan
évi 3.4 alkalommal mért) HbA1c meghatározással követték.
A diagnózis idején a ketoacidotikus gyermekek HbA1c
értéke szignifikánsan magasabb volt nem ketoacidotikus
társaikénál (9.9% ± 1.5% versus 8.5% ± 1.4%). A különbség, ha kisebb mértékben is, de a több, mint egy évtizedes követési időn keresztül is megmaradt: minden évben
0,16%-al volt magasabb a glikált hemoglobin szint azokban a gyermekekben, akiknél a diabétesz felismerése
idején ketoacidózis volt jelen. Ez a különbség akkor is
megmaradt, ha az értékeket az egyéb esetleges befolyá-

soló tényezők (életkor a diagnózis idején, kezdeti C-peptid
szint, nem, etnikai hovatartozás, a család anyagi helyzete, inzulin kezelés módja, vércukormérések gyakorisága)
figyelembevételével statisztikai módszerekkel korrigálták.
A gyermekek egy harmada hazánkban is sajnos
ketoacidotikus állapotban van a diabétesz felismerése idején (Gyürüs Éva, Soltész Gyula és a Magyar
Gyermekdiabetes Epidemiológiai Munkacsoport. Gyermekgyógyászat. 65:36-40, 2014).

A KETOACIDÓZIS KEZELÉSÉNEK KÖLTSÉGEI
DIABÉTESZESEKBEN AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN
A diabéteszes ketoacidózis (DKA)
miatti kórházi felvétel inzulinnal
kezelt 18 év alatti kamaszoknál és
gyermekeknél nem ritka jelenség,
az orvosi irodalomban mintegy
5–7%-ra becsülhető.
Egy 8 éves időszakot vizsgáló hazai
felmérés azt találta, hogy évenként a
gondozott gyermekek 3.5%-a került
kórházba DKA miatt (H. Nagy Katalin
és Soltész Gyula: Gyermekgyógyászati Továbbképző Szemle. 2015. június,
136-139.oldal). Fontos megjegyezni, hogy a diabétesz felismerésekor
a DKA ennél sokkal gyakoribb, több
hazai felmérés szerint is a gyermekek közel harmadában DKA, mintegy
10%-uk pedig súlyos DKA észlelhető.

K. K. Dhatariya és munkatársai a
Diabetic Medicine brit orvosi folyóirat 2019. január 6-i számában egy
országos felmérés segítségével 71
ketoacidotikus epizód kezelési költségeit elemezték. A számítások főbb
elemei az intenzív osztályos ellátás, a
laboratóriumi és egyéb diagnosztikus
vizsgálatok költségei, a gyógyszerköltségek, az orvosi és az ápolószemélyzet fizetése voltak.
A kezelés átlagosan 15
órát vett igénybe és a gyermekek átlagosan 2.4 napot
töltöttek kórházban.
A kezelés teljes költsége
átlagosan 1387 fontot (mintegy fél millió forintot) tett ki.
Ebben a számításban nem

szerepelnek azok a költségek, amelyek a szülők kiesett jövedelméből
adódtak a gyermekük kórházi kezelése alatt.
Az 1-es típusú gyermek- és serdülőkori diabétesz gyakoribbá válásával
várhatóan ezek a költségek is növekedni fognak. Mindez aláhúzza a DKA
megelőzésének fontosságát.

A gyermekdiabétesz
rovat cikkeinek
szerzője, referálója:

Dr. Soltész Gyula

gyermek-diabetológus,
emeritus egyetemi
tanár
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MENT-A-KALAUZ
ÚTMUTATÓ AZ 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZHEZ

Egy újabb – diabéteszes gyermeket
nevelő szülőknek és családoknak
szóló – páciens-tájékoztató kiadvány megjelenése ma már szerencsére nem olyan szenzáció, mint
néhány évtizede, a nyolcvanas
években, amikor az első ilyen könyvecskék napvilágot láttak. Most
azonban egy merőben új, eddig ismeretlen műfaj születésének lehetünk tanúi. Ráadásul mindjárt egy
kitűnő mű született.
Szülők, köztük „diabos” gyermeküket nevelő szülők munkaközössége
(Bóta Tímea tanácsadó szakpszichológus, Kerekes Andrea diabétesz
edukátor, közösségfejlesztő, Kerekes
Gábor mérnök közgazdász, Muskát
Erika diabétesz edukátor, Szászné
Bedő Ágnes jogász) fogott össze és
Kerekes Andrea szerkesztésében létre hozott egy, a szerzők által nagyon
szerényen „füzetkének” titulált, valójában azonban egy több mint félszáz oldalas kiadványt.
A tájékoztató elsősorban frissen diagnosztizált diabéteszes gyermekek
szüleinek készült, a szerzők sok éves
„diabos” múlttal a hátuk mögött kívántak támogatást nyújtani sorstársaiknak.
A kiadványban tematikusan csoportosítva találhatók meg a legfontosabb
információk a gyermekkori 1-es típusú diabéteszről. Ezek forrása részben
a kezelőorvosoktól kapott információ,
részben a gyermek diabetológusok
által az utóbbi években írt közérthető szakkönyvek és páciens-edukációs
folyóiratok (köztük lapunk is), és természetesen a szerzők saját tapasztalatai voltak. És itt eljutottunk ahhoz a
ponthoz, ami a kötet sok erénye közül
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talán a legfontosabb. Az információk
úgy és csak azután kerülnek átadásra, miután átszűrődtek a gyermekéért
aggódó, őt szeretettel nevelő intelligens szülő sokéves tapasztalatán.

Már a bevezető sorok is (amelyek
ezen írás még egy korábbi generációhoz tartozó szerzőjét kissé meglepték
ugyan) rokonszenvet keltenek: „Először is kérjük, engedd meg, hogy te-

Hallatlanul fontos erénye a könyvnek a pszichés tényezők előtérbe
helyezése. Az orvosi tapasztalat is
egyértelműen igazolja, hogy a gyermekek kezelése a legmodernebb
inzulinok és segédeszközök (inzulinpumpa és folyamatos glükózérzékelő)
birtokában sem lehet sikeres a pszicho-szociális tényezők figyelembevétele nélkül. „Miért pont ő? Miért pont
velünk történik ez? Mit rontottunk
el? Lehet, hogy vannak olyan alternatív terápiák, amikkel gyógyítható
a diabétesz? Hogyan fogom számolni
mennyit ehet, hogy fogom tudni megszúrni? Hogyan fogom életben tartani? Kire tudom rábízni? Hogyan fogja
ezt elbírni a házasságunk? Ha velem
történik valami, ki fog gondoskodni
róla, ki fogja kezelni őt?” Sorakoznak
a súlyos kérdések, amelyekre a szülők
ebből az összeállításból válaszokat és
biztatást kapnak.
Egy külön, nagyon részletesen kidolgozott fejezet szól az ellátásokról,
amelyekre a diagnózis után a gyermekek jogosulttá válnak. Ide tartozik
a magasabb összegű családi pótlék,
az utazási kedvezmény, az étkezési
térítési díjkedvezmény, az ingyenes
tankönyvellátás, a gyermekgondozást segítő ellátás, a pótszabadság, az
ápolási díj és végül a közgyógyellátás.
Ezek az útmutatók igen sok segítséget
jelentenek a szülőknek, de egyben
rádöbbentik az olvasót arra is, hogy
mennyi felesleges papírmunkával és
utánajárással terheli meg a „hivatali
bürokrácia” a családokat, ahelyett,
hogy egyszerűsítené, könnyítené életüket. Ha egyszer például a szakorvosi igazoláson az olvasható, hogy az
„állapot végleges” (ami önmagában
véve is pontatlan, mert hozzá kellene
tenni, hogy „mai tudásunk szerint”),
akkor miért írja elő a rendelet a közgyógyellátási kártya kétévenkénti
meghosszabbítását? És egyáltalán, ha
alanyi alapon jár, akkor miért kell hozzá külön kérelmet benyújtani? Miért

kell még ezekkel is megnehezíteni a
családok életét?
Tapasztalat és bölcs szemlélet tükröződik a következő, a vércukor ingadozásokat elemző alfejezetből:
„A legtöbb, amit tehetünk, hogy
minden körülmények között higgadtak maradunk és ismerve az alkalmazott inzulinok hatóidejét, összetételét,
az inzulin gyermekre gyakorolt hatását… döntünk arról, hogy mit tegyünk
egy magasabb érték mérése után.”
Fontossága miatt kiemelendő a banális, lázas betegségekkel foglalkozó
fejezet (kedves illusztráló gyermekrajz: az ágyban fekvő menta béka
szájában hőmérő van). A gyakori,

mi nem szeretjük a „cukorbetegség”
és „cukros” kifejezéseket, gyermekünk egészséges, teljes életet él, bár
mindezt diabétesszel teszi, és szerintünk a farsangi fánk cukros, nem ő.
Azután később a Kamaszok fejezetben: Nekünk bevált „terápiás” mondatunk az idegesítő viselkedéshez:
„ez nem a mi gyerekünk, ezek csak
a hormonok” – persze ezt csak magunknak mondogatjuk, a gyereknek
sosem.

mindennapos, lázzal, hányással járó
betegségek, amelyek általában megnövelik az inzulin-igényt, a diabéteszes gyermeket, különösen a kisebb
gyermeket könnyen és gyorsan veszélybe sodorhatják. A szülők számára ebben a helyzetben (egyéb teendők között) a legfontosabb üzenet az,
amit a szerzők is hangsúlyoznak, hogy
az inzulin, semmilyen körülmények
között, még hányás, étvágytalanság
esetén sem hagyható el teljesen!
Még a nehéz napokat elviselhetőbbé tevő humorérzék is tetten érhető
ebben a remek kiadványban. Mindjárt az elején azt olvashatjuk, hogy…

Magyar Gyermekorvosok Társasága
Gyermek Diabétesz Szekciójának elnöke végezte. A menta békákat Mazár
Virág rajzolta, a borítótervet Kerekes Andria Flóra készítette. Kiadója a
MentaPRO Alapítvány a cukorbetegséggel Élő Gyermekek Családjaiért (a
Manta Marketing gondozásában).
A füzetet egy kétoldalas kis diabétesz-lexikon (orvosi kifejezések
gyűjteménye) vezeti be, az ajánlott
szakirodalom és megbízható online
felületek listája, részletes szénhidrát
táblázat, diab-napló, valamint a tanároknak, edzőknek írott mintalevél
egészíti ki.

A kötet szakmai lektorálását Körner
Anna gyermekgyógyász diabetológus,
a Semmelweis Egyetem docense,
a Magyar Diabétesz Társaság és a
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geződjünk! Sorstársak vagyunk – mi
ugyanazon mentünk keresztül, mint
most a ti családotok”.

Gyermekdiabétesz

XIV. ORSZÁGOS GYERMEKDIABÉTESZ NAP
BUDAPEST, 2019. JANUÁR 12. (BESZÁMOLÓ)

2019. január 12-én több mint
500 regisztrált vendég részvételével lezajlott a XIV. Országos
Gyermekdiabétesz Nap. Ezúttal a
jeles eseményt a Semmelweis Egyetem I. számú (Bókay) Gyermekklinikája és a Szurikáta Alapítvány a
Diabéteszes Gyermekekért a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központban közösen rendezte meg.
Ezzel a mindig nagy érdeklődésre
számot tartó rendezvénnyel annak állítunk emléket, hogy 1922. január 11én Torontóban egy 14 éves fiú ezen a
napon kapta meg a világon először az
életben maradást jelentő inzulin injekciót.
Az ünnepi megemlékezésre a diabéteszes gyermekek, családok és a szakemberek igen gazdag programmal
készültek. Az ünnepélyes megnyitón
először a pécsi Bagi Flóra barokk furulya szólóját, Telemann I. fantáziáját
hallgattuk meg, majd ezt követték
a köszöntő beszédek. Elsőként Dr.

Szabó Attila professzor, az. I. számú
Gyermekklinika igazgatója, klinikai
rektorhelyettes köszöntötte az egybegyűlteket, majd Dr. Körner Anna, az
MDT-MGyT közös gyermekdiabétesz
szekciójának elnöke, Dr. Tóth-Heyn
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Péter igazgatóhelyettes, Dr. Luczay
Andrea osztályvezető és Kocsisné Gál
Csilla, a Szurikáta Alapítvány kuratóriumi elnöke szólt a résztvevőkhöz.
Külön örömünkre szolgált, hogy ezúttal Dr. Szabó László Szombathely-i
főorvos, a Gyermekdiabétesz Nap ötletgazdája is velünk tudott ünnepelni,
és üdvözölte a résztvevőket.
Ezt követően több helyszínen, párhuzamosan zajlottak a programok;
míg az előadóteremben a diabéteszről szóló orvosi előadásokat lehetett
meghallgatni, az aulában elkezdődött
a diabéteszes gyerekek és fiatalok
gazdag műsora (sportbemutató, tánc,
riportok) Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna gyermekorvos, Magyar Márton
riporter és Boros Ádám középiskolai
diák moderálásával.

Az ebédet követően a Dr. Luczay
Andrea és Dr. Erhardt Éva (Az MDTMGyT közös Gyermekdiabétesz Szekció titkára) által moderált Civil Fórum keretei között bemutatkozott a
11 szervezetet tömörítő 1-es típusú
Diabétesz Szövetség. A szövetség jelenlevő tagjai egyenként mutatkoztak
be; a fórum fő témái a diabétesz edukáció és a táboroztatás voltak. Ezt követte a Dr. Körner Anna által moderált
szülő-szakember kerekasztal, ahol a
hallgatóság által felvetett kérdéseket
a jelen levő gyermekdiabetológusok
válaszolták meg. A szülőknek lehetőségük volt egyéni pszichológiai
konzultációra is Máté Orsolya (I. sz.
Gyermekklinika) és Szakmáry András (Szurikáta Alapítvány) pszichológusokkal. A felhőtlen mulatozás,

arcfestés, lufihajtogatás, ügyességi
játékok, társasozás, kézműveskedés,
zöldségfaragás, ajándékozás, Diabtotó, gyerekfoglalkozás a NEO Segítőkutya Egyesület tagjaival, táncház,
stb. mellett a résztvevők neuropathia
(Dr. Blatniczky László) és fogászati
(Dr. Végh Dániel) szűrésen is részt vehettek, valamint az Ilcsi Szépítő füvek
standjánál bőrápolási tanácsadásban
részesültek. Az ételkóstolókról a DiaWellness palacsintázó és az Eisberg
salátázó gondoskodott.
Az MDT-MGyT közös Gyermekdiabétesz Szekció vezetősége nevében
szeretnénk köszönetet mondani a
diabeteses gyermekeknek és szüleiknek, az összes szereplőnek és nem
utolsósorban a nagyvonalú szponzoroknak, akik lehetővé tették a XIV.
Gyermekdiabétesz Nap sikeres lebonyolítását.
Dr. Körner Anna
az MDT-MGyT közös Gyermekdiabétesz
Szekciójának elnöke

A gyermekdiabétesz
rovat cikkeinek
szerzője, referálója:

Dr. Soltész Gyula

gyermek-diabetológus,
emeritus egyetemi
tanár
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SZÖVETI GLUKÓZMONITOROZÁS
„AMI ELROMOLHAT, AZ EL IS ROMLIK” – MURPHY TÖRVÉNYE
Minden diabéteszes jól tudja, hogy a jó minőségű
anyagcsere fenntartásához folyamatos maximális erőfeszítés szükséges, erre azonban nem mindenkinek és
nem mindenkor van elegendő ereje és lehetősége.
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Egy ilyen esetet mutatok most be. H. Csaba 22 éves korában, 1993-ban lett 1-es típusú diabéteszes. Kezdettől fogva
én gondoztam. Másfél évvel ezelőtt már beszámoltam esetéről a szenzorvizsgálatok sorában. Akkor a közel negyed

si inzulinok adagolása is. Az is jól kitűnik, hogy a vércukrok
legalább 50%-ban a céltartományon belül mozognak.
Ez év eleje Csaba számára nehéz volt, nagyon sokat kellett dolgoznia, kiállítást rendezett és emiatt reggeltől-estig
otthonától távol lévén össze-vissza étkezett.
Ennek az eredménye: a HbA1c szint 7,8%-ra történt megemelkedése és a vércukrok túlnyomó többségének a céltartományok feletti szintje. Mindez jól látható a 2. ábrán.
A problémák csökkenésével Csaba újra nekidurálta magát
és nagyon reméljük, hogy a következő vizit alkalmával már
sokkal jobb vércukor- és HbA1c szinteket fog produkálni.
(folytatjuk)
Dr. Fövényi József
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százados együttműködést kudarcként éltem meg, melyen
nem javított az akkor már fél éve alkalmazott folyamatos
szöveti glukózmonitorozás sem. Ekkor HbA1c szintje 8,2%
volt, vércukoringadozásai változatlanul jelentősek voltak.
Az elmúlt év elején Csabát átállítottam degludek bázisinzulinra, mely esetében (is) „csodát” tett. A FreeStlye
Libre Flash alkalmazásával nyert vércukorgörbéi kisimultak, HbA1c szintje csökkent, múlt év második felében
7,1%-ra. Az ekkor lefekvés előtt adagolt bázisinzulin 32 E
volt, mely mellé Csaba a szénhidrát-fogyasztás függvényében még 3x5–10 E glulizin inzulint adagolt. Az 1. ábrán
látható 4 egymás után következő nap vércukorgörbéje és
hiányosan ugyan, de a szénhidrát-fogyasztás és az étkezé-

Tudta?

TOP10 EGÉSZSÉGÜGYI KIHÍVÁS – 2019
AZ EGÉSZSÉGÜGYI VILÁGSZERVEZET (WHO) SZERINT
A világ népességének egészsége számos komoly kihívással néz szembe ez évben is. Ezek a védőoltások által megelőzhető fertőző betegségektől (mint a kanyaró
és a diftéria) az antibiotikumokkal szemben rezisztens
baktériumokon át az elhízás és diabétesz nem fertőző
világméretű járványán keresztül a környezetszennyezésig, a klímaváltozásig és a többszörös humanitárius
krízisekig terjednek.

1. Légszennyezettség és klímaváltozás
A WHO szerint a légszennyezettség jelenti a legnagyobb
környezeti kockázatot: tízből kilenc ember naponta szen�nyezett levegőt lélegzik be. A mikroszkopikus méretű
szennyező részecskék a tüdőn át behatolnak az érrendszerbe, eljutnak az agyig és évente 7 millió ember idő
előtti haláláért felelősek. Ezen halálozások 90%-a az legszegényebb és közepesen fejlett országokra esik.
A légszennyezettség fő oka a fosszilis energiahordozókkal történő tüzelés, hő- és áramfejlesztés, mely a klímaváltozás elsőszámú oka. 2020-tól évente negyed-félmillió
ember elhalálozását okozza a klímaváltozás nyomán létrejövő alultápláltság, malária és hősokk.

3. Globális influenza pándémia
A világnak szembesülni kell egy újabb globális influenza járvánnyal, melynek sem kitörési időpontja, se súlyossága nem ismert. A globális védekezést behatárolja
a leggyengébb láncszem, azaz a legkisebb egészségügyi
felkészültséggel rendelkező országok. Ezért egy új vírustörzs megjelenésére fel kell készülni, feltűnésekor a
megfelelő vakcinák gyors elkészítésével és az antivirális
gyógyszerekkel védekezni ellene, elsősorban a szegényebb országokban.

4. Törékeny és sérülékeny körülmények
Több mint 1,6 milliárd ember (a világ teljes népességének 22%-a) olyan területen él, ahol tartós, elhúzódó krízis
uralkodik (életveszély, éhínség, állandó konfliktusok, a népesség kényszerű vándorlása), mindez párosulva az alap
egészségügyi ellátás hiányával. Ez a világ legtöbb régiójában előfordul.

2. Világméretű, járványszerűen terjedő
nem fertőző betegségek
A nem fertőző, rohamosan terjedő betegségek, mint a
diabétesz, a rák, a szív-érrendszeri betegségek világ szinten a halálozások 70%-áért (41 millió) felelősek évente.
Ebből 15 millió haláleset a 30–69 éves korúakra esik. Rohamos terjedésükért öt fő kockázati tényező a felelős: a
dohányzás, a kevés mozgás, az alkoholizálás, az egészségtelen diéta és a levegő szennyezettsége. Ezek a kockázati tényezők mentális betegségeket is generálnak, melyek
14 éves kor körül kezdődnek, gyakran felfedezetlenek és
ezért kezeletlenek maradnak és a 15–19 éves korosztálybeli öngyilkosságok első számú okát képezik.
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7. Az alapellátás gyengesége

Az antibiotikumok, vírus elleni készítmények és a malária elleni szerek a modern orvostudomány legnagyobb
eredményei közé tartoznak. Ez viszont már a múlt. A legtöbb kórokozó rezisztenssé vált korábbi gyógyszereire és
ez visszavet bennünket az 50–100 évvel korábbi időkbe,
amikor sem a tuberkulózist, sem a tüdőgyulladást, sem a
gonorrheát, sem a salmonellózist nem tudták gyógyítani.
Az antituberkulotikumok hatástalanná válása miatt 10
milló tbc-sből évente 1,6 millió hal meg. A betegek 82%-a
multirezisztens a tbc elleni szerekre.
Az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia egyik oka
a sok felesleges antibiotikum adás. Komoly problémát
jelent az állattenyésztésben széles körben használt antibiotikumok, melyek bejutva az emberbe, elősegítik a rezisztencia kifejlődését.

Hazánkban egyre nagyobb problémát jelent az alapellátás elégtelen volta, többek között azért, mert a háziorvosok kiöregednek és helyükre nem találnak utódot. Kevéssé
ismert, hogy a világ számos országában egyáltalán nem létezik fogalmaink szerinti alapellátás, ill. annak szintje olyan
alacsony, hogy hatékonyságáról nem is beszélhetünk.

8. Védőoltás ellenesség
A csecsemők és gyermekek időben és megfelelő védőoltásokban történő részesítése a hosszú távú egészség egyik
alapfeltételét jelenti. Nagyon sok helyütt, pl. az Egyesült
Államokban, de a szomszédos Romániában is esetenként
Magyarországon is teljesen téves alapokon állva hangulatot keltenek a szülők között a védőoltások ellen. Ennek
a következménye évente 2-3 millió kisgyermek halála.
Szomszédságunkban, Romániában részben emiatt, Ukrajnában az oltóanyagok hiánya miatt az elmúlt két évben
ismét felütötte a fejét a kanyaró, számos halálesetet eredményezve.

6. Ebola és más életveszélyt jelentő fertőzések

Bár korábban úgy vélték, hogy az ebolát, mint igen magas halálozással járó trópusi fertőző betegséget sikerült
felszámolni, 2018 decemberében a Kongói Köztársaságban újabb járvány tört ki. Aktuálisan ez a terület konfliktusos zónának is számít, mely megnehezíti a járvány elleni
küzdelmet. Úgy tűnik tehát, hogy az ebola-veszéllyel továbbra is számolni kell.

9. Dengue
Egy itthon kevésbé ismert betegség az influenzaszerű
tünetekkel járó dengue láz, mely a Föld 40%-án évente
320 millió megbetegedést és nagyon nagyszámú halálozást okoz. Főként Indiában és Bangladeshben az esős évszakban jelentkezik.

10. HIV/AIDS
Bár az HIV elleni küzdelemben jelentős sikereket tudtak
elérni, jelenleg is 22 millió ember áll tartós kezelés alatt.
A járvány kitörésétől eddig 70 millió HIV fertőzöttet regisztráltak és közülük 35 millió hunyt el. A megbetegedettek egyre nagyobb hányada a Szubszaharai régióban élő
(minden negyedik) leány és fiatal asszony, akiket részben
szexrabszolgaként foglalkoztatnak. Különösen veszélyeztetettek – Magyarországon is – a homoszexuális férfiak.
(Forrás: WHO, 2019)
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5. Baktérium rezisztencia

Szövődmények

A DIABÉTESZES LÁB ELLÁTÁSA
INFEKTOLÓGUS SZEMMEL:
MIT ÉS MIÉRT KELL ÁTÉRTÉKELNI A DIABÉTESZES
LÁB MAGYARORSZÁGI ELLÁTÁSÁBAN?
A diabéteszes láb a diabetes mellitus egyik leggyakoribb komplikációja, mely komoly egészségügyi terhet
ró a társadalomra. A korszerű ellátást multidiszciplináris hiányosságok mellett finanszírozási, strukturális és
szakmai faktorok is nehezítik.
A diabéteszes láb következtében elvégzett maior amputációk száma Magyarországon 21/100.000; ez jóval fölötte
jár a nyugati országok átlagának. A nyugati országokban
a diabeteses láb ellátásában komoly fejlesztések történtek, melyekkel 20% alá csökkentették az amputációs rátát, Magyarországon azonban az elmúlt időszakban nem
történt előrelépés az ellátásban. További elrettentő tény,
hogy Magyarországon több mint öt évvel fiatalabb a diabéteszes populáció, akiken végrehajtják a végtag amputációt (öt éven belül ezen betegek halálozása 50%!).
Nemzetközi tapasztalatok alapján prevencióval, korai
kezeléssel, a fertőzés kiküszöbölésére való törekvéssel
és esetleges érpótlással 85%-kal csökkenthető lenne az
amputációk előfordulása. A diabéteszes láb ellátása multidiszciplináris feladat, főbb területei: prevenció, tehermentesítés, csontvelőgyulladás diagnózisa, sebellátás,
perifériás érbeteg ellátása. Az infektológiai ellátás ma már
szintén elengedhetetlen része a diabéteszes láb adekvát
kezelésének.

A diabéteszes láb patomechanizmusának
lényege
A diabéteszes láb patomechanizmusának lényege, hogy
neuropátia és érszűkület talaján alakul ki. Bőrsérülés esetén a seb gyorsan elfertőződik baktériumok által, amelyek
mélyre ható patogénekké válnak és infekciót idéznek elő.
A diabéteszből adódó rossz sebgyógyulási hajlam miatt
romlik a gyógyulási esély. Minden diabéteszes láb fertőzése esetén kötelező az antibiotikus kezelés, amely az esetek 48–90%-ában klinikai gyógyulást hozhat. A betegek
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kb. 40%-ánál érpótlásos műtét is szükséges lehet. A konzervatív kezelés elmaradásában a folyamat progrediálhat,
és elkerülhetetlen amputációhoz vezethet. A fertőzés antibiotikus kezelése nélkül más szükséges beavatkozások
önmagukban nem hoznak gyógyulást.

A diabéteszes lábra polimikróbás
fertőzés jellemző
A diabéteszes lábra polimikróbás fertőzés jellemző (átlagosan 5–7 kórokozó). A kezelés megkezdése előtt bakteriológiai vizsgálat javasolt, de csak a mély szöveti minta
adhat megbízható eredményt, a felületi nem – a kolonizáló organizmusok miatt. A virulens kórokozókat (pl. S.
aureus, Str. pyogenes) minden esetben le kell fednünk a
kezeléssel, a kevésbé virulenseket (Enterococcus) nem
feltétlenül. A hemokultúra a legtöbb esetben nem mutat
pozitivitást. A hatásos antibiotikus kezelés előfeltétele az
elhalt szövetek eltávolítása.
A sebeket súlyosságuk alapján terápiás és prognosztikai
szempontból három csoportba sorolják:
1) enyhe, végtagot nem veszélyeztető seb (felületes, a
cellulitis < 2 cm, általában S. aureus és Str. pyogenes
van csak jelen, egyebek mellett általában az első generációs cephalosporinok vagy amoxicillin/klavulánsav
alkalmas lehet a kezelésre);
2) közepesen súlyos, végtagot veszélyeztető seb
(cellulitis > 2 cm, mélyen penetráló fekély, alatta tályog, gangréna; izom-, ízület-, ín- és csontérintettség
is lehet);
3) súlyos, végtagot veszélyeztető szeptikus állapot
(az antibiotikus terápiától remélhető a folyamat
demarkációja, de az amputáció legtöbbször elkerülhetetlen); több patogén jelenléte jellemzi. Súlyos esetekben minden kórokozó-csoportot lefedő antibiotikus kezelésre lehet szükség.

Szövődmények
A hatásos antibiotikus kezelés
időtartama

A hatásos antibiotikus kezelés időtartama 1-2 hét lágyrész-fertőzések esetén, középsúlyos esetekben 1–3 hét,
súlyos esetekben 2–4 hét. A csontvelőgyulladás legalább
4–6 hetes kezelést igényel. Amputáció esetén tiszta sebészeti seb mellett is szükség van kb. 5 napig tartó antibiotikus kezelésre.
Nem fertőzött sebet nem kell antibiotikummal kezelni,
ilyenkor sebkezelés, tehermentesítés szükséges. Fertőzöttnek akkor tekinthető egy seb, ha a négy gyulladásos
kritériumból két elem jelen van, vagy gennyes váladékozás észlelhető; minden krónikus (> 30 nap), nem gyógyuló
diabéteszes láb sebet fertőzöttnek kell tekintenünk, mely
megfelelő antibiotikus kezelést igényel.

Az amputáció abszolút indikációja
Az amputáció abszolút indikációja, ha kiterjedt elhalás,
gangréna észlelhető, mely szepszissel társul. Relatív indikációt képez, ha a maximális prevenció ellenére irreverzíbilis lábfunkció-romlás következik be. Cél, hogy minél
többet megkíméljünk az érintett végtagból. Az amputáció helyének meghatározásához az erek állapotfelmérése
szükséges.

Megfelelő, korszerű ellátás
A diabeteses láb megfelelő, korszerű ellátásának javítása
érdekében multidiszciplináris csapatok, ellátóközpontok
kialakítására lenne szükség Magyarországon, melyek az

aktuális hazai és nemzetközi ajánlásoknak megfelelően
végzik az ellátást; mindezekhez igazítva megfelelő finanszírozási háttér is szükséges (jelenleg a kezelés költségként, az amputáció jövedelemként realizálódik, ez elfogadhatatlan).
(Magyarországon éppen 25 évvel ezelőtt kezdtünk el
komolyan foglalkozni a diabéteszes lábellátással. Az akkori Egészségügyi Minisztériummal és a frissen megalakult OEP-pel együttműködve sikerült elérni, hogy a védőgyógycipő előállítása célból felálló ortopéd cipészkészítő
hálózat cipőit magas arányban finanszírozza a Biztosító.
Utána jó két évtizedig semmi nem történt. Ugyanis a cukorbetegek lábait évente meg kellene vizsgálni a háziorvosoknak ill. a rendszeresen szakgondozásban részesülő
betegekét a diabetológusoknak – erre az esetek max.
10%-ában kerül sor – ki kellene emelni a neuropátiás és
érszűkületes lábbal rendelkezőket, fel kellene íratni számukra a védőcipőt és a speciális betéteket, ki kellene
oktatni a betegeket a lábak önvizsgálatára és a lábápolásra, országosan legalább másfél tucat lábcentrumot
kellene létesíteni, ahol diabetológus, helyreállító sebész,
érsebész, megfelelő képzettségű szakszemélyzet állna
rendelkezésre. És ami az egyik legnagyobb rákfenéje a jelenlegi ellátásnak: nem az amputációért kellene fizetni a
kórházaknak, hanem megfelelően kellene finanszírozni a
lábak kezelését, gondozását, mely jelenleg csupán komoly
veszteséget okoz és az adósságot növeli a meglévő kevés
ellátóhely számára – a referáló megjegyzése).
Forrás: Dr. Kovács Ákos, IME 2018;17(8):25-9.
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RIASZTÓ TREND: TÖBB AMPUTÁCIÓ
Egy nagy létszámú epidemiológiai
vizsgálat alapján a cukorbetegek
nem traumás eredetű alsó végtagi
amputációinak korábbi csökkenő
trendje megfordulni látszik.
A cukorbetegek nem traumás eredetű alsó végtagi amputációinak
(NTEAVA) gyakorisága a diabetesesek
gondozásának fontos minőségjelzője.
Az index alakulását a glikémiás kontroll, a szív-érrendszeri rizikótényezők és a diabétesz szövődményeinek
kontrollálása és korai felismerése, valamint a cukorbetegek öngondozása
befolyásolja. Az Egyesült Államokban
a statisztikák 1990 és 2010 között az
NTEAVA és más diabeteses komplikációk csökkenéséről számoltak be.
Ez a változás azonban elsősorban
az idősebb populációban elért javulásnak köszönhető, miközben az
adatok egyes demográfiai (etnikai,
szocioökonómiai, földrajzi) paraméterek szerinti eloszlásában jelentős
egyenetlenségek vannak. Ráadásul
a fiatal és középkorú betegek körében aggasztó tendenciák jelentkeztek: nőtt a hiperglikémiás halálozás,
illetve kórházi felvétel, és stagnált a
szív-érrendszeri okokból szükséges
hospitalizáció. A szakértők egyik lehetséges okként a 2008-ban kezdődött gazdasági válságot jelölték meg.
Mivel a diabétesszel kapcsolatos
mortalitás közelmúltbeli trendjeivel
eddig kevés kutatás foglalkozott, egy
amerikai kutatócsoport elemezte a
2000–2015 közti időszak epidemiológiai adatait az NTEAVA vonatkozásában. Forrásként a Nationwide
Inpatient Sample adatbázisát használták, amelyben évente mintegy 7-8
millió hospitalizációs eseményt rögzítenek. Nem traumás alsó végtagi amputáción átesett diabéteszes és nem
diabéteszes betegeket vontak be a
tanulmányba. Az analízis során a beavatkozás kiterjedése szerint három
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kategóriát képeztek: a lábujjakra vagy
a lábra kiterjedő minor, a boka és a
térd közötti major, illetve a térd feletti
amputációk csoportjait.

Az eredmények riasztóak
voltak
Míg az 1.000 cukorbetegre eső
NTEAVA-k száma 2000 és 2009 között
43%-kal csökkent, addig 2009 és 2015
között 50%-kal emelkedett (p<0,001,
erősen szignifikáns). Ezzel szemben
a nem diabéteszesek körében az
NTEAVA-k életkorral korrigált rátájában 2000 és 2015 között egyenletes
mérséklődést találtak. A diabétesszel
összefüggő amputációk számának
emelkedését elsősorban a minor beavatkozások rátájának 62%-os növekedése okozta, és a major amputációk száma kisebb, 29%-os, de szintén
szignifikáns emelkedést mutatott.
Valamennyi kategóriában a legkifejezettebb növekedést a fiatal (18–44
éves) és a középkorú (45–64) korcsoportokban tapasztalták. A nemek
közti megoszlás tekintetében a férfiak
statisztikája volt kedvezőtlenebb. Az
idősebbek és a nőbetegek körében az
amputációk száma stagnált.
Összességében tehát a korábban
tapasztalt javulás az elmúlt évtizedben megtorpant, sőt, a diabéteszes
betegek egyes csoportjaiban az amputációs statisztikák ismét romlani

kezdtek. Figyelembe véve a beavatkozás életminőségre gyakorolt hatásait
és gazdasági következményeit, az amputációk számának emelkedése mindenképpen aggasztó.

A trend oka nem tisztázott
A minor amputációk száma növekedhet a klinikai döntéshozatal megváltozása miatt is, azáltal, hogy egy
kisebb súlyú – például a lábujjakra
korlátozódó – beavatkozással elkerülhető lehet a kiterjedtebb műtét és a
vele járó hospitalizáció. Egyidejűleg
azonban a major amputációk számának emelkedése is megfigyelhető,
ami arra utal, hogy a diabéteszes szövődmények megelőzésével kapcsolatban alapvető problémák lehetnek.
Számos csonkoló műtét megelőzhető lenne a kockázatcsökkentést
célzó klinikai, illetve öngondozási gyakorlat javításával, az alsó végtagi fekélyek korai felismerésével és megfelelő kezelésével. Léteznek a 2-es típusú
cukorbetegség megelőzésében vagy
késleltetésében bizonyítottan hatékony intézkedések. Ezek megvalósításában azonban további előrelépésekre van szükség a diabéteszes eredetű
amputációk – különösen a minor beavatkozások – visszaszorításához.
(Forrás: Diabetes Care 2018; pii:
dc181380. Referálta: Reinhardt István az
E-consiliumban, 2019. január).
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CSUPÁN POLITIKAI DÖNTÉS LENNE
AZ ORVOSOK BÉREMELÉSE?
Másfél-kétmillió forintos havi fizetést tartana reálisnak az orvosok
számára az Emberi Erőforrások
Minisztere. Ezzel szemben ma egy
nyugdíj előtt álló szakorvos is alig
keres többet 560 ezer forintnál. Az
orvosi kamara elnöke szerint az
egészségügyi dolgozók nagymértékű béremelését lehetővé tenné
a gazdasági helyzet, így ez csupán
politikai döntés kérdése.
„A jelenlegi nettó fizetésem az
348 ezer forint” – hálapénzt nem
fogad el, így 40 év után is ennyiből
gazdálkodik havonta Lénárd Rita
belgyógyász főorvos. Hogy az átlagosnak mondható fizetésénél a többi egészségügyi dolgozóval együtt
jóval magasabbat érdemelne, azt a
miniszter is érzékeli.
Kásler Miklós korábban azt nyilatkozta: „Ha a realitásokhoz próbálunk közelíteni, úgy gondolom, hogy másfél-két
és félmillió forint közötti havi orvosi fizetések mindenféleképpen azt a biztonságot jelentik, amiből egy orvos fenn
tudja tartani méltó módon saját magát és a családját.”
Kásler Miklós szerint egy ilyen mértékű béremeléssel a
hálapénzt is vissza lehet szorítani – ebben pedig a belgyógyász főorvos ért egyet a miniszterrel. De Lénárd Rita nem
csak az egészségügyet mérgező paraszolvencia miatt tart
szükségesnek azonnali és határozott intézkedéseket.
„A másik pedig az orvosok és szakdolgozók elvándorlása, részint külföldre, részint a magánegészségügybe. Tehát ezt a humánerőforrás-krízist kezelni kell.” – tette hozzá Lénárd Rita.
Ahogyan azt nemrég Romániában is tették, a szomszédos országban 2018-ban az orvosi átlagfizetés 130–150
százalékkal volt magasabb a magyarnál, az ápolók pedig
a hazai bérek 150–200 százalékát kapják a román kórházakban.
Ma a szakképzettséggel nem rendelkező dolgozók a minimálbért keresik az egészségügyben, egy szakképzett,
nem pályakezdő ápoló pedig a pótlékokkal együtt átlagosan 350–400 ezer forintot vihet haza havonta.
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„De ugye soha nincs otthon. De emellett meg kell jegyezni, hogy van 3-4 munkahelye, ahová eljár, és akkor
beszélhetünk arról, hogy hú, de jól keresnek.” – mondta
az ATV Híradónak Bencsik Andrásné, a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke.
Az orvosi kamara elnöke szerint a megfelelő mértékű
béremelés csupán politikai döntés függvénye.
Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke azt mondta: „Magyarország mai helyzete és gazdasága ezt megengedi. Emlékeztetném a nézőket arra is, hogy csak a 2018as GDP növekménye több, mint 3 ezer milliárd forint.
Ennek az egyharmadából ez a kérdés rendezhető.”
A politikai döntésre és a magas fizetésekre azonban
valószínűleg még várni kell. A miniszterelnök legalábbis decemberben arról beszélt, a kormány egy négy évre
felosztott béremelési programban gondolkodik, amelyet
igyekeznek tartani.
„De ez nincs garantálva abban az értelemben, hogy nem
tudjuk, hogy a következő, rákövetkező, és a negyedik évben hogyan teljesít majd a magyar gazdaság.” – mondta
Orbán Viktor a Kossuth rádióban még decemberben.
A kormány a 2018-as alapbérekhez viszonyítva idén 8,
jövőre 14, 2021-ben 20, 2022-ben pedig 30 százalékos
emelést ígért az egészségügyi szakdolgozóknak.
(Forrás: ATV.hu / WebDoki, 2019. január 18.)

ÁTTÖRÉS JÖHET A CUKORBETEGSÉG
KEZELÉSÉBEN?
Egy norvég tudósok által tett felfedezés jelentheti
a cukorbetegség kezelésének új módját az 1-es típusú diabéteszesek számára.
A norvégiai Bergeni Egyetem szakemberei nemzetközi kutatókkal együttműködve jelentős tudományos
felfedezést tettek, amely a cukorbetegségek kezelésében jelenthet áttörést. Rájöttek ugyanis, hogy a
hasnyálmirigy glukagon-termelő alfa-sejtjei képesek
változni és alkalmazkodni oly módon, hogy ellássák
a szomszédos sérült vagy hiányzó inzulintermelő béta-sejtek feladatait. A hasnyálmirigyben lévő
szomszédos sejteknek ugyan mindössze két százaléka képes megváltoztatni funkcióját, ennek ellenére
optimisták az új kezelési lehetőségeket illetően. A
szakembereknek ugyanis első alkalommal sikerült
leírni a sejtidentitás változása mögött álló mechanizmust, amely nem passzív folyamat, hanem a
környező sejtekből érkező jelzések eredménye. A
kutatásukban képesek voltak öt százalékra növelni
az inzulintermelő sejtek számát egy hatóanyag segítségével, amely hatással volt a sejtek közötti jelzőfolyamatra.
Ezt az eredményt állatkísérleteiken prezentálták.
„Ha többet tudunk meg az ezen sejt rugalmassága mögött álló mechanizmusról, valószínűleg képesek leszünk a
folyamatot kontrollálni és még több sejt identitását megváltoztatni oly módon, hogy több inzulin termelődjön” –
idézte Luiza Ghilát, a norvég egyetem kutatóját a Science
Daily tudományos hírportál. Hozzátette, a felfedezés más,
sejthalállal kapcsolatos betegségek – például Alzheimerkór vagy szívroham okozta sejtkárosodás – kezelésében is
jelentős lehet.
„A felfedezés tudományos értéke nagy, hiszen az 1-es
típusú diabéteszes betegek magas cukorértéke amiatt
alakul ki, hogy megszűnik a hasnyálmirigy Langerhansszigeteiben az inzulin termelése” – magyarázta lapunknak
Dr. Várkonyi Tamás, a Szegedi Tudományegyetem I. számú Belgyógyászati Klinikájának diabetológusa. Amennyiben tehát az eredetileg glukagontermelő sejtek át tudják
venni ezt a funkciót, akkor valóban egy olyan terápia állhat rendelkezésre, amilyet eddig nem alkalmaztak – tette
hozzá.
A szakértő ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a felfedezést egérkísérletek során tették, vagyis az emberben tör-

ténő alkalmazás lehetőségéről nem lehet
egyértelműen nyilatkozni. Ha a beavatkozás sikeresnek
bizonyul emberben, akkor a cukorbetegségek csak kisebb
részét fogja érinteni, mivel a betegek több mint kilencven
százaléka 2-es típusú diabéteszes, ahol nem az inzulintermelés hiánya a betegség elsődleges oka, hanem az inzulin
vércukorszint-csökkentő hatásával szembeni rezisztencia
kialakulása.
Siker esetén az 1-es típusú diabéteszesek által adagolt
inzulin napi dózisa valóban csökkenthető lehet, esetleg az
inzulinkezelés elhagyhatóvá válhat, ám ehhez számos további tudományos vizsgálat szükségeltetik – hangsúlyozta
Várkonyi Tamás.
(A Cukorbeteg Élet – a DiabFórum magazin elődje,
nyomtatott változata – egyik 12 évvel ezelőtti számában
már beszámoltunk arról, hogy szintén állatkísérletben a
hasnyálmirigy külső elválasztású részéhez tartozó, a mirigy váladékát szállító vezeték falában lévő sejteket inzulintermelő béta-sejtekké tudták átalakítani. Akkor ehhez
a felfedezéshez is nagy reményeket fűztünk, de sajnos
emberben a kísérleteket nem sikerült reprodukálni. Reméljük, hogy a mostani norvég felfedezés eredményesebb
lesz – a referáló megjegyzése).
(Forrás: Magyar Hírlap, 2019. január 10.)
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KAPSZULÁBA ZÁRT INZULININJEKCIÓ
Szederméretű, injekciót tartalmazó
kapszulát fejlesztettek ki amerikai
tudósok, mely a gyomron át juttatja
a vérbe az inzulint. A kapszula formáját a leopárdteknős páncélja ihlette.
A kapszula apró, összepréselt inzulintűt tartalmaz, így a kapszula esetleg
részben kiválthatja az injekciót, melyet a 2-es típusú cukorbetegek naponta adnak be maguknak – számolt
be a medicalxpress.com a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósai
vezette kutatásról. A kis inzulintű akkor fejti ki hatását, amikor a kapszula
a gyomorba ér. Állatkísérletekben kimutatták, hogy a kapszulával elég in-
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zulin jut a szervezetbe a vércukorszint
olyan csökkentéséhez, mint amilyet
a bőrön át adott injekcióval érnek el.

Azt is bizonyították, hogy az eszköz
más gyógyszerek beadásához is átalakítható.
„Reméljük, hogy az újfajta kapszula
segíthet majd azoknak, akik ma csak
injekcióban vagy infúzióban juthatnak orvosságukhoz” – mondta Robert
Langer, a MIT David H. Koch Intézetének professzora, a tanulmány egyik
vezető szerzője.
A kutatók sok évvel ezelőtt kifejlesztettek egy apró tűk borította tablettát,
amellyel a gyomor és a vékonybél falába tudtak gyógyszer injekciózni. Az
új kapszulát úgy alakították ki, hogy
csak egyetlen tűt tartalmazzon. Azt
akarták elkerülni, hogy a gyógyszer a
gyomor belsejébe jusson, ahol a gyomorsavak lebontanák, mielőtt kifejti
a hatását. A tű hegye majdnem 100
százalékban összepréselt, fagyasztott
és szárított inzulinból készül ugyanazzal a módszerrel, ahogy a tablettákat
gyártják. A tű szára – amelyik nem hatol a gyomorfalba – lebomló anyagból

a hátára esne. A kutatók számítógépen szimulálták a leopárdteknős páncéljának gördülését, hogy a kapszula
alakját olyanra tervezzék, amivel a
folyton mozgó gyomorban is „talpra
állhat”.
A tudósok azt is meg tudják határozni a tervezés során, hogy az inzulin
milyen ütemben szívódjon fel a vérben, amint a tű belefúródott a gyomorfalba. Ebben a kutatásban nagyjából egy óra kellett, hogy az összes
inzulin a vérbe kerüljön.
(A kapszula alakja egyébként közel
egyezik a magyar „gömböc”-ével. A
közleményben a tudósok hivatkoznak is a gömböcöt kifejlesztő magyar kutatókra, Domokos Gáborra és

Várkonyi Péterre. A jelen fejlesztési
stádiumban a kapszula 5 mg inzulint
tartalmaz, ami megfelel 40 E inzulinnak. Egyelőre nem közöltek adatokat
arra nézve, hogy ez az inzulinmen�nyiség mennyi idő alatt hasznosul a
szervezetben, viszont a gyomor érviszonyai ismeretében a gyomor falba
jutott inzulin túlnyomó része a májba
kerül, ahol fiziológiásan fejtheti ki hatását, azaz képes megakadályozni az
étkezéseket követően a májból történő cukorkiáramlást – a referáló megjegyzése).
(Forrás: Medical online, 2019. február 8. –
a medicalxpress.com február 8., ill. a Science
február 8. számában megjelentek nyomán)

ÚJ BIOSZENZOR, AMELY KÉPES A NYÁLBÓL A VÉRCUKORSZINT MÉRÉSÉRE

Az IQ Group Global, egy ausztrál konzorcium bejelentette, hogy egy olyan bioszenzort fejlesztett ki, mely
pontosan képes mérni a vércukrot a nyálból. A technológia eredetileg az ausztrál Newcastle Egyetem
által módosított organikus vékony film tranzisztorokból származik, mely kombinálva glukóz-oxidázzal
képes a nyálból a glukóz szintjét meghatározni.
A rendszer két részből áll: magából a glukóz bioszenzorból és egy okostelefon applikációból, mely veszi a
bioszenzor méréseit és az értékeket a képernyőjén megjeleníti. Láthatóvá válik a korábbi mérések görbéje is.
A nyálban a glukóz koncentrációja alacsonyabb, mint
a vérben, viszont a szenzor olyan pontos, hogy felülmúlja a cukorbetegek által használt glukométerekét: csaknem tökéletes lineáris mérési képességgel rendelkezik,
két nagyságrenddel pontosabb, mint az eddigi eszközök.
A technológia még kiterjedt validációs vizsgálatok
alatt áll, melyek elvégzését követően kerülhet kereskedelmi forgalomba. Ez lehet tehát az első valóban non
invazív vércukormérő eszköz.

A társaság videója a technológiáról ITT ÉRHETŐ EL!
(Arra nézve semmilyen adatot nem közölnek, hogy egy
bioszenzor hány mérést képes elvégezni – a referáló megjegyzése).
(Forrás: Medgaget, 2019. február 5.)
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készül. A kapszulán belül a tűt egy
összenyomott rugóhoz erősítik, melyet egy cukorkorong tart a helyén.
Ahogy a beteg lenyeli a kapszulát, a
gyomorfolyadék feloldja a cukrot, az
elengedi a rugót és belövi az injekciót
a gyomorfalba. A gyomorfal nem tartalmaz fájdalom receptorokat, ezért
a tudósok reményei szerint a páciens
nem érez ilyenkor fájdalmat.
Úgy tervezték a készüléket, hogy
mindegy, milyen pozícióban jut a gyomorba a kapszula, úgy fordul, hogy a
tű érintkezzen a gyomorfallal. A kapszula működéséhez a leopárdteknős
nyújtotta az ihletet. Az Afrikában élő
teknőst magas, kupolás páncéljának
gördülése segíti, hogy lábra álljon, ha
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KISHÍREK, KUTATÁS K
MEGJELENT A FREESTYLE LIBRE 2 AZ EURÓPAI PIACON
A FreeStyle Libre folyamatos vércukormonitorozó rendszer alig 5 éve jelent meg és máris 40 országban, mintegy
800.000 beteg használja rendszeresen.
Többségüknek ez könnyű, mivel Nyugat-Európa csaknem
minden országában, az Egyesült Államokban, Ausztráliában, stb. részlegesen vagy 100%-ban térítik az egészségbiztosító társaságok. Magyarországon is a legtöbbek által
használt glukózmonitorozó eszköz, bár nálunk sajnos nem
beszerezhető, mivel jelenleg nincs – és a közeljövőben
sem tervezik – a gyártó cég, az ABBOTT kirendeltségének
létesítését. Szemben Szlovákiával, Lengyelországgal, Szlovéniával, a balti államokkal, sőt még Romániával is, ahol az
ABBOTT jelen van.
Az első generációs rendszert csupán Hegyeshalomtól
nyugatra tudják betegeink beszerezni, sajnos nem olcsón.
Egy 14 napig működő szenzor 59,9 Euró, ugyanennyibe
kerül a leolvasó (szkenner) is. Hazánkban csupán android
rendszerű okostelefonra tölthető le az applikáció, mely feleslegessé teszi a leolvasó használatát.
Az első generációs eszköz „gyermekbetegségei” a következők: sok esetben csupán a felhelyezést követően egy
nap múlva mér pontosan, az alsó vércukortartományokban
pedig nagyon sokszor tévesen mutat hipoglikémiás értéket.

A második generációs FreeStyle Libre 2 rendszernél kinézetre ugyanolyan a szenzor, valamint a belövő eszköze,
azonban a szkkener alakja kissé eltérő és egyelőre nincs
telefonos applikációja, viszont:
S A szenzor a felhelyezést követően órákon belül pontosan mér,
S A mérési pontossága messze meghaladja az első
generációs szenzorét, főként az alsó vércukor tartományokban, vagyis sokkal ritkábban mutat téves
hipoglikémiát,
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S A szkennerrel Bluetooth-on át kapcsolatban van,
S A beteg által beállított alacsony és magas határértékeken túl választhatóan hanggal vagy rezgéssel jelez
(mely kikapcsolható) és ugyanígy jelzi azt is, ha a szenzor és a leolvasó távol kerül egymástól,
S A leolvasón percenként megjeleníthető az aktuális szöveti glukóz érték, az előző órákban mért értékek görbéje, valamint 5 irányba mutató nyíl valamelyike, mely
a glukóz színt lassú változását, mérsékelt vagy gyors
emelkedését, ill. mérsékelt vagy gyors esését jelzi.
S A leolvasó választhatóan mg%-ban vagy mmol/l-ben
mutatja a glukózértéket,
S A szenzor extrém körülmények között (még szaunázás
közben) is jól tapad.
A rendszer pl. Németországban gyógyszertárakban is
beszerezhető receptre vagy anélkül teljes áron. Interneten az ABBOTT-on keresztül, de csak németországi címről
megrendelve.
(Mindezek után nagyon szomorúan konstatáljuk, hogy
az egészségügyi kormányzat a legkisebb hajlandóságot
se mutatja a glukózszenzorok akárcsak részleges finanszírozására sem. Ez is azt bizonyítja, hogy egészségügyünk
Románia szintjére, vagy sok tekintetben az alá süllyedt.
Viszont 35 európai ország közül még mindig mögöttünk
van Albánia! – a referáló megjegyzése.)

ELŐSZÖR KEZELTEK GÉNTERÁPIÁVAL MAKULADEGENERÁCIÓT

Nagyjából 600 ezer embert sújt az AMD az Egyesült Királyságban, többségüknek erősen károsodott a látása.
A műtétet helyi érzéstelenítésben hajtotta végre Robert
MacLaren szemész az Oxfordi Egyetem szemklinikáján.
„Hatalmas áttörést jelentene a szemészet tudományában,
ha az időben adott genetikai terápiával megóvhatnánk
azoknak a látását, akik másképp megvakulhatnának” mondta MacLaren. Egyelőre 10 betegen tervezik elvégezni ezt a beavatkozást.
A makula vagy sárgafolt a retina éleslátásért felelős része, időskori sorvadása a retinasejtek elhalását jelenti. Az
öregedéssel növekszik az AMD kialakulásának kockázata.
A legtöbb betegnek – a klinikai tesztben részt vevő 10 páciensnek is – úgynevezett száraz AMD-je van, ilyenkor fokozatos a látásromlás, évekig is eltarthat.
A „nedves” AMD gyorsan – elsősorban cukorbetegeken
– alakul ki, de ha időben észlelik, hatékonyan lehet kezelni. Egyes emberek öregedésekor a gének számlájára írható, hogy a szem természetes védekező mechanizmusai
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Először kezelték génterápiával a leggyakrabban látásromlást és vakságot okozó szembetegséget, az időskori
makuladegenerációt – számolt be róla a BBC News. Az
Oxfordi Egyetem tudósai a szintetikus gént egy idős helyi lakos szemfenekébe fecskendezték, hogy megakadályozzák a további retinasejtek elhalását. Ez az első eljárás, amely az életkorral összefüggő makuladegeneráció
(AMD) genetikai okát gyógyítja.
tévedésből elkezdik elpusztítani a retina sejtjeit, ez vezet
a látásromláshoz. A terápia során a szintetikus gént tartalmazó ártalmatlan vírust fecskendeztek a szemfenékbe. Ez
lehetővé tette a sejtpusztulást megállító fehérje termelését, a makula nem sorvadt tovább. Az oxfordi klinikai
tesztek során először az eljárás biztonságosságáról bizonyosodnak meg olyan résztvevőkkel, akiknek már romlott
valamennyit a látása. Ha a tesztek sikerrel járnak, olyan
betegeket is kezelnek, akiknek még jó a látása, de már
diagnosztizálták az AMD-t.
Tavaly a londoni Moorfields Szemkórház orvosai két
AMD-s beteg látását állították helyre úgy, hogy a szemfenék károsodott területére őssejteket ültettek be. Azt
remélik, az őssejt-terápia sok embernek visszaadhatja a
látását.
Az oxfordi kutatók más megközelítést használnak, az ő
terápiájuk az AMD-t okozó génműködést állítja helyre.
(Forrás: PHARMINDEX Online, 2019. február 27.)

A HIBRID ZÁRT RENDSZERŰ INZULINPUMPA (MESTERSÉGES PANKREÁSZ)
ÉS A SZENZOROS INZULINPUMPA ÖSSZEHASONLÍTÁSA
Az inzulinpumpák eddig úgy működtek, hogy a beteg
vagy folyamatos glukózszenzor használatával vagy
anélkül, maga állította be a napszakról-napszakra
változó bázisinzulin rátát és maga számolta ki az elfogyasztandó szénhidrátnak megfelelő inzulin bólus
mennyiséget. A hibrid inzulinpumpák rendelkeznek
egy szoftverrel, mely a folyamatosan rendelkezésre
álló szöveti glukózszintek függvényében a mindenkori
szükségletnek megfelelően folyamatosan módosítja a
bázisinzulin rátát.
Korábban a kétfajta pumpa összehasonlítására kevés
betegen rövid ideig tartó vizsgálatok álltak rendelkezésre. Egy új nyílt (mindenki számára ismert, hogy melyik
fajta pumpát használták) vizsgálat keretében 86 6 évnél
idősebb 1-es típusú cukorbetegen, akik 7,5–10% közötti
HbA1c szintekkel rendelkeztek, véletlenszerűen (random
módon választva) vagy hibrid, vagy hagyományos, szöveti glukózszenzorral támogatott inzulinpumpa kezelést
vezettek be. A betegek mindkét csoportja Medtronic

640G inzulinpumpát, Enlite 3 glukózszenzort és Contour
Next Link 2.4 glukométert kapott. Az intervenciós csoport
tagjai speciálisan programozott szenzort és vele szorosan
együttműködő pumpát használt.
A vércukor céltartományokat 4–10 mmol/l közé állították be, mérték a HbA1c alakulását és a hipoglikémiás epizódokat. A szenzorokat és a pumpákat hetente letöltötték.
Az intervenciós (hibrid pumpával kezelt) csoport tagjainak a vércukrai 10,8%-kal hosszabb időn át (65 vs. 54%)
volt a céltartományokon belül, a HbA1c szintjük 0,36%-kal
lett alacsonyabb. A mellékhatásokat illetően nem volt különbség a két csoport között.
Az eredmények tükrében állítható, hogy a megfelelően
megválogatott és kioktatott betegek számára a hibrid inzulinpumpa fokozott vércukorstabilitást biztosít és ezért
alkalmazása mindenképpen indokolt.
(Forrás: The Lancet, vol. 392,
2018, pp. 1321-1329.)
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MEGHALT A CUKORBETEG AMERIKAI KISFIÚ,
AKIT LEVENDULAOLAJJAL KEZELT EGY KURUZSLÓ
Letöltendő börtönbüntetésre ítéltek Kaliforniában egy kuruzslót egy
13 éves gyerek halála miatt. A sarlatán meggyőzte a cukorbeteg fiú szüleit, hogy az inzulin méreg, helyette
inkább a nála éppen kapható „Isten
inzulinjával”, vagyis levendulaolajjal kezeljék a gyereket.
A 84 éves Timothy Morrowt engedély
nélküli orvoslásért és súlyos egészségügyi károsodáshoz, feltehetően halálhoz vezető gyermekbántalmazásért
ítélték négy hónap elzárásra. Morrow
a Common Sense Herbs nevű cégének
termékeit propagálta, az 1-es típu-

sú cukorbetegség kisfiú szülei is egy
előadása után keresték meg, hogy
adjon nekik tanácsot. A kuruzsló azt
mondta a szülőknek, hogy sürgősen
hagyják abba a cukorbetegség orvosi
kezelését, az inzulin ugyanis veszélyes
méreg. Helyette inkább természetes
gyógykészítményekkel, főleg levendulából készült olajjal kenegessék az Edgar Lopez nevű fiú gerincét, az ugyanis maga „Isten inzulinja”.
A család mindenben követte a kuruzsló tanácsait. Miután abbahagyták
a hagyományos kezelést, a fiú állapota gyors ütemben rosszabbodott.
Képtelen volt enni, rohamosan veszí-

1-ES TÍPUSÚ DIABOS GYEREKEK
ISKOLAI TELJESÍTMÉNYE DÁNIÁBAN
Eddig még nem vizsgálták egzakt körülmények között a cukorbeteg gyermekek iskolai tanulási teljesítményét.
Ez most megtörtént Dániában, ahol 632.000 átlag
10 éves nem diabéteszes iskolai tanuló és 2.031 azonos korú 1-es típusú cukorbeteg olvasási és matematikai teszt-teljesítményét hasonlították össze 2011 és
2015 között.
Az eredmény: semmilyen lényeges különbséget nem
találtak az egészséges és cukorbeteg gyerekek olvasási
és matematikai feladat megoldási képességei között.
(Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a korszerű kezelési és önellenőrzési módszerek birtokában a
cukorbeteg gyermekek életminősége, ezáltal szellemi
teljesítőképessége semmiben sem marad el nem diabéteszes kortársaikétól – a referáló megjegyzése).
(Forrás: JAMA, 2019; 321(5):484-492.)
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tett a súlyából, majd akut légzési nehézségei lettek.
Ne hívjuk a 911-et, ne hívjuk a 911et? Kérdezte az utolsó telefonhívásban a család a sarlatánt. Ekkor a gyerek már alig kapott levegőt, de a férfi
ekkor is lebeszélte őket. „Azt mondta,
hogy ha kórházba visszük a gyereket,
ott megölik” – mondták a tárgyaláson
a szülők. A Los Angeles-i bíróság szerint a fiú anyja lényegében agymosáson ment keresztül. Az áldoktort négy
hónap börtönre és 5000 dollár kártérítésre ítélték a temetési költségek
miatt – írja a Washington Post.
(Hasonló eset Magyarországon is
előfordult, de szerencsére ritkán. Sokkal gyakoribb, hogy a valakik által
„agymosott” szülők nem engedélyezik a védőoltások beadását – Romániában számuk igen magas – és ezért
gyermekeik gyakran megkapják az
egyébként elkerülhető, de esetenként
súlyos, akár halállal is járó gyermekbetegségeket. Mindenki emlékszik a
tavalyi romániai és kárpátaljai kanyarójárványra és ennek eredményeként
a több tucatnyi halálozásra – a referáló megjegyzése.)
(Forrás: Index, 2019. febuár 28.)

4 ÉV ALATT KÉTSZER ANNYIT KÖLTÖTTEK
INZULINRA AZ USA-BAN
Az Egyesült Államokban az 1-es típusú diabéteszesek
2012-ben 2.900 US dollárt költöttek inzulinra, ami 2016ra 5.700 US dollárra emelkedett.
Ez az összeg 31%-a az 1-es típusúak évi 18.000 dolláros
egészségügyi költségeinek. Az inzulin 1E-re vetített ára a
négy év alatt 0,13 dollárról 0,25 dollárra emelkedett mind a humán,
mind az analóg inzulinok
esetében.
Az inzulinkészítmények
ára emelkedett a legnagyobb mértékben az ös�szes gyógyszer között a
vizsgált időszakban.
(Forrás: Health Care Cost
Institute report,
2019. január 21.)

Az inzulinpumpa kezelés biztosítja a legrugalmasabb
életvitelt elsősorban 1-es típusú, azaz inzulinhiányos
diabéteszesek számára.

2 óra, az étkezést követő fizikai aktivitás intenzitását és
tartamát figyelembe véve, a bólus inzulin 25, 33 vagy akár
50%-kal is csökkenthető.

A kezelés lényege

Alacsonyabb bázis ráta a fizikai aktivitás
A nap 24 órájában az egyén igényeihez a lehető leg- alatt

jobban illesztett bázisráta, azaz a folyamatos bázisinzulin adagolás a különböző napszakokban különböző lehet.
Emellett étkezéseknél a bevitt szénhidrátmennyiség és
minőség függvényében lehetőség van a kívánt többlet inzulin gyors vagy elhúzódó bevitelére. A bázis inzulin ráta
akár 0,05 E/óra vagy még ennél kevesebb is lehet. Ez a ráta
átmenetileg megemelhető vagy csökkenthető, ill. ha szükséges, le is állítható. Az inzulinpumpa igazi haszna az egyidejűleg működtetett folyamatos glukózmonitorozásnál
mutatkozik meg.

Pumpakezelés és fizikai aktivitás
A pumpakezelés nyújtja a legjobb lehetőséget a fizikai
aktivitáshoz. Ilyenkor ugyanis a megfelelő mértékben
csökkenthető a bázis ráta, esetenként az inzulin bólus
adagja és ez biztosítja a hipoglikémia kivédésének legjobb
lehetőségét.

Módosított bólus adag a fizikai aktivitás
előtt
A testmozgás előtt az inzulinadag és az étkezés nagy
pontossággal igazítható a tervezett mozgásmennyiséghez.
Miután a bólus inzulin hatástartama étkezések után kb.

Amennyiben a mozgás megkezdése előtt, alatt és után
csökkenti a bazális inzulin rátát, akár csökkentett mennyiségű étkezés is elegendő lehet legalább 2 órás aktivitás
során a hipoglikémia megelőzéséhez. Amennyiben előre
tervezhető, a mozgás előtt 1-2 órával már mérsékelhető
a bázis ráta, hogy a mozgás megkezdésekor már bizonyosan alacsonyabb legyen az inzulinszint. Először meg kell
próbálni az 50%-os csökkentést, később, tartósabb fizikai
aktivitásnál akár 80%-kal is mérsékelhető a bázisráta.

Alacsonyabb bázis ráta aktivitást
követően
Ha a mozgást követően is alacsonyabb szinten tartjuk
a bázis rátát, akkor az izom glikogéntartalom helyreállásának az időtartama alatt elkerülhetők a hipók. Egyéntől
függően ez a ráta csökkentés különböző lehet, az tanácsolható, hogy kezdetben 25%-ot tegyen ki a mozgást követő 6–8 órán keresztül.

Változó bázis inzulin profilok
A bázisrátákat különböző mértékben és tartammal lehet
csökkenteni, amennyiben egész napos aktivitásról van szó,
mint a nyári táborozás, intenzív sport kondicionálás vagy
otthoni tartós fizikai tevékenység. Ilyenkor a bázis ráta teljesen más lehet, mint a megszokott. Az aktivitás csúcsán
extrém alacsony, az ezt követő pihenési időszakokban mérsékelten csökkentett. Ha olyan pumpát használ, ami lehetővé teszi a változtatható bólus számítást – pl. a Tandem
pumpa – (alacsonyabb hiperglikémia korrekciós faktor,
csökkentett inzulin-szénhidrát arány és a vércukor célszintjének megemelése) könnyebben kivédhető a hipoglikémia
a megemelkedett inzulinérzékenység során.

Kihívások és megoldások a fizikai
aktivitás alatti pumpakezelés során
A leírtakon túl egyes fizikai aktivitások kapcsán a pumpaviselés speciális problémái is jelentkezhetnek. Atléták tartalék szereléket is szoktak maguknál tartani az extrém izzadás miatt. Mások, pl. az úszók a versenyek előtt egyszerűen
leveszik a pumpát. Fontos tudni, hogy mivel a pumpa kizárólag ultragyors hatású analóg inzulint adagol, a szerelék
levétele nem tarthat 1 óránál tovább, nehogy ketoacidózis
és hiperglikémia lépjen fel az inzulinhiány miatt.
(Forrás: Excerpted from Colberg, SR, Chapter 3, “Ups and Downs of
Insulin and Other Medications,” in The Athlete’s Guide to Diabetes:
Expert Advice for 165 Sports and Activities
Champaign, IL: Human Kinetics, 2019.)
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AZ EMA ZÖLD UTAT ADOTT A SOTAGLIFLOZIN BIZONYOS 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZEBEN
TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK
Magazinunk hasábjain korábban már beszámoltunk arról, hogy egy SGLT-2 gátlószer hatással rendelkező vércukorcsökkentő készítmény, a sotagliflozin nem csupán
2-es, hanem 1-es típusú diabéteszben is alkalmazható.
Ez év februárjában az amerikai FDA e kérdésben megosztott volt, tartva a diabéteszes ketoacidózis fokozott
veszélyétől.

ki a ketózis és a ketoacidózis. Az inzulin adagját csupán hipoglikémia kivédése céljából lehet csökkenteni.
S Csak diabetológusok kezdeményezhetik a kezelést és
nekik kell a felügyeletet is gyakorolni.
S A betegeknek ismerni kell a kockázatot, ellenőrizni
kell vizeletük keton (aceton) szintjét és tisztában kell
lenni a ketoacidózis tüneteivel.
Az EMA döntése figyelembe vette három 3-as fázisú
vizsgálat eredményét, melyben 2.980 1es típusú diabéteszes vett részt. A sotagliflozin szignifikánsan csökkentette
a HbA1c szintet a placébót kapókéhoz képest, valamint
csökkent a vércukoringadozás mértéke, a vérnyomás és a
testsúly is.
Ugyancsak februárban az EMA hasonló feltételek mellett engedélyezte a dapagliflozin 1-es típusú diabéteszen
történő alkalmazását is.
(Forrás: Medscape, 2019. február 28.)

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) döntése szerint az
Európai Unióban a sotagliflozint 1-es típusú diabéteszben
alábbiak szem előtt tartásával lehet alkalmazni:
S Első szempont a 27 kg/m2 feletti testtömeg index.
S Nem adható kis inzulinigényű betegeknek.
S A sotagliflozin adása mellett az inzulinkezelést változatlanul folytatni szükséges, mert csak ezáltal védhető

AZ FDA MEGOSZTOTT A SOTAGLIFLOZIN
1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN ALKALMAZÁSÁRÓL
A vércukrot a vesén keresztül csökkentő SGLT-2 gátlószerek (melyek
közül hazánkban a dapagliflozint
és az empagliflozint használjuk –
sikerrel – 2-es típusú cukorbetegeinknél) első olyan készítménye a
sotagliflozin, melynek alkalmazása szóba jöhet 1-es típusú diabéteszben is, mint erről magazinunk
korábbi számaiban már beszámoltunk.
Legutóbb az amerikai FDA metabolikus szerek bizottsága 8:8 arányban
szavazott a sotagliflozin 1-es típusú
diabétesz kezelésének alkalmassá-
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gáról. Az előny/kockázat tényei osztották meg a szakértőket.
Eddig három klinikai vizsgálat keretében 2.980 1-es típusú diabéteszesnél alkalmazták 200 és 400
mg-os adagban. A 24 hetes (majd
52 hétre bővített) vizsgálatokban
a HbA1c szintek átlag 0,3–0,4%kal csökkentek, az inzulinigény 4–9
E-gel mérséklődött és a testsúly
2-3 kg-mal csökkent. A legveszélyesebb mellékhatás, a ketoacidózis a
betegek 3%-ánál, míg a placébót
kapó kontrollok 0,4%-ánál jelentkezett. Ennek fellépésére a vizelet
ketontesteket rendszeresen moni-

torozták. A ketoacidózis az esetek
felében 13 mmol/l alatti vércukorszinteknél jelentkezett.
A többi gliflozin készítményre is
jellemző mellékhatás a húgyutak
gombás fertőzése is jelentkezett a
betegek egy részénél.
Egyelőre tehát nem született
pozitív döntés. A bizottság azt javasolta, hogy a további klinikai
vizsgálatokban gondosan meg kell
válogatni a betegeket, ki kell zárni azokat, akiknél gyakran lépett
fel ketoacidózisos állapot, gondosan ügyelni kell a hipoglikémiákra
és monitorozni szükséges a
ketontesteket a vizeletben.
(Forrás: Medscape, 2019. január 18.)

Magazinunk egyik múlt évi számában beszámoltunk arról, hogy egy vizsgálat szerint a 2-es típusú diabétesz
nem 10, hanem 20 évvel a tényleges diagnosztizálása
előtt kezdődik és így a prediabéteszes állapot akár 20
éven keresztül is fennállhat.
Egy új Észak-Karolinai, a Wake Forest Egyetemen ös�szesen 19.630 egyént magában foglaló, 1960–2015 között végzett 7 megfigyeléses vizsgálat összegzésében a
prediabéteszben és diabéteszben fennálló vércukorszintek és a későbbi szív-érrendszeri betegségek közötti kapcsolatot elemezték. Éhomi vércukornak az 5 mmol/l alatti
szinteket tekintették, majd a további vércukor tartományok: 5–5,5, 5,6–6,2, 6,3–6,9 és végül a diabéteszesnek
minősített tartomány a 7 mmol/l feletti volt. Az 55 és 85

év közötti személyek éhomi vércukor szintjei alapján vizsgálták a szív-érrendszeri megbetegedéseket.
Azt találták, hogy az 5 mmol/l alatti éhomi vércukorral
rendelkezők között 15,3%, 7 mmol/l feletti éhomi vércukornál 38,6% volt a szív-érrendszeri betegek aránya, a
köztes vércukorszinteknél pedig az arányok a kettő között
helyezkedtek el.
A következtetés: időben szükséges felfedezni a
prediabéteszes állapotot és nem 7 mmol/l-es éhomi vércukrok felett, hanem már 5,5 mmol/l-nél is szükséges
elkezdeni az életmód változtatásával és szükség esetén
gyógyszereléssel (pl. metformin adásával) a vércukorszintek normalizálását és ezáltal a szív-érrendszeri szövődmények kockázatának a csökkentését.
(Forrás: Diabetes Care 2019 Jan; dc181773.)

A NORMÁLIS SZINTRE CSÖKKENTETT VÉRNYOMÁS ÉS A LAZÁBB VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ KEZELÉS HATÁSA AZ AGY MŰKÖDÉSÉRE
Az nagyon sokak által ismert tény,
hogy a magas vérnyomás ugyan
olyan fontosságú kockázati tényező
a szív-érrendszeri megbetegedések
szempontjából, mint a magas vércukor és a magas LDL-koleszterin
szint.

Egy új klinikai vizsgálatban arra kerestek választ, hogy a vérnyomás kezelés intenzitása, azaz hogy normális
szinten tartják a vérnyomást (intenzív
kezelés), ill. lazábban veszik a vérnyomás szinteket, milyen hatással van az
időskori elbutulásra.

Az Egyesült Államokban és Puerto
Ricoban 50 évnél idősebb, nem diabéteszes és szélütésen át nem esett hipertóniás 4.678 személynél 120 Hgmm
alatt tartották a szisztolés vérnyomás6
átlag 5,5 éven keresztül (2010–2015
között). Kontrollként 4.683 másik személy szolgált, akiknek a szisztolés vérnyomását 140 Hgmm alatt tartották. A
kiértékelésnél a felfogóképesség enyhe csökkenésétől a demenciáig romló
állapotot vizsgálták. Azt találták, hogy
az intenzíven kezelt betegek között
149, a kontrollok között 176 esetben
fejlődött ki a demencia. (7,2 vs. 8,6
eset/1000 betegév). A kockázatcsökkenés 17%-os volt. Ehhez hozzáadva
az enyhe felfogóképesség csökkenést
is a számok alábbiak szerint módosultak: 20,2 vs. 24,1 eset/betegév, vagyis
a kockázat mértékét az intenzív kezelés 15%-kal mérsékelte.

A konkluzió
Mivel a talált különbségek nem
szignifikánsak és a megfigyelési időtartam is viszonylag rövid volt, nem
jelenthető ki egyértelműen, hogy a
szisztolés vérnyomás jóval 140 Hgmm
alá történő csökkentése jelentős hatással lehet a későbbi agyműködésre.
(Forrás: JAMA, 2019. január 28.)
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VESZÉLYESEN RITKÁN VIZSGÁLJÁK A DIABÉTESZESEK SZEMEIT AZ USA-BAN
A cukorbetegek szemfenék vizsgálata a megfelelő diabétesz gondozás elengedhetetlen részét képezi.
Korábban Európában az évenkénti
szemfenék vizsgálatot javasolták,
melyet azon esetekben, amikor
semmilyen elváltozás nem észlelhető, főként 2-es típusú cukorbetegeknél kétévenkéntire ritkították.
Magazinunk néhány évvel korábbi számában beszámoltunk arról,
hogy pl. az Egyesült Királyságban,
ahol viszonylag kevés a szemorvos
– lakosság arányosan sokkal kevesebb, mint hazánkban – az évenkénti-kétévenkénti szemfenék vizsgálatot hatmezős, technikus által
kivitelezett retina fotózással helyettesíthetik, viszont a képeket szemszakorvos értékeli ki és hozza meg a
beteggel kapcsolatos döntést.

Egy új, az USA-ban, a georgiai Atlantában végzett felmérés döbbenetes
eredménnyel járt.
298.383 2-es típusú, kezdetben
retinopátia mentes cukorbetegnél 2010–2014 közötti 5 évben a
betegek 50%-ánál egyáltalán nem
végeztek szemfenék vizsgálatot és
csupán 15,3%-uknál került sor évente-kétévente a vizsgálatra. A 13.215
retinopátiás 2-es típusú betegnek is
csupán 51%-ánál került sor az ADA
által javasolt évenkénti-kétévenkénti
szemfenék vizsgálatra, 11,2%-uknál
pedig egyetlen fundus vizsgálat sem
történt. Főként a fiatalabb betegeknél mellőzték a szem-vizsgálatot.
Ami az 1-es típusú diabéteszeseket
illeti, 2.949 kezdetben retinopátia
mentes beteg csupán 26%-ánál végeztek évente-kétévente szemfenék

vizsgálatot, 33%-uknál egyetlen vizsgálatra se került sor 5 év alatt. 1.429
retinopátiás cukorbeteg 63%-ánál
végeztek az ADA javaslatainak megfelelő gyakorisággal fundus vizsgálatot,
9%-uknál egyetlen vizsgálatra se került sor. Akiknek vizsgálták a szemfeneküket, magas arányban állapítottak
meg retinopátiát.
A 146.151 2-es típusú diabéteszes
közül, akiknél 5 év alatt szemfenék
vizsgáltra került sor, 24.4%-ban diagnosztizáltak retinopátiát, 8,3%-uknál
a látásukat veszélyeztető súlyos
nonproliferatív, proliferatív diabéteszes retinopátiát, vagy macula ödémát. A retinopátia gyakoribb volt az
időseknél és közülük is a férfiaknál.
A 13.882 1-es típusú betegnél, akiknek a szemét megvizsgálták 54%-ban
találtak retinopátiát és 24%-ban látást veszélyeztető súlyos retinopátiát.
A vizsgálók szerint a vizsgálók szerint
a 40-64 éves 1-es típusú cukorbetegek 31%-ának van látást veszélyeztető diabéteszes retinopátiája.
Mindezek alapján az egészséggondozás rendszerszintű átalakítását tartják szükségesnek. A betegek
ugyan nagyrészt arra hivatkoznak,
hogy nehézségbe ütközik a szemvizsgálatok elérhetősége, ez nem felel
meg a valóságnak, mert a vizsgált
betegek mindegyike biztosított volt.
Tehát más okokat kell keresni a probléma mögött.
A telemedicina segíthet a kérdés
megoldásában, de teljesen át kell
szervezni a szemészeti ellátást, hogy
megelőzzék a munkaképes cukorbetegek látásvesztését és ezáltal rokkanttá válását.
(Forrás: Diabetes Care, 2019. január 24.)
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Gondozott cukorbetegeink jelentős hányadánál szinte vizitről-vizitre közvetlen harcot kell folytatni ezért, hogy kezdjék el, ill. ne hagyják abba
a koleszterinértékeik alapján szükségesnek tűnő sztatin (atorvastatin,
rosuvastatin) kezelést.
Állandóan a gyógyszerismertetőben
leírt súlyos mellékhatásokra vagy akár
csak a rokonok vagy a szomszédas�szony véleményére hivatkoznak, jóllehet a mellékhatások, leszámítva
minden 50. egyénnél fellépő izomfájdalmakat, ill. a diabéteszkockázat
növelését, nagyon ritkák. A diabétesz
kockázat pedig cukorbetegeknél már
szóba se jön, mert fennáll a diabétesz.
Viszont ami mindenkire érvényes, a
szív-érrendszeri kockázatot a sztatinok
akár 30%-kal is mérsékelhetik, leginkább cukorbetegek esetében.
Egy új taiwani vizsgálatban, melyben 38.000 2-es típusú diabéteszes
vett részt, és akiknél magasabb koleszterinszintjük miatt sztatin kezelést alkalmaztak, azt találták, hogy a
sztatin-terápia jelentős mértékben

csökkentette a retinopátia kifejlődését, mégpedig dózisfüggően. Az eddigi több hasonló célú vizsgálat közül
ez az első, melynél a sztatint primer
prevenciós eszközként alkalmazták.
A vizsgálatban pontosan 18.947
sztatint kapó és ugyanennyi sztatint
nem kapó kontroll diabéteszes vett
részt. A megfigyelési idő 7,6 év volt.

Az eredmények
S A sztatint kapó cukorbetegeknél szignifikánsan
ritkábban
lépett
fel bármilyen fokú
retinopátia, szemben a sztatint nem
szedő betegekkel.
S A sztatint szedőknél
kevesebb volt az

üvegtesti vérzés, a retina leválás
és a macula ödéma.
S A sztatint szedőknél kevesebb beavatkozásra (lézerezés, üvegtestbe adott injekciók és vitrektomia)
volt szükség.
S Mindezek mellett a sztatin szedőknél 19%-kal kevesebb szívérrendszeri bántalom, 15%-kal
kevesebb neuropátia és 27%-kal
kevesebb talpi fekély jelentkezett.
Tehát a sztatin kezelés sokirányú
előnyt jelent cukorbetegségben a késői szövődmények megelőzése szempontjából.
(Forrás: JAMA Ophthalmology,
2019. január 10.)

VÁLTÁS ANALÓG INZULINOKRÓL HUMÁN INZULINOK ALKALMAZÁSÁRA
Ezzel a problémával hazánkban azok a 2-es típusú
diabéteszesek találkoznak, akik ultra-gyors (aszpart,
liszpro vagy glulizin inzulin) vagy/és ultra hosszú hatású (glargin, detemir inzulin) inzulinokról tartósan
8% feletti HbA1c értékeik miatt vissza kell térniük
humán gyorshatású és humán NPH inzulinok alkalmazására, legalábbis a jelenlegi szabályozás értelmében. Ez nem vonatkozik az 1-es típusú cukorbetegekre.
Bár a kifejezett hatásgörbével rendelkező NPH inzulinokra történő váltás kisebb problémákkal járhat, az
esetek többségében nem találkozunk az anyagcsere
érdemi romlásával.
Az Egyesült Államokban ez a kérdés teljesen másként
vetődik fel – mint erről Magazinunk hasábjain korábban már beszámoltunk. Ott a 20–40-szeres inzulinárak
miatti kényszerről van szó: többmillió 2-es típusú diabéteszes nem rendelkezik olyan drága egészségbiztosítással, mely legalább részben térítené a drága analóg
inzulin árát, ezért választania kell: vagy inzulin nélkül
meghal, vagy visszatér a még megfizethető árú humán
inzulinokra, nevesítve a gyorshatású és NPH készítményekre. Ezek a Walmart áruházakban recept nélkül is

beszerezhetők. Ez a helyzet számunkra, Európában
élők számára azt a képzetet teremti, hogy a világ egészségügyre kiemelkedően legtöbbet költő országában két
évtizeddel visszalépnek az időben.
Ugyanis – mint a Medscape egyik januári híradásában dr. Anne L. Peters beszámol a tényleges helyzetről,
– nem csupán arról van szó, hogy milyen arányban kell
az analóg inzulinok dózisához képest a humán inzulinok adagjait módosítani, hanem még arról is, hogy a
korábban használt penek helyett a betegek az olcsóbb
10 ml-es ampullákat vásárolják meg és az alkalmazott
inzulinadagok függvényében 1, 0,5 vagy 0,3 ml-es fecskendőkkel szívják ki belőlük az inzulint. Sőt, mint azt
jó 30 évvel ezelőtt a betegek számára írt könyveinkben
oktattuk, a kiszívandó inzulinok mennyiségével azonos
mennyiségű levegőt szükséges előzetesen az ampullába befecskendezni, nehogy a szívásnál vákuumot létesítsenek az ampullában, mely az inzulin felhabosodásához vezet.
További részletekkel nem kívánom fárasztani a kedves olvasót, csak rá szeretnék mutatni az USA-ban uralkodó diabétesz-kezelés-gondozás számunkra már alig
értelmezhető problémáira.
(Forrás: Medscape, 2019. január 17.)
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DIABÉTESZ OKOZTA „DISTRESSZ”
Magazinunk korábbi számaiban többször foglalkoztunk
a diabétesz okozta terhekkel, melyeket a betegek többsége kénytelen folyamatosan magával cipelni. Erről a
tavalyi első számban egy betegünk is részletesen beszámolt, kiemelve a betegség elfogadásának nehézségeit.
A Medscape egyik januári számában egy kaliforniai háziorvos Jay Shubrook készített interjút William H.
Polonsky-val, a San-Diego-i Behavioral Diabetes Institute
vezetőjével. A téma a diabétesszel igen gyakran együtt
járó stresszállapot, a distressz volt.
Polonsky: Intézetünkben évtizedek óta foglalkozunk a
diabéteszes distressz összetett problémájával. Ennek hátterében az egyén frusztráltsága, félelmei, bátortalansága
áll, mellyel naponta szembesülnie kell. A distressz önmagában is nehezíti a beteg dolgát, hogy jól menedzselje a
diabéteszét, voltaképpen egy másodállást jelent számára,
mellyel eredeti feladatai mellett folyamatosan foglalkozni
szükséges. Ez nagyon negatívan befolyásolja közérzetét,
erős hangulatingadozásokat okozhat, negatívan befolyásolja mind az önmenedzselését, mind az életkilátásait. Negatívan befolyásolja továbbá a társasági kapcsolatait, főként 2-es típusú cukorbetegeknél szégyent és bűntudatot
vált ki, főként, ha anyagcsere helyzete kedvezőtlenül alakul. Ilyenkor a beteg akár mély depresszióba is süllyedhet.
Shubrook: Hogyan állapíthatom meg, hogy egy cukorbetegem diabéteszes distresszben
szenved?
Polonsky: Ennek megállapításához
már a kilencvenes években kifejlesztettünk kérdőívet Problems Areas in
Diabetes Questionnaire (PAID) valamint 2005-ben egy újabbat: Diabetes
Distress Scale (DDS). Ezeket a betegek
akár a váróteremben is percek alatt
kitölthetik. Utóbbi kérdőívnek online
változatával is rendelkezünk, melyet okostelefonon is kitölthetnek és
azonnal megkapják a rájuk vonatkozó
pontokat. Amennyiben valamely kolléga sokallja a kiértékelés feladatát,
legalább annyit kérdezzen betegétől:
„mondjon egy dolgot a diabéteszével
kapcsolatban, mely csaknem megőrjíti”. Már ennek a kérdésnek a feltevé-
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sét is hálásan veszik a betegek és ezt követően könnyebb
eligazítani őket, hogyan menedzseljék betegségüket úgy,
hogy az egyre kisebb terhet jelentsen számukra.
Shubrook: Milyen gyakran gondoljak diabéteszes
distresszre betegeim esetében?
Polonsky: Ez jó kérdés. Különböző vizsgálatok és saját
tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy legalább közepes szintű distressz a betegek kb. 35%-ánál vagy kissé
többnél fordul elő mind 1-es, mind 2-es típusú diabéteszben.
Shubrook: Hol érhetem el a kérdőíveket.
Polonsky: A behavioraldiabetes.org. honlapon. Még
könnyebb, ha a diabetesdistress.org-ra klikkel. Itt számos
tippet talál, melyek segítségével jelentős mértékben javíthat állapotán.
(Forrás: Medscape, 2019. január 7.)

A brit Royal College of Physicians
(RCP) elnöke, Prof. Andrew Goddard
kimondta, amit eddig inkább nem
hangsúlyoztunk, mely szerint az
obezitás inkább betegségnek tekinthető, mintsem egy életmódbeli
választásnak. Hangsúlyozta, hogy
az elhízást egyre inkább az egész
társadalmat érintő egyik lényeges
járványnak, mintsem egyéni problémának kell(ene) tekinteni. Amíg a
kormány és az egészségügyi szolgálat nem tekint úgy az elhízásra, mint
egy folyamatosan terjedő krónikus
betegségre, addig a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) nem lesz képes megbirkózni az elhízás eredményezte 2-es típusú diabétesszel.
Az obezitás mind a UK NHS-e, mind a
világ többi országa számára nagy és
évről évre költségvonzataiban is növekvő problémát jelent.
Kórházainkban fekvő minden hatodik beteg cukorbeteg és mivel ennek
oka elsősorban az obezitás, egyre
jobban túlterheli a kórházakat és az
egész egészségügyi szolgálatot, ami
egyértelműen jelzi, hogy az elhízás
betegségnek tekintendő.
Goddard professzor szerint a politikusoknak és az egészségügynek
tovább kell lépni az elhízás okainak
megértésében. Az obezitás genetikai

okai egyre nyilvánvalóbbak és ezért
ismerjük, hogy mely csoporthoz tartozó egyéneknél nagy az elhízás veszélye, míg másokat ez nem fenyeget. Ezért nagy feladat az elhízás által
veszélyeztetettek védelme edukáció,
táplálkozási tanácsok által. Ha ehhez
hozzávesszük a mozgásszegénységet,
a gépkocsi használatot, a bevásárlási szokásokat, a kalóriadús „szemét”
ételek (junk food) reklámozását, a
magas kalóriatartalmú élelmiszerek
tömegét, máris a teljes társadalomban meglévő problémával állunk
szemben.
Teljesen idétlenül hangzik, de az
elhízott személyek 42%-a kerüli a háziorvosát egyszerűen azért, mert fél,
hogy stigmatizálják, mondván, hogy
ezért ő a hibás. Pedig el kellene mondani, hogy ezért nem(csak) ő a felelős, ő egyszerűen hajlamos az elhízásra és olyan világban él, amelyben

A REGGELI KIHAGYÁSA ÉS A GYERMEKKORI ELHÍZÁS
A gyermekkori elhízás egyre növekvő problémát jelent a fejlett
országokban, így hazánkban is.
Egy japán vizsgálat keretében arra
kerestek választ, hogy ha a szülők
egyike vagy mindkettő rendszeresen kihagyja a reggelit, az milyen
hatást gyakorol a gyermek reggeli
étkezésére és testsúlyának későbbi
alakulására.
Egy korábbi megfigyeléses vizsgálat (a XXI. századi újszülöttek hosszú
távú vizsgálata) részadatai alapján
2001-ben született japán gyermekek

esetében a szülőktől kérdőív alkalmazásával adatokat kértek a gyermek 6 hónapos korától, majd évente a 12 éves koráig. A második és
kilencedik felmérésnél rákérdeztek
a szülők reggelizési szokásaira, a harmadiktól évenként a tizenkettedik
felmérésig pedig a gyermekek reggelizési szokásaira. Elkérték a gyermekek testsúly és testmagasság adatait
is és ezekből kiszámolták a TTI-t.
Az 53.575 család közül 42.663
pontosan töltötte ki a kérdőíveket,
ezért őket vonták be a vizsgálatba.

a kalóriadús ételekhez könnyű hozzájutni, ő betegnek tekintendő, erről
mindenképpen beszélni szükséges, és
amit lehet, tenni is ellene. Rá kell mutatni, mennyire komoly a probléma
és megkeresni annak a lehetőségét,
amit ő személyesen képes megtenni,
bár gyenge az akaratereje.

A legnagyobb feladat az
elhízás megelőzése
2015-en az Egyesült Királyságban a
felnőttek 63%-a volt elhízott vagy túlsúlyos, A 10-11 éves gyerekek 19,8%a volt ugyanekkor elhízott és további
14,3% rendelkezett súlyfelesleggel.
A prevenció fontosságával a klinikusok zöme egyetértett. Egyelőre a
széleskörű prevenciós programokkal
még adósak, de keményen dolgoznak
rajta. Annál is inkább, mert az országban élő tízéves gyerekek máris annyi
cukrot fogyasztanak, amit a 18 évesek
számára tartanak megengedhetőnek.
(Forrás: Medscape, 2019. január 3.)

Az adatok elemzésekor kiderült,
hogy az apák 32, az anyák 12%-a kihagyta a reggelizést. Ezen esetekben
a gyermekek is hajlamosak voltak a
reggeli kihagyására, mégpedig 3–5ször gyakrabban, mint a rendszeresen reggeliző szülők gyermekei. A
reggelit kihagyó gyerekek több mint
kétszer gyakrabban váltak súlyfelesleggel rendelkezőkké vagy elhízottakká. Az adatok a rendszeres reggeli étkezés fontosságára hívják fel
a figyelmet és ebben nagy a szülők
felelőssége.
(Forrás: International Journal of Obesity,
vol. 42, no. 10, 2018, pp. 1724–1732.)
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AZ ELHÍZÁS, AZ ALULTÁPLÁLTSÁG ÉS A
KLÍMAVÁLTOZÁS HÁROMSZOROS VESZÉLYT
JELENT AZ EMBERISÉGRE
Egyik oldalon a világméretű elhízás, másik oldalon az
alultápláltsággal járó mérhetetlen szegénység, mindkettő mellett pedig a klímaváltozás, a profit motiválta
tehetetlenség miatt minden korábbinál nagyobb veszélyt hoz az emberiségre.
Mindhárom tényező többirányú kapcsolatban áll a mezőgazdasági gyakorlattal, a közlekedéssel és az urbanizációval. Amit ma teszünk, az fenntarthatatlan – nyilatkozott
William Dietz, a George Washington Egyetem kutatója.
Ha nem cselekszünk gyorsan, nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy kifussunk az időből.
A kormányok világszerte 500 milliárd dollárral támogatják a marhatenyésztést, a tejipart és egyéb élelmiszeripari
ágazatokat, viszont arra lenne szükség, hogy egy fenntarthatóbb mezőgazdaság irányában mozduljunk el. 5 billió(!)
dollárral támogatják a fosszilis energiatermelést ahelyett,
hogy a megújuló energiák terjedését segítenék, valamint
a fenntartható közlekedést.
Mindhárom globális veszély kapcsolódik a magas
feldolgozottságú, tápanyagban szegény, de magas üvegházhatású gáz kibocsájtását eredményező élelmiszerek-

hez, ezáltal is elősegítve a klímaváltozást. Emellett az
élelmiszeripar és az élelmiszerek szállítása fosszilis tüzelőanyagok égetése révén hozzájárul a globális felmelegedéshez és a szélsőséges időjáráshoz. Csak a mezőgazdaság
és az élelmiszeripar ehhez 25%-ban járul hozzá.
A probléma azért ekkora, mert a politikusok nem tesznek semmit ellene, mivel a profitra törekvő élelmiszeripari cégek ebben gátolják őket, a fogyasztók pedig passzívak. Csak egy példa erre: a cukros üdítőket előállító cégek
2016-ban 50 milllió dollárral igyekeztek „jobb belátásra
bírni” az Egyesült Államok kormányát, hogy álljon el ezen
italok forgalmazásának csökkentésétől, jóllehet ezek semmilyen tápértékkel nem rendelkeznek és csak az elhízást
növelik.
Évente 4 millió halált okoz az elhízás és 815 millió alultáplált ember él a földön. Ezért mindent meg kell(ene)
tenni e területen is a globális felmelegedés lassítására.

A SZÉNHIDRÁTOK MINŐSÉGE ÉS AZ EMBERI EGÉSZSÉG
A szénhidrátok fogyasztásának számos aspektusát számos alkalommal
vizsgálták és már korábban is arra
a következtetésre jutottak, hogy a
legtöbb előnyt a magas rost-tartalmú szénhidrátoknak az étrendbe iktatása jelenti.
Új-Zélandi kutatók a PubMed-ben,
a MEDLINE-ban, az Embase-ben és
a Cochrane-ban fellelhető összes,
2018. februárig publikált vizsgálatot,
randomizált klinikai vizsgálatot meta
analízisnek vetették alá a fogyasztott
szénhidrátok minősége és az egészség kapcsolatáról: a nem fertőző kró-
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nikus betegségek, a kockázati tényezők alakulását és a halálozást illetően.
Azokat a vizsgálatokat, melyek eleve
krónikus betegekkel történtek, illetve
a testsúlycsökkentést vizsgálták, kizárták.
A vizsgálatok 135 millió személyévet öleltek fel 185 megfigyeléses
vizsgálat és 58 randomizált klinikai
vizsgálat keretében. Amennyiben a
legtöbb rostot tartalmazó szénhidrátokat fogyasztókat és a legkevesebb
rostot fogyasztókat hasonlították
össze, azt találták, hogy az előbbiek
esetében 15–30%-kal kevesebb volt
a szív-érrendszeri megbetegedés és

(Forrás: Lancet Commission on Obesity, 2019.)

halálozás, a 2-es típusú diabétesz és
a vastagbél rák. Emellett alacsonyabb
volt a testsúly, a szisztolés vérnyomás
és az össz-koleszterin szint. Optimálisnak a napi 25–29 g rostfogyasztást
tartották. Hasonló eredményt adtak a teljes őrlésű gabonatermékek
fogyasztói is, viszont nem találtak
különbséget az alacsony glikémiás
indexű és magas glikémiás indexű
szénhidrátokat fogyasztók között a
fenti kórállapotok vonatkozásában.
A következtetések: magas rost-tartalmú gabonafélék, valamint magas
rosttartalmú egyéb növények fogyasztása egyértelműen egészségvédő hatásúak és egyértelműen ajánlhatóak.
(Forrás: The Lancet, 2019. január 10.)

A változó intenzitású fizikai aktivitás (interval training)
a leghatékonyabb eszköz a testsúly csökkentésében.
Napjaink egyik legnagyobb egészségügyi problémája a világszerte változatlan intenzitással növekvő elhízás, mely
területen hazánk az európai dobogó csúcsán áll.
Se szeri, se száma az ajánlott és széles körben alkalmazott diétáknak, melyek hatása önmagukban az esetek
túlnyomó többségében – ha egyáltalán súlycsökkenést
eredményeznek – csak átmeneti és a leadott testsúly hamar visszajön. Ma már eléggé egyértelműen bizonyított,
hogy a legjobb energiaszegény diéták is csak akkor eredményeznek tartós súlycsökkenést, ha hozzájuk megfelelő
fizikai aktivitás is társul.
A különböző mozgásformáknak szintén se szeri, se száma. Aerobic mozgások, izomfeszülést eredményező gyakorlatok, tartós közepes intenzitású mozgás (pl. órákon át
tartó kocogás, mászás, túrázás), lassabb mozgásformákkal
megszakított intenzív vagy közepesen intenzív mozgások.
Egy új meta-analízisben a váltakozó intenzitású mozgások (interval training) kétfajta formáját hasonlították ös�sze a tartós mozgással abból a szempontból, hogy melyik
eredményezi a legnagyobb mértékű súlycsökkentést.
Az „interval training”-ek kétfajta változata a magas
intenzitású interval training (HIIT) és a sprint interval
training (SIT). Előbbi maximális erőkifejtéssel járó néhány
perces futás és vissza gyaloglás váltakozását, utóbbi 30-

60 mp-es futás vagy (idősek esetében) gyors gyaloglás és
lassú vissza gyaloglás váltakozását jelentette 30-60 percen
keresztül.
A vizsgálatok összegzésének az eredménye az volt, hogy
az interval training-ek nagyobb mértékben fokozták a zsírokat bontó enzimek szintjét, mint a folyamatos közepes
intenzitású mozgásformák.
Ezer kiválasztott személy esetében, akik egzakt vizsgálati körülmények között mindhárom mozgásformát gyakorolták azt találták, hogy a váltakozó intenzitású mozgások
(HIIT és SIT) 28%-kal nagyobb mértékben csökkentették a
testzsírt, mint a hosszabb időtartamú egyenletes mozgásformák. A leghatékonyabbnak a SIT bizonyult.
Fontos kiemelni, hogy mind a SIT, mind a HIIT esetében
a futást, kocogást szigorúan ellenőrzött körülmények között és kevesebb, mint 12 héten át végezték, 30 év alatti
személyek. Idősek esetében a számukra még elfogadható
intenzitású gyaloglás javasolható.
(Forrás: Br J Sports Med. Published online, 2019. február 14.)

A RENDSZERES FIZIKAI AKTIVITÁS
CSÖKKENTI A HALÁLOZÁST
A mozgásszegény életmód és a kalóriadús, egészségtelen táplálkozás vezet a 2-es típusú diabéteszhez és
ugyanezen okokból következnek be a szív-érrendszeri,
gyakran halálos megbetegedések. Az eddig is ismert
volt, hogy a betegek fittségi állapotának növelése
mindezen folyamatokat kedvezően befolyásolja.
Az orvosok általában csupán azt tanácsolják a betegeiknek, hogy mozogjanak többet. Ez azonban nem elegendő.
Tisztában kell lenni a paciens társbetegségeivel, legyenek
azok érrendszeri vagy mozgásszervi jellegűek, melyek a
fizikai aktivitás esetén kockázatot jelenthetnek. Ismerni
és szem előtt kell tartani a betegek készségét egyik vagy
másik mozgásforma irányában, valamint életkorát és lehetőségeit valamilyen fizikai aktivitás területén.
Például idősebbek esetében elegendő lehet, ha naponta valamennyi lépcsőn járást vagy a bevásárláshoz szükséges gyaloglást javasoljuk. Fiatalabbak esetében a csoportos sportok, labdajátékok, erőltetett gyaloglás, kocogás,
edzőtermekben történő testgyakorlás képezhetnek reális
alternatívát. Rendszeresen rá kell kérdezni, megfogadta-e

az orvos tanácsát és nem okozott-e valamilyen problémát
a testmozgás.
Tehát a testedzés típusát és intenzitását minden betegnél személyre szabottan kell meghatározni. A nagy
intenzitású intervallumedzés (pl. a közepesen gyors és
élénk gyaloglás váltogatása) az állóképesség növelése és
a vércukorkontroll szempontjából a leghatékonyabb, ám
aritmiás vagy koszorúér betegségben szenvedők esetében
mindez veszélyes is lehet.
Tisztában kell lenni azzal, hogy csupán többlet-mozgással igen nehéz a testsúlyt csökkenteni. Amennyiben erre
is szükség van, a testmozgás tanácsolása mellett egyedi
szempontok szerint javaslatot kell tenni a megfelelő étrendre is. A rendszeresen mozgó betegek, még ha súlyuk
nem is csökken, a fittségük függvényében jobb életkilátással fognak rendelkezni: javul a szívműködésük, csökken a
vérnyomásuk és csökkenni fog a vércukorszintjük is.
(Forrás: Journal of Preventive Cardiology, 2019. január 14.)
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A VEGÁN DIÉTA
GYULADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSA
Amikor egészséges diétákról beszélünk, értékelésüknél számos szempont merül fel: milyen hatással
vannak a hosszú távú egészségre,
különös tekintettel a szív-érrendszer betegségeire, mennyire segítik
a testsúly megtartását, esetleg csökkentését, diabéteszben milyen a vércukorra és a HbA1c szintre kifejtett
hatásuk. Ami a különféle vegetáriánus diétákat, különösen az abszolút
vegán étrendet illeti, a vizsgálatok
eredményei meglehetősen szórnak.

A KEVÉS ALVÁS KLINIKAILAG NEM
KIMUTATHATÓ ÉRELMESZESEDÉST
EREDMÉNYEZHET?
Közismert, hogy a felnőtteknek legalább napi 6 órát
szükséges alvással tölteni. A legtöbb ember számára az
ideális a 8 óra alvás.
Egy spanyol vizsgálat keretében – melyet a Journal of the
American College of Cardiology-ban publikáltak – 4.000
középkorú, szív-érrendszeri betegségben nem szenvedő
férfinél és nőnél végeztek ér-ultrahangos vizsgálatot a
comb- és a carotis artériákon és CT-vel mérték a koszorúerek meszesedését is. A résztvevők akcelerométert viseltek 7 éjszakán át, ezáltal mérni tudták alvásuk men�nyiségét és minőségét. A légzési apnoéban szenvedőket
kizárták a vizsgálatból.

Egy új klinikai vizsgálat első eredményeit közölték, melyben a vegán étrendnek a gyulladást jelző fő paraméterre,
a magas szenzitivitású C reaktív proteinre (CRP) gyakorolt
hatását vizsgálták az Amerikai Kardiológiai Társaság által
ajánlott étrendhez képest.
50 személynél vegán, másik 50 esetében a kontroll diétát alkalmazták 8 héten keresztül. A vegán étrend 32%kal alacsonyabb CRP szinteket eredményezett, mint az
Amerikai Kardiológiai Társaság által ajánlott étrend. Más
paraméterekben (testtömeg változás, haskörfogat, vércukorszintek) nem találtak különbséget. Az LDL-koleszterin
szintek nem jelentősen, 13%-kal mérséklődtek a vegán
étrenden lévőknél.
(Lehetséges, hogy a vegán étrend is helyet kap a jövőben az egészség megőrzésében? – a referáló megjegyzése.)

A vizsgáltak 31%-a átlagban 7–8 órát aludt éjszakánként.
Vizsgálati eredményeiket összehasonlítva a 27%-ot kitevő,
6 óránál kevesebbet alvókéval azt találták, hogy utóbbiak
esetében sokkal több meszes plakkot találtak a nyaki és
comb erekben. A gyakori felébredésekkel tarkított alvás
szintén fokozott érelmeszesedést vont maga után. A koszorúerek meszesedését illetően nem volt szignifikáns különbség a többet és kevesebbet alvók között.

(Forrás: J Am Heart Association, 2018;7: e011367)

(Forrás: JACC Volume 73, Issue 2, 2019. január 22.)

A SERDÜLŐK KANNABISZ-HASZNÁLATÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI
A KORAI FELNŐTTKORBAN
Egyre több helyen engedélyezik a
marihuána használatát, sok helyütt
kedvező egészség-hatást állítva róla.
Egy új vizsgálatban egy amerikai
pszichiáter csapat áttekintett 11
prospektív tanulmányt és arra a kö-
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vetkeztetésre jutott, ha a serdülők
rendszeresen szívják a „füvet”, akkor 18–32 éves koruk között 40%-kal
gyakrabban válnak depresszióssá
és közel négyszer gyakoribb közöttük az öngyilkossági kísérlet, mint a
kannabisszal nem élők között.

(Ezek az adatok is komoly érvet
képeznek a marihuána legalizálása
ellen és a kannabisz használat elleni
küzdelem mellett, melyben hazánk
élen jár – a referáló megjegyzése).
(Forrás: JAMA Psychiatry,
2019. február 13.)

A BÉLBAKTÉRIUMOK MEGMONDJÁK AZ ÉLETKORODAT

A kutatók azonban igen keveset tudnak még arról is, hogy
mi a „normális” bélflóra és hogy ez hogyan változik a világ
különböző területein élő emberekben. Most Marylandi
kutatók Rockville-ben arra keresik a választ, hogy az életkorral miként változik a bélflóra, illetve biológiai óraként
működik-e. Ezért 3.600 székletmintát gyűjtöttek a világ
minden tájáról 1.165 egészséges emberből. A minták egyharmada 20–39, egyharmada 40–59, egyharmada 60–90
éves egyénektől származott.
Speciális komputer programokat készítettek, melyek segítségével a minták 90%-ából 95 különböző baktériumot
azonosítottak, beleértve ezek egymáshoz viszonyított arányait. Ezt követően a maradék 10% mintából igyekeztek
megfelelő algoritmus segítségével megállapítani a mintát
adó személy életkorát, melyet a minták 4 éven belüli pontossággal azonosítottak. A 95 baktérium törzsből 39 bizonyult a legfontosabbnak az életkor meghatározásában.
Azt állapították meg, hogy némely baktériumfajta populáció az életkorral párhuzamosan nő, pl. az Eubacterium
hallii, melyről azt gondolják, hogy fontos szerepet játszanak a bél-anyagcserében. Más törzsek, pl. a Bacteroides
vulgatus populációja, mely kapcsolatban áll a colitis
ulcerosa-val, csökken. Az étrend változtatása, az alvás tartama és minősége és a fizikai aktivitás mind befolyásolják
az egyes baktérium törzsek egymáshoz való arányait.
A kutatók úgy gondolják, hogy a „mikrobiom életkoróra” jó alapot képez annak vizsgálatára, milyen gyors vagy
lassú az egyének beleinek az öregedése és hogy ebben
milyen szerepet játszanak különféle tényezők, mint az
alkohol, az antibiotikumok, a probiotikumok vagy önmagában az étrend és hogy ezek mennyire befolyásolják az
élettartamot. A jövőben összehasonlítják az egészséges
emberek bélflóráját bizonyos betegségekben, pl. Alzheimer kórban szenvedőkével és kíváncsiak a közöttük lévő
esetleges különbségekre.

Kutatás

A beleinkben élő több milliárd baktérium (mikrobiom)
szinte mindent segíthet szabályozni a táplálék emésztésétől kezdve az immunrendszer működéséig.

Amennyiben a mikrobiom jelen típusú vizsgálata helyesnek bizonyul, kiegészítheti a biológiai kort jelző
egyéb biomarkereket, pl. a telomerek hossza és a DNS
expressziójának változása az egyén élete folyamán. E
többféle korosodási „óra” kombinálása a jelenleginél sokkal pontosabban jelezheti a biológiai kort és az egészségi
állapotot. Segíthet a kutatóknak abban, hogy megtudják,
hogy bizonyos beavatkozások – beleértve a gyógyszeres
és egyéb kezeléseket – milyen hatással vannak az öregedés folyamatára. Nem szükséges megvárni tehát a hosszú
élet titkának kutatásával, amíg valaki meghal.
Egy másik, a kaliforniai San Diego-ban működő kutatócsoport az Amerikai Bél Projekt keretében 15.000 székletmintát vizsgál és a mikrobiom vizsgálatokat az egész
világra igyekszik kiterjeszteni. Máris kijelentheti, hogy a
világ különböző részein élő egyének mikrobiomjában óriási eltérések vannak. Szeretnék megtudni, hogy az alapvetően különböző életkörülmények között élő emberek
mikrobiomjában is pontosan kimutathatók-e a változások
a korosodással párhuzamosan. Azt se tudják még, hogy
a mikrobiomban az öregedés során észlelhető változások
okai vagy következményei-e az öregedésnek. Van tehát
még bőven kutatnivaló.
(E témával magazinunk korábbi számaiban már foglalkoztunk: a bélbaktériumok hatással vannak agyunk működésére is – a referáló megjegyzése.)
(Forrás: Medscape, 2019. január 11.)
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A DEMENCIA ÉS A BÉLBAKTÉRIUMOK KAPCSOLATA
A bélbaktériumok számos kutatás
szerint messzemenően befolyásolják az agyműködést és a szervezet
számos szervének működését, pl.
komoly szerepet játszanak az elhízásban és a Parkinson kórban.
Egy új japán kutatás szerint a bélbaktériumoknak komoly szerep jut
az időskori elbutulásban (demencia),
nevesítve az Alzheimer kórban.
A kutatók egy japán Pszichiátriai Osztály Memória ambulanciáján
megjelenő betegeik esetében rögzítették a részletes kórelőzményt,
a kockázati tényezők meglétét vagy
hiányát, a napi aktivitást, részletes
neuropszichiátriai teszteket végeztek
náluk, valamint agyi MRI vizsgálatot.
Emellett minden beteg székletét, ennek összetételét és baktérium tartalmát is vizsgálták.
Azt találták, hogy a normál székletre jellemző Bacteroides (enterotype
I) törzsek a demens betegek esetében alacsonyabb számban voltak
jelen, míg más baktériumok, pl. a

Ruminococcus (enterotype III) száma
emelkedett. Emellett a demenciában
szenvedő betegek székletében magasabb volt az ammónia, indol, szkatol
és fenol szintje. Az indolról és a
szkatolról érdekességképpen megemlítendő, hogy nagy koncentrációban ezek a vegyületek adják a széklet
intenzív kellemetlen szagát, kisebb
mennyiségben azonban meglepő
módon virágillatuk van, és a termé-

szetben számos virág illatanyagában
megtalálhatók.
A további vizsgálatok arra irányulnak, hogy az új ismeretek birtokában milyen lehetőségek nyílnak a
demencia megelőzésében, hiszen az
Alzheimeres betegek száma rohamosan emelkedik, a következő 10 évben
akár 80%-kal és számuk világszerte
meghaladhatja a 200 milliót.
(Forrás: Scientific Reports 9(1),
2019. január 30.)

MELYIKKEL KÖNNYEBB LESZOKNI? E-CIGARETTA VAGY NIKOTINPÓTLÓ SZER?
Világszerte, így hazánkban is az egyik legnagyobb,
egészséget veszélyeztető tényező a dohányzás. Igen
sokféle próbálkozás látott napvilágot a dohányzásról
való leszoktatásra, de eddig mindegyik csupán szerény
sikert eredményezett. Az utóbbi évtizedben megjelent
e-cigaretta alkalmazása is ezek közé tartozik.
Most egy nagyszabású, randomizált klinikai vizsgálat
keretében hasonlították össze az e-cigaretta alkalmazását szemben nikotinhelyettesítő szerek használatával
leszokni kívánó személyeken. Az Egyesült Királyságban
a Stop smoking szolgálat véletlenszerű kiválasztott személyeknek vagy 18 mg/ml nikotin tartalmú üveggel ellátott e-cigarettát adott azzal a megjegyzéssel, hogy 3
hónapon át vagy ezt, vagy más tetszés szerinti nikotin
tartalmú e-cigarettát szívjanak.
A résztvevőknek hetente kellett 4 héten át pszichológus által vezetett beszélgetésen résztvenni. 886 személy
fele-fele arányban került az e-cigarettás csoportba, ill.
használhatott más nikontinpótló szert, tapasz vagy más
kiszerelés formájában.

56 | DIABFÓRUM

Egy év múlva az e-cigarettát szívó személyek 18%-a
hagyta abba tartósan a dohányzást, míg a nikotinpótlókat alkalmazóknak csupán 9,9%-a. A tartósan absztinens személyek közül az e-cigarettát használók 80%-a
használta egy év múlva is a választott e-cigarettát, míg
a nikontinhelyettesítő szert alkalmazóknak csupán 9%-a
tapaszt vagy tablettát. Az e-cigaretta 63%-ban okozott
torok vagy száj irritációt, a nikotin helyettesítőt használóknál az arány 51% volt. Viszont utóbbiak között
hányinger 38, az e-cigarettásoknál pedig 31% volt. Köhögésben, váladék-képződésben, zihálásban és nehézlégzésben nem volt érdemi különbség a két csoport
között. Konklúzió: Az e-cigaretta hatékonyabban segíti
a dohányzás elhagyását, mint a nikontin helyettesítő
eszközök.
(Forrás: NEJM, 2019. február 14.)

Az előző referátumban beszámolunk arról a vizsgálatról, melyben a dohányzásról való leszokást megkönnyíti az e-cigaretták használata. Akik ezzel élnek, azok meg
vannak győződve az e-cigaretta ártalmatlanságáról.
Azonban ez év januárjában és februárjában publikált
vizsgálatok mást mutatnak.
Egy 66.800 e-cigarettával élő egyén esetében bebizonyosodott, hogy az e-cigaretta 71%-kal növeli a szélütés
(sztrók), 59%-kal a szívizom infarktus és 40%-kal a koszorúér betegség kockázatát az e-cigarettát nem használók-

hoz képest. A betegségek kifejlődésében szerepet játszó
mechanizmusok még nem ismertek.
Az Egyesült Államokban a felnőttek 3,2%-a, az egyetemi
hallgatók 11,3%-a használt e-cigarettát 2016-ban. 2011 és
15 között 900%-kal nőtt az e-cigarettát szívók száma.
Az Amerikai Gyógyszerügynökség (FDA) bejelentette,
hogy ha a tizenévesek körében tovább emelkedik az e-cigarettát szívók száma, kivonatja a forgalomból az e-cigarettákat.
(Forrás: International Stroke Conference (ISC) 2019. Abstract 9.
To be presented – 2019. február 6.)

AZ E-CIGARETTÁK ÉS A
SZÁJÜREGI RÁK KOCKÁZATA
Az e-cigarettát szívók úgy vélik, hogy
csupán vízpárát szívnak be. Ezzel
szemben egy új vizsgálat szerint az
igazság az, hogy – még ha alacsonyabb koncentrációban is mint a
rendes cigaretta esetében – az e-cigarettával is rákkeltő anyagok jutnak
a szájba és a légutakba.
A professzor Ahmad Besaratinia vezetésével Kaliforniában lefolytatott
vizsgálatok szerint az e-cigarettát szívók szájában eddig még nem észlelték
rák kifejlődését, de ún. prekancerózus
állapotot igen. Ez azt jelenti, hogy ún.
gén deregulációra utaló elváltozások
jelentek meg a szájnyálkahártya hámsejtjeiben, melyek a későbbiekben
elősegíthetik a szájüregi rákok kifejlődését. A továbbiakban nagyszámú
e-cigaretta szívó egyénnél tervezik a
vizsgálatok kiterjesztését.
(Forrás: E-cigarette users show cancerlinked genetic changes, 2019. február 14.)
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AZ E-CIGARETTÁK ÉRRENDSZERI ÁRTALMAI

Kutatás

KISHÍREK...
KUTATÁS K
NE VÁSÁROLJUNK „CSODÁS” MÉRTÉKŰ
FOGYÁST ÍGÉRŐ ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐKET
Január elején sokan megfogadják, hogy csökkenteni
fogják testsúlyukat. Ilyenkor fokozottan jöhetnek szóba a csodálatos mértékű fogyást ígérő „étrend kiegészítők”, melyekkel tele az internet, sőt e-mail fiókunk
is. Ezekkel ugyanis az a helyzet, mint egy nem régen
a hazai forgalomból kivont étrend-kiegészítővel, melyet tisztán növényi eredetűnek hirdettek, viszont egyszerre tartalmazott kétfajta merevedést fokozó szert,
sildenafilt és tadalafilt, melyek együttes alkalmazása
akár szívhalált is okozhat.

Az FDA ezúttal fokozott mértékben hívta fel a figyelmet
arra, hogy a legtöbb étrend-kiegészítő – szemben a ténylegesen feltüntetett összetevőivel – tartalmaz valamilyen
vagy receptköteles gyógyszert vagy akár a forgalomból
már korábban kivont készítményt, pl. sibutramint. A legtöbb fogyást elősegítő, rohamos fogyást ígérő étrend kiegészítőben van valamilyen központi idegrendszerre ható
szer, antidepresszáns, vérnyomáscsökkentő, vizelethajtó
(fluoxetin, triamteren, stb.), melyek szedése csupán orvosi ellenőrzés mellett engedélyezett.
A probléma gyökere abban rejlik, hogy az ún. étrendkiegészítőket a gyógyszer engedélyező hatóságok (FDA,
EMA, stb.) nem ellenőrzik és a gyártók azt írnak a többnyire borsos árú készítményekre, amit akarnak. Amennyiben
komoly mellékhatást okoznak és erről a gyógyszerügynökséget értesítik, csak akkor kerül sor részletes vizsgálatukra, melynek során fény derül rejtett összetevőikre és többnyire a további forgalmazás tiltására. 2014-ben íly módon
vontak ki a forgalomból 4 súlycsökkentő szert. Emellett az
amerikai FDA listázza is a gyógyszereket is tartalmazó termékeket (online list).
Tudomásul kell venni, hogy a testsúlycsökkentés egyetlen biztos módja a kalóriaszegény táplálkozás és a fokozott
testmozgás.

Melyek azok a jelek, melyek láttán kerülni kell egy készítmény alkalmazását?
S gyors és fix súlycsökkentést ígér: pl. „heti 5 kg”,
S használja az olyan kifejezéseket, mint „garantált”,
vagy „tudományos áttörés”,
S idegen nyelven hirdetik,
S tömeg-email-ben hirdetik,
S gyógyszerek növényi alternatívájaként hirdetik.

Tanácsok a fogyasztók számára
S Vásárlás előtt mindenképpen beszélje meg kezelőorvosával az alkalmazását,
S Gondolkozzon el, ha a termék túl jónak, túl gyorshatásúnak ígérkezik, ill. ha teljesen irreálisnak tűnő hatást
hirdetnek,
S Ne vegye meg, ha abszolút biztonságosnak hirdetik,
S Legyen szkeptikus mások tapasztalataival kapcsolatban.
(Forrás: FDA, 2019. január 5.)

A MEDITERRÁN DIÉTA KERÜLT ELSŐ HELYRE AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
Alig van olyan év, hogy 2-3 alkalommal ne foglalkoznánk Magazinunkban a mediterrán diétával. Az ide év
elején is röviden érinteni kell, mivel
az USA-ban a diéták évenkénti értékelése kapcsán idén is a mediterrán
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diéta került az első helyre. A többször
nyerő DASH és a flexitáriánus diéta –
korábbi számainkból szintén ismert
lehet olvasóink számára – mögötte
a 2. és 3. helyen végzett. Tehát ismét
a mediterrán étrendet tartják a leg-

egészségesebbnek az ismert diéták
közül. Külön ki kell emelni, hogy a
cukorbetegek számára messze a legegészségesebb diétának tekinthető.
(Forrás: U.S. News & World Report
best diets)

Se szeri se száma a különböző diétás
ajánlásoknak, melyek mind a testsúlyfelesleg lefaragását célozzák.
Erre nálunk nagyon is szükség van a
hatmillió súlyfelesleggel rendelkező/elhízott ember országában.
Tény viszont, hogy önmagában a kalóriaszegény és összetételében módosított étrend a legritkább esetben vezet
a kívánt tartós súlycsökkentéshez.
Ezért ezt leggyakrabban fokozott fizikai aktivitással kombináltan ajánlják.
Ausztráliában az Adelaide-i Egyetemen újszerű megközelítést alkalmaztak, mégpedig a koplaló napokkal kiegészített energiacsökkentett
étrendet. Az egyénileg megállapított
diéta a testsúly fenntartásához szükséges energiatartalom 70%-át tartalmazta (összetétele: 35% zsír, 15%
fehérje, 50% szénhidrát) és ezt heti 4
napon át adagolták heti 3 különböző,
nem egymás utáni napon beiktatott
koplalással együtt. A koplaló napokon
csupán energiamentes folyadékot
(víz, tea, kávé) fogyaszthattak a vizsgálatban résztvevők.
A vizsgálatot 88 35–70 éves, 25–42
kg/m2 testtömeg indexű nőn végezték. A résztvevőket 4 csoportba osztották:
S Nem diétázók, nem koplalók (12
személy),
S 70% kalóriatartalmú étrend mellett heti 3 napon át koplalók (26
személy),
S Heti 3 napon át koplalók, de közben normális étrenden lévők (25
személy)
S Folyamatosan, koplalási napok
nélkül energiaigényük 70%-át fogyasztók (25 személy).
A kéthónapos vizsgálatban a legnagyobb mérvű súlycsökkenést a
70% energiatartalmú étrenden heti
3 napon át koplalók érték el és esetükben csökkentek leginkább a szívérrendszeri kockázati tényezők (LDLkoleszterin, inzulin rezisztencia) is.

Az eredmények grafikus ábrázolása látható az alábbi
ábra sorozaton:

Érdekesség kedvéért álljon itt egy
felsorolás, mely összefoglalja a váltakozó koplalás különböző formáit az
emberiség történetében:
S Váltakozó napokon történő koplalás: teljes koplaló napokkal váltakozó normális étrend
S Módosított koplalás: a heti 2
„koplaló” napon 20-25% energiatartalmú étrend, melyeket normális étkezési napok követnek
S Vallásos egyének koplalása: igen
változatos formában történő
részleges vagy teljes koplalás

S Ramadán koplalás: napkeltétől
napnyugtáig teljes étel-italmegvonás, napnyugtától korlátlan
mértékű étkezés
(Megjegyzendő, hogy diabéteszben, sem 1-es, sem 2-es típusúban
nem engedélyezett a koplalás az
anyagcsere felborulás veszélye miatt.
Tehát a vizsgálatban szereplő modell
legfeljebb prediabéteszes állapotban
alkalmazható – a referáló megjegyzése).
(Forrás: Obesity, 2019; 27:50-58.)
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KOPLALÓ NAPOKKAL VÁLTAKOZÓ CSÖKKENTETT KALÓRIATARTALMÚ ÉTREND
A LEGHATÁSOSABB

Táplálkozás, diéta

A TEAIVÁS ÉS AZ EGÉSZSÉG
A tea valószínűleg az első főzött ital, mely Kínában ie.
2700 körül terjedt el, és a víz után a legrégégebbi és
legnagyobb mennyiségben fogyasztott ital a világon.
Tudományos nevén a Camellia sinensis egy örökzöld bokor
fényes, világoszöld levelekkel, erős illatú virággal és barnás zöld magvas gyümölccsel. Több mint 1.500 változata
főként két variációjából származik. Az egyik a C. sinensis
var. assamica, az indiai egytörzsű bokor nagy, puha és rövid életű levelekkel és a C. sinensis var. sinensis, a kínai
több törzsű bokor kisebb levelekkel, melyek jobban bírják
a hűvösebb éghajlatot. A teanövények általában a meleg,
nedves klímát kedvelik, savas talajt igényelnek, lankás
dombokon, maximum 2000 méter magasságig tenyésznek.
Miután a tea népszerűvé vált Európában, a gyarmatosítás révén széles körben elterjedt és nagy területeken
termelik Indiában, Sri Lankán, Afrikában és Indonéziában
is. Manapság a legtöbb teát Kínában termelik (2013-ban
1,9 millió tonnát, a világtermelés 38%-át), ezt követi India (1,2 millió tonna), Kenya (436.000 tonna) és Sri Lanka
(343.100 tonna). Világszerte számos kultúrában szerepel
az együvé tartozást szimbolizáló ünnepi italként és kedvelik ízéért és az egészségre gyakorolt hatásáért. Világszerte
nagyon sok, mintegy 4,8 millió tonna teát fogyasztottak
2013-ban: a legtöbbet három országban, Kínában 1,6
millió tonnát, Indiában 1 millió tonnát, Törökországban
228.000 tonnát. Az Egyesült Államokban 127.000 tonnát
tett ki a teafogyasztás 2017-ben.
Az ipari mértékű előállítástól a kézműves teákig a teák
rendkívüli variációkban, igen széles skálán állnak rendelkezésre. A tea minősége rendkívül sok tényezőtől függ: a
levélgyűjtés módjától, a teaszüret időpontjától, a feldolgozás típusától, a levegő nedvesség tartalmától és az oxidációtól. És akkor még nem említettük a tea főzés módozatait, melyek mind befolyásolják az élvezeti értéket és a
terápiás hatást.

sárga és fehér teáé (30–55 mg), a zöld teában 35–70, az
oolong teában 50–75, a fekete teában 60–90 mg koffein
van. Azonos mennyiségű kávé koffein tartalma 100 mg.

A zöld tea egészség hatásai
A zöld tea polifenoljai a katechinek. Leginkább
epigallokatechin gallátot tartalmaz, mely gátolja a reaktív oxigén molekulákat, ezáltal csökkentve az oxidatív
stresszt. Ezen hatás révén jelentős mértékben csökkenti a
szívinfarktus, az agyvérzés, az agyi infarktus kockázatát és
az LDL-koleszterin szintjét, főként nők esetében.
Ezeken túlmenően a zöld tea polifenoljai kedvezően befolyásolhatják a Parkinson kórt, valamint a mellrák és a
prosztata rák kockázatát, valamint mérsékelhetik a vesekövesség rizikóját.
Külön kiemelendő, hogy a fogágy betegségek megelőzését is szolgálhatja a zöld tea rendszeres ivása: csökkenti az
íny-gyulladást, megelőzi a csont-felszívódást és a fogágy
betegségekre hajlamosító baktériumok növekedését is
gátolja. Ezért zöld tea tartalmú fogkrémeket is előállítanak.

A fekete tea gyógyhatásai
A fekete teában lévő teaflavinok és tearubiginek csökkentik az LDL-koleszterin- és emelik a HDL-koleszterin
szintjét, ezáltal mérséklik a szív-érrendszeri megbetegedések kockázatát és csökkenthetik a vérnyomást is.
A ciszplatinnal kezelt petefészek rákban az elfogyasztott
fekete tea fokozza a szer hatékonyságát.

A tea gyógyhatásai

Összegzés

Több ezer vizsgálat elemzi a tea egészség-hatásait, melyekért a polifenol (pl. az epigallokatechin gallát a zöld, a
teaflavinok és tearubiginek a fekete teában) tartalom a
felelős. Ezek erős antioxidánsok, melyek mérsékelhetik
az LDL-koleszterin oxidációját, ezáltal csökkentve a szívérrendszeri kockázatot, valamint rák-védő hatást is tulajdonítanak nekik. Kedvező hatással lehetnek a bélbaktériumokra is, valamint kedvezően befolyásolják az életkorral
együtt járó megbetegedéseket.
A teáknak az előállításuk módjától függően jelentős lehet a koffein tartalmuk is. Legalacsonyabb (2,5 dl-ben) a

Számos tanulmány kimutatta a legtöbb teafélék fogyasztása kapcsán észlelhető pozitív egészség-hatásokat,
melyek az antioxidáns tartalommal álltak összefüggésben, de tekinthetők voltak az egészséges életmód következményeinek is. Ma még nem állnak rendelkezésre olyan
adatok, melyek világszerte minden tea ivóra érvényesek
lennének, mivel a legtöbb vizsgálatot Ázsiában, vagyis Indiában és Kínában végezték. Egy biztos: érdemes víz mellett teát is fogyasztani, lehetőleg természetes formájában,
cukor vagy édesítőszer hozzáadása nélkül.
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(Forrás: Medscape; 2019. január 17.)

Altípus

Fehér tea

Zöld tea

Sárga tea

Fekete tea

Jellemzők

Példák

A leveleket kinyílás előtt leszedik, alacsony hőmérsékleten
szárítják. Az összes teaféleség
közül a legkevésbé feldolgozott. Illata a legfinomabb,
antioxidáns tartalma a legnagyobb.

Yin Zhen (Silver Needle)
Bai Mu Dan (White Peony)
Bai Mei (White Eyebrow)

Gőzölik és hevítik azonnal
a leszedést követően, hogy
leállítsák a levelek oxidációját
és barnulását. Íze intenzívebb
a fehér teáénál, de lágyabb
mind a fekete teáé. Sokféle
növényi ízt tartalmaz.

Sencha
Matcha
Longching (Dragon Well)

Igen ritka, hosszabb ideig
szárítják, mint a zöld teát. A
levelek megsárgulnak és füves
illatot vesznek fel. Kismennyiségben állítják elő, igen drága
és nehezen beszerezhető.

Meng Ding Huang Ya
Jun Shan Yin Zhen
Huo Shan Huang Ya

Hosszabb ideig oxidálják,
hogy az íze, illata erősebb
legyen. A feldolgozás során
a levelek flavonoid tartalma
csökken. Különböző illatszerek hozzáadásával illatosítják.

Darjeeling
Assam
Lapsang Souchong
Earl Grey (bergamot)

Részben, a zöld és a fekete tea
közötti fokozatban oxidálják.
A oxidáció mértéke határozza
meg az ízét, illatát.

Baozhong
Dong Ding
Ali Shan

Oolong tea
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MINEK NEVEZZELEK? A JOGHURT...
Már az ősidőkben is…

illetve nem élőflórás felosztás lehet. Zsírtartalom szerint
megkülönböztetünk normál, zsírszegény, és sovány termékeket; ízesítés szerint pedig natúr vagy ízesített joghurtokat(3). Mindezek mellett állagát tekintve találkozhatunk
ivójoghurtokkal is, amelyek 2003 óta vannak jelen a magyar piacon. A fermentált tejkészítmények, így a joghurt
összetételét részben a kiindulási tej tápanyagtartalma,
részben az alkalmazott színtenyészetek tulajdonságai
határozzák meg. Egyes alkotórészek mennyisége pl. zsírtartalom alig változik a folyamat során, másoké növekszik vagy csökken. A zsírok elbomlása, a laktóz, a fehérje,
valamint a citromsav adják azokat az aromaanyagokat,
amelyek jellemzőek a joghurtokra. A joghurt zsírtartalmát
az határozza meg, hogy teljes, részben zsírtalanított vagy
zsírtalanított tejből készítették. A joghurt fehérjéje teljes
értékű, jól hasznosul, könnyebben emészthető, ugyanis
a tejsavbaktériumok által termelt tejsav finom csapadék
formájában kicsapja a fehérjét, így
sokkal nagyobb felületen hozzáférnek az emésztőenzimek, gyorsabbá téve a lebontást. A fermentált
• Már a XI. században írtak a joghurt jótékony hatásáról.
tejkészítmények javítják a kalcium

A joghurtot már az Ószövetségben is megemlítik. Évezredekig a joghurtkészítés az egyetlen ismert biztonságos
módszer volt a tej megőrzésére. A joghurt, a joghurt típusú savanyú tejek, valamint a kefir és a kumisz mind a
Közel-Keletről, a Balkánról, a Kaukázusból, Nyugat és Közép-Ázsiából származnak, illetve e vidékeken terjedtek el
először. A területre jellemző klimatikus viszonyok között a
magasabb hőmérsékletet (42–45 °C-on) kedvelő, termofil
tejsavbaktériumok szaporodtak el. A savanyító kultúrák kivétel nélkül magas hőmérsékleten savanyítanak, sok savat
termelnek, ami a romlást nagymértékben akadályozza.
A görögök írtak először erről a savanykás ételről, már
időszámításunk előtt 100-ban, megjegyezve, hogy a barbár nemzetek joghurtot használnak. A joghurt szó a török
yoğurt szóból ered, több száz évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy kedvező élettani hatása ismét előtérbe kerüljön. A

TUDTA-E?

• Hazánkban a férfiak naponta átlagosan mindössze 33 g,
míg a nők 38 g savanyított tejkészítményt fogyasztanak.
• Nem minden savanyított élőflórás termék probiotikus.
párizsi Pasteur Intézetben dolgozó Mecsnyikovot az foglalkoztatta, hogy a bolgár hegyi pásztorok vajon miért, mitől éltek sokáig. Mecsnyikov azt állapította meg, hogy a
pásztorok által rendszeresen fogyasztott joghurt és a benne lévő baktériumok lehet az egyik ok. Stamen Grigorov
bolgár orvos és mikrobiológus 1905-ben azonosította
a joghurtban található Lactobacillus bulgaricus törzset,
amely nevét felfedezőjének származásáról kapta(1).
A savanyú tejkészítmények közös jellemzője, hogy a
megfelelően előkészített és hőkezelt, a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott anyagokból speciális mikrobatenyészetek hozzáadásával savanyítás és alvasztás útján
készülnek. A savanyú tej- és tejszínkészítmények alapanyagának megalvasztását, a termékek jellegzetes aromájának
és ízének a kialakítását a különböző tejsavbaktérium- és
egyéb élesztőtörzseket tartalmazó kultúrák felhasználásával végzik. A joghurtkultúra Streptococcus salivarius
subsp. thermophilus és Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus meghatározott arányú szimbiotikus tenyészete(2). A joghurtok csoportosítása különböző szempontok
szerint lehetséges. A mikroorganizmus kultúra összetétele
és állapota alapján: élőflórás (normál vagy probiotikus),
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hogy a kalcium beépülését bizonyos tényezők segítik, mint
pl. a D-vitamin vagy a tejcukor, mások viszont gátolják pl.
magas foszfor, túl sok zsiradék. Az EFSA 2015-ben kiadott,
foszforról szóló tudományos állásfoglalása a táplálékkal
bevitt kalcium és foszfor arányára 1,4:1 értéket határoz
meg. A tej és tejtermékek jelentős foszfortartalma mellett azonban kalciumtartalmuk kiemelkedő és mennyiségében több, mint a foszfor, ezért is számítanak a tej és
tejtermékek optimális kalciumforrásnak.

A joghurt helye a hazai felnőtt lakosság
tápanyagprofiljában
A 2014-es reprezentatív felmérés alapján natúr és ízesített, savanyított tejkészítményeket a férfiak naponta
átlagosan 33 g-ot, míg a nők valamivel többet, 38 g-ot
fogyasztottak. A felmérésből kiderült, hogy a teljes fehérjebevitel 16%-át a tej és a tejtermékek
Savanyított tejkészítmények
adták, amelyből 2-1% a savanyított tej- Tápanyagok bevitele
készítmények és egyéb tejtermékek arág/nap
Részesedés a bevitelből (%)
nya. A felnőtt lakosság megnövekedett
zsiradékbeviteléhez a joghurtok zsírtar- Fehérje
1,2
2
talma minimálisan járult hozzá, az ös�1,2
1
szes hozzáadott cukor mindössze 3%-a Zsír
származik tejtermékek fogyasztásából. A Összes cukor
2,7
3
felnőtt lakosság kalciumfelvétele átlago1,2
2
san 721,3 mg volt naponta, amely alatta Hozzáadott cukor
marad az ajánlásban szereplő 800 mg-os Kalcium
41 mg
6
értéknek. A férfiaknál ez az érték átlagosan 758,2 mg/nap, míg a nőknél 688,9 mg/nap volt. Az
A savanyított tejtermékek részesedése
összes kalciumfelvétel 54%-a tej és tejtermékek fogyasza hazai felnőtt lakosság tápanyagprofiljában (6)
tásából származott, amelyből 26%-ot tett ki a tej, 15%-ot
a sajtok, 6%-ot a savanyított tejkészítmények, 5%-ot az
egyéb tejtermékek és 2%-ot a túró, túrókészítmények(5). A tej és tejtermékek szerepe a hazai táplál®
A kalcium a D-vitamin mellett fontos szerepet játszik a kozási ajánlásban, az OKOSTÁNYÉR -ban
csontok egészségében minden életkorban, felnőtteknél
Az MDOSZ által összeállított és a Magyar Tudományos
inkább a csontszilárdság megőrzésében és a csontritku- Akadémia Élelmiszer-tudományi Tudományos Bizottságálás megelőzésében. A napi kalciumbevitel növelése segít nak ajánlásával rendelkező OKOSTÁNYÉR® végigvezeti a
fenntartani a csontok egészségét, ezzel kivédve a törések fogyasztót az alapvető élelmiszercsoportokon: 1: zöldségkialakulását az élet minden szakaszában. Közismert tény, félék, 2: gyümölcsök, 3: gabonafélék, 4: tej és tejtermé-
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felszívódását. A tejsav, a laktóz, a D-vitamin és a kalcium
speciális kombinációja savanyított tejkészítményekben
optimális feltételeket teremt a kalcium felszívódásához(4).
A laktóztartalom csökken a joghurtkészítés során, hisz
ez részben átalakul tejsavvá. A gyümölcsjoghurtok szénhidráttartalma a natúr változathoz képest magasabb kb.
9–12%. Ha a gyümölcstartalom nem éri el az előírt minimális mennyiséget, vagy kizárólag aromával ízesítették,
akkor a megnevezésben csak az „ .......ízű” kifejezés szerepelhet(2). Ma már a joghurtok széles választéka érhető
el, alkalmazkodva a fogyasztói igényekhez is. A vásárló
számos esetben találkozhat a light felirattal, azonban joghurtoknál ez utalhat a kevesebb zsírtartalomra, de a hozzáadott cukor mellőzésére is vagy akár mindkettőre egyszerre. Ezért a light joghurtoknál feltétlenül meg kell nézni
az összetevőket, hogy valóban azt a terméket válasszák,
amit szeretnének (zsírszegény és/vagy hozzáadott cukormentes joghurt). A tej és az abból készült tejtermékek, így
a joghurtok is nem csak változatossá teszik táplálkozásunkat, hanem a szervezet működését is jótékonyan támogatják, ezért az egészségmegőrzésben is fontos élelmiszerek.
Egy 3,5% zsírtartalmú natúr joghurt 1 dl-re 60 kcal-t 3,1
gramm fehérjét, 3,5 gramm zsírt és 3,9 gramm szénhidrátot tartalmaz. Savanykás ízével, lágy, ám szilárd állagával
jól beilleszthető a napi étrendbe.

Táplálkozás, diéta

Ezért is fontos az egészséges életmód ezen belül az egészséges táplálkozás(8). A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok (főként tejsavbaktériumok), amelyek megfelelő
mennyiségben juttatva a szervezetbe jótékony hatást gyakorolnak. Fenntartják, illetve helyreállítják a bélflóra felborult egyensúlyát, támogatják az immunrendszer megfelelő működését a kórokozókkal szemben, csökkentik a
tranzitidőt és enyhíthetik a hasmenés kellemetlen tüneteit. A probiotikus tejsavbaktériumok alapvetően abban különböznek a közönséges tejsavbaktériumoktól, hogy egy
részük túléli a gyomorban lévő sav, a vékonybélben pedig
az epesavak és az emésztőenzimek pusztító hatását és így
élve jutnak el a vastagbélbe, ahol képesek elszaporodni és
megtapadni a bélfalon. A joghurtok között megkülönböztetünk élőflórás és nem élőflórás termékeket. Az élőflórás felirat nem garantálja, hogy az egyben probiotikus is,
ám ha a címkén probiotikus felirat található, akkor biztos,
hogy a termék 106/g csíraszám feletti hatékony baktériumot tartalmaz(2).
kek, hús-húskészítmények, halak és tojás(7). Az utóbbiak
az úgynevezett teljes értékű fehérjeforrás csoportba tartoznak, amelynél külön felhívja az útmutató a figyelmet
arra, hogy változatosan válasszon a fogyasztó közülük. Az
új magyar táplálkozási ajánlás naponta fél liter tejet vagy
ennek megfelelő tejtermeket javasol. Felnőtteknek 1 adag
2 dl tejnek, vagy ugyanennyi joghurtnak, kefirnek, 5 dkg
túrónak vagy 3 dkg sajtnak felel meg. Az OKOSTÁNYÉR®
6–17 éveseknek ugyancsak kiemeli a tej és tejtermékek
napi fogyasztását és 3 adag tej vagy annak megfelelő tejterméket ajánl. Gyermekeknél különösen fontos az egészséges csontrendszer, az erős fogazat kialakulásához és
megőrzéséhez.

A probiotikumok és a joghurt
A felnőttek bélrendszerében legalább 1200 féle mikroorganizmus él. A bél-mikrobióta számos, az egészségmegőrzésben fontos feladatot lát el. Szerepet játszik a
kórokozó baktériumok megtelepedésének kivédésében,
elősegíti a bélrendszer immunrendszerének hatékonyságát, védi a bélnyálkahártya épségét, segíti az emésztést. A
bél-mikrobiom bármilyen sérülése, amit okozhat például
antibiotikum szedése vagy helytelen, kiegyensúlyozatlan
táplálkozás kedvezőtlen irányba módosíthatja a bélflórát.
Felhasznált irodalom:
1. Fisberg M, Machado R.: History of yogurt and current patterns of consumption, Nutrition Reviews VR Vol. 73(S1):4–7
2015 Aug;73 Suppl 1:4-7.
2. MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV (2004): MÉ 2-51/03
3. Bartha K.(2017): Napi tej- és tejtermékfogyasztás jelentősége
az egészséges étrendben Táplálkozási Akadémia 10. évf. 10.sz
4. Csapó J., Csapóné K. Zs.: Tej és tejtermékek a táplálkozásban
Mezőgazda Kiadó
5. Nagy B. – Nagy-Lőrincz Zs. – Bakacs M. – Illés É. – Sarkadi
Nagy E. – Martos É. (2017): Országos Táplálkozás és Tápláltsági

64 | DIABFÓRUM

A joghurtok felhasználási lehetőségei
Savanykás ízével, lágy, ám szilárd állagával jól beilleszthető
a napi étrendbe. Akik számára hiányzik az édes íz érdemes
a gyümölcsös változatot választani. A magyar táplálkozásban jellemző ételek közül például a savanykásabb ízű főzelékek (tök vagy zöldbab) öt és félszer kevesebb zsiradékot tartalmaznak, ha joghurttal habarjuk be. Itt érdemes
a krémesebb joghurtot választani, hogy ne hiányozzon a
bársonyosság a főzelék állagából. Vitaminokban gazdag
téli zöldségekből, mint céklából, sütőtökből, zellerből
készíthető vitaminsaláta, melyhez tökéletes egy áttört
fokhagymával és bazsalikommal ízesített joghurtöntet. A
rohanó életvitelben nehéz megvalósítani a napi ötszöri
étkezést. Egy kis tervezéssel azonban ez már könnyebben
megoldható, hiszen az ivójoghurtok erre kifejezetten alkalmasak, nem kell kanál, nagy előkészület, csak bevásárlás. A joghurtok széles termékportfóliója lehetővé teszi
rendkívül változatos felhasználási lehetőségét. Alacsony
energiatartalma, kedvező kalciumtartalma, a probiotikus
változatok jelenléte, teljesértékű fehérjeforrásként kedvező lehetőséget teremt a mindennapi rendszeres fogyasztásához.
(Forrás: Táplálkozási Akadémia Hírlevél,
11. Évfolyam, 12. Szám – 2018. november)

Állapot Vizsgálat – OTÁP2014 III. A magyar lakosság makroelembevitele. Orvosi Hetilap, 158. évf. 17. sz. 653–661.
6. Nagy B., Bakacs M., Nagy-Lőrincz Zs., Erdei G., Sarkadi Nagy
E., Cserháti Z.(2017) A magyar felnőtt lakosság tej- és tejtermékfogyasztása az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot
Vizsgálat 2014 eredményei alapján Új diéta 2017/5.
7. Szűcs Zs.(2016): OKOSTÁNYÉR® – új táplálkozási ajánlás a
hazai felnőtt lakosság számára Új Diéta 2-3sz.: 20-23
8. Bíró Gy.(2014): A bél mikrobióta kapcsolata az egészséggel
és betegséggel. Irodalmi áttekintés, Egészségtudomány 58/3
27–40

17. RÉSZ

Receptek a
cikk végén
A GYÖMBÉR
(ZINGIBER OFFICINALE)

A közönséges gyömbér (Zingiber officinale) a gyömbérfélék családjába tartozik. A növény földben kúszó, agancsra emlékeztető rizómáját (gyökértörzsét) használjuk. A
gyömbér lágy szárú, évelő növény, mely 1 méteresre is
megnőhet. Kínában és Indiában a gyömbér növény gyökerét több mint 5000 éve használják fűszerként és gyógyszerként egyanánt. Trópusi vidékeken több ezer éve
termesztik (de magunk is elültethetjük otthon, sőt ha
ügyesek vagyunk, még virágját is megmutatja :-) ).
Két ismertebb fajtája van: fekete (barbadosi) és a fehér
vagy arany (bengáli) gyömbér. Sajátos, karakteres illatát,
aromás íze és kissé csípős tulajdonsága gazdagítja. Ezt illóolajai valamint gingerol és sogaol tartalma adja.
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NÖVÉNYEKKEL A DIABÉTESZES
DIÉTA SZOLGÁLATÁBAN
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Élettani hatásai
Füveskönyvekben több száz évvel ezelőtt megtalálható
volt; gyógyászati alkalmazási területei: gyulladáscsökkentés, emésztéssegítés (étvágyjavítás; émelygés, puffadás
ellen), hányás ellen, gyomorvédő hatás, hörghurut ellen, immunrendszer erősítés. A már említett gingerol és
sogaol nevű hatóanyagai bizonyítottan véralvadásgátlók.
Afrodiziákumként is számon tartják, mely összefüggésben
áll vérkeringést serkentő képességével.
Diabéteszben fogyasztásának semmi akadálya nincs, kivéve a cukorral készült változatokat.

A SZÁRAZTÉSZTÁK
Meghatározás: A száraztészták tésztaipari készítmények, melyek alapvetően búzaőrleményből, vízből és dúsító vagy egyéb (járulékos) anyagokból – élesztő nélkül –
készülnek. Víztartalmuk alacsony.
A száraztészta készítmények legfontosabb alapanyaga
a kemény, más néven durumbúzából készült őrlemény. A
legjobb minőségű tésztákat tehát nem sima BL lisztből,
hanem ilyen dara vagy „derce” őrleményekből gyártják.
Ezek közös jellemzője, hogy sikértartalmuk (fehérje komponens) rendkívül szívós, rugalmas tulajdonsággal ruházza
fel a terméket, mely minőségében, illetve főzési és mechanikai tulajdonságaiban gazdagítja a kész tésztát. A durumbúza kb. tízszeres mennyiségben tartalmaz sárga színű
karotinoidokat a sima búzához képest. Ennek eredményeként ezen termékek tetszetősen sárgásabb árnyalatúak.
A tésztakészítéshez szükséges összetevők a fent említett
őrleményen kívül: víz, só és esetleg tojás. A só a sikér tulajdonságainak kihasználásához szükséges, a tojás – mely
nem alapvető alkotóelem – inkább a késztermék dúsítását, a tápérték növelését mozdítja előre, kívánatosabb
színt kölcsönöz és a főzésnél is előnyös.

Fajtái

Tápanyagtartalma
100 g nyers gyömbér energiatartalma 80 kcal, 17,8 g
szénhidrát, 1,8 g fehérje és 0,7 g zsír van benne. Vitaminjai: B6 és C. Ásványi anyagai: K, Na, Mg, réz, mangán, Ca,
foszfor. Ezeken kívül többek között tartalmaz még antocián
származékokat, gyantát, szerves savakat is.

A gyömbér felhasználása
Teákkal összeforralva, limonádékhoz keverve, lekvárok,
turmixok ízesítésére, keleti (indiai, kínai, maláj) ételek és
húsok/halak fűszerezésére, levesek, (ünnepi) sütemények,
méz és forralt bor valamint egyéb alkoholos italok ízesítésére. Nem csak frissen reszelve, szárítva, őrölve, kandírozva is felhasználható. Jól passzol az íze a répához, almához,
narancshoz, körtéhez, kivihez, de szinte minden gyümölcshöz. Még csokoládéban, sőt kávéban is találkozhatunk vele.
A gyömbérsör (ginger ale) – a neve ellenére – nem egy
alkoholos ital. Gyömbérgyökérből cukor és víz felhasználásával, főzéssel készül. Ausztráliában, Latin-Amerikában
meglehetősen nagy népszerűségnek örvend.
Kínában az ételek egyik legfontosabb ízesítője – így a híres kínai „ötfűszer-keverék” része is. Kínai étkező helyeken
szusi mellé felszolgált vékony szeletekre vágott gyömbért
(szusigyömbért) sóban, cukorban és rizsecetben pácolják.
Étkezés közben különböző ételek ízének szétválasztásához
kitűnő.
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A tésztakészítményeket több szempont szerint lehet felosztani. Általában alakjuk és összetételük szerint csoportosítja őket az ipar.
Alakjuk szerint lehetnek szálas és apró készítmények
Szálas készítmények: csőtészta, spagetti, cérnatészta,
hosszúmetélt stb.
Apró készítmények: rövid metélt, cérnametélt,
szélesmetélt, nagykocka, kiskocka, tarhonyafélék, levesbetétek stb.
Összetételük szerint
Összetételük szerint az ipar fehérárukat és tojásos készítményeket különböztet meg. A fehéráruk tojás illetve
tojáspor hozzáadása nélkül készülnek. A tojásos száraztésztákat egymástól a belegyúrt tojások illetve tojáspor
mennyisége különbözteti meg. A száraztészta annyi tojásosnak számít, ahány darab egész tyúktojást, vagy annak
megfelelő tojáskészítményt adtak hozzá kilógrammjához.
(Kaphatóak fürjtojásos tészták is!)
Összetételük alapján történő felosztás kiegészítés
Manapság már számos lisztféléből és olajszegényített
maglisztből, különböző ízesítők hozzáadásával készülnek
tészták. Áttekintésük nem is olyan egyszerű. A következő
felosztás nem hivatalos, inkább a fogyasztó felől közelíti a
témát.
Zöldséggel (püré v. por alakú szárítmány) készített tészták (színesek): paradicsomos, spenótos, medvehagymás,

Élettani hatásai
A száraztészták élettani hatásai a fenti felosztás fényében, no meg a feltét – hogy mivel is fogyasztjuk együtt,
– rendkívül változatos lehet.
Diabéteszben mindenképp arra kell ügyelni, hogy tudatosan válasszuk meg (nyersen mérjük ki) a tészta adagot az adott étkezésben előírt szénhidrát kereten belül.

Ne fogyasszunk sima fehér tésztát. Válasszunk durum,
teljesőrlésű, tönköly tésztákat, de nyugodtan válogathatunk a fenti csoportosítás „reform” repertoárjából is – a
termékre jellemző szénhidráttartalom ismeretében. Ehhez pedig ne felejtsük el hozzászámolni a feltét szénhidrátját – már ha van benne.

Tápanyagtartalma
Amint a fenti felosztásokban láttuk a száraztészták rendkívül változatos összetételűek lehetnek. Ezt a mi feladatunk vásárláskor a csomagoláson végignézni.
Durumtészta tápanyagtartalma:
100 g száraz durumtészta energiatartalma: 368 Kcal, 12
g fehérje, 0,25 g zsír, 77,5 g szénhidrát, 1 g rost. Na, Fe, Ca
tartalma említendő. Koleszterinmentes.

Felhasználásuk
A száraztészták rendkívül jól variálhatóak, hiszen sósan és édesen is remek ételek készíthetőek velük. Alakjuk különösen változatossá teszi a készétel megjelenését.
A tésztát adhatjuk levesekbe; változatos feltétekkel fogyaszthatjuk: húsok, halak, túró, sajtok, zöldségek, burgonya, gomba valamint fűszeres mártások, szószok kerülhetnek rá vagy hozzá. Tölthetjük vagy rétegezhetjük őket,
keverhetjük joghurtos-, majonézes- vagy friss zöldséges
salátákba. Előre (szárazon) vagy utópirítva is finomak. Fogyasztják cukrozott mákkal/dióval, kakaóval, lekvárral stb.
édesen.
Diabéteszben nem javasolt a burgonyás tészta vagy
grenadírmars, illetve a grízes lekváros tészta, valamint a
cukorral kevert szóratos variációk. Ha mákos vagy diós
tésztát szeretnénk fogyasztani – poralapú édesítőszerrel
összedarálva szórjuk a tésztára ezeket.
Ajánlott, hogy a tésztát enyhén haraphatóra „al dente”
főzzük, mert a szétfőtt tészta lényegesen hamarabb emeli
a vércukorszintet.
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Táplálkozás, diéta

céklás, algás, fokhagymás, fűszerpaprikás, petrezselymes
vagy egyéb fűszeres. Tintahal tintájával színezett tészta –
fekete szín, halas ízvilág.
Jellemzői: általában durum lisztből, a durum tészták
tápanyag összetételéhez hasonlóak, a hozzáadott zöldség
saját jellemzőivel.
Töltelékkel dúsított tészták: hússal / hallal / sajttal /
ricottával / brindzával / spenóttal stb.: Ravioli, Tortellini,
Girasoli, Lasagne...
Jellemzői: durumtészta, töltelékre jellemző tulajdonságok
Részben vagy egészben alternatív lisztekkel készített
„reform tészták”: teljesőrlésű / tönköly / köles / cirok /
hajdina / zab / alakor – és ezek kombinációja is.
Hozzáadhatnak még batátalisztet, zabrostot, vitális
glutént, zöldbanán lisztet, útifűmaghéjat, tápióka keményítőt, nyílgyökér lisztet – a tészta tulajdonságainak javításáért.
„Paleo” tészták – olajszegényített maglisztekből és
egyéb alternatív összetevőkből: szezám-/gesztenye-/
napraforgólisztes/csicseriborsó-/kókusz-/mandula-/lenmag-/lencse lisztekből készült.
Ezek állagát jellemzően tojásfehérjével/konjacliszttel/
útifűmaghéjjal/ bambuszrosttal/ zöldbanán liszttel /almaliszttel állítják be.
Jellemzői: alacsony szénhidrát tartalom, alacsony GI,
magas rost.
„Protein tészták” (növényi fehérjében gazdag):
pl. feketebabból, zöld szójababból, csicseriborsóból
Jellemzői: 40–50% növényi fehérje, alacsony szénhidrát
tartalom és GI, magas rosttartalom
Csökkentett szénhidrát-tartalmú / „Low carb” tészták:
Változatos márkanevek alatt futnak. Ezen tészták alacsonyabb szénhidrát tartalmát főként növényi rostok (alma,
zab, kukorica, bambusz stb) és növényi fehérjék (pl.vitális
búzaglutén) hozzáadásával érik el. (Az előző két csoportosítás és e között átfedés van.)
„Mentes” tészták:
gluténmentes (pl. kukorica, rizs vagy hüvelyes liszt alapú), tojásmentes, szójamentes, koleszterin (tojássárgája)
mentes
Vegán tészták
Jellemzői: kizárólag növényi alapanyagokból, változó
szénhidrát- és rosttartalommal
Bio tészták
Jellemzői: változatos alapanyagokból, de az összetevőknek szavatoltan bio termelésből kell származniuk

Receptek

RECEPTEK
GYÖMBÉRES ÉS TÉSZTA RECEPTEK
Káposztás kölestészta (1 főre)
Hozzávalók:
60 g köles száraztészta
1 ek. olaj			

16 dkg fejes káposzta
só, bors, édesítő

Elkészítés:
1. A káposzta leveleket 2x2 cm-es kockákra aprítjuk.
Megsózzuk, átforgatjuk, és kb. 15 percig pihentetjük,
majd a keletkezett folyadékot kinyomkodjuk, elöntjük.
2. Egy teflonserpenyőben felforrósítjuk az olajat, hozzáadjuk a káposztát, majd állandó keverés mellett kb. 20
perc alatt egyenletes barnára pirítjuk. Közben borssal
és édesítővel megízesítjük.
3. Sós vízben kifőzzük a kölestésztát, leszűrjük, és összekeverjük a pirított káposztával. Igény szerint, ha szükséges borsozzuk, sózzuk.
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Tápanyagtartalom – 1 adagban:
Energia: 352 kcal, Fehérje: 8,46 g, zsír: 12,6 g, szénhidrát: 48,6 g

Receptek
Spenótos fetás durum
tészta, görög joghurttal
(1 főre)
Hozzávalók:
60 g durum orsótészta
10 dkg fagyasztott „spenót porciók”
3 dkg fetasajt morzsolva
2 evőkanál natúr görög joghurt
1 ek. olíva olaj
1 kis gerezd fokhagyma
só, bors

Elkészítés:
1. Egy serpenyőbe rakjuk a fagyasztott spenót porciókat és kis vízen kiolvasztjuk. 1 ek. olívaolajat
adunk alá, és sózzuk, borsozzuk,
így pároljuk majdnem készre. Ekkor hozzáadjuk a törött fokhagymát és jól összemelegítjük.
2. A tésztát forró, sós vízben kifőzzük.
3. Tálalásnál a tésztára adagoljuk a
parajt, a tetejére morzsoljuk a fetasajtot és joghurttal meglocsoljuk.
Tápanyagtartalom – 1 adagban:
Energia: 489 Kcal, Fehérje: 13,1 g,
Zsír: 19,1 g, Szénhidrát: 57 g
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Receptek

Narancsos-gyömbéres kekszek
zabpehelylisztből (31 darab)
Hozzávalók:
26 dkg zabpehelyliszt
20 dkg margarin
1 teáskanál reszelt gyömbér
1 tk. fahéj
1 tk. vanília aroma
1 db tojás
1 bio narancs reszelt héja és fél narancs leve
1 tk. sütőpor, ízlés szerint édesítőszer

Elkészítés:
1. A margarint megolvasztjuk, majd a tojást,
a narancs levét, az édesítőt és a vanília aromát elkeverjük robotgép segítségével.
2. Közben belereszeljük a narancs héját is. Ehhez adjuk
sorban a többi hozzávalót is.
3. Kézzel készre dolgozzuk a tésztát, majd kis gombócokat formázunk belőle – (31 db-ot), és a tenyerünk
segítségével lenyomkodjuk őket. Így helyezzük sütő-
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papírral bélelt tepsibe őket (ekkor még mintát nyomhatunk a kekszekre, majd 180 fokon, légkeveréssel 15
perc alatt aranybarnára sütjük.
Tápanyagtartalom – 1 darab kekszben:
Energia: 83,6 kcal, Fehérje: 1,3 g, zsír: 5,8 g, szénhidrát:
5,9 g

Receptek
Gyömbértea (1 adag)
Hozzávalók:
2 cm gyömbér
3 dl víz
édesítő
citromlé – ízlés szerint

Elkészítés:
1. A vizet forrásig hevítjük a karikákra vágott gyömbérrel. 1-2 percig még hagyjuk enyhén forrni.
2. Ha visszahűlt kb. 40 fokosra, frissen facsart citromlevet és édesítőt adunk hozzá.

Diétás cikk
és receptek:
Holzmann Brigitta
dietetikus
www.mitegyel.hu
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