
A diabétesz minden családot érint.
Ez a vakság, az amputációk 
a szívbetegségek, a veseelégtelenség 
és korai halálozás egyik fő oka. 
Egyszerű lépéssel csökkenthető a kockázat.  
Tudjon meg többet:
www.worlddiabetesday.org/prevent
#WorldDiabetesDay 
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Személyes találkozás a magyar egészség-
üggyel, és mit várhatnak a magyar betegek?  

Ami személyemet, személyes egészségemet illeti, mindeddig 
semmi panaszom nem lehetett az egészségügyünkre. Mint Kór-
házunk legidősebb még praktizáló, köztiszteletben álló orvosa, 
bármilyen egészségi problémám volt – és 84 felé ez már nem rit-
kaság – mindenki azonnal, készséggel és legjobb tudását nyújtva 
állt segítségemre. Most először fordult elő, hogy egy tervezett 
ortopédiai műtéti beavatkozástól kellett elállnom, hiszen mind a 

68 traumatológus kollégám felmondani készül és október vége a végső időpont a türelmük 
számára. Márpedig, amit hosszú évek alatt sem sikerült tárgyalás útján elérni, nem biztos, 
hogy pár hét alatt beérik a siker.

Hasonló problémával bizonyára számos honfitársunknak kell szembenéznie, minimum 
a vizsgálatokra való több hetes, több hónapos várakozással, mint ahogy ezzel napról napra 
szembesülünk. Még jó, hogy a legfelülről jövő információk szerint minden a legnagyobb 
rendben van. Ha jól emlékszem, utoljára ilyen szépeket az ország fejlődéséről az ötéves 
tervek idején hallottam, olvastam. Látni ugyan nem láttam, mert még nem volt tv és óriás-
plakát. Nem is tudom, miért rándul ugyanúgy görcsbe a gyomrom, mint 65 évvel ezelőtt.

De most inkább a diabéteszes társadalom számára fontos, legújabb kérdésekkel foglal-
koznék. Ugyanis több szempontból is paradigma váltás előtt állunk elsősorban a 2-es típu-
sú betegeink kezelésében, mint azt magazinunk jelen számában olvashatják. Ezek egyike 
a metformin jövőbeni háttérbe szorítása, illetve az új innovatív, különböző hatásmecha-
nizmusú készítmények előtérbe kerülése. Lehetséges, hogy sokszor a betegek tiltakozása 
ellenére szükségként bevezetett inzulinkezelés időpontja akár sok évvel kitolhatóvá válik a 
hetente egyszer adagolandó GLP-1 analóg készítmények alkalmazásával, melyek egyikének, 
a semaglutidnak tablettás változata is rövidesen forgalomba kerül. Nagyon fontos, hogy 
nem csupán a naponta akár többször adagolt inzulin injekciók válthatók ki általuk, hanem 
komoly szívvédő hatással is rendelkeznek és csökkenthetik a szív-érrendszeri halálozást. Egy 
másik gyógyszercsoport, az SGLT-2 gátlóké pedig szintén pozitív szív-hatással és vesevédő 
hatással rendelkezik. Jelenleg problémát csupán az új készítmények magas ára jelent, de 
ha igaz, tervezik támogatásuk felemelését 70-ről 90%-ra, és akkor több beteg lesz képes 
megvásárolni.

Ami az 1-es típusú betegek terápiáját illeti, a világon létező legjobb inzulinkészítmények 
mind rendelkezésükre állnak. Azonban eddig a terápia „gold standardja”, az arany-megol-
dás az inzulin pumpakezelés volt, melynek tökéletesítéséért a gyártók mindent megtettek 
és tesznek, hazánkban pedig a 18 év alatti gyerekek és fiatalok számára az egészségbizto-
sító (NEAK) szinte teljes ingyenességet biztosított. Felnőttek esetében is komoly mérték-
ben támogatta a pumpakezelést, de utóbbiaknál ez már komoly kiadást jelentett a beteg 
részére. Úgy tűnik, e téren is paradigmaváltás várható, amennyiben a valós idejű szöveti 
glukóz monitorozás (CGM) tekintet nélkül arra, hogy valaki naponta négyszer ad inzulint 
vagy pumpát használ, jobb vércukrokat és jobb életminőséget biztosít. A probléma csupán 
az, hogy a legjobb és legolcsóbb szenzorok itthon nem hozzáférhetők. El kellene érni, hogy 
importálják ezeket is és a NEAK legalább 50%-kal támogassa alkalmazásukat. Bizonyára sok 
pumpás beteg örömmel váltana az olcsóbb és kényelmesebb CGM használatra. Persze ezért 
a diabetológiai szakma vezetői részéről erős fellépésre lenne szükség, még ha a küzdelem 
nem is vezet azonnali eredményre.

	 	 	 	 	 																		a	főszerkesztő:

FELELŐS KIADÓ

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

FELELŐS SZERKESZTŐ

Tusor Ildikó

FŐSZERKESZTŐ

Dr. Fövényi József

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Dr. Fövényi József
belgyógyász,  
diabetológus

Prof. Dr. Soltész Gyula
gyermekgyógyász  
diabetológus

Holzmann Brigitta
dietetikus

TECHNIKAI HÁTTÉR

Simony József

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

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

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

www.diabforum.hu

    (DiabFórum) Köszöntő

http://selfmed.pro
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ÓVD A CSALÁDOD!

A Diabétesz Világnap figyelme idén is a családokra 
összpontosul. 

Jelenleg a világon több mint 425 millió cukorbeteg él, 
többségük 2-es típusú. Legalább 50%-ban megfelelő élet-
vitellel betegségük kifejlődése megelőzhető (lenne/lett 
volna).

Minden második cukorbeteget még nem diagnosztizál-
tak, túlnyomó többségük szintén 2-es típusú. A családok 
többsége valamilyen formában érintett a diabétesz által, 
ezért időben történő felvilágosításuk komoly előrelépést 
jelentene a cukorbetegség terjedésének lassításában.

A világ szegényebb országaiban – de még a gazdag or-
szágok némelyikében is – a diabétesz nyomorba döntheti 
a családokat, mivel nem állnak rendelkezésre ingyenes 
vagy megfizethető árú gyógyszerek és az önellenőrzés 
eszközei. El kellene érni, hogy ez a világméretű probléma 
megoldódjon.

Kevesebb, mint minden negyedik családtag fér hozzá 
megfelelő oktató programokhoz. ezért el kell érni, hogy 
a megfelelő ismeretekhez minden családtag, minden dia-
bétesz által veszélyeztetett egyén hozzájuthasson és ezál-
tal sikerüljön életminőségüket optimalizálni.

DIABÉTESZ

  
MINDEN 
CSALÁDOT
ÉRINT.

DIABÉTESZ VILÁGNAP
2018–2019 
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mEGY CSEPP VILÁGNAP 
2019. NOVEMBER 17. VASÁRNAP, 10–18 ÓRÁIG A MILLENÁRISON!

Az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
2005-ben indította el ingyenes csa-
ládi egészségnapját, az Egy Csepp 
Világnapot, amelyet azóta minden 
évben megrendeznek. 

Nagyszabású rendezvényük célja, 
hogy felhívják az emberek figyelmét 
az egészséges táplálkozás, életmód, 
és a szűrések fontosságára. Mindezt 
családbarát módon rengeteg színes 
színpadi és gyerekprogrammal, kap-
csolódó előadásokkal, beszélgeté-
sekkel, orvosi- és dietetikai tanács-
adással, vércukor-, koleszterin- és 
vérnyomásméréssel, hallás-, és lá-
tásvizsgálattal, bemutatókkal, kiállí-
tókkal, kóstoltatással érik el. 
A népszerű fellépőkön kívül Egész-
ség talkshow-k, gyerekfoglalkozások, 
ugrálóvárak garantálják a jó hangu-
latot. A Nemzetközi Diabétesz Világ-

naphoz kapcsolódva minden évben 
megrendezik a diabétesz sétát is. 

Magyarország Cukormentes 
Tortája háziverseny

Idén Almás diós torta lett a Ma-
gyarország Cukormentes Tortája há-
ziverseny győztese, melyet a kecske-
méti Puskás Hajnalka alkotott meg. A 
nyertes kreáció nem tartalmaz fehér 
lisztet és hozzáadott cukrot, kedve-
ző szénhidrát- és kalóriaértékeinek 
köszönhetően a cukorbetegek ét-
rendjébe is beilleszthető. A győztes 
torta készítője a dió, a fahéj, a gyöm-
bér, a zabpehely és az alma kiváló 
ízharmóniájával vívta ki a zsűritagok 
elismerését. A torta kedvező tápér-
ték-adatai: szeletenként 10 g szén-
hidrátot és 217,7 kcal-t tartalmaz. A 
győztes a háziverseny fődíját, a Beurer 
Medical Hungary Kft. HealthManager 

csomagját és a Zsolnay Kávéház aján-
dékát, egy 4 főre szóló sütemény-ká-
vé vouchert kapott.

A Magyarország Cukormentes Tor-
tája verseny és háziverseny főtámo-
gatója kezdetektől a 77 Elektronika 
Kft., az OKOS Dcont® vércukormérők 
fejlesztője és gyártója. A főtámogató 
különdíjat, egy Dcont ETALON vércu-
kormérőt is tartalmazó ajándékcso-
magot ajánlott fel a legkreatívabb 
recept megalkotójának, melyet A 
selyemút ajándéka torta készítője, 
Pénzes Kinga vihette haza.

Gratulálunk	a	nyerteseknek!

http://www.egycseppfigyelem.hu/programjaink/egy_csepp_vilagnap_ismerteto
http://www.egycseppfigyelem.hu/programjaink/egy_csepp_vilagnap_ismerteto
http://www.egycseppfigyelem.hu/programjaink/egy_csepp_vilagnap_ismerteto
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A Cukorbetegek Egri Egyesülete 14. 
alkalommal rendezte meg a Nem-
zetközi Cukorbeteg Találkozóját 
Eger Ünnepén, ahová az ország min-
den részéből és a határon túlról is 
érkeztek a cukorbeteg szervezetek 
képviselői. 

Itt volt a gyergyószentmiklósi, a sepsi-
szentgyörgyi egyesület, a Hargita me-
gyei Diabétesz Szövetség és érkeztek 
érdeklődők a Vajdaságból is.

Szombat délelőtt csatlakoztunk a 
civil felvonuláshoz, részt vettünk az 
ünnep megnyitóján az Érsekkertben, 
felkerestük egyesületünk sátrát az 
Egészségszigeten, ahol a többi szerve-
zettel összefogva egészségügyi szol-
gáltatásokat nyújtottunk a több száz 
érdeklődőnek. 

Délután az Eszterházy Egyetem 
konferenciatermében Habis László 
polgármester és Dr. Harcsa Eleonóra, 
a Markhot Ferenc Kórház Rendelő-
intézetének igazgatója köszöntötte a 
több mint 400 résztvevőt. Két neves 
diabetológus, Dr. Kerényi Zsuzsa és 
Dr. Vándorfi Győző tartott kiváló elő-
adást a diabétesz kezelésének újdon-
ságairól, melyet a partneregyesüle-
tek bemutatkozása és Demeter Kata, 
ifitagozatunk vezetőjének műsora kö-
vetett. Este az Egri Szimfonikus Zene-
kar adott gyönyörű koncertet. 

NEMZETKÖZI CUKORBETEG TALÁLKOZÓ
HATÁRON TÚLRÓL IS ÉRKEZTEK DIABÉTESZESEK EGERBE

Vasárnap délelőtt megkoszorúztuk 
az egri kórház parkjában, a Méltóság 
Mezején tavaly felavatott emléktáb-
lánkat, amelyet az elhunyt cukorbe-
teg társaink és segítőink tiszteletére 
állítottunk. A megható emlékezés 

után megmutattuk vendégeinknek 
gyönyörű városunkat, délután pedig 
egy vidám szépasszonyvölgyi prog-
rammal zártuk a találkozót.

Jakabné	Jakab	Katalin,	elnök,	
Cukorbetegek	Egri	Egyesülete



Jelenleg rendelkezésre álló korábbi  
tablettás vércukorcsökkentők

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

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

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

Acarbose: Glucobay, Acarbose  
Metformin: Merckformin, Adimet, Meforal, Metfogamma, 
Metformin, Mylmet, Stadamet 

 
Mindezek	összesen	131	fajta	néven,	ill.	adagolásban	és	
kiszerelésben

DPP-4 gátlószerek, gliptinek

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

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

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

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

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

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

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

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

1x naponta

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZOTT 
VÉRCUKORCSÖKKENTŐ TABLETTÁK ÉS INJEKCIÓS 
KÉSZÍTMÉNYEK (2019. OKTÓBER)

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

tött toll
Ultra gyorshatású analóg inzulinok étkezés előtt 0–10 perccel 
adagolva
• Humalog, NovoRapid, Apidra. Patron, előretöltött toll
• Liprolog előretöltött tollban: 200 E/ml töménységű liszpro inzu-

lin (ÚJ)
Közepes hatástartamú NPH inzulinok
• Insulatard, Humulin N, Insuman basal. Ampulla, patron, előretöl-

tött 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

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
(ÚJ) Semaglutid: Ozempíc 0,25, 0,5 és 1 mg-ot 
tartalmazó előretöltött tollban

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, napi 2x
(ÚJ) Ertugliflozin: 
Steglatro, 5 mg
(ÚJ) Ertugliflozin+metformin:  
Segluromet 2,5 mg +1000 mg 

Inzulinkészítmények
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A bázisinzulin beadása nem tanácsos kiszámíthatatlan 
vércukorszint-változás (pl. láz, hányás, hasmenés) ese-
tén. 

Ilyenkor célszerű 6 óránként gyorshatású inzulint adni, 
melynek adagja a teljes napi inzulinmennyiség negyede 
(összes inzulin/4), vagy 4 óránként ultragyorshatású in-
zulin analógot adni, melynek adagja a teljes napi inzulin-
mennyiség hatoda (összes inzulin/6). Így az inzulin dózi-
sok 4–6 óránként a mért vércukorértékek függvényében 
módosíthatók (csökkenthetők vagy növelhetők) az adott 
adag 10–20%-ával.

Páciens-edukáció 
A páciens-edukáció (a diabéteszes ismeretek bővítése, 

ismétlése és rögzítése) a rendelkezésekre álló kiadványok, 
internetes oldalak mellett egyedülálló lehetőséget kap az 
edukációs gyermektáborokban.

Edukációs táborokat (főleg nyáron, de télen is) évtizedek 
óta szerveznek hazánkban, a táborok a páciens-edukáció 
mellett a táborozó gyermekek számára kikapcsolódást, pi-
henést és maradandó élményeket jelentenek. A hazai tá-
borozás speciális formái a Győri Gondozó által szervezett 
„Országos Törp Program” és a „Bátor Tábor” (ez utóbbi 
nem elsősorban edukációs tábor). 2019-ben a megelőző 
év „Jónak lenni jó” médiakampány közadagozásából ösz-
szegyűlt pénz az országos Erzsébet Tábor közvetítésével 
számos gyermekdiabétesz gondozó által szervezett edu-
kációs táborozás anyagi forrását biztosította.

Biztonság
Az inzulinkezelt diabéteszes sajnos mindig ki van téve 

a váratlan hipoglikémia veszélyének. Ha a hipoglikémia 
átmeneti tudatzavarral vagy bizarr viselkedéssel jár, ak-
kor a segítségünkre siető járókelő, útitárs, sőt még az el-
sősegélyt nyújtó egészségügyi szakember sem tudhatja 
biztosan, hogy mi okozathatta rosszullétünket.

A diabéteszes gyermeknek ezért mindig kell magával 
hordania tájékoztató kártyát (ami a diagnózist, az inzu-
linkezelést és a kezelőorvos nevét, telefonszámát tartal-
mazza), illetve nyakláncot vagy karkötőt.

Prof.	Dr.	Soltész	Gyula

INZULINKEZELÉS LÁZAS, HURUTOS MEGBETEGEDÉSEK 
ESETÉN, EDUKÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG

CUKORBETEGSÉG ÉS 
INZULINKEZELÉS GYERMEKKORBAN 13.
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ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ
A DCONT.HU HASZNA (34.RÉSZ)

  „PANCREATOGÉN” DIABÉTESZES ESET (FOLYTATÁS)

Magazinunk előző számában B. Judit pankreatogén di-
abéteszes hölgy esetét ismertettem, azzal zárva, hogy 
még visszatérünk rá. 
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pontból különbözik az 1-es típusú diabétesztől, főként 
abban, hogy míg az 1-es típus esetében a kórt okozó béta-
sejtpusztulás folytatódik és emiatt az inzulin adagokat 2-3 
éven belül úgy 40-50 E körüli napi szintre szükséges emel-
ni (az egészséges, normális testsúlyú egyének napi inzulin 
elválasztása 40 E körül mozog), addig a pankreatogén di-
abéteszben a mirigyállomány részleges regenerációjával, 
stabilizációjával, az inzulin igény csökkenhet.

Judit esetében is ez történt az első 3 hónapban: inzulin-
igénye 48 E-ről 17 E-re mérséklődött. Pontosan 2 hónapja 
4+2+4 E humán gyorshatású, lefekvéskor 7 E degludek bá-

Felelevenítve az ott leírtakat, megismétlem, hogy a 
hasnyálmirigy gyulladást, sokszor az ezzel járó műté-
ti beavatkozást követően a mirigyállomány jelentősen 
megkisebbedhet, ami nem csupán az emésztő enzimek 
termelésének csökkenését, hanem a béta-sejtállomány 
csökkenését is eredményezi, miáltal inzulinhiányos cukor-
betegség lép fel. Ennek klinikai megjelenése több szem-



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 vércu-

korértékeket „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 körülmé-

nyek 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 

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, 
VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT.

SZAKORVOSI JAVALLAT 
DIGITÁLIS VÉRCUKORMÉRÉSRE 

A Dcont®  NEMERE vércukormérő gyógyászati segédeszköz 

77 ELEKTRONIKA KFT. /
H-1116 Budapest, Fehérvári út 98. /
ZÖLD SZÁM: 06 80 27 77 77 /
TEL.: 06 1 206 1480 / FAX: 06 1 206 1481 /
E-MAIL: ugyfelszolgalat@e77.hu /
www.dcont.hu / www.e77.hu /
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zisinzulint adagolt magának és ezzel vércukrai a normális 
szinten maradtak és kiváló közérzetet biztosítottak.

Judit kezdettől fogva naponta töltötte le vércukrait és 
írta be inzulinadagjait. Utóbbiakat hétről-hétre csökkente-
ni kellett. Jelenleg este helyett reggel adagol 6 E degludek, 
mellette reggeli és vacsora előtt 3-3 E humán gyorshatású 
inzulint, melyek mellett vércukrai az ábrán láthatók. Ezek 
pedig 100%-ban „time in range”-be, vagyis a céltartomá-
nyokon belül esnek, sőt már nem is diabéteszes, hanem 
egészséges egyén vércukrainak felelnek meg. Ez egyúttal 
azt is jelenti, hogy hasnyálmirigy működése nagymérték-
ben helyreállt, hiszen a napi 12 E inzulin kevesebb, mint 
az egészséges egyén inzulin-elválasztásának egyharmada, 
vagyis Judit béta sejtjei legalább napi 27 E inzulint termel-
nek. 

(Az igazság kedvéért meg kell jegyezni, hogy a nem dia-
béteszes egyének a 40 E-en felül még akár napi plusz 100 
E inzulint is képesek elválasztani, ha erre valamilyen okból 
szükségük lenne).

Időközben, éppen két hete, átesett egy laparoszkópos 
epehólyag eltávolításon, egy egynapos műtét keretében. 
Anyagcsere helyzete ekkor is stabil maradt.

Judittal rövidesen rendes viziten találkozunk, és akkor 
részben leellenőrizzük a HbA1c szint változását, részben 
pedig megbeszéljük a hogyan tovább kérdését, milyen 
inzulin rezsimet alkalmazzunk tovább, maximálisan figye-
lembe véve Judit kívánságait és tekintettel kell lennünk a 
napi 5-6-szori étkezésére is. 

(folytatjuk)
Dr.	Fövényi	József

A frissítést követően feltölthetők a 
Dcont ETALON készülékben tárolt 
adatok (vércukorértékek, étkezés és 
inzulin események is) valamint kü-
lön letölthető az ETALON készülék 
beállításai módosításaihoz készült 
külön program.

Mit kell tennie?

A problémamentes használat érdeké-
ben kérjük, frissítse számítógépén a 
Dcont® Adatfeltöltő programot a leg-
frissebb 2.9.0.2 verzióra!

A Dcont® Adatfeltöltő program in-
dításkor automatikusan felajánlja a 
frissítést. Amennyiben ezt elutasítot-
ta, vagy nem jelent meg, a legfrissebb 
verziót telepítheti a www.dcont.hu/
telepites oldalon bejelentkezés után 
az „Adatfeltöltő telepítése” gombra kattintva.

Bejelentkezés után a Dcont® Adatfeltöltő programba a 
rendszer felajánlja a legfrissebb illesztőprogramok (drive-
rek) telepítését. 

FIGYELEM: 
Ehhez a művelethez rendszergazdai jogusultság lehet 

szükséges! Amennyiben az illesztőprogramokat korábban 
már telepítette, és az adatfeltöltés működött a számítógé-
pén, a frissítést későbbre is halaszthatja.

Dcont® ETALON vércukormérő készüléke beállításainak 
módosításához töltse le és telepítse az www.dcont.hu/
telepites oldalon elérhető programot!

Belépéshez használja a megszokott felhasználónevét és 
jelszavát! Az adatok feltöltését megadhatja a készüléke 
beállításait.

További kérdéseivel forduljon munkatársainkhoz az 
ugyfelszolgalat@dcont.hu email címen.

Frissült az adatfeltöltő alkalmazás
LETÖLTHETŐ A DCONT ETALON SZOFTVERE

https://www.dcont.hu/telepites
https://www.dcont.hu/telepites
https://www.dcont.hu/telepites
https://www.dcont.hu/telepites
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DIABÉTESZ VILÁGNAP 2019
SOMOGYI MIHÁLY ÉS AZ INZULIN FELFEDEZÉSE

A Magyar Diabétesz Társaság világ-
nappal kapcsolatos írása az alábbi 
mondatokkal kezdődik: „A Diabé-
tesz Világnapot minden évben nov-
ember 14-én ünnepeljük. Ezen a 
napon született Frederick Banting, 
akinek Charles Besttel közös gondo-
lata vezetett az inzulin 1922-es fel-
fedezéséhez. A Világnapot a Nem-
zetközi Diabetes Szövetség (IDF) és 
tagszervezetei rendezik meg világ-
szerte.”

Az idei világnapon az inzulin fel-
fedezésének egy alig ismert magyar 
vonatkozására szeretném felhívni 
olvasóink figyelmét.

Somogyi Mihályt, a világhírű ma-
gyar-amerikai diabetológus-kémi-
kust, számos egyéb munkája mellett 
a róla elnevezett jelenség, az inzulin-
hypoglycaemiát követő „rebound” 
hyperglycaemia („Somogyi Phenome-
non”, „Somogyi jelenség”) felismeré-

se tette világhírűvé és tan-
könyvi adattá. Mégpedig oly 
mértékben, hogy az Egyesült 
Államokban – ahol élete na-
gyobbik felét töltötte –, a 
magyar vezetéknévből angol 
nyelven egy „ige” lett: „Do 
you Somogyi? Ön Somogyi-
zik?/Somogyizol?” – kérdezi 
az orvos a beteget, ha például 
a konzekvensen magas regge-
li ébredési vércukor hátteré-
ben éjszakai hypoglycaemiát 
gyanít. Nagyon kevés olyan 
orvos van (és tudomásom 
szerint magyar, vagy magyar 
származású nincs is más), 
akinek neve hasonló módon, 
eponymmá és mintegy „igévé 
válva” került be az orvosi köz-
tudatba. 

A 2013-ban magyarul is 
megjelent és lapunkban részletek-
ben közölt, az inzulin felfedezésével 

foglalkozó legújabb könyv (Thea Coo-
per – Arthur Ainsberg „Áttörés – Az 
inzulin felfedezésének kalandos tör-
ténete” »Central Médiacsoport Zrt.«) 
áttekinti az inzulinnal kapcsolatos or-
vostudományi kutatások történetét, 
majd végigkíséri a kanadai kutatók, 
a későbbi két Nobel-díjas (Banting 
és Macload) és a „díjról lemaradtak” 
(Best és Collip) küszködéssel és sok 
kudarccal, de végül sikerrel járó küz-
delmeit. A Nobel-díj 1923-as beje-
lentése után több kutató, például a 
német Georg Zuelzer és a román Ni-
colas Paulesco a nyilvánosság elé állt 
és bejelentették, hogy ők már régen 
felfedezték az inzulint, és fellebbezést 
nyújtottak be a Nobel-díj bizottság-
hoz. A prioritási vita azóta is időnként 
fellángol és véglegesen valószínűleg 
soha sem zárható le, amint azt a kö-
vetkező sorok is érzékeltetnek.
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A lisztérzékenység sajnos gyakrabban fordul elő dia-
béteszes gyermekekben, mint anyagcsere-egészséges 
kortársaikban. Mivel a betegség gyakran tünetmentes, 
ezért a korai diagnózis és kezelés érdekében a diabétesz 
felismerésekor és ezt követően 1-2 éves időközökben 
szerológiai szűrővizsgálat javasolt. A kezeletlen liszt-
érzékenység ugyanis a gyomor-bél rendszer ártalmai 
(például felszívódási zavar) mellett növeli a diabéteszes 
késői szövődményeinek rizikóját is.

A gluténmentes diéta betartása azonban nem egyszerű és 
további terhet ró a gyermekek számára, akik a diabéte-
szes étrend miatt már egyébként is bizonyos korlátozások-
ra kényszerülnek.

Egy német, osztrák, svájci és luxemburgi gyermekek 
részvételével végzett vizsgálatban a kutatók arra a kér-

désre keresték a választ, hogy egy 3 éves periódusban a 
gyermekek hány százaléka képes a gluténmentes diéta 
fenntartására, és ez milyen anyagcserehatással jár (Nagi K 
és munkatársai: Pediatric Diabetes. 2019;1–10.). 

A vizsgálatban 608 diabéteszes lisztérzékeny gyer-
mek vett részt. Mindössze 36 százalékuk volt képes a 
teljes gluténmentes étrend fenntartására (amit szeroló-
giai vizsgálat erősített meg). Ezeknél a gyermekeknél az 
anyagcserehelyzet szignifikánsan jobb volt (HbA1c 7.72%) 
mint azoknál, akik a diétát nem tudták betartani (HbA1c 
8.44%). 

Ez a vizsgálat is megerősíti a gluténmentes étrend jóté-
kony anyagcserehatását, és hangsúlyozza annak fontossá-
gát, hogy már korán felismerésre kerüljenek, és kiemelt 
dietetikusi figyelmet kapjanak azok a gyermekek, akik ne-
hezen birkóznak meg a gluténmentes étrenddel.

GLUTÉNMENTES ÉTREND JAVÍTJA AZ ANYAG-
CSERE-HELYZETET LISZTÉRZÉKENY 
DIABÉTESZES GYERMEKEKBEN 

2002-ben, a Budapesten tartott 
Európai Diabétesz kongresszus egyik 
plenáris előadását Somogyi Mihály-
nak szentelte. A rendezvény alkalmá-
ból kiadott angol nyelven megjelent 
méltatásomat (Michael Somogyi. 
The man behind the phenomenon. 

Diabetologia Hungarica. 10 (Suppl 
2): 5-7, 2002.) olvasva, Somogyi 
Mihály egy korábbi munkatársa, 
Dr. Marvin Rosecan levélben ar-
ról tájékoztatott, hogy az 1920-as 
évek elején, az Egyesült Államok-
ban (Washington Egyetem, St. Lo-
uis) dolgozó Somogyi az általa ki-
dolgozott eljárással (izoelektromos 
precipitációs technika) sikeresen 
állított elő inzulint a hasnyálmirigy 
béta-sejtjeiből. 

Dr. Philip Schaffer, Somogyi fő-
nöke és egyben az Orvosi Kar dé-
kánja – írta levelében Dr. Rosecan 
– azonban késleltette az eljárás 
publikálását, és így az csak 1924-
ben jelenhetett meg a 
The Journal of Biological 
Chemistry folyóiratban. 

A dolgozat első szerzője So-
mogyi Mihály, akit Edward A 
Doisy (a K-vitamin Nobel-díjas 
felfedezője) és Philip A Schaf-
fer követ a szerzők sorában.

Végül értékes dokumen-
tum a Washington Egyetem 

interneten is elérhető Oral History 
Transcripts archívuma, amelyben 
egy Dr. Harry Agress-el, Somogyi 
egykori munkatársával készült hosz-
szú interjú olvasható (Washington 
School of Medicine Oral History Pro-
ject. Transcript: Harry Agress, 1982.). 
Ennek 14. oldalán Dr Agress is meg-
erősíti, hogy Dr. Schaffer késleltette 
Somogyi felfedezésének publikálását 
és idézem „két hónappal később a ka-
nadai kutatók megtették ezt”.

Somogyi Mihálynak tehát az inzulin 
felfedezésével, előállításával kapcso-
latban is megkérdőjelezhetetlen ér-
demei vannak.

A gyermekdiabétesz 
rovat cikkeinek 
szerzője, referálója:

Dr. Soltész Gyula
gyermek-diabetológus,
emeritus egyetemi 
tanár

https://doi.org/10.1111/pedi.12908
https://doi.org/10.1111/pedi.12908
http://beckerexhibits.wustl.edu/oral/transcripts/agress.html
http://beckerexhibits.wustl.edu/oral/transcripts/agress.html
http://beckerexhibits.wustl.edu/oral/transcripts/agress.html
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SPORTOS CUKORBETEGEK EGYESÜLETE
VILÁGNAPI RENDEZVÉNY A TF-EN – 2019. NOVEMBER 16.

A Sportos Cukorbetegek Egyesülete november 
16-án, szombaton szervezi meg a Diabétesz Vi-
lágnapi rendezvényét, a Testnevelési Egyetem-
mel együttműködve. Erre idén egy különleges 
helyszínen, a TF Alkotás úti épületeiben kerül 
sor.

A rendezvény egyik különlegessége, hogy a 
résztvevők az egyetem szűrési lehetőségein ve-
hetnek részt, valamint idén – az eddigiektől el-
térően – az előadásokat megnyitjuk a TF-en 
tanulók előtt is, így elősegítve, hogy már tanul-
mányaik alatt minél jobban megismerjék az 1-es 
típusú cukorbetegséget, a diabétesz és a sport 
összefüggéseit.

A Testnevelési Egyetem biztosítja a sport te-
rületére vonatkozó előadásokat és foglalkozáso-
kat, a mi feladatunk a diabétesz szakszerű be-
mutatása lesz meghívott orvosokkal, kutatókkal, 
edukátorokkal.

A	szervezőtársak	nevében:	
Muskát	Erika,	

elnök

Előadások:
Dr. Blatniczky László – a diabétesz mumusai, a hormo-
nok
Dr. Med habil Körner Anna – Diabétesz felsőfokon
Prof. Dr. Martos Éva – Egy kiló húsból nem lesz egy 
kiló bicepsz!
Dr. Petrekanics Máté, Kusztor Péter – Kiből lesz világ-
klasszis sportoló?
Mag. Dr. Othmar Moser – Diabétesz és Novo Nordisk 
osztrák módra
Sárosi Rita – Amit külföldön tanultam

Workshopok:
– Alap kurzus (vércukormérés, glukagon, pumpa- 

választás és használat)
– Haladóknak (szenzorok, nightscout)
– Minden mentes ünnepi édesség készítése
– Testösszetétel vizsgálat, dietetikai tanácsadás

Világnapi Program

https://www.facebook.com/events/660004657742442/
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ŐSZI HÉTVÉGE
SZENZOR ÉS FUTÓCIPŐ 
TÁRSASÁGÁBAN

„Erika, Edina, Kata, Timi, futunk bemelegí-
tésnek egy 10 km-t, nemsokára jövünk!” 

Ezzel a kijelentéssel kezdődött a Sportos Cukorbetegek 
Egyesületének első Felnőtt Diabos Edzőtábora október 
18-án, Várgesztesen. Az egyesület vezetői és edukátorai 
arra vállalkoztak ezen a végtelenül kellemes őszi hétvé-
gén, hogy egy tucat 1-es típusú cukorbeteg aktív spor-
tolót összehoznak egy háromnapos táborba, ahol futó 
edzések és erdei túrák keretén belül a résztvevőknek 
lehetőségük lesz megosztani egymással a sportolással 
kapcsolatos tapasztalataikat. 

A tábor célcsoportja az a szűk keresztmetszet volt, aki 
nemcsak orvosi javaslatra sportol egészségmegőrzés ér-
dekében, hanem aki életvitelszerűen fut, kerékpározik, 
kézilabdázik vagy teniszezik. Jópáran már komoly sikere-
ket értek el különböző versenyeken, melyek azt bizonyít-
ják, hogy az 1-es típusú cukorbetegség nem egy kizáró ok 
arra, hogy az ember ne tudjon jól teljesíteni.

A péntektől vasárnap délutánig tartó eseményen helye 
volt futóedzésnek, jógának, gyógytornának SMR hen-
gerrel, de időt és energiát szakítottak a szervezők arra 
is, hogy megfelelő edukációt kapjunk az inzulinpumpák 
használatáról, jelentőségéről. Minden táborozó kapott 
szenzort, Timi segített a felszerelésben, kalibrálásban. So-
kunk ezeken a tréningeken tudták meg, miért jobb edzés 
előtt egy izotóniás ital bevitele, mint egy energiaital. 
Megtudtuk, mi a különbség az aerob és anaerob mozgás 
között, ezek milyen irányba viszik el a cukorértéket és az 
inzulinigényünket. A háromszori étkezések betartása to-
vább szabályozta a programtervet, hiszen ezen a hétvégén 
az volt a cél, hogy elérjük azt, hogy az erőnléti edzéseket, 
hosszútávokat teljesíteni tudjunk úgy, hogy közben kato-
nás rendben tartsuk a vércukorszintünket. Ezzel személy 
szerint sok problémám volt, de végre most először érez-
tem úgy magam, hogy nem vagyok egyedül a kérdéseim-
mel, a szobatársam pontosan ugyanilyen problémákkal 
küzd mindennap. Bátran oda mertem menni a másikhoz 
és megkérdeztem, hogy hogy kezeli a hirtelen hipót, mi a 
bevált reggeli egy félmaraton előtt. Egy motivációs coach/
tréner erősítette bennünk azt, hogy mi igenis többek va-
gyunk azzal, hogy diabétesz mellett ilyen szinten sporto-
lunk, egy egyfajta identitást képviselünk mindannyian. Fu-
tás terén is részesültünk oktatásban: a futóiskoláról eddig 

csak a testnevelés órán unalomig ismételt magas térd – 
magas sarok – indiánszökdelés háromszöge jutott eszünk-
be. Ezen az alkalmon lehetőségünk adódott futótechnikát 
kialakítani, amit szorgalommal tovább tudunk csiszolni.

A diabétesz majdnem száz százalékban nevezhető „csi-
náld magad” kezelésnek, hisz nincs meg egy ugyanolyan 
vércukorgörbe, inzulinmennyiség vagy hipoglikémia keze-
lés. Ha kellene egy jelmondatot húzni erre a hétvégére, azt 
tudnám mondani hogy „Tanulj a másiktól!”. A tapasztaltabb 
futók, akik már túl vannak pár komolyabb távon (maraton, 
Ironman, Ultrabalaton, teljesítménytúrák) megosztották 
a lelkes futókkal azt, mit érdemes enni-inni 20 km felett, 
mennyi aktív és bázis inzulin szükséges ezeken a napokon. 
Az inzulinpumpások a penes használókkal igyekezték meg-
ismertetni a pumpa összetételét, technikáját, jelentőségét. 
Az esti beszélgetéseken szóba került az is, hogy 1-1 korsó 
sör futóverseny után kire hogyan hat. Ezek a beszélgetések 
azt ébresztették fel benne, hogy mindamellett, hogy a dia-
béteszt rövid pórázon kell fogni, ugyanúgy szükségünk van 
néha lazaságra és leeresztésre. Most először nem éreztem 
magam kellemetlenül, amikor ebéd és vacsora közben me-
gettem egy muffint, mivel senki sem hányta a szememre 
a bűvös mondatot, hogy „te cukorbeteg vagy, nem ehetsz 
édességet”. Mértékletesség és a kilométer volt az alap-
mértékegység, amit mindenki be is tartott.

Az első napi bemelegítő 10 km-es táv egyébként a vé-
gén 16 km-re sikerült (ha hozzászámoljuk, hogy aznap 
még hány lépést tettünk meg, akkor mondhatni egy 
félmaratonnal kezdtük a tábort), de egyikünk sem bánta 
a plusz távot, hiszen a futás nekünk erről szól: verseny-
ről versenyre igyekszünk kintebb tolni a határainkat. 
Mint minden tábor, ez is véget ért, keretbe zártuk egy 
10 km-es záró futással, ezután pedig hazaindultunk a 
#sportoscukros feliratú pólónkban, pulcsijainkban, mert 
meg akarjuk mutatni a világnak, hogy így is lehet: sporto-
san és cukrosan!

Termul	Helga
Sportos	Cukorbetegek	Egyesülete

http://sportoscukros.hu/
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A Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért 
már harmadik alkalommal rendezte meg családi nap-
ját 2019. október 5-én a Semmelweis Egyetem központi 
épületében.

A rendezvény szakmai programja 

A rendezvényt megnyitotta és a szek-
ciót vezette: Dr. Med. habil Körner 
Anna, az MTA doktora

è Könyvbemutató: Deliága Éva – 
Lovász Hajnalka ÚJRATERVEZÉS 
– megküzdést segítő könyv az 
1-es típusú diabétesz világához 
szülőknek és gyerekeknek

 Illusztrátor: Baracsi Gabi, a bemu-
tatót vezette: Bombera Krisztina

è Megelőzhető-e az 1-es típusú di-
abétesz?

 Előadó: Dr. med habil Körner 
Anna, az MTA doktora

è Praktikus tanácsok diabosok-nak
 Előadó: Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsan-

na gyermekdiabetológus, házi 
gyermekorvos, Gyermekorvosi 
Rendelő – Solymár

è Minden adat egy helyen – terápiatámogató szoftver
 Előadó: Rózsa Márta területi képviselő, Medtronic 

Hungária Kft.
è 77 Elektronika Kft. előadása

„HALADÓK” Szekció 
vagyis az 1 évnél régebb óta diagnoszti-

zált gyermekek szülei számára ajánlott elő-
adások

A szekciót vezette: Dr. Luczay Andrea
 
è A bázisinzulinról, azaz házat építeni 

csak szilárd alapra lehet
 Előadó: Dr. Luczay Andrea osztályveze-

tő, SE 1. számú Gyermekklinika
è Előzd meg, ismerd fel, és mindig állj 

készen a kezelésére!
 Előadó: Dr. H. Nagy Katalin
è „Fortélyos félelem igazgat…“ – a szü-

lői motivációk szerepe a gyermek dia-
béteszének ellátásában
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SZURIKÁTA CSALÁDI NAP

„Bár a valóságban három gyermekem van, Tücsök is a 
szívembem lakik. Ő a negyedik fiam :-), akire igazán büszke 
vagyok.
Hogy miért?
Azért, mert hatalmas erőket képes mozgósítani magában, 

hogy túléljen helyzeteket, és túljus-
son rajtuk.
Azért, mert nem ciki számára, hogy 
1-es típusú diabéteszes.
Azért, mert meri vállalni, hogy fáj-
nak a szúrások és, hogy a kórházban 
még a könnyei is kicsordultak. És 
mindezt Márknak, a barátjának is 
elmeséli.
És, hogy Márk mit szól ehhez?
Arról majd legközelebb mesélek.”

Lovász Hajnalka meseíró

A könyvbemutatón a pro bono szer-
zőket, Deliága Éva gyermekpszicho-
lógust, integratív gyermekterapeutat 
és Lovász Hajnalka meseírót 
Bombera Krisztina televíziós újságíró 
kérdezte.
Köszönjük Tóbiás Lilla a pro bono 
szerkesztői munkát és korrektúrát!

A könyv elérhető a Szurikáta Alapítványnál: 
szurikataalapitvany@gmail.com

Kocsisné Gál Csilla, Lovász Hajnalka, Deliága Éva és Bombera Krisztina
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 Előadó: Dr. Buzás Norbert tanszékvezető egyetemi 
docens, Szegedi Tudomány Egyetem

è Több, mint újság – A 30 éves Diabetes magazin tör-
ténete, céljai, álmai

 Herth Viktória a Diabetes alapító főszerkesztője
è Amit a gabonákról és pszeudogabonákról tudni ér-

demes…
 Előadó: Zimonyi Krisztina dietetikus, Új Szent János 

Kórház, Budai Gyermekkórház Telephely
è Átmenet a gyermekdiabétesz gondozásból a felnőtt 

Örömmel értesítjük, hogy a SpringMed Kiadó Orvo-
si szakkönyvek sorozatában hamarosan megjelenik A 
gyermekdiabetológia kézikönyve®.

A könyvről:

„A világot elárasztották a könyvek az egyre terjedő 
cukorbetegségről. Van igény ebben a témában még egy 
újabb kiadványra? Miért van szükség a jelenlegi különle-
ges könyvre, amit az olvasó a kezében tart? Miben külön-
bözik ez a mű az eddigiektől?

Elsősorban abban, hogy tartalma a diabétesz egy külön-
leges szegmenséről és betegcsoportjáról szól, a legjobban 
szeretett és a leginkább sérülékeny cukorbetegekről, vagy-
is a gyermekekről. Technikailag általában fiatalkorúakról 
beszélünk, de valójában ez a csecsemőkortól a fiatal felnőtt 
korig tartó periódus. A fiatalkori diabétesz incidenciája 
jelenleg is növekszik, de a jelenlegi diagnosztikus és terá-
piás lehetőségeinknek köszönhetően betegeink várható 
élettartama is jelentősen megnőtt. Az egyre több beteg 
ellátásához pedig sokoldalú és egyre mélyebb tudásra van 
szüksége a szakorvosoknak és szaknővéreknek – tekintsük 
hát át a frissítés szándékával ezt az új könyvet!”

A	szerkesztők

A könyv összeállításában a gyermekdiabetológia kiváló 
magyarországi szakemberei vettek részt.

Várható megjelenés: 2019. október 10.

KÖNYVAJÁNLÓ
A GYERMEKDIABETOLÓGIA KÉZIKÖNYVE

A szekciót vezette: Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna
è „Milyen állat a mi diabéteszünk?”
 Beszélgetést vezette: Solier-Heller Csilla krízistanács-

adó szakpszichológus
è Kiskamaszok, kamaszok friss diabétesz diagnózissal
 Beszélgetést vezette: Szakmáry András pszichológus, 

Erian Solutions Kft. 
è Pumpa majd pen? Pumpa vagy pen?
 Előadó: Dr. Török András gyermekdiabetológus, 

Borsod-A.-Z. Megyei Kórház

Solier-Heller Csilla
diabétesz gondozásba

 Előadó: Dr. Tóth-Heyn Péter 
igazgatóhelyettes, SE 1. számú 
Gyermekklinika

„FRISSEK” Szekció

vagyis az 1 éven belül diagnosztizált 
gyermekek szülei számára ajánlott 
előadások

è Bizonyosság találgatás helyett
Előadó: Dr. Varga Csaba üzletágve-

zető, Medtronic Hungária Kft.

A Családi Nap fő szervezője 
Kocsisné Gál Csilla, a Szurikáta 

Alapítvány vezetője volt.
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Végre jó hírrel szolgálhatok a Libre 
2 szenzorvizsgálat letölthetőségé-
ről, bár úgy tudom, hogy ez csak a 
leolvasóból lehetséges, mobilte-
lefonról nem. Csak rá kell kattanni 
a LibreView honlapra és megfele-
lő regisztrációt követően – lehe-
tőleg Németországot megjelölve 
tartózkodási helyként – a születési 
adatokat megadva máris bármely 
ABBOTT eszköz letölthető egyetlen 
helyről, csak az eszközt hozzá kell 
kapcsolni egy számítógéphez.

Jelen alkalommal a Libre 2 szenzort 
az elsők között letöltő B. Róbert ered-
ményeiről számolok be. Róbert 1983-
ban született, 3 éves korától 1-es 
típusú diabéteszes és 2014. óta áll 
gondozásunk alatt. Bár rendszeresen 

SZÖVETI GLUKÓZMONITOROZÁS
LIBRE 2 – „ÓRIÁSI KÉNYELEM ÉS EGYBEN BIZTONSÁG”

sportol, kissé korpulens, testtömeg 
indexe 30 kg/m2. Ez év májusában 
állítottuk át napi kétszeri glargin-ról 
degludek bázisinzulinra, melyből reg-
gel 28 E-et, étkezésenként pedig 3x5–
6 E aszpart inzulint adagolt magának. 
Ezt időközben módosította, ameny-
nyiben reggel 25 E-re csökkentette 
a degludek, reggel 11–12, délben és 
este 8–8 E-re emelte az aszpart inzu-
lin adagjait. Különösebb anyagcsere 
problémái nem voltak, HbA1c szint-
je folyamatosan valamivel 7% alatt, 
ill. fölött mozgott. Legutóbb 7,3%-ot 
mértünk nála.

Tekintettel a naponta változó idő-
pontban végzett fizikai aktivitására, 5 
hónapja ráállt a FreeStyle Libre szen-
zor használatára, melyet 2 hónapja 
Libre 2-re cserélt. Azt írta: „Csodála-

tos dolog ez a Libre 2, mert óriási ké-
nyelmet és egyben biztonságot is ad”.

Az 1. és 2. ábrán 4 egymásután 
következő jellemző napi szöveti 
glukózgörbéi láthatók, szénhidrát-be-
vitellel és inzulinadagokkal. Már rá-
nézésre is egyértelmű, hogy a vércuk-
rok, bár ingadoznak, közel 100 %-ban 
a „time in range”-ben, vagyis a 3,8–10 
mmol/l-es céltartományon belül ma-
radnak. De, hogy hűek maradjunk az 
igazsághoz, mellékeljük a következő 
2 nap görbéit is (3. ábra), melyen lát-
ható, hogy még vannak hiányosságok 
Róbert anyagcsere-stabilitásában.

Bizonyára még ennél is szebb gör-
béket láthatunk és mutathatunk be a 
jövőben a Libre 2-t használó betege-
inktől.

Dr.	Fövényi	József

1. ábra – jellemző napi szöveti glukózgörbék szénhidrát-bevitellel és inzulinadagokkal

https://www2.libreview.com/
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2. ábra – jellemző napi szöveti glukózgörbék szénhidrát-bevitellel és inzulinadagokkal

3. ábra – ...még vannak hiányosságok az anyagcsere-stabilitásban
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A test és lélek egészségéről, a stresszbetegségekről és a 
mentális egészségről is beszélt Sümegi András, a Praxis 
Dr. Zénó Magánklinika főorvosa. A kaposvári származá-
sú pszichiáter a Somogyi Tudósklub vendége volt.

Sokszor	 elhangzik	 a	 hétköznapokban:	 a	 testi	 bajoknak	
lelki	oka	van.	Mennyire	függ	össze	a	test	és	a	lélek	egész-
sége?

– Az ember egységes egész, nemcsak biológiai és lelki, 
hanem szociológiai és spirituális szempontból is. Nem 
igaz, hogy a mentális zavart csak lelki, míg a testi betegsé-
get csak testi módokkal lehet gyógyítani. A valóság sokkal 
árnyaltabb.
A	lelki	zavaroknak	is	vannak	testi	jelei?

– Súlyos depresszióban 20 kilogrammot is fogyhat egy 
korábban nem túlsúlyos beteg, de ugyanennyit hízhat is. 
A visszatérő, kezeletlen depressziók biológiai úton szere-
pet játszhatnak a későbbi érelmeszesedés kialakulásában. 
A koragyermekkori traumák, a törődés elmaradása az agy 
fejlődését negatívan befolyásolják, és komoly szerepet 
játszhatnak a későbbi testi betegségek megjelenésében. 
Akár testi, akár lelki zavarról beszélünk, ezek évekig lap-
panghatnak, tünetet (még) nem okoznak, de szűréssel 
mind a lelki, mind a testi kockázat már kimutatható. Ez 
az a „szürkezóna”, ami társadalmunk nem kis részét érinti 
– gondolkodásunkban a „kezelés” még mindig gyakoribb, 
mint a megelőzés.
Hazánkban	népbetegség	a	magas	vérnyomás.	Ennek	 is	
vannak	lelki	okai?

– Igen. Tartós, folyamatos stressz. Stresszkezelési ne-
hézségek. Változatos, „küszöbalatti” szorongás. Kime-
rültség, alvás- és hangulatzavar. Lassú, de biztos, negatív 
központi idegrendszeri kémiai változások, adott agyi terü-
letek túl-, illetve alulműködése. A biológiai stressztengely 
működésének romlása. Az immunrendszer változása, 
a stresszhormonok szintjének emelkedése – és ez még 
mindig csak a szürkezóna. Majd lassan a szív-érrendszeri 
változások, az erek, a vérlemezkék problémái. Aztán már 
az észlelhető magas vérnyomás. Lelki okok? Részben igen. 
Testi folyamatok? Igen, melyek visszahatnak a lelkünkre. 
Lelki módon kell rögtön gyógyítani? Nem. Az egész rend-
szert kell nézni. Nem biokémai zavart, lelki folyamatot, 
tünetet, vérnyomást, stresszt gyógyítunk – hanem az em-
bert. Először tegyük rendbe testi oldalról a vérnyomást, 
majd utána tanítsuk meg az életmód-változtatását, a 
stresszkezelést. Úgy tűzve ki a célokat, hogy azt a beteg el 
is tudja érni, meg is tudja élni, elérje azt, amit úgy hívunk, 

hogy egészségélmény. Így nem csak „tünetet szüntetünk”, 
hanem az embert gyógyítjuk, az életminőségét tesszük 
jobbá, az életét tesszük teljesebbé.
A	harmadik	évezredben	a	betegségek	is	megváltoztak?

– A betegségeket valahol nevezhetjük görbe tükörnek, 
válasznak arra a világra, amiben élünk. Az emberiség fej-
lődése során mindig voltak olyan betegségek, amik az 
adott fázist jellemezték. Napjainkra elértünk a mentális 
zavarok korszakába. A fejlett országokban a munkából 
való kiesések legfőbb oka a depresszió. Minden ötödik 
gyermeknél, serdülőnél kimutatható valamilyen mentá-
lis zavar. A világon évente majdnem egymillió ember hal 
meg öngyilkosság által. A 15–29 éveseknél az öngyilkos-
ság a második vezető halálok. A képességcsökkenésben 
eltöltött életévek negyedéért a mentális zavarok felelő-
sek. Hiába jutott a nyugat az anyagi jólét állapotába, a 
lelki válság viszont fokozódik. Hogy ez egyfajta reakció-e 
arra a versengő, materiális, fogyasztás- és szabadosság-
központú világra, amit a nyugat kialakított, a válasz nagy 
valószínűséggel igen. Az információdömping, az emberi 
kapcsolatok internet-alapúvá válása, az egyensúlyok el-
tolódása mind olyan tényezők, melyek megágyazhatnak 
az elmagányosodásnak, a szorongásnak, a depressziónak. 
Bizonyított, hogy például a stabil vallási közösségekben az 
összetartó erő miatt alacsonyabb a szorongásos és a han-
gulati zavarok előfordulása.
Meg	tudjuk	állapítani,	hogy	depressziósak	vagyunk?

– Igen, ha megfelelő, hiteles információval rendelke-
zünk a betegségről. Pár napos szomorúság, rossz közérzet 
még nem depresszió. Bármilyen mentális zavarról is be-
szélünk, az azzal kapcsolatos pontos információk ismere-
te rendkívül fontos. Így nemcsak saját magunkon, hanem 
hozzátartozóinknak, környezetünknek is nagyon sokat se-
gíthetünk.
Hogyan	őrizhetjük	meg	mentális	egészségünket?

– Nézzünk picit magunkba. Vegyünk vissza 10 percet a 
Facebooktól, és gondolkodjunk el. Milyen az alvásunk? 
Mennyire vagyunk fáradtak? Összefolyik-e a munkánk és a 
szabadidőnk? Mikor örültünk igazán utoljára? Beszippan-
tott-e már minket a stressz és a rohanó világ? Érezzük-e 
azt, hogy „hagyjon békén végre mindenki!”?
Mikor	van	szükség	szakember	segítségére?

– Ha a fenti gondolatoknál már problémát érzünk, in-
kább beszéljünk szakemberrel, mint hogy segítség nélkül 
maradjunk. Gyakran már a hiteles információk átadása is 
sokat jelent, tisztul a kép, jobban látjuk a dolgokat.

(Forrás:	www.sonline.hu,	2019.08.23.)

A BETEGSÉG EGY JÓ GÖRBE TÜKÖR, 
VÁLASZ A VILÁGRA, AMIBEN ÉLÜNKLa
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https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/a-betegseg-egy-jo-gorbe-tukor-valasz-a-vilagra-amiben-elunk-1743616/
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RENDKÍVÜL KORÁN HALNAK

Nincsenek jó bőrben a magyar orvosok, miközben egy 
stresszes, rossz fizikai is mentális állapotban lévő gyó-
gyító nem tud hitelesen megjelenni a betegei előtt 
sem. A probléma sokrétű és nagyon fontos lenne mie-
lőbb megoldásokat találni, de rendszer és egyéni szintű 
beavatkozásra is szükség van, ráadásul maga a társada-
lom is fejlesztésre szorul. dr. Márky Ádám életmódor-
vostan szakorvost kérdeztük.

 
Hogyan	látja	a	hazai	orvosok,	gyógyítók	egészségi,	men-
tális,	lelki	állapotát?

– A magyar orvos sem mentális, sem fizikai egészsége 
nem kielégítő. Sajnos a kutatások is megerősítik azt a 
tényt, hogy a magyar orvosok rendkívül korán halnak. Az 
1964 és 2010 közötti statisztikák szerint a 40 év feletti or-
vosok közül a férfiak harmada, a nők fele nem éri meg a 
nyugdíjazást. Minél magasabb az iskolai végzettség, annál 
magasabb a születéskor várható élettartam is; kivételt ké-
peznek a magyar orvosnők, akiknek ugyanezen mutatója 
a nyolc általános iskolát végzettekkel vannak egy szinten. 
Ez a helyzet pedig több szempontból is problémát jelent 
azon túl is, hogy az orvosok nem érzik jól magukat. 

Hogyan	kerülhetnek	egy	ilyen	magas	szintű	hivatás	mű-
velői	ilyen	helyzetbe?

– Nagyon magas a társadalom egészségügyi igénye, ez 
pedig éppen az egyik kiváltó oka az orvoshiánynak. Ám 
mivel a rendszerbe nem lehet igazán mélyen belenyúlni, 
az itthon maradó orvosokra egy több feladat és teher há-
rul, ez pedig egy megtörhetetlen ördögi spirált indított el.

Nyilván ez visszahat a társadalom egészségére is, hiszen 
egy kiégett, beteg orvos nem képes jól és hatékonyan dol-
gozni. Amerikában ezzel nagyon sokat foglalkoznak, mert-
hogy a kiégett orvos az egészségügyi rendszert is egyre 
drágábbá teszi. Nagyon sokszor az átlagember és valójá-
ban az átlagorvos is azt gondolja, hogy a magasabb fize-
tésekben rejlik a megoldás kulcsa. Nyilván iszonyatosan 
fontos a fizetések emelése, de erre is jó példa az amerikai 
helyzet, ott ugyanis az orvosok messze a legjobban kere-
sők között vannak, ennek ellenére az amerikai orvosok 
közel fele ki van égve; 2018-ban negyvenkettő, míg idén 
negyvennégy százalékuk számolt be burnout-ról. 

Van	még	olyan	 tényező,	ami	a	kiégés	 lehetőségét	erő-
síti?

– Magyarországon például ilyen tényező, hogy itthon 
egy orvos legtöbbször nem tudja úgy végezni a munkáját, 

hogy minden törvényi követelményt betartson. Ha jól és 
emberségesen akar dolgozni, akkor biztos, hogy szabály-
szegésre kényszerül. Ez pedig egy erős bizonytalanságér-
zet forrása, ami nyilván nem tesz jót a lelki egészségnek 
sem. 

Ha	igaz,	hogy	egy	ilyen	rendszerszintű	probléma	is	fenn-
áll,	akkor	azon	nehéz	változtatni	egyik	napról	a	másikra,	
ám	az	egyén,	az	orvos	 szintjén	mit	 lehet	 tenni,	milyen	
megküzdési	stratégiák	létezhetnek?

– Az orvosok nagyon sokszor nem is foglalkoznak ezzel a 
kérdéssel, mert az egyetemen nem kellő hangsúllyal esik 
erről szó, amikor pedig a fiatalok az orvosi pszichológia 
tantárggyal találkoznak, még nem volt dolguk beteggel, 
így tapasztalatok híján nem tudják elképzelni sem, hogy 
valójában milyen orvosnak lenni és orvosként dolgozni. 
Tehát az orvos nem foglalkozik magával; nincsen is rá ide-
je és energiája, de nem is tudja, hogyan is kezdjen hozzá. 
Ráadásul a társadalom alapállása az, hogy az „orvos gyó-
gyítsa meg önmagát”.

A	fiatal,	frissen	rendszerbe	állt	orvosok	mennyire	eszmél-
nek	gyorsan,	hogy	baj	lehet?	Elvileg,	ahogy	a	hálapénz-
hez	való	viszonyuk	is	más,	mint	az	idősebb	generációké,	
talán	az	önmagukról	való	gondolkodásuk	 is	magasabb	
szinten	állhat.	Vagy	bedarálja	őket	a	mindennapok	őrü-
lete?	



26  | DIABFÓRUM 

La
ps

ze
m

le

– Saját tapasztalatom alapján diploma átvételének ide-
jére a hallgatók nagy része ki van égve, ami az első re-
zidensi év végére szinte 99 százalékra emelkedik. Sajnos 
mivel egy munkahelyen nem tudnak annyi pénzt keresni, 
hogy abból el lehessen indulni az életben, kénytelenek 
több munkahelyen is helytállni – és egyébként ezért mű-
ködik még, úgy ahogy az egészségügy – viszont így nem 
marad sem idő, sem energia a saját egészség megőrzésé-
re. Amíg a rezidensek nem lépnek fel együttesen a kihasz-
nálás ellen, addig nagy változás sem lesz.

Egy	stresszes,	elhízott,	akár	szemmel	 láthatóan	is	rossz	
bőrben	 lévő	 orvos	 hogyan	 is	 beszélhetne	 bárkinek	 is	
akár	az	életmódváltásról?

– Sehogy. Az az orvos, aki maga sincs rendben, nem lesz 
hiteles egy ilyen helyzetben, ő nem lesz képes arra, hogy 
mérsékelje a társadalom egészségügyi igényét. Nem fog 
tudni hitelesen beszélni arról, hogyan is kell életmódot 
váltani, hogyan kell a terápiát követni. Viszont ő lesz az, 
aki felírja a gyógyszert a magas vérnyomásra, majd egy 
félév múlva még két gyógyszert és így tovább. Vagyis úgy 
látom, hogy amíg az orvos gondolkodásnak nem válik 
részévé az, hogy hogyan kell a krónikus megbetegedése-
ket megelőzni az életmódváltással, tudatossággal, addig 
a gyógyítók életminősége sem lesz jó. A közelmúltban a 
Magyar Kardiológusok Társaságának egyik eseményén 
arról beszéltem, hogy mennyire fontos volna az, hogy a 
betegeknek ne csak gyógyszereket írjanak fel az orvosok, 
hanem tanítsák meg őket az életmódváltásra, az egészsé-
ges életmód gyakorlására is, mert a több orvos képzésével 
és itthon tartásával szemben ez szemléletváltás az egyik 
lehetősége annak, hogy csökkenhessen az orvoshiány. 

Szerintem a megoldás abban van, ha csökken a társada-
lom orvos igénye.

Tavasszal	véletlenül	belerúgtam	az	ágy	lábába,	két	láb-
ujjam	 nagyon	 rosszul	 nézett	 ki,	 amikor	 elmentem	 az	
ügyelete,	 harmadik	 világbéli	 környezet	 és	 kiabáló	 asz-
szisztens	fogadott.	A	környezet,	mint	olyan,	a	körülmé-
nyek,	a	gyógyításra	fennálló	feltételek	milyensége,	mi-
nősége	mennyire	befolyásolják	egy	gyógyító	jóllétét?

– Züllött környezetben nem lehet jó munkát végezni, a 
környezet nagyon erősen hat ránk. Nem olvastam ilyen 
jellegű kutatásokat, de ha a józan eszünket használjuk, 
könnyen belátható, hogy a minket körülvevő környezet 
és feltételek döntő hatással vannak a közérzetünkre és az 
állapotunkra. Ha omlik a vakolat, akkor az tudat alatt azt 
az érzést erősíti az emberben, hogy az ő munkája annyi-
ra nem is fontos, senkit sem érdekel, hogy vele mi van. 
De azért nézzük a másik végletet; Amerikában a nagyon 
magas szintű felszereltség és környezet ellenére is kiégett 
az orvostársadalom fele. Tehát például egy kórházfelújítás 
nem garantálja, hogy ott jó lesz orvosként dolgozni, mert 
hiába is kerül ki a rendszerből egy-egy ilyen lélekromboló 
tényező, sajnos mellette marad még elég. 

Maga	 az	 orvos	mit	 tehet	 önmagáért,	 hogy	 ne	 halljon	
meg	ötvenöt	évesen?

– Például nem rest segítséget kérni olyan szakembertől 
vagy kollégától, aki ezzel foglalkozik. Sajnos sokszor prob-
léma, hogy az orvos csak akkor megy orvoshoz, ha viszik… 
Az orvos nem szeret segítséget kérni főleg egészségügyi 
kérdésekben, mert az a toposz áll fenn, hogy az gyógyítsa 
meg magát. Annak felismerése, elismerése, hogy „segít-
ségre szorulok az egészségem kapcsán”, majd az ezt köve-
tő valamilyen pozitív irányba ható cselekvés az első lépés.

 
Rendszerszinten	mit	lehetne	tenni?

– Szerintem az orvosképzésen belül a jelenlegi orvos-
tanhallgatóknak meg kell tanítani, hogy hogyan tudják 
megőrizni a mentális és a fizikai egészségüket. De arra is 
meg kell őket tanítani, hogy ezt a tudást hogyan adják át 
a betegeiknek. Emellett viszont nagyon erősen bele kell 
állni abba is, hogy hogyan tudjuk a magyar társadalmat 
egészséges életmód irányába terelgetni.  

Utóbbi	nem	lesz	könnyű,	mélyről	kell	feljönni	és	talán	a	
fogadókészség	 sem	 eléggé	 nagy.	 Vannak,	 akik	 a	 járu-
lékok	 emelését	 emlegetik	 az	 orvos	 javaslatainak	 nem	
betartása	esetén,	megint	mások	viszont	jutalmaznának	
egy	ilyen	folyamatban.	Mit	gondol	erről?

– Én inkább a jutalmazásban hiszek. Legyen egy maga-
sabb alapjárulék és ha valaki félévente elmegy vérételre, 
háziorvosi kontrollra és ott látszik, hogy az életmóddal 
összefüggő értékek javulnak, csökken a testsúly, javul a 
testzsír-százalék stb. akkor fizessen kevesebbet.

(Forrás:	WEBDOKI,	2019.07.20.)
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A hálapénz jobb hatással van a közkórházak működésé-
re, mint a szabályozatlanul burjánzó magánegészségügy 
– állítja Gaál Péter, a Magyar Egészségügyi Menedzsment 
Társaság elnöke. Meglepő, mert hálapénzkutatóként 
éppen a paraszolvencia káros következményeit szokta 
hangsúlyozni. Hálapénz és magánegészségügy – két nagy 
kihívás, mindkettő erodálja a közfinanszírozott egészség-
ügyet. Csak másként – Élő Anita interjúja.

A	magyar	társadalom	hosszú	ideje	vérre	menő	vitát	foly-
tatott	arról,	hogy	magánbiztosítók	versenyén	vagy	osz-
tatlan	kockázatközösségen	alapuló	társadalombiztosítá-
si	 rendszer	 legyen	 Magyarországon.	 Magánbiztosítási	
rendszer	 nem	 lett,	 viszont	 egyre	 inkább	magánzsebből	
finanszírozásba	csúszik	át	az	egészségügy.

– Az egységes társadalombiztosítási rendszer megbon-
tása és a magánbiztosítók térnyerése nem lett volna sze-
rencsés megoldás. De az sem jó irány, hogy az emberek 
zsebből fizetnek az ellátásokért. A biztosítás jobb ennél, 
azonban nem a magán-egészségbiztosítás, hanem a tár-
sadalombiztosítás.

A kulcskérdés: az állam megengedi-e az üzleti szereplők-
nek, hogy helyettesítő biztosítást ajánljanak, vagyis a tb 
által finanszírozott ellátásokra is kínáljanak csomagokat. 
Amíg a magánbiztosítók kiegészítő szerepet töltenek be, 
addig olyan nagy gond nincs, feltéve persze, hogy világos, 
mi jár a közfinanszírozott rendszerben, és mi az, ami már 
nem fér bele.
Ha	a	kiadások	túl	nagy	részét	fizetik	zsebből	az	emberek,	
akkor	emiatt	a	legkiszolgáltatottabb	társadalmi	rétegek	
kiszorulnak	az	ellátásból.

– Így van, a saját zsebből fizetett ellátás valóban problé-
más terület, ezzel ugyanoda juthatunk, ahova nem akar-
tunk a több-biztosítós vita idején. Ha tömegessé válik ez 
a jelenség, akkor az emberek és a biztosítók is úgy érzik 
majd, esetenként érdemesebb biztosítást kötni, és ak-
kor ugyanott vagyunk, hogy a magánbiztosítók veszik át 
azoknak az ellátásoknak a finanszírozását is, amelyeket 
valójában a társadalombiztosítás keretében kellene meg-
kapnia mindenkinek. Jelenleg a teljes magánegészségügyi 
kiadás 30–35 százalék között mozog – ennek döntő több-
sége, azaz a teljes egészségügyi kiadás közel 30 százalé-
ka zsebből fizetett –, a helyzet az 50 százalékos értéknél 
már kritikussá válik, hiszen ez azt jelenti, hogy megszűnik 
a társadalombiztosítás domináns szerepe az egészségügyi 
ellátások finanszírozásában. A menedzsertársaság most 
induló új hírlevele közvetíteni szeretné a vezetéselmélet, 

„UGYANODA JUTHATUNK, AHOVA NEM AKARTUNK 
A TÖBB-BIZTOSÍTÓS VITA IDEJÉN”

Gaál	Péter,	a	Magyar	Egészségügyi	Menedzsment	Társaság	elnöke

változtatásmenedzsment friss nemzetközi eredményeit a 
szakma felé.
Akkor	 nézzünk	 mindjárt	 egy	 alapkérdést:	 miért	 jó,	 ha	
a	társadalom	egésze,	szegények	és	gazdagok	egyaránt	
egy	közfinanszírozott	rendszerben	maradnak?	 Ismerem	
az	 érveit,	 hogy	 a	 gazdagok	 folyamatosan	 modernizá-
lódásra,	 korszerűsödésre	 ösztönzik	 a	 közfinanszírozott	
rendszert.	De	nem	értek	egyet	vele.

– Miért?
Mert	inkább	a	magánegészségügyet	ösztönzik	folyama-
tos	modernizálásra,	tőkebefektetésre.

– Ez éppen akkor valósul meg, ha kilépnek a közfinan-
szírozott rendszerből, és érdemi keresletet támasztanak a 
magánszolgáltatások iránt. Ha bent maradnak, akkor vi-
szont ez a kereslet csak azokra a szolgáltatásokra fog irá-
nyulni, amelyeket a tb eleve nem finanszíroz. A köz és a 
magán együttélése tehát kulcskérdés: a gazdagokat bent 
kell-e tartani a közfinanszírozott rendszerben.
Az	nem	kérdés,	hiszen	több	járulékot	fizetnek.

– A magas jövedelműeknek más fontos szerepük is van 
a közfinanszírozott rendszerben. Nem kívánatos a hála-
pénzrendszer Magyarországon, de mindaddig, amíg a 
gazdagok a közfinanszírozott egészségügyi ellátást veszik 
igénybe, nagyobb elvárásaiknak az orvosok megpróbálnak 
megfelelni. Minden egészségügyi intézmény elsősorban 
a közösség érdekében dolgozik, de ez csak úgy tartható 
fenn, ha az ott dolgozók megtalálják a saját számításukat 
is. Ezért mondom, hogy a paraszolvencia léte a jelenlegi 
feltételek között nem csupán káros: van előnye is, hiszen 
valamennyire a rendszeren belül tartja az orvosokat. Pilla-
natok alatt összezuhanna a közfinanszírozott egészségügy, 
ha az orvosok a magánellátásba távoznának.
Vagyis	ma	a	hálapénz	nyújtja	az	egyéni	érdekeltséget	a	
közfinanszírozott	ellátásban?
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– Igen. Sajnos az eróziós folyamat ennek ellenére is lé-
tezik. Egyre több kórházigazgatótól hallani, hogy hiába 
próbálnak küzdeni a dolgozók megtartásáért, azt a választ 
kapják: „Jobb körülmények között, magasabb jövedele-
mért kevesebbet kell dolgozni a magánszolgáltatóknál. 
Elég volt az elemekkel vívott küzdelemből.” Mivel ilyen 
magas a magánfinanszírozás aránya, egyre több lehetőség 
nyílik jó fizetésért elhelyezkedni a magánegészségügyben, 
akár teljes állásban is.
A	 menedzserirodalom	 ismerete	 segítséget	 nyújthat	
ennek	 kezelésében?	Mert	amíg	a	hálapénz	nem	 létező	
probléma	 Nyugat-Európában	 vagy	 Észak-Amerikában,	
és	ezen	a	téren	aligha	várhatunk	megoldásokat,	addig	a	
magánegészségüggyel	kapcsolatos	versenyhelyzet	min-
denütt	jelen	van.

– Igen, ezért is indítjuk a hírlevelet, de még a paraszol-
vencia kezelésére vonatkozóan is lehetnek érdekes felve-
tések. A magánegészségügynek és a hálapénznek ugyanis 
hasonló a szerepe. A paraszolvencia kutatójaként arra a 
felismerésre jutottam, hogy a hálapénz azokban az orszá-
gokban nem jelent meg, ahol az orvos és a beteg számára 
is volt kilépési lehetőség a közfinanszírozott rendszerből: 
a magánegészségügy. A volt szocialista országokban vi-
szont lényegében megszűnt a magánegészségügyi ellátás, 
vagy a magánrendelések csak nagyon marginális szerepet 
játszottak, és mindenkinek a közfinanszírozott ellátás ke-
retében kellett megtalálnia a számítását. Emiatt alakult ki 
a paraszolvencia, mert az is egyfajta kilépési lehetőség a 
hivatalos, ámde elfogadhatatlan keretek közül.
Elég	furcsán	hangzik.

– Elismerem, hiszen ez a kilépés informális, és végül is a 
rendszeren belüli, de mégiscsak az elfogadhatatlan szabály-
rendszer átlépése, egyfajta alkalmazkodás a torz viszonyok-
hoz. Az államszocialista egészségügy így tudott működni. 
Nyugaton a borítékban csúsztatott összegek szerepe azért 
nem volt jelentős, mert ha valaki elégedetlen volt a közfi-
nanszírozott ellátással, mindig el tudott menni a magánba.
Az	 ember	 remélné,	 hogy	 a	 rendszerváltoztatással	 az	
egészségügyben	egyszerűen	visszatekerhető	az	idő,	mint	
egy	 videófilm:	 visszajön	 a	 magánegészségügyi	 lehető-
ség	és	eltűnik	a	képből	a	paraszolvencia.

– A magánegészségügy megjelenése nem szüntette 
meg a paraszolvenciát, a kettő ma egy nagyon furcsa hib-
rid rendszerben él együtt. Közismert, hogy az orvosok egy 
része az ellátást a magánban kezdi, majd a közfinanszíro-
zottban folytatja, amikor a magánrendelésen már nincs 
meg a kezelés feltétele. A beteg pedig végső soron azért 
ad hálapénzt, hogy a közfinanszírozottban kapjon megfe-
lelő minőségű ellátást.
Hibrid	 rendszert	említett.	Átmeneti,	vagy	ez	már	 így	 is	
marad?

– A paraszolvencia meglepő módon tud alkalmazkodni 
a rendszer változásaihoz. Amíg az egészségpolitika közvet-
lenül nem nyúl hozzá, biztosan együtt fog élni a magán-
rendszerrel.

Jól	értem,	hogy	végül	is	ezt	hasznosnak	ítéli?
– Nem, a paraszolvencia és a magánegészségügy is ero-

dálja az egészségügyi ellátórendszer működését. Még-
is úgy vélem, hogy a paraszolvencia hatása jobb, mint a 
jelenleg működő magánegészségügyé, mert a közintéz-
ményekben tartja az orvosokat. A magán és a köz együtt-
élésének torz formái nagyon jól ismertek a nemzetközi 
szakirodalomban, érdemes ezeket tanulmányozni. Sokkal 
kevesebbet tudunk azonban arról, hogy melyek az adott 
szituációban legoptimálisabb eredményt adó működési 
formák. Egy olyan modellt kellene megalkotni, amelyben 
a formális fizetős egészségügy nem aláássa a közfinanszí-
rozott egészségügy működését, hanem támogatja azt. Eh-
hez pedig elengedhetetlen a paraszolvencia formalizálása 
is az egész egészségügy keretrendszerében.
A	latin-amerikai	országokban	nem	jellemző	a	paraszol-
vencia,	mit	tanulhatunk	tőlük?

– Sajnos csak rossz gyakorlatot. Ott van például Chile, 
ahol nem tudták megfelelően finanszírozni a társadalom-
biztosítási ellátást, kiengedték a gazdagokat, aminek az 
lett a következménye, hogy a tehetősebb réteg járuléka a 
magánbiztosítókat és a magánegészségügyi ellátókat gaz-
dagítja, amelyek egyébként elszívják a legjobb orvosokat 
az állami rendszerből. Azoknak az orvosoknak pedig, akik 
még megmaradtak a közkórházakban, szintén van magán-
rendelésük, és érthetően arra is fókuszálnak. Egyáltalán 
nem ritka, hogy az orvos nem jelenik meg a munkahelyén, 
vagy csak háromórás késéssel, mert magánpraxist folytat, 
és neki az a fontosabb, hiszen ott jobban megfizetik. Az 
állam pedig kénytelen minden rendelkezésre álló többlet-
pénzt az orvosok bérének emelésre fordítani, hogy egyál-
talán legyen még valamilyen közfinanszírozott ellátás.
Hogyan	lehet	tehát	a	hibrid	rendszerre	modellt	alkotni?

– Az alapelveket tudjuk lefektetni. Az egyik: tisztessé-
gesen kell a társadalombiztosítási ellátásokat működtetni, 
ez biztosítja egy érdemi szolgáltatáscsomag elfogadható 
mértékű finanszírozását. Nem lehet folyton megszorítá-
sokat bevezetni. A második: a magánbiztosítás nem lehet 
helyettesítője, csak kiegészítője a társadalombiztosítás-
nak. Arra kell törekedni, hogy a két egészségügyi ellátási 
modell együttélését úgy oldjuk meg, hogy az egyik erősít-
se a másikat, kiegészítse, és mindezt egy erős közfinanszí-
rozott rendszer mellett. Persze ez sehol sem megy simán, 
mindenhol vannak problémák, csak a szintjük más.
Magyarországon	milyennek	ítéli	a	helyzetet?

– Komolynak. A dél-amerikait szintén, de Franciaor-
szágban és Németországban is vannak anomáliák. A mi-
niszterelnök jelezte, hogy rendezni kell ezt a problémát, 
és azonnali megoldást vár, ilyen azonban nem létezik. Ha 
lenne, már régen megcsinálták volna Nyugaton, mielőtt 
ez a probléma Magyarországon megjelent. Hosszú folya-
mat előtt állunk, el lehet indulni ebbe vagy abba az irány-
ba, kísérletezni kell.
Az interjú itt folytatódik...

(Forrás:	Egészségügyi	menedzsment,	Gaál	Péter	2019.08.14)

http://memt.hu/?p=1096
http://memt.hu/?p=1096
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Először esett be a GDP 7 százaléka alá az egészségügyre 
fordított kiadás a KSH adatai szerint. A 6,9 százalékból 
is mindössze 4,8 százalékot áll az állam, a többit a be-
tegek fizetik. 

Fekvőbetegként 10 forintból egyet, járóbetegként négyet, 
a patikákban pedig hatot a biztosítottak állnak – legtöbb-
ször készpénzben. Átfogó elemzésünkben négy kérdés 
megválaszolásával írjuk le a helyzetet: 1. Miért kell hóna-
pokat, éveket várni egy egészségügyi beavatkozásra, ha a 
kórházi ágyak 34 százalékán senki sem fekszik? 2. Miért 
érzik úgy a betegek, hogy egyre kevesebb jut rájuk, ha 
közben a hírekből folyton azt hallják: dől a pénz az egész-
ségügybe? 3. Hogyan nőhettek jelentősen a bérek, ha 
közben a gyógyítás GDP-részesedése csökken? 4. Hogyan 
lehet erős az állami egészségügy, ha gyengék a vezetői? 

A Központi Statisztikai Hivatal minden évben közli, 
mennyit költ a magyar állam és mennyit az állampolgárai 
az egészségügy finanszírozására. Ez az igazság pillanata, 
nincs púder a számokon. A legfrissebb adatok 2017-esek, 
idén július 31-én jelentek meg. Azóta osztunk-szorzunk, 

trendeket vizsgálunk. Eszerint a kórházi ellátásban to-
vábbra is döntő fölényben van a közfinanszírozás, ám elő-
ször került tíz százalék fölé a fizetős egészségügy, vagyis 
a műtétekért zsebből vagy önkéntes pénztáron keresztül 
kifizetett összeg.

A járóbeteg-ellátásban ugyanez az arány 43 százalék. 
Az ötéves mélypont (vagy más nézőpontból a csúcspont) 
2014-ben volt, akkor a magánkiadások aránya elérte a 47 
százalékot: csaknem fele-fele arányban osztozott az állam 
és a beteg a kiadásokon. Azóta valamelyest erősödött a 
közfinanszírozás. Mindez azért meglepő, mert 2017-re a 
magánszektor vezető szereplői 20 százalék feletti mérték-
ben tudták növelni a bevételeiket, várható volt, hogy a 
fizetős egészségügy egésze is bővül. Nem így lett. A KSH-
adat ismeretében valószínűsíthető, hogy a nagyok a kicsik 
kárára nőttek, csökkenhetett a lakásrendelők versenyké-
pessége. Az egészségügy harmadik kiemelkedően fontos 
területén, a gyógyszer-finanszírozásban az állam immár 
tartósan kisebbségben van: 2017-ben is a betegek állták a 
kiadások 52 százalékát.

Az egészségüggyel kapcsolatban sok az elhallgatott el-
lentmondás, vegyünk négyet ezek közül.

IDEJE BEKAPCSOLNI A SZIRÉNÁT:
ÚJ NEGATÍV CSÚCS A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN

	Egy	főre	jutó	egészségügyi	kiadás	az	EU-ban	és	hazánkban.	2015-ös	adatokat	tartalmazó	tábla:	 
a	GDP	adatunk	ehhez	képest	romlott	tovább	(forrás:	ec.europa.eu)

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_hu_hungary.pdf


1. Miért kell sok műtétre várni, ha üres 14 
ezer kórházi ágy?

A tények: a kórházi ágyak 34 százaléka üresen áll, ré-
szint finanszírozási okokból: mert nincs pénz a beavatko-
zások elvégzésére.

A magánegészségügy fejlődése éppen erre az ellent-
mondásra épül. A várakozás miatt mennek a betegek 
hozzájuk, inkább fizetnek, csak gyorsan sorra kerüljenek. 
Ugyanakkor a privátrendelők és klinikák személyzetének 
zömét is az állam orvosai és nővérei adják. Egy kiszivár-
gott – de félreértett – tavaly év végi törvényjavaslat első 
verziója ezt úgy oldotta volna fel, hogy a közkórházakban 
megengedte volna a fizetős részlegek nyitását, tehát a 
közkórházak „felesleges” – értsd: az állam által nem fi-
nanszírozott – kapacitásának piaci értékesítését. Végül a 
kormánytól szokatlan módon az egész – eléggé dodonai 
megfogalmazású – részt kihagyták a beterjesztett javas-
latból, megijedve a miatta támadt vitától. A probléma 
azonban ettől még nem szűnt meg, hiszen a beteg orvost, 
az orvos meg beteget keres – egymásra is találnak a ma-
gánegészségügyben.

A lakosság a Fidesz kezdeményezésére 2008-ban nép-
szavazással utasította el a vizitdíj bevezetését, tehát azt, 
hogy a jelenleg a társadalombiztosítási elvonáson felül 
(17,5+8,5 százalék) betegség esetén még külön fizessen. 
A Fidesz nyert, a vizitdíjat sikerült kiiktatni, viszont 2010 
óta sem szűnt meg az ok, amely miatt a Gyurcsány-kabi-
net a pénzkérésre szánta el magát: az egészségügy súlyos 
alulfinanszírozottsága.

A költségvetési válság enyhítésére a baloldali kormá-
nyok tetemes összeget vontak el a gyógyítástól, így kerül-
ve el az államcsődöt.

Az egészségügy GDP-arányos finanszírozása 2006 
óta 8 százalék alatti tartományban van. A Fidesz kor-
mányzása sem változtatott a trenden, sőt 2017-ben 
újabb mérföldkőhöz értünk: először esett be az egész-
ségügy részaránya a GDP 7 százaléka alá. Az már igazi 
hungarikum, hogy ebből a költségvetés mindössze 4,8 
százalékot áll, a többit a betegek zsebből fizetik, ép-
pen a legnehezebb élethelyzetekben.

A visegrádi államok között a gyógyításra hagyományo-
san keveset költő lengyelekkel állunk az utolsó két helyen. 
A források hiányának fő oka idehaza, hogy megmaradt a 
rendszerben a várólisták és a kapacitásfelesleg ellentmon-
dása. Az egészségbiztosító (Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő, NEAK) adatai szerint a 41 ezer magyarorszá-
gi gyógyító ágy kihasználtsága 66 százalékos, ezek közül 
átlagosan napi 14 ezer áll üresen, miközben a betegek a 
magánegészségügyben vásárolnak ellátást maguknak.

Háromféleképpen lehetne ettől megszabadulni:
– a „felesleg” megszüntetésével (vagyis kórházak, ren-

delők bezárásával);
– az állam által nem finanszírozott kapacitások piaci ér-

tékesítésével;
– az egészségügyi kiadások jelentős növelésével.
Az első kettő politikailag túl kockázatos és szakmailag 

sem indokolt. Megoldást hozhatna, ha többet költenének 
az egészségügyre, és támogatnák a modern (esetenként 
20–25 éves, de nálunk egységesen még nem alkalmazott) 
technológiák terjedését. Például minimális vágással ültet-
nének be térd- és csípőprotézist, nem a régi 15-20 cen-
tis módszerrel, vagy érsebészeti, radiológiai megoldással 
megmentenék a levágásra ítélt lábakat. Így a betegnek 
kevesebb időt kellene kórházban tölteni, és modernebb 
működési elvre állhatnának át az intézmények. Az eljárá-
sok bevezetése azonban rövidtávon többe kerül, ösztön-
zésükhöz a GDP nagyobb arányát kellene az egészségügy-
re költeni, erre a politika nem mutat hajlandóságot.

2. A hírekben azt halljuk, dőlnek a milli-
árdok az egészségügybe, miért minden-
napos mégis a hiány?

A tények: a 2019-es költségvetésben 16 milliárd forint-
tal kevesebb szerepel az intézmények működtetésére, 
mint a tavalyiban.

Kásler Miklós miniszter decemberben jelentette be a 
parlamentben, hogy meg abban az évben 55 milliárdot 
adnak kórházi adósságrendezésre, két éven belül pe-
dig csaknem duplájára emelik az orvosbéreket. A kérdés 
csak az, ha évek óta 30–50 milliárdot öntenek év végén 
az intézményekbe, miért hiányzik még mindig sok helyen 
a szappan és a toalettpapír a mosdókból, a kézfertőtle-
nítő a bejárat mellől, miért kell bevinni egyes helyekre a 
gyógyszert és négy a fővárosi traumatológiai ügyelet közül 
egyet átmenetileg leállítani, mert elfogynak az orvosok? 
Hogyan lehet pénzhiány a pénzhegyek közepette? Úgy, 
hogy egyáltalán nincsenek pénzhegyek.

A hírekben szereplő és az egészségügybe dőlő milli-
árdok nagyrészt úgy „keletkeznek”, hogy a következő 
évi költségvetést az előző évi tényszámok alá tervezik. 
A kórházak ezért év közben rendre eladósodnak, nem 
tudják kifizetni a számlákat, év végén – a működőké-
pesség határán – kisegítik őket.
Nagyjából visszapótolják azt, amit a költségvetési tör-

vény elfogadásakor kihagynak. Végignéztük az elmúlt ki-
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http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok/gyogyito_megelozo_forgalmi_adat/fekvobeteg_szakellatas/korhazi_agyszam.html
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lenc évben elfogadott költségvetési törvényekben a köz-
vetlenül a gyógyító-megelőző egészségügyi intézmények 
működtetésére fordítható összeget, és ez a sorminta már 
évek óta megfigyelhető. A 2019-es évre például 16 milli-
árd forinttal jut kevesebb, mint amit a tavalyi költségve-
tési törvény hasonló sora tartalmazott. Ha év végén 16 
milliárdot juttatnak a kórházaknak, akkor éppen nulla lesz 
az egyenleg a tavalyi törvényhez képest.

A magyar kormány „kreatív” módját választotta az 
egészségügy fejlesztésének. Három égető kihívásnak kel-
lett megfelelniük:

1. leromlott infrastruktúra
2. hiányzó vagy elöregedett berendezések pótlása
3. nyomott jövedelmek.
Kézenfekvő lett a megoldás: építkezni kell, eszközöket 

vásárolni és emelni a béreket. Így is tettek, öntötték az 
uniós pénzt az infrastruktúrába, a hazai forrásokat pedig 
a fizetésekbe. Jelentős eredményeket értek el, a vidéki 
kórházak nagy része – és már néhány fővárosi is – épület-
állagát tekintve megújult. Tagadhatatlan, hogy az orvosi 
bérek is nőttek, de mivel a gyógyítók nem a hazai bajnok-
ságban, hanem az európai ligában fociznak, a lemaradás 
még mindig jelentős.

3. Hogyan nőhettek jelentősen a bérek, 
ha közben az egészségügy GDP-részese-
dése csökken?

A tények: a költségvetésen belül kevesebbet hagytak a 
kórházak, rendelők működtetésére.

A politika nem tisztán játszott, a valóságban nem biz-
tosított elég forrást a béremelésekre, annak egy részét a 
betegek ellátására fordítandó keretből kellett átcsoporto-
sítani. Trükkösen csinálták, de nem nehéz megérteni, ho-
gyan. A gyógyításra fordítható összeg ugyanis két részből 
áll: egyrészt az orvosok, nővérek, portások (stb.) béréből 
és ennek járulékaiból, másrészt a mindennapi működés-
hez szükséges villany, fűtés, kézfertőtlenítő, orvosi kesz-
tyű, műtéti cérna, gyógyszer, műtéti protézisek, vér (stb.) 
árából. (Hivatalosan az elsőt személyi jellegű kiadásoknak, 
a második csoportot pedig dologi kiadásoknak hívják.) A 
költségvetési törvény minden évben megjelöli, hogy az 
egészségügyi intézmények mennyit fordítanak az egyikre 
és a másikra.

2012-ben 53 százalék volt a dologi kiadások aránya. 
A kritikus 50 százalék alá 2014-ben esett be a mutató, 
40 százalék alá 2018-ban, idén már 39 százalék alá is 
becsúszott. Hét éve 100 forintból 53-at fordíthattak 
a beteg által közvetlenül érzékelhető kiadásokra, ma 
39-et.
A biztosítottak ezért érezhetik úgy, hogy a hiány jellemzi 

a kórházakat.
Konkrétabban: 2014-ben a dologi kiadásokra 223 mil-

liárd forintot költhettek az egészségügyi intézmények, 
idén 229 milliárd szerepel a költségvetésben. Öt év alatt 

2,7 százalékos a növekedés, pontosabban annyi lenne, ha 
nem volna infláció, így viszont a beteg által közvetlenül ér-
zékelt tételeknél jelentős a reálérték-csökkenés. Eközben 
a bérekre fordított összeg 277 milliárdról 339 milliárdra, 
22 százalékkal nőtt. Fontos a béreket emelni, akár ennél 
nagyobb mértékben is, de nem az amúgy is szűkös dologi 
kiadások kárára.

Lehet tehát úgy is többet költeni az egészségügyre, hogy 
közben a beteg mégis úgy érzi – és nem alaptalanul –, 
hogy rá kevesebb jut.

Ha mindezt egybevetjük a magánintézményekkel, akkor 
azt látjuk, hogy ott a személyi jellegű kifizetések aránya 
15–30 százalékos. Az a különbség, amit a bőrünkön ér-
zünk, abból adódik, hogy a közkórházban 100 forintból 
20–30 marad az egyéb költségekre, a magánban pedig 70-
85. Ezért mindennapos a pénzhiány az egyik, pénzbőség 
a másik oldalon.

4. Hogyan lehet erős az állami egészség-
ügy, ha gyengék a vezetői?

A tények: 2018 óta a harmadik államtitkárt és 
tisztifőorvost fogyasztja a politika.

A kormány erős állami egészségügyet akar létrehozni, 
de annak szereplőit súlytalanná teszi. 2018 óta a harma-
dik egészségügyi államtitkár van hivatalban, az utóbbi 
években megszüntették az egészségbiztosító önállóságát, 
a hatóságokat (tisztiorvosi szolgálat, gyógyszerhatóság) 
meggyengítették. Visszafogták a kórházigazgatók jogkö-
reit, hogy gyengítsék érdekérvényesítő képességüket. Ez 
olyan jól sikerült, hogy ugyan van állami egészségügyünk, 
de azt, hogy holnap 13 óra 30 perckor egy közalkalmazott 
orvos hol lesz, jó eséllyel nem a saját főnöke, hanem egy 
magánklinika határozza meg. Legalábbis, ha a kórházigaz-
gató nem akarja megkockáztatni, hogy a dolgozója azon-
nal felálljon – esetleg hat másik kollégával együtt.

A szereplők meggyengítését, a dologi kiadások 
reálértékbeni lefaragását nem lehet következmények nél-
kül megúszni. Az OECD jelentése szerint

sikerült megvalósítanunk azt a csodát, hogy az or-
vostudomány fejlődése ellenére nem rövidül, hanem 
nyúlik az egy betegre jutó kórházban töltött idő.
Lehet persze azt mondani, hogy szerencsére van „vészki-

járat”: a magánegészségügy majd megoldja. A privátszfé-
ra viszont csak azokat a beavatkozásokat végzi el, amelyek 
jó haszonkulccsal kecsegtetnek, és azokat a betegeket lát-
ja el, akik meg tudják fizetni. A sürgősségi és a súlyos ese-
tek, illetve a fizetésképtelen betegek – ahogy mindenütt a 
világon – nálunk is maradnak az államnál.

A világban léteznek megbízhatóan működő állami egész-
ségügyi rendszerek, ahol a jó gazda gondosságával járnak 
el. Nálunk a finanszírozási adatok egyelőre nem váltják be 
ezt a korábbi reményt. Be kellene hát kapcsolni a szirénát.

(Forrás:	Élő	Anita,	Válasz	Online,	2019.	augusztus	26.)

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-at-a-glance-2017_health_glance-2017-en#page1
https://www.valaszonline.hu/2019/08/26/egeszsegugy-koltes-gdp-ksh/
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Dr. Irinyi Tamás, a MESZK (Magyar Egészségügyi Szak-
dolgozó Kamara) Csongrád Megyei Területi Szervezeté-
nek elnöke kollégáival folyamatosan vizsgálja a dolgo-
zók lelki és fizikai állapotát.

A legrosszabbnak a belgyógyászaton, a krónikus osztá-
lyokon és a pszichiátrián dolgozók értékelték saját egész-
ségüket, mely valószínűsíthetően a nagyfokú leterhelt-
ségből adódik. A válaszadók 81,9%-a küzd valamilyen 
krónikus megbetegedéssel, gyakori a több szervrendszer 
együttes megbetegedése. Az ideggyengeség, a lelki és ér-
zelmi problémák kifejezetten a 35–54 éves korosztályban 
fordulnak elő, a migrén és az idegrendszeri betegségek 
pedig a 35–44 éves korosztály körében jellemzőek.

Az életkor előrehaladtával romlik a saját egészségi ál-
lapot megítélése, viszont az iskolai végzettség növekedé-
sével az egészség önértékelése is javul. Minél magasabb 
az iskolai végzettség, annál kevésbé fordulnak elő ízületi 
megbetegedések. A cukor- és pajzsmirigy-betegségek leg-
gyakrabban az állandó délelőttösök körében jelentkezik, 
valószínűsíthetően azért, mert a cukorbetegek csak dél-
előttös műszakban dolgozhatnak. Az ízületi megbetege-
dések a belgyógyászaton, a krónikus osztályokon, és a 
pszichiátrián dolgozók esetében gyakori, az ideggyenge-

ség, a lelki és érzelmi problémák pedig az intenzív és pszi-
chiátriai osztályokon jellemzőek.

A sürgősségi osztályokon dolgozóknál több betegség is 
gyakrabban fordult elő, mint más osztályok dolgozóinál: 
szívbetegség, magas vérnyomás, cukor- és pajzsmirigy-
betegség, idegzsába, ideggyulladás, allergia, daganatos és 
nőgyógyászati megbetegedés.

A válaszadók 9,4%-nak saját bevallása szerint egyetlen 
káros szenvedélye sincs. A rendszeresen dohányzók ará-
nya 32,6%, a rendszeres kávéfogyasztóké pedig 65,6%. 
A 24 év alattiak 43,9%-a rendszeresen dohányzik. Legin-
kább a pszichiátrián és a sürgősségi osztályokon dolgozók 
rendszeres dohányzók. A legkevesebb rendszeres kávé- és 
alkalmankénti alkoholfogyasztó, valamint rendszeresen 
dohányzó a gyermekgyógyászati és kisklinikumi osztályo-
kon, valamint a szülészeten dolgozók köréből kerül ki. Leg-
inkább a sürgősségi, a belgyógyászati és a krónikus osztá-
lyokon dolgozók, valamint az 55 év felettiek fogyasztanak 
alkalmanként szeszesitalt. 

(Egy másik referált cikkben orvosaink korai halálozá-
sáról olvashatnak. Nemcsak az egészségügy van kataszt-
rofális állapotban, hanem annak szereplői is – a referáló 
megjegyzése).

(Forrás:	eLitMed	2019.08.14.)

LESÚJTÓ KÉP 
A SZAKDOLGOZÓK EGÉSZSÉGÉRŐL
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      A CÉLTARTOMÁNYON BELÜLI VÉRCUKROK 24 ÓRÁN BELÜLI ARÁNYÁNAK 
(„TIME IN RANGE”) JELENTŐSÉGE, FONTOSSÁGA

KISHÍREK... 
KUTATÁS   K

A cikkek 
referálója:
Dr. Fövényi 
József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő
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Főként a folyamatos szöveti glukózmonitorozás elterje-
dése nyomán került be a szakmai, majd a laikus köztu-
datba a „time in range” fogalma, vagyis az, hogy egy 
napon belül a vércukorértékek hány százaléka esik a 
céltartományokba, azok fölé, illetve alá, vagyis milyen 
a normálisnak tekinthető, magas, illetve alacsony vér-
cukorértékek aránya. (Ezt napi minimum 4-5 vércukor-
mérés esetén az étkezések függvényében a 77 Elektronika 
által gyártott vércukormérők Dcont.hu e-naplója is kiszá-
molja – a referáló megjegyzése.)

A vércukor céltartományok különböző diabéteszes ál-
lapotokban változhatnak, mint azt az alábbiakban látni 
fogjuk. Általában a céltartományokat 3,9 és 10 mmol/l 
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(70–180 mg%) közé teszik, de vannak állapotok, pl. dia-
bétesszel társult terhesség, ahol ezt beszűkítik 3,9–7,8 
mmol/l közé és előfordul, hogy a betegek maguk is ilyen 
értékekre törekednek. A time in range 0-100% között mo-
zoghat, utóbbi értékről inkább csak nem diabéteszes sze-
mélyek esetén beszélhetünk. Ezek után lássunk néhány 
példát minderre. Az amerikai ábrákon a mg%-os értékek 
láthatók. De elég, ha megjegyezzük, hogy a 180 mg% 10 
mmol/l-nek, a 70 mg% 3,9 mmol/l-nek felel meg.

Miért fontos a „time in range”?

Általában a HbA1c szintek alapján ítéljük meg a cukor-
betegek anyagcsere helyzetét. Azonban évtizedek óta is-
mert, hogy ez csupán egyik jelzője a cukoranyagcserének. 
Ugyanis nem tükrözi a vércukrok tényleges alakulását. 
Alább három képpel érzékeltetjük, milyen vércukrok ered-
ményezhetik ugyanazt a 7%-os HbA1c szintet.

Hosszabb időtávon a „time in range” meghatározza a di-
abéteszes késői szövődmények kifejlődésének a kockáza-
tát is (lásd még Diabetes Care 2019, Diabetes Care 2018). 
A Diabetes Care tanulmányai alábbiak szerint mutattak ki 
összefüggést a „time in range” és a késői szövődmények 
között.

A lenti „A” ábrán a retinopátia, a „B” ábrán a mikroalbu-
minuria gyakorisága látható annak függvényében, hogy a 
vércukrok hány %-ban (10% alattitól 70% fölöttiig) tartóz-
kodtak a céltartományon belül.

A „time in range” tehát közvetlenül reflektál a vércukor 
tényleges alakulására és ezáltal jobban képes megjósol-
ni a szövődmények kockázatát, mint az ezt indirekt mó-
don jelző HbA1c. Általában érvényes állítás, hogy 70%-os 
„time in range” 7%-os HbA1c szintnek felel meg, míg egy 
50%-os már 8%-ra utal.

Tehát a „time in range” messzemenően útmutatással szolgál az irányban, hogy mikor, miért emelkedik vagy esik túl-
zottan a vércukor és ez ellen mikor mit lehet, kell tenni.

https://care.diabetesjournals.org/content/42/3/400
https://care.diabetesjournals.org/content/41/11/2370


Ku
ta

tá
s

2019/4. OKTÓBER | 35  

Melyek a vércukor-céltartományok,  
melyekre törekedni szükséges?

A céltartományok különböző kezelés alatt álló, külön-
böző diabetes típusú, különböző módon diétázó, külön-
böző korú és általános egészségi állapotú, különböző 
hipoglikémia kockázató személyeknél mások és mások. 

Általánosságban állítható, hogy a betegeknek törekedni 
kell arra, hogy minél több időn át maradjon a vércukruk a 
„time in range”-en belül, ne legyenek túl nagy kiugrásaik 
és minimalizálják a hipoglikémiákat. Ezek szerint:

Mind az 1-es, mind a 2-es típusú cukorbetegeknek azt 
ajánlják a szakértők, hogy
è Legalább 70%-ban a vércukor 3,9–10 mmol/l között 

mozogjon,
è Kevesebb mint 4%-ban legyen hipoglikémiás,
è Minimalizálják a 10 mmol/l fölötti értékek előfordu-

lását.

A terhességi (gesztációs) diabéteszeseknél
è A vércukor legalább 85%-a 3,6–7,8 mmol/l között le-

gyen,
è Az idő kevesebb mint 4%-ában legyen 3,6 mmol/l-

nél kevesebb,
è Kevesebb, mint 10%-ban legyen 7,8 mmol/l fölött.

A nagyon „labilis” diabéteszeseknél 
a vércukor
è Legalább 50%-ban 3,8–10 mmol/l között legyen,
è Kevesebb mint 1%-ban csökkenjen 3,9 mmol/l alá,
è Kevesebb mint 10%-ban emelkedjen 13,9 mmol/l 

fölé.

Gyermeket váró 1-es típusú diabéteszeseknél 
a vércukor
è Az esetek legalább 70%-ában 3,5-7,8 mmol/l között 

mozogjon,
è Kevesebb mint 4%-ban csökkenjen 3,5 mmol/l alá,
è Kevesebb mint a nap 25%-ában emelkedjen 7,8 

mmol/l fölé.

Milyenek a nem diabéteszesek  
vércukorszintjei? 

Vizsgálatok szerint az esetek 97%-ában 3,9–7,8 mmol/l 
között mozognak.

(Forrás:	DiaTribe,	
2019.	augusztus	7.)

https://diatribe.org/time-range
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Számos 1-es és 2-es típusú diabéte-
szes sokszor nem talál semmilyen 
magyarázatot a vércukrai gyors 
esésére vagy emelkedésére. Pe-
dig, ha megvizsgálja az inzulin be-
adási helyeit, leggyakrabban puha 
terimenagyobbodást talál, mely 
zsírszövet felszaporodás. Ezt neve-
zik lipohipertrófiának. Sajnos a gon-
dozó orvosok, nővérek elég ritkán 
nézik meg a beadási helyeket, ezért nem derül fény az 
elváltozásra, mely leggyakrabban a hason található.

Miért és miként alakul ki a lipohipertrófia 
és mi a következménye? 

Ha napról napra közel azonos helyre adagolják az inzu-
lint, annak speciális hatásaként és ezért elsősorban a hu-
mán inzulinok a felelősek, de az analóg készítmények se 
mindig kivételek, a zsírszövet felszaporodik és azon belül 
apró hegek keletkeznek. Viszont a gyakran injiciált helye-
ken a szúrás egyre kevésbé fájdalmas, ezért is követik so-
kan ezt a gyakorlatot. A következmény? Az inzulin a felsza-
porodott zsírszövetből megbízhatatlanul szívódik fel, vagy 
túl gyorsan és akkor váratlanul leesik a vércukor, vagy túl 
lassan és akkor „minden ok nélkül” megemelkedik. 

A lipohipertrófia leggyakoribb okai

è Nem változtatják elég nagy területen belül az inzulin 
beadási helyeket.

è Ötnél több alkalommal használják az injekciós tűket.

      SOKSZOR A LIPOHIPERTRÓFIA REJLIK 
A MEGMAGYARÁZHATATLAN VÉRCUKOR-INGADOZÁSOK MÖGÖTT

è Alacsony vagy nagyon alacsony a TTI (soványság).
è Humán inzulin használata.
A vércukor kiugrások miatt a betegek gyakran na-

gyobb mennyiségű inzulint adagolnak és ezzel fokozzák a 
hipoglikémiák kockázatát, ill. a többlet inzulin testsúlygya-
rapodást okozhat. A vércukrok széles határok közötti inga-
dozása pedig növeli a késői szövődmények kifejlődésének 
veszélyét.

Mit lehet tenni lipohipertrófiánál?

è Mindenképpen változtatni a beadási helyeken.
è Minél kevesebbszer használni a pen-tűket. 
è Feltétlenül kerülni a beadásnál a lipohipertrófiás te-

rületeket, melyek gyakran – de sajnos nem mindig 
– visszafejlődnek.

è Szorosan együttműködni a gondozó csapattal és 
szükség szerint tanácsot kérni tőlük.

Az se baj, ha a beteg hívja fel az orvos figyelmét a zsír-
szövet felszaporodására.

(Forrás:	Diabetes	Voice,	2019.	augusztus	9.)

A glukagon az inzulin mellett a hasnyálmirigy másik fő 
hormonja. Előbbit a béta-sejtek, utóbbit az alfa sejtek 
állítják elő. A glukagon hatása mindenben ellentétes 
az inzulinéval és az egészséges szervezetben a kettő 
egyensúlya, váltakozó mértékű elválasztása biztosítja a 
vércukorszintek szűk határok között tartását.

A diabétesz, elsősorban az inzulinnal kezelt cukorbeteg-
ség terápiás tárházába mint „sürgősségi eszköz” tartozik 
a glukagon, melynek hipoglikémia kapcsán harmadik sze-
mély által a felkar izomba történő juttatása gyorsan meg-
emeli a vércukrot és legtöbbször feleslegessé teszi az or-
vosi beavatkozást. 

Két évtizede hazánkban is rendelkezésre áll egy készít-
mény, melynek a kezelése kicsit bonyolult – és ezért alkal-
mazási hibák okozója lehet – amennyiben egy porampul-
lába kell előtöltött fecskendőből bejuttatni az oldószert és 

a glukagon por feloldódása után lehet visszaszívni, majd a 
betegnek beadni a szert.

Most az amerikai FDA engedélyezte egy egyszerűbben 
alkalmazható glukagon készítmény forgalmazását. A szer 
kétfajta kiszerelésben lesz elérhető: gyermekek számára 
0,1 ml oldatot (0,5 mg glukagont) tartalmazó, ill. felnőt-
teknek 0,2 ml oldatot (1 mg glukagont) tartalmazó előtöl-
tött pen formájában. Tehát nem kell port feloldani, csu-
pán szúrni és beadni. 

Ezzel rövid időn belül már a második egyszerűen alkal-
mazható glukagon készítmény kerül forgalomba az orron 
át 3 mg glukagont tartalmazó spray után. 

(Erről korábbi lapszámunkban már hírt adtunk. Az még 
kérdés, hogy az új készítményekre mikor adja áldását az 
Európai Gyógyszerügynökség és mikor lesz kapható ha-
zánkban is – a referáló megjegyzése).

(Forrás:	Medscape,	2019.	szeptember	11.)

      ÚJ, KÖNNYEBBEN ALKALMAZHATÓ GLUKAGON KÉSZÍTMÉNYEK A LÁTHATÁRON
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Évtizedek óta a vércukor kívánt szinten tartását csupán 
az inzulinpumpa-kezeléstől remélték a szakemberek. 
Azt elmúlt két évtizedben forgalomba került folyamatos 
szöveti glukózmonitorozásnak (CGM) és a pumpakeze-
lés összekapcsolásától (valós idejű CGM és általa irányí-
tott inzulinpumpa, melyet „zárt rendszernek” [closed 
loop] neveznek) remélték a vércukor legnagyobb idő-
tartammal a céltartományon belül tartózkodását (ld. 
„time in range” referátumunkat a 31. oldalon).

Egy dominálóan prágai diabetológusokkal folytatott 36 
hónapos, COMISAIR névre hallgató vizsgálat a valós ide-
jű CGM-használatban nagy jártassággal nem rendelkező 
szakemberek számára meglepő eredményt hozott. (Valós 
idejű CGM-nek azt nevezzük, amikor a beteg bármely pil-
lanatban láthatja a cukorszintje alakulását és ennek függ-
vényében képes bármikor módosítani azt étkezéssel vagy 
az inzulinadag változtatásával.) 

A nem randomizált vizsgálatban 94 1-es típusú cu-
korbeteg vett részt. Közülük valós idejű CGM-et és napi 
többszöri inzulinkezelést 22, valós idejű CGM-et és inzu-
linpumpát 26, ujjbegyes vércukor-önellenőrzést és napi 
többszöri inzulint 21, ujjbegyes vércukor-önellenőrzést és 
inzulinpumpát 25 használt.

A valós idejű CGM-et használók esetében (lettek légyen 
akár napi többszöri inzulinadáson vagy inzulinpumpán) 3 
év alatt szignifikánsan alacsonyabb HbA1c szinteket sike-
rült elérni (7% többszöri inzulinon, 6,9% inzulinpumpán), 
mint a vércukor önellenőrzést végzőknél (7,7% inzulin-
pumpán, 8% többszöri inzulin mellett).

      1-ES TÍPUS: A VALÓS IDEJŰ FOLYAMATOS SZÖVETI GLUKÓZMONITOROZÁS  
ELŐNYÖSEBB, MINT A NÉLKÜLE, UJJBEGYES MÉRÉSSEL ALKALMAZOTT PUMPAKEZELÉS

Csupán a CGM-et használók esetében emelkedett szig-
nifikánsan a vércukor céltartományokon (3,9–10 mmol/l) 
belül tartózkodása: 48-ról 69%-ra a többször inzulinadók-
nál, 51-ről 72%-ra a pumpahasználóknál. Jelentős válto-
zás nem történt az ujjbegyes vércukormérés esetében. 
A CGM-et használóknál szintén szignifikánsan csökkent a 
hipoglikémiás tartományban tartózkodás: 9,4-ről 5,5%-ra, 
ill. 9-ről 5,3%-ra. Ujjbegyes vércukor-önellenőrzés mellett 
9, CGM mellett 2 súlyos hipoglikémia lépett fel (utóbbi 
eset egyikénél éppen nem viselték a CGM-et). 

A szponzorok ismeretében többfajta CGM típust hasz-
náltak, FreeStyle Libre-t, Dexcom-ot és Medtronic szen-
zort.

A vizsgálat egyértelművé tette, hogy tartós anyagcse-
re-javulás és ennek fenntartása elsősorban CGM haszná-
lat mellett érhető el 1-es típusú diabéteszben. Ez sokkal 
olcsóbb, mint az inzulinpumpa-kezelés, a beteg számá-
ra sokkal egyszerűbb kezelést és ezáltal könnyebbséget 
jelent, főként az új, második generációs bázisinzulinok 
(degludek, 300 E/ml-es glargin) alkalmazásánál. Ráadásul 
a valós idejű CGM-ek fejlődése sokkal nagyobb ütemű, 
mint az inzulinpumpáké, az áruk pedig ennek függvényé-
ben csökkenő tendenciát mutat. 

(Ezek ismeretében a Magyar Diabetes Társaságnak is 
meg kellene fontolnia, hogy a pumpakezelés kiterjeszté-
séért, vagy pedig az olcsóbb valós idejű CGM-ek orszá-
gunkba történő behozataláért és a NEAK általi valami-
lyen mértékű finanszírozásért tesz hatékony lépéseket az 
egészségügyi kormányzatnál – a referáló megjegyzése).

(Forrás:	Diabetes	Care	2019.	szept.;	dc190888.)

Ábramagyarázat: 
rtCGM+MDI: CGM+többszöri inzulin, SAP: CGM+inzulinpumpa, SMBG+MDI: ujjbegyes vércukormérés+többszöri 
inzulin, SMBG+CSII: ujjbegyes vércukormérés+inzulinpumpa

https://doi.org/10.2337/dc19-0888
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      FEJLETT TECHNOLÓGIÁK AZ 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ KEZELÉSÉBEN

A cikk részletezi az 1-es típusú diabétesz kezelésében 
szerepet játszó két legfontosabb új technológiai eszközt, 
az inzulinpumpát és a valós idejű folyamatos glukóz 
monitorozást. Összegzi a legfrissebb vizsgálatok ered-
ményeit. Mivel ezek részletei olvasóink számára nem 
tarthatnak különösebb érdeklődésre igényt – ha igen, az 
angol eredetiben elolvashatják – jelenleg csak két ábra 
bemutatásával emeljük ki a mondandó lényegét.

A jobb oldali ábrán az ezredfordulótól 2018-ig látható a 
különféle folyamatos glukózmonitorozó eszközök pontos-
sága, a MARD (Mean Absolute Relative Difference) ér-
tékek javulása függvényében. (Azóta a FreeStyle Libre 2 
értéke is 9%-on belülre került.) Tehát a CGM elérte azt a 
pontosságot, mely abszolút biztonságossá teheti a vércu-
kor szinten tartását.

A lenti ábrán a különböző – CGM-mel és anélkül műkö-
dő – inzulinpumpák, valamint a napi többszöri inzulinadás 
mellett használt CGM-ek beszerzési és havi költségei lát-
hatók – amerikai viszonyok között, US $-ban. 

Ezen adatok, valamint a lefolytatott klinikai vizsgálatok 
függvényében a szerzők a korszerű technológiákon belül 
a folyamatos szöveti glukózmonitorozást (CGM) helyezik 

első helyre mind az elérhető eredmények, mind az ár/ér-
ték arány szempontjából. 

(A referáló saját tapasztalatai már évek óta hasonlóak 
voltak: minden CGM-et használó betegének jelentős mér-
tékben (1–3,5%) csökkent a HbA1c szintje, míg a pumpá-
val kezelt betegeknél ez a csökkenés ritkán érte el az 1%-
ot – a referáló véleménye.)

(Forrás:	Current	Diabetes	Reports,	2019.	augusztus)

https://link.springer.com/article/10.1007/s11892-019-1177-7


2019/4. OKTÓBER | 39  

Ku
ta

tá
s

Az Európai Kardiológiai Társaság (ESC) és az Európai 
Ateroszklerózis Társaság (EAS) a legtöbb kockázati kate-
góriában a korábbinál szigorúbb ajánlásokat fogalmazott 
meg, elsősorban a káros LDL-koleszterin szintek vonat-
kozásában. A lényeg, mindenhol, ahol kockázati tényező 
(szív-érrendszeri, diabétesz, stb.) fennáll, a lehető leg-
alacsonyabb LDL-koleszterin szintek elérésére szükséges 
törekedni, a minél alacsonyabb, annál jobb elv alapján.

Így pl. az LDL-koleszterin elérendő szintje nagyon magas 
kockázati tényezőkkel rendelkező betegek esetében a ko-
rábbi 1,8 mmol/l helyett 1,4 mmol/l, a legmagasabb koc-
kázatú betegeknél pedig 1,0 mmol/l.
Kissé részletesebben:
è A nagyon magas halálozási kockázattal rendelkező be-

tegek esetében (a szív-érrendszeri halálozás kockázata 
10 éven belül meghaladja a 10%-ot) az LDL-koleszterin 
szintjét 1,4 mmol/l alá szükséges csökkenteni.

è A nagyon magas halálozási kockázattal rendelkező 
azon betegek esetében, akiknél 2 éven belül egy má-
sodik szív-érrendszeri esemény bekövetkezett a még 
tolerálható maximális dózisú sztatin terápia mellett, 

az LDL-koleszterin szintjét 1,0 mmol/l alá szükséges 
csökkenteni.

è A magas kockázatú betegek esetében akiknél a 10 
éven belüli halálozás veszélye 5–10% közé tehető, az 
LDL-koleszterin szintje 1,8 mmol/l alá csökkentendő.

è A mérsékelt kockázatú (a 10 éven belüli halálozás ve-
szélye 1–5% közötti) egyéneknél az LDL-koleszterin 2,6 
mmol/l alatt legyen.

è Az alacsony kockázatú (a 10 éven belüli halálozás va-
lószínűsége 1% alatti) az LDL-koleszterin 3,0 mmol/l 
alatt legyen.

A diétás és életmód kezelés kiegészítéseként a még to-
lerálható megfelelő adagú sztatin kezelés kiegészítendő 
ezetimibbel, végül PCSK9 típusú gátlószerrel. 

(Magyarországon az olcsó sztatin készítmények mind-
egyike, valamint a 70%-ban támogatott, ezetimib, eseten-
ként a kettő egy tablettán belül kombinálva, rendelkezésre 
áll, a nagyon drága PCSK9 típusú szerek csupán extrém 
magas koleszterinszintekkel járó ún. familiáris hiper-
koleszterinémiások számára elérhetők szakértői bizottság 
javaslata alapján – a referáló megjegyzése).

(Forrás:	European	Heart	Journal,	ehz455,	2019.	augusztus	31.)

      AZ ÚJ EURÓPAI AJÁNLÁSOK A VÉRZSÍR-SZINTEK CSÖKKENTÉSÉRE 
A KORÁBBIAKNÁL AGRESSZÍVABBAK

Az ESC augusztusban, Párizsban megrendezett konfe-
renciáján egyetértésben az Európai Diabetes Társaság-
gal (EASD) merőben új ajánlásokat fogalmazott meg 
prediabéteszben és diabéteszben a szív-érrendszeri meg-
betegedések megelőzésére és kezelésére vonatkozóan. 

Az ajánlások megújították a 2013 évi verziót. Nem csu-
pán új ajánlásokat fogalmaz meg az új vércukorcsökkentő 
szereknek a szív-érrendszeri kimeneteli vizsgálatok alapján 
megállapított hatásaival kapcsolatban, de egyidejűleg el-
mozdítja a metformint az elsődleges terápia pozíciójából. 
A korábbi primer és szekunder prevenciós felosztás helyett 
közepes, magas és igen magas kockázat beosztással operál.

Az elmúlt öt év a diabétesz kutatás legizgalmasabb fél 
évtizede volt. Mégpedig a legjelentősebb, ami az inzulin 
felfedezése óta történt. Az SGLT-2 gátlókkal és a GLP-1 
analóg készítményekkel lefolytatott mérvadó vizsgála-
tok: EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARETIMI 58, 
SUSTAIN-6, LEADER, REWIND, és a PIONEER 6 nevekre 
hallgattak. Ezek eredményei nyomán az új ajánlások újra 
fogalmazzák a cukorbetegek szív-érrendszeri kockázatát a 
társbetegségek és a betegségtartam alapján. Eszerint:
è Közepes a szív-érrendszeri kockázat, ha a beteg fiatal, 

nem áll fenn nála szív-érrendszeri kockázati tényező és 
a diabétesz tartama rövidebb, mint 10 év.

è Magas a szív-érrendszeri kockázat, ha a diabétesz tar-
tam meghaladja a 10 évet és legalább egy kockázati 
tényezővel (mint hipertónia, obezitás, vérzsír rendel-
lenesség) rendelkeznek, de még nincs célszerv (szív, 
agy, vese, szem, stb.) károsodás.

è Igen magas a szív-érrendszeri kockázat, ha valamely 
célszerv is károsodott vagy az 1-es típusú diabétesz 
tartama meghaladja a 20 évet.

Tehát itt egy valódi paradigmaváltással állunk szemben, 
amennyiben eddig a metformint preferálták, mint elsőként 
alkalmazandó terápiát, most pedig azt javasolják, hogy a 
metformin helyett vagy mellé azonnal SGLT-2 gátlószert 
vagy pedig GLP-1 analóg készítményt kell(ene) alkalmaz-
ni. Az SGLT-2 gátlók ugyanis csökkentik a szívelégtelenség 
kockázatát, a GLP-1 analógok pedig az érelmeszesedéshez 
kapcsolt események gyakoriságát. Az eddigi primer és sze-
kunder prevenció helyett a szív-érrendszeri szövődmények 
szempontjából a mérsékelt, magas is igen magas kockáza-
tú diabéteszes állapotokat kell tekintetbe venni.

Természetesen továbbra is szem előtt kell tartani a vér-
cukor- és a HbA1c szintek alakulását, hiszen ezek függ-
vénye a kisér-szövődmények (retinopátia, nefropátia, 
neuropátia) kifejlődése.

(Forrás:	European	Heart	Journal,	2019.	augusztus	31.)

      AZ EURÓPAI KARDIOLÓGIAI TÁRSASÁG (ESC) ÚJ, „PÉLDA NÉLKÜLI” AJÁNLÁSAI 
A SZÍV-ÉRRENDSZERI MEGBETEGEDÉSEK KEZELÉSÉRE

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz455
https://academic.oup.com/eurheartj/article/34/39/3035/503593#89314006
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01131676
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01032629
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01730534
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01720446
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01179048
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01394952
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02692716
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz486
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Egy új tanulmány szerint, melyben 2.488 személy vett 
részt a National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES) keretében arra a következtetésre ju-
tottak, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt 1,5 év-
tizedben semmi nem történt a diabétesz diagnosztizá-
lása, gondozása és a terápiában való előrelépés terén. 

Továbbra is a már cukorbetegek egynegyedénél még nem 
diagnosztizálták a diabéteszt, továbbá nem változott azok 
aránya sem, akiknél nem érték el a vércukor, a vérnyomás 
és a koleszterinszintek terén a célértéket, valamint nem 
nőtt a nemdohányzók aránya sem. Ezek kiugróan jellem-
zőek a fiatal felnőttekre (18–44 évesekre), a nőkre és a 
színes bőrűekre. Vagyis a nagymérvű haladást, mely a di-
abétesz terápiájában bekövetkezett, nem voltak képesek 
érvényesíteni a lakosság ellátásában.

Ezért szükséges az orvosok figyelmét felhívni, hogy na-
gyobb figyelmet fordítsanak a vércukor-, a vérnyomás- és 
a koleszterinszintek alakulására és kövessék a szakmai 

      USA: AZ ELMÚLT15 ÉVBEN KEVÉS AZ 
ELŐRELÉPÉS A DIABÉTESZ KEZELÉSÉBEN, 
GONDOZÁSÁBAN

ajánlásokat. Lépéseket kell tenni az egészségbiztosítók 
felé is, hogy fokozottabban támogassák az infrastruktúrát 
és a gyógyszerelést, a gyakoribb diabétesz szűrést, javít-
sák a betegek lehetőségeit a gondozáshoz történő hoz-
záférésre, fokozni a betegek együttműködési készségét 
és oda hatni, hogy csökkenjen a klinikai inercia, vagyis a 
képtelenség a gyógyszerelésben történő előrelépésre.

2013–16 között a diagnosztizált cukorbetegek 94%-át 
vették gondozásba, 64%-uknál sikerült a 7–8,5% közöt-
ti HbA1c szinteket elérni, 70%-uk vérnyomása csökkent 
140/90 Hgmm alá, 57%-uknál lett alacsonyabb az LDL-
koleszterin szintje 2,5 mmol/l-nél és 85%-uk nem do-
hányzott – legalábbis saját bevallásuk szerint. Viszont a 
vérnyomás- és a koleszterin szintek együtt csupán a be-
tegek 41%-ánál kerültek a kívánt tartományokba, a mind-
három paramétert, tehát a vércukrot, a vérnyomást és a 
koleszterin szinteket plusz a nem dohányzást pedig csak 
a betegek 25%-ánál sikerült elérni. Ugyanezen arányokat 
találták már 2009 és 2012 között is. 

Ezen értékek a középkorúak és idősebbek esetében va-
lamivel jobbak voltak. A nők jelentősen – 40%-kal – rosz-
szabbul teljesítettek. Még náluk is rosszabb arányokat ta-
láltak az afro-amerikaiaknál és a spanyol-amerikaiaknál.

A szakértők szerint „forradalmi változásokra” lenne 
szükség a diabéteszesek ellátásában. 

(És akkor még nem került említésre az a tény, hogy a be-
tegek tekintélyes hányada nem képes megfizetni a csilla-
gászati méretű inzulin árakat és sokak számára az analóg 
inzulinok egyszerűen elérhetetlenek – a referáló megjegy-
zése.)

(Forrás:	JAMA	Internal	Medicine,	2019.	augusztus	12.)

KISHÍREK... 
KUTATÁS   K

Az Egyesült Államokban a gyógysze-
rek ára messze felülmúlja az euró-
pai árakat, pl. az inzulinkészítmé-
nyek tízszer drágábbak. 

Ha valakinek nincs megfelelő egész-
ségbiztosítása, komoly problémát 
jelent számára a gyógyszerköltség és 
minden negyedik amerikai diabéte-
szes kéri orvosát, hogy olcsóbb szert 
írjon fel számára. Mások egyszerűen 
csupán a felírt recepteket ki se vált-
ják, vagy csak a gyógyszerek egy ré-
szét szedik be. 

(A helyzet kicsit hasonlít a hazaihoz, 
amennyiben az új innovatív vércukor-
csökkentők árát a betegek 30-40%-a 
– az akár 70%-os NEAK támogatás 
ellenére – se tudja felvállalni. Főként 
a szegényebb régiókban 10% körüli 

      AZ USA DIABÉTESZESINEK 25%-A SZERETNÉ OLCSÓBBAN KAPNI A GYÓGYSZEREIT
HbA1c szintek mellett nagyon sokan 
csak metformint és szulfanilureát 
szednek. A háziorvosok részben azért 
nem küldik a betegek jelentős há-
nyadát a területi diabetes szakellátó 

helyre, mert az ott javasolt gyógysze-
reket a betegek ki se tudnák váltani 
– a referáló megjegyzése.)

Forrás:	NCHS	Data	Brief	No.	349,	
2019.	augusztus)
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Össz. Férfi Nő

Nem váltotta ki  
a felírt gyógyszerét

Alacsonyabb költségű gyógyszer 
felírására kérte orvosát

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2740801
https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db349.htm
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      METFORMIN MONOTERÁPIA HELYETT A 
KEZDETEKTŐL KOMBINÁLT KEZELÉST KELL 
ALKALMAZNI 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

Jó másfél évtizede a diabetológiai szakmai ajánlások-
ban az szerepelt, hogy a 2-es típusú diabétesz alap-
gyógyszere a metformin, és ha ezt a beteg jól tolerálja, 
ezt kell adni mindaddig, amíg a HbA1c nem emelkedik 
8% fölé és csak ezt követően szükséges a metformint 
kiegészíteni valamely más készítménnyel, leggyakrab-
ban a DPP-4 gátló gliptinek valamelyikével. Ennek felelt 
meg a saját gyakorlatunk is.

Egy új 34 ország 254 vizsgáló helyén lefolytatott, 2012-
2014 között elkezdett és 5 éven át tartó VERIFY nevű vizs-
gálat ezt egyértelműen cáfolni látszik. A vizsgálatba 2.001 
személyt választottak be és közülük 1.598 fejezte be az 
ötéves periódust.

A vizsgált személyek életkora 18–70 év volt, 2-es típu-
sú diabéteszüket 2 éven belül diagnosztizálták, kiinduló 
HbA1c szintjük 6,5–7,5% között, testtömegindexük 22–40 
kg/m2 között volt. 

A betegeket randomizáltan 1:1 arányban vagy napi 
1.000–2.000 mg-os metformin monoterápiára (azaz csu-
pán metformint kaptak) vagy a metforminnal kombinált 
DPP-4 gátló vildagliptin 2x50 mg-os adagjára állították be. 
Sikertelennek tekintették az alkalmazott terápiát, ha egy-
más után kétszer 7% fölötti HbA1c szinteket mértek.

Metformin monoterápia esetén 36 hónap után emelke-
dett a HbA1c szint 7% fölé, míg a kombinációs kezelést 
kapók esetében ez a tartam 62 hónapnak bizonyult. 

Az eredmények tükrében egyértelmű, hogy a metformin 
monoterápiában történő alkalmazása helyett már a 2-es 
típusú diabétesz felállításakor célszerű a metformint leg-
alább DPP-4 gátlószerrel kombináltan alkalmazni, mert 
ezáltal jóval hosszabbra nyújtható az az időtartam, amikor 
további terápiás lépések megtétele szükséges. 

(A jelenlegi hazai szabályozás miatt a kombinált terápi-
át a háziorvosok csak akkor alkalmazhatják, ha minden 
diagnosztizált cukorbeteget azonnal diabétesz szakellátó 
helyre küldenek, melyek kapacitása azonban ellátásukat 
nem teszi lehetővé. Már ezért is roppant szükséges len-
ne a háziorvosok kompetencia szintjének – más országo-
kéhoz hasonló – megemelése, hogy ne csak „diszpécser” 
funkciót töltsenek be, hanem érdemibb, magasabb szintű 
kezelést alkalmazhassanak betegeik többségénél. Sajnos 
egyelőre a diabetológiai szakma képviselői nem osztják 
ezt a véleményt, ez pedig mind a betegek, mind a szakel-
látó helyek számára igen kedvezőtlen helyzetet jelent – a 
referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Lancet,	Published	online,	
2019	szeptember	18.	
Abstract,	Editorial)

Évek óta egyre több szakmai ajánlás foglalkozik 
az új vércukorcsökkentő (DPP-4 gátló, SGLT-2 gát-
ló tablettás és GLP-1 analóg injekciós) készítmé-
nyek rendkívüli előnyeivel, részben a pozitív szív-
érrendszeri, részben vesevédő hatásaikkal. Ezek 
ismeretében betegeink többségénél elhagytuk a 
„régi”, olcsó szulfanilureákat és a szintén olcsó 
metformin kezelés kiegészítéseként fenti típusú 
szerek egyikét alkalmaztuk. Mindez persze nem 
kis anyagi megterhelést jelentett a betegek szá-
mára, egy részük egyszerűen a 70%-os mértékű 
NEAK támogatás ellenére sem tudta kiváltani az 
új gyógyszereket.

Ezek ismeretében meglepő eredménnyel járt a 
CAROLINA névre keresztelt átlag 6,3 évig tartó kli-
nikai vizsgálat, melynek keretében a DPP-4 gátló 
linagliptin és a szulfanilurea típusú glimepirid szív-
érrendszeri hatásait hasonlították össze. 

A vizsgálatban 2010–2012 között 46 ország 607 
vizsgálóhelyéről 6.042 2-es típusú diabéteszest von-
tak be, akiknél a betegségtartam viszonylag rövid 
volt. A fő bevonási kritérium fokozott szív-érrend-
szeri kockázat, dokumentált érelmeszesedés, kisér-
szövődmények és 70 év feletti életkor volt.

A betegek fele random módon választva vagy 5 
mg linagliptint, vagy 1–4 mg glimepiridet kapott az 
addigi kezelése kiegészítéseként. Ha szükségessé 
vált – vagyis ha a vércukor megemelkedett –, a ke-
zelésüket kiegészítették metforminnal, akarbózzal, 
glitazonnal vagy akár inzulinnal is.

Azt vizsgálták, hogy mennyi idő után lép fel szív-
halál, vagy nem halálos szívinfarktus, illetve nem 
halálos szélütés.

Az eredmények 

A fenti események valamelyike a vizsgálat időtar-
tamán belül a linagliptint szedők 11,8%-ánál és a 
glimepiridet szedők 12%-ánál lépett fel, tehát a két 
szer hatásában e téren nem találtak különbséget. 
Mellékhatásokkal mindkét fajta gyógyszert szedők 
esetében 0,5–0,5%-ban találkoztak. Ami a legalább 
egy alkalommal jelentkező hipoglikémiát illeti, a 
linagliptint szedők 10,6, míg a glimepiridet szedők 
37,7%-ánál lépett fel. 

Tehát végeredményben a 6,3 év alatt nem találtak 
különbséget a linagliptin és a glimepirid szív-érrend-
szeri hatásaiban. 
(Forrás:	JAMA,	2019;322(12):1155-1166.,	2019.	szeptember	19.)

      MÉGSEM KELLENE ELFELEJTENI 
A SZULFANILUREÁKAT?

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32131-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)32165-8/fulltext
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2751398
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Bizonyára e sorok olvasóinak nagy 
hányada szed napi rendszerességgel 
olyan tablettát, mely 2 vagy esetleg 
3 komponensű, vagyis 2-3 fajta ha-
tóanyagot egyesít egyetlen tablet-
tában. Számos vizsgálat bizonyítja, 
hogy az ilyen kombinált tablettákat 
a betegek szívesebben szedik, mint 
külön-külön 2-3 fajtát, azaz, a bete-
gek „terápiahűsége”, vagyis a keze-
lés folytatása hosszabb távon jóval 
nagyobb arányú, mintha külön sze-
detnék velük a különböző szereket. 
Márpedig a hatékony szerek szedé-
sének a konzekvenciája igen pozitív 
egészség-haszon lehet.

A polypill tablettákban négyfaj-
ta szív-érrendszerre pozitív hatást 
gyakorló szer, egy vérnyomáscsök-
kentő ACE-gátló, 5 mg enalapril, 
vérnyomáscsökkentő/vízhajtó 12,5 
mg hiroklorotiazid, 81 mg aszpi-
rin és 20 mg koleszterincsökkentő 
atorvasztatin van.

Egy POLYIRAN nevű vizsgálatban 
50.045 különböző falvakban élő 40–
75 éves iráni állampolgár vett részt. 

      A POLYPILL ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

A vizsgálatot 2011-ben indították az 
Egyesült Királyságbeli Birmingham 
Egyetem kutatói közreműködésével, 
helyi kutatók részvételével. A szakem-
berek minden résztvevőnek tanácsot 
adtak az életvitel, az étrend, a do-
hányzás/drogfogyasztás elhagyása, a 
fokozott fizikai aktivitás terén 3, majd 
6 havonta. A vizsgáltakat két csoport-
ra randomizálták: minimális ellátás-
ban részesülő és polypill-t szedőkre. 
Akiknél az ACE-gátló szedés miatt kö-
högés lépett fel egy másik, enalapril 
helyett 40 mg valsartant tartalmazó 
polypill-re váltottak.

Az eredmények: a polypillt szedők 
terápia hűsége átlagban 81% volt. Kö-

zöttük 5,9%-ban lépett fel valamely 
szív-érrendszeri megbetegedés a vizs-
gálat 60 hónapja alatt, szemben a mi-
nimális ellátásban részesülők 8,8%-
ával, tehát a polypill tabletta 36%-kal 
mérsékelte a szív-érrendszeri kocká-
zatot. A tablettákat legpontosabban 
szedők között a kockázatcsökkenés 
mértéke elérte az 57%-ot.

A következtetés: a rendkívüli hatá-
sossága miatt elsősorban az alacsony 
jövedelemszintű országokban komoly 
szerepet játszhat a polypill tabletták 
alkalmazása.

(Forrás:	The	Lancet,	
2019.	augusztus	24.)

      FORRADALMI ÚJDONSÁG A KOLESZTERINCSÖKKENTÉSBEN

E számunk egyik másik referátuma (37. oldal) foglalko-
zik a koleszterinszint-csökkentés mértékére vonatkozó 
legújabb európai szakmai ajánlásokkal. Ebben meg-
jegyeztem, hogy a havonta injekcióban adagolandó 
PCSK9 gátlószer alkalmazására Magyarországon csupán 
néhány tucat egyén esetében van lehetőség.

Most egy franciaországi 3-as fázisú ORION-11 névre hall-
gató klinikai vizsgálat befejezése után közölték, hogy egy 
szubkután alkalmazható injekciós készítmény évi kétszeri 
adásával 55%-os LDL-koleszterin szintcsökkentést sikerült 
elérni. A szer év végén kerül forgalomba, a szív-érrend-
szeri hatásaira vonatkozó vizsgálatok még folyamatban 
vannak. 

Az új készítmény neve inclisiran, ez egy speciális ribo-
nukleinsav molekula, mely felerősít egy természetes folya-

matot, melyet ribonukleinsav interferenciának neveznek, 
mely képes arra, hogy kikapcsoljon egy speciális gént, ez 
esetben a PCSK9 gént. Az inclisiran tehát ugyan ott fejti ki 
a hatását, mint a PCSK9 hatását gátló monoklonális anti-
test, csak nem a hatást gátolja, hanem az LDL-koleszterin 
májból történő kibocsátását végző PCSK9 nevű fehérje 
keletkezését. Hatása annyira tartós, hogy elég évente két-
szer alkalmazni.

A jelen vizsgálat kapcsán az inclisiran adása biztonságos-
nak bizonyult, érdemi mellékhatással nem járt a placébó-
hoz képest. A további vizsgálatok és a forgalomba kerülést 
követő eredmények nyomán még többet várnak tőle.

A gyártó cég véleménye alapján az inclisiran alacso-
nyabb áron lesz forgalmazható, mint a PCSK9 gátlószerek.

(Forrás:	Medscape,	2019.	szeptember	11.)

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31791-X
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A liraglutidot, mely egy naponta egyszeri injekcióban 
bevihető GLP-1 analóg készítmény, nagyrészt sikerrel 
alkalmazzuk mind önmagában, mind degludek inzulin-
hoz keverve 2-es típusú diabéteszeseknél. 

A liraglutid széleskörű klinikai vizsgálatát célzó LEADER 
vizsgálatban számos országból több mint 9.000-en vettek 
részt, a résztvevők fele liraglutidot kapott. A vizsgálat iga-
zolta a liraglutid kedvező szív-érrendszeri hatásait. Emel-
lett azt elemezték, hogy a liraglutid milyen hatást gyakorol 
az epekövességre és mind a liraglutidot kapóknál, mind a 
kontrolloknál négyfajta súlyosságú epe rendellenességet 
vizsgáltak: problémát nem okozó epehólyag kő, kompli-
kált epekövesség, epehólyag gyulladás és epeút elzáró-
dás.  

A liraglutidot kapóknál 60%-kal több epeproblémát ta-
láltak, ezért azt tanácsolják, hogy lehetőség szerint epe-
panaszok fennállása esetén ne alkalmazzanak liraglutid 
kezelést.

(Forrás:	Diabetes	Care;	dc190415.,	2019.	október)

      A MULTIREZISZTENS E.COLI BAKTÉRIUM ELTERJEDÉSÉNEK VESZÉLYEI

Napról-napra hallhatjuk, olvashatjuk, milyen jövőbeni 
– és sokszor már jelenbeli – veszéllyel jár a helytelen 
antibiotikum használat és az ennek eredőjeként mutá-
lódó antibiotikum-rezisztens szuperbaktériumok meg-
jelenése. Ma az egyik ebből adódó probléma, a nők 
kezelhetetlen vagy nehezen gyógyítható húgyúti fertő-
zése.

A Washington-i Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a 
fluoroquinolon-rezisztens, nehezen gyógyítható húgy-
úti fertőzéseket okozó E.coli baktérium milyen arányban 
mutatható ki húgyúti panaszokkal nem rendelkező, egész-
séges nők bélrendszerében. Azt találták, hogy 1.031, az 
utóbbi egy évben húgyúti fertőzésről nem tudó, átlag 52 
éves nő székletében 8,8% arányban volt kimutatható a 
fluoroquinolon-rezisztens E.coli szuperbaktérium. Ezek 
vizeletéből közel 40%-ban tenyészett ki ugyanez az E.coli 
baktérium.

Tehát ezen nők tünetmentes E.coli baktérium hor-
dozók, akik rutin orvosi-laboratóriumi vizsgálatoknál 
nem diagnosztizálhatók és náluk bármikor tünetet oko-
zó fertőzést eredményezhet ez a szuperbaktérium, 
amely pedig fluoroquinolokra (pl. ciprofloxacinra vagy 
sulfametoxazol+trimetoprim kombinációjára) nem re-
agált. Viszont érdekes – és szerencsés – módon ezek 
a rezisztens baktériumtörzsek jóval érzékenyebbek az 

olyan régi antibiotikumokra, mint a nitrofurantoin vagy a 
foszfomicin. 

A jelenleginél gyakoribb baktérium tenyésztési vizsgá-
latokkal könnyebben kiszűrhetők a közvetlen hozzátarto-
zókra is veszélyt jelentő baktériumhordozó esetek, akik 
kórházba kerülve tovább adhatják a fertőzést. Ezen esetek 
kezelésénél mindenképpen kerülni kell a fluoroquinolonok 
alkalmazását.

(Forrás:	Clin	Infect	Dis.	2019.ciz547.,	2019.	július	4.)

Számos kisebb vizsgálat már utalt arra, hogy az SGLT-
2 gátlószerek, mint az empagliflozin, a dapagliflozin és 
a canagliflozin kifejezett vesevédő hatással rendelkez-
nek. 

Négy nagy klinikai vizsgálatban (EMPA-REG OUTCOME, 
CANVAS, CREDENCE és DECLARE-TIMI 58), összesen 
38.723 személy vett részt. Közülük 252 szorult dialízis 
kezelésre vagy vesetranszplantációra, 335-nél fejlődött 
ki végstádiumú vesebetegség és 943-nál akut vesebán-
talom. Az SGLT-2 gátlószerek 33–35%-kal csökkentették a 
veseproblémák kifejlődését. Ez érvényes volt a 30–45 ml/
min GFR-rel rendelkezők esetében is.

Mindezekre tekintettel az SGLT-2 gátlószereket nem 
csupán a szív-érrendszeri kockázat csökkentése, hanem a 
vesevédő hatásuk miatt is célszerű alkalmazni.

(Forrás:	Lancet	Diabetes	Endocrinol.,	Published	online,	
2019.	szeptember	5.,	Abstract,	Editorial)

      A LIRAGLUTIDDAL ÓVATOSAN BÁNJUNK 
EPEBETEGEKNÉL VAGY EPEBAJRA 
HAJLAMOSAKNÁL

      KÉTSÉGET KIZÁRÓAN BIZONYÍTOTT:  
A VÉRCUKROT VESÉN ÁT CSÖKKENTŐ  
SGLT-2 GÁTLÓSZEREKNEK KIFEJEZETT 
VESEVÉDŐ HATÁSUK VAN

https://doi.org/10.2337/dc19-0415
https://doi.org/10.1093/cid/ciz547
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(19)30256-6/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(19)30253-0/fulltext
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A cukorral édesített üdítők hizlaló és diabétesz kocká-
zatát növelő hatása eddig is egyértelmű volt. Számos 
vizsgálat a mesterséges édesítőszerekkel készült „light” 
üdítők előnytelen hatásait is kimutatta. 

Egy új, 10 európai országban élő 451.743 nem szívbeteg 
és nem diabéteszes, átlag 50 éves személy (71%-uk nő) 
bevonásával végzett vizsgálat keretében átlag 18 éven át 
követték nyomon a szív-érrendszeri betegségek és a halá-
lozás alakulását. Kérdőíves felméréssel rögzítették a vizs-
gáltak üdítőital fogyasztásának a mértékét.

Azt találták, hogy az üdítőket nem fogyasztókhoz viszo-
nyítva a cukorral édesített napi 2 vagy több pohár üdítőt 
fogyasztók halálozási kockázata 8%-kal, a mesterséges éde-
sítőszerrel ízesített üdítőt fogyasztók halálozási kockázata 
26%-kal nőtt. A mesterséges édesítőszerrel édesített italok 
a fogyasztott mennyiség függvényében növelték a keringési 
betegségek okozta halálozást, míg a cukros üdítők a gyo-
mor-bélrendszeri betegségekre visszavezethető halálozást.

Az eredmények nyomán célszerű felhívni a lakosság fi-
gyelmét mind a cukros, mind a mesterséges édesítőkkel 
készített italok kerülésére és helyettük vízívás előnyben 
részesítésére. (Ez az első olyan megfigyeléses vizsgálat, 
mely károsabbnak találta a mesterséges édesítőkkel ké-
szült üdítőitalokat a cukorral édesítetteknél – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás:	JAMA	Intern	Med.,	2019.	szeptember	3.)

      A „LIGHT” ÜDÍTŐITALOK NÖVELIK  
A HALÁLOZÁS KOCKÁZATÁT

      A ROSSZINDULATÚ DAGANATOS MEGBETEGEDÉSEK OKOZTA HALÁLOZÁS  
A GAZDAG ORSZÁGOKBAN AZ ELSŐ HELYRE KERÜLT
Korábban az egész világon, még ma 
is a világ nagyobb részén a szív-ér-
rendszeri betegségek okozta halálo-
zás állt, illetve áll az első helyen. Az 
utóbbi években azonban a magas 
életszínvonalnak örvendő országok-
ban a rákos megbetegedések vették 
át a helyüket.

A szív-érrendszeri halálozás gyakori-
sága a közepes fejlettségű és a sze-

gény országokban 2,5-ször gyakoribb, 
mint a gazdag országokban. Ennek 
okát a szakemberek abban látják, 
hogy a szegény országokban sok-
kal alacsonyabb az egészség-ellátás 
szintje, a betegek ritkábban kerül-
nek kórházba és jelentősen kevesebb 
gyógyszert fogyasztanak, mint a gaz-
dag országok lakosai.

Világviszonylatban a rák a máso-
dik leggyakoribb halálok, a halálozás 

mintegy 26%-áért tehető felelőssé. 
De ha a szív-érrendszeri halálozás 
csökkenő tendenciája fennmarad, 
néhány évtized múltán világszerte a 
rák-halálozás lép az első helyre. 

(Mint ismeretes, Magyarország a 
rák-halálozásban Európában az első 
helyen áll – a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Medsape,	
2019.	szeptember	3.)

Az egészséges életmódot javasolják leginkább a 2-es 
típusú diabétesz megelőzésére és kezelésére. Eddig 
azonban nem rendelkeztünk szisztematikus áttekintés-
sel azt illetően, hogy a különböző életmód-tényezők, 
mint dohányzás, alkoholfogyasztás, fizikai aktivitás, ét-
kezés, súlyfelesleg vagy már elhízás megléte, egymás-
sal való kapcsolata milyen szerepet játszik a 2-es típusú 
diabétesz kockázatában és annak kimenetelében.

Kínai kutatók a 2019 áprilisáig e témában megjelent dol-
gozatokat, klinikai vizsgálatokat elemezték, melyekben 
legalább három életmódbeli kockázati tényező szerepelt a 
már meglévő diabétesz mellett és annak kimenetelében. 

A 14 vizsgálatot felölelő kb. egymillió egyén esetében 
azoknál, akik a legkevésbé egészséges életmódot foly-
tattak, összehasonlítva a legegészségesebb életvitelt 
folytatókat, utóbbiaknál 75%-kal kisebbnek bizonyult a 
diabétesz kockázata. Ez érvényes volt a legkülönbözőbb 
szocioökonomiai helyzetű egyének esetében is. A már 
diabéteszesek között az egészséges életvitelűek eseté-
ben az összhalálozás 56%-kal, a szív-érrendszeri halálozás 
31%-kal, a rákhalálozás 52%-kal volt alacsonyabb, mint a 
legkevésbé egészséges életmódot folytatók között.

Szerzők azt a következtetést vonják le, hogy a 2-es típu-
sú diabétesz kockázatánál nem elegendő egyetlen ténye-
zőt kiemelni, hanem az összes életmód-tényező szerepét 
együtt szükséges szem előtt tartani és a megelőzés és ke-
zelés szempontjából mindegyikre hangsúlyt kell fektetni. 
A megelőzést pedig már a gyermekkorban kell kezdeni a 
rendszeres testmozgásra és egészséges étkezésre neve-
léssel. 

(Forrás:	Diabetologia,	2019.	szeptember	4.)

      SZÁMOS ÉLETMÓDBELI TÉNYEZŐ  
EGYÜTTESEN FELELŐS  
A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZÉRT

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2749350
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00125-019-04985-9
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      AZ ÉLETET A „NAPOS OLDALRÓL” SZEMLÉLVE TOVÁBB ÉLHETÜNK

Egy új szempont szerint vizsgálva 
a sokszor idézett „Nurses’ Health 
Study”-t, melyben 10 éven ke-
resztül 70.000 nő vett részt, vala-
mint az 1.440 férfi részvételével 30 
éven át folytatott „Veterans Affairs 
Normative Aging Study”-t arra a 
kérdésre keresték a választ, hogy az 
optimizmus milyen hatással van az 
életkilátásokra.

Ennek érdekében a résztvevők sze-
mélyek mindegyikének értékelni kel-
lett ilyen állításokat, mint „Sokszor 
gondolom, hogy a valami nagyon jó 
következik az életemben” vagy „Álta-
lában több jó dolog bekövetkezésére 
várok, mint rosszra”. Annak alapján, 
hogy a megkérdezettek „hányasra” 
ítélték ezen állításokat, kiszámolták 
az optimizmusuk fokát.

Azt találták 10, illetve 30 év multán, 
hogy minnél optimistább volt valaki, 
annál tovább élt. 

A leginkább optimista nők 15%-kal 
éltek tovább, mint a legkevésbé opti-
misták. Férfiak esetében ez az előny 
11%-nak bizonyult.

 Az életkilátásokban észlelt növeke-
dés azonos mértékű volt, mint ami-
lyen csökkenést okozott ebben a dia-
bétesz vagy a szívbetegségek.

Az optimizmus kapcsolatban állt 
a „különlegesen hosszú élettartam-
mal” is, azaz a 85 vagy annál több 
évet megéléssel. A legoptimistább 
nők 50%-nál nagyobb arányban érték 
el ezt a kort, mint a legkevésbé opti-
misták. Férfiak esetében ez az arány 
70%-ra nőtt.

Ezt a kapcsolatot némiképp, de 
csak minimálisan befolyásolta, ha 
az életmódot, pl. dohányzás, magas 
minőségű ételek fogyasztása is fi-
gyelembe vették. Lehetséges, hogy 
a legoptimistább emberek ritkábban 
dohányoznak, mivel az optimisták in-
kább képesek erőfeszítés kifejtésére, 
mint a pesszimisták. 

Korábbi vizsgálatok arra utalnak, 
hogy nehéz a pesszimistáknak opti-
mistává válni, mivel az optimizmus 

kb. 25%-ban örökletes tényező. Vi-
szont bizonyos módokon, mint ami-
lyen a meditáció vagy kognitív-ma-
gatartásterápia a pesszimisták is 
képesek optimizmusra. Az orvosok-
nak mindenesetre jó lenne Eric Idle 
javaslatát továbbítani a betegek felé: 
„Mindig nézd az élet napos oldalát”. 
Ez meghosszabbíthatja az életedet. 

(Szerencsére nálunk már létezik ez 
a „napos [habos] oldal”, már ami a 
Borsodi-t illeti :-) – a referáló meg-
jegyzése.)

(Forrás:	Medscape,	2019.	augusztus	29.)
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Még „kockaladát” vezettem, amikor – akkor még nem 
az interneten – ajánlották a sárga szemüveget az éjjeli 
látás javítására. Mivel sokat autóztam éjszaka, magam 
is vásároltam egy ilyen szemüveget, de 1-2 alkalom-
mal kipróbálva, semmi hasznát nem láttam (a	referáló	
megjegyzése). Azóta viszont újból és újból felbukkan 
internetes hirdetések formájában. Végre szakemberek 
vizsgálták meg a kérdést.

A kutatók megállapították, hogy a vezetési szimulátoro-
kat kezelő sárga szemüveglencséket viselő önkéntesek a 
szembejövő fényszóró vakító fényében nem vették észre 
hamarabb a gyalogost, mint azok, akik színezetlen lencsé-
ket viseltek. – A kutatók azt gyanítják, hogy a sárga színe-
zetű lencsék még rontanak is a helyzeten.

A sárga lencséket abban a hitben vásárolják, hogy azok 
vezetés közben javítják az éjszakai látást – mondta a tanul-
mány vezetője Alex Hwang, a Harvard Egyetem szemésze-
ti instruktora. A színezett lencsék, akár a sárga, a zöld, a 
piros vagy a kék színűek, a szembe érkező fény jó részét 
elnyelik, vagyis ugyanolyanok, mintha éjszakai vezetéshez 
napszemüveget használnánk.

Ne vásároljunk éjszakai vezetéshez ilyen lencséket, mert 
bár óriási a kereslet irántuk, valójában semmi nem bizo-
nyítja a hatékonyságukat – tanácsolja Dr. Hwang.

Az Amazonon árult egyik márka forgalmazója egyene-
sen azt állítja, hogy az éjszakai látást segítő szemüvegek 
csökkentik a vakító fényt és tehermentesítik a szemeket, 
és biztonságosabbá teszik a közlekedést, mivel a sárga szí-
nű lencsékkel éjszaka vagy ködös időben sokkal élesebben 
látjuk a színeket és körvonalakat.

Annak meghatározása érdekében, hogy a sárga lencsék 
valóban javítják-e a sofőrök éjszakai látását, a kutatók egy 
speciálisan erre a célra kifejlesztett vezetési szimulátorral 
kísérletsorozatot végeztek, melyben a szembejövő autók 
fényszóróinak vakítását szimuláló gyakorlat is szerepelt. 
22 önkéntest toboroztak, akik három különböző márkájú 
sárga lencséjű szemüveg valamelyikét, vagy átlátszó len-
csét viselve hajtottak végre 8, egyenként körülbelül 10 
perces szimulációs gyakorlatot.

A kísérlet során az önkéntesektől azt kérték, hogy rög-
tön nyomják meg a dudát, amint meglátják a gyalogost. 
A gyalogosok sötétkék vagy narancsszínű inget viseltek. 
Egyes gyakorlatokban az önkéntesek felkapcsolt fényszó-
rókkal, míg mások sötétben vezettek.

Bár a szembejövők vakító fényszórója miatt a fiatalabbak 
amúgy is később vették észre a gyalogosokat, a sárga len-
csék viselése nem javított a helyzeten, sőt, a jelek szerint 
lassította a reakcióidőt, bár az eredmények statisztikailag 
nem voltak szignifikánsak. Az idősebbek eredményei is 
hasonlóak voltak, de átlagos reakció idejük hosszabb volt, 
mint a sárga lencsét viselő vagy nem viselő fiataloké.

Dr. Douglas Frederick reméli, hogy az autósok megszív-
lelik az eredményeket. A gyalogosgázolás gyakori közleke-
dési baleset és nem szeretnénk, ha ezek a szemüvegek a 
sofőrökben hamis biztonságérzetet keltenének – mond-
ta Frederick, a Mount Sinai Orvostudományi Egyetem 
ophtalmológiai karának elnökhelyettese.

„Fontos másodlagos eredmény, hogy az idősebbek a 
fiatalabbaknál érzékenyebbek a fényszórók vakításával 
szemben.” – mondta Robert Masoff, a John Hopkins sze-
mészeti intézetének professzora és a tanulmány kapcsán 
megjelent egyik vezércikk szerzője. Ez egy valós probléma, 
amivel foglalkozni kell. Az idősebbek fokozott érzékenysé-
gét a szemlencsében az életkor előrehaladtával bekövet-

kező változások okozzák – mondta Masoff. 
A változások következtében vakító fényben 
homályosan látunk, úgy, mint amikor egy 
piszkos szélvédőn keresztül próbálunk át-
látni. A katarakta műtét segíthet valamit, 
de ezzel kapcsolatban még nem végeztek 
tanulmányokat. 

(Magyarországon kiemelkedően gyakori a 
gyalogos gázolás, melynek veszélyét növeli 
a sötétedés. Ilyenkor tehát csak a sebesség 
mérséklése, a nagyobb figyelem és nem a 
sárga szemüveglencsék jelentik a megelő-
zés lehetőségét – a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	JAMA	Ophthalmol,	2019.	augusztus	1.	
nyomán,	Medscape,	2019.	augusztus	21.)

      A SÁRGA SZEMÜVEGLENCSÉK NEM 
JAVÍTJÁK, INKÁBB RONTJÁK AZ ÉJSZAKAI 
LÁTÁST 

http://bit.ly/2YC1iaH
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      AZ E-CIGARETTÁK ROPPANT VESZÉLYESEK

Sokáig azt hittük, hogy az e-cigaretták a dohányzás ki-
váltásának megfelelő módjai lehetnek. Az utóbbi egy 
évben – elsősorban az Egyesült Államokban – egyre 
több vészjelzést adnak le az e-cigarettákkal kapcsolat-
ban és néhány államban már be is tiltották a forgalma-
zásukat. 

Az derült ki ugyanis, hogy az e-cigarettázók között eddig 
közel ezer tüdő megbetegedés és tucatnyi halálozást oka 
az, hogy a tüdő megtisztítását végző sejteket olajszerű 
anyag tömítette el. 

Az okokat keresve azt találták, hogy a lerakódások az 
elektromos eszköz olajainak (például THC vagy E-vitamin 
acetát) leszívásából származnak. Mindkét anyag potenci-
ális gyanúsított a jelenlegi tömeges megbetegedésekkel 
kapcsolatban. Ez lenne tehát az egyik magyarázat.

Más kutatók úgy vélik, az olaj a tüdőben jön létre, a test 
természetes válaszaként a legtöbb kereskedelemben kap-
ható e-cigaretta kemikáliáira. Egy elmélet szerint ezeknek 
a kémiai anyagoknak a belélegzése ronthatja az immun-
rendszer működését, ezzel pedig az e-cigarettát haszná-
lókat sérülékenyebbé teszi a légzőszervi problémákkal 
szemben.

Állatkísérletek szerint a hagyományosan a nikotinos 
e-cigarettákban megtalálható propilén glikol és növényi 
glicerin aeroszolos formájának kitett egerek tüdejében 
éppen ugyanilyen, lipidektől eltömődött immunsejtek je-
lentek meg annak ellenére, hogy az e-cigaretta olajaival 
az állatok nem kerültek kontaktusba. A tesztben szereplő 
egerek immunrendszere ráadásul rosszabbnak mutatko-
zott, mint a szobalevegőn tartott egyedeké.

Jelenleg széleskörű vizsgálatok folynak a helyzet tisztá-
zására, de könnyen lehetséges, hogy minden e-cigarettá-
zó komoly veszélynek van kitéve.

(Forrás:	Medscape,	2019.	szeptember	8.)

      NAGY DÓZISÚ D-VITAMIN KEZELÉS HATÁSA A CSONTSŰRŰSÉGRE 
ÉS A CSONT ERŐSSÉGÉRE
Rendkívül sokan szednek hazánkban D-vitamint, leg-
többen naponta 3.000 E-et tartalmazó kapszula for-
májában. Hozzájuk hasonlóan más országokban, pl. 
az Egyesült Államokban is a lakosság 3%-a naponta 
legalább 4.000 E D-vitamint fogyaszt.

Egy új kanadai vizsgálatban 311 egészséges felnőttnek 
adagoltak 3 éven keresztül vagy napi 400, vagy napi 
4.000, vagy napi 10.000 E D-vitamint. Nagyfelbontású 
komputer tomográfiával vizsgálták a felkar orsócsontjá-
nak és a lábszár sípcsontjának a csontsűrűséget, vala-
mint a csonterősséget is.

Azt találták, hogy a napi 400 E D-vitamint szedőkhöz 
képest a napi 4.000 E-et szedők csontsűrűsége csökkent 
és ez a csökkenés a napi 10.000 E-et szedők esetében 
elérte a szignifikancia fokát, azaz jelentősnek bizonyult. 
Mindazonáltal a csonterősség egyik csont esetében sem 
változott. A vizsgálók az eredményeket úgy értékelték, 
hogy a nagydózisú D-vitamin szedése során nem foko-
zódik a csont egészségi állapota. 

(Ezért célszerű lenne az itthoni D-vitamint szedők 
esetében vagy napi 1.000 E-es tablettát, vagy hetente 
3.000 E-es kapszulát szedni – a referáló megjegyzése).

(Forrás:	JAMA.	2019;322(8):736-745.,	2019.	augusztus	27.)	

A halakban, kagylókban nagymennyiségben megta-
lálható, de a recept nélkül kapszulákban is kapható 
omega-3 zsírsavakat korábban a sztatinok helyett ko-
leszterincsökkentés céljából ajánlották. Pár éve bebizo-
nyosodott, hogy ilyen irányú hatásuk nincs. 

Nemrég magunk is beszámoltunk arról, hogy e hosszú 
láncú zsírsavak (a többszörösen telítetlen alfa-linolénsav 
(ALA), mely a növényi olajokban is megtalálható, az 
eikozapentaénsav (EPA) és a dokozahexaénsav (DHA), jól 
csökkentik a szintén érrendszeri kockázatot jelentő trigli-
ceridek szintjét, tehát megfelelő indikációval szedhetők. 
Viszont felmerült az a gyanú is, mely szerint nem cukor-
betegek esetében növelik a 2-es típusú diabétesz kocká-
zatát.

Egy új metaanalízisben, melynek keretében 100 ezer 
fölötti számú személyen végzett 80 klinikai vizsgálatot ele-
meztek, ezen zsírsavaknak a diabétesz kockázatot növelő 
hatását nem tudták igazolni. Mindössze annyi derült ki, 
hogy az alfa-linolénsav kissé növeli az éhomi inzulin szin-
tet. Trigliceridcsökkentés céljából tehát továbbra is alkal-
mazhatók az omega-3 zsírsavak, napi 4,4 g alatti mennyi-
ségben.

(Forrás:	BMJ	2019;	366,	2019.	augusztus	21.)

      A NAGY DÓZISÚ OMEGA-3 ZSÍRSAV- 
FOGYASZTÁS NEM FOKOZZA A DIABÉTESZ 
KOCKÁZATOT

https://doi.org/10.1001/jama.2019.11889
https://doi.org/10.1136/bmj.l4697


      AZ FDA AJÁNLÁSAI A VÁRANDÓS ANYÁK ÉS KISGYERMEKEK HALFOGYASZTÁSÁRA

A hal és kagylóhús a teljes értékű étrend fontos része. 
Sokan azonban a higanyszennyezettség miatti félel-
mükben korlátozzák vagy kerülik a halak fogyasztását. 
Az amerikai gravidák az ajánlottnál jóval kevesebb ten-
geri ételt fogyasztanak – mondta sajtóközleményében 
Susan Mayne, az FDA Élelmiszerbiztonsági és Alkalma-
zott Táplálkozási Központjának igazgatója.

Az ajánlás célja az volt, hogy a vásárlók tudják, hogy me-
lyik típusú hal fogyasztása biztonságos és élvezhessék a 
halfogyasztás egészségügyi előnyeit.

2017 januárjában az FDA és a Környezetvédelmi Ügy-
nökség (EPA) egy táblázatban foglalta össze a higanyszint 
alapján fogyasztható, illetve kerülendő halfajtákat, hogy 
ezzel is megkönnyítse a fogyasztók választását.

A táblázatban szereplő információk nem változtak, de a 
2019. július elején közzétett módosított javaslat az ameri-
kaiak számára kidolgozott 2015–2020-as Étrendi Iránymu-
tatást támogatva kibővítette a halfogyasztás egészségügyi 
előnyeivel kapcsolatos információkat.

Bár fontos, hogy a terhes vagy szoptató anyák és kis-
gyermekek étrendjéből kiszorítsuk a higanyt, nagyon sok 
magas tápértékű hal higanytartalma alacsony – közölte az 
FDA.

Az FDA nemrégiben bejelentette, hogy el fogja ismer-
ni azokat a „minősített” egészségügyi állításokat, melyek 
szerint az eikozapentaénsav (EPA) és a docosahexaén 
(DHA) omega-3 zsírsavak akár étrendi, akár táplálék kiegé-

szítők formájában történő fogyasztá-
sa csökkentheti a hipertónia és a szív-
koszorúér-betegség kockázatát.

Az FDA a felnőttek számára tovább-
ra is hetente legalább 20 dekagramm 
tengeri étel fogyasztását javasolja egy 
2.000 kalóriás étrendben. Egy felnőtt 
adag 10 dekagramm, körülbelül egy 

felnőtt tenyér területe és vastagsága.
A terhes vagy szoptató anyáknak heti 20–30 dekagramm 

alacsony higanytartalmú tengeri étel fogyasztása javasolt. 
A „Legjobb választás” oszlopba sorolták többek közt a la-
zacot, a garnélát, a konzerv tonhalat, a tőkehalat, lepény-
halat, a rákot és a kagylót. A „Jó választások” közé tartozik 
a kékhal, a halibut, a mahi mahi, a grouper, a szerzeteshal, 
a kőhal, a snapper és a csíkos tengeri sügér.

Magas higanytartalmuk miatt „kerülendő halak” közé 
tartozik például a királymakréla, a marlin, a cápa, a kard-
hal és a nagyszemű tonhal.

A módosított ajánlás arra is felhívja a figyelmet, hogy a 
család és a barátok által kihorgászott halakról nem tud-
ni, hogy milyen mértékben szennyezettek higannyal vagy 
egyéb mérgező anyagokkal, ezért érdemes tájékozódni a 
helyi tanácsadó szervezetek ajánlásairól. Ahol nincs ilyen 
jellegű tanácsadó szervezet, ott az FDA legfeljebb heti egy 
adag halhús fogyasztását javasolja.

(Forrás:	Medscape,	2019.	augusztus	2.)
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Legjobb választás
(2-3 adag hetente)

Jó választások
(1 adag hetente)

Kerülendő halak
(magas higanytartalom)

vagy

https://www.fda.gov/food/consumers/advice-about-eating-fish
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      AZ AMERIKAI SZÍV TÁRSASÁG (AHA) IS JAVASOLJA AZ OMEGA-3 FOGYASZTÁSÁT
Az Amerikai Szív Társaság – más 
szakmai társaságokhoz hasonlóan, l. 
pl. az Amerikai Diabetes Társaságot 
– évente-kétévente teszi közzé kü-
lönféle, a szívbetegségek megelőzé-
sét és kezelését szolgáló ajánlásait. 
Ezúttal (ld. a JAMA-ban megjelent 
cikk referátumát is) az omega-3 zsír-
savak, az eikozapentaénsav (EPA) és 
dokozahexaénsav (DHA) tartalmú 
tengeri eredetű élelmiszerek és kap-
szulákban kiszerelt táplálék kiegé-
szítők formájában. A cél az emelke-

dett triglicerid szintek csökkentése. 
Az omega-3 zsírsavak önmagukban 
is képesek csökkenteni a triglicerid 
szintet 20–30%-kal. 

Fontos ismerni a magasabb trig-
licerid szintek okait. Ezek lehet-
nek: pajzsmirigy csökkent működés 
(hipotireoidizmus), elégtelenül kezelt 
2-es típusú diabétesz, túlzott alko-
holfogyasztás, magas fruktóz fogyasz-
tás, stb.). Ezért elsősorban mindig az 
alap kórokot szükséges kiiktatni, pl. 

a pajzsmirigy hormon pótlásával, a 
vércukorszintek csökkentésével, az 
alkoholfogyasztás csökkentésével, 
megfelelő diétával, mielőtt javasol-
nák az omega-3 zsírsavak fogyasztá-
sát, mégpedig a „tenger gyümölcsei” 
és kapszulák formájában napi 4 g-nyi 
mennyiségben. Természetesen emel-
lett még szükség lehet a triglicerid 
szintet jelentős mértékben csökken-
teni képes fibrát készítmények (pl. 
fenofibrát) szedésére is.

(Forrás:	NEJM,	Journal	Watch)

Újabb rossz hír a diétás üdítők fo-
gyasztói számára: E lapszámunk egy 
másik referátumában már foglalkoz-
tunk azzal a megdöbbentő európai 
vizsgálattal, mely szerint nemcsak a 
cukros üdítők fokozzák a halálozás 
kockázatát, de a mesterséges éde-
sítőszerekkel készült üdítő italok e 
kockázatot még háromszorosára is 
növelik.

Egy két éve publikált, s az idei bar-
celonai Európai Diabetes Kongresz-
szuson újra megtárgyalt ausztrál 
vizsgálatban erre a választ az emberi 
bélrendszerben keresték. Azt találták, 
hogy a mesterséges édesítőszerek 
rendszeres fogyasztása megváltoztat-
ja a bélbe jutó glukózra adott reakció-
kat olyannyira, hogy ez fokozza a 2-es 
típusú diabétesz kockázatát is, főként 
a már prediabéteszes személyek ese-
tében.

Az ausztrál kutatók 33 egészséges, 
átlag 27 éves, üdítőitalokat koráb-
ban nem fogyasztó önkéntesekkel 
végeztek kettős-vak, randomizált pa-
rallel-csoportos klinikai vizsgálatot, 
amelyben a kalóriamentes szukralóz 
és aceszulfám K hatásait vizsgálták. 
A résztvevők közül 14-en két héten 
át kapszulában naponta háromszor 
fogyasztottak e két édesítőből annyit, 
ami másfél liter diétás üdítőnek felel 

      A MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZEREK HATÁSAI A BÉLRENDSZERRE, VALAMINT  
A VÉRCUKORSZINTRE ÉS AZ AZT SZABÁLYOZÓ HORMONOKRA

meg. A kontrollként szolgáló másik 13 személy a kapszulában placébót kapott. 
Ezt követően duodénum szondán át 30 perc alatt 150 ml vízben oldott 30 g glu-
kózt, mellette 3 g metil glukózt juttattak be és bél biopsziát is végeztek. Mérték 
a vércukor alakulását, valamint az inzulin és a bélben elválasztódó glukózfüggő 
inzulotróp polipeptid (GIP), valamint a GLP-1 szintjeinek változását. 

Az eredmények 
A két mesterséges édesítőszer fokozta a felső vékonybél szakaszon a glukóz 

felszívódását, megemelte 60–120 perc között a vércukorszinteket, csökkentet-
te a GLP-1 és inzulin választ.

A későbbi vizsgálatok hasonló eredménnyel jártak, ezért erősen megkér-
dőjelezhető bármely típusú üdítőital fogyasztásának a jogossága mind még 
egészséges, mind már diabéteszes személyek esetében.

(Forrás:	Medscape)
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https://www.jwatch.org/na47899/2018/11/10/its-not-just-about-ldl-lowering-triglycerides-further
https://www.medscape.com/viewarticle/885945#vp_2
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       ÚJ ENTITÁS A CIRKADIÁN SZINDRÓMA

A cirkadián ritmust környezeti jelek befolyásolják azáltal, 
hogy be- vagy kikapcsolják a szervezet belső órafunkció-
génjeit. Ilyenek a fény, a hőmérséklet, a táplálkozás vál-
tozásai. A modern világban megváltoztak a fényviszonyok 
a mesterséges fények következtében (fényszennyeződés), 
de kontrollált az épületekben a külső hőmérséklet, állan-
dó a hozzáférés az ételekhez, az utazásokkal változik az 
időzóna, stb. Mindez befolyásolja a cirkadián rendszerün-
ket, a génjeinket, a különböző hormonok szekrécióját, a 
testhőmérsékletet, az aktivitási mintákat, az energia-be-
vitelt.

A metabolikus szindróma komponensei 
és a cirkadián zavar

A metabolikus szindróma a kardio-metabolikus rizikóté-
nyezők és társbetegségek együttese. Kóros cirkadián rit-
must mutattak ki obezitásban, 2-es típusú diabéteszben, 

magas vérnyomásban, szív-érrendszeri betegségekben. 
Ezek a metabolikus szindróma komponensei. Nincs egyet-
értés abban, hogy a metabolikus szindróma komponen-
seinek közös-e a kóroktana. Felvetődik az inzulinrezisz-
tencia, a centrális elhízás okozta gyulladásos állapot és a 
genetika, mint közös kórok, de ebben nincs konszenzus. 
Szerepe lehet a cirkadián ritmusnak is ezért a szerzők java-
solják a cirkadián szindróma fogalom bevezetését. Ez fel-
öleli a metabolikus szindrómát, de ezen túlmenőeket is. 
Újabb vizsgálatok alapján az epigenetika (DNS metiláció 
és hiszton modifikáció) is szerepelhet a molekuláris me-
chanizmusban.

A metabolikus szindróma definiciója és 
ellentmondásai

A rizikótényezők egy együttesét nevezik elfogadottan 
metabolikus szindrómának. Azonban nincs kellően pre-
cízen definiálva, ugyanis több vonatkozásban hiányos a 
patogenezis magyarázata. Különböző szakmai szerveze-
tek és szerzők eltérően adják meg a komponenseit és a 
diagnosztikus kritériumokat. Az International Diabetes 
Federation konzorciuma több tudományos társaság szak-
értő csoportja segítségével 2009-ben úgy határozta meg, 
hogy a szív-érrendszeri megbetegedések és 2-es típusú 
diabétesz rizikótényezőinek csoportja, amelyek gyakran 
együttesen, de máskor egyedül lépnek fel. Ide tartozik a 
magas vérnyomás, a vérzsír-rendellenességek, a centralis 
obezitás, az emelkedett éhgyomri vércukorszint.

A cirkadián rendszer a szervezet legtöbb aspektusának fő 
szabályozója. Az emberi agyban a hypothalamuson belül 
a nucleus suprachiasmaticusban helyezkedik el a fő „test 
óra”, amely meghatározza a szervezet napi ritmusát. Ez 
szabályozza a perifériás órákat, amelyek csaknem min-
den sejtben megtalálhatók. Többek között, a szívben, a 
májban, az izomokban, valamint a zsírszövet sejtjeiben.

A cirkadián szindróma

Az adaptált klinikai diagnosztikus 
kritériumok:
è Nagy haskörfogat (országonként 

változó a határértéke)
è Emelkedett triglicerid szint (1,7 

mmol/l vagy több)
è Csökkent HDL-koesztzerin (férfia-

kon 1,1, nőkön 1,3 mmol/l alatt)
è Magas vérnyomás
è Emelkedett éhgyomri vércukor-

szint (5,6 mmol/l vagy maga-
sabb). 

A cirkadián szindróma annyival 
több a metabolikus szindrómánál, 
hogy a társbetegségeket is magában 
foglalja.

A cirkadián zavar és  
összefüggése a  
rizikótényezőkkel
è Kardiovaszkuláris komponensek: 

A szív-érrendszeri fiziológiás és 
kóros működésekben is kimutat-
ható a cirkadián oszcilláció, így a 
szívfrekvencia, a vérnyomás, az 
aritmiák, de a szívinfarktus fellép-
tének és a hirtelen szívhalálnak 

glükóz homeosztázis 
zavara

elhízás

zsírmáj

lipid homeosztázis 
zavara

magas vérnyomás

alvászavar

inzulin-
rezisztencia

depresszió

szív-érrendszeri fiziológia 
és patofiziológia

Modern 
életmód

fényszennyezés, szabályozott  
hőmérséklet, túl sok élelmiszer,

alacsony fizikai aktivitás,
többműszakos munka,

stressz, jet lag
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is cirkadián változása. Kialakulhat direkt hatás a szív-
izomsejtek cirkadián órájára hatva, azonban indirekt 
hatás is a centrális és perifériás órákon keresztül a vi-
selkedés és a neurohormonális környezet befolyásolá-
sával.

è Magas vérnyomás: A legtöbb egészséges embernél 
fennáll a vérnyomás napszaki – mind a szisztolés mind 
a diasztolés – változása. Ezt a szimpatikus aktivitás, a 
kortizol és aldoszteron szintje is befolyásolja. A nap-
pali-éjjeli vérnyomásminta magas vérnyomásban 
megváltozik, és ezen változás a szervkárosodás és a 
kardiovaszkuláris események előjelzői.

	 Újabban egyre több adat mutat abba az irányba, hogy 
a vérzsír-szintek is cirkadián ritmust mutatnak mind 
emberen, mind kísérleti állatokban.

è Obezitás: Újabban kimutatták, hogy a centrális 
hypothalamicus óra mellett a zsírszövet sejtjeinek 
molekuláris órái is szoros összefüggésben állnak az 
obezitással.

è Cukoranyagcsere: Az orális glükóztolerancia-teszttel 
meghatározott glükóztolerancia mértéke is diurnális 
mintát mutat, függetlenül a tápláléktól. Ugyanilyen 
diurnális változású a plazma inzulinszint és a nem 
eszterifikált szabad zsírsavak szintje. A hatás lehet in-
direkt, amennyiben a táplálkozási ritmust befolyásol-
ja, de közvetlen is, ha a glükóztermelést és felhaszná-
lást vagy az inzulinérzékenységet változtatja.

A cirkadián szindróma metabolikus 
szindrómán kívüli komponensei

A cirkadián zavar szerepel a nem alkoholos zsírmáj ke-
letkezésében is, mivel cirkadián változik a májban a trigli-

cerid-felhalmozódás, a gyulladás, az oxidatív stressz és a 
mitokondrium-diszfunkció.
è Depresszió: A fényterápia és egyéb a cirkadián rit-

must befolyásoló terápiák hatása amellett szól, hogy 
szerepel a mechanizmusban a cirkadián zavar.

è Alvászavarok: Ismert, hogy obezitásban, 2-es típusú 
diabéteszben, metabolikus szindrómában gyakoriak a 
különböző alvászavarok. Újabb vizsgálatok arra utal-
nak, hogy a mechanizmus hátterében epigenetikai 
cirkadián változás állhat.

Következtetés

Anélkül, hogy a metabolikus szindróma fogalmát meg-
szüntetnénk – a társbetegségeket is figyelembe véve 
közös mechanizmusként felvetődik a cirkadián funkciók 
zavara, tehát – bevezethetjük a cirkadián szindróma fo-
galmát, mint új entitást. Ennek kapcsolata az életmódbeli 
rizikótényezőkkel felveti a nem farmakológiai terápiás be-
avatkozások lehetőségét is (cirkadián medicina).

(Természetesen ez egy hipotézis. Ha igazolódik, az alap-
jaiban változtatja meg a szemléletünket a metabolikus 
szindróma vonatkozásában. Van egy olyan érzésem, hogy 
a kérdés olyan mint mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás? A 
molekuláris órák működése persze mindenben részt vesz. 
De az egész egy bonyolult hálózat kölcsönhatások és visz-
szacsatolások tömegével, mely patomechanizmus utak 
egy része a cirkadián mechanizmus – a referens megjegy-
zése.)

(Forrás:	J	Intern	Med	2019;286:181-191	cikke	nyomán	
a	WEBDOKI	oldalán	referálta:	Dr.	Nagy	László	Béla)

      A VEGETARIÁNUS/VEGÁN ÉS A PESCATARIÁNUS ÉTREND MELLETT  
CSÖKKEN A SZÍVBETEGSÉGEK, DE NŐ AZ AGYI ÉRBETEGSÉGEK KOCKÁZATA
Utóbb időben se szeri, se száma a 
különféle étrendek érrendszeri ha-
tásainak elemzéséről szóló dolgo-
zatoknak. Egy új, 18 éven át tartó, 
az Egyesült Királyságban 48.000 
személyen lefolytatott vizsgálat-
ban arra keresték a választ, hogy a 
szervezet különböző ereire milyen 
hatást gyakorol a vegetáriánus/
vegán és a húst hallal helyettesítő 
pescatariánus étrend, szemben a 
húsokat tartalmazó étrenddel. 

Azt találták, hogy a vegetáriánus/
vegán étrenden lévők között 22%-kal, 
a húst hallal helyettesítők között 13%-
kal kevesebb szívbetegség fordult elő. 
Ezzel szemben a vegetáriánus/vegán 

étrenden lévők között 20%-kal több 
volt az agyi érbetegség, ezen belül 
43%-kal nőtt a vérzéses sztrók gyako-
risága. A pescatariánusok között ilyen 
növekedést nem találtak.

Ezeket az eredményeket eddig csu-
pán ez a vizsgálat produkálta. Lehet-
séges magyarázatként a vizsgálók fel-

vetik, hogy a vegetáriánus étrendből 
hiányzik számos tápanyag, köztük az 
esszenciális zsírsavak, és ez is szere-
pet játszhat az agyvérzés bekövetkez-
tében. Ennek ellenére nem gondol-
ják, hogy eltanácsolják az egyéneket 
a növényi alapú étrendektől.
(Forrás:	BMJ	2019;366,	2019.	szeptember	4.)

https://doi.org/10.1111/joim.12924
https://doi.org/10.1136/bmj.l4897
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A nagyon alacsony szénhidrát-tartalmú étrend kezdete 
1860-tól datálódik, amikor William Harvey brit orvos 
sokáig meghatározó könyvét nem túl izgalmas címmel 
(Letter on Corpulece, Addressed to The Public, magya-
rul: Az elhízásról a nagyközönségnek szánva) írta.

A mű évtizedekkel később is éreztet-
te hatását, különösen múlt század 
első felében a diabétesz kezelésében, 
amikor is az inzulin felfedezése előtt – 
sőt még sokáig utána is – a ketogén 
diéta volt a meghatározó, maximum 
napi 50 g szénhidrát-tartalommal. Ez 
a múlt század második felében és az 
ezredfordulót követően feledésbe 
merült, majd az utóbbi 5 évben ismét 
az érdeklődés középpontjába került 
olyannyira, hogy az Amerikai Diabetes 
Társaság (ADA) a 2019-es diétás aján-
lásaiban (nutrition therapy consensus report) is megemlíti.

A témát kommentelő Dr. Yoni Freedhoff amellett fog-
lal állást, hogy a különböző társbetegségekben szenvedő 
egyéneket, diabéteszes és nem diabéteszes kövéreket 
egyénileg adaptált diétával szükséges kezelni, melyek 
között korlátozottan helyet kaphat a ketogén étrend is, 

szemben a manapság széltében-hosszában hangoztatott 
és ajánlott csak ketogén étrenddel, melynek mellékhatá-
sait illetően eddig semmilyen mérvadó klinikai vizsgálatot 
nem végeztek.

Az alacsony szénhidrátfogyasztást javasolók rendkívüli 
módon támadják a bármely más étrendet ajánlókat. Arra 
hivatkoznak, hogy a múlt század hetvenes éveitől káros-
nak ítélték meg a zsír- és a sok koleszterint tartalmazó 
tojás fogyasztását és ezért gyarapodott olyan nagymér-
tékben az amerikaiak testsúlya. Ez igaz, mert ettől kezdve 
nagyon sok finomított szénhidrátot és cukros ételt-italt 
kínált az élelmiszeripar. 

Viszont a legújabb, kb. 10 éve időről-időre megjelenő 
ajánlások a cukorfogyasztás drasztikus csökkentését és 
a finomított szénhidrátok helyett teljes őrlésű gabona-
félék, az ebből készült pékárúk és diófélék fogyasztását 

      HASZNOS-E A KETOGÉN DIÉTA  
DIABÉTESZBEN ÉS ELHÍZOTTAKNÁL?

      AZ ÉDESSÉGEK ÁREMELÉSÉNEK HATÁSA AZ ELHÍZÁSRA
A világon az utóbbi 50 évben meghá-
romszorozódott az elhízottak aránya. 
Az Egyesült Királyságban minden 
negyedik felnőtt, és minden ötödik 
10-11 éves gyermek elhízott. Itt több 
mint 36.000 háztartásban az évtized 
elején felmérést végeztek a családta-
gok kalória-beviteléről és az élelmi-
szerekre költött összegekről.

Egy modellvizsgálatban az édes kek-
szek, csokoládés és egyéb szeletek 
árának 20%-kal történő megemelését 
követően 5 év alatt a lakosság átlagos 
testtömegindexe 0,53 kg/m2-rel csök-
kenthető, és ez 2,7%-kal mérsékelheti 
az elhízottak arányát. Ez a hatás na-

gyobb mérvű, mint a cukros üdítőkre 
kivetett adó. 

A szerkesztőségi közleményben ki-
emelik, hogy az olyan országokban, 
mint Mexikó, Finnország és Magyar-
ország, ahol ezt már korábban meg-

lépték, hasonló hatást sikerült elérni. 
Ezért alapvető fontosságú a cukorfo-
gyasztás redukálása minden típusú 
élelmiszerben.

(Forrás:	BMJ	2019;366:l4786,	l5298.,	
2019.	július	17.,	Full	text,	Editorial)

Keresések a „keto diéta” kifejezésre az USA-ban

javasolják. Az igazság az, hogy a két véglet, a szinte szén-
hidrátmentes, zsírt és húst tartalmazó ketogén étrend és 
a finomított szénhidrát-étrend között középúton kellene 
haladni, nem felejtkezve meg a nagyobb mérvű fizikai ak-
tivitás gyakorlásáról sem.

(Forrás:	Medscape,	2019.	augusztus	8.)

Hogyan változnának az árak egy 20%-os adóemelés esetén?

https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4786
https://www.bmj.com/content/366/bmj.l5298
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      DIÓ- ÉS MOGYORÓFOGYASZTÁS HATÁSA A TESTSÚLYRA

A diófélék fogyasztása az Egyesült 
Államokban emelkedést mutat, de 
nem igazán tudták, hogy ez milyen 
hatást gyakorol a testsúly alakulásá-
ra. 

A kutatók ezért összegyűjtötték és 
elemezték három hosszú távú megfi-
gyeléses vizsgálat ilyen irányú ered-
ményeit. A vizsgálatok közül a Health 
Professionals Follow-up Study 1986–
2010 között 27.521 férfit, a Nurses’ 
Health Study 1986–2010 között 61.680 
nőt, a Nurses’ Health Study II, 1991–
2011 között pedig 55.684 fiatalabb nő 
különböző vonatkozású adatait tartal-
mazta. A megfigyelés kezdetén mind-
nyájan mentesek voltak mindenfajta 
krónikus megbetegedéstől. A megfi-
gyeltek dióféle fogyasztását elemezték 
4 éves bontásban. Azt vizsgálták, hogy 
van-e bármilyen kapcsolat 4-4 éves 
periódusokban a diófélék fogyasztása 
és 20–24 éves időtartam alatt a test-
súly alakulása között. A vizsgálat vé-
gén 21.322 személy testtömegindexe 
haladta meg a 30 kg/m2-t, vagyis volt 
elhízottnak tekinthető.

Az átlagos testsúlygyarapodás mind-
három vizsgált csoportban évente 0,32 
kg-ot tett ki. A diófélék fogyasztásának 
egy nap alatt 14 g-mal történt növelé-
se szignifikáns kapcsolatot mutatott a 
4 éves periódusokban a kisebb arányú 
testsúly-gyarapodással: dió esetében 
ez -0,37 kg-ot, földimogyoró esetében 
-0,15 kg-ot. Ahányszor napi 14 g-mal 
növelték a diófélék fogyasztását, annál 
jobban csökkent az elhízás kockázata, 
legnagyobb mértékben a dió esetében 
akár 15%-kal is. A vizsgált személyek 
európai származású, magasan képzett 
és jobb módban élő egészségügyi dol-
gozók voltak.

Tehát a diófélék, elsősorban a dió 
rendszeres fogyasztása, főként, ha ke-
vésbé egészséges táplálékot helyette-
sítünk vele, sok egészség-előnnyel jár, 
csökkenti az elhízás és társbetegségei 
– 2-es típusú diabétesz és szív-érrend-
szeri betegségek – kockázatát.

(Forrás:	BMJ	Nutrition,	Prevention	 
&	Health,	2019.	szeptember	23.)

Mandula Pisztácia

Paradió (Brazil dió) Kesudió
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Mogyoró

Mogyoróvaj
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https://nutrition.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjnph-2019-000034
https://nutrition.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmjnph-2019-000034


      ELHÍZÁS ÉS HASMENÉS

Elhízásban (obezitásban) igen gyakori számos gyomor-
bélhuzami és máj betegség. Azonban a kapcsolat az el-
hízás és a bélműködés között nem tisztázott. Ezért egy 
új vizsgálat keretében az Egyesült Államokban 2009–
2010-ben kérdőíves felmérést végeztek 5.126 20 év fe-
letti különböző testtömegindexű (TTI) személynél.

A megkérdezettek 1,4%-a volt túl alacsony testsúlyú 
(TTI: 18,9 kg/m2 alatt), 26,4%-uk volt normális testtöme-

gű, 33,7%-uk rendelkezett súlyfelesleggel (TTI: 25–29,9 
kg/m2), 21,4%-uk volt elhízott (TTI: 30–39,9 kg/m2) és 
17,2%-uk súlyosan elhízott (TTI: 40 kg/m2 felett).

Az elhízottak 8,5%-a, a súlyosan elhízottak 11,5%-a szá-
molt be idült hasmenésről (diarrhea), szemben a normális 
TTI-űek 4,5%-ával.

A fenti adatok alapján kijelenthető, hogy az obezitás 
igen gyakran jár együtt krónikus hasmenéssel. 

(Forrás:	Aliment	Pharmacol	Ther.,	2019.	szeptember	18.)
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székrekedés
(385 személy)

normális székürítés
(4300 személy)

hasmenés
(414 személy)

          Túl alacsony testsúlyú          Normális testsúlyú          Súlyfelesleggel rendelkező          Elhízott          Súlyosan obez.

      A VEGETARIÁNUS ÉTREND HATÁSA A ROMLÓ VESEMŰKÖDÉSRE
A veseműködés romlásakor, különösen, amikor a 
GFR (glomeruláris filtrációs ráta) lecsökkent 30 ml/
perc/1,73 m2 alá, nagyfokban fehérjeszegény diétát 
írnak elő, elsősorban a hús- és tejtermék fogyasztás 
kiiktatásával. Viszont ilyenkor javasolják megemelni a 
növényi eredetű fehérjék fogyasztását. 

Egy új vizsgálatban azt elemezték, hogy a vegetáriánus/
vegán étrend milyen módon hat a vesebetegség romlá-
sára. Az eddig is ismert volt, hogy a növényi alapú étrend 
mellett ritkábban híznak el az emberek, esetükben kisebb 
a hipertónia és a 2-es típusú diabétesz kockázata. Most 
azt találták, hogy a már fennálló vesebetegségben, beszű-
kült vesefunkcióknál dominálóan növényi alapú étrend 
mellett lassul a progresszió és sokkal később válik szüksé-
gessé a vesepótló kezelés bevezetése.

Ennek magyarázatául azt hozták fel, hogy a növényi 
fehérjékben jóval alacsonyabb a magas kén-tartalmú 

aminósavak mennyisége, a bennük lévő foszfor pedig ke-
vésbé szívódik fel. Ezek alapján mindenképpen javasolják 
a vegetariánus/vegán étrendet erősen csökkent vesemű-
ködés esetén. 

(Magunk 30 éve számos publikációnkban, betegoktató 
könyveinkben minden vesebetegnek javasoltuk a fehérje-
bevitel megszorításának módjaként az állati eredetű fe-
hérjék helyettesítését növényi eredetűekkel – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás:	Clin	J	Am	Soc	Nephrol	14:	141-143,	2019.)

https://doi.org/10.1111/apt.15500
https://doi.org/10.2215/CJN.08960718
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Egy 18 éves megfigyelésen alapuló japán vizsgálat sze-
rint a növényi eredetű fehérjék fogyasztása csökkenti a 
halálozás kockázatát.

A közel 71 ezer személy bevonásával végzett, 18 éven át 
tartó vizsgálat eredményei igazolták, hogy a növényi ere-
detű fehérjék kedvező egészségügyi hatásokkal rendel-
keznek és a vörös, valamint a feldolgozott húsok fehérjéi 
helyett növényekből vagy halakból származó fehérjék fo-
gyasztása megnöveli az élettartamot. A növényi fehérjé-
ket fogyasztók között lényegesen, 13%-kal kevesebb volt 
az összes halálozás a megfigyelés évei alatt.

Az kétségtelen, hogy bizonyos növényi eredetű táplá-
lékok kiváló fehérje- és egyéb tápanyagforrások és ke-
vesebb kalóriát tartalmaznak, mint az állati eredetűek. 
Míg azonban egyes növények pl. a szója-bab és a quinoia 
komplett fehérjék forrásai (azaz mind a kilenc, az emberi 
szervezet számára feltétlenül szükséges aminosavat tar-
talmazzák), addig a legtöbb növényi eredetű fehérjéről ez 
nem mondható el, ezekben az emberi szervezet által nem 
előállítható, ún. esszenciális aminosavak egyike-másika 
hiányzik. Ezért legtöbben továbbra is a változatos táplál-
kozást tartják helyesnek.

      A NÖVÉNYI EREDETŰ FEHÉRJÉK FOGYASZTÁSA IGEN ELŐNYÖS AZ ÉLETTARTAMRA

A 15 legjobb növényi eredetű fehérje

1. Tofu, tempeh, edemame (a szója változatai, kalcium 
és vas tartalmúak, príma kiegészítők).

2. Lencsefélék (a vörös és a zöld lencsefélék sok fehér-
jét, rostot és alapvető tápanyagokat, káliumot, vasat tar-
talmaznak).

3. Csicseriborsó (magas fehérjetartalom, a hummus 
csicseriborsó paszta, jó alternatívája szendvicseken a vaj-
nak).

4. Földimogyoró (fehérjedús, egészséges zsírokat tar-
talmazó táplálék, a belőle készült mogyoróvaj egészséges 
tápanyag).

5. Mandula (magas fehérjetartalom, a szemet és a bőrt 
támogató vitaminokkal).

6. Spirulina (kék és zöld algák bőséges tápanyagokkal, 
vas, B-vitaminok (B12 nem!), mangán. Ivólében, salátához 
adják).

7. Quinoia (komplett fehérjetartalmú mag, benne mag-
nézium, vas, rostok).

8. Mycoprotein (gombákból származó fehérje, gyakran 
csirke-falatokhoz adják).

9. Chia magok (alacsony kalóriatartalom, sok omega-3 
zsírsav).

10. Kendermag (a chia magokhoz hasonló komplett pro-
tein).

11. Rizs és babfélék (külön-külön inkomplett fehérjék, 
de együtt köretnek, pl. hummusszal kiválóak). 

12. Burgonya (jó fehérjetartalom, kálium, C-vitamin, vaj 
helyett hummusszal együtt jó fehérje).

13. Fehérjedús zöldségek (sötét színű zöldségek, brok-
koli, gombák, kelkáposzta, stb önmagukban nem elegen-
dők fehérjepótlásra).

14. Szeitán (komplett fehérje, búza glutén [sikér], szója-
szószban elkészítve).

15. „Ezékiel kenyere” (árpa, búza, lencse, köles, stb. tar-
talmú kenyér szendvics készítéséhez)  

(Források:	JAMA	Intern	Med.,	2019.	augusztus	26.,	
és	Medical	News	Today,	2018.	április	2.)
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https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2748453
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Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) 
2019. május 24-re, Kerekasztal megbeszélést szer-
vezett, „Probiotikumok öt szemszögből” címmel. A 
szakmai ülésen részt vett a táplálkozástudomány te-
rületéről az MDOSZ több tagja, a hatóság oldaláról az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet (OGYÉI) illetve a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal (NÉBIH), valamint az Agrár Minisztérium 
szakértői, a kommunikációs vonalat az Önszabályozó 
Reklám Testület (ÖRT) szakembere, míg a tudományt, 
és a kutatást a Debreceni Egyetem valamint a Magyar 
Tejgazdasági Kísérleti Intézet munkatársa képviselte.

A meghívott szervezetek, intézmények delegált küldöttjei, 
felkért hozzászólói – Dr. Pálfi Erszébet főiskolai docens 
(MDOSZ), Dr. Horacsek Márta nyilvántartási szakreferens 
(OGYÉI), Kovács Krisztina osztályvezető (NÉBIH), Dr. Fa-
zekas Ildikó főtitkár (ÖRT), Prof. Dr. Szakály Zoltán egye-
temi tanár (DE-GTK), Császár Gábor általános igazgató-
helyettes (MTKI), valamint Prof. Dr. Biró György és Prof. 
Dr. Rurik Imre – a kerekasztal megbeszélés témájának, a 
probiotikumoknak kiváló, neves szakértői voltak. E mellett 
a szervezők, a konstruktív munka reményében további 
prominens személyeket invitáltak meg a találkozóra a táp-
lálkozástudomány, az élelmiszeripar, a különböző hatósá-
gok, valamint a döntéshozók oldaláról.

Az összehívott tanácskozás legfőbb célja volt, hogy a 
probiotikumokkal kapcsolatos hazai dilemmákat, kér-
déseket megpróbálja a szakmai grémium minden olyan 
szemszögből megvizsgálni, ami lényeges és fontos, nem-
csak a táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek, 
hanem elsősorban a lakosság szempontjából.

Alapvető kritérium, hogy az információ ami a fogyasz-
tóhoz eljut, akár az edukáció keretében, akár a különböző 
kommunikációs csatornákon, többek közt a termékeken 
feltüntetett élelmiszercímke tartalmán át, csak hiteles, tu-
dományosan megalapozott jelentéssel bírhat.

Napjaink fogyasztói az egészséges és tudatos táplálko-
zás jegyében egyre nagyobb figyelmet szentelnek az élel-
miszerek összetevőire, beleértve a probiotikumokat is. 
Azonban a termékek kereskedelmi kommunikációjában 
ma Magyországon nem megengedett a „probiotikum” 
megnevezés használata élelmiszerek esetén, még akkor 
sem, ha a termék maga tartalmazza ezt az összetevőt. 
Fontos, hogy a vásárló kellő információval rendelkezzen 

az összetevőkre vonatkozóan, amely információk – meg-
felelő értelmezés mellett – a ő általános jólétét, egészsé-
gét szolgálják, szolgálhatják. A jelenlegi Európai Uniós sza-
bályozási környezet azonban befolyásolja, befolyásolhatja 
a tájékoztatás mélységét és érthetőségét.

Lehet-e Magyarországon ezen  
változtatni, és ha igen, milyen megoldási 
lehetőségek léteznek?

Érdemes áttekinteni röviden, a hozzászólások alapján, 
az egyes szakterületek milyen dilemmákkal esetleg ellent-
mondásokkal szembesülnek a probiotikum kérdésköre 
kapcsán.

Rosana Pecere a Nemzetközi Probiotikus Szervezet Eu-
rópai Szakágának ügyvezető igazgatója (IPA Európa), levél-
ben küldte el vitaindító gondolatait melyek egyike, hogy: 
„Nem indokolt, hogy a „probiotikumot tartalmaz” kifeje-
zést másként kezeljünk, mint az bármilyen hasonló olyan 
tápanyag-összetevőre vonatkozó állítást, mint pl. a „kalci-
umot-, rostokat-, vagy éppen a vitaminokat tartalmaz” ki-
fejezések, hiszen ezeket sem szükséges egészségégre vo-
natkozó állításként jóváhagyatni, amennyiben ezek nem 
utalnak az egészségügyi hatásra.

Ezzel szemben a magyar hatóság álláspontja, melyet 
Dr. Horacsek Márta, illetve Kovács Krisztina képviselt a 
kerekasztal megbeszélésen máshogy definiálja a pre- és 
probiotikumok kifejezéseket, mely fogalmakkal való visz-
szaélés elkerülésének érdekében hangsúlyozták, hogy 
pontos szabályozásra van szükség a termékek leírására vo-
natkozóan. Álláspontjuk szerint a „probiotikum” megne-
vezés egy gyűjtőnév, amely élettani hatása alapján foglal 
magába bizonyos élő baktériumokat, melyeket megfelelő 
mennyiségben fogyasztva a gazdaszervezet számára pozi-
tív élettani hatással bír. A pre- és probiotikumok humán 
célú felhasználásának szabályozásában legnagyobb sze-
repe az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos rendelkezé-
seknek van. Az (EU) 1924/2006/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletének értelmezéseként kiadott Útmutató 

ÖT SZEMSZÖGBŐL



2019/4. OKTÓBER | 57  

Tá
pl

ál
ko

zá
s,

 d
ié

taaz élelmiszerekkel kapcsolatos, tápanyag-összetételre 
és egészségre vonatkozó állítások rendelet értelmezé-
sével foglalkozik, és ezen Útmutató leírása alapján a 
probiotikumot egészségre vonatkozó állításként kell értel-
mezni. Az Útmutató szerint az általános jó közérzetre utaló 
kifejezések egészségre vonatkozó állításnak minősülnek, 
melyek akkor alkalmazhatók, ha ezeket konkrét egészség-
re vonatkozó állítás is kíséri. Sajnálatos módon az elmúlt 
időszakban az EFSA által elbírált, a probiotikumokra vo-
natkozó állítások többsége azért nem lett engedélyezve, 
mert az adott baktériumtörzs, amivel kapcsolatban az ál-
lítást megfogalmazták vagy nem szerepelt a nemzetközi 
törzsgyűjteményben, vagy nem volt genetikailag definiál-
va.

A helyzetet nehezíti az is, hogy az egészséges bélflóra 
egy gyűjtőnév, mint ilyen nem meghatározható (nagyon 
komplex), e mellett nincs elég humán adat, így alakult ki 
az a mai helyzet, hogy gyakorlatilag az élő joghurtkultúra 
és az emésztés közötti összefüggés, mint egyetlen egész-
ségre vonatkozó általános direkt állítás, ami elfogadott.

Hogyan vélekednek a kérdésről a  
táplálkozástudomány szakemberei? 

Dr. Pálfi Erzsébet, Prof. Dr. Biró György és Prof. Dr. Rurik 
Imre dietetikai szempontból tekintették át, hol van a 
probiotikumok helye az egészséges kiegyensúlyozott táp-
lálkozásban, milyen azoknak a mikrobiomra gyakorolt ha-
tása, és erre milyen tudományos bizonyítékok vannak?

Az egészségmegőrzésben arra van a legnagyobb eviden-
cia, hogy a lumenben élő hasznos bélbaktériumok magas 
diverzitás esetén a rövid szénláncú zsírsavak termelése 
által, az enterociták fenntartása révén a bél egészségét 
megőrzik. Ezekkel a baktériumokkal kapcsolatban van a 
legnagyobb kutatási anyag, erre vonatkozóan léteznek 

evidenciák is, pl. a colitis ulcerosa illetve az IBS kezelésé-
ben betöltött szerepéről.

Ám a mukózához kötődő mikroorganizmus csoportról, 
amelyek az immunrendszerünk működéséért felelősek, 
igen keveset tudunk, hiszen nem, vagy csak nagyon ne-
hezen vizsgálhatóak, azonosíthatók. E mellett az egyes 
probiotikumok hatása attól is függ, hogy milyen mátrix-
ban vannak jelen, és az előző gondolatra visszautalva, a 
mikrobiomnak jelentős része nem tenyészthető (csak ge-
netikai módszerekkel kimutatható hogy adott mikrobánok 
a genomja jelen van). Ez megnehezíti a probiotikumok 
táplálkozásban betöltött tényleges szerepének megíté-
lését, különösen annak fényében, hogy az intervenciós 
vizsgálatok nagyon nehezen kivitelezhetők, ellenőrizhe-
tők, azokat mindig fenntartással kell kezelni. A táplálkozás 
komplex dolog, nem lehet csakis egy-egy tényezőt, táp-
anyagot kiemelni és azokra intervenciós vizsgálatot végez-
ni.

Tény, a kiegyensúlyozott étkezés magas diverzitást biz-
tosít, minden hasznos fajnak a jelenlétét tudja garantálni. 
A vegyes táplálkozáson belül ezt segíti a változatos rostfor-
rások fogyasztása (ebbe beleértendőek a prebiotikumként 
kiemelt rostforrások és a fermentálható szénhidrátok is), 
a fermentált tejtermékek azon belül is a probiotikumokat 
tartalmazó joghurtok rendszeres étrendbe illesztése, a 
polifenolok táplálkozásban történő beiktatása, valamint 
megfelelő mennyiségű, minőségű és arányú zsír- és fehér-
jebevitel.

Mi a helyzet a fogyasztóval? 

Ő mit tud a protikumokról? Mit vesz figyelembe egy 
termék vásárlása során? Prof. Dr. Szakály Zoltán és mun-
katársai a 2007-ben lengyel és belga kutatókkal együtt vé-

geztek egy olyan felmérést, amelyben 
az szerepelt, hogy milyen az ismereti 
szintje a pre- és probiotikumoknak. 
Ez a szint 2007-ben még elég ala-
csony volt, de 2014-re jelentős javu-
lás következett be 9%-ról 33%-ra nőtt 
a prebiotikumok és 20%-ról 72%-ra 
nőtt a probiotikumok ismerete a vizs-
gáltak körében. A magyar fogyasztók 
a probiotikus joghurtokat ítélik meg 
pozitívan, amiben bizonyára a ke-
reskedelmi célzatú reklámozásnak is 
nagy szerepe volt 2007-ig, ameddig 
a gyártók kommunikálhatták is ezt a 
termékeikkel kapcsolatban.

A kérdés hogy a fogyasztó ismeri-e 
a probiotikumok kedvező élettani 
hatásait? A válaszadók 77,5%-a ráse-
gítéssel tudta, hogy a probiotikumok 
hozzájárulnak a természetes bélflóra 
egyensúlyának fenntartásához.



Érdemes tudni, a fogyasztók egymás között osztják meg 
az információkat, 30%-uk a social média felületeken ke-
resztül zárt csoportokban egymásnak ajánlják a terméke-
ket. Nem egységes a fogyasztói piac, igen gyorsan változik 
a digitális fogyasztói magatartás, ezért nagyon nehéz azo-
kat beazonosítani, számukra adekvát válaszokat, kommu-
nikációt folytatni. 2019 áprilisában reprezentatív mintán 
történt egy felmérés arra vonatkozóan, hogy a magyar 
fogyasztók milyen szempontokat tartanak lényegesnek, 
amikor kiválasztanak egy bolti terméket a vásárlás során. 
Hazánkban a minőségi paraméterek jelennek meg, első-
sorban a megőrzési idő, amit a termék íze majd kedvező 
ára követ. Három dolog nagyon fontos a magyar fogyasz-
tónak a jó vétel lehetősége, a magas élvezeti érték, vala-
mint az élelmiszerbiztonság. Ezek alap minőségbe tartozó 
kategóriák, a gyártókat a következő jellemzők differenciál-
ják: egyrészt az egészségvédő hatása az élelmiszereknek 
(ez jól szerepel a fenntarthatósági kritériumok között), az 
élelmiszerek magyar származása (ez egy pici visszaesés 
mutat korábbi vizsgálatok eredményéhez képest) az élel-
miszerek nyomon követhetősége, és végül az élelmiszerek 
környezetbarát előállítása.

A kutatás oldaláról Dr. Császár Gábor hangsúlyozta, a 
FAO-WHO irányelve egyértelműen meghatározza, ho-
gyan kell értékelni a probiotikumokat az élelmiszerekben, 
amelyhez egy pontos folyamatábrát is készítettek. Ez lépé-
senként mutatja be, milyen folyamatokat kell bizonyítás 
szintjén elvégezni annak érdekében, hogy egyrészt meg-
ismerjük a baktériumot, fenotípusát, genetikailag azono-
sítani tudjuk, tisztázzuk azok hatásait, hatásmechanizmu-
sukat pedig jól bevált, definiált kísérletekkel vissza tudjuk 
igazolni. A probiotikumok alkalmazásának egyaránt van 
helye és szerepe a humángyógyászatban és az élelmisze-
rek előállításában, azok fogyasztásában, de csak akkor, ha 
a probiotikumokkal összefüggésbe hozott jótékony hatá-
sok, állítások egyértelműen kísérletes és adekvát módon 
is bizonyítottak, igazoltak a szakma szabályai szerint.

A reklámozás, a direkt kommuni-
káció lehetőségeit, a felmerülő di-
lemmákat, más országok gyakorla-
tát Dr. Fazekas Ildikó tolmácsolta az 
egybegyűltek felé. Spanyolországban 
nem tiltott a probiotikum mint kifeje-
zés használta, ugyanígy Bulgáriában, 
Olaszországban sem, ami azt jelenti, 
hogy nem egységes az Európai Unió 
valamennyi tagállama a probiotikum 
megnevezés használata kapcsán, a 
szabályozás értelmezését illetően.

Érdemes azon elgondolkodni, hogy 
említés szinten a probiotikum megje-
lenhessen a kereskedelmi kommuni-
kációban, hiszen a probiotikumokat 
tartalmazó élelmiszerek feldolgozott, 

innovatív termékek.
Egyre inkább erősödnek azok a fogyasztói elvárások 

amelyek afelé mennek, hogy szeretnének sokat tudni 
arról, mi van vagy mi nincs abban az adott termékben. 
Amennyiben egy termékben van valami, és az említés 
szinten jelenik meg, a nemzetközi tapasztalatok alapján ez 
egy klasszikus win-win szituáció, ami segítheti a fogyasztó 
korrekt tájékoztatását, az egészségtudatos táplálkozást, a 
hazai ipar további fejlődését. Az EU-n kívüli területeken 
ez így történik, azaz ami a termékben található arról tá-
jékoztatják a fogyasztót. Fontos ismerni, hogy milyen 
tudományos háttér van mögötte, de ha önmagában a 
tájékoztatásról beszélünk és nem a fogyasztó egészséges 
életmódra szoktatásáról, melyhez adott esetben akár egy 
állítás is szükséges, akkor felmerül a kérdés, hogy a tény-
szerű felsorolás miért nem követhető formula?

Összefoglalva

Az elhangzottak alapján leszögezhető, csakis a tudomá-
nyos adatok birtokában lehet a probiotikumokkal kap-
csolatos jelenlegi diszkrepanciákat feloldani, függetlenül 
attól, hogy a kutatás oldaláról mennyire nehéz és időigé-
nyes a bizonyítási folyamat.

Nagyon fontos az összefogás, amelyben partnerek kell 
hogy legyenek a hatóság, a tudomány, a kutatás, és az ipar 
szakemberei, hogy egy olyan közös gondolkozás induljon 
el - melynek a „Probiotikumok öt szemszögből” kerekasz-
tal megbeszélés is fóruma -, ami ebben a témában az ano-
máliák feloldásához vezet(het).

A fogyasztó edukálása ugyancsak fontos és lényeges lé-
pés, de ezen a területen is nélkülözhetetlen az összefogás, 
a tudomány, az élelmiszeripar és a média oldaláról, hogy 
a probiotikumokról is kellő információval rendelkezzen a 
tudatos vásárló.

Evidens, hogy ami a fogyasztó irányába eljut, akár a ter-
mékeken közzétett információk vonatkozásában is, azok 
valóban hiteles adatokat tartalmazzanak, amelyek a fo-
gyasztó érdekét és egészségét szolgálják.
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Az energia- és tápanyagszámítás tá-
jékoztatást ad számunkra arról, hogy 
az elkészített és elfogyasztott ételek 
milyen és mennyi energiához, (vagy 
más néven fűtőértékhez) illetve táp-
anyaghoz juttatják a szervezetet. A 
szükségleti normákhoz viszonyítva 
kiszámítható, hogy étrendünk táp-
anyagarányait helyesen állítjuk-e be.

Diabéteszben általánosan javasolt 
tápanyagarányok megoszlása:

45–50 energia% szénhidrát
25–30 energia% zsír
20–25 energia% fehérje 
Ezek számításához szükséges táp-

anyagtáblázat, mely az összetételt 
általában 100g tisztított (!) élelmi-
szer nyersanyagra vonatkoztatja. 

2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEK 
GYÓGYÉTRENDJE

AVAGY: MIT (T)EHET, HA DIABÉTESZÉT FRISSEN DIAGNOSZTIZÁLTÁK?

Receptek a 
cikk végén

3. RÉSZ

Fehérje, zsír, szénhidrát esetében 
– grammban kifejezve, vitaminok és 
ásványianyagok esetében pedig mg-
nyi vagy mikrogrammnyi mennyiség-
ben tünteti fel.

A tápanyagok a táplálék kémiai és 
biológiai szempontból meghatároz-
ható alkotórészei, melyek az élő szer-
vezet anyagcsere-folyamataiban sok-
rétű módon vesznek részt. 

Megkülönböztethetjük a sejtfel-
építő fehérjéket, az energiát adó 
szénhidrátokat és zsírokat, valamint 
a szervezet anyagcseréjének szabá-
lyozásában résztvevő vitaminokat és 
ásványianyagokat. Az elfogyasztott 
fehérje, zsír és szénhidrát az anyag-
csere folyamatában átalakulva (lebo-
molva) kalóriaértékkel bír, a vitamin  
és ásványianyag tartalom energiát 
nem hordoz. 

TÁPÉRTÉKSZÁMÍTÁS  
„MENNYIT AD” AZ ELFOGYASZTOTT TÁPLÁLÉK?

Az cukorbeteg étrendi tudatosság egyik alappillére, hogy a diétába jól il-
leszkedő nyersanyagokat minőségileg és mennyiségileg jól meg tudjuk vá-
lasztani, ehhez azonban elengedhetetlenül hozzátartozik a tápanyagérté-
kek ismerete is.
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ta Az energia hivatalos mértékegysége a Joule (ejtsd zsúl) illetve a kiloJoule 
(jelölése J és kJ), mostanában azonban sokkal elterjedtebb a tápértékszámo-
lásban a kalória / kilokalória (Kcal). A tápanyagok elégésekor a szervezetben 
energia szabadul fel.

Egy-egy étel vagy ital energiaértékét 
a benne lévő energiát adó tápanyagok 
mennyisége határozza meg. 

Példa:
Számítsuk ki egy adag prézlis karfiol 

tápanyagtartalmát – energiára, fehér-
jére, zsírra és szénhidrátra vonatkoz-
tatva.

Anyagkiszabás:
250 g tisztított karfiolrózsa
10 g graham zsemlemorzsa 
30 g natúr kefír

100 g karfiol – energia (E): 30 Kcal, 
fehérje (F): 2,4 g, zsír (Zs): 0,4 g, szén-
hidrát (Szh): 3,9 g.
250g karfiol 
è E: 250x30 / 100 =75 Kcal
è F: 250 x 2,4 / 100 = 6 g
è Zs: 250 x 0,4 /100 = 1 g
è Szh: 250 X 3,9 /100 = 9,75 g

100 g graham morzsa – energia: 272 
Kcal, fehérje: 10,1 g, zsír: 1 g, szénhid-
rát: 54 g
10 g morzsa 
è E: 272 x 10 /100 = 27,2 Kcal
è F: 10,1 x 10 / 100 = 1,01 g
è Zs: 1 x 10 / 100 = 0,1 g
è Szh: 54 x 10 / 100 = 5,4 g

1 g fehérje
4,1 Kcal

1 g szénhidrát

1 g zsír 9,3 Kcal

Az egyes tápanyagok elégésekor felszabaduló energia

100 g natúr kefír – energia: 66 Kcal, 
fehérje: 3,4 g, zsír: 3,6 g, szénhidrát: 
4,6 g
30 g kefír
è E: 66 x 30 /100 = 19,8 Kcal
è F: 3,4 x 30 / 100 = 1,02 g
è Zs: 3,6 x 30 / 100 = 1,08 g
è Szh: 4,6 x 30 / 100 = 1,38 g

Összes energiatartalom: 
75+27,2+19,8 = 122 Kcal 
              
fehérjetartalom: 
6+1,01+1,02 = 8,03g   
----->> 8,03 x 4,1Kcal = 32,9 Kcal
                     
zsírtartalom: 
1+0,1+1,08 = 2,18g    
------>> 2,18 x 9,3Kcal = 20,27 Kcal

szénhidráttartalom: 
9,75+5,4+1,38 = 16,53g     
------>> 16,53 x 4,1Kcal = 67,77 Kcal.

Az étel emészthetősége és 
telítőértéke

Étrendi tudatosságunk további nö-
velésének érdekében, az ételek táp-
anyagértékeinek ismeretén túl az 
elfogyasztott táplálék emésztőrend-

szerre gyakorolt hatásaival is érde-
mes tisztában lenni. Az alábbi írásban 
megérthető, hogy mennyi minden 
függvénye (a teljesség igénye nélkül) 
egy étkezés vércukor emelő hatása, 
biológiai hasznosulása.

Emészthetőség

A nyersanyagok, ételek emészthető-
ségén azt az összetételükből valamint 
feldolgozásuk módjából/mértékéből 
eredő tulajdonságukat értjük, me-
lyek alkalmassá tesznek arra, hogy az 
emésztőrendszer feldolgozza, a szer-
vezet hasznosítsa őket. 

Telítőérték

Az elfogyasztott ételek jóllakottság 
érzetét keltő hatását telítőértéknek 
nevezzük. E kérdésben meghatáro-
zó az étel gyomorban eltöltött ide-
je – minél tovább marad a táplálék a 
gyomorban annál kifejezettebb a jól-
lakottság érzet, és ez fordítva is igaz.

Az élelem emészthetőségének és 
telítőértékének mértéke egymással 
fordított arányban áll, vagyis minél 
kisebb az emészthetőség foka (pl. 
magas rosttartalmú gabonaféle, hü-
velyes főzelékek, füstölt húsok) annál 
nagyobb a telítőérték, és minél na-
gyobb az emészthetőség mértéke (pl. 
főtt tészta, extrudált kukorica pehely, 
pürésített burgonya), annál kisebb a 
telítőérték.

Diabéteszben az elfogyasztott 
étel emészthetősége nagyban 
kihat annak vércukoremelő ha-
tására. Általánosságban a szén-
hidrátban gazdag táplálék ha-
marabb, a fehérjéket és zsírokat 
bőven tartalmazó táplálék pedig 
később távozik a gyomorból.
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Az emészthetőséget befolyásoló  
tényezők

A nyersanyag élelmirost tartalma 

– a szénhidrátok körébe tartozó rostfélék az emberi 
szervezet számára emészthetetlenek, csak a kérődző álla-
tok bendőjében találhatók olyan enzimek melyek képesek 
alkotóelemeire bontani. Ide tartoznak a pektin, a cellulóz, 
a hemicellulóz, a lignin, a kitin. Közös jellemzőjük, hogy a 

pektin kivételével vízben nem oldódnak, csak duzzadnak 
– ezzel a bél belső üregét kitöltik. Az emésztőcsatornában 
előforduló idegen anyagokat, epesavakat, bizonyos zsíro-
kat megkötik, majd ezekkel együtt ürülnek a bélsár része-
ként. Minél magasabb az étel rosttartalma, annál lassab-
ban képes a vércukorszintet emelni, annál laktatóbbak, 
továbbá a sok diétás rost elengedhetetlen a fogyáshoz.

A zöldségek emészthetősége függ rosttartalomtól, az el-
fásodott részek arányától. (A héj, az „öregebb” zöldségek 
szikkadtabb részei nehezebben hasznosulnak.) A gabona-
féle őrlési foka (hántolás, tisztítás, szitálás, szemcseméret 
stb) is meghatározza annak emészthetőségét – diabé-
teszben jellemzően a teljesértékű gabona, a finomítatlan 
lisztek, darák, korpa felhasználása javasolt. Hámozással 
könnyebben hozzáférhető a gyümölcs szénhidrát tartalma 
– vagyis hamarabb emeli a vércukrot. A gyümölcs levének 
kifacsarása által a rostozat védő hatása lecsökken, a víz-
ben oldott gyümölcscukor egészen könnyen hozzáférhető, 
vagyis még gyorsabb inzulinválaszra van szükség a feldol-
gozáshoz – (szűrt) gyümölcslé fogyasztása általában nem 
javasolt a cukorbetegek számára (kivéve pl. fokozottabb 
fizikai igénybevétel).

A nyersanyag zsírtartalma 

– a zsiradék a gyomornedv termelődését csökkenti, így 
az étel zsírtartalma meghatározó a gyomorban töltött 
időtartam szempontjából. A zsírban gazdagabb étel hosz-
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szabb, a szírszegény jóval rövidebb idő elteltével távozik a 
gyomorból. Az összes zsírtartalom mellett meghatározó a 
zsiradék eloszlása is. Ugyanaz a mennyiség az étel egészé-
ben elkeverve emészthetőbb mint egy készítményben fel-
halmozódva (pl. szalonna, olajos magvak, bőzsiradékban 
sült tészták, rántott hús).

A nyersanyag víztartalma 

– minél fiatalabb vagy zsengébb, frissebb egy élelmi 
anyag, annál magasabb a természetes víztartalma, annál 
lazább a szerkezete. A víztartalom és az emészthetőség 
között közvetlen összefüggés van. Magas víztartalom – 
gyors, könnyű emésztés. A nedvesség csökkenésével az 
emészthetőség mértéke romlik, (a telítőérték nő). 

Bizonyos tartósítási módok a víztartalom csökkenésén 
keresztül fejtik ki hatásukat – a sózás, szárítás, aszalás, 
porítás, füstölés – mely az emészthetőséget nehezíti. (pl. 
gépsonka – füstölt házi sonka, friss alma – aszalt alma, 
friss hal – sózott hal).

A konyhatechnika jelentősége az 
emészthetőség és telítőérték kérdésében

A megfelelő nyersanyag kiválasztása után a hámozással 
a rosttartalom csökken. A darabolással az élelemianyag 
vagy nyersanyag felülete megnő, így az emésztőnedvek 
könnyebben hozzáférnek. Az aprítás fokától függően 
csökken a rostok hossza, turmixolással minimalizálható a 
rostok mérete. Az étel pürésítése (pl. sütőtökpüré, bur-

gonyapüré) az emészthetőséget növeli – szénhidrát tar-
talmú ételnél ezek a technikák a vércukor emelő hatást 
fokozzák. 

Főzéssel a nyersanyag rostjai felpuhulnak, vízzel telőd-
nek – az emészthetőség javul. A mértéken felüli főzés – 
túlfőzés – az élelmi anyag (pl. tészta, rizs) túlságos feltárá-
sát eredményezi – az emésztő enzimek rendkívül könnyen 
hozzáférnek, ezáltal a szénhidrát tartalom hamarabb ké-
pes alkotóelemeire bomlani, ergo sokkal hamarabb emeli 
a vércukrot.

A (pl. kukoricából/burgonyából kivont) keményítő hő 
és víz hatására duzzad, csirízesedik – emészthetősége ja-
vul – vércukor emelő hatása extra magasra nő. A többször 
felmelegített és lehűtött keményítőtartalom (pl. burgo-
nyában, rizsben) viszont növeli a rezisztens / ellenálló ke-
ményítőtartalmat, mely a kutatások alapján az emészthe-
tőség mértékét lassítja, mellyel a vércukor emelő hatás is 
lassul!

A fehérjék a hő hatására kicsapódnak (koagulálnak), 
emészthetőségük javul. Szénhidrátok fehérjével (tojás, 
hús, hal) történő együtt fogyasztása a hasznosulás ütemét 
lassítja, vagyis lassabb inzulinválasz szükséges.

A zsírok emészthetősége és biológiai értéke hevítés 
hatására (már 180 fokon!) csökken, ezért értelemszerű-
en a zsírokat és olajakat célszerű minél kevesebb ideig és 
minél alacsonyabb hőfokon melegíteni. Javasolt, hogy ha 
az ételkészítés menete megengedi, az (hidegen sajtolt) 
olajat a végén adagoljuk az ételhez (pl. főzeléknél, krémle-
vesnél, kifőtt köretnél). A szénhidráttal együtt fogyasztott 
zsiradék lassítja annak vércukor emelő hatását.

A vitaminok sem az emészthetőséget, sem a 
telítőértéket nem befolyásolják, de a tárolás és feldolgo-
zás során a fény, az oxigén, a hőmérséklet és a pH változás 
hatására gyors bomlásnak indulhatnak. A vitaminok közül 
a vízben oldódók (C, B-vitaminok) instabilabbak, a C-vita-
min 40 fokon bomlik, fémmel érintkezve szintén átalakul.

Az ásványianyagok komplex kötésben vannak jelen az 
élelmeinkben. Az emészthetőséget és telítőhatást nem 
befolyásolják, de a mosás, áztatás, főzés közben jelentős 
mennyiségük kerül a vízbe. A kioldódás mértéke akkor a 
legjelentősebb, ha minél kisebbre aprítunk, és ezt hideg 
vízben kezdjük el főzni.

Az étel telítőértékét növeli még a sűrítés minden fajtája 
– a felhasznált anyagoktól függően. Ez azonban általában 
az étel kalóriatartalmát (szénhidrát tartalmát) is fokozza 
egyben. 

Az étel ízesítése hozzáadott anyaggal (fűszer, só, ecet 
stb.)  vagy konyhatechnikai eljárással (pirítás, savanyítás, 
füstölés stb) fokozza az étel élvezeti értékét. Ez az étvágy-
gerjesztő hatás – megindítja, fokozza a nyál- és a gyomor-
nedv elválasztást, az enzimműködés hatékonyabb, mely-
nek hatására az emésztés foka javul. 

Ezek áttekintése után kicsit közelebb kerülhetünk ah-
hoz, hogy milyen sok tényező együttes hatása befolyásolja 
egy adott étkezés szervezetre gyakorolt hatását.
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Csirkepörkölt nokedlivel  
(1 főre)

Hozzávalók:
12 dkg csirkecomb (bőr nélkül)
1 ek. olaj
5 dkg vöröshagyma
8 dkg paradicsom
5 dkg paprika
só, fűszerpaprika

Elkészítés:
1. A csirkecombot előkészítjük, a bőrt eltávolítjuk.
2. A vöröshagymát felaprítjuk, olajon aranyszínűre pá-

roljuk. Ehhez adjuk a kockázott paprikát és paradicso-
mot, sózzuk, majd alacsony lángon összerotyogtatjuk 
őket. Tűzről lehúzva fűszerpaprikával, borssal ízesít-
jük.

3. Mikor a pörköltalap összeért, a csirkemellet rádobjuk, 
elkeverjük, visszahúzzuk a tűzre és fehéredésig pirít-
juk. Ekkor felöntjük annyi vízzel ami éppen csak ellepi, 
ízesítjük ha szükséges és fedő alatt lassú tűzön puhára 
pároljuk.

4. A zabnokedlihez a lisztet a sóval és a vízzel elkeverjük, 
10 percet állni hagyjuk.

5. A masszát lobogó vízbe szaggatjuk és kifőzzük. (ha a 
víz tetejére feljött, még kb. 2 perc).

 (Ha tojással vagy túró hozzáadásával készítjük a no-
kedlit, a készétel szénhidrát tartalma kevesebb lesz.)

Savanyúságot ne felejtsünk el hozzá fogyasztani!

RECEPTEK

Tápanyagtartalom – 1 főre:
Energia:  585  kcal, Fehérje: 35,2 g, zsír: 27,2 g, szénhid-

rát: 51 g
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Teljesőrlésű tortilla (6 db)

– ízlés szerint tölthető

Hozzávalók:
20 dkg teljeskiőrlésű liszt
5 dkg fehér liszt
1 tk. sütőpor
1 tk só
0,4 dl olaj
1–1, 5 dl meleg víz

Elkészítés:
1.  A tésztát a hozzávalókból összegyúrjuk. 

20 percig állni hagyjuk, majd 6 kis göm-
böcöt formálunk.

2. Ezeket egyenként kinyújtjuk palacsinta 
méretre és száraz palacsintasütőn fedő-
vel lefedve max 1 percig az egyik és még 
egy percig a másik oldalát sütjük.

3. Vizes konyharuhával takarjuk, ha kész, 
hogy ne száradjon ki.

Tápanyagtartalom – 1 darabban:
Energia:  205,3 kcal, 
Fehérje: 4,9 g, 
Zsír: 7,5 g, 
Szénhidrát: 26,3 g
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Pirított máj barnarizzsel, párolt 
vegyes zöldséggel 

(1 főre)

Hozzávalók: 
15 dkg csirkemáj
1 ek. olaj
5 dkg vöröshagyma
só, bors, fűszerpaprika
3 dkg (nyers) barnarizs
25 dkg fagyasztott 
sárgarépa-brokkoli-karfiol mix
1 ek olíva olaj, só

Elkészítés:
1. A hagymát aprítjuk, 1 ek olajon aranysár-

gára pirítjuk, tűzről lehúzva hozzáadjuk a 
fűszerpaprikát, elkeverjük.

2. A csirkemájat ehhez adjuk hozzá, majd a 
májak oldalait kissé megpirítjuk, pici víz 
hozzáadása után fedő alatt készre párol-
juk. A sót csak kész állapotban szórjuk a 
májra.

3. Forró sós vízben a barnarizst (melyből nyu-
godtan vásároljunk előfőzöttet!) kifőzzük.

4. A zöldség mix leghamarabb kuktában ké-
szül el, párolóbetétben. Ha ilyen nincs ott-
hon, pici víz aláöntésével a zöldség lassú 
lángon fedő alatt megpárolódik. Sózzuk.  
A körethez összesen 1 ek. olívaolajat ad-
junk.

Tápanyagtartalom – 1 főre:
Energia: 589 Kcal, Fehérje: 37 g, Zsír: 26,2 g, Szénhidrát: 40,2 g
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Diétás cikk  
és receptek:
Holzmann Brigitta
dietetikus
www.mitegyel.hu

Gombás zabpehely lepény (1 főre)

Hozzávalók:
2 db tojás
15 dkg csiperkegomba
1 ek. olaj
2 ek (30 g) zabpehely
só, bors, friss petrezselyem

Elkészítés:
1. A csiperkét szeletre vágjuk és az olajon párolni 

kezdjük. Sózzuk, borsozzuk.
2. Eközben a két tojást felütjük és villával alaposan 

összekeverjük, ebbe adjuk a 3 dkg zabpelyhet, 
ezt is sózzuk.

3.  A készre párolt gombára ráöntjük a tojásos ke-
veréket, majd lepényként fedő alatt lassú tűzön 
megsütjük.

4.  Tálaláskor friss petrezselyemmel és paradicsom-
cikkekkel fogyaszthatjuk.

Tápanyagtartalom – 1 főre:
Energia: 409,8 Kcal, Fehérje: 23,9 g, Zsír: 21,6 g, 

Szénhidrát: 24,7 g

http://mitegyel.hu


A diabétesz minden családot érint.
Ez a vakság, az amputációk 
a szívbetegségek, a veseelégtelenség 
és korai halálozás egyik fő oka. 
Egyszerű lépéssel csökkenthető a kockázat.  
Tudjon meg többet:
www.worlddiabetesday.org/prevent
#WorldDiabetesDay 

DIABÉTESZ:
ÓVD A CSALÁDOD!

50%
a 2-es típusú diabétesz

Több mint

megelőzhető

-ban



(DF)
www.diabforum.hu

https://diabforum.hu
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