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Viszonylagos nyári nyugalom után...  
Átmenetileg fellélegezhettünk. Két-három hónapon át ko-
ronavírusos beteg alig volt, a nyár elején oltásdömpinget 
láthattunk, levehettük a maszkot és zárt terekbe, rendez-
vényekre ismét nyugodtan mehettünk. De hát egyszer 
minden elmúlik, megjött az ősz, a delta variáns által uralt 
negyedik hullámmal együtt. A magyarországi pillanatnyi-
lag viszonylagos kedvező helyzet sajnos nem fog sokáig 
tartani. Közvetlen szomszédunknál, Romániában – ahol 
az átoltottság a hazainak a felét se éri el – soha nem lá-
tott mértékben tombol a pandémia, 300 felett jár a napi 
halottak száma és 92–93%-uk oltatlan volt. Roppant hi-

bát követ el a kormány, hogy nem hozza nyilvánosságra, hogy a Magyarországon Covid 
miatt megbetegedő, kórházba, majd lélegeztető gépre kerülő és elhunyt honfitársaink 
hány százaléka oltatlan, és láthatóan semmilyen kézzelfogható stratégiája nincs az átol-
tottság növelésére. (Az átoltottság terén az EU-ban a 20. helyre csúsztunk le!) Egyelőre 
újabb védelmi intézkedések megtételére sem kerül sor. A kormányfő a pandémia me-
nedzselésében hibát hibára halmoz: legutóbb kijelentette, hogy a maszk nem ér sem-
mit. Ez pedig tévedéseinek egyik legsúlyosabbika. Szerencsére egyre többen felveszik a 
maszkot – köztük jómagam is, – ha belépünk egy üzletbe, felszállunk egy tömegközleke-
dési járműre, jó néhányan szabad téren is viselik. Nemrég jártam Erdélyben és Belgrád-
ban, ott a maszkhordás zárt térben kötelező volt. Megint későn lépünk, mint a második 
és a harmadik hullám idején, aminek a következménye plusz 20.000 halott lett.

Számomra nagy öröm, hogy az összes betegem, köztük a 14 Covid-on átesett, de 
kórházba nem kerülő, főként fiatal, és többségében 1-es típusú diabéteszes már túl 
van a második oltáson és egy részük a harmadik vakcinát is felvette. (Előtte mindegyik 
kikérte a véleményemet.) Nagyon remélem, hogy ahogy eddig, úgy ezután se válik 
egyikük se a pandémia áldozatává.

Rátérve a diabétesz ellátásra: nagy pozitívum, hogy 1-es típusú betegeim sorban 
állnak a szöveti glükózmonitorozásért – a Medtronic céget váratlanul érte a roham és 
se szenzort, se távadót nem képes elegendő mennyiségben biztosítani. Pedig a szenzor 
az inzulin analógok bevezetése óta a legjelentősebb életminőség- és életkilátás-javító 
tényező. (Kár, hogy szenzor ügyben a hazai lehetőségekhez képest messze elhúzott 
az Abbott az új Libre 3 szenzorával és még nagyobb kár, hogy az utóbbi cég nem haj-
landó belépni a Kelet-Közép Európai piacra, még hazai céggel együttműködve sem, 
így a kéthetes új szenzorát továbbra is csak Hegyeshalmon túlról, 60 euróért lehet 
beszerezni, ami a hazai fizetőeszközünk romlása miatt is a legtöbb beteg számára meg-
fizethetetlen.) Viszont, ha a Medtronic új Guardian 3 szenzora nincs is a csúcson, a 
780 G-s inzulinpumpája, mely 1-es típusú betegek számára magas támogatással már 
rendelkezésre áll, a legtöbbet nyújtja a világon a teljesen automatizált, egyedi inzulin 
adagolása révén. Ami pedig a 2-es típusú diabéteszeseket illeti, örvendetesen egy-
re nagyobb hányaduk kerül át a heti egyszeri GLP-1 agonista (semaglutid, dulaglutid) 
kezelésre, mely nagyban elősegíti a súlycsökkenést is. A legfrissebb hír: megjelent a 
semaglutid kapszulás változata (nálunk még nem kapható). Végül csak reménnyel teli 
jelzem, hogy a Magyar Diabetes Társaság szeptemberben megválasztott új vezetősége 
fő céljául tűzte ki a Nemzeti Diabetes Regiszter létrehozását, mely, ha sikerül, a jelenle-
ginél sokkal több lehetőséget nyújt a szükséges és helyes kormányzati és egészségügyi 
döntések megvalósításához.
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A Banting, Best és Collip által előállított inzulinnak szar-
vasmarha és sertés pankreászból történő nagyüzemi 
gyártását még 1922 végén elkezdte a Lilly az Egyesült 
Államokban. Nem sokkal később Európában, elsősor-
ban Dániában (Novo) és Németországban (Hoechst) is 
megjelent. Egyre tisztább és hatékonyabb készítménye-
ket állítottak elő.

 
Kezdetben igen nagy nehézséget jelentett a készítmé-

nyek standardizálása, hiszen nem volt objektív mérce. 
Próbálkoztak a nyulakon elért hipoglikémiához szüksé-
ges mennyiségekkel, de ennek túl nagy volt a hibahatára. 
Végül 1/8 mg inzulint tekintettek 1 inzulin egységnek (E). 
(Jelölik még NE – Nemzetközi Egység – vagy IU – Interna-
tional Unit – formájában is.)

Ennek ellenére a különböző gyárak által előállított in-
zulinok hatáserőssége akár 30–50%-kal is eltérhetett 
egymástól. Elképzelhető, mint jelenthetett ez a betegek 
kezelése szempontjából. Kezdetben csak diabéteszes 
kóma közeli állapotban lévő betegeknél, kizárólag kórházi 
körülmények között alkalmaztak inzulint, sokszor csupán 
átmenetileg. Évekbe telt, amíg fokozatosan kidolgozták a 
kezelési sémákat. Ekkor még csupán a mai gyors hatású 
inzulinoknak megfelelő (a német alt-inzulinnak, az angol 
regular inzulinnak nevezett), durván 7–8 órás hatástarta-
mú készítmények álltak rendelkezésre, melyeket naponta 
2-3 alkalommal adtak a betegeknek. 

Először sokan azt gondolták, hogy a pajzsmirigy alul-
működésnél alkalmazott pajzsmirigy kivonathoz hasonlít-
ható, mint hormon, az inzulin is. Azonban nagyon hamar 
bebizonyosodott, hogy itt alapvető eltérésekről van szó. A 
pajzsmirigy készítményt naponta egyszer, szájon át lehe-

tett bevenni, míg az inzulint megfelelő egyéni adagokban 
naponta többször, injekció formájában kellett alkalmazni. 
Hamar felfigyeltek arra a problémára, hogy az inzulin túl-
adagolása vagy túl kevés szénhidrát fogyasztása esetén 
súlyos, akár eszméletlenséggel járó hipoglikémiás kóma 
léphet fel. Néhány év múlva, miután az akkori inzulinte-
rápia minden volt, csak nem fiziológiás, jelentkeztek az 
ún. késői szövődmények, elsősorban a veseelégtelenség. 
Tehát az inzulin ugyan egyre több életet mentett meg, a 
szövődmények a kezdetekben a betegek élettartamát je-
lentősen megrövidítették.

Az alkalmazást nagyon megnehezítette, hogy a vércuk-
rot a húszas években csupán kórházi laboratóriumokban, 
többórás bonyolult procedúra révén tudták meghatároz-
ni, ezért az első évtizedekben főként a vizeletcukor – szin-
tén bonyolult – meghatározásával helyettesítették a vér-
cukor mérését. 

A múlt század húszas éveiben a cukorbetegek gyors 
számbeli gyarapodása miatt folyamatosan az inzulin hi-
ányával kellett szembesülni világszerte. A készítmények 
drágák voltak, csak a gazdag emberek tudták megfizetni 
azokat. Ennek tükrében, mai viszonyaink ismeretében is 
őszinte tiszteletet érdemel a húszas évek közepén – mint 
azt a budapesti I. sz. Belklinika igazgatója, Bálint Rezső 
professzor a „Cukorbetegség és az inzulin” című monográ-
fiája bevezetőjében írta – az a tény, hogy „a Magyar kir. 
Népjóléti Minisztérium és annak ... kiváló vezetője Vass 
József miniszter elévülhetetlen jelét adta nagy szociális 
érzékenységének és alkotóképességének, amidőn olyan 
egyének számára, akiknek életük és munkaképességük 
fenntartására insulinra van szükségük és azt szegénysé-
güknél fogva megszerezni képtelenek, az állam költségére 

AZ INZULINKEZELÉS ELSŐ SZÁZ ÉVE

1.	ábra:	A	Lilly	első	inzulinkészítménye,	az	Iletin
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ingyen ad insulint, olyan példát mutatván ezzel, amilyen-
nel az egész világon … csak az insulin feltalálójának hazá-
jában, Kanadában találkozunk.” Tehát az inzulin Magyar-
országon a húszas évek közepe óta ingyen állt a betegek 
rendelkezésére, kezdetben túlnyomórészt millió pengőket 
felemésztő importból. 

Korányi András professzor még medikusként nézte vé-
gig, amikor 1923 őszén az I. Belklinika adjunktusa, az Ame-
rikát (nem repülővel, hanem hajóval) megjárt Karczag 
László a magával hozott inzulin 50, majd 30 E-es adagja-
inak intravénásan történt bevitelével vércukormérés nél-
kül – mivel arra a beteg súlyos állapota miatt nem volt 
idő – eszméletre térített egy két napja (hiperglikémiás, 
ketoacidózisos) diabéteszes kómában lévő fiatalasszonyt. 
A megrázó eseményt Korányi professzor így írja le: 

„A beteg eszméletre térésének első jelei a második dózis 
beadása után 20–25 perccel mutatkoztak. Megmozdult az 
ágyon fekvő jobb kar, ezt percek múlva követte a szempil-
lák néhány másodpercnyi kinyitása és zárása. A várakozók 
– és a kezelést végző adjunktus – feszültsége a tetőpontra 
hágott. Újabb öt-tíz perc telt el, s ekkor bekövetkezett a 
csoda! A beteg – bár nehézségek árán – felült ágyában, 
megdörzsölte szemeit, bizonytalanul körülnézett, és halk, 

de jól érthető hangon megkérdezte: „Vizit van? Olyan 
sokan tetszenek lenni!” A kérdés jogos volt. A kórterem 
ugyanis zsúfolt volt érdeklődő orvosokkal, személyzettel. 
Mindannyian egy valódi csodát éltünk át! Szemünk lát-
tára, egy közel három napon át kómában lévő beteg, az 
inzulin hatására visszanyerte eszméletét. A beteg rövid-
del később újra megszólalt. „Éhes vagyok” …Az adjunktus 
intésére mindnyájan elhagytuk a szobát… Mindannyian 
eufóriás állapotba kerültünk. Bár orvosi lapokból s a napi 
sajtóból tudtunk az inzulin életmentő hatásáról, a sze-
münk előtt lejátszódott drámai javulás extázisba hozott 
valamennyiünket… Amikor újra felkereshettük a beteget, 
már nyoma sem volt nem sokkal korábbi válságos állapo-
tának. Hófehér hálóingben, szépen megfésülve, mosoly-
gós arccal feküdt frissen húzott ágyában. Az adjunktus 
örömmel mondta, hogy a második inzulinadag beadása 
után egy órával levett vércukor eredmény már „csak” 160 
mg% (8,9 mmol/l) volt.”

 
Hamarosan megkezdődött a hazai inzulingyártás is. Elő-

ször a Chinoin gyárban (ma a Sanofi-Aventis leányvállalata), 
majd a Richter Gedeon gyárban is. A hazai inzulinok minő-
sége a húszas évek végére érte el az akkori világszínvonalat.

2.	ábra:	A	ferde	vonal	felett	a	hazai	inzulingyártás	felvázolt	rövid	története,	mely	1923-tól	a	kilencvenes	évek	közepéig	tartott.	
A	vonal	alatt	az	immár	százéves	„történet”	látható.	A	hatvanas	évek	végétől	ezek	az	inzulinok	az	egyre	szélesedő	import	révén	
mind	megjelentek	Magyarországon	és	uralták	az	inzulinok	piacát.
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Kezdetben csupán az itthon először „kristályos”, majd 
„sima” inzulinnak nevezett alt- vagy regular inzulin állt 
rendelkezésre. A harmincas években kidolgozták a nagy 
adag cinkkel kevert halsperma (protamin) hozzáadásával 
elhúzódó hatásúvá tett „cinkprotamin inzulint”, mely-
nek alkalmazása a harmincas évek végétől Magyaror-
szágon dominánssá vált. Innentől naponta egyszer ada-
goltak – meglehetősen nagy, 60–100 E-es adagokban 
– a cinkprotamin inzulint, esetenként sima inzulinnal egy 
fecskendőben keverve. A hazai cinkprotamin inzulin az 
ötvenes évek végéig „félig kész” állapotban volt; felhasz-
nálás előtt egy 1 ml-es „kicsapó” folyadékot kellett bele 
fecskendezni. A múlt század hatvanas éveinek végéig az 
inzulint naponta (többször) kifőzött, illetve alkoholt tartal-
mazó fém „parátuszban” tartott fém-üveg fecskendővel, 
és mai fogalmaink szerint hosszú és vastag, hamar kicsor-
buló tűvel adagolták. A betegek túlnyomó többsége nem 
használt vizeletcukor-meghatározó eszközt, vércukor-ön-
ellenőrzés még nem volt lehetséges és a vércukrot labora-
tóriumokban havonta-kéthavonta egy alkalommal éhomi 
állapotban ellenőrizték. Nem lehetett csodálkozni, hogy 
az inzulinnal kezelt cukorbetegek körében szinte hetente-
havonta lépett fel súlyos hipoglikémia, mely mentőorvosi 
beavatkozást tett szükségessé.

A hatvanas években terjedtek el a külföldön már évtize-
de használt kristályos cinkinzulin típusú inzulinkészítmé-
nyek (marha ultralente inzulin, sertés semilente inzulin és 
a kettő keveréke, a lente inzulin), melyeket gyorshatású 
inzulinnal keverve naponta kétszer alkalmaztak. Ezt köve-
tően jöttek be a negyvenes évek óta létező, szintén elhú-
zódó hatású NPH (Neutralis Protamin Hagedorn szerint 
készítve) inzulinok. Ekkor már túlnyomórészt Dániában 

gyártott inzulinokat használtak hazánkban. A hetvenes 
években további előrelépést jelentett a még mindig állati 
inzulinok nagyfokban tisztított, ún. monokomponens vál-
tozatainak megjelenése, ekkor váltotta fel a lentét a tisz-
tán sertés monotard inzulin.

 
Az inzulin továbbfejlesztésében és a humáninzulin elő-

állításában meghatározó szerepet játszott két, az Egyesült 
Királyságban, Cambridge-ben dolgozó tudós: Frederick 
Sanger (1918–2013), aki 1955-ben meghatározta az in-
zulin aminosav szekvenciáját és Dorothy Hodgkin (1910–
94), aki 1969-ben az inzulin háromdimenziós, térbeli 
struktúráját fedezte fel. Ezzel már megnyílt az út a humán 
inzulinok előállítása előtt.

Az újabb frontáttörést a humán inzulinok előállítása 
jelentette. Ugyanis a marhainzulin 3, a sertésinzulin 1 
aminosavban tér el az emberi inzulintól. Első lépésben 
a sertésinzulin kérdéses aminosavának kémiai módszer-
rel történt kicserélése útján állították elő a fél-szintetikus 
humáninzulint, majd biológiai úton, génmanipulált élesz-
tőgombával (Novo Nordisk), illetve génkezelt coli-baktéri-
ummal (Lilly) kezdődött el a valódi humáninzulinok gyár-
tása.

Ezek gyorshatású, kristályos cink es NPH típusú inzuli-
nok formájában kerültek széleskörű alkalmazásra. További 
egy évtizeden át már csupán a sertés Semilente inzulin 
képviselte az állati inzulinokat, egészen az ezredforduló 
után történt megszüntetéséig.

Eközben a nyolcvanas évek második felétől fokozatosan 
elterjedt a betegek körében végzett vércukor-önellenőr-
zés egy hazai cégnek köszönhetően (77 Elektronika Kft.) 
így hamarosan a fejlett országokban észlelt gyakoriság-
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gal mértek Magyarországon is, mely az új inzulinkezelési 
módok kidolgozásának alapját képezte. Ekkor indult meg 
az intenzív inzulinkezelés, melynél szétvált a szervezet 
folyamatos inzulinellátását biztosító bázisinzulinok és az 
étkezés okozta vércukor-emelkedést kivédő gyorshatá-
sú étkezési inzulinok adagolása. Ez minden korábbinál 
jobb anyagcsere-vezetést, a betegek életminőségének 
és életkilátásainak alig felbecsülhető javulását eredmé-
nyezte. A 2-es típusú cukorbetegek – és a kiskorú gyer-
mekek – kezelésének eszközévé váltak a gyárilag előkevert 
gyorshatású+NPH inzulinok.

Bár korábban mindent a humáninzulinoktól vártunk, 
hamar kiderült, hogy a gyorshatású inzulinok hatása a be-
adást követően túl lassan jelentkezik, és ezért nem képes 
az étkezést követő vércukor-emelkedést a kívánatos hatá-
rok között tartani. Az elhúzódó hatású NPH készítmények 
hatástartama pedig nem elegendő hosszúságú – mintegy 
14–16 órás és a hatás sem egyenletes –, a beadást köve-
tően 6–8 órával jelentős csúcsot képez. Ezért a lefekvés 
előtti alkalmazás eseten éjjel gyakran okoz hipoglikémiát, 
reggelre pedig a vércukor a lecsökkent hatáserősség miatt 
túlzottan megemelkedik. Éppen ezért már a kilencvenes 
években megindultak a kutatások egyrészt sokkal gyor-
sabb hatáskezdettel bíró, másrészt egyenletes, hosszú in-
zulinhatást biztosító készítmények kifejlesztésére.

Ami a gyorshatású inzulin lassú hatáskezdetét illeti, an-
nak oka abban rejlik, hogy a bőr alá juttatott inzulinmo-
lekulák először hatos kötésbe tömörülnek (hexamer for-
máció), mely a szövetközti nedvekben feloldódva lassan 
bomlik szét egyes molekulákra (monomerekre). Felszí-
vódni ugyanis csupán az egyes molekulák képesek. Azon-
ban ha a kettős aminosav láncot képező inzulinmolekula 
un. B-láncának végén megváltoztatják az aminosavak sor-
rendjét, a befecskendezett inzulinmolekulák nem csapod-
nak össze és felszívódásuk azonnal megkezdődik. Így hoz-
ták létre az ultragyors hatású ún. analóg inzulinokat. Ezek 
NPH inzulinná alakított, majd ezzel különböző arányban 
(25:75, 30:70, 50:50) kevert változatait is egyre gyakrab-
ban alkalmazzák.

Az inzulinmolekulán létrehozott más típusú változta-
tással elérték, hogy az inzulin savas vegyhatású legyen és  
a bőr alá juttatva kicsapódjon. A kicsapódott (precipitáló-
dott) inzulin lassan és egyenletesen szívódik fel és kb. 24 
órás hatástartamot biztosit. Ez a glargin inzulin. Más mód-
szerrel az inzulinmolekulához zsírsavláncot kapcsoltak, 
mely jelentősen lelassítja a bőr alatti zsírszövetbe fecsken-
dezett inzulin felszívódását, és így 18–22 órás egyenletes 
inzulinhatást biztosit. Ez a detemir inzulin. A leghosszabb 
(40 órás) hatástartamú a degludec inzulin, illetve néhány 
éve forgalmazzák a glargin inzulin háromszoros (300 E/ml) 
töménységű változatát is, melynek hatástartama közel 30 
órára emelkedett. Az ultragyors hatású és hosszú hatás-
tartamú analóg inzulinokkal már az élettani inzulin-elvá-
lasztás utánzására is képesek lehetünk az intenzív inzu-
linkezelés körülményei között. Végül, 2021-ben közölték 

az első vizsgálatokat a Novo Nordisk egyhetes hatástar-
tamú, egyenletes hatású és így hetente egyszer alkalmaz-
ható icodec bázisinzulinjáról, mely, hogy a naponta adott 
glargin vagy más bázisinzulin volumenét ne növeljék, 700 
E/ml töménységű és kizárólag a 2-es típusú diabéteszesek 
számára ígér meghatározó továbblépést.

Furcsa ellentmondás: míg korábban kifejezett törekvés 
volt a marhainzulinról sertésinzulinra történő váltás, majd 
az emberi inzulinnal azonos (humán) inzulinok előállítása, 
a kezelés szempontjából rendkívüli előnyöket rejtő analóg 
inzulinok használatával jobban távolodtunk a humáninzu-
lin molekulától, mint az a marhainzulin esetében volt. 

Forradalmi változások következtek be az elmúlt 25–30 
évben az inzulinadagoló eszközök területén is. Egyrészt 
a nehézkesen kezelhető, ám egyre korszerűbb, egyszer 
használatos fecskendőket és inzulinampullákat felvál-
tották a patronos inzulinkészítményeket adagoló, töltő-
tollszerű inzulin pen-ek, melyek speciálisan a különböző 
inzulingyártó cégek inzulinpatronjaihoz készültek. Az el-
múlt 10 évben megjelentek az előtöltött inzulintollak is, 
melyek kiürülésüket követően eldobhatóak. Másrészt az 
inzulinadagolást forradalmasító és az ultragyors hatású 
inzulinokat folyamatosan adagoló, az élettani viszonyokat 
leginkább megközelítő inzulinpumpák is egyre jobban ter-
jednek, főként a fiatal 1-es típusú cukorbetegek körében, 
miután használatukat, valamint több mint egy éve a szö-
veti glükózmonitorozást is támogatja az egészségbiztosító.

Mint aktualitást szükséges megemlíteni, hogy az inha-
lációs inzulinkészítmények alkalmazása 2007–2008-ban 
az Egyesült Államok kivételével lekerült a napirendről és 
így valószínűleg hosszabb távon csak az injekciós (illetve 
pumpás) inzulinkezelés marad az egyetlen kezelési mód.

Mindehhez jelentősen hozzájárul a vércukor-önellen-
őrzést lehetővé tevő mérőműszerek (glukométerek) és 
csíkjaik újabb és újabb generációinak megjelenése. Ezek 
használatával és az analóg inzulinkészítmények adagolá-
sával a kellő szinten edukált cukorbeteg anyagcseréje irá-
nyítójává válhat és az egészséges társaikhoz közel hasonló 
életminőséget érhet el. Az intenzív inzulinkezelést és az 
inzulinpumpa-kezelést forradalmasítja a folyamatos szö-
veti glükózmonitorozás, mely – a támogatásnak köszön-
hetően – gyorsan terjed a hazai 1-es típusú cukorbetegek 
körében.

Befejezésként ki kell jelenteni, hogy az orvostudo-
mány, a terápia történetében az inzulin egyedülálló 
csoda. A 100 évvel ezelőtti gyógyszerek közül talán 
csak az aszpirint használjuk még. Viszont az inzulin 
esetében olyan, 100 éve folyamatosan tartó fejlődést 
követhetünk, mely egyetlen más gyógyszer esetében 
sem tapasztalható, és a további, még a legtöbb szak-
ember számára is alig felfogható fejlődés is páratlan-
nak ígérkezik.

Dr.	Fövényi	József



8 | DIABFÓRUM 

Az inzulint először 1921-ben izolálták, és az 1920-as 
években fejlesztették ki terápiás szerként. A kezdeti 
nyers készítményeket rövid hatástartamuk miatt na-
ponta többször injektálták. Ezt követően kutatások 
sorozatát folytatták le a naponta egyszer adagolható 
inzulin kifejlesztésére. 

Az évtizedek során számos ilyen készítmény került for-
galomba, köztük a cinkprotamin inzulin, a surfen inzulin, a 
globin inzulin, az NPH inzulin és a cink inzulin szuszpenzi-
ók (lente inzulinok (1. ábra). A cél elsősorban az injekciók 
számának és ezáltal a beteg terheinek csökkentése volt. 

Az inzulin radioimmun vizsgálatának kifejlesztésével 
nyilvánvalóvá vált, hogy a fiziológiás inzulin szekréció két 
részből áll: az étkezések közötti és éjjeli alacsony szintű 
és viszonylag stabil ún. bazális inzulin elválasztásból és az 
étkezések nyomán gyorsan fokozódó, 2-2 ½ órán át tar-
tó magas inzulin elválasztásból. A kettő aránya egészsé-
ges embernél kb. 50–50%. Ezt követően, ahogy a modern 
inzulinterápia fejlődött, megkönnyítve a vércukorszint 

önellenőrzésével, nyilvánvalóvá vált, hogy a bazális inzu-
linkészítményekben rejlő csúcsok, például a szuszpenziós 
NPH vagy a lente inzulinok, komoly hipoglikémia kocká-
zatával járnak, különösen, ha a betegek a beadás előtt 
nem egyenletesen keverték fel a szuszpenziót. Ezen kívül 
ezeknek az inzulinoknak nem volt elég hosszú a hatástar-
tamuk ahhoz, hogy naponta egyszer alkalmazzák őket. Kö-
vetkezésképpen a tiszta vizes oldatforma mellett a bazális 
inzulinanalógok, például a glargin inzulin (Lantus) és a 
detemir (Levemir) inzulin kifejlesztésének két célja volt: 
az inzulincsúcsok kiküszöbölése és a hatás meghosszabbí-
tása, megközelítve a 24 órát. A második generációs bazális 
inzulinanalógok, például a degludec inzulin (Tresiba) és az 
300 E/ml töménységű glargin inzulin (Toujeo) további elő-
relépést eredményeztek azáltal, hogy az inzulinprofilok 
laposabbak és a 24 órán túl is tartósan működnek.

 
A heti egyszeri glukagonszerű peptid 1 receptor (GLP-

1) agonisták sikeres használata nyomán a gyártók elkezd-
tek a 2-es típusú diabétesz kezelésében hetente egyszer 
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A HETI EGYSZERI INZULIN KÖZELI 
REALITÁS

1.ábra.	Az	inzulin	fejlődésvonala.	Zölddel	az	étkezéssel	kapcsolatos	inzulinok	fejlődése,	pirossal	a	bázis	inzulin	fejlődése;	
lilával	pedig	az	inzulin	felfedezése	és	az	emberi	inzulinok	előállítása	lett	kiemelve.
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adható inzulinkészítményeket kifejleszteni. Tavaly jelent 
meg egy ilyen készítmény, az icodec inzulin kezdeti klini-
kai vizsgálatáról szóló jelentés. Ebben az inzulinnal még 
nem kezelt, 2-es típusú diabéteszeseknél a hetente egy-
szer adott icodec inzulint hasonlították össze a naponta 
egyszer adagolt glargin inzulinnal egy kettős vak place-
bo-kontrollos vizsgálatban. Annak ellenére, hogy szigorú 
titrálási algoritmust alkalmaztak (heti dózisnövekedés 28 
egység/hét) és agresszív éhomi glükóz célérték (3,9–6,0 
mmol/L), az inzulinok nem különböztek egymástól a 
HbA1c jelentős mértékű csökkentésében vagy a súlyos 
hipoglikémia gyakoriságában.

A Diabetes Care ezen számában két jelentés tovább bő-
víti az icodec inzulin klinikai potenciálját. (Mindkét közle-
ményről a DiabFórum előző, májusi számának 64. oldalán 
referáltam az online megjelenés időpontjában – a ref.) 
Az egyikben olyan 2-es típusú cukorbetegeknél, akiknél a 
bazális inzulin kezelése nem megfelelő, az icodec inzulinra 
vagy a glargin inzulinra váltanak. Ebben a tanulmányban 
az icodec inzulin adagolásának két formáját értékelték, 
amelyek közül az egyik olyan telítő dózist tartalmazott, 
amelyben a kezdetnél dupla adagot alkalmaztak, figye-
lembe véve azt a megfontolást, hogy egyébként az egyen-
súlyi állapotú inzulinszint elérése hosszabb ideig tart. Ki-
derült, hogy az elsődleges kimenetel, a 3,9–10,0 mmol/l 
tartományban eltelt idő (TIR) a 15. és 16. héten folyama-
tos glükózmonitorozással értékelve, statisztikailag szig-
nifikánsan jobb volt a telítő dózissal a glargin inzulinnal 
összehasonlítva, és számszerűen jobb, mint amikor dupla 
telítő dózist nem alkalmaztak. A hipoglikémia gyakorisága 
megegyező volt az 100 E/ml töménységű glargin inzulin-
nal, és a kezdeti dupla dózis azt nem befolyásolta.

A második vizsgálatban, amelyben szintén inzulin-naiv, 
2-es típusú diabéteszesek vettek részt, az icodec inzulin-
nak három különböző titrálási stratégiáját hasonlították 
össze, egy glargin inzulin-csoporttal együtt. A glargin inzu-
linos csoport és az icodec inzulinos csoportok közül kettő 
éhomi glükóz célértéke 4,4–7,2 mmol/l volt, az egyikben 
heti 28 egység dózisemelést használtak, ami megfelel a 
4 egység/nap értéknek a glargin csoportban, míg a má-
sikban kisebb dózisnövelést (21 egység/hét) alkalmaztak. 
A harmadik icodec inzulinos csoport tagjainál mind az 
agresszív éhomi glükóz célt (3,9–6,0 mmol/l), mind a na-
gyobb dózisnövelést (28 egység/hét) együtt alkalmazták. 
Az elsődleges eredménynek ismét a vércukor céltartomá-
nyon (TIR) belüli arányát tekintették, a 15. és 16. héten 
folyamatos glükóz monitorozással értékelve. Jelentős ja-
vulást tapasztaltak a TIR-ben, de az agresszív glükóz cél-
pontú csoportban több volt a hipoglikémia. Bár a szerzők 
arra a következtetésre jutottak, hogy a kisebb heti dózis-
emeléssel járó kezelési mód a „legjobb egyensúlyt” mu-
tatta a glikémiás kontroll és a hipoglikémia kockázata kö-
zött, a kommentátor úgy véli, hogy a fő különbség inkább 
az agresszívebb glükóz-céllal (3,9-6,,0 mmol/l) szemben a 
hipoglikémia volt, és hogy bármelyik titrálási megközelítés 

ésszerű a 4,4-7,2 mmol/l-es éhomi vércukorcél mellett. A 
vizsgálatban egyáltalán nem volt súlyos hipoglikémia, és 
a 15. és 16. héten a vércukor céltartomány alatt töltött 
időtartama minimális volt.

Ezek a vizsgálatok segítik annak megértését, hogy a heti 
egyszeri inzulin hogyan használható biztonságosan. A ko-
rábbi kommentátorok által a kezdeti icodec-vizsgálattal 
kapcsolatban kifejezett aggályok az agresszív célpontok 
és a szigorú titrálási stratégia miatt merültek fel. Lingvay 
Ildikó és mtsai. vizsgálata során megoldotta az éhomi vér-
cukorcélt érintő aggodalmat az éhgyomri glükóz-cél meg-
emelésével. Tudomásul kell venni, hogy az egészséges 
egyéneknél a nap nagy részében közel állandó a bazális in-
zulinszint, és hogy a heti egyszeri, emelkedés nélküli szinte 
vízszintes, egyenletes inzulinszint elméletileg nem vezet-
het önmagában jelentős hipoglikémiához. Hipoglikémia 
előfordulhat szórványos testmozgás vagy kihagyott étke-
zés közben, de általában nem lehet fontos kérdés. Ennek 
ellenére további vizsgálatokra van szükség, ahol ezeket a 
kérdésekre (pl. testedzés) is keresik a választ.

A heti egyszeri inzulin átalakíthatja a diabétesz kezelé-
sét. Ez nagy valószínűséggel a 2-es típusú cukorbetegség 
esetében következik be, mivel ez drámai módon csökken-
tené a napi inzulininjekciók terheit, és valószínűleg növel-
né a terápia hűséget, akárcsak a heti egyszeri GLP-1 ana-
lóg terápia. Sőt, bebizonyosodott, hogy a bazális inzulin 
GLP-1 analóggal kombinált terápiája – mind a Xultophy, 
mind a Suliqua – javítja a glikémiás kontrollt, miközben 
korlátozza az egyes komponensek mellékhatásait. Követ-
kezésképpen el lehet képzelni, hogy a heti egyszeri inzulin 
kombinálható egy heti egyszeri GLP-1 analóggal és egy 
kombinált új készítmény használata egyszerűbb, és a be-
tegnek csak hetente egyetlen injekciót kell adnia.

A heti inzulin valószínűleg vonzó az 1-es típusú cukor-
betegek számára is, bár ehhez további vizsgálatokra van 
szükség. Elképzelhető, hogy a heti egyszeri bazális inzu-
lin lehetővé tenné az 1-es típusú diabéteszesek számára, 
hogy csak az étkezési inzulinnal foglalkozzanak, így teljes 
rugalmasságot biztosítva az étkezés időzítésében, a napi 
étkezések számában és az étkezés tartalmában.

A szerzőket meg kell dicsérni, amiért a vércukor cél-
tartományt (TIR) választották az eredmények kiértékelé-
séhez, ami meglehetősen újszerű. Valójában a jelenlegi 
tanulmányok egy másik tanulsága az, hogy a TIR hasznos 
és kívánatos eredménymérő, amelyet a klinikai vizsgála-
tok során fel kell használni. A TIR a betegek kezelésének 
fontos értékeléseként szerepel, és szerepel a jelenlegi 
diabétesz kezelési formákban. A heti inzulin valószínűleg 
megváltoztatja a cukorbetegség kezelésének területét, és 
fontos terápiás előrelépést jelent. 

Valójában, ahogy Jacques Mirouze írta, az inzulin „non-
stop forradalom”.

(Forrás:	Diabetes	Care	2021.	július;	44(7):	1459-1461.)
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https://doi.org/10.2337/dci21-0011
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A Diabétesz Világnap (World Diabetes Day)  
2021–23 fő témája: 

A diabétesz gondozáshoz való hozzáférés

DIABÉTESZ VILÁGNAP 2021 
„HOZZÁFÉRÉS A DIABÉTESZ GONDOZÁSHOZ”

 
• A világon a diabéteszesek milliói számára nem el-

érhető a diabétesz gondozás.
• A cukorbetegek folyamatos gondozást és megfe-

lelő támogatást igényelnek, hogy kezelhessék ál-
lapotukat és elkerüljék a szövődményeket.

Nem várhatunk tovább:
• Gyógyszert, technológiákat, anyagi támogatást és 

gondozást szükséges biztosítani minden diabéteszes 
számára, aki ezt igényli.

• A kormányok növeljék a cukorbeteg ellátásba és a 
diabétesz megelőzésébe fektetendő beruházásokat.

Az inzulin felfedezésének centenáriuma egyedülálló lehetőséget teremt arra,  
hogy ésszerű változások következzenek be a több mint 460 millió cukorbeteg és a 

diabétesz kockázatával fenyegetett milliók számára.

Ha nem most, akkor mikor?

HOZZÁFÉRÉS AZ INZULINHOZ
   HA NEM MOST,

AKKOR MIKOR?

100 évvel a felfedezése után 
cukorbetegek millióinak 
elérhetetlen a szükséges inzulin

www.worlddiabetesday.org

#WorldDiabetesDay #IfNotNowWhen

https://worlddiabetesday.org/
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célunk, hogy a hazánkban élők 
életminősége javuljon.

A betegeket
középpontba

helyezve

a helyi
közösségekkel

együttműködve

becsülve
munkatársainkat

tisztelve
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ÉVSZÁZADOS 
TRADÍCIÓ ÉS 
NEMZETKÖZI 

SZAKÉRTELEM

A Sanofi nemzetközi vállalatként vezető szerepet tölt be az élettudományok terén. 
A betegek igényeit szem előtt tartva kutatja, fejleszti és teszi elérhetővé 
készítményeit és innovatív megoldásait a diabétesz, a szív és érrendszeri 
betegségek, az onkológia, a humán vakcinák, az innovatív gyógyszerek, a vény 
nélkül kapható készítmények és a ritka betegségek területein.

A magyarországi Sanofi évszázados hagyományaira építve, több mint 2000 
munkatársával elkötelezetten dolgozik a magyar emberek egészségéért.
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Az Amerikai és az Európai Diabetes 
Társaságok ez év szeptember 30-án 
közös állásfoglalást tettek közzé az 
1-es típusú diabétesz diagnosztizá-
lásáról, elkülönítő diagnózisáról és 
kezelési módjairól. A 293 irodalmi 
hivatkozás nélkül tisztán 30 oldalas 
állásfoglalásból csupán a leglénye-
gesebb újdonságokat emeljük ki.

Ami a differenciál diagnosztikát ille-
ti, a 2-es típusú diabétesztől az inzulin 
bevezetésének rövid időn belüli – ha 
nem azonnali – szükségességét eme-
lik ki. Így is jellemző, hogy a 30 év fe-
lett fellépő 1-es típusú diabéteszesek 
közel 40%-át kezdetben 2-es típusú-
nak minősítik. A monogénes diabé-
teszt gyakran diagnosztizálják 1-es 
típusúnak, mivel általában nagyon 
fiatal korban – sokszor csecsemők-
nél – jelentkezik. Ezen egyéneknél 
viszont magas a C-peptid szint. Ilyen-
kor az inzulinkezelés felfüggesztésére 
és szulfanilurea kezelés bevezetésére 
van szükség.

A diagnózis felállításában fontos 
szerepet játszik az autoantitestek 
kimutatása. Legfontosabb a GADA, 
mellette az IA-2 és kevésbé specifikus 
az ICA teszt pozitivitása. Az európai 
fehér populációban azonban 5–10%-
ban egyáltalán nem mutathatók ki 
antitestek. Fontos lehet a C-peptid 
vizsgálat már megkezdett inzulin ke-
zelést követően. Ezt étkezés után 5 
órán belül kell elvégezni.

A folyamatábrán látható, hogy 
mennyire bonyolult lehet a 35 év alat-
ti (baloldalt) és a 35 év feletti (jobb-
oldalt) 1-es típusú diabéteszesek ese-
tén a diagnózis felállítása.

AZ ADA ÉS AZ EASD KÖZÖS 
ÁLLÁSFOGLALÁSA A FELNŐTTKORI 
1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZRŐL

Az anyagcsere-vezetés célértékei:
Megnevezés Célértékek
HbA1c 7% alatt
Éhomi és étkezések előtti vércukor 4,4–7,2 mmol/l
Étkezés utáni 1-2 órás vércukor 10 mmol/l alatt
Vércukor a céltartományon (4-10 mmol/l) 
belül

az idő 70%-a felett

Vércukor a hipoglikémiás tartományban 
(4% mmol/l alatt

az idő kevesebb, mint 4%-ában

Vércukor 10 mmol/l felett az idő kevesebb, mint 25%-ában
Vércukor 13,9 mmol/l felett az idő kevesebb, mint 5%-ában
A vércukor variabilitása 36% alatt
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Az ajánlás nagyon részletesen fog-
lalkozik a frissen diagnosztizált 1-es 
típusú cukorbetegek oktatásával, 
pszichés támogatásával, az önke-
zelés és önellenőrzés készségeinek 
megtanításával és begyakorlásával. 
(Ez az ami jelenleg is leginkább hi-
ányzik Magyarországon és általában 
Kelet-Közép Európában.) A vércukor-
önellenőrzés elengedhetetlen felté-
tele az inzulinkezelés elkezdésének. 
Még több eredményt kínál a folya-
matos szöveti glükózmonitorozás 
(CGM). (Főként az első terén a világ 
élvonalában állunk. Talán sikerül a 

glükózmonitorozásban is lassan le-
dolgozni a lemaradásunkat.) Főként 
gyakori magas vércukorértékeket 
produkáló egyéneknél hasznos lehet 
a vizelet- (vagy vér-) ketontest ellen-
őrzés is.

Ami az inzulinkezelést illeti, egy-
értelműen az intenzív inzulinkezelés 
azonnali bevezetését ajánlják, ami 
napi egyszeri hosszú hatástartamú 
analóg bázisinzulin és étkezések előtt 
adott gyorshatású analóg inzulin al-
kalmazását jelenti. (Megjegyzendő, 
hogy ez a világ számos pontján, köz-
tük az Egyesült Államokban Indiában 

és Afrikában korlátozott mértékben 
alkalmazható ajánlás, hiszen meg-
felelő egészségbiztosítás híján jó ha 
valaki hozzá juthat a sokkal kevés-
bé megfelelő humán gyorshatású és 
NPH inzulinokhoz.)

Az alábbi táblázatban látható, hogy 
felülről lefelé haladva az inzulinkeze-
lés előnyei, biztonságossága és költ-
ségvonzata csökken, a pumpakezelés 
esetén az előnyök meghaladják az in-
tenzív inzulinkezelését, de a költség-
vonzat sokkal nagyobb. (folytatjuk)

(Forrás:	Diabetes	Care,	Diabetologia,	
2021.	szeptember	30.)

Inzulin rezsimek Rugalmasság
Hipoglikémia 

kockázat 
minimalizálása

Költségvonzat

Intenzív inzulinkezelés 
ultra hosszú hatású 
analóg bázisinzulinnal és 
ultragyors analóg inzu-
linnal

+++ +++ +++

Intenzív inzulinkezelés 
NPH humán bázisinzulin-
nal és ultragyors hatású 
inzulinnal

++ ++ ++

Intenzív inzulinkezelés 
humán NPH és gyorsha-
tású inzulinokkal

++ + +

Napi kétszeri inzulin-
kezelés humán NPH és 
gyorshatású inzulinok 
keverékével

+ + +

Inzulinpumpa kezelés (CGM-mel együtt)

Hibrid zártrendszerű 
automata pumpa +++++ +++++ ++++++

Inzulinpumpa az inzulin 
adás felfüggesztésével 
alacsony értékek esetén

++++ ++++ +++++

Automatika nélküli inzu-
linpumpa kezelés +++ +++ ++++

https://doi.org/10.2337/dci21-0043
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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 glükóz 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 (2021. OKTÓBER)

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

toll
Ultra gyorshatású analóg inzulinok étkezés előtt 0–10 perccel adagolva
• Humalog, NovoRapid, Apidra. Patron, előretöltött toll
• Liprolog előretöltött tollban: 200 E/ml töménységű liszpro inzulin
• Liprolog Junior KwikPen előretöltött tollban: 100 E/ml és 300 E/ml 

töménységű liszpro inzulin
Közepes hatástartamú NPH inzulinok
• Insulatard, Humulin N, Insuman basal. Ampulla, patron, előretöltött 

toll
Humán gyorshatású és NPH inzulinok keverékei, étkezés előtt 30 perc-
cel adagolva
• Humulin M3, Insuman Comb 25, Insuman Comb 50. Ampulla, pat-

ron, 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
Semaglutid: Ozempíc 0,25, 0,5 és 1 mg-ot tartalmazó 
előretöltött tollban
Hosszú hatástartamú degludek inzulin + liraglutid 
keveréke: Xultophy, napi egyszeri alkalmazásra
Glargin inzulin + lixisenatid keveréke: Suliqua 10-40, 
Suliqua 30:60

SGLT-2 gátló szerek
Dapagliflozin: 
Forxiga, 5mg, 10 mg, 1x naponta
Dapagliflozin+metformin: 
Xigduo, 5+1000 mg 2x naponta
Empagliflozin: Jardiance, 10mg, 25 mg, 1x naponta
Empagliflozin+metformin: 
Synjardy, 5+850, illetve 5+1000 mg, napi 2x
Ertugliflozin: Steglatro, 5 mg
Ertugliflozin+metformin: 
Segluromet 2,5 mg +1000 mg 
Ertugliflozin+sitagliptin:
Steglujan 5 mg + 100 mg

Inzulinkészítmények

2021/4. OKTÓBER | 15 

Gy
óg

ys
ze

r



16 | DIABFÓRUM 

Gy
er

m
ek

di
ab

ét
es

z BESZÁMOLÓ 
MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 
ÉS AZ MDT KÖZÖS GYERMEKDIABETES 
SZEKCIÓJÁNAK XXXVI. KONFERENCIÁJÁRÓL

A várva várt kongresszust, a 
pandémia miatt egy éves kihagyás-
sal a Debreceni Egyetem Klinikai 
Központ Gyermekgyógyászati Klini-
ka, A Gyermekklinika Alapítványa 
„Gyermekeinkért” Felszeghy Enikő 
doktornő vezetésével elegáns kör-
nyezetben, a Debreceni Egyetem 
Aulájában 2021. október 7-9 között 
szervezte meg. A résztvevők (orvo-
sok, diabetológiai szakápolók, nő-
vérek, diétetikusok és civilek) szá-
ma imponálóan magas, 215 volt. 

A megnyitó ünnepély kiemelkedő 
eseménye Novák Katalin Családokért 
felelős tárca nélküli miniszter asszony 
köszöntője volt, aki az elmúlt évek-
ben számos, a diabeteses gyermeke-
ket segítő kormányhatározat, rende-
let mozgatórugója volt.

A kongresszus a civilek bemutatko-
zásával kezdődött. Szívet melengető 
érzés volt látni és hallani egyre bő-
vülő, terebélyesedő tevékenységü-
ket, amivel élhetőbbé, élvezhetőbbé 
teszik a diabetesszel élő gyermekek 
életét. Tevékenyen vesznek részt az 
edukációban is előadások, táborok, 
közös foglalkozások szervezésével, 
könyvírással. Ebben a szekcióban a 
résztvevők nyolc előadást és két kis-
filmet mutattak be.

Mindig nagy érdeklődés és vára-
kozás előzi meg a gyermekdiabetes 
epidemiológiai adatokról szóló elő-
adást, ami országos kitekintést tesz 
lehetővé. A 2014–18 közötti számo-
kat magába foglaló előadásban el-
hangzott, hogy miközben az elmúlt 
30 év alatt az incidencia több mint 
kétszeresére emelkedett, a növeke-

rosabb együttműködésére van szük-
ség a célok megvalósításához.

Napjainkban egyre több diabetes 
teambe épült már be a pszichológus 
is, akinek az aktív részvétele a gon-
dozó munkában nélkülözhetetlen. 
Ebben a témakörben is több elő-
adás hangzott el a lelki egészségről, 
az adherenciáról, és a hétköznapi 
traumatizációkról.

Szomorú világjelenség az elhízott 
felnőttek mellett az elhízott gyerme-
kek számának ugrásszerű növekedése 
is. Így nem meglepő, hogy a kongresz-
szuson külön szekció témája volt az 
obezitás és annak a szénhidrát anyag-
cserére gyakorolt hatása. A kérdés 
tárgyalása rendkívül időszerű, mert 
a 2-es típusú diabetes előfordulása a 
gyermekpopulációban is ijesztően nő.

dés üteme az utóbbi évtized-
ben jelentősen lelassult. A 
diabetes incidenciájában ha-
zánkban nem találtak lénye-
ges regionális különbségeket. 
A diagnózis idején észlelt 
anyagcserehelyzetet kifeje-
zett hyperglycaemia és ma-
gas ketoacidózis prevalencia 
jellemezte, igen jelentős he-
terogenitással. Ez arra mutat 
rá, hogy még van feladatunk 
a korai diagnózis felállításáért 
folytatott küzdelmünkben.

Aktualitása miatt érthető 
módon külön teret kaptak 
a COVID-19 pandémiával és 
annak a diabeteses gyerekek 
mindennapjaira és anyagcse-
re helyzetére gyakorolt hatá-
sával foglalkozó előadások. 
Egy bevezető összefoglalót 
követően hallhattunk arról, hogy a 
diabetessel élő gyerekek anyagcsere-
helyzetét általában nem befolyásolta 
kedvezőtlenül a COVID-19, ugyan-
akkor a prezentációs ketoacidózis 
amúgy is magas előfordulása a 
pandémia alatt tovább emelkedett.

Számos előadás foglalkozott a 
dietetikai ismeretekkel, illetve eduká-
cióval, valamint a különleges, gyakran 
szélsőséges (alacsony szénhidrát tar-
talmú, vegetariánus) diéta hatásaival. 
Nagyon fontos ez a téma, hiszen tud-
juk, hogy még a legkorszerűbb kezelé-
si módszerek sem mellőzhetik a meg-
felelő dietetikai tudást. Az előadások 
közös következtetése volt, hogy még 
több edukációra (és re-edukációra), 
valamint az orvos és a dietetikus szo-
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AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN (IS) EMELKEDETT 
A DIABÉTESZES KETOACIDÓZIS GYAKORISÁGA

Az amerikai multicentrikus „SEARCH for Diabetes in 
Youth” regiszter adatai szerint az Egyesült Államokban 
2002 és 2010 között a diabéteszes ketoacidózis (DKA) gya-
korisága az újonnan felismert 20 évesnél fiatalabbak kö-
zött (ún. prezentációs ketoacidózis) mintegy 30%-os volt.

A munkacsoport legújabb közleménye (Elisabeth T Jensen 
és munkatársai: Diabetes Care 2021 július; 44(7): 1573-
1578.) a 2010–2016-os periódus adatait elemzi.

A négy régiót (Washington, South Carolina, Ohio, Co-
lorado) és egy kaliforniai magánkórházat magában fogla-
ló regiszterbe a vizsgált hét év alatt összesen 7743 fiatal 
került be, többségük (65%) az úgynevezett nem spanyol-
eredetű fehér (non-Hispanic White) etnikai csoportba tar-
tozott.

A DKA gyakorisága 38.5%-os volt, korcsoportok szerint:
  0–4 év      46.7% 5–9 év      37.7%
10–14 év   39.5% >15 év      29.7%

A két nem között nem volt különbség. A DKA gyakori-
sága 2010 és 2016 között 35.3%-ról 40.6%-ra növekedett 
(ábra). Az emelkedés legkifejezettebb a 10–14 éves kor-
csoportban és a fiúkban volt.

Egy 13 országra kiterjedő nemzetközi vizsgálatban 
(Cherubini V és munkatársai: Diabetologia 63, 1530–1541 
(2020).) a 2006–2016 közötti időszakban átlagosan 29.9%-
os gyakoriságot találtak, az országok közötti jelentős kü-
lönbségekkel. A prevalencia emelkedett Ausztráliában, 

A gyermekdiabétesz rovat  
cikkeinek szerzője, referálója:

Dr. Soltész Gyula
gyermek-diabetológus,
emeritus egyetemi tanár

Németországban és az Egyesült Államokban, csökkent 
Olaszországban.

Hazánkban a prezentációs ketoacidózis gyakorisága a 
század első évtizedében 35.1%, és stabil volt. A legutóbb 
elemzett 2014 és 2018 közötti időszakban sajnos emelke-
dett, 32.4%-ról 41.1%-ra.

A varia szekcióban számos érdekes 
téma került terítékre, mint az inzu-
linallergia, a társbetegségek, illetve a 
szövődmények szűrése, a testösszeté-
tel vizsgálata és a D-vitamin szerepe. 

A gazdag tudományos programhoz 
nyolc cégszimpózium is csatlakozott, 
amelyek szintén egy-egy fontos téma 
köré (a 100 éves inzulin diadalútja, a 
súlyos hipoglikémia, az újfajta bázis 
inzulinok alkalmazása, a legmoder-
nebb technológiát képviselő hibrid 
„closed loop” rendszerű inzulinpum-
pa, a telemedicina és az obezitás) 
csoportosultak.

Az idei kongresszus felkért előadója 
Dr. Balogh István, az MTA Doktora, 
a Debreceni Egyetem Laboratóriumi 
Medicina Intézet Humángenetikai 
Tanszékének vezetője volt. Nagy vá-

rakozással megelőzött referátuma a 
monogénes diabetesek genetikájáról 
szólt. Ezeket a viszonylag ritka kór-
képeket csak az elmúlt évtizedben 
„tanultuk meg”, amióta a genetikai 
diagnózisuk – hazánkban elsősorban 
az előadó tevékenysége nyomán – el-
érhetővé vált. Igaz ugyan, hogy ezek 
a kórképek a diabeteses betegeknek 
csupán néhány százalékát érintik, 
de az ő számukra hatalmas jelentő-
séggel bír a korrekt diagnózis, amely 
sokszor az inzulinkezelésnek tablettás 
terápiával történő felváltását jelenti. 
A téma aktualitását és a gyermekko-
ri diabetes sokszínűségét tükrözve 
a kongresszuson még több előadás 
hangzott el a monogénes diabetesek-
ről, illetve a diabetessel járó komplex 
szindrómákról.

Az idén az új vezetőség megválasz-
tását is magába foglaló közgyűlést a 
Barta Lajos-díj átadása fémjelezte. A 
díj idei kitüntetettje Dr. Niederland 
Tamás főorvos volt, aki előadásában 
a diabeteses gyermekek gondozásá-
ban kifejtett több évtizedes, sokirá-
nyú tevékenységét mutatta be.

A kitűnően megszervezett kongresz-
szus mellett a szervezők még a meg-
felelő időjárásról is gondoskodtak. A 
„szeptemberi bágyadt napsütésben” 
(ezúttal októberben) élvezhettük a 
„Debreceni Sétát” és a „Hortobágyi 
barangolót”, valamint az ízletes vacso-
rákat és az azt követő közös táncot.  

Dr.	Körner	Anna
a	Gyermekdiabétesz	Szekció	elnöke

https://doi.org/10.2337/dc20-0389
https://doi.org/10.1007/s00125-020-05152-1
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A gyermekkori 1-es típusú diabé-
tesz kezelése akkor mondható op-
timálisnak, ha az a lehető legjobb 
életminőség biztosítása mellett 
minimálisra csökkenti a késői szö-
vődmények valószínűségét. A ké-
sői komplikációk rizikója szoros 
összefüggésben van az anyagcse-
re-helyzet minőségével és a diabé-
tesz fennállásának idejével. Jelen 
lehetőségeink szerint az optimális 
anyagcsere-helyzet (vércukorszint) 
jól edukált és motivált helyzetben 
leginkább intenzív inzulinkezeléssel 
érhető el.

Intenzív inzulinkezelés (bázis-bólus 
rezsim) egyik módja az inzulin pen-el 
a főétkezések előtt adott rövid hatá-
sú humán inzulin vagy gyors hatású 
analóg inzulin (akár minden étke-
zéshez naponta többször is), a 
prandiális inzulin, más néven 
bólus inzulin, és emellett a na-
ponta 1-2 alkalommal adagolt 
intermedier NPH, vagy hosszú 
hatású inzulin analóg, a bázis inzulin. 

A másik lehetőség az inzulinkeze-
lés inzulinpumpával. A pumpa a bá-
zis szükségletet gyors hatású analóg 
inzulin „folyamatos” infúziójával, az 
étkezések előtti, illetve az esetleges 
korrekciós inzulint pedig gombnyo-
másra adott bólusokkal biztosítja.

Anna-Lena Fureman svéd gyer-
mek diabetológus és munkatársai 
(Pediatric Diabetes, 2021. április 
30.) a svéd regiszter (SWEDIABKIDS) 
adatbázisának felhasználásával ösz-
szehasonlították az anyagcserehely-
zet (HbA1c) alakulását a pen-el, illet-
ve pumpával kezelt gyermekekben 
a 2011 és 2016 közötti időszakban. 
A kezelési céltartomány a 7%-nál 
alacsonyabb HbA1c érték volt (amit 
2017-ben kevesebb, mint 6.5%-ra 
csökkentettek).

Összesen 35.624 páciens év adatait 
elemezték. 

PEN VAGY PUMPA?

A pumpát használók 
aránya a négy év során leányokban 
41%-ról 60%-ra, fiúkban 35%-ról 56%-
ra nőtt. A pumpát használók általában 
fiatalabbak voltak, mint a pennel ke-
zeltek, de a diabéteszük időtartama 
hosszabb volt.

Az összes gyermek (pumpa és pen) 
vonatkozásában a HbA1c szint 0.5%-
ot, 7.7%-ról 7.2%-ra csökkent 2011 
és 2016 között, a pumpa-kezeltekben 
0.6%-ot. Ennél jelentősebb HbA1c 
csökkenés csak azokban a pumpake-
zeltekben volt megfigyelhető, akiknél 
a kiindulási HbA1c érték magasabb 
volt 8.7%-nál.

A súlyos hipoglikémia (3,9 mmol/l 
alatti vércukorszint, tudatzavarral 
vagy görcsökkel) előfordulása mind-
két csoportban hasonló volt (pen-
nel kezeltek 2.7%, pumpahasználók 
3.7%) és ezek gyakorisága nem válto-
zott lényegesen az évek során (1.4 és 
2.9%). 

Összességében elmondható, hogy 
a pen-használókhoz képest a pum-
pakezeltek anyagcserehelyzete csak 
minimális, klinikailag elhanyagolha-
tó mértékben (0.1%) javult jobban. 
Viszont mindkét csoportban szigni-
fikáns javulás volt megfigyelhető, 
mégpedig a súlyos hipoglikémiás 
epizódok gyakoribbá válása nélkül. 
Következésképpen az anyagcsere-
helyzet jobbá válásában nem az in-
zulin-kezelés módja, hanem más 
tényezők játszhattak szerepet. Ezek 
között megemlítik az étkezések szén-
hidráttartalmának számolását és a 
szöveti glükózérzékelők használatát, 
amelyek a megfigyelési időszakban 
terjedtek el szélesebb körben. A 
pumpa-kezelés ugyanakkor növelhet-
te a páciensek megelégedettségét, 
életminőségét (ezeket a tényezőket a 
tanulmány nem vizsgálta) és segíthe-
tett a gyermekek felkészítésében az 
újabb, érzékelővel kombinált pumpa-
rendszerek, illetve a hibrid mestersé-
ges béta-sejt befogadására.

Inzulin	pen	gyurmából

https://doi.org/10.1111/pedi.13217
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z INZULIN ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLET
Az inzulin adagtévesztés viszonylag gyakran fordul elő di-
abéteszes felnőtteknél és gyermekeknél. Gyermekkorban 
talán az leggyakoribb tévedés, hogy a bólus inzulin helyett 
bázis inzulin, illetve bázis inzulin helyett bólus inzulin kerül 
beadásra, esetleg az adagok felcserélésével. Mivel a bázis 
inzulin adagja általában jóval nagyobb, mint az étkezési 
bólus, ez a tévesztés jelentős bólus túladagolást jelent, és 
hipoglikémiát okozhat.

A szándékos inzulin túladagolás sem ritka jelenség. Egy 
ausztriai felmérésben a kamaszok egyötöde ismerte be az 
inzulin időnkénti szándékos alul- vagy túladagolását. Ka-
maszok az inzulint többnyire azzal a céllal adagolják túl, 
hogy nassolhassanak és édességet fogyaszthassanak. En-
nek következménye ismétlődő hipoglikémia. 

Az öngyilkossági szándékkal történő inzulin túladagolás 
már szerencsére ritkábban fordul elő, de jól ismert az or-
vosi szakirodalomban. A közelmúltig szinte kizárólag fel-
nőttekben fordult elő. Néhány éve azonban egymás után 
jelentek meg esetleírások, amelyekben gyermek- illetve 
kamaszkorúak szerepelnek. A következmény rendszerint 
súlyos, életveszélyes hipoglikémia, annak minden tüneté-
vel, esetleg görcsökkel és tudatzavarral.

A Magyar Gyermekorvosok Társasága hivatalos folyóira-
tában a Gyermekgyógyászat ez évi 2. számában (H Nagy 
Katalin és Soltész Gyula) egy szerencsés kimenetelű ilyen 
esemény leírása olvasható.

A 14 éves kora óta diabéteszes, nehezen kezelhető ka-
masz fiú, már a diabéteszt megelőzően is pszichológiai 
kezelés alatt állt, háttérben egy éppen válófélben lévő, 
végtelenül elfoglalt, hárító szülővel.  

A kórházba szállítás (mentő) előtt 1 órával megelőzően 
300 E (a legnagyobb bólus adagjának több mint harminc-
szorosa) gyors hatású (Insuman Rapid) injekciót adott be 
öngyilkossági szándékkal, melyet az édesanyjával SMS-
ben közölt. A mentőorvosi ellátás (vénás glükóz bólust 
követő infuzió) után kielégítő állapotban került kórházba, 
ahol az infúziós kezelés folytatásával, ismételt glukagon 
injekciókkal és szájon át bevitt glükózzal sikerült megelőz-
ni a hipoglikémia kifejlődését. 

Az öngyilkossági szándékkal túladagolt inzulin általában 
súlyos hipoglikémiához vezet. Ennek súlyossága és időtar-
tama függ az alkalmazott inzulin típusától és adagjától, ill. 
a felismerés és a kezelés megkezdésének időpontjától. A 
gyermekgyógyászati irodalomban mind gyors hatású inzu-
lin analóg, mind gyári keverék inzulin, valamint analóg bá-
zis inzulinnal elkövetett esetek is ismertek. Az extra hosszú 
hatású bázis analógok túladagolását súlyos és elhúzódó 
hipoglikémia követi. Az orvosi irodalomban olyan leírás is 
ismeretes, ahol az egyéb kezelés mellett az inzulin injekció 
helyének sebészi kimetszésére is szükség volt.

Gyermekének súlyos hipoglikémiáját Glucagen Hypokit 
injekció beadásával kezelő, teljesen gyanútlan szülő akkor 
gyanakodhat szándékos túladagolásra, ha a glukagon ha-
tástalannak bizonyul, a vércukorszint nem normalizálódik, 
a tünetek nem javulnak. Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni.

Az inzulin öngyilkosságot megkísérlő gyermekek többsé-
ge kamasz és pszichiátriai gondozást, ill. kezelést igényel. 
Az önmagának ártó magatartás ugyanannál a gyermeknél 
nemcsak inzulin túladagolásban, hanem az inzulin kezelés 
elhanyagolásában, ismételt ketoacidotikus epizódokban 
és egyéb cselekményekben is megnyilvánulhat.

A TINIKNÉL IS GYORSABBAN TERJESZTIK 
OTTHON A KORONAVÍRUST A LEGKISEBBEK

Ha három év alatti volt az első fertőzött, akkor 40 szá-
zalékkal nagyobb eséllyel terjedt tovább a megbetege-
dés, mint ha 14-17 év közötti.

Egy 6200 háztartásra kiterjedt kanadai kutatás szerint, 
a háztartások 38 százalékában fertőződött meg tini első-
ként, míg a három év alatti fertőzöttek aránya mindössze 
12 százalékos volt. Sokkal nagyobb volt azonban a csalá-
don belüli fertőzésátvitelek száma, ha három év alatti volt 
az első fertőzött, akkor 40 százalékkal nagyobb eséllyel 
terjedt tovább a megbetegedés, mint ha 14–17 év közti 
- írta a MedicalXpress orvosi szaklap alapján az Infostart.

A JAMA Pediatrics hasábjain megjelent eredmények 
részben annak is betudhatók lehetnek, hogy a kisebb 
gyermekeket betegségük esetén sem lehet izolálni és sok-
kal több körülöttük a teendő, mint a nagyobb gyerekekkel.

Az eredmények nem azt taglalják, hogy a gyerekek fer-
tőzőbbek-e megbetegedésük esetén a felnőtteknél, és 
nem is sugallja azt, hogy a kisdedek lennének a járvány 
motorjai, de rávilágít a nagyon kis gyermekek a betegség 
terjesztésében játszott szerepére. Lehetséges ugyanakkor, 
hogy a kisebbek nagyobb mennyiségű vírust hordoznak, 
vagy többet adnak le abból, mint a tinik – írták.

(Forrás:	Webdoki	2021.08.18)

https://infostart.hu/tudomany/2021/08/18/a-tizeneveseknel-is-jobban-terjesztik-a-koronavirust-otthon-a-legkisebb-gyermekek
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zA LEGENDA FOLYTATÓDOTT 
XIII. TÖRP PROGRAM SZÉPALMÁN

2020 „kényszer-pihenője” után 
szeptember 17–19. között ismét 
felejthetetlen élményekkel le-
hettünk gazdagabbak. A Győri 
Gyermekdiabétesz Gondozó és a 
Cukorbeteg Gyermekeket Támoga-
tó Győri Egyesület a 77 Elektronika, 
a Medtronic Hungaria és a Roche 
Hungaria nagylelkű támogatásával 
zajlott le a Törp Program XIII. családi 
edukációs hétvégéje.

Dr. Niederland Tamás, a program szer-
vezője és szakmai irányítója a lezárás 
hosszú hónapjai alatt is tartotta az ér-
deklődőkben a lelket. Idén a korábbi 
évekhez képest az ország különböző 
részeiről valamivel kevesebb család 
vehetett részt a programon, mely-
nek előnye, hogy még több idő jutott 
egy-egy személyes nehézség megbe-
szélésére, a családok jobban megis-
merhették egymást, közvetlenebb 
volt a kapcsolat a szakmai team és a 
szülők között. Sokat számított a közös 
alaphelyzet: minden család egy éven 
belül szembesült iskolás kort még el 
nem ért gyermeke diabéteszével.

A szakmai programokat idén is 
nemzetközileg elismert szakemberek 
vezették. A napirend szoros volt, reg-
geltől estig egy-egy óra szünet kivéte-
lével minden óra percre be volt oszt-
va, és Dr. Niederland Tamás a szeretet 
szigorával most is el tudta érni, hogy 
a programokban sosem volt 5 perc-
nél több csúszás. Ez egyúttal mutatja 
a résztvevők elkötelezettségét és fe-
gyelmezettségét is – de kiben is lehet-
ne meg inkább az önfegyelem erénye, 
mint a diabéteszes kisgyermeket ne-
velő szülőben?

A szobák elfoglalása és a kölcsönös 
bemutatkozás után máris sor került 
a legfontosabb kérdések, problémák 
felvetésére: mivel jár a közösségbe 
kerülés a diabéteszes kisgyermek és a 
család számára? Hogyan készíthető fel 
az óvónő, a tanító a gyermek fogadásá-

ra? Dr. Békefi Dezső, Dr. Körner Anna, 
Dr. Blatniczky László és Dr. Niederland 
Tamás gyermekorvosok több évtize-
des gondozói gyakorlatukat és nem-
zetközi tudományos tapasztalatukat 
bölcs humorral ötvözve teremtették 
meg a teljes programsorozatot átfogó, 
elfogadó, nyílt, őszinte légkört. Ezután 
Békefi Dezső főorvos beszélt a beteg-
ség elfogadás lépéseiről.

A gyermekkori diabétesz az 1-es 
típusú diabéteszen belül is sajátos 
terület, melynek alapjait a szülőknek 
is ismerniük kell: a kérdéskörről Dr. 
Niederland Tamás beszélt. A hétvége 
összes eseményéhez hasonlóan min-
den szakember jelen volt, így egymást 
megerősítve, kiegészítve, tapasztala-
taikat megosztva válaszoltak a szülők 
kérdéseire. Ezután az inzulinkezelési 
rezsimek, illetve az ezzel kapcsolatos 
témákat ismertette Dr. Gál Veronika 
és Dr. Pap Krisztina. Vacsora után a 
szülők és gondozók teke-parti közben 
kötetlenebbül beszélgettek, a fő téma 
természetesen itt is a diabétesz, illet-
ve a gyermekek gondozása maradt.

Másnap a Medtronic Hungaria és 
a 77 Elektronika képviselői mutatták 
be az inzulinkezeléssel kapcsolatos 
legújabb fejlesztéseket, az eszközöket 
megmutatva, kézbe adva. A délelőtti 
program a vércukorszint monitorozá-
sával, az ingadozásaival járó kockáza-
tok ismertetésével, és az ingadozások 
megelőzésének lehetőségeit elemző 
interaktív előadással folytatódott, Dr. 
Blatniczky László vezetésével. Ebben 
a blokkban került sor a coeliacia-val 
mint a diabéteszt gyakran kísérő ál-
lapottal kapcsolatos problémák, te-
endők megbeszélésére, amit Török 
Ibolya szakasszisztens irányított.

A délután mindig a csoportfoglal-
kozásoké, ezekhez Szabó Adrienn 
pszichológus tartotta a bevezető 
előadást. A diabétesz megjelenése 
minden családban krízishelyzet, en-
nek összes fázisával, feldolgozandó 

nehézségével, ezért a pszichológus 
szavai – mint a korábbi években is – 
erős érzelmeket hívtak elő. A pszicho-
lógiai csoportfoglalkozással párhuza-
mosan két másik csoportban is folyt 
a munka (adott idő után a részvevők 
csoportot cseréltek). A diétához kap-
csolódó tudnivalókat Polgár Judit és 
Ladocsi Anikó dietetikus adta át és 
gyakoroltatta, a harmadik csoportban 
a „diabéteszes váratlan helyzetek” 
megoldása állt a központban. Itt Tóth-
né Sebestyén Tímea és Tuifel Andrea 
szakasszisztensek várták a családokat 
minden részletre kiterjedő alaposság-
gal kidolgozott helyzetgyakorlatokkal. 

Az utolsó, harmadik napra is ju-
tott még szakmai program: Dr. Ha-
vas Anett belgyógyász, nephrologus, 
diabetologus a híres és sikeres 
DiabEuro fociválogatott csapatorvo-
sa beszélt a diabétesz felnőttkorban 
jelentkező szövődményeiről, illetve 
leginkább arról, hogyan előzhető 
meg mindez gyermekkorban kezdett 
helyes életmóddal és kezeléssel.

A programon egy fantasztikus csa-
pat biztosította a hátteret: a Lurkó 
Alapítvány munkatársai és önkénte-
sei, akik kiapadhatatlan leleménnyel, 
nem szűnő türelemmel, derűvel és 
változatos programokkal vették körül 
a kicsiket, akik önfeledten merültek 
el a játékban. A busznyi játékon kívül 
volt többek közt mesefoglalkozás is 
meseterápiával, ám gyerekek „csak” 
a mesét vették észre, és remekül mu-
lattak. A záró-értékelő megbeszélésen 
mondták is a szülők, hogy gyermekük 
vércukorszintje még sosem volt ilyen 
rendben, mint ezen a hétvégén. 

Ballér	Piroska

További részletek,  
szülői beszámolók, 

fotók az MDT honlapján 
találhatók

http://www.doki.net/tarsasag/diabeteslaikus/hirek.aspx?nid=106238&cid=154
http://www.doki.net/tarsasag/diabeteslaikus/hirek.aspx?nid=106238&cid=154
http://www.doki.net/tarsasag/diabeteslaikus/hirek.aspx?nid=106238&cid=154
http://www.doki.net/tarsasag/diabeteslaikus/hirek.aspx?nid=106238&cid=154
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35 év után idén első alkalommal nem volt lehetőségünk a gyermekdiabeteses sítábort 
megszervezni. Az ok rajtunk kívül álló, a Covid pandémia. A járvány csillapodtával frissen 
szakvizsgázott kolleganőmnek Dr. Pap Krisztinának támadt egy remek ötlete, kárpótlás-
ként megszervezte az első DiabExatlont gondozott diabeteses gyermekeink és családjuk 
számára. Az esemény külön értéke, hogy a Gyermekdiabetes gondozót már sok-sok éve 
„elhagyott” volt gondozottaink is szép számban eljöttek, párjukkal, feléségükkel, gyerme-
keikkel, és együtt versenyeztek jelenlegi gondozottainkkal.

Kérem olvassák el a beszámolót, nézzék meg a rendezvényen készült képeket.

Dr. Niederland Tamás
Gondozó vezető főorvos
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 Az 1-es típusú diabétesz kezelésé-
nek egyik alappillére a testmozgás, 
amire a hosszú bezártság után nem 
is olyan egyszerű rávenni a gyere-
keket. Ennek kapcsán támadt, egy 
utólag már azt mondhatom szen-
zációs ötletem, szervezzük meg az 
első DiabExatlont.  

Július utolsó napjára és a sokoró-
pátkai focipályára esett a választás. 
A jelentkezők szép számmal gyüle-

keztek, míg végül a nagy napra 130 
főre duzzadt a csapat. Egy 65 m hosz-
szú akadálypályán mérték össze szü-
lők, gyerekek, felnőttek a tudásukat. 
Tapasztalatból mondom, nem volt 
könnyű teljesíteni a pályát, de feled-
hetetlen élményt adott. Amíg a ver-
senyzők hypot hárítottak el, a kiseb-
bek szabadon ugrálhattak. 

Egy közös Sokoró Fogadó béli ebéd 
után elindultak a csapatversenyek. 
Akiknek a nagy melegben nem volt 
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zkedvük a versenyzéshez, elsajátít-
hatták az újraélesztés és idegentest 
eltávolítás alapjait. Beszélgethettek 
Németh Laci bácsival, aki 1957 óta 
1-es típusú diabéteszes. Mesélt az 
akkori kezelésről és a Joslin-díját is el-
hozta nekünk. Azonban a legnagyobb 
érdeklődés mégis a csillámtetoválós 
pultnál volt. Délután következett a 
nap legnagyobb eseménye, a VER-
SENY!! Hiszen a gondozott gyerekek 
mellé, a gyermekgondozóból már „ki-
nőtt” felnőtteket is meginvitáltuk. A 
helyszínen megalakult 6–6 fős csapat 
„kinőtt” kontra „gondozottak” pedig 
összemérték erejüket. Nem titok, a 
versenyt nagy fölénnyel a jelenlegi 
gondozott gyermekeink nyerték. Aki 
nem versenyzett, az a pálya mellett 
futva hol a gyerekeknek, hol a „kinőt-
teknek” szurkolt. 

A nap végén az érmek kiosztásá-
nál a Medtronic cég képviseletében 
Lenny – az oroszlán – segédkezett és 
sok-sok kis és nagy diabéteszes nya-
kába érmet akasztott. Azonban az 
érmek mellett a legnagyobb jutalom 
a sok mosoly, nevetés, küzdés, önma-
guk legyőzése és annak a ténynek a 
bizonyítása volt, hogy akár gyermek 
akár felnőtt gondozottként bármi-
re képesek, a jól beállított diabétesz 
nem jelenthet akadályt. 

Remélem az első DiabExatlont min-
den évben hasonlóan jó hangulatú 
akadályverseny fogja követni.

Dr.	Pap	Krisztina
szakorvos

A diabétesz nem volt akadály
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NORMÁL VÉRCUKORSZINT 1-ES TÍPUSÚ 
DIABÉTESZBEN

Egy Ausztriában élő magyar család cikksorozatában 
a normál vércukorszint elérését elősegítő módszere-
ket mutat be, tudományos kutatásokkal alátámaszt-
va. Azon kevés esetben, ahol nem áll rendelkezésre 
kutatás, ott orvos által javasolt módszerekről írnak 
és saját példákkal, szenzorgörbékkel szemléltetik a 
vércukorszint alakulását. Az első részben a normál 
vércukorszint témakörét járják körül. 

Kisfiamat 6 éve diagnosztizálták 1-es típusú diabétesz-
szel. A kezdetektől fogva próbáltam megérteni, mi szá-
mít normál vércukorszintnek. Miért fontos ez? A hosszú 
távú szövődmények és rövidtávú hangulatingadozá-
sok, éjszakai bepisilések, valamint a hipoglikémiától 
való félelem elkerülése miatt, azért, hogy megbízható 
eredményt adó szemészeti vizsgálatokon vehessünk 
részt és nem utolsósorban a diabéteszes gyermek, va-
lamint a szülei lelki békéje érdekében – hogy csak né-
hány indokot említsünk (a felsorolás nem teljes). 

Az akkori kezelőorvosunk szerint a 3,9–10 mmol/l 
közötti tartományt kellett megcéloznunk. Igen ám, de 
minden labor leleten a 3,9–7,8 mmol/l közötti értékeket 
tüntették fel a nem diabéteszesek céltartományaként, hi-
szen a 7,8 mmol/l feletti cukorértékek már hosszabb tá-
von szövődményeket okozhatnak. 

Azon gondolkoztam, hogy mennyiben más egy 1-es tí-
pusú diabéteszes szervezet ebből a szempontból és arra a 
következtetésre jutottam, hogy semennyiben. Ezt az elmé-
letemet évekkel később egy neves gyermekdiabetológus 
is megerősítette. 

Ezért vettem a fejembe a kezdetektől fogva, hogy kisfi-
amnál normál vércukorszintekre törekszünk, minél gyak-
rabban, minél hosszabban. 

Lássuk, mit mond a szakirodalom, a különböző szakmai 
szervezetek. 

Az Amerikai Diabétesz Szövetség (ADA) szerint 5,7% 
alatti HbA1c jelenti a normális, egészséges tartományt, 
5,7–6,4% HbA1c között prediabéteszről, 6,5% feletti 
HbA1c esetén pedig diabéteszről beszélünk. 

Milyen magas átlag vércukorszintet jelent a HbA1c? Az 
alábbi képlettel könnyen kiszámolható: 

(28,7 x HbA1c%-46,7)/18 = átlagos  
vércukorszint mmol/l-ben 

A képletet használva láthatjuk, hogy a 6,5% HbA1c 7,8 
mmol/l átlag vércukorszintnek felel meg, ami nagyon ma-
gas! 

2014-ben egy kutatókból álló csoport megvizsgálta 
19 országban 324.501, 1-es típusú diabéteszes személy 
HbA1c szintjét (McKnight et.al., 2015). Tudomásom sze-
rint ez a mai napig elvégzett legnagyobb glikémiás kont-
roll vizsgálat. A kutatók azt találták, hogy az 1-es típusú 
diabéteszesek 72%-ának volt 7,5% vagy ennél magasabb 
a HbA1c eredménye. Ez 9,4 mmol/l vagy ennél magasabb 
átlagos vércukorszintet jelent az 1-es típusú diabétesze-
sek 72%-nál.

Livingstone és mtsai 2015-ben 24.691, Skóciában élő 
1-es típusú diabéteszes pácienst hasonlított össze nem 
diabéteszesekkel. 

Az eredmény sokkoló: az 1-es típusú diabéteszesek át-
lagosan több, mint egy évtizeddel élnek rövidebb ideig, 
mint a nem diabéteszes kortársaik. 

(AVAGY, AMIT A KEZELŐORVOSUNK NEM MONDOTT EL 
NEKÜNK...)
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https://www.diabetes.org/a1c/diagnosis
https://professional.diabetes.org/diapro/glucose_calc
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Ne feledjük: 72%-nak 7,5% vagy ennél magasabb a 
HbA1c értéke.  Folytathatnám a kutatások felsorolását, 
de legyen ennyi is elég annak alátámasztására, hogy miért 
fontos a normál vércukorszint elérése. 

A folyamatos szöveti glükózmonitorozás (CGM) be-
vezetésével előtérbe kerültek a HbA1c-n kívül egyéb, a 
glikémiás kontrollt jellemző mérőszámok, mint a TIR (a 
céltartományban eltöltött idő), illetve a SD (szórás, ami a 
vércukorszint változékonyságát méri). Hosszú távú kutatás 
csak a HbA1c-re vonatkozóan készült (DCCT Study). 

A DCCT-EDIC vizsgálat meggyőzően demonstrálta, hogy 
a nem diabéteszes vércukorszinthez közelítő, még biz-
tonságosan elérhető vércukorszint csökkentette mind a 
kiserek károsodását, mind a szív- és érrendszeri szövőd-
ményeket az 1-es típusú diabéteszben. 

Kisfiam TIR célja az orvosi ajánlásoktól eltérően szűkebb 
tartományban mozog: nappal 3,6 –7 mmol/l, éjszaka 3,9–
6,1 mmol/l. 

60% körüli a TIR eredménye, nagyságrendileg 30%-ot 
tölt a kb. 7–9 mmol/l tartományban, (ez a nemzetközi gya-
korlatnak megfelelő 3,9–10 mmol/l-es céltartományban 
tartózkodás 90%-ának felel meg), a legmagasabb cukorér-
tékei 10–11 mmol/l körüliek, a legalacsonyabb vércukor-
szintje ritkán 3 mmol/l körül van – ez a szint egyébként a 
súlyos hipoglikémiás tünetek megjelenésének küszöbér-
téke. Természetesen próbáljuk az ilyen alacsony vércukor-
szintet elkerülni.) 

A SD (szórás) 1,5 mmol/l körül van kisfiamnál. Nem di-
abéteszeseknél ez 0,8–1 mmol/l között alakul az alábbi 

kutatás alapján, amit 2018-ban mutattak be az EASD (Eu-
ropean Association for the Study of Diabetes) konferenci-
áján. 153 6 éven felüli nem diabéteszes gyerek és felnőtt 
10 napig viselt Dexcom G6 szenzort, a HbA1c eredményük 
átlagosan 5,1% volt és az alábbi eredményeket kapták a 
kutatók: 

• Az átlag vércukorszint 5,5 mmol/l; 
• A 3,9–7,8 mmol/l tartományban eltöltött idő 97%; 
• 7,8 mmol/l felett eltöltött idő 2,1% (azaz 30 perc na-

ponta)
• 8,9 mmol/l felett 4 percet töltenek naponta; 
• A 3,3 mmol/l, illetve 3 mmol/l alatt töltött idő elha-

nyagolható. 
Dr. Roy Beck (a tanulmányt bemutató orvos) szerint a 

hipó határt 3 mmol/l körül kellene meghatározni eszerint 
a tanulmány szerint, valamint a hiperglikémia határát 7,8 
mmol/l-nél javasolja meghúzni (ezek még csak javaslatok, 
a gyakorlatban nem alkalmazott irányelvek – nekem sze-
mély szerint azonban nagyon szimpatikus gondolatok).

A folytatásban arról írunk majd, hogyan lehet egy most 
14,5 éves kamasz HbA1c-jét 3 évig folyamatosan 5,5% 
alatt tartani. 

Sárosi	Rita	–	Simonné	Mirkóczki	Anna	(Bécs)

Hivatkozott	irodalom:
ADA	-	Understanding	A1c 

eAG/A1c	Conversion	Calculator 
Diabetes	Care	2014	Jan;	37(1):	9-16.

Levels,	Metabolic	Health
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https://doi.org/10.2337/dc13-2112
https://www.diabetes.org/a1c/diagnosis
https://professional.diabetes.org/diapro/glucose_calc
https://doi.org/10.2337/dc13-2112
https://www.levelshealth.com/blog/what-should-my-glucose-levels-be-ultimate-guide
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Telemedicina – DCont.hu
 ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ:
    AZ ÚJ DCONT.HU-N KERESZTÜL

A több mint 10 éve rendelkezésre álló telekommuniká-
ciós lehetőség a beteg által Dcont készülékkel mért vér-
cukor értékek központi szerverre történő letöltése és a 
gondozó orvos által távolból történő ellenőrzése ez év 
őszén megújulva, új formában él tovább. 

Jelen alkalommal ezt az új formátumot mutatom be egy 
korábbról már ismertetett betegem, B. Sándorné példá-
ját használva. Itt meg kell jegyeznem, hogy jelen beteg 
egyedülálló módon kezeli és dokumentálja diabéteszét. 
Mindent, amit fontosnak vél, beír a telefonjába, így nem 
csupán az inzulin adagokról, az elfogyasztott szénhidrát 
mennyiségekről, hanem az étlapjáról is részletes informá-
ciókkal szolgál.

Nagyon lényeges, hogy a betegét távolból követő orvos 
részére mind a saját szakellátó helyén, mind otthonában 
laptopján vagy akár mobiltelefonján is, a betegei által le-
töltött adatok rendelkezésre állnak. Először a rendelőben 

táv-ellenőrzött összes beteg megjelenik abc vagy letöltési 
időpont szerinti sorrendben, majd egy klikkeléssel az or-
vos kiválaszthatja a saját betegeit és így nem 100-200, ha-
nem csak 10-50 beteg között kell keresnie az adatokat. A 
csillaggal megjelölt betegei letöltéséről annak napján az 
orvos e-mailben automatikus értesítést kap, így nem kell 
keresgélnie, hogy melyik betege töltött le új adatokat. 

A továbbiakban bemutatom a Dcont.hu honlap részle-
teit, külön kitérve az újdonságokra.

Az 1. ábrán a különböző lehetőségek között a Tudástár-
ra kattintva a rendszerrel ismerkedő beteg hozzájuthat 
minden információhoz, amire a feltöltéshez szüksége van. 
Csak egy lehetőséget kiválasztva, a 2. ábrán láthatja az 
android rendszerű telefonokra történő letöltés módját.

Az Áttekintés opciónál (3. ábra) a beteg személyi adatai 
mellett szerepelnek a gondozó orvos által beírt vércukor 
céltartományok, a napszakok és az étkezések függvényé-
ben.

1. ábra
A	Tudástárra	kattintva	felajánlják	a	különböző	adatfeltöltési	lehetőségeket	részben	a	különböző	 

Dcont	készülékfajták,	részben	az	átviteli	mód	szerint
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https://dcont.hu/


2021/4. OKTÓBER | 27 

Te
le

m
ed

ic
in

a

2. ábra
Egy	példa:	feltöltés	android	telefonra	

Nemere	készülékről

3. ábra
Az	Áttekintés	opciónál	a	betegek	
személyi	adatai	mellett	szerepelnek	
a	fő	diabétesz	adatok	és	a	vércukor	
célértékek,	melyeket	a	gondozó	
orvos	állít	be
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A Naplóra kattintva (4. ábra) megjelennek a színes vér-
cukor értékek: zöld színnel jelölve a céltartományon be-
lüli, pirossal a hipoglikémiás, sárgával a magas értékeket. 

Beállítható, hogy 7–14–30 vagy 90 nap adataira va-
gyunk kíváncsiak és visszamenőleg azon időponttól kezd-
ve, amikor a beteg először letöltötte értékeit, bármely 
korábbi időszakban mért vércukorértékek megtalálhatók. 
Ezáltal adott a teljes körű időbeli összehasonlítási lehető-
ség, mely akár évekre visszamenően pontosan informál 
az anyagcserehelyzet változásáról. Ezen oldalon felül szá-
mos lehetőség van a különféle jelzések és adatok bevite-

lére, mint étkezés előtti és utáni mérés, mozgás, tablettás 
gyógyszer bevétel, inzulinadás, stb. Amennyiben a beteg 
rendszeresen bejelöli az étkezések előtti és utáni értéke-
ket a megfelelő piktogramok segítségével, és elegendő 
étkezés előtti és utáni vércukor érték áll rendelkezésre, a 
program megbecsüli a 30 napra várható HbA1c szintet is.

Az Elemzésen belül az Étkezési párok-ra kattintva az ol-
dal felső részében (5. ábra) látható az összegző statisztika, 
köztük a vércukorértékek átlaga, szórása, valamint egy kör-
diagram keretében a céltartományon belüli (zöld), az alatti 
(piros) és a feletti (sárga) értékek százalékos megoszlása.

4. ábra
Vércukor	napló	színezve	a	céltartományon	belüli	(zöld),	alacsony	(pirosas)	és	magas	(sárga)	értékek	szerint.	 

Felette	számos	lehetőség	a	jelzések,	adatok	bevitelére

5. ábra
Elemzés	(felső	rész)	összegző	statisztika	számszerűsítve	és	grafikusan	ábrázolva	 

(Vércukorértékek	átlaga,	szórása.	A	mért	értékek	aránya	a	céltartományhoz	viszonyítva)
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Ugyanitt a középső harmadában (6. ábra) találhatók az 
étkezési vércukor értékek párokba rendezve, ezen értékek 
átlaga, szórása, a maximum és a minimum értékek. Ugyan-
itt az alsó harmada (7. ábra) tartalmazza a beteg által be-
vitt összes adatot, tehát a színekkel kategorizált vércukor 
értékek mellett az adott inzulin dózisát és az elfogyasztott 
szénhidrát mennyiségét. Ha a kurzorral rámegyünk az 
egyes adatokra, akkor egy felugró kis táblázatban láthatjuk 
az beadott inzulin fajtáját és az injekció időpontját, az elfo-
gyasztott ételt (a beteg menüjét) és az étkezés időpontját. 

Az Elemzésen belül az Átlag//szórás grafikon (8. ábra) 
mutatja a kijelölt időszakban az egyes napszakokban, va-
lamint az egyes étkezések előtt és után mért vércukor ér-
tékek átlagát és az értékek szórását grafikusan ábrázolva.

Az Elemzésen belül a Normál diagram (9. ábra) opció 
(pontdiagram formájában időbeli egymásutániságban 
mutatja a kijelölt időszak összes vércukor értékeit, napi 
bontásban és jelöli az étkezések és gyógyszer/inzulin be-
vitel gyakoriságát is.

Végül szintén az Elemzésen belül a Modell nap diagram 
(10. ábra) a kijelölt időszakban mért összes vércukorérté-
ket mutatja egyetlen napra vetítve, miáltal jól kivehetők 
az egyes napszakokban, ill. az egyes étkezések előtti és 
utáni vércukrok alakulása.

Mindent egybevetve, mind látványban, mind tartalom-
ban jelentős előrelépést jelent az új Dcont.hu program, 
mely az egyre jobban terjedő folyamatos szöveti glu-

6. ábra
Étkezési	párok	átlaga,	szórása,	maximum	és	minimum	értékek

7. ábra
A	beteg	által	bevitt	adatok	részletezése.	A	kurzorral	az	egyes	értékekre	mutatva	megjelennek	 

az	inzulin	adás	és	étkezés	részletei	(ha	a	beteg	ezeket	beírta)
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kóz mérések mellett is komolyan helytáll és a megfelelő 
együttműködést tanúsító paciens és gondozó orvosa szá-
mára a diabétesz kezelés fajtájától függetlenül nagyfokú 
segítséget nyújt a terápia minőségének javításában. Mivel 
ez egy telemedicinális rendszer, hatékonyan csökkenthe-
ti az orvos-beteg személyes találkozások számát anélkül, 
hogy ez a beteg rovására menne, ezáltal időt és pénzt 
takarít meg. Az orvos számára elegendő akár a rendelő-

jében, akár otthonában néhány percig tanulmányozni a 
beteg adatait és valamilyen online kommunikáció révén 
számára javaslatokat tenni, utasításokat továbbítani. 

A Dcont.hu folyamatos használata a legtöbb beteg – 
köztük az inzulinnal kezelt 2-es típusú diabéteszesek – szá-
mára feleslegessé teszi a sokkal nagyobb költségvonzattal 
járó folyamatos szöveti glükózmonitorozást is.

Dr.	Fövényi	József

10. ábra
Modell	nap	diagram.	A	kéthetes	periódusban	mért	összes	érték	egy	napra	vetítve

9. ábra
Normál	diagram,	a	kéthetes	periódusban	mért	összes	érték	egymás	utáni	sorrendben

8. ábra
Átlag	és	a	szórás	grafikus	ábrázolása	az	egyes	napszakokban
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SZÖVETI GLÜKÓZMONITOROZÁS
EGY KATASZTROFÁLISAN NEGATÍV ÉS EGY MAXIMÁLISAN 
POZITÍV PÉLDACG
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Rendkívül örvendetes módon rohamosan terjed a NEAK 
nagymértékű támogatása miatt az 1-es típusú diabéte-
szesek körében a Medtronic szenzorok használatával a 
folyamatos szöveti glükózmonitorozás. Immár 25, álta-
lam a távolból folyamatosan követett betegem között 
tallózva az eddigiektől eltérve két esetet, és egyúttal 
az inzulinnal történő önmenedzselés gyakorlatát muta-
tom be katasztrofálisan negatív és maximálisan pozitív 
példákkal szemléltetve a különbséget.

Az első páciens C. Gábor 1999-ben született, 2008 óta dia-
béteszes és 2019 nyarán került át gondozásomba. Ezt meg-
előzően egy évig másutt, 2018-ig pedig gyermekdiabétesz 
ellátás keretében gondozták. HbA1c szintje folyamatosan 
mindig 10% felett mozgott. A részletesebb foglalkozások 
során derült ki, hogy fogalma sincs az inzulinkezelés lé-
nyegéről, vércukrait alig mérte, ezek szintje a ritkán elő-
forduló alacsony értékek mellett mindig az „egekbe” ug-
rott. A hipoglikémiákat nem érezte meg, diétás étkezésről 

fogalma sem volt. Kapott 1 példányt az „Inzulinnal kezel-
tek kézikönyvé”-ből, de a helyzet nem javult. A korábbi 
inzulinjait lecseréltem reggel adott 22, majd 24 Tresiba 
bázisra és mellé 16–12–12 E NovoRapid étkezési inzulinra. 
Vércukrai semmivel nem javultak, ezért ez év májusában 
javasoltuk a Medtronic szenzor alkalmazását. Júniusban 
el is kezdte a CGM-es méréseket. A folyamatos szöveti 
glükózmonitorozás a vércukrok kaotikus alakulásának ké-
pét mutatta. Ebben szerepet játszott az is, hogy sokszor 
nem vitte magával a telefonját – mely nélkül a mai fiatalok 
már egy percüket sem tudják elképzelni – ezért vércukrai 
napközben sokszor 4 mmol/l alá zuhantak. Hiába próbál-
tam rendszeresen megkeresni e-mail-ben, legtöbbször 
még csak nem is reagált. Hívtam telefonon, nem vette fel. 
(Magyarázata szerint telefonját lecserélte és az újba nem 
írta be a számomat.) HbA1c szintje 10,6% maradt.

Ezek után nézzük legújabb CGM görbéit. Az 1. ábrán lát-
ható, hogy júliushoz képest semmit nem javult a vércukor 
alakulása, a céltartományon belül mozgó értékek aránya 

1. ábra
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30% körüli. A 2. ábra a teljes káosz képét mutatja: sem-
milyen tendencia nem figyelhető meg a közel 70%-ban a 
10 mmol/l fölött mozgó vércukrok alakulásában. Az utolsó 
két hét görbéit mutatja a 3. ábra. Egyetlen nap sincs, ame-
lyen a szenzor folyamatosan működött volna. Ennek okát 
nem tudjuk, mivel a beteggel jó fél éve nem találkoztam 
(elfelejtette a vizit időpontját). Az is jól látható, hogy az 
inzulin értékek beírása napi 0 és 3 között változik, a szén-
hidrát bevitelre pedig csupán háromszor került sor, ekkor 
50–140 g közöttire becsülte a szénhidrát-fogyasztását. 

Ezek után nagy kérdés, hogy Gábor esetében van-e ér-
telme a szenzor alkalmazásának. 

Amennyiben igen, csak akkor, ha képessé válik végre 
megérteni az inzulinkezelés lényegét, képes lesz az eddig 
teljesen hiányzó együttműködésre, és az önmenedzselés 
módjának gyökeres megváltoztatására. Ha minderre nem 
mutat készséget, csupán kidobott pénznek tekinthető a 
szenzor alkalmazás, és ezzel együtt – ami még sokkal sú-
lyosabb probléma – abszolút veszélybe kerülnek Gábor 
életkilátásai.

2. ábra
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És akkor lássuk az ellenpéldát... 

D. Judit 1960-ban született és 1986 óta diabéteszes. 
Magam 1996 óta, tehát pont negyed százada gondozom. 
Mindig aggályoskodó volt, félvén a diabéteszes késői szö-
vődményektől, de maximálisan törekedett az együttmű-
ködésre. HbA1c szintjei végig 6–7,5% között mozogtak, 
egy hónapja 6,2%-ot mértünk. 2011 óta vércukrai alakulá-
sát a Dcont.hu-n keresztül kísértem figyelemmel, gyakori 
e-mail-es eszmecsere kíséretében. 

Az utóbbi 5 évben inzulinterápiája a következő volt: 
Reggel 10 E Tresiba bázisinzulin, étkezések előtt pedig 4-5 
E Humalog inzulin. E mennyiségektől maximum 1-1 E-gel 
tért el. Az elmúlt 5 évből 4-ben használt már FreeStyle 
Libre szenzort, melyet tavaly a támogatással hozzáférhető 
Medtronic Enlite szenzorra váltottunk. Azóta HbA1c érté-
kei mind 7% alá csökkentek.

Judit CGM görbéinek összegzése látható a 4. ábrán. A 
görbék szerint a vércukrok 86–92% arányban tartózkodtak 
a céltartományon belül. A kicsit többet mutató összegző 
görbe az 5. ábrán a teljes kiegyensúlyozottság képét mu-
tatja, szinte alig fordul elő 12-13 mmol/l-t elérő vércukor 
kiugrás. Az egyetlen jól kivehető tendencia a vércukrok éj-

jeli lassú csökkenése, mely nem éri el a hipoglikémiás tar-
tományt. Ez a nappali étkezések közötti szintekkel együtt a 
bázisinzulin adagjának a megfelelő voltára utal. Az utolsó 
két hét görbéi (6. ábra) ugyanezt a kiegyensúlyozottságot 
érzékelteti. 

Ami felróható Juditnak, az, hogy nem viszi be a fogyasz-
tott szénhidrátok mennyiségét és 1-1 inzulin adag bevite-
le is hiányzik. De ez legyen a legnagyobb baj! Judit kiváló-
an kezeli magát és ebben nagyon nagy segítségére van a 
folyamatos szöveti glukóz monitorozás, melyet a további-
akban is szeretne folytatni.

Két beteg, két egymástól csillagászati távolságra lévő 
diabéteszes eset. A kettő együtt nem csupán a CGM 
hasznosságát igazolja, hanem rámutat arra is, hogy a be-
teg hozzáállása, önképzése, a tanultak megfelelő alkal-
mazása és a maximálisan jó anyagcserére való törekvése 
mind-mind szükséges e korszerű gyógyászati segédesz-
köz sikeres használatához. 

(folytatjuk)
Dr.	Fövényi	József
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KRITIKUS PONTJÁHOZ ÉRT A JÁRVÁNY 
MAGYARORSZÁGON

Nagyon furcsán alakulnak a koronavírus-esetszámok 
Magyarországon, és ennek az az egyik oka, hogy ha-
zánk a negyedik járványhullámban is elégtelenre vizs-
gázik a tesztelések tekintetében. Ennek bizonyítéka, 
hogy egyre több eset lesz pozitív az elvégzett 
mintavételekben és már a kritikus szint fölé 
ért a nemzetközileg is kiemelten figyelt muta-
tó, a pozitivitási ráta. Ez a tény, valamint a ráta 
emelkedő trendje pedig azt jelzi, hogy egyre 
kevésbé kontrollált idehaza a járvány.

Fontos járványmutató van romló 
trendben

Az elmúlt napok hazai koronavírus-adatközlése 
szerint is 5% fölé, illetve közelébe emelkedett a 
napi új mintavételekben a pozitív tesztek aránya 
(5,2%, 5,17% és 4,92% az utolsó 3 nap adata). A 
mintavételek pozitivitási rátája pedig hetek óta 
meredeken emelkedik, már meghaladta a 4,77%-ot, leg-
utóbb május közepén járt itt ez az arányszám. Ezzel az 
egyik fontos járványmutató kritikus szinthez ért (részlete-
sen hamarosan kifejtjük, miért kritikus ez a határ).

Az elvégzett tesztek heti száma most 80 ezer körül 
stagnál, a nyár közepi heti 40 ezerről ugyan duplázódott 
a tesztmennyiség, azonban a korábbi csúcsoktól jócskán 
elmarad. Ez is azt támasztja alá, amit már a korábbi hullá-
mokban is megállapíthattunk: nem azért van több fertő-
zött, mert többet tesztelnének a magyar hatóságok, vagy 
éppen eleget (arról később írunk, hogy mi lenne az elég), 
hanem azért, mert

A FERTŐZÉS MÁR TÚL GYORSAN TERJED AZ ORSZÁG-
BAN AHHOZ, HOGY A MAGYAR HATÓSÁGOK KÉPESEK 
LEGYENEK A TERJEDÉS ÜTEMÉT LEKÖVETNI.

Ez nem újdonság sajnos, a korábbi hullámok során is 
rendszeresen elhangzó kritika volt a járványügyi szakértők 
részéről, hogy a hazai tesztelési protokoll, kapacitás és inf-
rastruktúra nem megfelelő.

Mennyi lenne az elég?
Mégis honnan tudjuk, hogy egy ország eleget tesztel? 

Erre több hüvelykujj szabályt is alkalmazhatunk a nemzet-
közi gyakorlatból.

Az Egészségügyi Világszervezet által még tavaly 
májusban kiadott ajánlásban szerepel az 5%-os 
határ. Akkor nevezhető többek között kontrollált-
nak egy járvány, ha a tesztek pozitivitási aránya 
két héten át 5% alatt marad. Magyarországon 
most ez kezd megdőlni.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvé-
delmi Központ (ECDC) még ennél is szigorúbb 
kritériumot állított fel. Ez esetben akkor kap egy 
ország zöld, vagyis a járványterjedés szempontjá-
ból legjobb besorolást, ha a fertőzési gyakoriság 
50 alatt van és a tesztpozitivitási arány 4% alatti. 
Vagyis az ECDC nem is 5%-nál, hanem még ala-
csonyabban, 4%-nál húzta meg a határt. Az eu-

rópai központ két térképet is vezet heti rendszerességgel 
az egyes tagállamok tesztelési gyakorlatának hatékony-
ságára. Mindkét térképen sajnos Magyarország a negatív 
irányba lóg ki. Ha mindezt idősorosan nézzük, akkor azt 
mondhatjuk, hogy Magyarország sosem volt a tesztelési 
éllovas az EU-tagállamok között. Ugyanakkor a pozitivitási 
rátával nem lógunk ki vészesen a sorból, a régiós orszá-
gokban jobban tomboló járványhullám értelemszerűen 
rosszabb számokat eredményez ezen a téren náluk.

Mindezek alapján tehát kijelenthető, hogy a magyar po-
zitivitási ráta a nemzetközi standardek szerint és nemzet-
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https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement


2021/4. OKTÓBER | 37 

közi összevetésben is kedvezőtlen, ami azért gond, mert 
jelzi:

NINCS VALÓS KÉPÜNK A HAZAI JÁRVÁNYÜGYI FOLYA-
MATOKRÓL.

Futunk a járvány után

A tesztek pozitív arányának trendje egyre inkább arra 
utal, hogy a magyar hatóságok futnak a járvány után és 
megelőzni a fertőzési gócpontokat az idejekorán elvégzett 
felderítésekkel nem képesek. Ez egyben azt is jelenti, hogy 
a felderítési folyamaton keresztül a fertőzés tovagyűrű-
zésének megelőzése (célzott járványügyi beavatkozás, 
kontaktkutatás, karantén, survaillance feladatok ellátása) 
nem lehetséges.

Ebben a helyzetben a korábban fontos járványügyi adat-
nak kinevezett, napi új fertőzöttek száma már nem lesz 
irányadó a hazai járványügyi folyamatok valós megítélésé-
hez. Külön cikkünkben mutattuk azt be részletesen, hogy 
miközben a fertőzöttek száma alapján visszafogottnak lát-
szik a járvány, kisebbnek, mint tavaly, addig a többi adat 
alapján legalább olyan súlyosnak néz ki. Másképpen fogal-
mazva: sokkal gyorsabban emelkedik a kórházban ápoltak 
és lélegeztetettek száma Magyarországon az elmúlt idő-
szakban, mint ahogy azt a járványgörbe indokolná egy ér-
demben átoltott populációban.

Arra is rámutattunk, hogy feltehetőleg az oltottként 
megfertőződő személy nem kerül be a fertőzötti statisz-
tikába. Az olvasói mikrotörténetek (ilyen például a 444 
cikkében bemutatott esetek) pedig alátámasztják ezt a 
feltételezésünket, és így a gyenge tesztelési teljesítményt. 
A rendszer és annak szereplői nem törik magukat azon, 
hogy akit csak lehet, teszteljenek és a megfelelő intézke-
déseket meghozzák.

A hazai átoltottság mellett a nemzetközi adatok alapján 
a magyar helyzet fordítottját kellene látnunk az adatok-
ban, vagyis a regisztrált fertőzöttek számának gyorsabban 
kellene növekednie, mint a súlyos lefolyású (kórházi ápolt 
és lélegeztetőgépre került betegek) esetek számának. Ez 
alapján korábbi cikkünkben becsültünk egy, a valósághoz 
közelebb álló járványgörbét, ami azt mutatta, hogy a fer-

tőzöttek száma jóval nagyobb kellene legyen, mint, ami 
hivatalosan adódik a nyilvánosságra hozott számokból. 
Azt is érdemes megjegyezni, hogy a járványügyi adatok 
közül fájóan hiányzik a kórházba került oltottakkal kapcso-
latos statisztika, ezek az adatok ugyanis segítenének meg-
becsülni a járvány valós méretét.

Konklúzió

Összességében tehát a nem megfelelő tesztelési kapa-
citás és mintavételi folyamatok miatt a valós magyar jár-
ványfolyamatokról legfeljebb csak sejtésünk lehet, és már 
csak a súlyos esetek (kórházban ápolt és lélegeztetőgépen 
lévő betegek) számának alakulásából látjuk, mekkora a 
negyedik hullám. A betegség lefolyása miatt azonban 
ezekre az adatokra járványkezelést nem lehet alapozni, 
hiszen nem is az aktuális állapotot mutatják (a betegség 
lefolyása miatt 2-3 hetes csúszásban vannak ezek az ada-
tok az aktuális állapothoz képest).

Egy ilyen helyzetben a megelőzés stratégiájáról és a 
kockázatok valós méretének megítéléséről és az ehhez 
igazított védekezésről (maszkviselés, védettségi igazol-
vány szigorítások, egyéb lépések) nem beszélhetünk. Itt 
is jól látható, hogy a kormány a védekezést egyetlen lap-
ra tette fel: az oltás hatásosságára (amit szakértők is két-
ségbe vontak már). A duplán oltott magyarok számának 

növekedése azonban gyakorlatilag megállt és azt 
sem ismerteti a kormány, hogy az egyes vakcinák 
mennyire védenek hatékonyan a fertőzés és an-
nak súlyos lefolyása ellen. Így tehát a jelenlegi vé-
dekezési stratégia hamarosan nyomás alá kerül és 
ezt már a súlyos esetek alakulása is jelzi.

Ha az alábbi két táblázatot (az adatok benne a 
szeptember második felében látott állapotot mu-
tatják) megvizsgáljuk, akkor kijelenthető, hogy a 
kormány által a járvány ellen használt egyetlen 
védelmi pajzs nem minden ponton erős és az 
elmúlt időszakban érdemben nem is erősödött 
(főleg a 3. oltást veszik fel nagy ütemben a ma-
gyarok).

(Forrás:	Portfolio.hu,	2021.	október	8.)
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https://www.portfolio.hu/gazdasag/20210921/kiszamoltuk-itt-a-nagy-magyar-koronavirus-rejtely-megoldasa-501318
https://444.hu/2021/09/24/mondtam-hogy-covidos-vagyok-de-azt-mondtak-ha-tudok-jarni-menjek-be-a-tesztre
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20211008/kritikus-pontjahoz-ert-a-koronavirus-jarvany-magyarorszagon-504172
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CSUPÁN NÉHÁNY MUTÁCIÓNYIRA 
LEHETÜNK A KRÍZISTŐL

Dr. Rochelle Walensky, az amerikai 
Járványügyi és Betegségmegelőzé-
si Központ (CDC) igazgatója olyany-
nyira sötét jövőképet festett fel egy 
nemrégiben tartott sajtótájékozta-
tón, amit – ha nem a Covid-érában 
élnénk – könnyedén összetéveszt-
hetnénk egy disztópikus film forga-
tókönyvével.

„A jelenleg (kiváltképp a beoltat-
lan emberek körében) terjedő vírus 
mennyiségét tekintve a tudományos 
és közegészségügyi világ legnagyobb 
aggodalma az, hogy a vírus rendkívül 
fertőzőképessé válik és képessé válik 
megkerülni a vakcinák védelmét a 
súlyos és halálos megbetegedések-
kel szemben” – jelentette ki a szak-
értő. Az újabb, nehezebben megfogható variáns lehet, 
hogy csupán néhány mutációra van már – hangsúlyozta 
Walensky.

A fentieket kommentálva Dr. Lewis Nelson, a Rutgers 
New Jersey orvosi egyetem sürgősségi orvoslás tanszéké-
nek vezetője elmondta, hogy a CDC igazgatójának jóslata 
valóban a jövőbe tekint. Már több mutáción is túl vagyunk 
és mindegyik egy kicsivel fertőzőképesebb az előzőnél. 
Ám ez normális, természetes szelekció: épp az, amit vár-
hatunk egy vírustól – magyarázta.

„Amit eddig láttunk ettől a vírustól az az, hogy mutáló-
dik és egyre fertőzőbbé válik – mondta Dr. Stuart Ray, a 
Johns Hopkins orvosi karának infektológus professzora. A 
delta-variáns épp a fertőzőképességével emelkedik ki. 

Eddig ráadásul a SARS-CoV-2 vírus pontosan a tőle várt 
fejlődési útvonalon haladt. „A vírus mutálódásában rejlő 
potenciál már a kezdetektől fogva a fókuszban van” – tet-
te hozzá.

Dr. Ray magyarázata szerint a vírusok evolúciója időzí-
tett bombához hasonló. Minél több infectiót engedünk 
meg, annál valószínűbb, hogy egyre több változás lép fel. 
Amikor sokan megfertőződnek, azzal a vírusnak is lehető-
séget adunk rá, hogy diverzifikálódjon és adaptálódjon a 
szelektív nyomáshoz. 

„A probléma az, hogy ha a vírus úgy változik, hogy a tüs-
kefehérje – amit a vakcinából származó antitestek meg-

céloznak – már nem tud hatékonyan kötődni a vírushoz 
és elpusztítani azt, akkor a vírus képes lesz kijátszani az 
immunrendszer radarját” – véli Dr. Nelson. 

Hangsúlyozta, ha ez megtörténik, akkor gyakorlatilag 
egy hatástalan vakcinánk lesz és visszatérünk oda, ahol 
2020 tavaszán voltunk, csak egy teljesen új betegséggel 
állunk szemben.

Az egyik lehetséges megoldás erre az mRNS vakcinák 
flexibilitásában rejlik. Ezek a vakcinák elméletileg köny-
nyebben és gyorsabban adaptálhatók olyan helyzetre, 
ahol egy új, nehezebben megfogható variánst kell elkap-
niuk.

Nelson szerint ez a lehetőség igen megnyugtató. Például 
ha egy mutáció megváltoztatja a tüskefehérjéjét és a vak-
cina emiatt nem ismeri fel többé, a gyártók azonosítani 
tuják az új proteint és beépítik az új mRNS vakcinába.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a nagy baj az, hogy nem 
mindenki oltatja be magát – ezért teljesen bizonytalan, 
hogy mivel lehetne őket rávenni arra, hogy egy következő 
vakcinát elfogadjanak.

Amikor arról kérdezték, hogy mekkora az esély rá, hogy 
a SARS-CoV-2 egy új, a vakcinára rezisztens törzse felbuk-
kanjon, Dr. Nelson úgy válaszolt, miszerint az eddigi leg-
fontosabb tanulság a járványból az, hogy semmit nem le-
het megjósolni a koronavírus-pandémiával kapcsolatban.
„A vírus mutációjának egyik legjobb megelőzési módja az, 
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TOVÁBBI BIZTONSÁGOSSÁGI ADATOK 
A SARS-COV-2 ELLENI PFIZER VAKCINÁRÓL

A tömeges oltást követően Izraelben végzett megfigye-
lési elemzés minimális mértékű szisztémás káros hatá-
sokat talált.

Több tanulmány kimutatta, hogy a SARS-CoV-2 mRNS 
vakcinák hatékonyak (NEJM JW Infect Dis Apr 2021 and 
N Engl J Med 2021 Feb 24; [e-pub]; NEJM JW Infect Dis 
Sep 2021 and JAMA 2021 Jul 12; [e-pub]; NEJM JW Infect 
Dis Sep 2021 and Ann Intern Med 2021 Jul 20; [e-pub]). A 
Pfizer vakcina biztonsági profiljának pontosabb meghatá-
rozása érdekében a vizsgálók Izrael legnagyobb egészség-
ügyi szervezetének megfigyeléses adatait használták fel. 
Az immunizálás után 42 napon belül bekövetkezett nem-
kívánatos események valószínűségét úgy értékelték, hogy 
884.828 vakcinázott személyt hasonlítottak össze megfe-
lelő, nem vakcinázott kontrollokkal. A SARS-CoV-2 fertőzés 
káros hatásainak becsléséhez 173.106 fertőzött személyt 
hasonlítottak össze (a COVID-19 diagnózistól számított 42 
napon belül) a megfelelő, nem fertőzött kontrollokkal.

A vakcinázást követően az alábbi szövődményeket 
észlelték 100.000 főre számítva: szívizomgyulladás (2,7 
esetben), nyirokmirigy gyulladás (78,4 személynél), vak-

bélgyulladás (5,0 esetben) és herpes zoster fertőzés (15,8 
személynél). Ezzel szemben a COVID-19 fertőzés szintén 
100.000 személyre számítva szívizomgyulladást 11 eset-
ben, heveny vesekárosodást 125,4 személynél, tüdőem-
bóliát 61,7 személynél, koponyaűri vérzést 7,6 esetben, 
szívburok gyulladást 10,9 személynél, szívizom infarktust 
25,1 esetben, mélyvénás trombózist 43,0 személynél, 
szívritmuszavart 166,1 esetben okozott.

A szerzők megjegyzik, hogy mivel a vakcinázottak és a 
COVID-19-ben megbetegedettek csoportjai kismértékben 
különböztek egymástól, a mellékhatások relatív előfor-
dulási gyakoriságát nem lehet közvetlenül összehason-
lítani. Mindazonáltal mind a nemkívánatos események 
száma, mind relatív gyakorisága jelentősen nagyobb volt 
a COVID-19-ben szenvedő betegeknél, mint a Pfizer vakci-
nát kapóknál. A Delta variáns rohamos terjedése megnö-
velte annak valószínűségét, hogy a vakcinázatlan egyének 
megfertőződhetnek COVID-19-el; ennek megfelelően a 
vakcina felvétele védelmet nyújthat a legsúlyosabb káros 
hatásokkal szemben.

(Forrás:	Richard	T.	Ellison	III,	MD,	N	Engl	J	Med,	
2021.	augusztus	25.)

ha a megbetegedéseket küszöböljük ki. Épp ezért is olyan 
fontos a maszkviselés és az immunizáció” – tette hozzá.

Mind Dr. Nelson, mind Dr. Ray arra mutatott rá, hogy a 
vírus legnagyobb érdeke az, hogy mutálódjon, egyre fer-
tőzőbb legyen és egyre többeket betegítsen meg. Ezzel 
szemben egy olyan vírus, ami annyira súlyosan megbete-
gíti az embereket, hogy elszigetelődnek és meghalnak – 
ezáltal leállítva a transzmissziót – evolúciós szempontból 
a vírus túlélése ellen dolgozik.

Egyes vírusok mutálódása továbbá olyan irányban szo-
kott haladni, aminek nyomán idővel enyhülnek. A SARS-
CoV-2 esetében ugyanakkor Dr. Ray szerint nem ez a he-
lyet.

A vírusoknak ráadásul van egy másik mechanizmusa is, 
amivel új törzseket hoznak létre – ez pedig még a mutá-
ciónál is gyorsabb folyamat. A rekombinációként ismert 
jelenség olyankor fordul elő, amikor valakit egyidejű-
leg ugyanazon vírus két törzse is megfertőz. Ha mind-
két verzió bejut egy a sejtbe, a vírusok ki tudják cserélni 
örökítőanyagukat és egy ezzel harmadik, teljesen új tör-
zset hoznak létre.

A rekombinációt már megfigyelték az influenzatörzsek-
nél, ahol a H és N genetikai szegmensek kombinációjából 
jöhetett létre a H1N1, H1N2 és a H3N2 verzió.

„A SARS-CoV-2 korai időszakában még olyan kevés di-
verzitás volt, hogy a rekombináció nem volt lényeges kér-
dés. Most azonban, amikor globális szinten több különál-
ló variáns terjed, ha ezek közül kettő kicserélni bizonyos 
részeit, az egy nagyon is új vírusszekvenciát hozhat létre 
egyetlen lépésben: anélkül, hogy mutálódnia kellett volna 
ennek érdekében” – fejtette ki a potenciális nehézségeket 
Dr. Ray.

Minél változatosabb a terjedő törzsek száma, annál na-
gyobb erre a lehetőség – hívta fel a figyelmet a szakértő.

Dr. Walensky kijózanító figyelmeztetése azzal egyidejű-
leg hangzott el, hogy a CDC új útmutatót tett közzé, mely-
ben a maszkviselésre hívták fel a figyelmet zárt terekben 
az iskolákban, továbbá minden olyan helyen, ahol a száz-
ezer főre eső fertőzések száma meghaladja az ötvenet.

A CDC igazgatója azonban azt is hozzátette, hogy jelen-
leg még nem tartunk a felvázolt sötét jövőnél: a vakcinák 
egyelőre hatékonyan védenek a súlyos betegségektől és 
a haláltól. 

(Nagy kérdés, hogy ez az augusztusi cikk a DiabFórum 
októberi számának megjelenési időpontjában milyen 
megvilágításba fog kerülni – a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	WebDoki,	2021.	augusztus	7.	a	Medscape	cikke	nyomán)
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https://www.jwatch.org/na53283
https://www.jwatch.org/na53848
https://www.jwatch.org/na53848
https://www.jwatch.org/na53875
https://www.jwatch.org/na53875
https://www.jwatch.org/editors/AU075?editor=Richard%2520T.%2520Ellison%2520III,%2520MD
https://www.jwatch.org/na54011/2021/09/07/further-safety-data-pfizer-sars-cov-2-mrna-vaccine
https://www.medscape.com/viewarticle/955691
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KORONAVÍRUS ELLENI GYÓGYSZER

A Merck gyógyszergyár pénteken bejelentette, hogy 
Molnupiravir nevű kísérleti gyógyszere közel felére 
csökkentette a kórházba kerülés vagy halálozás kocká-
zatát azoknál, akik már megbetegedésük után megkap-
ták – írja a Washington Post.

Bár az elmúlt bő másfél évben leginkább arról hallhat-
tunk, hogy miként fejlesztik és tesztelik a tudósok a koro-
navírus elleni védőoltást, időközben a már megfertőződött 
embereknél alkalmazható gyógyszereken is gőzerővel dol-
goztak. Most az USA Today is írt egy ígéretes eredményről.

Összesen 385 embernek adták be a szájon át bevehető 
készítményt, öt nappal azután hogy diagnosztizálták ná-
luk a koronavírus-fertőzést. További 377 önkéntes, akik 
szintén fertőzöttek voltak, placebót kapott. A kísérletek 
minden résztvevőjénél volt legalább egy olyan tényező, 
amely miatt a veszélyeztetett csoportba lehetett őket so-
rolni: vagy 60 év felettiek voltak, vagy túlsúllyal, cukorbe-
tegséggel, esetleg szívbetegséggel küzdöttek.

Az amerikai Emory Egyetem által kifejlesztett gyógyszert 
naponta 2x4 tabletta formájában adták be öt napon ke-

resztül. A kutatók kiemelték: a készítmény hatékonynak 
bizonyult a koronavírus gamma, delta és mű variánsai el-
len.

A vizsgálati eredmények szerint a gyógyszert kapó bete-
gek 7,3 százaléka került kórházba az egy hónapon át tartó 
megfigyelések során, míg a kontrollcsoport esetében 14 
százalékról beszélhetünk. Ez 53 embert jelent, akik közül 
nyolcan elhunytak.

Az amerikai kormány már 1,2 milliárd dollárt el is kü-
lönített arra, hogy megvásároljon 1,7 millió adagot a ké-
szítményből, amennyiben az megkapja az amerikai gyógy-
szerhatóság (FDA) engedélyét.

A cég közölte, hogy amilyen hamar csak lehet, benyújt-
ják a kérelmet az amerikai hatóságokhoz a vészhelyzeti 
engedélyezésre. Pozitív elbírálás esetén ez lenne az első 
koronavírusra kifejlesztett antivirális gyógyszer.

A tesztelésben egyébként Magyarországon nyolc cent-
rumban 55-en vehetnek részt, világszerte pedig 1.332-en.

(Forrás:	WebDoki,	2021.	október	1.,	
a hvg.hu/Index	cikkei	nyomán)

A KORONAVÍRUS-FERTŐZÉS UTÁN: EGY ÉVIG  
SZÍVBETEGSÉGEK ÉS VÉRRÖGÖK LEHETNEK A NEM 
SÚLYOS ÁLLAPOTÚ BETEGEKNÉL IS

A különböző szív- és érrendszeri betegségek most is a 
vezető halálokok közé tartoznak világszerte, de a Covid 
szövődményeként megszaporodhatnak ezek a kóros 
elváltozások egy tanulmány szerint, amelyet a Nature 
folyóiratban is lehozhatnak a szakértő bírálat után.

A kutatók arra a megállapításra jutottak, hogy a kórházi 
kezelésben nem részesülő koronavírusos betegeknél 39 
százalékkal nagyobb a szívelégtelenség kialakulásának 
kockázata és 2,2-szer nagyobb a vérrög képződésének 
esélye az első 12 hónapban azokhoz képest, akik nem 
kapták el a fertőzést. 

A tanulmányban 151.195 fertőzésen átesett veterán 
adatait hasonlították össze 3,6 millió Covid-mentes sze-
mélyével. Igaz, a mintában felülreprezentáltak a fehér fér-
fiak, és ez az általános megállapításokat is gyengítheti. A 
mostani eredmények szerint viszont ezer koronavírus-fer-

tőzöttre plusz 5,8 szívbetegség és plusz 2,8 tüdőembólia 
jutott.

A kórházba kerülők Covid-fertőzötteknél is sok betegség 
kockázata megnőtt, a szívrohamé 5,8-szorosára, a szív-
izomgyulladásé 18-szorosára ugrott a kutatók szerint. Az 
intenzív ellátásra szorulóknál is súlyos utóhatásokkal kell 
számolni, minden hetedik ilyen ember komoly szívmegbe-
tegedésre számíthat a fertőzés utáni egy évben.

A kutatók feltevései szerint magának a vírusnak is van-
nak olyan mechanizmusai, amelyek közvetlenül a szívet 
károsítják, de a szívmegbetegedésekben a járvány miatt 
megváltozott életmódunk is benne van. Nőtt a társadalmi 
elszigeteltség, a pénzügyi szorongás, ezek a lelki tényezők, 
amit traumatikus élmények is súlyosbíthatnak, míg sokan 
egészségtelenebbül táplálkoznak vagy erősen lecsökkent 
a fizikai aktivitásuk.

(Forrás:	Telex.hu,	2021.	október	8.)

https://www.washingtonpost.com/health/2021/10/01/pill-to-treat-covid/
https://eu.usatoday.com/story/news/2021/10/01/new-antiviral-drug-molnupiravir-prevented-half-severe-covid-19-infections-study-found/5938807001/
https://hvg.hu/tudomany/20211001_koronavirus_elleni_gyogyszer_molnupiravir
https://index.hu/kulfold/2021/10/01/kiderult-hogy-biztonsagos-e-egyszerre-beadatni-a-ket-oltast/a-merck-gyogyszere-lehet-az-elso-ami-engedelyt-kap-koronavirus-ellen/
https://telex.hu/koronavirus/2021/10/07/covid-19-szovodmeny-szivelegtelenseg-verrog-egy-evvel-fertozes-utan-is-nem-sulyos-allapot-tanulmany
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FELELŐTLENÜL KEZELTÜK A JÁRVÁNYT
Alapjaiban forgatta fel a SARS-COV-2 vírus emberek 
millióinak életét, ám a tudósokat nem érte váratlanul 
a kialakult helyzet: folyamatosan figyelmeztették a 
döntéshozókat a közelgő veszélyre. Bill Gates már egy 
hat évvel ezelőtti előadásában is kristálytisztán bemu-
tatta, hogy mi vár a világra. Hogyan kell a jövőben ke-
zelnünk a járványokat? Erről kérdezte a 168 óra Duda 
Ernő virológust, aki szerint a mostani pandémiából so-
kat kellene tanulnunk, ez valójában csak a bemelegítés, 
ennél – valószínűleg – csak rosszabb jöhet!

Ha létezik bármi, ami több mint 10 millió embert fog 
megölni az elkövetkező évtizedekben, az valószínűleg egy 
fertőző vírus lesz, nem pedig háború. Nem rakéták, ha-
nem mikrobák. Ennek az egyik oka pedig az, hogy miköz-
ben rengeteget fektettünk a nukleáris elhárításba, nagyon 
kevés erőforrás jutott egy járvány megfékezésére képes 
rendszerbe. Ezt mondta Bill Gates, a Microsoft társalapító-
ja még 2015-ben. Úgy vélekedett: nem állunk készen a kö-
vetkező járványra. Az Ebolával kapcsolatban például nem 
az volt a baj, hogy a rendszer nem működött elég jól, ha-
nem az, hogy egyáltalán nem is volt rendszerünk. A felké-
szülés hiánya a következő járványt nagyságrendileg pusztí-
tóbbá teheti az Ebolánál. Legközelebb megtörténhet, hogy 

nem lesz ekkora szerencsénk. Létezhet vírus, amelynek 
esetében az első napokban az emberek aránylag jól van-
nak fertőző állapotban is, felszállhatnak egy repülőgépre, 
vagy kimehetnek a piacra. A vírus eredete lehet termé-
szetes, mint az Ebola esetében, vagy lehet bioterrorizmus 
is. Tehát léteznek tényezők, amelyek szó szerint ezerszer 
rosszabbá tehetik a helyzetet. Bill Gates 2015-ös előadásá-
ban itt következett a rész, amelyben látnoknak bizonyult. 
„Képzeljünk el egy olyan vírust, ami a levegőben terjed, 
mint például az 1918-as spanyolnátha. Nézzük csak, mi 
történne: nagyon-nagyon gyorsan elterjedne világszerte. 
A huszadik század elején több mint 30 millió ember vesz-
tette életét ez alatt a járvány alatt. Tehát ez nagyon súlyos 
probléma. Foglalkoztatnia kellene bennünket.”
A figyelmeztetések süket fülekre találtak. Mit kellett 
volna másképpen csinálni? Megelőzhető lett volna a 
pandémia?

– A mai globalizált világban egy embert fertőző vírus 
kontinensek közötti terjedése valószínűleg elkerülhetet-
len. De nem kellett volna, hogy a COVID-pandémia száz-
milliókat érjen el és milliókat öljön meg. A járvány elején a 
„civilizált országok” érthetetlen felelőtlenséggel kezelték 
a helyzetet. Ennek a járványnak az a kulcsa, hogy a fer-
tőzést elsősorban a tünetmentes emberek terjesztik, akik 
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A HOSSZÚ COVID

Az amerikaiak több mint a felének beoltottsága után 
megszűnt a maszkviselés és a távolságtartás, de az élet 
a normális felé nem tér vissza teljesen: a Covid által 
megfertőzöttek 10–30 százalékának maradék tünetei 
vannak. 

114 millióra teszik a 2021 márciusáig megfertőzöttek 
számát, így legalább 15 millió „hosszú” Covid eset le-
het, 40 éves körüli átlaggal. Ez hosszútávú árnyékot vet 
a gazdaságra és az egészségügyi ellátó rendszerre. Az ál-
lapotnak nincs világos definíciója, könnyebb megnevezni, 
hogy mi nem: nincs objektív diagnosztikus tesztje vagy 
biomarkere; tünetek halmaza hónapokon keresztül, ame-
lyek bárkin jelentkezhetnek aki Covid-fertőzött volt. Érint-
het szerveket, eltérő megjelenéssel, a fizikai és a mentális 
aktivitás rontja ezeket. Senki nem tudja ezek időbeli le-
zajlását, hogy hányan gyógyulnak ki ezekből. A kórfolya-
matot sem ismerjük: perzisztáló vírus? autoimmun vagy 
gyulladásos folyamat? A felegyenesedést követő szapora-

szívverés szindrómához lehet köze. Voltak már hasonló 
történések korábban is: a myalgiás encephalomyelitis/
krónikus fáradtság szindróma, a fibromyalgia, a Lyme-kór, 
a krónikus Epstein-Barr vírusfertőzés, talán a múlt száza-
di neuraszténia is. A múltbeli tapasztalatok alapján félő, 
hogy az orvosi közösség egy része marginalizálja a prob-
lémát – ennek elkerülésére máris alakulnak post-Covid 
támogató csoportok. A nőket – a színeseket – különösen 
érintheti ez a tünetegyüttes.

Mit tehetünk? Első a megelőzés: a vakcina-elfogadást 
kell keresztülvinni. Nemzetközi kutatóhálózat kell—a 
NIH már adott is 1,15 milliárdot erre, a WHO szervezi az 
együttműködést. A korábbi tapasztalatokat fel kell idézni. 
E betegek igen komplex ellátásra szorulnak—az USA-ban 
már 30 kórház és ellátóhely felkészült erre a sok szakágat 
igénylő feladatra. Elengedhetetlen, hogy az alapellátás 
empatikusan fogadja és lássa el e betegeket.

(Forrás:	New	Engl	J	Med,	2021.	augusztus	12.;	385:577-579.,	
Dr.	Apor	Péter	referálásában)
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nincsenek tisztában azzal, hogy fertőzöttek. A járvány ak-
kor fékezhető, vagy meg is állítható, ha azonosítani tudjuk 
őket. Ennek az eszköze a tesztelés és a kontaktok azono-
sítása. 2020. január közepén, tehát szerencsére a járvány 
legelején már ismertük a vírus genetikai állományát, ami-
nek az alapján már össze lehetett állítani egy alkalmas di-
agnosztikai tesztet. Ennek ellenére hónapokon keresztül 
napi több száz repülő szállított több tízezer utast Kínából 
Európába és az USA-ba, nem volt karantén, egyetlen tesz-
tet sem végeztek. Ferihegyen májusban(!) hőmérőzéssel 
intézték el a dolgot – miközben tudható volt, hogy a fer-
tőzöttek 80 százalékának nincs láza. Ma már tudjuk, hogy 
a koronavírus 2019 decemberében már jelen volt Milá-
nóban és Londonban éppúgy, mint New Yorkban vagy 
Los Angelesben. Mégsem végeztek PCR-teszteket még a 
tüdőgyulladásos betegeken és azok kontaktjain sem, egé-
szen március-áprilisig.
Az első járványhullám után levontuk a megfelelő követ-
keztetéseket?

– 2020 nyarának végén Európában megint lett volna 
esély arra, hogy a fertőzöttek relatíve alacsony számát 
kihasználva széles körű teszteléssel és kontaktkövetéssel 
megelőzzük a második hullámot. A hivatalos nyilatkoza-
tok nálunk a gazdaságban napi 15 milliárd forintos kárról 
beszélnek. Ezen a pénzen egy millió embert lehetett volna 
tesztelni, több hónapi gazdasági kárt megelőzve! Az EU la-
kosságánál háromszor népesebb és az EU-nál területileg is 
nagyobb Kína összehangolt intézkedésekkel meg tudta ol-
dani a járvány megfékezését. Az EU országai a lazításokat 
és megszorításokat úgy hajtották végre, mintha valameny-
nyi ország magányos sziget lenne a Csendes-óceánban. 
Amikor a cseheknél katasztrófahelyzet volt, a szomszédos 
Ausztria és Németország éppen nyitott! Két hét múltán 
nekik kellett szigorítaniuk. Ezeket a lépéseket össze kellett 
volna hangolni.
Tanultunk-e abból, ami eddig történt? A jelenlegi mód-
szerekkel teljesen le tudjuk-e győzni a járványt?

– A járványtan egzakt tudomány. Meg lehet tanulni, de 
vannak szakértői is, akiket meg kell hallgatni. Ám a politi-
kus tudja magáról, hogy mindent mindenkinél jobban tud, 
nincs igazán szüksége tanácsra. Csak akkor fogadja el a ta-
nácsot, ha azt hallja, amit hallani akar. De egy pandémia 
esetén nincs könnyű helyzetben, mert a politikai, gazda-
sági, lélektani helyzetet is figyelembe kell vennie, amikor 
döntéseket hoz. Sajnos azt látom, hogy a különféle té-
nyezőket nem egyeztetik össze, hanem hol az egyik, hol 
a másik jelenségcsoport alapján döntenek. A nemzetközi 
szervezetekre hárul a feladat, hogy – szakértők tanácsai 
alapján – dolgozzanak ki eszközöket, intézményeket, pro-
tokollt, hogy a következő, feltehetően súlyosabb járványo-
kat jobban tudjuk majd kezelni. A védőoltások kifejlesz-
tésére irányuló programokra (WarpSpeed, LightSpeed) 
eddig soha nem látott összegeket fordított az USA és az 
EU. Ám ezek a járvány alatt sem haladták meg a fegyver-
kezésre költött pénz egy százalékát! Tehát talán érdemes 

lenne átgondolni a prioritásokat, hátha megelőzésre is 
juthatna megfelelő összeg, ha beérnénk kevésbé modern 
vadászbombázókkal, semmire sem használható tankokkal.
Ennek alapján milyen jövőre számít?

– Nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb járvány, hanem az, 
hogy mikor jön és mennyire lesz veszedelmes.
Nagyobb eséllyel kell készülnünk hasonló katasztrófákra?

– Ez a vírus összehasonlíthatatlanul kevésbé fertőző, 
mint a kanyaró vagy a bárányhimlő, és a fertőzötteknek 
nem a 40–50 százalékát öli meg, hanem populációs szin-
ten csak egy százalékát. Oktatási célra, „bemelegítésre” 
ideális! Ezért kellene sokat tanulni ebből a járványból, 
mert ennél – valószínűleg – csak rosszabb jöhet!
Látja-e már azokat a terveket, intézkedéseket, amelyek 
védelmet adhatnak?

– Biztató, hogy ma már olyan technológiák állnak ren-
delkezésünkre, amelyekkel hetek alatt tudunk hatásos 
védőoltásokat előállítani, igaz, nem akármilyen ellenség 
ellen. Az is jó, hogy kiépültek azok az üzemek, ahol ezeket 
milliárdos tételekben lehet gyártani. De nagy kérdés, hogy 
nem fogja-e az amortizáció vasfoga megenni, ha mondjuk 
egy évtizeden keresztül nem lesz újabb járvány. Ki fogja a 
fenntartásukat fedezni, ha egy darabig nem kell, hogy mű-
ködjenek? Elbocsájtjuk a szakembereket? Ha nem, ki fogja 
fizetni őket – egy profitérdekelt vállalat biztosan nem!
Nyilván változtatni kell a társadalom szemléletén is.

– Nagyon fontos lenne az oktatás, a megbízható isme-
retterjesztés, felvilágosítás az interneten terjedő butító 
ostobaságok ellen. Világszerte látjuk a vírustagadók, az 
oltásellenesek tüntetéseit, a „szabadságjogaikért” har-
colók felvonulásait. Bármilyen jó intézkedéseket hozhat 
egy kormány, ha az utca embere nem látja be, hogy az ő 
érdekében történnek a megszorítások. Demokráciát csak 
értelmes, öntudatos emberekre lehet alapozni, és olyan 
kormányokra, amelyekben meg lehet bízni. Ezen a terüle-
ten is van még mit tenni!
Az újabb világjárványok megelőzésében mennyi lehet 
a része a tudománynak, a kormányok döntéseinek és 
annak, amit mi hétköznapi emberek tehetünk?

– Egyik sem működik a másik nélkül. De ha irtjuk az ős-
erdőket, ne csodálkozzunk, hogy bejönnek a vadállatok a 
baktériumaikkal, vírusaikkal együtt a városainkba. A rág-
csálókban majdnem annyiféle vírus szaporodik, mint a de-
nevérekben. Ha az egzotikus állatokat nem az állatkertben 
akarjuk látni, hanem a tányérunkon, akkor készülnünk kell 
egzotikus kórokozókra is.
Ön szerint mi a védekezés legerősebb fegyvere?

– A meggyőzés. Nem Bill Gates találja ki, mit kellene ten-
ni. Ő a befolyását próbálja bevetni, hogy az általa meghall-
gatott nagyon sok nagyon okos ember tanácsai eljussanak 
a megfelelő – egyelőre süket fülekhez. 2005-ben szenvedé-
lyesen hívta fel a világ figyelmét, készüljünk a járványokra, 
egy nagy járványra. Most azt mondja, hogy a járványnál is 
nagyobb veszély a klímaváltozás. Oda kellene figyelni!

(Forrás:	WebDoki,	2021.	július	17.,	a	168	Óra	nyomán)
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16 HÓNAP, 30 EZER HALOTT 
EZ A MAGYAR COVID SZOMORÚ MÉRLEGE

Egy 60 éves, daganatos beteg férfi a 
harmincezredik azon a listán, amely 
a Covid áldozatait tartja nyilván Ma-
gyarországon. Pontosabb lenne, ha 
úgy fogalmaznánk: tavaly március 
óta 30 ezer olyan elhunyt embert re-
gisztráltak, akinek a szervezetében a 
koronavírus is kimutatható volt.

Annak meghatározása ugyanis 
rendkívül nehéz, hogy a Kiskunfélegy-
háza lakosságának megfelelő 30 ezer 
ember közül hány esetben volt a köz-
vetlen, elsődleges halálok a Covid-19 
betegség. A járvány második és har-
madik hullámában sok esetben elég 
egyértelmű volt, hogy a halált a ko-
ronavírus-fertőzés következtében ki-
alakuló tüdőgyulladás, súlyos légzési 
elégtelenség vagy sokszervi gyulla-
dás okozta. Más esetekben inkább az 
volt a jellemző, hogy a gyakran idős 
betegek különböző krónikus betegsé-
gek, daganatok, szív- és érrendszeri 
betegségek által amúgy is legyengült 

szervezete már nem tudott megküz-
deni a vírussal. Ebben az esetben ne-
hezebb meghatározni az elsődleges 
halálokot, ezeknek a betegeknek egy 
része akár egy influenzajárványban is 
meghalt volna.

A homályos és gyakran egymásnak 
ellentmondó hivatalos nyilatkozatok-
ból az hámozható ki, hogy a magyar 
Covid-statisztikában mindenki meg-
jelenik, akinél a halála idején vagy 
az előtt igazolható volt a koronavírus 
jelenléte. Több más ország is hason-
ló eljárást követ, de vannak államok, 
ahol szűkebben értelmezik és tart-
ják nyilván a koronavírus áldozatait. 
Írtunk már arról – és erre a WHO is 
figyelmeztetett –, hogy az országok 
Covid-halálozási statisztikái nem vet-
hetők össze. Ha ezt mégis figyelmen 
kívül hagyjuk, és csak a puszta adat-
közléseket nézzük, akkor

egymillió lakosra számítva Peru 
után elvileg Magyarországon halt 
meg a legtöbb ember a Covidban.

Erre a kérdése a cikk vé-
gén még visszatérünk, és 
mutatunk egy valamivel 
pontosabb módszert a ko-
ronavírus valódi áldozatai-
nak kiszámítására

Sok megrendítő törté-
netet hallhattunk, olvas-
hattunk fiatal, egészséges 

emberek váratlan haláláról a Covid 
idején, de a statisztikák azt mutatják, 
hogy a vírus valóban döntő részben 
az idősebb korosztályt érintette sú-
lyosan.
• Az elhunytak 67 százaléka 70 éves-

nél idősebb volt.
• A 60–69 éves generációból kerül ki 

az elhunytak 21 százaléka.
• Az ötvenes generáció az elhalálozás 

8 százalékát, a negyvenes korosz-
tály a 3 százalékát tette ki a teljes 
halálozásnak.

Tavaly tavasszal rendkívül szigorú 
óvintézkedések léptek életbe, hiszen 
egy olyan vírussal álltunk szemben, 
amelyről még nagyon kevés tapasz-
talat volt, senki nem tudta, mire 
számíthat. Több országban, például 
Belgiumban vagy Spanyolországban 
már ekkor rendkívül magas volt az 
elhunytak száma, Magyarországot az 
első hullám még nem érintette olyan 
súlyosan. Abban az időben az embe-
rek többsége még alig-alig tudott vol-
na mondani olyan embert a távolabbi 
ismeretségi körében is, aki egyáltalán 
elkapta a vírust. Ehhez képest jóval 
súlyosabb következményekkel járt a 
tavaly őszi második és az idén tavaszi 
harmadik hullám.

Míg tavasszal a járvány egyértel-
műen az idősek körében pusztított, 
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a második és harmadik hullámban 
megváltoztak az arányok: a halálo-
zásnál valamelyest megemelkedett a 
fiatalabb korosztály aránya.

A harmadik hullámra 78 százalék-
kal emelkedett a 49 évesnél fiatalabb 
elhunytak aránya az összes Covid-
halálozáson belül, és 60 százalékkal 
az 50–59-es korosztály érintettsége.

A cikkek referálója
Dr. Fövényi József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

ben Dániában vagy Norvégiában nem 
vagy csak alig emelkedett a mortali-
tás a járvány alatt.

 
Az így is magas magyarországi ha-

lálozásnak számos oka lehet. Eleve 
rossz a magyar lakosság egészségi 
állapota, magas a krónikus beteg-
ségek, a dohányzás vagy az elhízás 
aránya, amelyek a Covid rizikófak-
torai között szerepelnek. Érdemes a 
későbbiekben vizsgálni azt is, hogy 
eleget teszteltünk-e, megfelelő volt-e 
konktaktkutatás, időben hozták-e 
meg a különböző védelmi intézkedé-
seket. Megfelelő volt-e az egészség-
ügy felkészültsége? Ha volt is elég 
műszer a kórházakban, vajon volt-e 
elég szakképzett ápoló és orvos a be-
tegek ellátására?

Gulyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter a Telex kérdé-
sére a június 24-i kormányinfón azt 
mondta: egészen más volt az elha-
lálozások aránya a kisebb kórházak-
ban, illetve a nagyobb kórházakban. 
Minél nagyobb volt egy kórház, annál 
nagyobb volt a túlélési esély. Gulyás 
szerint olyan szignifikánsan nagyok 
voltak ezek a különbségek, hogy ezt 
nem lehet csak a szerencsére vagy 
akár az egészségi állapotra fogni.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Ka-
mara elnöke a Telexnek adott interjú-
ban arról beszélt, hogy a koronavírus 
nemcsak a magyar egészségügyet, 
de az egész világban minden orvost 
vadonatúj helyzet elé állított. A meg-
felelő kezelési módokat, terápiákat 
menet közben kellett kialakítani, ezek 
folyamatosan változtak, ezért nem le-
het azt mondani, hogy egy adott idő-
pillanatban egy orvos rosszul döntött, 
hibázott. A kamara elnöke szerint 
„baj, sőt hiba az lenne, ha ezt utólag 
nem elemezzük, és nem vonjuk le a 
tanulságokat, nem hozunk olyan ér-
telmes és megalapozott szabályokat, 
amelyeket egy esetleges negyedik 
hullámban jól lehet hasznosítani”.

(Forrás:	Joób	Sándor	-	Bakró-Nagy	Ferenc,	
Telex.hu,	2021.	július	8.)

Arra a kérdésre továbbra is nehéz 
egzakt választ adni, hányan haltak 
meg közvetlenül a Covid-járvány mi-
att Magyarországon. Ennek meghatá-
rozására az egyik legjobb módszer a 
többlethalálozás mérése. A múltbeli 
halálozási adatok alapján minden 
országban készíthető egy előrejelzés 
arról, hogy hányan halnának meg, 
ha nem lenne járvány. Járvány idején 
viszont megemelkedik a halálozás, és 
ezt a többlethalálozást tekinthetjük a 
Covid hatásának.

Ahogy a Telex ebben a cikkében Fe-
renci Tamás biostatisztikus, az Óbu-
dai Egyetem docensének számításai 
alapján ismertette, tavaly március 
óta Magyarországon 22 ezerrel töb-
ben haltak meg annál, mint ha nem 
lett volna járvány. Ezzel európai ösz-
szehasonlításban a legrosszabb har-
madban vagyunk. A legrosszabb 
Covid-halálozási adatok Bulgáriában 
és Csehországban mérhetők, miköz-

https://telex.hu/koronavirus/2021/07/08/halalozas-koronavirus-statisztika-30-ezer-halott-grafikon-korosztaly-egeszsegugy-korhaz-covid-19
https://telex.hu/koronavirus/2021/06/24/koronavirus-halalozas-tobblethalalozas-statisztika-nemzetkozi-osszehasonlitas-ferenci-tamas
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Áprilisban, a koronavírus-járvány legpusztítóbb hónap-
jában szokatlan dolog történt egy székesfehérvári műve-
lődési házban: Bucsi László, a helyi kórház főigazgatója 
mikrofonnal a kezében a kamerák elé állt, és meglepő 
őszinteséggel kezdett beszélni a járvány súlyosságáról.

 
Bucsi azzal indított, hogy bár a minisztériumban mindig 

azt kérik a kórházi vezetőktől, hogy ne beszéljenek konk-
rét számokról, ő úgy döntött, hogy mégis ezt teszi. „Ná-
lunk az intenzív osztályon, aki gépre kerül, 84 százaléka 
nem jön le a gépről. Meghal, 100-ból 84 ember meghal!” 
– mondta Bucsi, majd hozzátette: „Olyan Magyarország 
történetében nem volt még, hogy a krematóriumokat 
arra kérték, hogy három műszakban dolgozzanak. Tragi-
kus a helyzet, és nem jut el az emberekhez.”

Ezekkel a mondatokkal Bucsi tudatosan szegett meg egy 
egyezséget. A kormányzattól ugyanis csak azzal a feltétel-
lel kapott felmentést az egészségügyi dolgozókra vonat-
kozó szigorú nyilatkozatstop alól, ha a rendezvényen nem 
mond számokat. A kórházigazgató mégis beszélt, mivel 
úgy gondolta, az emberek jelentős többsége még mindig 
nem volt tisztában valóban a járványhelyzettel.

Bucsi döntésének meg is lett a következménye. Néhány 
nap múlva Pintér Sándor belügyminiszter online eligazí-
tást tartott a kórházigazgatóknak, a végén pedig csak any-
nyit mondott: Bucsi főorvos úr a jövő héten jelentkezzen 
nála Budapesten egy személyes találkozóra. Pintér ezzel 
jelezte a többi kórházigazgatónak, hogy aki kibeszél, az 
bajba kerül. Amikor pedig a találkozójukon kérdőre vonta 
Bucsit, a miniszter még azt is tudni akarta, hogy a kórház-
igazgató maga döntött-e az egyezség felrúgásáról, vagy 
erre engedélyt kapott-e valakitől.

Ez az epizód is mutatja, hogy a kormány a járvány har-
madik hulláma alatt mennyi energiát fordított az egész-
ségügyi rendszert érintő érdemi információk visszatartá-
sára. Amikor tavasszal jelentősen megugrott a fertőzöttek 
száma, a Direkt36 információi szerint a fideszes politi-
kusok közt belső vita folyt arról, hogy bemutassák-e, mi 
történik a kórházak falain belül. Egyesek szerint az ilyen 
riportok segíthettek volna abban, hogy az emberek job-
ban elfogadják a korlátozásokat és többen beoltassák ma-
gukat. A kórházi állapotok bemutatása azonban politikai 
kockázatot hordozott magában, és a kormány számára 
fontos volt, hogy az emberek ne veszítsék el a hitüket ab-
ban, hogy a magyar egészségügy kezelni tudja a helyzetet.

A kormány végül mindent megtett annak érdekében, 
hogy minél kevesebb információ jusson ki a katonás 
szigorral irányított kórházak falai közül. Pedig ekkorra 

az intézményekben már valóságos drámák zajlottak. A 
Direkt36-nak több vezető beosztású kórházi forrás is arról 
beszélt, hogy kapacitásproblémák miatt vidéki és fővárosi 
kórházban is előfordult, hogy a 60–70 év feletti betegek-
nek nem volt esélyük lélegeztetőgépre kerülni, ennek kö-
vetkeztében pedig a túlélési esélyeik is csökkentek.

A harmadik hullám korábbiaknál erősebb pusztításához 
hozzájárult, hogy bár már február közepére nyilvánvalóvá 
vált, hogy a brit variáns terjedése miatt baj van, a kormány 
csak március elején jelentette be az iskolák és az üzletek 
bezárását. Kormányzati források szerint azért is halogatták 
a döntéseket, mert túlzottan bíztak abban, hogy az oltá-
si programmal megúszhatják a harmadik hullámot újabb 
korlátozások nélkül. Ráadásul a komolyabb tömegmozdu-
lások elkerülése érdekében a közhangulattal sem akartak 
szembemenni, a kormány által készíttetett felmérések 
ugyanis azt mutatták, hogy a közvélemény még február-
ban is nyitáspárti volt.

Március végére a járvány magyar áldozatainak száma 
– az ország lakosságához viszonyítva – nemzetközi ösz-
szehasonlításban a legmagasabbak közé tartozott. A kor-
mány azonban ezt a témát tudatosan kerülte, miközben 
a hetekig halogatott szigorítások körüli ellentmondások-
ról és a drámai kórházi állapotokról alig szivárogtak ki 
információk. A kormány ezek helyett a fellendülő oltási 
programra irányította a figyelmet, amely a kezdeti káosz 
ellenére március folyamán lendületet kapott, és a keleti 
vakcináknak köszönhetően az EU többi tagállamához ké-
pest gyorsabban folyt. Mindennek meg is lett a politikai 
eredménye: áprilisban a legtöbb közvélemény-kutató a 
kormánypárt erősödését mérte.

A Direkt36 több mint egy tucat forrással – kórházi dol-
gozókkal, kormányzati szereplőkkel és velük kapcsolatban 
álló ellenzéki politikusokkal – beszélt azért, hogy megért-
sük a koronavírus harmadik hulláma során hozott intézke-
dések hátterét. A téma érzékenysége miatt mindannyian 
azzal a feltétellel adtak információkat, ha nem írjuk le a 
nevüket.

A harmadik hullám kezelésével összefüggésben számos 
kérdést feltettünk a kormánynak, az operatív törzsnek és a 
Fidesznek is, ezekre azonban nem kaptunk választ. A szé-
kesfehérvári kórház főigazgatója, Bucsi László sem akart 
nyilatkozni. Korábbi cikkeinkben bemutattuk az első és 
második hullám alatti járványkezelés politikai hátterét is.

Azt hitték, a vakcina mindent megold

Miközben tavaly ősszel javában tombolt a járvány má-
sodik hulláma, a kormány egy hamarosan elérhető, új 

EL AKARTÁK TITKOLNI MI FOLYIK A 
KÓRHÁZAKBAN
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csodafegyverbe vetette a hitét: a vakcinába, amelynek 
beszerzésére már ekkor nagy hangsúlyt helyeztek.

„A vakcina lesz az új maszk”, vagyis az a járvány elleni 
védekezéshez szükséges fontos eszköz, amely hiánycikk 
lehet – egy kormányzati forrás szerint ezt ismerte fel ide-
jében Szijjártó Péter külügyminiszter. Ezt a gondolkodást 
pedig a kormány gyorsan elfogadta, mivel – a forrás sze-
rint – úgy vélték, ha „újra eszközhiány lépne fel, abba akár 
bele is bukhat a kormány”. Ez volt az oka annak, hogy 
bár tavaly ősszel még Orbán Viktor is támogatta a közös 
uniós vakcinabeszerzést, ezzel párhuzamosan a magyar 
kormány már októberben eldöntötte, hogy máshonnan is 
akar vakcinát. A korábbi eszközbeszerzésekhez hasonlóan 
a kormány figyelme most is kelet felé fordult, és az oro-
szokkal és a kínaiakkal kezdtek el tárgyalni.

A keleti vakcinákkal volt azonban egy probléma: kevés-
bé bíztak bennük az emberek – egy kormányzati forrás 
szerint ezt mutatták a tavaly év végi belső méréseik. Or-
bán ezt a bizalomhiányt akarta ellensúlyozni azzal, ami-
kor januárban jelezte, kínai vakcinával oltatná be magát. 
Később a vakcina engedélyeztetési eljárást is megkönnyí-
tették, és megkötötték az orosz Szputnyik, majd a kínai 
Sinopharm megvásárlásáról szóló szerződéseket. A kor-
mány keleti vakcinák iránti elköteleződését tovább nö-
velte, amikor január végén kiderült, hogy a Pfizer és az 
AstraZeneca gyógyszergyárak szállításai is lassultak.

 Bár január közepén megjelent a vírus korábbiaknál fer-
tőzőbb brit variánsa, februártól pedig újra növekedni kez-
dett a betegek száma, a kormány a saját vakcinabeszerzési 
programjában bízva ekkor még semmilyen szigorításban 
nem gondolkodott. Ekkor még csak 3-4 százalékos volt 
az oltottsági arány, de a kormány abban bízott, hogy ez a 
szám a közeljövőben jelentősen meg fog ugrani. „Ha gyor-
san oltunk, és szerzünk még több vakcinát, akkor a jó ha-
tás maga alá tudja majd szorítani a rossz hatást” – mondta 
a miniszterelnök február 12-én a Kossuth Rádióban. Az is 
mutatta, hogy mennyire nem készültek szigorításra, hogy 
február közepén még nyitásról szóló nemzeti konzultációt 
is elindítottak.

„Mindenki bízott abban, hogy a harmadik hullám nem 
lesz olyan erős, mint a második” – mondta egy fideszes 
politikus, aki szerint a kormányzat azt remélte, az oltá-
soknak köszönhetően a harmadik hullám enyhe lefolyású 
lesz, vagy esetleg elmarad.

Az épp csak belendülő oltási program azonban nem 
tudta megakadályozni a harmadik hullám berobbanását. 
Pár napon belül, február 18-án Müller Cecília országos 
tisztifőorvos már arról beszélt, hogy véget sem ért a má-
sodik hullám, de már elkezdődött a harmadik. Február 25-
én pedig már Orbán is drámai hangon szólt egy videóban: 
„Csupa rossz hírem van. A helyzet úgy fest, hogy (...) az 
egész eddig tapasztalt járvány legnehezebb két hete előtt 
állunk. Az újfajta mutációk megjelenése miatt a fertőzé-
sek száma erősen nő, és nőni fog. Olyan terhelés lesz a 
kórházainkon, mint amilyen még nem volt.”

Bár egyre többen figyelmeztettek a járvány súlyosságá-
ra, a kormány Müller bejelentését követően még két hé-
tig halogatta a szigorításokat. „A járványügyi szakembe-
rek luxusa, hogy ők csak a járványra figyelnek” – mondta 
egy kormányzati forrás arról, hogy miért nem léptek ko-
rábban. Szerinte a kormány ekkor nemcsak járványügyi, 
hanem gazdasági és politikai szempontokat is figyelembe 
vett.

A gazdasági visszaeséstől való félelem már ősszel is a 
minél későbbi szigorításokra sarkallta a kormányt. Ez a 
szempont februárban is meghatározó volt, bár ezt egy 
fideszes forrás úgy magyarázta a Direkt36-nak, hogy meg 
akarták kímélni a családokat az iskolabezárás okozta ne-
hézségektől.

A kormány mérései szerint a betegszám emelkedésével 
a közhangulat is változott. Február közepén, amikor Mül-
ler bejelentette a harmadik hullám kezdetét, 4021-en vol-
tak kórházban, 332-en pedig lélegeztetőgépen. Két héttel 
később, március elejére a kórházban ápoltak száma 6554-
re, a lélegeztetőgépen lévőké 639-re nőtt.

Ekkorra érezte a kormány, hogy megvan a kellő támo-
gatottság a szigorításokhoz. Ráadásul meghallgatták a 
járványügyi szakembereket is, akik a matematikai model-
lekre támaszkodva folyamatosan jelezték, mikor kell lépni 
annak érdekében, hogy a kórházak még el tudják látni a 
betegeket. Ezeket mérlegelve döntött a kormány a kor-
látozásokról: így végül március 4-én jelentették be az is-
kolák és bizonyos üzletek bezárását, valamint a kötelező 
közterületi maszkhasználatot.

Bár egy fideszes politikus most a Direkt36-nak azt 
mondta, már februárban be kellett volna zárni az iskolá-
kat, akkoriban a kormányzaton belül nem volt olyan, aki 
hangosan korábbi zárást sürgetett volna. Egy kormányzati 
forrás ezt azzal magyarázta: „A védekezést Orbán vezette, 
felségsértés lett volna, ha valaki önálló alternatívával állt 
volna elő” vele szemben.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy a harmadik hul-
lám kezdetekor az egészségügyben dolgozókat a járvány 
mellett a saját jövőjük bizonytalansága is foglalkoztatta. Az 
egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény szerint 
ugyanis az állami egészségügyben dolgozó orvosoknak és 
ápolónak március 1-ig kellett aláírniuk az új szerződésüket. 
A törvény révén az orvosok többségének a bére nőtt, de a 
jogszabály számos feszültséget is okozott az egészségügyi 
dolgozók átvezénylésének lehetősége miatt, és mert en-
gedélyhez kötötte az orvosok másodállását. Emiatt több 
ezren nem írták alá a szerződést. Ennek a helyzetnek a 
kezelése komoly terhet jelentett a kórházak vezetése szá-
mára is, emiatt – ahogy egy, az egészségügyben dolgozó 
forrás fogalmazott – „nem készültek arra, hogy heteken 
belül kis híján összeomlik az egészségügyi ellátás”.

A cikk folytatódik: El akarták titkolni, mi 
folyik a kórházakban

(Forrás:	Direkt36	/	Telex.hu,	2021.	augusztus	23.)

https://telex.hu/direkt36/2021/08/23/orban-viktor-oltas-harmadik-hullam-korhazi-dramak
https://telex.hu/direkt36/2021/08/23/orban-viktor-oltas-harmadik-hullam-korhazi-dramak
https://www.direkt36.hu/oltassal-akarta-elkerulni-orban-a-korhazi-dramakat-vegul-csak-eltitkolni-tudta-azokat/
https://telex.hu/direkt36/2021/08/23/orban-viktor-oltas-harmadik-hullam-korhazi-dramak
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A KEVÉS PÉNZT SEM MEGELŐZÉSRE, 
HANEM BETEGÁGYAKRA KÖLTJÜK

Nem prevencióra, hanem kórházi ágyakra költjük az 
egészségre fordított kiadások nagy részét, ennek elle-
nére mind a megelőzhető betegségek, mind az elkerül-
hető halálozás tekintetében a legrosszabbak a mutató-
ink a V4-ek sorában.

Az elégtelenül működő szűrési programoktól a dagana-
tos betegek ellátásán át egészen a gondozás hiányossá-
gaiig terjednek az okok, amelyek miatt a „siralmas” har-
madik helyen áll Magyarország a daganatos betegségek 
okozta korai halálozás tekintetében a monitorozott 183 
ország sorában. Erről is beszélt prof. dr. Ádány Róza, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia (MTA) Debreceni Tudomány-
egyetem Népegészségügyi Kutatócsoportjának vezetője, 
a Semmelweis Egyetem vendégprofesszora a Magyar 
Orvos-Egészségügyi Világtalálkozón.

A korai halálozáson belül a vezető halálokok a dagana-
tos megbetegedések valamennyi fejlett országban. Ma-
gyarországon ez az arány még egyértelműbb, a nők kö-
rében a részesedés 47 százalékos – mondta a professzor 
abban az előadásában, amelyben a Visegrádi Négyek (V4) 
egészségi mutatóit vetette össze. Vezető helyen állunk a 
világranglistán a tüdő-, és vastagbél és végbél daganatok 
tekintetében, és néhány éve az élmezőnybe kerültünk a 
hasnyálmirigyrák esetében is, Uruguay-t és Örményorszá-
got előzve. Miközben élre kerültünk a vastag- és végbélrák 
okozta halálozásban, Magyarországon a mai napig nincs 
országos lefedettségű kolorektális rákszűrés, negyed szá-
zada csak pilotprogramok indulnak – hívta fel a figyelmet 
Ádány Róza, megemlítve azt is, hogy populáció alapú vas-
tagbélszűrés a V4 országok között egyedül Csehországban 
működik.

A szív- és érrendszeri korai halálozás tekintetében ha-
zánk északi- és észak-alföldi régiói vannak a legkedvezőt-
lenebb helyzetben, az összhalálozási számokat tekintve ez 
a két régió rendelkezik a legrosszabb mutatókkal a V4-ek 
között.

Hiányoznak idehaza az egészségmagatartást kedvező-
en befolyásoló, célzott programok, többek között ez áll a 
népesség rossz egészségi állapotának hátterében Ádány 
Róza szerint, aki azt is elmondta, a dohányzók aránya to-
vábbra is magas Magyarországon, és ebben 2008 és 2018 
között sem történt változás. A V4 országok között egyedül 
Szlovákiában sikerült csökkenteni a cigarettafogyasztást.

Az obezitás már-már „magyar betegségnek” (70 évvel 
ezelőtt ezzel az elnevezéssel – „morbus hungaricus” – a 
tuberkulózist illették) mondható, az elmúlt években túl-
súly és az elhízás tekintetében az elsők közé kerültünk Eu-
rópában, még az önbevalláson alapuló számok alapján is. 
A méréseken alapuló mutatóink még kedvezőtlenebbek: 
a metabolikus szindróma veszélyeztetettség legrobosz-
tusabb indikátora a hasi elhízás, amelynek prevalenciája 
a magyar populációban 70 százalék. Szignifikáns romlást 
figyeltek meg a magas vérnyomás és az emelkedett éhomi 
vércukor-értékeknél, különösen aggasztó, hogy a kedve-
zőtlen változások már 20–30 éves korosztálynál is meg-
figyelhetőek – hívta fel a figyelmet a népegészségügyi 
szakember, hozzátéve, hogy a magas vérnyomással küzdő 
betegek fele, a lipidanyagcsere-zavarban szenvedők 80 
százaléka kezeletlen.

Az európai átlag alatt teljesít a V4 valamennyi tagorszá-
ga az egészségre fordított és az egy főre jutó egészségügyi 
kiadásokban. Az arányszám azonban Magyarországon a 
legalacsonyabb. Ráadásul a forrásokat nem a betegség-
megelőzésre, az alapellátás megerősítésére, népegész-
ségügyi orientációjának fejlesztésére költik, hanem kórhá-
zi ágyakra. Bár lakosságarányosan az ágyszám hazánkban 
a legmagasabb (7 ágy/ezer fő), ennek ellenére nemcsak a 
megelőzhető betegségek, hanem az elkerülhető halálozá-
sok száma is nálunk a legrosszabb. Az elkerülhető halálo-
zás Magyarországon az európai átlag 268 százaléka – ösz-
szegezte a professzor.

Bár 1990 és 2019 közötti a halálozási adatok egyértel-
műen csökkenésnek indultak a V4-eknél, ám ennek mér-
téke hazánkban kevésbé volt intenzív ebben a periódus-
ban. A születéskor várható átlagos élettartam ugyancsak 
nálunk alakult a legkedvezőtlenebbül: a csehekhez viszo-
nyítva átlagosan három év az elmaradásunk. Az európai 
átlagtól ugyan valamennyi V4 tagállam leszakad, de közöt-
tük is utolsó helyen áll Magyarország.

A V4 országok mindegyikében problémát jelent a túl-
súly, a dohányzás és alkoholfogyasztás, ám hazánk a leg-
több népegészségügyi mutatóban még ebben a mezőny-
ben is rosszul teljesít. Ennek ellenére Magyarországnak 
2012 óta nincs népegészségügyi programja. 

A cikk ide kattintva folytatódik...

(Forrás:	MedicalOnline.hu,	2021.	augusztus	27.)

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/a_keves_penzt_sem_megelozesre__hanem_betegagyakra_koltjuk
http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/a_keves_penzt_sem_megelozesre__hanem_betegagyakra_koltjuk
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„KERESSEN MÁSHOL, MÁSIK ORVOST” 
– HELYINEK BEÁLLÍTOTT, ÁLTALÁNOS ELLÁTÁSI BAJOK 
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Lokális összeomlásokat valahogyan 
elviselve működik a járvány utáni 
egészségügyi ellátás, amelyet leálló 
traumatológiák és sürgősségi osztá-
lyok jellemeznek. Az okok összetet-
tek.

Keressen máshol, másik 
orvost!

– talán a zalaegerszegi kórház egyik 
fül-orr-gégészének ez a mondata adja 
vissza a legpontosabban azt a helyze-
tet, ami az egészségügyben a harma-
dik járványhullám nyomán kialakult. 
Az orvos egy operációra váró kisgye-
rek édesanyjának tanácsolta a kere-
sést, miután egy hónapra nem tudott 
műtéti időpontot adni, és a későbbi 
időpontok is bizonytalanok voltak. 
Olvasónk így járt el, és 50 kilométer-
rel arrébb, a nagykanizsai kórházban 
talált egy másik fül-orr-gégészt, aki 
fogadta őt, sőt gyermekét műtétre 
is előjegyezte, mivel a fülében annyi 
savó gyülemlett fel, hogy ha azt nem 
szívták volna le minél előbb, tovább 
romlik az amúgy is már jelentősen ká-
rosodott hallása.

Az édesanya kálváriája abban a 
zalaegerszegi kórházban kezdődött, 
ahol június végén bérvita miatt egy-
szerre hét traumatológus mondott 
fel, aminek következtében működés-
képtelenné vált a traumatológia osz-
tály. A súlyos helyzet bő egy hónappal 
később oldódott meg, de arról nem 
szólt az újraindulást bejelentő hiva-
talos kórházi közlemény, hogy a hét 
felmondott orvos helyére sikerült-e 
ugyanannyi szakembert találni, és ha 
igen, akkor azokban a kórházakban, 
ahonnan eljöttek Zalaegerszegre az 
orvosok, hogyan tudták pótolni a ki-
esőket.

Mint ahogy arról sem szólt sem-
milyen közlemény, hogy amúgy a za-
laegerszegi kórházban más ellátás is 
akadozik. Egy helyi civil, Föőr Gábor 
– aki a traumatológusok távozásának 
hírét is robbantotta a Facebookon 
júniusban – sorra kapta a panaszo-
kat a betegektől arról, hogy több 
osztályon és rendelésen is akadozik 
az ellátás. Kapott információt példá-
ul arról, hogy a gyerekszemészeten 
májusban kértek időpontot, de csak 
októberre kaptak. Volt, aki augusz-
tusra nem tudott időpontot kérni 
vérvizsgálatra; bőrgyógyászatra és 
gasztroenterológiai ellátásra is hó-
napokat kell várni. Akadt, aki azzal 
jelentkezett: a 6 hónapos kisfiának 
nem tudott hasi ultrahangra időpon-
tot kérni.

Ez a helyzet a beszámolók alapján 
nem csak Zalaegerszegre jellemző. A 
tatabányai kórház augusztus elején 
a sürgősségi osztályra keresett or-
vosokat (osztályvezetőt, szakorvosi 

és szakszemélyzetet is), és Hadházy 
Ákos azt is megszellőztette, hogy gya-
korlatilag a szülészet sem működött 
egy ideig, és a szülő nőket Fehérvárra 
és Győrbe vitték, ám a kórház megke-
resésünkre akkor azt válaszolta, hogy 
a Szent Borbála Kórházban zavartala-
nul biztosított a térség lakosságának 
akut szülészeti ellátása. Az intézmény 
egyik szakorvos munkatársának be-
tegsége miatt – az ellátás folyamatos 
biztosítása érdekében – szükségessé 
vált a beosztások átszervezése.

Pontosan ilyen az össze-
csuklás

Évek óta hangoztatják szakembe-
rek, a rendszert összetartó orvosok, 
szakdolgozók, és a működésre rálá-
tó, nevük elhallgatását kérő források, 
hogy bár a hivatalos közlemények 
nem erről szólnak, az egészségügy az 
összeomlás szélére került. De valójá-
ban soha nem volt annyira összecsuk-
lás közelében, mint most, a harmadik 

Vizsgálóhelyiség	a	Zala	Megyei	Szent	Rafael	Kórház	Kardiológiai	és	
Szívsebészeti	Centrumában	Fotó:	Varga	György/mti
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hullám lecsengése és az új törvény 
márciusi hatályba lépése után. Sőt, az 
általunk megkérdezett szakemberek 
immár egyöntetűen állítják, hogy az 
ellátás az ideális működéshez mérve 
egyszerűen összeomlott.

Ugyanakkor beszélgetéseinkből ki-
derült, hogy a kórházakban dolgozók 
pontosan mit is értenek összeomlá-
son. Összefoglalva:

az egészségügyi rendszer össze-
omlása nem kulcsra zárt kórháza-
kat, az ajtón dörömbölő betegek 
tömegeit és az utcán ellátás nél-
kül haldoklókat jelent. Az egész-
ségügyi összeomlás sokkal csen-
desebb, lassabb és külső szemmel 
alig érzékelhető folyamat. Nem 
egy váratlan, robbanásszerű epi-
zód, és leginkább azok érzékelik, 
akik benne vannak: a betegek és 
az egészségügyi dolgozók. A kívül-
állók számára minden zavartalan. 

Azaz az összeomlás a gyakorlatban 
valójában azt jelenti, hogy a mentő a 
balesetet szenvedett beteget trauma-
tológia híján nem a zalaegerszegi kór-
házba tudja vinni, hanem egy több tíz 
kilométerrel és 30–40, vagy akár 60 
perccel távolabbi intézménybe. Vagy 
hogy egy édesanya gyermeke csak 50 
kilométerrel arrébb kap időben ellá-
tást. Mindezek a lokális összeomlások 
a betegek gyógyulásának, a leggyor-
sabb ellátásának esélyeit rontják, nö-
velve az egészségkárosodás, legrosz-
szabb esetben pedig az elhalálozás 
rizikóját.

A budapesti ellátás is lokális ösz-
szeomlások mentén szerveződik – 
már ha szervezőelvnek lehet nevezni 
azt, amikor kórházak egyes ellátásai 
szűnnek meg ideiglenesen. Persze 
ezekről sem hivatalos úton értesü-
lünk, hanem például Kunetz Zsom-
bor Facebook-oldaláról. Az egész-
ségügyi szakértőhöz rendszeresen 
jutnak el olyan belső információk és 
levelezések, amelyek máshogy nem 
kerülnének ki. Így kerülhetett nyilvá-
nosságra az Uzsoki Utcai Kórház sür-
gősségijének – utóbb kiderült, csak 
néhány napos – leállása, vagy éppen 

az átalakítás miatt júniusban bezáró 
Honvédkórház sürgősségijének ügye. 
Kunetz Zsombor Facebookját pörget-
ve kiderül az is, hogy augusztusban 
a Merényi, azaz a Délpesti-Centrum 
Kórház traumatológiai ellátása a III-as 
szintről szintén átalakítás miatt I-es 
progresszívitásra esett vissza, ami így 
a teljes körű betegellátásból a kevés-
bé bonyolult végtag-ellátásra szorít-
kozik. Ennek következtében azonban 
a Baleseti Intézet akkora terhelést 
kapott, hogy augusztus 23-ig leállí-
tották az elektív műtéteket. Az erről 
szóló bejegyzés elé Kunetz Zsombor 
azt írta:

Pontosan ezt nevezik összeomlás-
nak.

Miért most és miért így 
omlik össze?

Azt nem tudni, valójában hány kór-
ház melyik osztályának ellátása áll 
leállás, megszűnés előtt, mert ezek-
ről a hivatalos, erősen központosított 
kommunikáció nem számol be. Csak 
sejteni lehet háttérbeszélgetésekből, 
innen-onnan felbukkanó, meg nem 
erősített információfoszlányokból, 
hogy a járvány alatt megtépázott 
egészségügyi rendszer nem volt ké-
pes teljesen újraindulni, sok helyen 
jelentősen akadozik, vagy éppen ösz-
szeomlott az ellátás.

Ennek három fő oka van:
Már a koronavírus-járvány előtt is 

rosszul működött a rendszer, amire 
rázuhant a pandémia.

A járvány gyakorlatilag lenullázta a 
nem Coviddal kapcsolatos ellátást, in-
nen kellett (volna) újraindulnia.

A járvány legdurvább hullámának 
közepén életbe lépett az egészség-
ügyben dolgozók új jogállási szerző-
dése, amelyet egy olyan sokat vitatott 
törvény szabályoz, ami jelentősen 
megemelte az orvosi alapbért és ki-
vezette a hálapénzt. Ez a két mozza-
nat pedig alapvető hatással van az el-
látásra, nem csak pozitív értelemben.

A magyarországi egészségügy egy 
roppant bonyolult, több százezer 
ember folyamatos munkájából ösz-
szeálló komplex rendszer. A rendszer 
egymáshoz kapcsolódó kisebb-na-

gyobb elemekből áll, és mindnyájan 
úgy hisszük, hogy a feladatok és ezek 
a kapcsolatok szervezettek, átgondol-
tak és felügyeltek – kezdte a helyzet 
értékelését egy neve elhallgatását 
kérő, az egészségügy belső működé-
sére évtizedek óta rálátó szakértő-
forrásunk, aki szerint a hazai egész-
ségügyi közgazdászok csaknem húsz 
éve, számos kormányzati cikluson 
átívelve  folyamatosan azt a nézetet 
vallják és építik be a köztudatba, hogy 
a hazai egészségügyi rendszer műkö-
dési alapjai kiforrottak, igazságosak 
és modernek.

Ezért az egészségügyi rendszert csu-
pán mint aktuális pénzügyi és intéz-
mény-rendszert kell vizsgálni, és csak 
magát az intézmény-rendszert kell 
újra és újra optimalizálni, azaz „költ-
séghatékonnyá” tenni.  Ezen jelenleg 
domináns egészségügyi közgazdasági 
értelmezésben a rendszer összeom-
lása egyszerűen elképzelhetetlen, 
hiszen a kiemelt jelentőségű egész-
ségügyi feladatok célszerű koncentrá-
lással, illetve hatékonyság-növeléssel 
bármilyen helyzetben teljesíthetőek.

Az egészségügyi rendszer lényege 
valójában egy láthatatlan kapcsolati 
háló. A beteg dolga az, hogy birtoká-
ban legyen a saját magára vonatkozó 
alapvető, hiteles egészségügyi infor-
mációknak, és tudja azt, hogy mikor 
kell tanácsért, segítségért orvoshoz 
fordulni. Az első orvos (jellemzően 
háziorvosa) feladata vagy a beteg el-
látása, vagy pedig a láthatatlan kap-
csolati háló segítségével a beteg meg-
felelő helyre történő irányításának a 
megindítása.

Ugyanakkor, ha a magyar egészség-
ügyi rendszerben napjainkban a bete-
get vesszük kiindulópontnak, a beteg 
lakóhelyétől függően teljesen más 
végrehajtási utak vannak, jó néhány 
helyen a kapcsolati háló már eleve 
rövidebb és gyengébb, mint más zó-
nákban, és így az összeomlás is telje-
sen mást jelent az ország különböző 
pontjain.

A cikk folytatódik a 24.hu 
oldalán...

(Forrás:	24.hu,	augusztus	17.)

https://24.hu/belfold/2021/08/17/egeszsegugy-valsag-orvoshiany-varolista/
https://24.hu/belfold/2021/08/17/egeszsegugy-valsag-orvoshiany-varolista/
https://24.hu/belfold/2021/08/17/egeszsegugy-valsag-orvoshiany-varolista/
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ÜRGE-VORSATZ DIÁNA: NEM AZ UNOKÁINKRÓL VAGY 
A JEGESMEDVÉKRŐL VAN SZÓ, A KLÍMAVÁLTOZÁS 
ITT ÉS MOST TÖRTÉNIK, ÉS NAGYON GYORSAN LEHET 
SOKKAL ROSSZABB A HELYZET

Azonnali és nagy léptékű változásokra van szükség, ha 
el akarjuk kerülni, hogy rövid időn belül az élhetőség 
határáig melegedjen a bolygó, derült ki azon a sajtó-
tájékoztatón, melyet az az Éghajlatváltozási Kormány-
közi Testület (IPCC) friss jelentése nyomán szervezett 
a Másfélfok. Ezen az eseményen az IPCC munkájában 
résztvevő magyar fizikus, a CEU oktatója, Ürge-Vorsatz 
Diána foglalta össze a jelentés főbb megállapításait.

Ürge-Vorsatz Diána az IPCC harmadik munkacsoport-
jának az alelnöke, ami a klímaváltozás és a felmelegedés 
mérséklésének kérdésével foglalkozik, ez a jelentés a ter-
vek szerint csak jövőre jelenik majd meg. Hétfőn az első 
munkacsoport jelentését publikálták, melyben 14000 tu-
dományos publikáció alapján mutatták be, hogy mit lehet 
tudni a klímaváltozás helyzetéről. Ürge-Vorsatz ennek a 
jelentésnek az összeállításában nem vett részt, de a jelen-
tésről szóló szakmai vitában igen.

És mint fogalmazott, ez a jelentés amellett, hogy szá-
mos, korábbi felismerést megerősített, új állításokat is 
megfogalmazott: például arról, hogy az éghajlatban tör-
ténő változások széleskörűek, gyorsak és egyre intenzí-
vebbek lesznek. A sok ezer tudományos kutatást összegző 
jelentés szerzői kiemelik, hogy több megfigyelt, jelenleg is 
zajló éghajlati folyamatra az elérhető adatok alapján sok 
ezer éve nem volt példa, és vannak tényezők, melyek év-
milliók után fordulnak most elő a bolygón.

A jelentés Ürge-Vorsatz elmondása szerint kiemeli ezt 
is, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának azonnali, 
nagyon gyors és nagyon nagyléptékű csökkentése nélkül 

nem lehet megakadályozni a 1,5 fokos melegedést. Hogy 
ne lépjük át ezt a határt, az szerinte jelenleg leginkább 
fizikailag tűnik még lehetségesnek, ám hogy ehhez mire 
lenne szükség a politika szintjén, arról a 2-es és a 3-as 
munkacsoport jelentései szólnak majd.

Ürge-Vorsatz hangsúlyozta azt is, hogy az ma már nem 
kérdés, hogy az emberi tevékenység okozza a felmelege-
dést, és az elérhető adatokból azt látni, hogy a Föld klímá-
ja az elmúlt 2000 évben nagyon stabil volt, míg 1850 után 
nagyon kiugrott a melegedés. A rendelkezésre álló adatok 
alapján 125 ezer éve volt utoljára annyira meleg a boly-
gón, mint most, és a melegedés gyorsulása legalább 2000 
éve nem volt ennyire erőteljes. A Föld hőmérsékleti órá-
ját legalább százezer évvel tekertük vissza, mondta erről 
a fizikus, aki a modellszámítások alapján kiemelte, hogy 
az emberi tevékenység nélkül ma akár még egy kicsit hű-
vösebb is lehetne a bolygó éghajlata, mint 1850-ben volt.

E változás következtében gyakoribbá válnak a szélső-
séges időjárási jelenségek, tette hozzá Ürge-Vorsatz, aki 
hangsúlyozta, hogy a folyamatok a Föld összes régióját 
érintik. Az IPCC egy interaktív térképet is összeállított, 
ahol a különféle forgatókönyveket lehet modelleztetni.

Az is világos a jelentés szerint, hogy számos változást 
már nem lehet visszacsinálni, az éghajlat visszahűtésére 
ugyanis nincs reményünk, ugyanakkor sok folyamat lassít-
ható, illetve akad pár, ami meg is állítható, ha sikerül gyors 
lépéseket hozni a károsanyag-kibocsátás terén.

A mérsékléshez ugyanis Ürge-Vorsatz a szén-dioxid és a 
metán kibocsátásának gyors, nagy léptékű és fenntartott 
csökkentésére van szükség. Ezek a légszennyezés csök-
kentéséhez is vezetnének, amely Európában jelenleg az 
egyik leggyilkosabb jelenség, évente rengeteg ember ha-
láláért felelős.

Ürge-Vorsatz elmondása szerint lényeges újdonság a 
legutóbbi IPCC-jelentéshez képest, hogy ma már sokkal 
többet tudni az éghajlat működéséről, sokkal több adat-
ból is dolgozhatnak, hatalmas tudományos erőforrások 
irányulnak erre a területre. Emiatt látni azt is, hogy a szén-
dioxid légköri koncentrációja 2019-ben nagyobb volt, 
mint bármikor az elmúlt kétmillió év során.

A fizikus hangsúlyozta, hogy a változások következtében 
súlyosabb hőhullámokra, aszályokra lehet számítani Euró-
pában, de mellette azokon a területeken is, ahonnan Eu-
rópa felé tartó migrációs nyomásra lehet számítani.
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Ürge-Vorsatz szerint a legambiciózusabb forgatóköny-
vek még mindig azzal számolnak, hogy 1,5 fokon belül le-
het tartani a bolygó éghajlatának melegedését, de azért az 
optimistább modellek többsége is azt mutatja, hogy gyors 
intézkedésekkel együtt is felmehet a melegedés mértéke 
1,6 fokra. És persze vannak azok a forgatókönyvek, melyek 
azzal számolnak, hogy nem következik be a kibocsátások 
azonnali mérséklése, ebben az esetben akár 4-5 fokos fel-
melegedéssel is számolhatunk a század végéig.

Ürge-Vorsatz elmondta, hogy bármilyen szinten is akar-
juk stabilizálni az éghajlatot, azt csak nettó nullás szén-
dioxid-kibocsátási szinttel lehet elérni, és ehhez le kell 
szoknunk a fosszilis tüzelőanyagokról. Hogy milyen hamar 
szokunk el róluk, az dönti majd el, hogy milyen szinten sta-
bilizáljuk az éghajlatunkat. Épp ezért a következő éveknek 
hatalmas jelentősége lehet. Látni azt is, hogy minél me-
legebb lesz a bolygón, az óceáni és szárazföldi biomassza 
annál kevésbé tudja majd kompenzálni a széndioxid-kibo-
csátásunkat.

A fizikus elmondta azt is, hogy a világ gazdaságai egy-
előre nincsenek azon a pályán, hogy a másfél fokos 
emelkedéshez szükséges szinten belül tartsák a globális 
széndioxid-kibocsátását, és ha ezen a pályán maradunk 
rajta, annak messzemenő hatásai lehetnek. Az idén nyá-
ron tapasztalt rendkívüli események, azaz a hőhullámok, 
a hatalmas esőzések és az erdőtüzek ugyanis mindössze 
egyfokos melegedés mellett mentek végbe, és az előre-
jelző modellek szerint a rendkívüli időjárási események a 
melegedés mértékével párhuzamosan egyre gyakoribbá 
válnak majd.

Az, ami most nyáron történt világszerte, még ha pont 
mi itt Magyarországon a saját bőrünkön szerencsére most 
nem is éreztük, az már nem az unokáinkról vagy a jeges-
medvékről szól, ez itt és most történik, és nagyon gyorsan 
lehet sokkal rosszabb, mondta el Ürge-Vorsatz, aki újság-
írói kérdésre hangsúlyozta, hogy azért fontos, hogy az 
emberek megértsék ezt, hogy a politikusok meg merjenek 
lépni olyan radikálisabb lépéseket is, melyeket világszerte 
sokan most még nem mernek, mert félnek, hogy belebuk-
nának. A klímaváltozás elleni védekezés ugyanis nem hoz 
azonnali politikai sikereket, hiszen épp az az eredménye, 
hogy nem történik meg valami, például egy szélsőséges 
időjárási esemény.

Épp ezért Ürge-Vorsatz szerint a dolgunk az lett, hogy 
felismerjük, nagyon rossz a helyzet, és támogassuk a dön-
téshozókat a radikálisabb lépések meghozatalában. Emel-
lett persze nem haszontalanok az egyéni szinten meghoz-
ható lépések sem: a nullenergiás felújítások, a kevesebb 
légkondicionálás, a kevesebb húsevés, a kevésbé szennye-
ző közlekedés választása mind ilyesmire példa, de Ürge-
Vorsatz szerint, aki ezen a ponton hangsúlyozta, hogy 
csak a magánvéleményét képviseli, és nem az IPCC nevé-
ben beszél, szükség van a rendszerszintű változásokra is. 
Szerinte az idei nyári események és az IPCC friss jelentése 
pont arra lehet alkalmas, hogy a világ rájöjjön arra, hogy 
egy visszafordíthatatlan útra lépünk rá, ha nagyon sürgő-
sen és lényegileg nem változtatunk a dolgok menetén.

(Forrás:	Horváth	Bence,	444.hu,	2021.	augusztus	9.,	
Fotó:	IISD.org)

https://444.hu/2021/08/09/urge-vorsatz-diana-nem-az-unokainkrol-a-jegesmedvekrol-van-szo-a-klimavaltozas-itt-es-most-tortenik-es-nagyon-gyorsan-lehet-sokkal-rosszabb-a-helyzet
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Dr. Fövényi 
József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

A diabétesz technológiájának fejlődése átalakította 
az 1-es típusú cukorbetegség kezelési paradigmáját, 
ugyanakkor ma még a betegség ellenőrzése és kezelése 
jelentős terhet jelent. A szerzők beszámolnak az első in-
fúziós szerelék nélküli, a testen rögzített, automatizált, 
egyénre szabható programmal rendelkező inzulinada-
goló rendszer alapvető biztonságossági vizsgálatáról.

Ebbe az egykarú, több központban végzett, prospektív 
vizsgálatba 112 6–14 éves gyermeket és 129 14–70 év 
közötti felnőttet vontak be. Egy 2 hetes standard terápi-
ás fázist (szokásos inzulinadagolás) 3 hónapos automati-
zált inzulinadagolás követett. Az elsődleges biztonságos-
sági eredmények a súlyos hipoglikémia és a diabéteszes 
ketoacidózis előfordulása voltak. Az elsődleges eredmé-
nyesség a HbA1c és a szenzor által mért glükózérték az idő 
százalékában a 4–10 mmol közötti céltartományon belüli 
tartózkodása volt. Összesen 235 résztvevő, 111 gyermek 
és 124 felnőtt fejezte be a vizsgálatot. 

      INFÚZIÓS SZERELÉK NÉLKÜLI AUTOMATIZÁLT INZULINADAGOLÓ RENDSZER 
VIZSGÁLATA 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZES GYERMEKEKNÉL ÉS FELNŐTTEKNÉL

A gyermekeknél a HbA1c szignifikánsan, átlag 0,71% 
-kal (7,67-ről 6,99%-ra), felnőtteknél ugyancsak szignifi-
kánsan, átlag 0,38%-kal (7,16-ról 6,78%-ra) csökkent. A 
céltartományban eltöltött idő javult: gyermekeknél átlag 
15,6 %-kal vagy naponta 3,7 órával, felnőtteknél pedig 
9,3%-kal vagy 2,2 órával. Ezt a hipoglikémia időtartamá-
nak csökkenésével érték el a felnőttek esetében, miköz-
ben a gyerekeknél utóbbi nem változott. Három súlyos 
hipoglikémia történt, amelyek nem az automatizált inzu-
linadagolás hibájának tulajdoníthatók, és egy diabéteszes 
ketoacidózisos esemény fordult elő az infúzió helyének az 
elváltozása következtében.

Ez az infúziós szerelék nélküli automatizált inzulinadago-
ló rendszer biztonságosnak bizonyult, és lehetővé tette a 
résztvevők számára, hogy a hipoglikémia nagyon alacsony 
előfordulása mellett jelentősen javítsák a HbA1c szintet 
és a vércukor céltartományon belül eltöltött időtartamát.

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	július;	44(7):	1630-1640.)

2-es típusú cukorbetegeknél spon-
tán vagy gyógyszerszedést követően 
előfordulhat, hogy a vércukorszint a 
normál tartományba süllyed, és bi-
zonyos esetekben a vércukorcsök-
kentő gyógyszerek elhagyását köve-
tően ezen a szinten is marad. 

Ilyen tartós javulás gyakrabban for-
dulhat elő az új típusú vércukorcsök-
kentők alkalmazása során. E folyamat 
leírására szolgáló terminológia módo-
sításra szorult, ezért a kérdés újratár-
gyalása céljából az Amerikai Diabetes 
Társaság nemzetközi szakértői cso-
portot hívott össze, hogy javaslatot 
tegyenek az adatgyűjtés és -elemzés 

      ÚJ SZAKÉRTŐI KONSZENZUS A 2-ES TÍPUSÚAK REMISSZIÓJÁNAK MEGHATÁROZÁSÁBAN

nómenklatúrájára és elveire, azzal a 
céllal, hogy megalapozza a jövőbeni 
klinikai útmutatást támogató infor-
mációs bázist.

A szakértői csoport a „remissziót” 
javasolta a legmegfelelőbb leíró kife-
jezésnek, és a HbA1c 6,5% (48 mmol/
mol) alatti szintre történő csökkené-
sét, amelyet legalább 3 hónappal a 
vércukorcsökkentő gyógyszeres ke-
zelés abbahagyása után mértek, mint 
rutinszerű diagnosztikai kritériumot. 
Ezt követően a HbA1c meghatáro-
zást évente szükséges megismételni 

az ismert szív-érrendszeri kockázati 
tényezők (koleszterin- és triglicerid 
szintek) ellenőrzésével, valamint sze-
mészeti és veseműködési vizsgálatok 
végzésével együtt. 

A csoport javaslatokat tett továbbá 
a remisszióban lévő személyek aktív 
megfigyelésére, és megvitatta a re-
misszió előrejelzőivel és kimenetelé-
vel kapcsolatos további kérdéseket és 
kielégítetlen igényeket.

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	augusztus;	
dci210034.)

https://doi.org/10.2337/dc21-0172
https://doi.org/10.2337/dci21-0034
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Az 1-es típusú diabetes mellitus miatt diabetológiai 
gondozásban lévő fiatalok neuropátiás szövődménye-
inek gyakorisága kevéssé ismert a gyermekgyógyászati 
ellátásból a felnőtt-gondozásba kerülésük idején. 

Eddig nem végeztek ebben a betegpopulációban kontroll-
csoporttal összehasonlított neuropátia szűrővizsgálatot. 
Az eredmények értékes visszajelzést jelenthetnek a gyer-
mekgyógyászok számára, de azok fontos kiindulási alapot 
képezhetnek a felnőtt-gondozást végzők számára is.

A vizsgálatban 29 fiatal 1-es típusú cukorbeteg (T1DM) 
vett részt. Életkoruk 22,4±2,9 év; átlagos HbA1c szintjük: 
8,5±2,1%, diabétesz tartamuk 12,2±5,8 év volt. Mellettük 
30 egészséges önkéntes kontrollt is megvizsgáltak (életkor 
21,5±1,6 év; HbA1c 5,3±0,3%). Az autonóm neuropátia 
jelenlétét a standard kardiovaszkuláris reflextesztek-
kel ítélték meg. A perifériás neuropátiát Neurometer®, 
Neuropad®, Tiptherm®, Monofilament® és Rydel-Seiffer 
kalibrált hangvilla segítségével vizsgálták.

A T1DM-betegek diasztolés vérnyomása szignifikánsan 
magasabb volt, mint a kontrolloké (80±9 vs.74±8 Hgmm, 
de a szisztolés vérnyomást tekintve a két csoport között 

      A PERIFÉRIÁS ÉS AUTONOM NEUROPÁTIA GYERMEK-GONDOZÁSBÓL FELNŐTT 
GONDOZÁSBA KERÜLT FIATAL, 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEKNÉL

nem mutatkozott értékelhető különbség (127±26 vs. 
121±13 Hgmm). A kardiovaszkuláris reflextesztek ered-
ményeit tekintve a T1DM-betegek és a kontroll egyé-
nek nem különböztek egymástól. Nem volt különbség 
a két csoport között a Neurometer®, a Neuropad® és a 
Monofilament® tesztek eredményeit tekintve sem. A 
T1DM-betegek (szemben a kontroll egyénekkel) vibrá-
cióérzete a csuklón vizsgált radius idegnél mindkét oldalt 
csökkent (mindkét kézen 7,5, szemben a kontrollok 7,9-es 
értékével. A Tiptherm® a T1DM-betegek körében gyako-
ribb hőmérséklet-érzékelési károsodást igazolt (11 eset 
szemben az 1 kontroll esettel). Neuropátiára visszavezet-
hető panaszok gyakrabban fordultak elő a T1DM-betegek 
körében (9 eset, szemben a 0 kontrollal).

Tehát a vizsgált fiatal T1DM-betegek körében kardio-
vaszkuláris autonóm neuropátia és kardiológiai morfo-
lógiai eltérés nem igazolódott. Ugyanakkor a perifériás 
szenzoros funkció károsodása Rydel-Seiffer kalibrált hang-
villával és Tiptherm®-teszttel igazolható volt a felnőtt-
gondozásba kerülésük idején.

(Forrás:	Vágvölgyi	A,	Maróti	Á,	Szűcs	M,	és	mtsai,	 
Front	Endocrinol	2021:	12:	719953,	ref:	prof.	Dr.	Jermendy	Gy.)

A magas koleszterinszint csökken-
tésének új módszerét hagyta jóvá a 
közelmúltban az Egyesült Királyság 
Egészségügyi Szolgálata (NHS).

 
A következő három évben 300 

ezer betegnek ajánlják majd fel ezt a 
gyógymódot. Elsősorban olyan páci-
enseknek, akiknek genetikai alapon 
magas a koleszterinszintjük, esetleg 
szívrohamot vagy stroke-ot éltek túl, 
vagy nem reagáltak megfelelően a 
hagyományos koleszterincsökkentő 
gyógyszerekre, például a sztatinokra.

Az injekcióban beadható Inclisiran 
nevű szer (először a 2019. évi 4. szá-
munkban referáltunk róla) jóváhagyá-
sát kiemelt figyelem kísérte, nemcsak 
a hatása miatt, hanem azért is, mivel 
egy viszonylag új eljáráson, a gén-
csendesítésen alapul. Az ilyen terápia 
a betegség okát, és nem a tüneteket 
kezeli: megakadályozza a kiszemelt 

      NAPI SZTATIN SZEDÉS HELYETT ÉVENTE KÉT INJEKCIÓVAL MEGOLDHATÓ 
A KOLESZTERINCSÖKKENTÉS

gént, hogy az előállítson egy esetleg 
káros fehérjét.

Eddig ritka genetikai betegségek 
kezelésére használták ezt a módszert, 
a koleszterincsökkentésre bevetett 
géncsendesítő lehetne az első, szé-
lesebb körben használt ilyen gyógy-
mód. A terápia során azt a  fehérjét 
céloznák, amelyik részt vesz a szer-
vezet koleszterinszintjének szabá-
lyozásában, viszont túl nagy mennyi-
ségben fordul elő azoknál, akiknek 
sok a „rossz” (LDL) koleszterinjük. 

Amennyiben megakadályozzák e fe-
hérje termelődését, akkor csökken a 
koleszterinszint – ezt teszi az említett 
orvosság.

A kipróbálás során a géncsendesítő 
gyógyszer átlagosan a felére csökken-
tette az LDL-koleszterin szintjét.

Az NHS szerint az egyébként igen 
drága Inclisiran mintegy 30 ezer éle-
tet menthet meg egy évtizeden belül.

(Forrás:	WebDoki,	2021.	október	1.,	
a	HVG360	cikke	nyomán)

https://doi.org/10.3389/fendo.2021.719953
https://diabforum.hu/magazin/diabforum-magazin-2019-4-ovd-a-csaladod/#flipbook-df_4998/42/
https://diabforum.hu/magazin/diabforum-magazin-2019-4-ovd-a-csaladod/#flipbook-df_4998/42/
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      MI A LEGJOBB MÓDSZER A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ MEGELŐZÉSÉRE?

Hogyan igazolták a  
megelőzési stratégiák  
hatékonyságát? 

Véletlenszerű, kontrollált vizsgála-
tokkal támasztották alá, hogy mely 
módszerek hatékonyak és melyek 
nem. Az bizonyos, hogy az olyan 
életmód-terápiák, mint a testsúly 
csökkentése, a megfelelő étrend és 
a fokozott fizikai aktivitás, hatékony 
megelőző stratégiák, melyek hatását 
bizonyos gyógyszerkészítményekkel 
fokozni lehet. Mindez azért fontos, 
mert a fenti stratégiák alkalmazásával 
csökkenthető az inzulinrezisztencia, 
melynek következtében a hasnyál-
mirigy béta-sejtjeire kevesebb teher 
hárul, és hosszabb időtartamon át 
fennmarad az inzulin-elválasztó ké-
pességük. Tehát ha tudjuk, hogyan 
lehet megelőzni a cukorbetegséget, 
fennmarad a kérdés, hogy valójában 
hogyan is csináljuk?

Egy lehetőség: célozzunk 
meg mindenkit, aki  
veszélyben van

Az egyik megközelítés a veszélyez-
tetett személyek felkutatása. Szű-
rővizsgálatokkal megállapíthatjuk, 
hogy valakinél fennáll-e a diabétesz 
kifejlődésének a kockázata. Ilyenkor 
fel lehet ajánlani a számos hatékony 
megelőzési stratégia egyikét. Ennek 
kapcsán viszont azzal a problémá-
val szembesülünk – és ezt a COVID-
pandémia kapcsán is tapasztaltuk –, 
hogy az emberek sokszor vonakodnak 
megelőzési terápiákat alkalmazni, ha 
az más, közvetlen előnnyel nem jár.

Tehát, ha azt mondjuk: „Rendben 
van, kezdje szedni ezt a gyógyszert, 
nem fog semmilyen komoly mellék-
hatást okozni, viszont ennek a szedé-

sével csökken a diabétesz kockázata 
és remény van arra, hogy ha mégis, 
akkor később fejlődik ki a cukorbeteg-
ség vagy más kóros állapot.” Ez sok 
beteg nehezen fogadja el, felkapja a 
fejét és azt válaszolja: „Nos, most jól 
érzem magam. Akkor miért kell ezt a 
gyógyszert szednem?”

És ha kételkedik abban, amit most 
mondunk, gondoljunk csak arra, hogy 
mit látunk a vakcinákkal kapcsolat-
ban. Az emberek haboznak még a 
COVID vakcina elfogadásánál is, mert 
most nincs semmilyen bajuk. Nehéz 
meggyőzni a betegeket, hogy sztatint 
szedjenek a szívbetegségek megelő-
zésére, ha nem tudjuk bebizonyítani 
nekik, hogy magas a koleszterinszint-
jük, és ezt csökkenti a sztatin szedése.

A megelőzés kivitelezése nehéz ügy, 
és akkor lehet hatékony, ha sikerül 
meggyőzni az embereket arról, hogy 
a ma megvalósuló életmódváltás, a 
prevenciós gyógyszerek szedése ré-
vén megakadályozhatjuk számos be-
tegség jövőbeni kifejlődését.

Még jobb lehetőség:  
vegyük célba a környezetet

A másik megközelítés a környezet 
megcélzása. Számos olyan tanulmány 
készült, amelyek például azt mutat-
ják, hogy azok az emberek, akik olyan 
helyen élnek, ahol könnyen sétálhat-
nak, gyalogolhatnak, ritkábban és 
kevésbé híznak el. Tehát a környezet 
szem előtt tartása valószínűleg meg-
határozó lehet az életmódváltásban, 
mely meghatározza az életmódtól 
függő krónikus betegségek, pl. a 2-es 
típusú diabétesz megelőzhetőségét.

Száz évvel ezelőtt nagyon kevés volt 
a 2-es típusú diabéteszes. Nem az 
emberek változtak, hanem az a kör-

nyezet, amelyben élünk. Ha sikerül a 
környezetet egészségesebb környe-
zetre váltani, (ami pl. Magyarorszá-
gon, ahol nagyon kicsi a mobilitás, 
kevesen engedhetik meg maguknak, 
hogy kertes övezetbe költözzenek, 
nagyon nehéz) csökkenthető a diabé-
tesz kockázata.

És akkor keresnünk kell egyénre 
szabott stratégiákat olyan betegek 
számára, akiknek nagyon nagy a 
kockázata, és akiket könnyebb meg-
győzni, hogy mind életmódváltásban, 
mind a gyógyszeres terápia terén 
mindent tegyenek meg, melyek meg-
akadályozzák őket a cukorbetegség 
kialakulásában.

Úgy gondoljuk, hogy a megelőzésre 
való összpontosítás helyes, de egy-
formán szükséges gondolni az egyén 
életvitelének váltására és a környezet 
lehetőség szerinti megváltoztatására. 

Megelőzés vagy remisszió

A másik dolog, ami egyre nagyobb 
kérdéssé válik, a cukorbetegség re-
missziójának (visszafejlesztésének) a 
fogalma. Amíg a megelőzés olyasmit 
próbál meg megakadályozni, ami je-
lenleg még nem következett be, addig 
a cukorbetegség remissziójára akkor 
gondolhatunk, amikor már fennáll a 
betegség és az a kérdés, hogy sike-
rül-e a folyamatot visszafordítani.

Most már rengeteg bizonyíték áll 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 
az olyan terápiák, mint a bariátriai 
műtététek és néhány intenzív fogyó-
kúra, egyes egyéneknél elősegíthetik 
és megvalósíthatják a cukorbetegség 
remisszióját. És jelenleg is folynak a 
kutatások a remissziót leginkább se-
gítő gyógyszerek kifejlesztésére.

A szakemberek úgy gondolják, hogy 
egyszer (persze kérdés, hogy mikor) 
érhetünk el oda, hogy képessé válunk 
a diabétesz járványának a legyőzésé-
re a megfelelő megelőzési és remisz-
sziós stratégiák megtalálásával. Amit 
pontosítani szükséges: a megelőzés a 
lakosságot célozza meg, remisszió az 
egyes betegeket.

(Forrás:	Medscape,	2021.	július	7.)

A 2-es típusú cukorbetegség megelőzése rendkívül fontos cél, amelyre 
törekednünk kell. Néhány hosszú távú tanulmányból tudjuk, hogy a meg-
előzéssel a cukorbetegség hosszú távú következményeinek kockázatát is 
megelőzhetjük. Legalább egy olyan tanulmány létezik, amely azt mutatja, 
hogy 30 évvel azt követően, hogy hatékony intervencióval megelőzték a 
diabétesz kifejlődését, alacsonyabb lett a kardiovaszkuláris események és 
akár a halálozás kockázata is.
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      GYOMORSZŰKÍTŐ MŰTÉT ÉS A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ REMISSZIÓJA

Milyen mértékű testsúlycsökkenés 
szükséges bariátrikus műtétet kö-
vetően ahhoz, hogy a 2-es típusú 
diabétesz remisszióba kerüljön (leg-
alább átmenetileg visszafejlődjön)?

Kevés tanulmány vizsgálja a bariát-
rikus műtétet követő 2-es típusú cu-
korbetegség (T2DM) remissziójához 
szükséges súlycsökkenést, és nincs 
publikált tanulmány a súlyvesztés al-
kalmazásával a T2DM remissziójának 
előrejelzésére gyomorszűkítő műté-
ten átesett betegeknél.

Ezért a szerzők 5.928 többségében 
Roux-en-Y gyomor bypass műtéten 
átesett, átlag 49,8 éves, 73%-ban nő-

betegen (kiindulási testtömegindexük 
[TTI] 43,8 kg/m2 volt) azt vizsgálták, 
hogy milyen mértékű testsúlycsökke-
nés szükséges a T2DM átlag egy éven 
át fennálló remissziójához. Az átla-
gos 5,9 éves követés során a betegek 
71%-ánál következett be a T2DM leg-
alább átmeneti remissziója. A 0–5%-
os TTI csökkenéshez viszonyítva min-
den 5%-nyi TTI csökkenéssel egészen 
25%-os TTI csökkenésig folyamato-
san nőtt a remisszió aránya, de ez 
25%-osnál nagyobb mérvű TTI csök-
kenésnél már nem fokozódott.  Azon 
betegeknél, akik elérték a legalább 
25%-os TTI csökkenést még akkor is 
nagyobb arányú volt a diabétesz visz-

szafejlődése, ha a műtét előtt már in-
zulinkezelés alatt álltak.

(Magyarországon ritkaságnak szá-
mít a legalább 2 millió Ft-ba kerü-
lő bariátrikus műtéti beavatkozás, 
azonban jelen vizsgálat adatai alap-
ján megjósolható, hogy műtét nél-
kül, életmódváltással, tehát diétával 
és mozgással, valamint a korszerű, 
súlycsökkenést eredményező szerek 
alkalmazásával elért 20–25%-os test-
súlycsökkenés esetén a 2-es típusú 
diabétesz milyen arányú visszafejlő-
désére számíthatnak a betegek – a 
referáló megjegyzése.)

	(Forrás:	Diabetes	Care	2021	szeptember;	
dc210714.)

      MILYEN MÉRTÉKBEN HATÁROZZA MEG A HBA1C AZ INZULINNAL KEZELT, 2-ES TÍPUSÚ 
DIABÉTESZESEK VÉRCUKRAINAK ALAKULÁSÁT?
Kérdés, hogy a HbA1c szintje mennyire pontosan tükrözi 
az inzulinnal kezelt 2-es típusú diabéteszesek tényleges 
vércukorértékeit.

A Diabetes and Lifestyle Cohort Twente (DIALECT) vizsgá-
lat keretében 79 2-es típusú inzulinnal kezelt cukorbete-
get a HbA1c szintjük alapján három csoportba osztottak: 
7% alatti (alacsony), 7,1–7,8% közötti (közepes), valamint 
7,9% fölötti (magas) HbA1c szintekkel rendelkezőkre. Fo-
lyamatos szöveti glükózmonitorozással (FreeStyle Libre 
CGM) elemezték a betegek vércukrainak a céltartomá-
nyon belül (angol rövidítéssel TIR: 3,9–10 mmol/l), a 
céltartomány alatt (TBR: <3,9 mmol/l), valamint a céltar-
tomány felett (TAR: >10 mmol/l) tartózkodásának időtar-
tamát napközben és éjszaka.

A CGM-et 7–12, átlagosan 10 napon keresztül alkalmaz-
ták. A TIR nem különbözött az alacsony és közepes HbA1c 
kategóriákban (76,8% vs. 76,0%), míg az alacsony kate-

góriában a TBR magasabb (7,7% szemben a 0,7%-kal), a 
TAR pedig alacsonyabb (8,2% szemben a 20,4%-kal) volt. 
A legmagasabb HbA1c kategóriába tartozó betegeknél 
alacsonyabb volt a TIR (52,7%) és magasabb volt a TAR 
(44,1%), mint a másik két HbA1c kategóriában, de nem 
volt kevesebb a TBR-jük az éjszaka folyamán. Minden be-
tegnek több és hosszabb ideig (átlag 88 percen át) tartó 
TBR (hipoglikémiás) epizódja volt éjjel, mint napközben 
(átlagosan 53 perc).

Ebben a vizsgálatban tehát a magas HbA1c nem csök-
kentette az éjszakai hipoglikémia előfordulását, és az 
alacsony HbA1c sem eredményezett kiemelkedő céltar-
tományon belül tartózkodást (TIR-t). Úgy tűnik, hogy az 
optimális vércukorszintek biztosításához személyre sza-
bott, a CGM méréseken alapuló inzulinadagolásra van 
szükség. 

(Immár több mint 20 újonnan CGM-re állított 1-es típu-
sú betegem mindegyikénél változtatni kellett vagy a bázis, 

vagy az étkezési inzulinok, vagy mind-
kettő adagolásán. Ezt a Medtronic 
Carelink rendszernek köszönhetően 
az esetek többségében két-két vizit 
között a telemedicina módszerével 
sikerült is elérni. Önmagában a CGM-
et alkalmazva a betegek legtöbbször 
még több évtizedes diabétesz tartam 
nyomán sem tudják pontosan megha-
tározni tényleges inzulin igényüket – a 
referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	július;	
dc202241.)

https://doi.org/10.2337/dc21-0714
https://doi.org/10.2337/dc20-2241
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      SOVÁNY (PRE)DIABÉTESZ, ALULBECSÜLT ÉS ALULVIZSGÁLT

A 2 -es típusú cukorbetegség (T2DM) besorolása elsősor-
ban inzulinrezisztens vagy inzulinhiányos fenotípusokba 
jól ismert. A 2-es típusú diabétesz további altípusai a 
makro- és mikrovaszkuláris betegségek kockázatának 
relatív különbségeit tükrözték. A kiterjedtebb alosztá-
lyozás azonban a túlsúlyt vagy az elhízást tartotta el-
sődleges jellemzőnek. Bár a 2-es típusú cukorbetegség 
általában az elhízáshoz és a metabolikus szindróma ösz-
szetevőihez kapcsolódik, a sovány emberek jelentős ré-
szében alakul ki T2DM, amelyet az altípus-javaslatokban 
inzulinhiányos altípusként nevesítenek, és akiknek az 
átlagos testtömeg-indexe (TTI) 29 kg/m2 volt.

Egy új tanulmány gondosan jellemezte azokat a terhes-
ségi cukorbetegségben (GDM) szenvedő nőket, akiknél 10 
hónappal a szülést követően kialakult a prediabétesz vagy 
már maga a T2DM, valamint azokat, akik a terhességük 
után is normális glükóztoleranciával rendelkeztek. Figye-
lemre méltó, hogy a prediabéteszes vagy T2DM-es részt-
vevők csaknem felének alacsony és tartósan normális (22 
kg/m2 körüli) volt a TTI-e, normális trigliceridszintekkel, 
alacsony derékbőséggel és 1% alatti – mágneses rezonan-
ciával megállapított – máj zsírtartalommal rendelkeztek. 
Annak ellenére, hogy esetükben hiányoztak a metaboli-
kus szindróma jellemzői, vegyes fenotípusú csökkent in-
zulinszekréciót mutattak, de esetükben bizonyos mértékű 
inzulinrezisztencia is fennállt, így állapotukat nem magya-
rázza az inzulinhiány vagy a béta-sejt diszfunkció.

Az inzulinszekréciót a gyors inzulinválasz alapján mérték 
az intravénás glükóztolerancia-teszt (ivGTT) segítségével, 
amely nagyon érzékeny módszer. A gyors inzulin válasz ti-
pikusan a prediabéteszesek többségénél elvész, viszont ez 
normális volt a prediabéteszes, sovány nőknél, ami arra 
utal, hogy a béta-sejtek működése tartósan fennmaradt. 
Ezt támasztották alá az oGTT-vel az első 30 percben mért 
normális C-peptid válaszok is, a megnövekedett éhomi 
glükóz (IFG) vagy a csökkent glükóztolerancia (IGT) azon-
ban bizonyos béta-sejt működési zavart dokumentált. Az 
oGTT inzulinszekréciós mintáiról ezúttal nem számoltak 
be.

A szerzők tovább vizsgálták az inzulinrezisztencia ere-
detét, és mind a máj, mind az izmok inzulinrezisztenciá-
jának részelemeit mutatták ki a kontrollokhoz képest. A 
máj inzulinrezisztenciáját az OGTT eredményeiből számí-
tották ki egy speciális algoritmus alkalmazásával, amely 
az inzulin és a glükózértékek közötti kapcsolatot elemzi az 
OGTT első 30 percében, és a máj glükózfelvételének zava-
rára utal. Tekintettel a normális gyors inzulin- és C-peptid 
válaszra, az inzulin-elválasztás zavara kizárható. Viszont 
ebben a vizsgálatban a GDM után fellépő prediabéteszes 
vagy T2DM-es betegek jelentős részénél máj inzulinrezisz-
tenciát mutatott ki, annak ellenére, hogy a máj zsírtartal-
ma kevesebb volt mint 1%.

Ismert tény, hogy a máj inzulinrezisztenciája májelzsí-
rosodásban szenvedő, testsúlycsökkentő étrendre váltó 
személyeknél nagyon gyorsan mérséklődik, mivel a kaló-
riaszegény étrenden a máj a zsírképzésről átáll a zsírége-
tésre. Ez a folyamat ebben az igazán sovány betegcso-
portban nem várható. Azonban a máj inzulinrezisztencia 
kimutatása kifejezetten a sovány alanyokban megkövetel-
heti az inzulinérzékenység közvetlenebb meghatározását, 
beleértve a máj glükóztermelésének és zsírképzésének a 
mérését.

A GDM után szénhidrát-anyagcsere zavart mutató so-
vány nőknél, a normális triglicerid- és normális HDL-
koleszterin-szintek, valamint 1% alatti májzsír-tartalom 
mellett az állapot romlásához potenciálisan hozzájárulhat 
a plazma szabad zsírsav tartalmának a megemelkedése. 
Ez a sovány egyéneknél a perifériás zsírszövet lebomlását 
tükrözi, ami bizonyos fokú zsírszöveti inzulinrezisztenciá-
ra utalhat, amelyről ismert, hogy negatívan befolyásolja a 
szervek, köztük a máj inzulinérzékenységét.

A Whitehall II nevű tanulmányban kimutatták, hogy ha-
sonló sovány fenotípusú egyéneknél, a metabolikus szind-
róma jellemzői hiányában is fellépett a T2DM, mégpedig 
jelentős arányban. Egyes normális súlyú betegeknél ala-
csony a T2DM progressziójának és a szív- és érrendszeri 
betegségek kockázata, másoknál pedig a béta-sejt funkció 
gyors csökkenése kapcsán fokozott a szív- és érrendszeri 
betegségek kockázata.

A nagy diabétesz prevenciós vizsgálatokban azt talál-
ták, hogy azon személyeknél, akiknél mind az emelkedett 
éhomi vércukor (IFG), mind a csökkent glükóztolerancia 
(IGT) fennállt, kisebb hajlamot mutattak a T2DM kifejlő-
désére, mint akiknél csak az IGT volt kimutatható. Figye-
lemre méltó, hogy a metformin 15 éves időtartam során 
sokkal hatékonyabban gátolta meg a cukorbetegség kiala-
kulását GDM-es nőknél, mint a Diabetes Megelőzési Prog-
ram más csoportjaiban, bár a hatékonyság az elhízottabb 
résztvevőknél volt a legnagyobb. 

A sovány prediabéteszes nőknél alacsonyabb volt a fizi-
kai aktivitás szintje. Ezért érdekes lehet megtudni, hogy a 
fokozott fizikai aktivitás és a szabad zsírsavakat csökkentő 
étrendek miképpen befolyásolják a kóros folyamatokat. 
Úgy tűnik, hogy a vagy csupán kóros IFG-vel, vagy csu-
pán kóros IGT-vel rendelkezők (de nem a kóros IGT-vel és 
IFG-vel egyaránt rendelkezők), hatékonyabban reagálnak 
a testmozgásra. Sajnos egyelőre nem ismert, hogy a kü-
lönböző prediabéteszes altípusokba tartozók esetében mi 
lenne az ideális kezelési mód. Ez elsősorban a sovány és 
gyakran fiatal, metabolikus szindróma nélküli alcsoport 
esetében tisztázandó megfelelő jövőbeni vizsgálatokkal. 

(Forrás:	J	Clin.	Endocrinol.	Metab.	2021;	
106(8):e3278-e3280.)

https://doi.org/10.1210/clinem/dgab198
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      A METFORMIN GYULLADÁSCSÖKKENTŐ HATÁSSAL IS RENDELKEZIK?

A metformin egy szintetikus biguanid (dimetilbiguanid) 
származék, amelynek hipoglikemizáló akti-
vitását 1968-ban írták le. 

(Nagyon kevesen tudják, hogy a 
franciák fedezték fel, míg az ango-
lok ugyanezen időtájt a feniletil 
biguanidot, a fenformint állították 
elő, mely azonban olyan gyakran oko-
zott tejsavacidózist, hogy még a hetvenes 
években használatát betiltották. A németek 
a butilbiguanidot a buformint állították elő, 
melynek a Chinoin által gyártott változatát, 
az Adebit-et még a kilencvenes években is használ-
tuk, nagyon szerény eredményességgel. A metformint 
az Egyesült Államokban 1996-ban kezdték alkalmazni és 
olyan eredményesnek bizonyult, hogy egy év alatt több 
száz közlemény született a terápiába történt bevezetése 
után, ezután viszont nagyon gyorsan elterjedt világszer-
te és az ezredfordulón bevonult a hazai diabétesz terápia 
fegyvertárába is – a referáló megjegyzése.) Azután a 2-es 
típusú diabétesz első számú gyógyszerévé vált.

Fő hatásmechanizmusai

Szabályozza az energia-metabolizmust, ezen belül 
gátolja a májban a glükózképződést és glukóz leadást, 
csökkenti a bélben s glükóz felszívódását, fokozza a pe-
rifériás szövetekben a glükóz felhasználást, szabályozza 
a lipidegyensúlyt és fokozza az inzulinérzékenységet. Az 
idők során dokumentálták pleiotrop (a fő hatásain kí-
vüli egyéb előnyös) hatásait is. Ezen belül in vitro és in 
vivo igazolták erős gyulladáscsökkentő hatását, amely 
független a glükózkontrollra gyakorolt effektusától. 
Legújabban nagy feltűnést keltett Covid-19-ben, hogy 
mérsékelte a citokinvihart, jelentősen csökkentette a 
gyulladásos citokinek szintjét, sőt klinikailag a kórházi 
halálozást is. Mivel a gyulladás számos krónikus beteg-
ség patomechanizmusában szerepel, felmerült a hatása 
ezekben is. Ilyenek pl. a szívelégtelenség, érelmeszese-
dés, diabétesz, obezitás, karcinomák, neurodegeneratív 
megbetegedések. Ezen kérdéskörre vonatkozóan ren-
geteg preklinikai vizsgálat történt – a közlemény ezeket 
részletesen ismerteti.

Szív-érrendszeri betegségek

A gyulladásos stressz szerepel az endotél funkció-za-
var, a szívinfarktus, az akut szívizomgyulladás, a krónikus 
szívelégtelenség patomechanizmusában. A jelenlegi nem 
szteroid gyulladáscsökkentők és a tumornekrozis-faktor 
elleni szerek erre nem mutattak kellő hatást, ezért szük-
ség lenne új hatóanyagra, amely eltérő mechanizmussal 
működik. Ilyen lehetne a metformin. Preklinikai model-
leken vizsgálva bíztató adatok születtek. Hatásosan redu-

kálta a szisztémás és a pulmonális gyul-
ladást, mérsékelte az oxidatív stresszt, 
csökkentette a szívizomfibrózis kialaku-

lását, hatást mutatott a bal kamrai ejekciós 
frakció megőrzésében. Klinikaiag protektív hatást 

mutatott szív-érrendszeri vonat-
kozásban diabéteszes betegeken.

Vesebetegségek

A krónikus vesebetegségeket szin-
tén perzisztáló szisztémás 
gyulladás kíséri. Ez gyak-
ran összefügg a vesefunk-

ció romlásával. Preklinikai 
vizsgálatokban a metformin 
nemcsak ezt a gyulladást 
csökkentette, hanem vese-

védő hatást is mutatott. Azonban klinikailag itt nehezebb 
a helyzet, mivel erősen lecsökkent veseműködés esetén 
elősegítheti a laktát acidózist. Erre vonatkozó klinikai vizs-
gálat alig van.

Neurodegeneratív betegségek

Prolongált károsodásokra az idegrendszer is gyulladás-
sal reagál (neuroinflammáció). Ez szerepel mind a perifé-
riás idegrendszer betegségeiben (neuropathiás fájdalom, 
fibromyalgia), mind a központi idegrendszer betegsé-
geiben (Alzheimer-kór, Parkinson-betegség, iszkémiás 
vagy traumás agykárosodás, sclerosis multiplex, motoros 
neuronbetegségek, depresszió). Erre vonatkozón is szá-
mos preklinikai adat van, miszerint a metformin in vitro 
vagy állatkísérletes modellen gátolja az oxidatív stresszt 
és a neuroinflammációt. A Parkinson-betegség és az Alz-
heimer-kór vonatkozásában eddig csak ígéretes állatkísér-
leti vizsgálatok állnak rendelkezésre.

Karcinoma

A tumor progresszióban alapvető a gyulladás szerepe. 
Számos karcinomafajta keletkezésben is szerepel infekció, 
krónikus irritáció, gyulladás. De a daganat mikrokörnyeze-
tében is jelentős komponens a gyulladásos sejtek, amelyek 
befolyásolják a proliferációt, túlélést, migrációt. Klinikai 
vizsgálatokban kimutatták, hogy ováriumkarcinomában 
a metformin csökkenti az interleukin-6 expressziót. Emlő 
és vastag-végbél karcinomában fázis II vizsgálatban a 
metformin csökkentette a CRP, a szolubulis tumornecrosis 
faktor alfa2 szintet és az interleukin-6 szintet. Metaanalízis 
szerint a metformin kedvező hatású volt fej-nyak rákban 
és növelte a túlélést. Mindezen kérdések további vizsgá-
latokat igényelnek.

(Forrás:	Frontiers	in	Pharmacology,
2021;12:Article	622262:	1-12)

https://doi.org/10.3389/fphar.2021.622262
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A glikémiás állapotromlás előre-
jelzőinek azonosítása volt a cél a 
csökkent glükóztoleranciás (IGT) 
vagy a közelmúltban diagnosztizált 
2-es típusú diabéteszes fiatalok és 
felnőttek körében a RISE (Restoring 
Insulin Secretion) vizsgálatban.

A vizsgálatban összesen 91 10–19 
éves fiatalt randomizáltak fele-fele 
arányban 12 hónapos metforminnal 
(MET) vagy 3 hónapos glarginnal 
(Lantus) történő, majd 9 hónapon 
keresztül metforminnal történő 
(G-MET) kezelésre. Mellettük 267 fel-
nőttet randomizáltak vagy MET, vagy 
G-MET, vagy liraglutid (Victosa) plusz 
MET-tel (LIRA+MET), ill. placebóval 
történő, 12 hónapig tartó kezelés-
re. Minden résztvevőnél elvégezték 
a kiinduláskor az ún. hiperglikémiás 
clamp vizsgálatot (glukóz infúzióval 
egyenletesen tartott magas vércu-
korszint melletti inzulinszint meg-

      MILYEN ÉLETTANI TÉNYEZŐK FELELŐSEK A CSÖKKENT GLÜKÓZTOLERANCIÁS VAGY FRIS-
SEN FELFEDEZETT DIABÉTESZES FIATALOK ÉS FELNŐTTEK ANYAGCSERE ROMLÁSÁÉRT?

határozást) és 3 órás orális glükóz-
tolerancia-tesztet (OGTT), majd ezt 
megismételték 6 és 12 hónap múlva, 
valamint a kezelés befejezését köve-
tően a 15. és a 21. hónapban. Speciá-
lis modell segítségével azonosították 
a vizsgálat elején fennálló azon ténye-
zőket, melyek felelősek voltak a vér-
cukorszintek romlásáért, vagyis a kez-
deti HbA1c szintet több mint 0,5%-kal 
megemelték.

A vércukorszintek megemelkedése 
a 12. hónapban a fiatalok 17,8%-ánál, 
míg a felnőttek 7,5%-ánál fordult elő. 
A 21. hónapban a fiatalok 36%-a, 
míg a felnőttek 20%-a esetében ész-
lelték ugyanezt. Fiatal korban a vér-
cukor emelkedése független volt az 
alkalmazott kezeléstől. Felnőtteknél 
a 12. hónapban a glikémiás állapot 
romlása kisebb volt a LIRA+MET -nél 
a placebóhoz viszonyítva. Mindkét 
korcsoportban a clamp vizsgálattal 
mért inzulinelválasztás alacsonyabb 

szintje jelezte előre a vércukorszintek 
emelkedését a 12. és 21. hónapban. 
Ugyanezt mutatták az OGTT kapcsán 
mért alacsonyabb inzulinszintek is. 
Fiataloknál a magasabb kiindulási 
HbA1c és 2 órás vércukor jelezte elő-
re a 12. és 21. hónapban a glikémiás 
állapot romlását, a magasabb éhomi 
glükóz pedig a 21. hónapban bekö-
vetkező rosszabbodást jelezte. Fel-
nőtteknél az alacsonyabb szintű in-
zulinérzékenység a 12. és 21. hónap 
rosszabbodását jelezte előre.

A vizsgálat szerint tehát a glikémiás 
állapot romlása gyakoribb volt a fiata-
lok körében, mint az IGT-s vagy a köz-
elmúltban diagnosztizált 2-es típusú 
cukorbeteg felnőtteknél, amit mindkét 
csoport alacsonyabb kiindulási β-sejt 
válasza (csökkent inzulin elválasztása), 
a fiatalok hiperglikémiája és a felnőt-
tek inzulinrezisztenciája jelez előre.

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	augusztus;	
dc210027.)

Magyarországon egyre nagyobb számú 2-es típusú 
diabéteszest kezelnek hetente egyszer alkalmazott 
GLP-1 agonista szemaglutid injekció 0,25; 0,5, ill. 1 
mg-os adagjaival. Emellett a szemaglutid 2,4 mg-os 
adagban is rendelkezésre áll nem diabéteszes kö-
vérek testsúlycsökkentő kezelésére, ezt viszont az 
utóbbit az egészségbiztosító nem támogatja.

A SUSTAIN FORTE nevű vizsgá-
lat keretében 961 2-es típusú 
cukorbetegnek adtak 40 hé-
ten át 1, ill. 2 mg-os adagban 
szemaglutidot. A vizsgálatot 
10 ország 125 vizsgáló helyén 
végezték, az esetek felében az 
Egyesült Államokban. A betegek mindegyike szedett 
metformint is. Átlagos életkoruk 58 év, testtömeg-inde-
xük átlagosan közel 35 kg/m2 volt, és 58%-uk volt férfi.

A betegek kiindulási HbA1c szintje átlag 8,9%-os volt. 
Az 1 mg-os adaggal kezelt betegek esetében a 7% alá 

csökkent HbA1c aránya 58, a 2 mg-os adaggal kezeltek-
nél 68% volt. A nagyobb adag 0,23 százalékkal alacso-
nyabb HbA1c szinteket eredményezett. A testsúly a 2 
mg-os dózis mellett 0,93 kg-mal nagyobb mértékben 
csökkent.

Ami a mellékhatásokat illeti, a gyomor-bélrendszeri 
mellékhatások az 1 mg-os dózis mellett a betegek 31%-
ánál, a 2 mg-os dózist kapók 34%-ánál fordultak elő, de 

a fokozatos dózisemelés mellett e 
mellékhatások gyorsan csökkentek.

Súlyos hipoglikémia a heti 1 mg-
os adag mellett 1, a 2 mg-os adag 
mellett 2 fordult elő. Enyhébb, de 
klinikailag jelentős hipoglikémia az 
1 mg-ot kapó betegek 4, a 2 mg-ot 

kapók 3%-ánál lépett fel. 
Az eredmények alapján megfontolandó a szemaglutid 

2 mg-os adagban történő alkalmazása 2-es típusú, súly-
felesleggel rendelkező diabéteszeseknél.

(Forrás:	Medscape,	2021.	július	1.)

      A SZEMAGLUTID NAGYOBB ADAGBAN JOBBAN CSÖKKENTETTE 
A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZESEK HBA1C SZINTJÉT ÉS TESTSÚLYÁT

https://doi.org/10.2337/dc21-0027
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Vitatott, hogy az elhízott, de „anyagcserében egész-
séges” egyéneknél a normális testsúlyú társaikéhoz 
hasonló kardiovaszkuláris betegség (CVD) kockázat 
áll-e fenn. A nagy érzékenységű kardiális troponin T a 
szívizom károsodásának biomarkere, jól informál a kli-
nikai tünetekkel még nem járó szív-érrendszeri beteg-
ségek (CVD) fennállását illetően. A vizsgálók az elhízás 
fenotípusait kategorizálták, és tanulmányozták azok 
klinikai tünetek nélküli és klinikai tünetekkel járó CVD, 
valamint a szívelégtelenség közötti összefüggéseket.

A vizsgálatban 9.477 felnőtt személy keresztmetszeti 
és prospektív elemzését végezték el az Atherosclerosis 
Risk in Communities (ARIC) tanulmányban. A megfele-
lő módszereket és a testtömegindexet (TTI) használták 
az elhízás fenotípusainak meghatározásához az alábbiak 
szerint: metabolikusan egészséges normál testsúly, meta-
bolikusan egészséges túlsúly, metabolikusan egészséges 
elhízott, metabolikusan egészségtelen normál testsúly, 
metabolikusan egészségtelen túlsúly és metabolikusan 
egészségtelen elhízott.

A kiinduláskor (1990–1992) az átlagéletkor 56 év volt, 
56% nő, 23% fekete és 25%-ban volt kimutatható a 

kardiális troponinT 6 ng/l feletti szintje. A 17 éves köve-
tés mediánjában 2.603 klinikai tünetekkel járó CVD ese-
mény fordult elő. A metabolikusan egészséges elhízott 
fenotipusúaknál 38%-kal, a metabolikusan kóros normál 
testsúlyú fenotipussal rendelkezőknél 51%-kal, a metabo-
likusan kóros túlsúllyal rendelkezőknél 60%-kal, a meta-
bolikusan kóros elhízott fenotípusúaknál pedig 114%-kal 
volt magasabb a CVD kockázata az anyagcserét tekintve 
egészséges normál testsúlyúakhoz képest. A nagy érzé-
kenységű kardiális troponin 6 ng/l feletti szintje magasabb 
CVD-kockázattal járt, még metabolikusan egészséges 
normál testsúlyú felnőttek körében is. A metabolikusan 
egészséges, elhízott felnőtteknél 65%-kal magasabb volt a 
szívelégtelenség kockázata, mint a metabolikusan egész-
séges normál testsúlyúaknál.

Következtetés: a metabolikusan egészséges elhízott 
fenotípus is a klinikai CVD, elsősorban a szívelégtelenség 
fokozott kockázatával jár A nagy érzékenységű kardiális 
troponin meghatározása nagymértékben segíti a CVD 
kockázat felmérését az elhízási összes fenotípusának ese-
tében, még az olyan elhízott egyének körében is, akik 
egyébként metabolikusan egészségesnek tűnnek.

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	július;	44(7):	1657-1663.)

      A KARDIOVASZKULÁRIS BETEGSÉGEK KOCKÁZATA NŐ, MÉG ANYAGCSERE SZEMPONTJÁ-
BÓL EGÉSZSÉGES ELHÍZOTTAK ESETÉBEN IS

A National Institute for Health and Care Excellence 
(NICE) új iránymutatás-tervezete az SGLT2-gátlók széle-
sebb körű alkalmazását javasolja a cukorbetegség első 
vonalbeli kezelésében felnőtteknél.

Az útmutató azt ajánlja, hogy a diabétesz első vonalbeli 
kezelésében a vesén keresztül ható SGLT-2 gátlószereket 
(gliflozinokat) kell adni minden esetben, ha pangásos szív-
elégtelenség vagy már kialakult érelmeszesedés áll fenn. 
Az SGLT-2 metformin mellé történő adása szintén meg-
fontolandó azoknál a betegeknél, akiknél magas a szív- és 
érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata.

Amikor első vonalbeli kezelésként metforminnal és 
SGLT-2 gátlóval kezdik a kettős kezelést, javasolt, hogy a 
szerek adását ne egyszerre, hanem egymást követően 
kezdjék el, először a metforminnal.

Azon esetekben, amikor a metformin ellenjavallt vagy 
nem tolerálható, az SGLT-2 gátló monoterápia, azaz ön-
magában adva ajánlott, és ez a magas szív- és érrendszeri 
kockázatnak kitett egyéneknél is figyelembe vehető.

Azoknál a betegeknél, akik nem felelnek meg ezeknek 
a kritériumoknak, fontolóra lehet venni első vonalbeli ke-
zelésként DPP-4 gátlószerek, szulfanilurea készítmények 
vagy akár SGLT-2 gátló dapagliflozin, ertuglifozin vagy 

empagliflozin adását, ha megfelelnek a NICE útmutató-
ban meghatározott monoterápiás követelményeknek. 

Az új útmutató figyelmeztet arra, hogy az SGLT-2 gát-
lókat nem szabad olyan embereknél alkalmazni, akik na-
gyon alacsony szénhidrát-tartalmú vagy ketogén étrendet 
követnek, mivel ez diabéteszes ketoacidózis kifejlődésé-
hez vezethet.

Azoknál a betegeknél, akik terhesek, terhességet ter-
veznek vagy szoptatnak e szerek nem adhatók és ezért 
tanácsokat kell adni a fogamzásgátlásról és a családter-
vezésről.

A NICE arra is felhívja a figyelmet, hogy a veseműködést 
is szükséges gondosan ellenőrizni és felhívni a figyelmet a 
fokozott folyadék felvételre, mivel az SGLT2-gátlók elégte-
len folyadék bevitelnél kiszáradást okozhatnak és ez káro-
san befolyásolja a vese működését. 

	(Forrás:	Medscape,	2021.	szeptember	10).

      A NICE AZ SGLT2-GÁTLÓK SZÉLESEBB KÖRŰ HASZNÁLATÁT SZORGALMAZZA

https://doi.org/10.2337/dc20-2227
https://www.nice.org.uk/guidance/indevelopment/gid-ng10246/consultation/html-content
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Egy új kutatás bizonyítékokkal szolgált a sztatinok 
hepatocellularis karcinóma (HCC) kifejlődésének 
kockázatcsökkentését illetően a nem alkoholos 
steatohepatitis (NASH) alapján kifejlődő cirrózisos  be-
tegeknél.

Az American Journal of Gastroenterology-ban Dr. 
Kanokwan Pinyopornpanish, Cleveland Clinic Foundation, 
Ohio, és munkatársai beszámoltak egy retrospektív vizs-
gálat eredményeiről, amelyben 1.072 NASH-sal összefüg-
gő előrehaladott májfibrózisos – köztük 850 cirrózisos – 
beteget vizsgáltak átlag 14 éven keresztül.

A kutatók az alábbi megállapításokat tették a NASH-ban 
és előrehaladott fibrózisban szenvedő „jól jellemzett” be-
tegek eredményei kapcsán:

A cirrózisban szenvedő betegek körében a HCC 82 be-
tegnél alakult ki, az éves incidencia 1,90 per 100 személy-
év. A többváltozós elemzés feltárta, hogy a HCC gyakoribb 
a férfiaknál és az idősebbeknél.

A NASH cirrózisban szenvedő, sztatinnal kezelt betegek-
nél szignifikánsan, átlag 60%-kal alacsonyabb volt a HCC ki-
alakulásának kockázata a nem sztatin-használókkal össze-
hasonlítva és a hatás dózisfüggő volt: „A sztatinhasználat 
meghatározott napi dózisának egységnyi emelése 23,6%-
kal csökkentette a HCC kockázatát” – írják a vizsgálók. „Ál-
talában kimutatták, hogy a sztatinokat a NASH betegek jól 
tolerálják anélkül, hogy növekedne a hepatotoxicitás gya-
korisága, mind a kompenzált, mind a dekompenzálódott 
cirrózisos betegek esetében.” – tették hozzá.

(Forrás:	American	Journal	of	Gastroenterology,	2021.	július	2.)

      A SZTATINOK MÉRSÉKLIK A NEM ALKOHOLOS EREDETŰ MÁJELZSÍROSODÁS (NASH)  
NYOMÁN KIFEJLŐDŐ CIRRÓZIS ELRÁKOSODÁSÁNAK KOCKÁZATÁT

A pancreatitist követően fellépő 
diabétesz a másodlagos cukorbe-
tegség egyik típusa, amely külön-
leges szempontokat igényel a ke-
zelésben. Egy nagy népesség alapú 
vizsgálatban Dániában elemezték 
a pankreatogén diabétesz kezelé-
si módjait a mindennapi gyakorlat 
tükrében.

Egy dán országos népesség-alapú 
kohorsz-vizsgálatban a 2000–2018 
közötti időszakban minden olyan fel-
nőttkorban fellépő cukorbetegséget 
azonosítottak, akiket 1-es típusú, 
2-es típusú vagy posztpancreatitises 
kategóriába soroltak. Megállapítot-
tuk a különböző típusú cukorbeteg-
ség előfordulási arányát, a klinikai és 
demográfiai jellemzőket, valamint a 
glükózcsökkentő terápia osztályozá-
sát és gyógyszerfelírási mintáit majd 
összehasonlították ezeket a paramé-
tereket a cukorbetegség alcsoportjai 
között.

398.456 új cukorbeteg felnőtt közül 
5.879 (1,5%) volt posztpancreatitises, 
9.252 (2,3%) 1-es típusú, a fennma-
radó 96,2% pedig 2-es típusú diabé-
teszes volt. A hasnyálmirigy gyulla-
dást követő diabétesz incidenciája 

7,9 volt 100.000 emberévre vetít-
ve, szemben az 1-es típusú cukor-
betegség 12,5/100.000 emberév 
incidenciájával. A posztpancreatitises 
cukorbetegek jelentős részét (44,9%-
át) 2-es típusú diabéteszesként ke-
zelték szulfanilureákkal (25,2%) és 
gliptinekkel (18%), amelyek potenci-
álisan károsak lehetnek e diabétesze-
sek számára. Ezzel szemben a betegek 
35%-a soha nem kapott metformint, 
mely esetükben előnyösen befolyá-
solja az életkilátásokat. E betegek 

3,1-szer gyakrabban szorultak inzulin-
kezelésre, mint a 2-es típusú diabéte-
szesek, a krónikus hasnyálmirigy gyul-
ladásban szenvedők esetében pedig 
ez az arány 4,3-szorosra emelkedett.

Tehát a posztpancreatitises diabé-
teszt nagyon gyakran félrediagnoszti-
zálják és ezért félrekezelik, pedig ese-
tükben túlnyomórészt a megfelelő 
kisdózisú inzulinkezelés a választandó 
terápia. 

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	szeptember;	
44(9):	2045-2052.)

      VÉRCUKORCSÖKKENTŐ TERÁPIA HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁST KÖVETŐ DIABÉTESZBEN

https://bit.ly/36xWbuv
https://doi.org/10.2337/dc21-0333
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Az egyértelmű volt, hogy a GLP-1 
receptor agonisták (pl. liraglutid, 
semaglutid, dulaglutid) csök-
kentik a súlyos szív- és érrend-
szeri események kockázatát. 
Az viszont nem volt egyértel-
mű, hogy milyen hatással van-
nak a károsodott veseműködésre 
2-es típusú cukorbetegeknél. 

A kérdés megválaszolá-
sához metaanalízist vé-
geztek, beleértve az 
AMPLITUDE-O vizs-
gálat új adatait, hogy 
megbecsüljék a szív- 
és érrendszeri kocká-
zati arányt. A vizsgált ösz-
szetevők a következők voltak: 
bármely okból bekövetkező halálozás, kórházi 
felvétel szívelégtelenség miatt, a vesefunkció kü-
lönböző paraméterei, mint a makroalbuminuria 
kialakulása, a szérum kreatinin szint megkétszere-
ződése vagy a becsült glomeruláris filtráció arányá-
nak (eGFR) legalább 40%-os csökkenése, a műveseke-
zelés bevezetésének szükségessége vagy a vesebetegség 
miatti halál. Továbbá a kulcsfontosságú biztonságossági 
eredmények (súlyos hipoglikémia, retinopátia, hasnyál-
mirigy-gyulladás és hasnyálmirigyrák) esélyeinek aránya. 

A betegek alcsoportjaiban a súlyos szív- és érrendsze-
ri események kimenetelét is megvizsgálták a placebóval 
kezeltek csoportjaihoz viszonyítva. Vizsgálták a HbA1c 
szintek alakulását, és a GLP-1 agonista terápia tartamát. 
A 2021. június 9-ig közölt randomizált, placebo-kontrollos 

      A GLP-1 RECEPTOR AGONISTÁK HATÁSA 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZESEK 
SZÍV-ÉRRENDSZERÉRE ÉS A VESEMŰKÖDÉSRE – METAANALÍZIS

      A SZTATIN-KEZELÉS HATÁSA KOSZORÚÉR-PLAKKOK ÖSSZETÉTELÉRE

Egy 17 országban végzett vizsgálat 
keretében koronária CT alkalmazá-
sával arra keresték a választ, hogy a 
sztatinokkal történő kezelés milyen 
módon hat a már fennálló koszorú-
ér plakkok összetételére és az érel-
meszesedés progressziójára.  

A vizsgálatban 857 – közülük 548 
sztatin terápiában részesülő – beteg-
nél 2 vagy több év alatt sorozatosan 
végzett koronária CT-vel összesen 

2.458 koszorúér-elváltozást elemez-
tek. A vizsgált betegeknél az érel-
meszesedéses plakkok több fajtáját 
különböztették meg: alacsony sű-
rűségű (kalciummentes) koleszterin 
plakkok, rostos-koleszterin plakkok, 
rostos plakkok, kevéssé meszesedett, 
valamint nagyfokban elmeszesedett 
plakkok. 

A sztatin-kezelés a plakkok kalcium 
tartalmának fokozódását (ezáltal a 
leválás, embólia képződés esélyének 

csökkenését) és a plakkok növekedé-
sének lassulását eredményezte.

Az eredmények arra utalnak, hogy 
a sztatin-kezelés a koszorúér-érelme-
szesedés ütemének csökkenését, a 
kalcium nagyobb mértékű beépülé-
sét és az elváltozások stabilizálódá-
sát, vagyis az érelmeszesedéssel járó 
veszélyek csökkenését eredményez-
te. 

(Forrás:	JAMA	Cardiol.,	online,	
2021.	augusztus	18.)

vizsgálatok adatait metaanalizis 
keretében összegezték. Az 

elemzésnek alávetett vizsgá-
latokban minimum 500 be-
tegnek kellett szerepelnie. 

A 98 átnézett közleményből 
összesen nyolc vizsgálat felelt 

meg a fenti kritériumoknak és 
ezekben 60.080 beteg vett részt. 
Összességében elmondható, 

hogy a GLP-1 receptor 
agonisták 14%-kal 

csökkentették a sú-
lyos szív- és érrend-
szeri események 

előfordulását, és e 
téren nem találtak 

különbséget a különbö-
ző GLP-1 receptor agonisták 

között. Továbbá 12%-kal csökkentették a bár-
mely okból bekövetkező halálozást, 11%-kal 
a szívelégtelenség miatti kórházi felvételt, 

és 21%-kal a vesefunkció romlását az összesí-
tett paraméterek figyelembevételével. A súlyos 

hipoglikémia, retinopátia vagy hasnyálmirigy-gyulla-
dás és rák tekintetében nem találtak különbséget a kont-
rollokhoz viszonyítva.

Tehát a GLP-1 receptor agonisták mindegyike csökken-
tette a súlyos szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, 
a bármely okból bekövetkező halálozást, a szívelégtelen-
ség miatti kórházi felvételt és a veseműködés romlását a 
2-es típusú cukorbetegeknél.

(Forrás:	The	Lancet,	2021.	augusztus	20.)

https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.3055
https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00203-5
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      A HBA1C ÉS A SZUBKLINIKUS – KLINIKAI ELVÁLTOZÁSOKAT MÉG NEM OKOZÓ –  
ÉRELMESZESEDÉS KAPCSOLATA NEM CUKORBETEGEK ESETÉBEN
A HbA1c vizsgálat mind az 1-es, mind a 2-es típu-
sú diabétesz „arany standardja”, Ennek normális 
szintjét illetően ugyan teljes körű egyetértés nincs, 
a legtöbb szakember szerint 6,3% feletti HbA1c ér-
ték felett beszélhetünk diabéteszről. Az ez alatti 
tartományok: 5,7–6,3% között áll fenn a csökkent 
glükóztolerancia, 4,9–5,7% pedig a nem diabéte-
szes tartománynak felel meg. 

Az Európai Kardiológiai Társaság irányelve szerint 
a prediabétesz (HbA1c 5,7–6,3%), ha nincs már is-
mert szív-érrendszeri betegség, önmagában még 
nem jelent fokozott kardiovaszkuláris kockázatot. 
Azonban figyelembe kell venni a primer prevenció 
során a kardiovaszkuláris rizikópontszám számítás-
nál az egyebek – mint az életkor, nem, szisztolés 
vérnyomás, koleszterinszint – mellett. A klasszikus 
rizikópontszám alapján alacsony rizikójú egyének 
esetében nagy érdeklődésre tart számot a tünetek-
kel még nem járó érelmeszesedés kérdése. A meta-
bolikus zavar a fehérjék glikozilálását váltja ki és ezt 
monitorozni lehet a HbA1c mérésével.

Egy ezen kérdéskörre vonatkozó vizsgálat célja az 
volt, hogy meghatározza a HbA1c és a tünetekkel 
még nem járó érelmeszesedés összefüggését, hogy 
azonosítani lehessen azokat az egyéneket, akik a 
szokásos kardiovaszkuláris rizikófaktorokon túlme-
nően veszélyeztetettek.

A tüneteket még nem okozó érelmeszesedést 
2-dimenziós artériás ultrahanggal és nem kont-
rasztos szív CT-vel vizsgálták. Az ultrahanggal néz-
ték a meszes plakkokat a carotisban, a vese artéria 
alatti hasi aortában és az iliofemorális (lágyéki és 
comb) artériákban. A plakkot úgy definiálták, mint 
az artéria lumenében lévő fokális kiboltosulás, ha 
vastagsága nagyobb mint 0,5 mm vagy 50%-kal 
meghaladja a környező intima-media (érbelhártya-
érfal) vastagságát, illetve, ha diffúz media megvas-
tagodás látható 1,5 mm-nél nagyobb vastagságban. 
CT-vel határozták meg az arteria coronaria kalcium 
pontszámot (pozitív, ha 1 vagy magasabb érték). 
Ezen két módszert kombinálták és akkor állapítot-
tak meg több területen észlelhető tüneteket még 
nem okozó érelmeszesedést, ha legalább 6 helyen 
észlelték. De a leleteket úgy osztályozták, hogy be-
tegségmentes (azaz 0 helyen észlelhető), fokális (1 helyen 
észlelhető), intermedier (2-3 helyen észlelhető) vagy ge-
neralizált érelmeszesedés (4-6 helyen észlelhető). A sta-
tisztikai számításoknál figyelembe vették a potenciális 
befolyásoló tényezőket, mint életkor, nem, dohányzás, 
szisztolés vérnyomás, diasztolés vérnyomás, LDL- és HDL-
koleszterinszint, testtömegindex, családi anamnézisben 

A	kiterjedt	szublklinikus	érelmeszesedés,	a	HbA1c	szintek	
és	a	kockázati	tényezők	száma	közötti	kapcsolat

fellelhető szív-érrendszseri betegséget, valamint az éh-
gyomri vércukrot.

3.973 középkorú egyén vett részt a PESA (Progression 
of Early Subclinical Atherosclerosis) nevű vizsgálatban. 
Anamnézisükben kardiovaszkuláris betegség nem sze-
repelt és a HbA1c értékük a diabéteszes határérték alatt 
volt. A befolyásoló tényezőkre standardizálás után a HbA1c 
érték összefüggést mutatott a több területen észlelhető 

Kapcsolat	a	HbA1c	szintek	és	a	szublklinikus	érelmeszesedés	
különböző	súlyosságú	arányai	között
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A szív- és érrendszeri betegségek az 1-es típusú cu-
korbetegek korai halálozásának fő okát képezik. Egy 
új tanulmányban megvizsgálták a szív- és érrendszeri 
betegségek kumulatív előfordulását 1-es típusú cukor-
betegeknél egy népesség-alapú kohorszban, Finnor-
szágban, abban az országban, ahol a világon a leggyak-
rabban fordul elő az 1-es típusú diabétesz.

Ebben a retrospektív, országos nyilvántartás-alapú vizs-
gálatban minden olyan beteget bevontak, akit 1965. ja-
nuár 1. és 1999. december 31. között diagnosztizáltak 15 
éves kor előtt fellépő 1-es típusú diabétesszel. 2016 végéig 
nyomon követték őket és ellenőrizték a szív- és érrendsze-
ri betegségek (beleértve a koszorúér-betegséget, a stroke-
ot, a perifériás artériás betegségeket, valamint a szívelég-
telenséget) előfordulását, ill. ezen betegségek halálozási 
arányát 2017 végéig. A diagnózis felállításának időpontja 
szerint az alábbi csoportokra osztották a betegeket: 1965–
69, 1970–74, 1975–1979, 1980–84, 1985–89, 1990–94 és 
1990–95 között diagnosztizáltakra. A kardiovaszkuláris be-
tegségek eseményeinek alakulását regressziós modellek-
kel elemezték, a cukorbetegség diagnosztizálásának évét 
használva folyamatos változóként. A koszorúér-betegség 
és a stroke többletkockázatát a finn lakosság kockázatai-
val való összehasonlítással becsülték meg standardizált 
incidencia arányok (SIR) és azok időbeli alakulásának ki-
számításával. A finn lakosságra vonatkozó adatokat a 
Nemzeti Egészségügyi és Jóléti Intézet Szív- és érrendszeri 
Betegségek Nyilvántartásából vették. A SIR-értékeket az 1 
-es típusú cukorbetegek 1991–2014 közötti megfigyelt és 
várható események arányaként számították ki.

A vizsgálatba 11.766 személyt vontak be. A 361.033 sze-
mélyévi nyomon követés és a medián 29,6 éves követési 
idő alatt összesen 1.761 személynél fordult elő egy vagy 
több szív- és érrendszeri betegség. Az összesen 2.686 ese-
ményből 864 (32,2%) koszorúér-betegség, ebből 663 akut 
miokardiális infarktus; 497 (18,5%) stroke; 854 (31,8%) 
perifériás artériás betegség, melyből 498 esetben alsó 
végtagi amputációra került sor és 471 esetben (17,5%) 
fejlődött ki szívelégtelenség 2016. december 31-ig. 2017. 
december 31-ig 1.467 halálesetet észleltek. A szív- és ér-
rendszeri betegségek kockázata lineárisan 3,8%-kal csök-
kent annak függvényében, hogy minél később lépett fel a 
diabétesz. Minden egymást követő 10 éves, periódusban 
– a 65 év alatti korcsoportban – csökkentek a SIR-értékek 
mind a koszorúér-betegség, mind a stroke tekintetében, 
kivéve a stroke-ot a legidősebb korcsoportban. Az 1990-
es években diagnosztizáltaknál azonban a SIR a koszorúér-
betegségben még 8,9, a stroke-nál 2,9 volt. Végül a szív- 
és érrendszeri betegségek halálozási aránya a diagnózis 
évével párhuzamosan folyamatosan csökkent.

Finnországban a szív- és érrendszeri megbetegedések 
kockázata idővel csökkent az 1-es típusú cukorbetegeknél, 
továbbra is jelentősen magasabb, mint a nem diabéteszes 
lakosságban. Az eredmények rávilágítanak, hogy tanul-
mányozni kell az ateroszklerózis mechanizmusait az 1 -es 
típusú cukorbetegség diagnosztizálásától kezdve, hogy 
megkönnyítsék a szív- és érrendszeri betegségek korai és 
hatékony megelőzését ezen egyéneknél.

(Forrás:	The	Lancet	Diabetes	&	Endocrinology,	
2021.	július	22.)

      SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

szubklinikus érelmeszesedéssel. A korreláció lineárisan 
emelkedett a HbA1c értékkel. Ha utóbbi határai: 4,9–5,0; 
5,1–5,2; 5,3–5,4; 5,5–5,6; 5,7–5,8; 5,9–6,0; 6,1–6,3% volt 
akkor ezeknek megfelelően a kockázati hányadosok: 1,05–
1,27–1,27–1,36–1,80–1,87–2,47. A 4,8%-os referenciaér-
tékhez képest valamennyi statisztikailag szignifikáns volt. 
Ugyancsak szignifikáns volt, ha a prediabétesz alatti értéke-
ket, vagy annak megfelelő értékeket vették figyelembe. Ha 
a kardiovaszkuláris rizikópontszám szerint nézték, akkor az 
alacsony rizikójú egyéneken szignifikáns volt az összefüg-
gés, a magas rizikójú egyéneken (akiknél egyéb rizikóténye-
zők is voltak) nem volt szignifikáns összefüggés a HbA1c-
vel. Az éhgyomri vércukorral nem észleltek korrelációt.

Tehát, egyébként alacsony szív-érrendszeri kockázatú, 
tünetmentes és nem prediabéteszes egyéneken a HbA1c 
önmagában felhívja a figyelmet a kardiovaszkuláris meg-
betegedés eshetőségére még akkor is, ha egyéb rizikóté-
nyezők nincsenek.

A HbA1c érték a megelőző 2-3 hónap glükóz-háztartásá-
nak tükre, beleértve a postprandiális kiugrásokat. Az egy 

egyénen belüli ingadozása kicsi, különösen a nem cukorbe-
tegek esetében. Emiatt jobban használható a szubklinikus 
érelmeszesedés-veszélyének jellemzésre, mint a vércu-
korszint. De nemcsak a glikozilált glükóz, hanem egyéb 
glikozilált molekulák is befolyásolják, pl. a glikozilációs vég-
termékek (AGE: advanced glycation end- products), me-
lyek fokozzák az érfali gyulladásos folyamatokat. 

Jelen vizsgálat fő tanulsága az, hogy a vizsgáltak 21,2%-
ánál észleltek szubklinikus érelmeszesedést és ez a HbA1c 
prediabétesz küszöbértéke alatt is jelentkezett már. Tehát, 
ilyen esetekben tanácsolható az életmódváltoztatás, a 
testsúlycsökkentés, a fizikai aktivitás akkor is, ha még se 
diabétesz, se prediabétesz nem diagnosztizálható. Sőt fel-
merülhet a HbA1c-t csökkentő gyógyszer alkalmazása is. 

(A rendkívül értékes munka nyomán még nagyobb fi-
gyelemmel kell viseltetnünk a már diabéteszes egyének-
re, akik esetében az ideálisnak tekinthető 6–7% közötti 
HbA1c szintet csupán a betegek maximum 20%-a éri el – a 
referáló megjegyzése.)

(Forrás:	JACC,	2021.	június	8.,	2021,77:	2777-2791)

https://doi.org/10.1016/S2213-8587(21)00190-X
https://doi.org/10.1016/j.jacc.2021.03.335
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Az Egyesült Államokban és világ Európán kívüli orszá-
gaiban az intenzív inzulinkezelés elterjedését megindí-
tó híres DCCT/EDIC vizsgálatban résztvevő 1-es típusú 
diabéteszesek 35 év múlva történő utánvizsgálatának 
keretében elemezték a kisér szövődmények és a szív-
érrendszeri megbetegedések (CVD) kockázatának a 
kapcsolatát. 

A szabványosított hosszútávú adatgyűjtés a következő-
ket tartalmazta: 1) sztereoszkópos, hétmezős szemfenék 
fényképezés, központilag osztályozva a retinopathia stádi-
umait és a klinikailag jelentős macula ödémát; 2) a vizelet 
albuminürítés (AER) és a becsült glomeruláris filtrációs 
ráta (eGFR); 3) kardiovaszkuláris autonóm neuropathia 
(CAN) reflex tesztelése; és 4) regisztrált CVD események, 
beleértve a CVD által bekövetkezett halált, nem halálos 
szívizominfarktust, stroke-ot, klinikai tüneteket nem oko-
zó, csak EKG-n látható miokardiális infarktust, igazolt an-
ginát vagy koszorúér tágítást/érpótlást. A Cox-arányos ve-
szélyességi modellekkel értékelték a kisér szövődmények 
összefüggését a CVD későbbi kockázatával.

Összesen 239 résztvevőnél alakult ki CVD, köztük 120 
olyan résztvevőnél, akik súlyos nem-halálos kardiovaszku-
láris eseményeket szenvedtek el, mint a nem halálos szív-

izominfarktus és a nem halálos stroke. A kisér betegség 
(diabéteszes retinopathia, vesebetegség vagy CAN) jelen-
léte a későbbi CVD és súlyos nem halálos szív-érrendszeri 
betegségek 90-110%-os fokozott kockázatával járt együtt. 
Ezek az összefüggések jelentősek maradtak az életkor és 
a HbA1c korrekciója után is. A hagyományos CVD rizikó-
faktorokhoz való igazítást követően azonban csak a napi 
30 mg-ot meghaladó vizeletalbumin ürítés önmagában, 
ill. 60 ml/perc/1,73 m2 alatti eGFR-rel társulva, valamint 
a szemfenék és a vese együttes megbetegedése fokozza a 
CVD kockázatát.

Tehát az előrehaladott kisér betegség, különösen köze-
pesen súlyos vagy súlyos albuminuria vagy csökkent eGFR 
jelentette a DCCT/EDIC vizsgálati csoportban a későbbi 
kardiovaszkuláris betegségek fokozott kockázatát. 

(A bevezetőben leírt mondat arra utal, hogy amikor a 
kilencvenes évek elején a DCCT vizsgálat eredményeit köz-
zé tették, Európában és így Magyarországon is már széles 
körben alkalmaztuk 1-es típusú betegeinknél a napi négy-
szeri inzulinadást, míg az USA-ban addig a napi egyszeri-
kétszeri inzulinkezelés volt az uralkodó ebben a betegcso-
portban – a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	július;	44(7):	1499-1505.)

      A KISÉR SZÖVŐDMÉNYEK ÉS SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK KOCKÁZATA 
1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

Dániában a szív-érrendszeri és a ha-
lálozás tendenciáit korábban nem 
vizsgálták olyan 2-es típusú cukor-
betegeknél, akiknek megelőzően 
nem voltak szív- és érrendszeri be-
tegségeik. 

Ezért a dán kutatók egy csapata cé-
lul tűzte ki, hogy két időtartományon 
belül (1996–1999 és 2008–2011) kö-
zött diagnosztizált összesen 209.311 
2-es típusú nem szívbeteg diabéte-
szest 7 éves megfigyelésben részesít-
sék a szívbetegségek és a halálozás 
kockázatának alakulása szempont-
jából. A várható fő különbséget arra 
alapozták, hogy időközben nagyon 
hatékony szív-gyógyszerek kerültek 
forgalomba és alkalmazásra. Minden 
beteget öt korban és nemben meg-
felelő nem cukorbeteggel állítottak 
párba.

A két periódusban diagnosztizált 
cukorbetegek közül a szívizom infark-
tus 7 éves kockázata a kilencvenes 
évek betegeihez képest a későbbi 
csoportban 6,9-ről 2,8%-ra, a szív-
halálé 7,1-ről 1,6%-ra a bármely ok-
ból fellépő halálozás pedig 28,9-ről 
16,8%-ra csökkent. 

A nem diabéteszes népességhez ké-
pest a 7 éves kockázati különbségek 
a szívizominfarktus esetében 3,3-ról 
0,8%-ra, a szívhalál esetén 2,7-ről 
0,5%-ra, és a bármely okból bekövet-
kező halálozás 10,6-ról 6,0%-ra csök-
kentek. A szív- és érrendszeri gyógy-
szerek alkalmazása a cukorbetegség 
diagnosztizálásától számított ±1 éven 
belül, különösen a sztatinoké draszti-
kusan emelkedett (1996–1999 között 
a betegek 5%-a, míg 2008-tól 2011-ig 
a betegek 60%-a használt sztatin ké-
szítményt).

Az eredmények tükrében egyértel-
mű, hogy 1996 és 2011 között a 2-es 
típusú, korábban szív-érrendszeri 
elváltozás nélküli dániai cukorbete-
geknél jelentősen csökkent a szív-
érrendszeri kockázat és a halálozás. 
A kockázatcsökkenés egybeesett a 
profilaktikus kardiovaszkuláris gyógy-
szerek fokozott használatával. 

(Minden betegnek elmondom, hogy 
az alacsony vércukor, az alacsony ko-
leszterin-szintek és a normális vér-
nyomás azonos mértékkel esnek lat-
ba az életkilátások optimalizálása 
tekintetében. Becslésem szerint 2-es 
típusú betegeim legalább 70%-a szed 
atorvastatint, vagy rosuvastatint – a 
referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	augusztus;	
dc210383.)

      A SZÍV-ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS A HALÁLOZÁS ORSZÁGOS TENDENCIÁI
2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN – DÁN KOHORSZ VIZSGÁLAT

https://doi.org/10.2337/dc20-3104
https://doi.org/10.2337/dc21-0383
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      A FENOFIBRÁT-KEZELÉS CSÖKKENTI A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZESEK HALÁLOZÁSÁT 
ÉS A SZÍV-ÉRRENDSZERI ESEMÉNYEK KOCKÁZATÁT

A fenofibrát a magas szérum trigliceridszint csökkenté-
sének legfőbb eszköze mind diabéteszben, mind anél-
kül. Egy új Dél-Koreai tanulmány keretében vizsgálták 
a fenofibrát hosszú távú klinikai hatékonyságát a halá-
lozás és a szív-érrendszeri kimenetel vonatkozásában 
2-es típusú cukorbetegeken.

A Dél-koreai Nemzeti Egészségbiztosítási Szolgálat 
2003 és 2014 közötti adatait felhasználva népesség-ala-
pú kohorsz-vizsgálatot végeztek. A 63.727 40–79 éves 
diabéteszes résztvevő közül 5.057 fenofibrát kezelésben 
részesülőt hasonlítottak össze 5.057 fenofibrát nélkül ke-
zelt személlyel. Az elsődleges végpont átlag 3 éves megfi-
gyelési idő alatt a szívizom infarktus, a stroke, a perkután 
koszorúér-revaszkularizáció és a szívhalál összessége volt.

Az elsődleges végpont a fenofibrátot szedők esetében 
szignifikánsan alacsonyabb, mint a fenofibrátot nem sze-
dőknél a kockázat 24%-os csökkentésével. A szívhalál 1.000 

személy-évre számítva a két csoportban 1,8, ill. 3,1, a bár-
mely okból bekövetkező halál arányai 7,6 szemben a 15,3-
mal, a stroke esetében szintén 1,000 személy-évre számít-
va 6,5 ill. 8,6 volt az arány a fenofibrátot szedők javára.

Tehát a fenofibráttal történő kezelés 2-es típusú dia-
béteszben a bármely okból bekövetkező halálozás, ill. 
szív-halálozás és a szív-érrendszeri események kocká-
zatának szignifikáns csökkenését eredményezte 3 éves 
utánkövetés során nagyszámú beteganyagon a való világ 
körülményei között. 

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	augusztus,	44	(8):	1868-1876.)

      HOL VAN A NORMÁLIS ÁS A KÓROS VÉRNYOMÁS KÖZÖTTI HATÁR, ÉS MI A TERÁPIÁS CÉL 
A KARDIOVASZKULÁRIS ÉS RENÁLIS BETEGSÉGEKBEN?
Az irodalmi adatok arra utalnak, 
hogy a szisztolés vérnyomás érté-
kének emelkedése már 110–115 
Hgmm-től együtt jár az érelmesze-
sedéssel összefüggő elváltozások 
kialakulásával is és ezzel együtt a 
szív-érrendszeri és a vese funkció 
romlásával. Az összefüggés expo-
nenciális, de mértékét az életkor 
jelentősen befolyásolja. 

A kezelés során az elérendő vér-
nyomás célértéke a jelenlegi adatok 
alapján 120–130 Hgmm között he-
lyezkedik el a 18–65 év közötti popu-
lációban; idősebb korban – különösen 
80 év felett – ennél magasabb, a 130 
Hgmm alatti érték elérése nem reális, 
de talán nem is szükséges. A leghe-
lyesebb az egyéni vérnyomásprofil 
meghatározása, és számos befolyáso-
ló tényezőt is figyelembe kell venni a 
páciens legmegfelelőbb kezeléséhez. 

A populáció egészségének javítá-
sához és megőrzéséhez az egyik leg-
fontosabb és leggyakoribb szív-ér-
rendszeri kockázati tényezőt, a magas 
vérnyomást időben fel kell fedezni, 

amihez a vérnyomást rendszeresen 
szükséges ellenőrizni, és ezzel pár-
huzamosan kell végezni a prevenciót 
célzó tevékenységeket (nevelés, ok-

tatás, szűrés, egészségtudatos élet-
mód) is. 

(Forrás:	Kékes	E,	Nagy	J,	Vályi	P:	 
Orvosi	Hetilap	2021;	162(34):	1351–1361.)

A		systolés		vérnyomás		és		a		coronariabetegség,		illetve		a		stroke		okozta	 
halálozás	összefüggése	az	életkort	figyelembe	vevő	illesztéssel.	 

(He	és	Whelton	PK	adatai	alapján)

https://doi.org/10.2337/dc20-1533
https://doi.org/10.1556/650.2021.32168
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      AGYI ÉRRENDSZERI HALÁLOZÁS A 49–56 ÉVESEK KÖRÉBEN

Az agyi érrendszeri (cerebrovascu-
laris) betegségek a vezető halálokok 
közt szerepelnek és a rokkantság 
egyik fő okai Európában. Mivel az 
aktív népességet is érintik, ezáltal 
a korai halálozás egyik vezető for-
rása. A referált közlemény szerzői a 
45–59 éves korcsoportban fellépő 
cerebrovascularis betegségekből 
eredő idő előtti halálozás régiónkénti 
eredményeit mutatják be és elemzik.   

A szerzők az Egészségügyi Világ-
szervezet (WHO) Európai Halálozási 
Adatbázisának segítségével retros-
pektív módon végeztek adatelemzést 
az 1990–2014. közti időszakra vonat-
kozóan. A szerzők által kiválasztott 17 
nyugat-európai és 10 kelet-európai 
ország (köztük Magyarország) mellett 
a Szovjetunió 15 utódállama került 
elemzésre. A 45–59 éves korcsoport-
ban megállapították a 100.000 főre 
vetített standardizált halálozást, az 
egyes országokban vizsgálták a ne-
mek közti egyenlőtlenségeket, terüle-
ti, térbeli, időbeli változásokat.

1990 után a szovjet utódállamok-
ban, 2004 után pedig – az Európai 
Uniós csatlakozással  – számos kelet-
európai országban mentek végbe je-
lentős társadalmi átalakulások. Emi-
att különös figyelemmel elemezték 
az 1990-es, 2004-es és 2014-es évet.

Mind a férfiak, mind a nők eseté-
ben szignifikáns különbségek adód-
tak az agyi érrendszeri betegségek-
ből eredő halálozás tekintetében a 
nyugat-európai országokhoz képest 
a kelet-európai és a volt Szovjetunió 
országai közt. Az utóbbi két régió kö-
zött szignifikáns kapcsolat nem volt 
kimutatható.

Mindkét nem esetében a Szovjet-
unió utódállamaiban volt a legmaga-
sabb a halálozás. A férfiak esetében 
1990-ben négyszeres, 2004-ben hét-
szeres, 2014-ben pedig 6,4-szeres 
volt a nyugati országokhoz képest. 
Nők esetében ez négyszeres, 6,2-sze-
res és 4,8-szeres volt. 

A kelet-európai országokban 1990-
ben a férfiak esetében háromszo-

ros, 2004-ben 3,7-szeres, 2014-ben 
3,4-szeres volt a halálozás Nyugat-
Európához viszonyítva. A nőknél ez 
2,5-szeres, háromszoros és 2,7-szeres 
volt az adott éveket tekintve.

A férfiak korspecifikus halálozása a 
vizsgált időszakban a nyugati orszá-
gokban 59,28%-kal, a keleti országok-
ban 54,14%-kal, a volt Szovjetunió 
országaiban 32,09%-kal csökkent. A 
nők esetében ez a csökkenés a nyu-
gat-európai országokban 58,29%, 
Kelet-Európában 57,53%, a szovjet 
utódállamokban 49,97% volt.

Magyarországon 1990 és 2014 közt 
a nemzetközi átlagnál nagyobb mér-
tékben csökkent az agyi érrendszeri 
betegségek okozta halálozás mindkét 
nem esetében: A férfiaknál 62,2%-
kal, a nőknél 59,1%-kal.

A csökkenés a nyugati országokban 
szinte folyamatos volt. Ezzel szem-
ben a kelet-európai országokban és 
a szovjet utódállamokban mindkét 
nem tekintetében időszakos emelke-

dés is észlelhető volt az 1990-es évek 
közepén, illetve a 2000-es évek ele-
jén, melynek hátterében a rendszer-
változást követő gazdasági visszaesés, 
politikai és társadalmi hatások állhat-
nak. 

A korspecifikus halálozás a nyugat-
európai országokban volt a legalacso-
nyabb, a Szovjetunió utódállamaiban 
a legmagasabb.

A régiónként észlelhető eltérő ha-
lálozási eredmények hátterében a 
fejlett országok stroke-ellátásának 
gyorsabb ütemű fejlődése, a primer 
prevenció, a betegek jobb átlagos 
egészségügyi állapota állhat.

A nők körében tapasztalt kedve-
zőbb halálozási adatok hátterében 
a protektív szerepet játszó női nemi 
hormonok, illetve a férfiakhoz képest 
kisebb prevalenciájú alkoholfogyasz-
tás és dohányzás állhat.

(Forrás:	Dr.	Németh	N,	Dr.	Endrei	D,	
Hováth	L.	és	munkatársai:	Orvosi	Hetilap	

2021;162(4):144-52.)

A	45–59	éves	férfiak	körében	a	cerebrovascularis	betegségekből	eredő,	standardi-
zált	halálozás	változása	1990	és	2014	között	az	egyes	országokra	vonatkozóan

A	45–59	éves	nők	körében	a	cerebrovascularis	betegségekből	eredő,	standardizált	
halálozás	változása	1990	és	2014	között	az	egyes	országokra	vonatkozóan
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Az angol és kanadai prevenciós, rehabilitációs és sport-
tudományi társaságok kilenc kulcspontban foglalták 
össze a témát:

1. A szívbeteg rehabilitációban résztvevők 25%-a cu-
korbeteg, ezek egytizede 1-es típusú. Az edzéssel 
kapcsolatos vércukor probléma a körükben fordul 
elő leggyakrabban. Az inzulinnal vagy inzulin-szekré-
ciós (szulfanilurea) kezelésben részesülő 2-es típusú 
betegek hasonló kockázatot jelentenek. A többi cu-
korbeteg általában kevesebb extra-odafigyelést igé-
nyel.

2. Ellenjavallt a testedzés nem-stabil anyagcseréjű, 
„brittle” diabetes esetén, ha az eltelt évben hipó- vagy 
hiperglikémiás periódusok négy vagy több alkalommal 
léptek fel. Ők általában 1-es típusú, inzulinnal kapó 
betegek. Ők 5 mmol/l alatti, szénhidrát bevitel után 
fél múlva se emelkedő vércukorszint, ill. 15 mmol/l 
feletti vércukor vagy 1,5 mmol/l feletti ketontestszint 
fennállása esetén ne eddzenek.

3. A vércukor és a ketontest monitorozást mindenkép-
pen  be kell vezetni a rehabilitációs programokba, kí-
vánatos a vérnyomás és EKG monitorozás is.

4. A cukorbetegek számára a rendszeres rehabilitációs 
testmozgás még fontosabb (lenne) mint a nem-cukor-
betegeknek, ennek ellenére kevés diabéteszes-beteg 
részesül ilyen programban. A szívbeteg rehabilitációs 
programok ki kell terjeszteni e területre is.

      A VÉRCUKORSZINTTEL KAPCSOLATOS SZEMPONTOK SZÍVBETEG-REHABILITÁCIÓBAN 
RÉSZESÜLŐ CUKORBETEGEKNÉL

Egy új vizsgálatban arra kerestek választ, hogy az 1-es 
típusú diabéteszes nők terhességének végén újból kimu-
tatható C-peptid a β-sejt regenerációjának vagy a mag-
zat inzulin-elválasztásának a következménye-e.

A C-peptidet 127 1-es típusú diabéteszes nő terhessé-
gének 12., 24. és 34. hetében határozták meg az anyai 
szérumból és a köldökzsinór vérből folyamatos szöveti 
glükózmonitorozásban részesülő CONCEPTT nevű vizsgá-
latban.

Az anyai C-peptid szintek vonatkozásában három válto-
zatot azonosítottak: 1.) 74 esetben (58%-ban) a terhesség 
alatt nem mutatható ki anyai C-peptid (<3 pmol/l); 2.) 22 
esetben (17%), a 12. héten kimutatható anyai C-peptid 
(7–272 pmol/l), és 3.) 31 anyánál (24%) sem a 12., sem a 
24. héten nem találtak anyai C-peptidet, amely először a 
34. héten volt kimutatható (4–26 pmol/l közötti szinten). 
Az 1. és a 3. csoport C-peptid jellemzőivel rendelkező nők 
kiindulási anyagcsere állapota és a harmadik trimeszteri 
glükóz profiljai hasonlóak voltak, de a 3. csoportban sze-

replő nőknél kedvezőtlen volt a glikémiás állapot (a vér-
cukrok 50%-avolt a 10 mmol/l-es határérték felett) a ter-
hesség 24. hetében. A 3. csoportba tartozó nők esetében 
a mért C-peptid a magzatok köldökzsinór-véréből szárma-
zott (a köldökzsinór vér C-peptid szintje a normális átlag 
718 pmol/l helyett átlagosan 1.319 pmol/l volt. A magza-
tok súlya 90%-ban nagyobb volt a terhességi időtartam-
hoz képest („big for date”), az újszülöttkori hipoglikémia 
42% volt szemben a másik két csoport 14%-os gyakorisá-
gával, és az újszülöttek 45%-a igényelt intenzív ellátást, 
szemben az 1. csoport 23%-ával.

Tehát az anyai C-peptidnek először a terhesség 34. 
hetében történő megjelenése a középső trimeszter 
hiperglikémiájának, a köldökzsinórvér C-peptid szint-
je emelkedésének (a magzat fokozott inzulin elválasz-
tásának) volt a következménye és ez eredményezte az 
újszülöttkori szövődmények magas arányát. Ez azt sugallja, 
hogy a C-peptid átjut a magzatból az anyai szérumba, és 
nem az anyai β-sejtek regenerációjának a következménye.

(Forrás:	Diabetes	Care	2021	augusztus;	44(8):	1826-1834.)

      A C-PEPTID ÚJBÓLI MEGJELENÉSE 1-ES TÍPUSÚ DIABETIKÁK VÁRANDÓSSÁGÁNAK VÉGÉN

5. Az inzulinnal kezelt betegek az az inzulint az esetben,  
ha az edzés 2 órán belül következik, az adagot 25–50 
százalékkal mérsékeljék. Ha rendszeres a testmozgás, 
20%-kal csökkentendő a napi inzulinmennyiség. Inzu-
linpumpa kezelés esetén 60-90 perccel az edzés előtt 
50–80%-kal csökkentendő a bázisinzulin adagja.

6. Idős betegeknél nagyobb a hipoglikémia előfordulásá-
nak a veszélye. 2-es típusú diabéteszeseknél a fizikai 
aktivitással a vércukor csökkenése várható. 1-es típus-
ban ez nem feltétlenül következik be, viszont csökken 
a késői szövődmények kockázata.

7. A 0,6 mmol/l alatti keton-szint – vizeletcsíknál 2+ alatt 
–, enyhe hiperglikémia esetén folytatható az edzés. 
10 mmol/l feletti vércukorszint esetén az aerob edzés 
folytatható, de erő- és anaerob terhelések csak az ala-
csonyabb vércukornál. 

8. A hipoglikémia megelőzésére helyesebb rezisztencia-
edzésekkel kezdeni a foglalkozást. 5 mmol/l alatti vér-
cukorral is lehet edzeni, de félóránként 10–30 g szén-
hidrát (cukor, cukros üdítő) fogyasztandó. Tünetet 
okozó hipoglikémia esetén szőlőcukor adandó és csak 
5 mmol/l feletti vércukor esetén folytatható az edzés. 

9. Az SGLT-2 gátlók hajlamosíthatnak ketoacidózisra 
hyperglikémia nélkül is. A béta-blokkolókkal is kezelt 
cukorbetegek pulzus-reakciója a terhelésre eltérhet a 
szokottól.

(Forrás:	Br	J	Sports	Med,	2021,	55:709-720.,	
Apor	Péter	dr.	referálásában)

https://doi.org/10.2337/dc21-0028
https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102446
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      MIÉRT KELL RENDSZERESEN ELLENŐRIZNI A CUKORANYAGCSERÉT A TERHESSÉGI 
DIABÉTESZT KÖVETŐEN?
A terhességi (gesztációs) cukorbetegség a terhesség 
viszonylag gyakori szövődménye. A Nemzetközi Diabé-
tesz Szövetség becslései szerint a terhességben fellépő 
hiperglikémia világszerte az élveszületések mintegy 
15,8%-át érinti, és ezek 84%-a terhességi diabetes mel-
litus miatt következik be.

Ezt úgy diagnosztizálják, mint a csökkent glukóz toleran-
ciát, vagyis nem diabéteszes nők esetében a terhesség 21-
24. hetében orális glükózterhelés (oGTT) végzésével, ami-
kor a placenta hormonok, közülük is a human placentaris 
lactogen szintje megemelkedik és ez arra hajlamos egyé-
neknél glükóz intoleranciát okoz, mely a terhesség esetén 
már diabéteszként értékelendő. 

Rendkívül fontos, hogy a terhességi cukorbetegséget 
helyesen diagnosztizálják és kezeljék, mivel mind az anya, 
mind a magzat számára jelentős számú mellékhatással és 
perinatális következményekkel jár. Például az anyáknál a 
terhességi cukorbetegség a 2-es típusú diabétesz kialaku-
lását illetően akár 60%-os kockázatot is jelenthet.

Tanulmányok azt is kimutatták, hogy a 2-es típusú cu-
korbetegség közel 10-szer magasabb a korábbi terhességi 
cukorbeteg nők körében, mint az egészséges kontrollcso-
portban, és az első 5 évben lehet magasabb a diabéteszbe 
történő átmenet aránya. Tehát itt az ideje ezen nők eseté-
ben megfelelő szűrőprogram alkalmazásának.

A terhességi cukorbetegségben szenvedő nőknél is na-
gyobb a kockázata a szív- és érrendszeri betegségek kiala-
kulásának, illetve a nem alkoholos eredetű zsírmáj-beteg-
ség diagnosztizálásának is, melyek növekvő egészségügyi 
költségvonzattal is járnak. Emiatt is fontos a szűrés.

Nagyon fontos a megfelelő módon kivitelezett szűrés ré-
vén időben kiemelt személyeknél a már bizonyított és ha-
tékony életmód- és gyógyszeres terápiák (pl. metformin) 
alkalmazása.

Az egyetlen módja annak, hogy a korábbi terhességi cu-
korbetegségben szenvedő nőket azonosítsák és megelőző 
programra utalhassák, ha azonosítják őket a szülés után. 
Sajnos a rendelkezésre álló adatok szerint csupán az ter-
hességi diabéteszben érintett nők 50%-a vesz részt a szű-
rőprogramokban.

A NICE (National Institute for Health and Care Excellen-
ce) iránymutatásai kimondják, hogy a szülést követően a 
gesztációs diabéteszes nőknek életmódra vonatkozó ta-
nácsokat kell ajánlani, beleértve az étrendet és a testmoz-
gást, valamint éhomi vércukor vizsgálatot kell végezniük 
kb. 6–13 héttel a szülés után. Még jobb, ha a 13. héten 
HbA1c tesztet is végeznek. Azoknak a nőknek, akiknél a 
szülést követően nem fejlődik ki 2-es típusú diabétesz, 
évente szükséges ellenőrizni a HbA1c szintet.

Azonban ez jelenleg nem valósul meg következetesen 
a klinikai gyakorlatban. Például egy retrospektív kohorsz-

tanulmány az Egyesült Királyságban 127 háziorvosi praxis-
ban azt találta, hogy a nők rövid távú nyomon követése 
csak körülbelül 18,5%, a hosszú távú (éves) követés pedig 
körülbelül 20% volt 5 év alatt.

Egy másik tanulmány kimutatta, hogy a korábbi terhes-
ségi cukorbeteg nők mindössze 38%-át szűrték diabétesz-
re a szülést követő 13. hétig, csupán 16%-uknál végeztek 
éves HbA1c vizsgálatot, valamilyen formában csupán egy-
harmadukat követték nyomon.

Mit tegyünk tehát a szűrési arány növelése érdekében? 
Nos, vannak olyan tanulmányok, amelyek potenciális be-
avatkozásokat javasoltak. Mielőtt azonban mindezt meg-
tennénk, úgy gondolom, hogy valóban javítanunk kell a 
beteggel vagy a terhességi cukorbetegséggel rendelkező 
személyekkel való oktatást és kommunikációt.

A terhességi cukorbetegségben szenvedő nőket tájé-
koztatni kell arról, hogy nagy a cukorbetegségük koc-
kázata, és szülés után, majd évente ellenőrizniük kell a 
glükózintoleranciát. Etnikai hovatartozástól függetlenül 
mindenkit a megfelelő információval szükséges ellátni.

Javítanunk kell a kórházak és az alapellátás közötti kom-
munikációt is, ahol ezeket a betegeket szűrni fogják. Je-
lenleg ez nem egyértelműen történik, egyes kórházak 
tájékoztatják a háziorvosi praxist a terhességi cukorbeteg-
ségről, míg más területeken nincs ilyen kommunikáció. Ez 
az egyik olyan terület, ahol valóban fejlődni kell.

Tanulmányok azt is kimutatták, hogy ha van egy közpon-
ti koordinátor, akinek az a feladata, hogy emlékeztesse a 
nőket a szűrés fontosságára, elérhető a 75% körüli szűrő-
vizsgálati részvételi arányt.

Egy másik tanulmány kimutatta, hogy a szülészetről tör-
ténő kibocsátáskor végzett éhomi vércukor vizsgálat kb. 
95%-os értékkel bír, csak arra van szükség, hogy az ered-
ményt a háziorvos is lássa és ennek nyomán végezze el az 
éves ellenőrzéseket.

Összefoglalva tehát, szilárd bizonyítékok támaszt-
ják alá a szülés utáni szűrés szükségességét azoknál 
a nőknél, akiknél terhességi cukorbetegséget diag-
nosztizáltak a terhesség alatt, a 2-es típusú diabé-
tesz megelőzése érdekében.

A probléma abban foglalható össze, hogy sem az Egye-
sült Királyságban, sem a világ legtöbb országában a hely-
zet nem optimális, mivel a 2-es típusú diabétesz szülés 
utáni szűrését csupán a nők kb. 50%-ánál végzik el. Ezért 
a szűrőprogramok szervezésében az alapellátásnak és a 
szakellátásnak szorosan együtt kell működni. 

(Hogy ez hazánkban hogyan működik, arról a referáló-
nak nincs rálátása, de félő hogy a helyzet e téren nálunk 
sem ideális.)

(Forrás:	Medscape,	2021.	augusztus	24.)
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Az FDA ezen a héten figyelmeztető leveleket küldött 
10 vállalatnak, mert illegálisan értékesítettek olyan 
étrend-kiegészítőket, amelyekről azt állítják, hogy gyó-
gyítják a diabéteszt, ill. szedésükkel megelőzhető a cu-
korbetegség kifejlődése. 

Az idézett termékek és a 10 vállalat, amelyek ezeket a 
termékeket forgalmazzák, és megkapták a figyelmeztető 
leveleket, a következők:

• Berry Gen Sugar Control (Live Good Inc.)
• Diabetes Doctor Pre-Diabetes and Diabetes Doctor 

Blood Sugar 24 Hour (Diabétesz doktor a megelő-
zésben és a vércukorszint 24 órás fenntartásában 
(Pharmaganics LLC)

• Lysulin súlycsökkentő keverék, Lysulin Diabetes 
és Prediabetes rágótabletta, Lysulin Diabetes és 
Prediabetes oldat, Lysulin Diabetes és Prediabetes 
kapszula, és Lysulin Diabetes and Prediabetes por 
(Lysulin, Inc.)

• Diabetic Support Formula (Diabéteszes tápszer) 
(Nuturna International LLC)

• GLUCOTYPE2 (Phytag Labs)
• DiabetesSupport (Cukorbetegség támogatása) (Ar-

Rahman Pharm LLC)
• DiabetesSupport (Metamune Inc)
• Diabalance Diabetes Supplement (Holistic Healer & 

Wellness Center Inc.)
• CuraLin (Radhanite LLC, d/b/a CuraLife Ltd)
• Sugar Balance (Cukoregyensúly) (Aceva LLC)
„Több mint 34 millió amerikai, azaz 10 emberből valami-

vel több mint 1 cukorbeteg. Az étrend-kiegészítők, ame-
lyekről a cégek bizonyíték nélkül állítják, hogy hasznosak 
a diabétesz kezelésében, nem jóváhagyott új gyógyszerek, 
viszont potenciálisan károsíthatják az ezen termékeket 
használó fogyasztókat, akik nem a biztonságos és haté-

kony, az FDA által jóváhagyott gyógyszereket szedik” – nyi-
latkozta Cara Welch, PhD, az FDA Élelmiszer-biztonsági és 
Alkalmazott Táplálkozási Központjának étrend-kiegészítõ 
programiroda megbízott igazgatója.

„Az FDA elkötelezett amellett, hogy megvédje az ame-
rikai fogyasztókat az olyan termékektől és cégektől, ame-
lyek hamis információkat tesznek közzé a cukorbetegség 
kezelését vagy megelőzését illetően és továbbra is felelős-
ségre vonjuk a vállalatokat, figyelmeztetve a nyilvánossá-
got a fogyasztókat veszélyeztető termékekről” – folytatta.

Az FDA által jóváhagyott gyógyszerekkel ellentétben az 
ügynökség nem foglalkozott a felsorolt készítmények ha-
tásosságának a kérdésével, mivel e klinikailag nem vizsgált 
termékeknek nem is kérték az FDA általi engedélyezteté-
sét. Az FDA 15 munkanapon belül válaszokat kért a vál-
lalatoktól arra vonatkozóan, hogy miért nem gondolják, 
hogy jogsértést követnek el, melynek nyomán a terméket 
lefoglalhatják és kivonhatják a forgalomból. 

Ha a fogyasztó úgy gondolja, hogy egy termék nem kí-
vánatos reakciót vagy megbetegedést okozhatott, azon-
nal hagyja abba a szer használatát, és lépjen kapcsolatba 
egészségügyi szolgáltatójával. Az FDA arra is ösztönzi az 
egészségügyi szolgáltatókat és a fogyasztókat, hogy je-
lentsék az FDA által szabályozott termékekhez kapcsoló-
dó mellékhatásokat az ügynökségnek a MedWatch vagy a 
Safety Reporting Portal használatával. 

(Végre lépett az FDA, míg a magyar gyógyszerbiztonsá-
gi hivatal nem szokott hatékony lépéseket tenni a kamu 
készítmények hirdetése és többnyire internetes forgal-
mazása kapcsán. Sokan nem tudják, hogy az oltásellenes 
Gödény György gyógyszerész és a vitaminokat óriási (már 
káros) adagban árusító Lenkei dr. egyaránt jelentős ha-
szonnal forgalmazza Covid ellenes kamu készítményeit – a 
referáló megjegyzése.)

(Forrás:	WebMD,	2021.	szeptember	10.)

      FDA FIGYELMEZTETÉS: DIABÉTESZ KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ KAMU ÉTREND-KIEGÉSZÍTŐK!

Gyakran találkozunk azzal a véle-
ménnyel, hogy a koffein növeli a 
szívritmuszavarok kockázatát. E fel-
tételezés igazolására egy az Egyesült 
Királyság Biobankjából nyert ada-
tokkal 2006 és 2018 között 386.258 
átlag 56 éves személy (koffein tar-
talmú) kávéfogyasztási szokásait és 
a körükben fellépő szív-ritmuszava-
rok felléptét elemezték. 

A vizsgált ritmuszavarok a követke-
zők voltak: pitvarfibrilláció vagy pitvar-
lebegés (fluttern), szupraventrikularis 

      FOKOZZA-E A KÁVÉFOGYASZTÁS A SZÍVRITMUSZAVAROKAT?

tachycardia, kamrai tachycardia, pit-
vari, ill. kamrai extrasystolék.

Az átlagosan 4,5 éves követés so-
rán 16.979 résztvevőnél alakult ki 
aritmia. Megállapították, hogy min-
den elfogyasztott csésze kávé 3% 
-kal csökkentette a szív ritmuszavar 
kockázatát. Ez szignifikánsan érvé-

nyes volt a pitvarfibrillációra és lebe-
gésre, valamint a szupraventricularis 
tachycardiára.

Tehát a szokásos kávéfogyasztás 
mennyiségének növelése fordított 
összefüggésben állt az aritmia kocká-
zatának csökkenésével. 

(Korábban már beszámoltunk arról 
is, hogy a kávéfogyasztás csökkenti a 
2-es típusú diabétesz kifejlődésének 
kockázatát is – a referáló megjegyzé-
se.)

(Forrás:	JAMA	Intern.	Med.,	
2021.	július	19.) 

https://www.fda.gov/food/cfsan-constituent-updates/fda-and-ftc-send-warning-letters-10-companies-illegally-selling-dietary-supplements-claiming-treat
https://www.webmd.com/diabetes/news/20210910/fda-warns-fraudulent-supplements-treat-diabetes
https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2021.3616
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      ÉLETMÓDVÁLTÁS

Ez alatt főként két dolgot értünk: 1. testreszabott, a 
terápiás célnak megfelelő diéta (diabéteszben legtöbb-
ször egyaránt meg kell felelnie a vércukor csökkenté-
sének és a testsúly csökkentésének). 2. Fokozott, de 
szintén testreszabott fizikai aktivitás. Nagyon könnyű 
javasolni, de annál nehezebb megvalósítani. 

Magam úgy vélem, hogy a cukorbetegek (és a nem cu-
korbeteg, egyéb betegségekkel rendelkezők, de főként a 
kövérek és elhízottak) esetében a könnyebbik részt a dié-
ta képezi. A legtöbb ember képes arra, hogy fokozatosan 
változtasson étkezési szokásain és előbb-utóbb már nem 
nagyon merülnek fel diétás problémák. Ami ennél sokkal 
nehezebb, az a fokozott fizikai aktivitás, a rendszeres test-
mozgás. Ez nem csupán hazai probléma. 

A szakirodalom – mint arról a DiabFórum magazinban 
számos alkalommal beszámoltam – tele van különböző, 
az emberek mérhetetlen lustaságát figyelembe vevő vizs-
gálatokkal, kísérletekkel. Kezdve azzal, hogy fél óránként 
álljanak fel és 5 percig sétáljanak, vagy valamilyen test-
gyakorlatot végezzenek, a rendszeres, heti legalább há-
rom-négyszeri, 30 perces erőltetett gyaloglásig. 

Ezen írás apropóját saját élményeim képezték. Hat hét-
tel ezelőtt elkezdtem sétálni, gyalogolni. Kezdetben, fő-

ként komoly, fájdalmas térd artrózisom miatt ez nagyon 
nehezen ment, elmentem két utcasarkot, majd visszafor-
dultam. Azonban, mivel nem hagytam abba, egyre job-
ban nőtt a teljesítőképességem. Hetek óta már naponta 
5–8000 lépést (3–5 km) teszek meg és egyre könnyebben 
megy, egyre kevésbé fájnak a térdeim, sőt még élvezem 
is. Budapesten a II. kerületben lakom, sétáim színtere 
vízszintes terület, csupán minimális emelkedőt kell meg-
tennem. Hetente egy-két alkalommal találkozom kocogó 
fiatallal, naponta-másnaponta babakocsit toló anyukával. 
A Szilágyi Erzsébet fasorban sorra száguldanak el mellet-
tem a kerékpárok és elektromos rollerek, egyébként töké-
letes a magányom. Becslésem szerint lakásom környékén 
legalább ötezer nyugdíjas, 65 év feletti ember él, de hat 
hét alatt egyetlen eggyel sem találkoztam közülük sétá-
im közben. Pedig kizártnak tartom, hogy ha én 85 évesen 
erre képes vagyok, mások ne tudnának szintén sétálni, 
gyalogolni. 

Európai kutatók részben azzal magyarázták a magyaror-
szági roppant magas Covid halálozást, hogy a magyar Eu-
rópa legbetegebb, legelhízottabb nemzete. Ez sajnos igaz. 
Viszont ennek megváltoztatása érdekében nem történik 
semmi. Nem tudom, hány civil előtt nyitják meg a tömén-
telen stadiont. Melyik TV csatornán buzdítják az embe-
reket több mozgásra. Magam utoljára a 80-as években 
emlékszem arra, hogy esténként egy ismert olimpikon 
sportolónő és három kisgyermeke hajladozott a képer-
nyőn, miután elhangzott az ének: „Egy kicsi mozgás min-
denkinek kell, a karosszékből álljanak most fel...” 

Függetlenül attól, hogy ennek a kis műsornak semmi-
lyen érdemi hatása nem volt, minimális pénzügyi ráfor-
dítással a média összes felületén meg kellene célozni a 
lakosságot és elérni azt, hogy minél több ember minél 
kevesebb időt töltsön folyamatosan üldögélve és helyette 
valamilyen, számára leginkább megfelelő fizikai aktivitást 
végezzen. Hogy ezt megérem-e, nem tudom.

Dr.	Fövényi	József
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A rendszeres testmozgást végző, 
főként idősebb emberek esetében 
a szív-érrendszeri egészség meg-
tartása szempontjából előnyösebb 
a kisebb mértékű kalória-felvétel 
csökkentés, mint a radikális fogyó-
kúra, egy új vizsgálat eredményei 
alapján.

„Az a megállapítás, hogy a nagyon 
erős kalória-megszorítás sem nem 
szükséges, sem nem tanácsolható, 
fontos következményekkel jár a súly-
csökkentési ajánlások szempontjá-
ból” – jegyezte meg Tina E. Brinkley, 
Ph.D., a tanulmány vezető szerzője, 
a gerontológia és a geriátriai orvos-
tudományok docense, a Wake Fo-
rest Egyetemen az Észak-Karolinai 
Winston-Salemben.

„Nem teljesen világos”, hogy a na-
gyobb kalóriakorlátozás miért nem 
jelent nagyobb érrendszeri hasznot, 
de „részben összefüggésben lehet a 
súlyos kalória megszorítás érrendsze-
ri funkciókra gyakorolt potenciális ká-
ros hatásaival” – jegyezte meg. „Ezek 
az eredmények fontos következmé-
nyekkel járnak a kardiovaszkuláris 
kockázat nem farmakológiai beavat-
kozásokkal történő csökkentésére a 
magas kockázatú populációkban.”

A vizsgálatban 160 65–79 éves fér-
fi és nő vett részt, testtömegindexük 
(TTI) 30–45 kg/m2 volt. Őket 
randomizálták a következő három 
csoport egyikébe: csak 20 hetes ae-
rob edzés vagy aerob testmozgás 
plusz mérsékelt kalória-megszorítás, 
ill. aerob edzés és intenzívebb kaló-
ria-megszorítás. Az edzési program-
juk 30 perces felügyelt futópad-járást 
tartalmazott heti 4 napon keresztül, a 
maximális pulzusszám 65–70%-ának 
eléréséig.

A mérsékelt kalória megszorítás 
csoportba tartozó személyek napi 250 
kcal-val csökkentették a kalória-bevi-
telt, míg az intenzív kalóriacsökkentő 
csoport tagjai 600 kcal-val csökken-
tették étkezésüket. A diéta kevesebb, 

mint 30%-ban zsírokból állt, és leg-
alább 0,8 g fehérjét tartalmazott ide-
ális testtömeg-kilogrammra számítva. 
A többi értelemszerűen szénhidrát-
kalória volt. Emellett kiegészítéskép-
pen napi 1.200 mg kalciumot és 800 
NE D-vitamint is szedtek.

A vizsgálat keretében szív- és ér-
rendszeri mágneses rezonancia kép-
alkotást használtak az aorta felépítése 
és működése különböző aspektusa-
inak értékelésére, beleértve az aor-
taív-impulzus hullámsebességét, az 
aorta tágulékonyságát és annak mér-
tékét, valamint az aorta körüli zsírt.

A súlycsökkenés nagyobb volt a ka-
lória-csökkentés mellett fizikai aktivi-
tást végző személyek körében, mint 
a csak a járásgyakorlattal kezelt cso-
portban. A súlycsökkenés mértéké-
ben nem volt szignifikáns különbség a 
mérsékelt és a nagyobb mértékű ka-
lória-csökkentést alkalmazók között 
(8,02 kg vs 8,98 kg).

A csak gyakorlatot végző csoport-
ban a kutatók nem észleltek változást 
az aorta merevségét illetően. A mér-
sékelt kalória-csökkentés azonban 
jelentősen javította az aorta merev-
ségét, amit viszont a nagyobb mér-
tékű kalóriacsökkentés mellett nem 
észleltek. Pontosabban, a mérsékelt 
kalória megszorításos csoportba tar-
tozó személyek „erőteljes” 21%-os 
növekedést mutattak a leszálló aorta 
(aorta descendens) rugalmasságának 
fokozódásában, és 8%-kal csökkent az 
aortaív impulzus hullámsebessége, 
míg az intenzív kalória megszorítá-
sos csoport tagjainál ezt nem tudták 
kimutatni. Tehát a legjobb eredmé-
nyeket az aerob testmozgást végző, 
mérsékelt kalória-bevitellel élőknél 
érték el.

„Ezek az adatok együttesen azt su-
gallják, hogy az edzés és a szerény 
mértékű kalória-megszorítás kom-
binálása (szemben az intenzívebb 
kalória-megszorítással vagy a kalória 
csökkentés hiányával) a legnagyobb 
előnyt nyújtja a proximalis aorta me-

      MÉRSÉKELT KALÓRIACSÖKKENTÉS FOKOZOTT FIZIKAI AKTIVITÁSSAL 
A SZÍV-ÉRRENDSZER EGÉSZSÉGÉÉRT

revségének csökkentésében, miköz-
ben optimalizálja a fogyást és javítja a 
testösszetételt és a testzsír-eloszlást” 
– fogalmazták meg a szerzők.

„Adataink alátámasztják a növek-
vő számú tanulmányt, amelyek azt 
mutatják, hogy a tudatos fogyás biz-
tonságos lehet az elhízott idősebb 
felnőttek esetében, és megerősítik 
korábbi eredményeinket, melyek azt 
sugallják, hogy az elhízás mérsékel-
heti a testmozgás jótékony hatásait 
nemcsak a szív- és légzőrendszerre, 
hanem valószínűleg az érrendszerre 
is.”

William E. Kraus, MD, a szintén 
Észak-Karolinai Durhamban lévő 
Duke University Medical Center kar-
diológiai osztályának professzora, a 
tanulmányt több okból is fontosnak 
és érdekesnek minősítette.

„Először is azt mutatja be, hogy az 
idősebb, elhízott amerikaiaknál is 
kombinálható étrend- és edzésprog-
rammal megváltoztatható az aorta 
érrendszeri funkciója. Ez azt jelenti, 
hogy soha nem késő érdemi életmód-
beli változtatásokat végrehajtani, 
amelyek a szív- és érrendszeri egész-
ség javát szolgálják” – mondta. „Má-
sodszor, egyre több olyan tanulmányt 
ismerünk, amelyek azt mutatják, 
hogy a több nem mindig jobb, mint 
a kevesebb, már ami a testmozgás és 
az étrend megváltoztatását illeti és ez 
valójában fordítva is igaz.”

(Forrás:	Medscape,	2021.	augusztus	2.,	
a Circulation	2021;144:00–00	nyomán)

https://doi.org/10.1161/circulationaha.120.051943
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      AZ AEROB EDZÉS HATÉKONY VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ REZISZTENS HIPERTÓNIÁBAN

Korlátozott bizonyítékok arra utalnak, hogy a testmoz-
gás csökkenti a vérnyomást olyan egyénekben, akik 
nem reagálnak megfelelően a gyógyszeres kezelésre. 

Egy új portugáliai klinikai vizsgálatban 53 40–75 év kö-
zötti súlyos hipertóniában szenvedő személy közül 26-an 
12 hetes közepes intenzitású aerob fizikai aktivitást vég-
zett, a másik 27 páciens csupán hagyományos gondo-
zásban részesült. Minden beteg folyamatosan szedte az 
egyénileg beállított gyógyszereit. A fizikai aktivitást heti 
három alkalommal 40 percen át, felügyelet mellett végez-
ték.

A vizsgálat elején és végén 24 órás ambuláns vérnyo-
más monitorozással (ABPM) ellenőrizték a betegek álla-
potát. Ennek változását értékelték elsődleges eredmény-
ként. A másodlagos eredmények közé tartozott a nappali 
és éjszakai vérnyomás, a rendelőben mért tenzió és a 
kardiorespiratorikus fitnesz alakulása.

A kontrollcsoporthoz képest a gyakorló csoportban lé-
vők között a 24 órás ambuláns szisztolés vérnyomás 7,1 
Hgmm-rel, az ambuláns diasztolés vérnyomás 5,1 Hgmm-

rel csökkent. Ezen belül a nappali szisztolés vérnyomás 
8,4, a nappali diasztolés vérnyomás 5,7 Hgmm-rel mér-
séklődött a kontroll csoporthoz képest. A rendelőben 
mért szisztolés tenzio átlag 10 Hgmm-rel lett kevesebb és 
a kardiovaszkuláris állapot is szignifikánsan javult a kont-
rollcsoporthoz képest.

Az eredmények egyértelműen igazolják a rendszeres kö-
zepes intenzitású fizikai aktivitás pozitív hatását a vérnyo-
másra, nehezen befolyásolható hipertóniában.

(Forrás:	JAMA	Cardiol.,	2021.	augusztus	4.)

Az emberek a lehető leghosszabb 
ideig akarnak élni, jó egészségben. 
Ha kiküszöbölnénk a kedvezőtlen 
külső körülményeket, a várható 
élettartam meghaladhatná a 100 
évet. A 20. és 21. században a jóléti 
társadalmakban – így Magyarorszá-
gon is –, a várható élettartam jelen-
tősen megnőtt. 

Az áttekintett irodalom alapján a 
szerzők megvizsgálták, hogy a gene-
tika és az öröklődés mellett milyen 
endokrinológiai és metabolikus té-
nyezők játszanak szerepet az élet 
meghosszabbításában. Megvizsgáltak 
minden endogén (szervezeten belüli) 
tényezőt, amely pozitívan vagy ne-
gatívan befolyásolhatja az életkorral 
összefüggő betegségeket (Alzheimer-
kór, szív- és érrendszeri betegségek, 
rák) és az élettartamot. Kiemelték 
a hiperinzulinémia, az inzulinrezisz-
tencia és a metabolikus szindróma 
öregedést gyorsító hatását, valamint 
az élet meghosszabbításában részt 

      ENDOKRINOLÓGIAI TÉNYEZŐK ÉS METABOLIKUS FOLYAMATOK SZEREPE 
AZ ÉLETTARTAM SZABÁLYOZÁSÁBAN

vevő, újabban felfedezett peptideket. 
Ismertették a mitokondriumok szere-
pét az élettartam meghatározásában, 
bemutatták a mitohormesis folya-
matát és annak stresszvédő funkci-
óját. Bemutattak számos, ehelyütt 
nem részletezett, az öregedésben 
szerepet játszó folyamatot. Az idős-
kori autoimmunitás csökkenése hoz-
zájárul az élettartam rövidüléséhez. 
Kiemelték a bélmikrobiom fontos 
szerepét az élettartam szabályozásá-
ban. Hivatkoztak a „centenáriusok” 
(százévet megélők) megfigyeléséből 
nyert humánadatokra. 

Megvizsgálták, milyen beavatkozá-
si lehetőségek állnak rendelkezésre 
az egészségben tölthető élettartam 
meghosszabbításához. Az életmód-
beli lehetőségek közül kiemelték a 
kalóriabevitel-csökkentés és a test-
mozgás jótékony szerepét. 

Megvizsgálták egyes gyógyszerek 
feltételezett hatásait. Ezek közé tar-
tozik a metformin, az akarbóz, és a 
(vörös borból kivonható) rezveratrol. 

E gyógyszerek mindegyikének hatása 
hasonló a kalória-megszorításéhoz. 
Nincs olyan „csodaszer”, amely iga-
zoltan meghosszabbítja az élettar-
tamot. Egyes géneknek és génmu-
tációknak jótékony hatásuk van, de 
ezt környezeti tényezők, betegségek, 
balesetek és más külső ártalmak mó-
dosíthatják. 

Kiemelték az elhízás, az alacsony 
fokozatú gyulladás és az inzulinrezisz-
tencia öregedésre gyakorolt gyorsító 
hatását. A metabolikus szindróma 
elterjedtsége miatt ez jelentős nép-
egészségügyi kockázatot jelent. Az 
inzulin, a növekedési hormon és az 
inzulinszerű növekedési faktorok ha-
tásainak értékelése továbbra is el-
lentmondásos. Az egészséges, szel-
lemileg és fizikailag aktív életmód, 
a kalóriacsökkentés mindenképpen 
előnyös. Az életet meghosszabbító 
szerek értékelése azonban még vita-
tott.

(Forrás:	Halmos	T.,	Suba	I.:	Orvosi	Hetilap,	
2021;	162(33):	1318–1327.)

https://doi.org/10.1001/jamacardio.2021.2735
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A közepes hosszúságú láncú zsírsavakat (MFCA) tartal-
mazó, a vastagbélben felszabaduló készítmény csök-
kentette az étvágyat és növelte az anorexigén hormon 
PYY szintjét. A Peptide YY egy rövid, 36 aminosav lánc-
ból álló peptid, mely a vékonybél utolsó szakaszában, 
az ileumban és a vastagbélben – a GLP-1 hormonnal 
együtt – szabadul fel ételfogyasztást követően. 

Egy placebo-kontrollos vizsgálatot végeztek néhány, 
bélműtéten át nem esett, nem cukorbeteg, átlag 49 éves 
és 34 kg/m2 testtömegindexű önkéntesen. A vizsgált 
készítmény 500 mg 3’3 diindolil-metánt, 2.100 mg alfa-
linolénsavat, valamint 2.400 mg laurinsavat tartalmazott 
a Magyarországon kevéssé ismert perilla-olajban.

      ELHÍZÁST CSÖKKENTŐ, ÍGÉRETES VASTAGBÉL-AGONISTA KÉSZÍTMÉNY A LÁTHATÁRON

A készítményt szedők esetében nagymértékben meg-
emelkedett a vastagbélben a PYY szintje, mely az agyba 
jutva erősen csökkentette az étvágyat, ezáltal a táplálék-
felvételt. Egyes vélemények szerint e készítménnyel ki le-
het váltani akár a gyomorcsonkító műtéteket is.

(Forrás:	BMJ	Gut,	2021.	június	3.)

      AZ ÉTREND GLIKÉMIÁS INDEXÉNEK ÉS -TERHELÉSÉNEK, VALAMINT A ROSTFOGYASZTÁS 
DÓZISFÜGGŐ KAPCSOLATA A TESTSÚLY 3 ÉVES FOGYÁST KÖVETŐ FENNTARTÁSÁVAL ÉS A 
VÉRCUKORSZINTEKKEL

A PREVIEW nevű vizsgálat keretében Európában és a 
világ számos országában a diabétesz életmódon (diéta 
és fizikai aktivitás) alapuló megelőzési lehetőségeit ke-
resték randomizált kontrollált keretek között. 

A vizsgálat résztvevői 3 éven át diétával és fokozott fi-
zikai aktivitással csökkentették a testsúlyukat. Ennek a 
vizsgálatnak összevont adatait használták fel másodlagos 
elemzés keretében 1.279 túlsúlyos vagy elhízott 25–75 
éves prediabéteszes személynél úgy, hogy a glikémiás in-
dex (GI), a glikémiás terhelés (GT) és a rostfogyasztás fi-
gyelembevételével csoportokra osztották őket. 

Arra voltak kíváncsiak, hogy a 3 éves intervenciót kö-
vetően a diéta GI-je, a GT-je, valamint a rostfogyasztás 
milyen összefüggést mutat a testsúly visszanyerésének 
ütemével.

Azt találták, hogy a GI minden egyes 10 egységnyi nö-
vekedése évente 0,46 kg-mal nagyobb súlyvisszanyeréssel 
és a HbA1c szint növekedésével járt. A GT minden egyes 
20 egységnyi növekedése évi 0,49 kg-mal nagyobb súly-
visszanyerést eredményezet és emelkedett a HbA1c is. A 
GI és a GT kapcsolata a HbA1c-vel független volt a súlyvál-
tozástól. A GI és GT mértékét három kategóriába osztva, 
a legalacsonyabb harmadhoz viszonyítva a legmagasabb 
GI és GT harmadok résztvevőinek szignifikánsan nagyobb 

volt a testsúlyuk visszanyerése és a HbA1c növekedése. A 
rostbevitel fordítottan viszonyult a derék körfogat növe-
kedéséhez. 

Az eredmények alapján állítható, hogy az étrendi GI és a 
GT jellemzői pozitív kapcsolatban álltak a testsúly vissza-
nyerésével és a vércukor romlásával. A rostbevitel szerepe 
még tisztázandó. 

(Magyarán: nem csak a fogyókúra alatt, hanem azt kö-
vetően is egy életen át fenn kell tartani az alacsony szén-
hidrát-tartalmú és erősen cukor- és keményítőszegény 
étrendet a visszahízás megelőzése érdekében – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás:	Diabetes	Care	2021.	július;	44(7):	1672-1681.)

http://dx.doi.org/10.1136/gutjnl-2020-323219
https://doi.org/10.2337/dc20-3092
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      ÚJABB ADATOK A NÖVÉNYI ÉTREND KEDVEZŐ EGÉSZSÉGI HATÁSAIRÓL

Régóta népszerűsítik a növényi eredetű táplálékok ked-
vező egészségi hatásait a feldolgozott élelmiszerek fo-
gyasztásával szemben – írja az OTSZ Online.

Ezeket az ajánlásokat erősíti meg két nemrégiben publi-
kált obszervációs vizsgálat is. Mindkét vizsgálat erősségét 
az adja, hogy az utánkövetési időt évtizedekben mérték. 
Az egyik vizsgálat általános populációban, míg a másik 
posztmenopauzális nők körében mutatta ki a szívbetegsé-
gek alacsonyabb incidenciáját.

Az étrendi ajánlások szinte kezdettől fogva azt hangsú-
lyozzák, hogy egészségi szempontból az az étrend az opti-
mális, mely nagy mennyiségben tartalmaz zöldségféléket, 
gyümölcsöket, gabonaféléket, fehérjéket és tejterméke-
ket. Napi 2000 kalóriás étrendet figyelembe véve ez kö-
rülbelül napi két csészényi gyümölcs, 2,5 csészényi zöld-
ségféle, 170 grammnyi gabonaféle, 150 grammnyi fehérje 
és 3 csészényi tejtermék fogyasztását jelenti.

Két új kutatás is megjelent a közelmúltban ebben a 
témában a Journal of the American Heart Association 

című lapban „Túlnyomórészt növényi alapú étrend és az 
incidentális kardiovaszkuláris betegségek előfordulása 
középkorúak körében” címmel közzétett első vizsgálatban 
csaknem 5000 felnőtt résztvevőt követtek nyomon 32 
éven keresztül. A résztvevők életkora a beválasztáskor 18 
és 32 év közé esett. A vizsgálatba lépéskor egyik résztve-
vőnél sem volt kimutatható szívprobléma. A rendszeres 
utánkövetéses vizitek során a vizsgálók figyelemmel kísér-
ték a résztvevők egészségi állapotát, rákérdezve az étke-
zésre és azt egy pontrendszer alapján értékelték.

A vizsgálat lezárásakor csaknem 300 résztvevőnél állt 
fenn kardiovaszkuláris betegség. Az esetleges befolyáso-
ló tényezők (pl. etnikai hovatartozás, nem, iskolázottság) 
szerinti korrekciót követően azt találták, hogy a növényi 
összetevőket legnagyobb mennyiségben tartalmazó ét-
rendet követő, így a legmagasabb diétás pontszámot kiér-
demlő résztvevők csoportjában 52%-kal kisebb volt a szív-
betegség előfordulásának esélye, mint azok körében, akik 
kisebb arányban fogyasztottak növényi élelmiszereket.

	(Forrás:	otszonline.hu,	2021.	augusztus	27.)

„A dió rendszeres fogyasztása csökkenti az LDL-
koleszterinszintet, és javítja az LDL-részecskék összetételét, 
mivel azok kevésbé épülnek be az artériák falába és ezáltal 
csökken az érelmeszesedés üteme. Ez annak ellenére is ér-
vényes, hogy a dió növényi zsírtartalma magas, fogyasz-
tása mégsem eredményez nem kívánt súlygyarapodást” – 
mondta Emilio Ros, PhD, a Dió és az egészséges öregedés 
(WAHA) tanulmány vezető szerzője egy interjúban.

A WAHA egy randomizált, kontrollált vizsgálat, amely 
636 beteget követett 2 éven keresztül a kaliforniai Loma 
Linda és a barcelonai központokban. A betegeket vélet-
lenszerűen diómentes vagy dióval kiegészített étrenden 
tartották 2 havonta ellenőrizték szervezetük általános ál-
lapotát, anyagcsere paramétereiket, gyógyszerszedésüket 
és testsúlyukat.

A kutatók arról számoltak be, hogy a diót fogyasztók 
csoportjában jelentősen csökkent az összkoleszterin 
(4,4%-kal), az LDL-koleszterin (3,6%-kal), a közepes sű-

      A DIÓ CSÖKKENTETTE AZ LDL-KOLESZTERINSZINTET EGÉSZSÉGES IDŐSEKNÉL
rűségű lipoprotein-koleszterin 16,8%-kal), valamint az 
összes LDL-koleszterin (4,3%-kal) és a kis LDL-koleszterin 
(6,1%-kal) a kontroll csoporthoz képest. A HDL-koleszterin 
és triglicerid szintek nem változtak. 

A WAHA az eddigi legnagyobb és leghosszabb 
randomizált dió fogyasztással kapcsolatos vizsgálat. Jól 
kiegészíti a korábbi vizsgálatokat, melyek szerint a dióval 
kiegészített étrend jótékony hatással van a vérnyomásra, 
a szisztémás gyulladásra és az endothelfunkcióra.

A tanulmány további erőssége, hogy két különböző 
helyszínről toborzott betegeket, és 2 év alatt megtartotta 
a résztvevők 90%-át (a vizsgálat 708 résztvevővel kezdő-
dött).

Christie Ballantyne a Baylor College of Medicine kardio-
lógusa megjegyezte, hogy „az emberek mindig megkérde-
zik, hogy mit lehetne enniük. Nagyon nehéz táplálkozással 
kapcsolatos tanulmányokat végezni, ezért a legtöbb ilyen 
típusú klinikai vizsgálat rövid, 3–6 hónapos tartamú, ami 
behatárolja a belőlük levont következtetések értékét. Ez 
a vizsgálat viszont hosszú távú volt.” A vizsgálat „gyenge-
sége”, hogy a betegek többsége jó egészségi állapotnak 
örvendett és sztatinokat is szedett, mely megmagyaráz-
za a viszonylag kismértékű LDL-koleszterinszint javulást. 
Mivel a vizsgálati csoport idősekből állt, az eredmények 
közvetlenül nem vonatkoztathatók a fiatalabbakra. Ennek 
ellenére bizonyos, hogy a dió fogyasztás csökkenti a vér 
koleszterinszintjét. Ezt egyértelműen ki kell jelenteni, mi-
vel az egészséges táplálkozással kapcsolatban világszerte 
nagy a zűrzavar és a téves információ.

(Forrás:	MDedge.com,	2021.	augusztus	30.)

http://otszonline.hu/cikk/ujabb_adatok_a_novenyi_etrend_kedvezo_egeszsegi_hatasairol
http://otszonline.hu/cikk/ujabb_adatok_a_novenyi_etrend_kedvezo_egeszsegi_hatasairol
https://www.mdedge.com/cardiology/article/244925/lipid-disorders/walnuts-lowered-ldl-cholesterol-healthy-seniors-waha-study
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Egy randomizált, kontrollált táplálkozási vizsgálat ke-
retében arra voltak kíváncsiak, hogy a sült/rántott hús 
fogyasztása milyen hatással van a bél mikrobiomjára 
és a székletben található bomlástermékekre, valamint, 
hogy ezen hatások befolyásolják-e a szervezet glükóz 
anyagcseréjét, a bél endotoxin szintjét és a szisztémás 
gyulladást.

Összesen 117 túlsúlyos felnőttet randomizáltak két cso-
portba. Ötvenkilenc résztvevőnek hetente négyszer sült 
húst adtak, 58 résztvevő étrendjéből pedig kizárták a sült/
rántott hús fogyasztását, miközben mindkét csoport ese-
tében az élelmiszerfajtákat és a tápanyag-összetételt 4 hé-
ten keresztül azonos értéken tartották. A bél mikrobiomját 
16S rRNS szekvenálással elemezték. Mérték a vércukor- és 
inzulinszinteket egy 0, 30, 60 és 120 perces orális glükóz-
tolerancia-teszt keretében, a széklet mikrobiom és a szék-
let bomlástermék összetételét, valamint a bél endotoxin 
és a szérumban a gyulladásos markerek szintjét. Kiszámí-
tottuk az inzulin görbe alatti területét, az inzulinogén in-
dexet (IGI) és az izom inzulinrezisztencia indexet.

A sült/rántott húst fogyasztó résztvevők IGI értékei ala-
csonyabbak voltak, mint a kontroll alanyoké, de maga-
sabb volt az inzulin és lipopoliszacharid, a TNF-α, és más 
gyulladásra utaló markerek szintje. A sült hús fogyasztása 
csökkentette a bél mikrobiom változatosságát, megváltoz-
tatta az egyes baktétriumfajták arányát, ami jelentős vál-
tozást idézett elő a széklet bomlástermék összetételében, 

      MIÉRT NEM EGÉSZSÉGES A SÜLT (RÁNTOTT) HÚS FOGYASZTÁSA?

alacsonyabb lett a 3-indolipropionsav, a valeriánsav és a 
vajsav, és magasabb karnitin- és metilglutársav koncent-
ráció. 

Az eredmények arra utalnak, hogy a rántott hús fo-
gyasztása negatívan befolyásolta a vércukor-egyensúlyt, 
és növelte a bél endotoxin és a vér szisztémás gyulladásos 
szintjét a bél mikrobiom és a széklet bomlástermékeinek 
befolyásolásával. 

(Nesze neked magyar konyha! Már a rántott húst és a 
grillezett húsokat is ki kell iktatnunk az étrendből, sőt a 
neve ellenére a bécsi szeletet is. Úgy vélem, hogy a min-
dennapi sült húsfogyasztást célszerű kerülni, viszont he-
tente 1-2 alkalommal nem szükséges lemondani megszo-
kott kedvelt ételeinkről – a referáló megjegyzése.)

(Forrás:	Diabetes	Care	2021.	szeptember;	44(9):	1970-1979.)

      A KONYHASÓ RÉSZLEGES HELYETTESÍTÉSÉNEK HATÁSA A SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERRE

A csökkentett nátrium-tartalmú (káliummal kiegészí-
tett) sópótlókról kimutatták, hogy csökkentik a vérnyo-
mást, de ezek hatása a szív- és érrendszerre, valamint a 
biztonságos kimenetelre nézve eddig bizonytalan volt.

Nyílt randomizált vizsgálatot végeztek Kína 600 falujából 
származó személyekkel. A résztvevők korábban vagy átes-
tek stroke-on, vagy 60 év felettiek és hipertóniások voltak. 
A falvakat véletlenszerűen, 1:1 arányban osztották be az 
intervenciós, ill. a kontroll csoportba. Az intervenciós cso-
port tagjai a tiszta nátrium klorid (konyhasó) helyett 75% 
nátrium kloridot és 25% kálium kloridot tartalmazó só-he-
lyettesítőt használtak az ételkészítéshez. A kontrollcsoport-
ba tartozók továbbra is 100% nátrium-kloridot tartalmazó 
konyhasót használtak. A vizsgálat elsődleges kimenetele a 
stroke volt, a másodlagos következmények a szív-érrend-
szeri események, valamint a bármilyen okból bekövetke-
zett halál, a biztonságosság kritériuma a klinikailag jelentős 
hiperkalémia (a szívre veszélyes magas káliumszint) volt.

Összesen 20.995 személyt vontak be a vizsgálatba. A 
résztvevők átlagéletkora 65,4 év, 49,5%-uk nő, 72,6%-uk 

korábban átesett stroke-on, 88,4%-ának pedig magas volt 
a vérnyomása. A követés átlagos időtartama 4,74 év volt. 

A csökkentett nátrium tartalmú sópótlót használó sze-
mélyeknél a stroke gyakorisága 14%-kal alacsonyabb 
volt (29 esemény a 33-mal szemben 1.000 személyévre 
számítva). A szív-érrendszeri események száma 13, a ha-
lálozás 12%-kal csökkent. Hiperkalémia nem fordult elő 
jelentősen gyakrabban a káliumot tartalmazó sópótlót 
fogyasztók esetében (3,35 esemény a 3,3-del szemben 
szintén 1.000 személy érvre számítva). 

Tehát azoknál a személyeknél, akik korábban átestek 
stroke-on, ill. 60 évnél idősebb hipertóniások voltak, 
sópótló használatával a szív-érrendszeri események és 
a halálozás aránya jelentősen alacsonyabb volt, mint a 
normális konyhasót fogyasztók körében. (Kb. 30 évvel ez-
előtt a Péterfy Sándor-utcai kórházban már kipróbáltuk 
az 50:50%-ban nátrium kloridot és kálium kloridot tartal-
mazó sópótló használatát, de a kedvezőtlen íz miatt ezt 
hosszabb távon a betegeink visszautasították – a referáló 
megjegyzése).

(Forrás:	N	Engl	J	Med.,	2021.	augusztus	29.	Abstract,	Editorial)

https://doi.org/10.2337/dc21-0099
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105675?query=featured_home
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2112857?query=recirc_curatedRelated_article
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2021 AKTUÁLIS FOGYÓKÚRA TRENDJEI
MAGYARORSZÁGON

A 2020-as év a Covid-19 járvány hatására mindannyiunk 
számára komoly változásokkal járt, életünket, szokása-
inkat alapvetően változtatta meg, legyen szó munkáról, 
szabadidős tevékenységekről, vagy éppen táplálkozási 
habitusunkról.

A NÉBIH tavaly májusban, 3000 fő bevonásával végzett 
reprezentatív kérdőíves felméréséből kiderült, hogy a 
vizsgálatban résztvevők 24,1 százalékának nőtt a testtö-
mege a járvány első hulláma alatt átlagosan 3 kilogram-
mal, 9 százalék azonban 4 kilogrammnál is többet hízott.

Mindig aktuális téma, de mindennek apropóján talán 
most még többeket érdekel, hogyan tudnának a lehető 
leghatékonyabban megszabadulni súlyfeleslegüktől.

Felmerül a kérdés, melyek azok a fogyókúrás irányzatok, 
amik a 2021-es évben a leghangsúlyosabban vannak jelen 
a köztudatban, illetve szintén fontos kérdés, hogy ezek a 
diéták tudományosan mennyire megalapozottak, milyen 
hatékonyak rövid és hosszútávon, illetve mennyire bizton-
ságosak egészségünk megtartása tekintetében.

Szénhidrátcsökkentés, mint fogyókúrás 
módszer

A tézis, miszerint a szénhidrát a többletsúly, az elhízás 
okozója, masszívan jelen van a köztudatban, ezért renge-
teg diétázó az energiát adó tápanyagok közül sok esetben 
csupán a szénhidrát bevitelét számolja, akár olyan módon, 
hogy nem veszi figyelembe a teljes napi kalóriabevitelt.

160 grammos diéta

A szénhidrát-anyagcserezavarok és ezekkel szorosan 
összefüggő kórállapotok, betegségek – inzulinreziszten-
cia, emelkedett éhomi vércukorszint stb. – előfordulási 
gyakorisága nő Magyarországon, mely betegségek, ál-
lapotok diétás kezelése kulcsfontosságú. Ezen állapo-
tok dietoterápiájában kiemelt szerepet kap a szénhidrát 
mennyiségi és minőségi bevitelének kontrollja, de egyre 
gyakrabban alkalmazzák a fogyni vágyók ezt a rendszert 
pusztán testtömegcsökkentési célzattal is.

Bár az étrend a 160 grammos nevet kapta, ez közel sem 
jelenti azt, hogy mindenkinek ennyi lenne a szénhidrát-
szükséglete, illetve azt sem, hogy 160 gramm szénhidrát 
arányos, megfelelő felszívódású szénhidrát bevitelével au-
tomatikusan fogyni lehetne, hiszen ez attól is függ, hogy 
kinek mennyi a szénhidrátszükséglete korának, testtöme-

gének, nemének, munkavégzésének, sporttevékenységé-
nek függvényében.

A 160 grammos diéta lényege a gyors vércukor-emelke-
dést okozó cukrok, és a finomított szénhidrátok kerülése, 
mely minden testtömegcsökkentő diétában eredményes 
lehet. Emellett az étrend, mértéket mindig tartva, de ja-
vasolja a magas rosttartalmú, teljes értékű gabonák, zöld-
ségek, hüvelyesek fogyasztását, így növelve az egyén jól-
lakottság-érzését.

A diéta előnyei közé tartozik, hogy a diétázók a táplál-
kozás-élettani szempontból kedvezőbb összetételű szén-
hidrátforrásokat részesítik előnyben. Ezzel a diétával egy 
egészséges, változatos étrend kerülhet kialakításra, de 
csak abban az esetben, ha mindhárom makrotápanyagot 
(szénhidrát, fehérje, zsír) figyelembe vesszük az étrend 
összeállítása során. Hátránya viszont, hogy a gyorsan fel-
szívódó szénhidrátokat túlzottan limitálhatja, ezáltal bizo-
nyos ételcsoportok, pl. a gyümölcsök, tej és tejtermékek 
fogyasztása indokolatlanul csökkenhet. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy mindez a diéta elveinek félreértéséből 
adódhat.

Ketogén étrend

A ketogén étrend olyan meghatározott energiatartal-
mú, normál, vagy alacsony fehérjebevitel melletti, igen 
alacsony szénhidráttartalmú, „low-carb” étrend, ahol a 
zsírok beviteli aránya kerül előtérbe. Eredetileg terápia re-
zisztens epilepsziás gyermekek kezelésére fejlesztették ki, 
ezen a területen sikerrel alkalmazzák a kognitív funkciók 
megtartására. A klasszikus ketogén étrendben ez az igen 
alacsony szénhidrátbevitel annyit tesz, hogy az étrend 
tápanyagaránya leggyakrabban 4:1, azaz 4 gramm zsírhoz 
1 gramm fehérje+szénhidrát tartozik. Bár a kutatások szá-
ma a ketogén étrend tekintetében meredeken nő, érintve 
esetlegesen egyéb alkalmazási területeket is, fogyókúrás 
céllal nem ilyen egyértelmű az étrend hatékonysága.

A ketogén étrend gyakorlati alkalmazása során nehéz 
megtartani a szükséges, szigorú 4:1-es arányt, a szén-
hidrát nagyfokú megszorítását, illetve ezzel egyetemben 
bejuttatni az izomtömeg megtartásához nélkülözhetetlen 
mennyiségű fehérjét is. Az étrendben kevés hangsúlyt 
kapó szénhidrátban gazdagabb élelmiszercsoportok, mint 
a gabonafélék, a gyümölcsök, hüvelyesek mellőzése pedig 
felveti az étrend kiegészítésének szükségességét a rostbe-
vitel és az ezekben az élelmiszercsoportokban található 
mikroelemek tekintetében.
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A ketogén étrend rövidtávon eredményezhet fogyást, 
hosszútávú eredményei, különös tekintettel az egészségi ál-
lapotunk alakulására már erősen vitatottak, tudományosan 
nem megerősítettek, a vizsgálatok rövid követési idejűek.

A ketogén étrend előnyei közé tartozhat, hogy az ét-
rendből kikerülnek az értékes tápanyagokat nem tartal-
mazó, szénhidrátalapú „üres kalóriák”: a finomított szén-
hidrátok, cukrozott italok és egyéb hozzáadott cukrokat 
tartalmazó ételek (amennyiben ezeket a kliens korábban 
fogyasztotta), illetve csökkentheti a diétázó triglicerid-
szintjét. Hátránya lehet azonban, hogy ha nem figyelünk 
az ideális zsírsavösszetételű étrendre, és előnyben része-
sítjük az állati, telített zsírokat, az komoly szív-érrendszeri 
következményekkel járhat, rövid-, közép- és hosszútávon 
is. Az alacsony rostbevitel székrekedéshez vezethet, a cse-
kély vitamin- és ásványianyag-bevitel pedig szintén hiány-
állapotokat okozhat. Az LDL-koleszterinszint változásának 
tekintetében vegyes eredményekkel találkozhatunk.

Az eddig említett fogyókúrás trendek a makrotápanyagok 
(energiát adó tápanyagok) bevitelét szabályozták, kont-
rollálták, de napjainkban egyre gyakoribb az is, amikor 
bizonyos élelmiszercsoportok kerülnek részlegesen, vagy 
teljes mértékben kiiktatásra az egyén étrendjéből.

 

Hús, és egyéb állati eredetű élelmiszerek 
fogyasztásának csökkentése, vagy teljes 
elhagyása

2021 egyik aktuális kérdése a fenntarthatóság témakö-
re. Közismert tény, hogy a Föld lakossága számára nincs 
elegendő termőterület. Amikor az egészséges táplálkozás-
ról beszélünk, ma már a fenntarthatóságot is figyelembe 
kell vennünk, ha nem csak saját, de bolygónk egészségére 
is figyelni szeretnénk. A WHO adatai alapján, az élelmi-
szertermelés indukálja az üvegházhatású gázok termelő-
désének 20-30%-át, és a vízfelhasználás 66%-át.

Manapság számos diéta ennek apropóján is vált ked-
veltté, gondoljunk csak a vegetáriánus, vegán, teljes ér-
tékű növényi étrendre (TÉNÉ), vagy akár a flexitáriánus 
(alkalmi húsevő) irányzatra.

Flexitáriánus étrend – az alkalmi húsevő

A flexitáriánus étrend többségében növényi alapú, kö-
vetői bőven fogyasztanak zöldségeket, gyümölcsöket, 
gabonaféléket és olajos magvakat is, valamint az étrend 
tartalmazhat tejet, tejterméket, tojást, halat, illetve al-
kalomszerűen húsokat is. Ez az irányzat nem egységes 
szabályokon alapul, követői törekszenek a minél kevésbé 
feldolgozott, nagyobbrészt növényi alapú ételek fogyasz-
tására. Gyakorlatilag egy alkalmi húsevő étrendnek mi-
nősül, és nem csupán Magyarországon, de az USA-ban is 
egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Előnye, hogy változatos, nem hagy ki teljes élelmiszer-
csoportokat, ennek köszönhetően kijelenthetjük, hogy 

nem csupán a bolygónk, de a szervezetünk számára is 
kedvező választásnak mondható. A mennyiségek figye-
lembevételével testtömegcsökkenést is eredményezhet, 
de csak abban az esetben, ha a kalóriadeficit érvényesül. 
Kiemelendő előnye még, hogy a magas rostfogyasztás kö-
vetkeztében jótékony hatással van bélrendszerünk egész-
ségére, mikrobiomunk (szervezetünkben élő mikróbák) 
összetételére is. Hátrány lehet a flexitáriánus étrend alkal-
mazása során, ha nem ismerjük eléggé a változatos alap-
anyagokat, az étrend alkalmazása így egyhangúsághoz is 
vezethet.

Vegán étrend, teljes értékű növényi ét-
rend (TÉNÉ)

A vegán étrend mellőzi az összes állati eredetű élelmi-
szert. A veganizmus azonban több szimpla étrend követé-
sénél, etikai, vallási kérdésről, meggyőződésről beszélünk, 
ami kitér az élet egyéb kérdéseire, például a ruházkodásra 
vagy a lakberendezésre is. Ezzel párhuzamosan a teljes 
értékű növényi étrend a lehető legnagyobb mértékben 
törekszik az élelmiszerek legtermészetesebb formában 
történő felhasználására is, azaz mellőzi a feldolgozott élel-
miszerek fogyasztását. Ez azt jelenti, hogy amíg a vegán 
étrendben fogyasztható liszt, növényi olajok, addig a 
TÉNÉ esetében ezeket az élelmiszereket kerülni javasolt.

Vitathatatlan tény, hogy a zöldségek, gyümölcsök, gabo-
nafélék rendszeres, elegendő mennyiségű fogyasztásának 
számos egészségügyi előnye van, ami a testtömeg csök-
kenését is magával vonhatja, ám fontos kiemelni, hogy 
egy OKOSTÁNYÉR®-nak megfelelően összeállított kiegyen-
súlyozott, vegyes étrend is legalább 75%-ban növényi 
eredetű, így közel sem olyan nagy a különbség a vegyes 
táplálkozás és a vegán étrend összetevőiben, arányaiban, 
mint azt első pillanatban gondolnánk.

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 2019-
ben kiadott állásfoglalásában a növényi alapú étrendek 
táplálkozástudományi megítéléséről átfogóan ismer-
teti a növényi alapú táplálkozás előnyeit, hátrányait az 
energiát adó tápanyagok, vitaminok, ásványi anyagok, 
nyomelemek tekintetében. A növényi alapú táplálkozási 
formák táplálkozásélettani előnyei közé tartozik a ma-
gasabb zöldség- és gyümölcsbevitel, ami magával von-
hat magasabb rost, C-vitamin, B1-, B6-vitamin, folsav és 
magnéziumbevitelt is. Hátrányok közé tartozik, hogy a 
kisebb biológiai hasznosulású fehérjeforrásokból történő 
megfelelő minőségű aminosavak bevitele nagy körülte-
kintést igényel, emellett nehézkesebb lehet többek között 
a megfelelő mértékű vas-, cink-, B12-, kalcium és ómega-3 
zsírsavbevitel is.

Kijelenthető, hogy a kisebb telítettzsír-bevitel, a hozzá-
adott cukor és só bevitelének mérséklése, a zöldség- és 
gyümölcsfélék, valamint a teljes értékű gabonafélék bősé-
ges, a hüvelyesek, olajos magvak és a tejtermékek rend-
szeres fogyasztása bizonyítottan hozzájárul a leggyakoribb 
civilizációs betegségek kockázatának csökkentéséhez, ez 
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azonban már a szemivegetáriánus (az étrendben meg-
engedett a tej- és tejtermék, tojás, hal és a baromfihús 
fogyasztása is), a peszkovegetáriánus (az étrendben meg-
engedett a tej- tejtermék, tojás, és a hal fogyasztása), és a 
flexitáriánus étrendekkel is elérhető.

Előnyként említhető, hogy a növényi alapú táplálkozást 
folytatóknál kisebb a túlsúly, és az elhízás előfordulási 
gyakorisága, a vegánok kisebb BMI-vel rendelkeznek, de 
lényeges, hogy ennek okai nem egyértelműen bizonyí-
tottak, a növényi táplálékok kisebb energiasűrűsége mel-
lett genetikai és életmódbeli tényezők egyaránt szerepet 
játszhatnak.

A növényi alapú étrendek összeállítása dietetikus szak-
ember együttműködése mellett történjen az esetleges 
hiányállapotok (például B12-vitaminhiány) kivédése ér-
dekében. Ezen felül kockázatos lehet korábbi étkezési 
zavarok esetén is az étrend követése, ugyanis a komplett 
ételcsoportok kihagyása az étkezési zavar kiújulását is elő-
segítheti.

Az étkezés idejének szabályozása

Az intermittent fasting (IF), azaz az időszakos böjt lénye-
ge, hogy úgynevezett időablakokban engedélyezi az ener-
giát tartalmazó élelmiszerek fogyasztását, a fennmaradó 
időben pedig nem fogyaszt a diétázó ételt, azaz böjtöl a 
szervezet. Energiamentes folyadék, víz a böjti időszakban 
is fogyasztható, valamint bizonyos diétairányzatok mini-
mális energiabevitelt, az energiaszükséglet 25%-át is en-
gedélyezik bevinni a böjt alatt. A leggyakrabban alkalma-
zott időablak a 16:8-as, azaz a diétázó nyolc órán keresztül 
fogyaszthat ételeket, 16 órán keresztül pedig böjtöl. Ezen 
kívül ismert az 5:2-es szisztéma is, ez azt jelenti, hogy a 
hét 7 napjából kettőben böjtöl a diétázó, napi mintegy 
500–600 kilokalóriás bevitellel.

Az IF nem köti meg hogy milyen ételeket, élelmiszereket 
fogyaszthatunk, csupán azt, hogy mikor fogyaszthatjuk 
el azokat. A böjtöléssel, az időszakos böjtöléssel kapcso-
latos kutatásokból még nem vonhatunk le messzemenő 
következtetéseket, a vizsgált minta kis esetszáma és rövid 
utánkövetési idő okán.

Az IF nagy előnye, hogy az úgynevezett autofágia nevű 
élettani folyamattal elősegítheti a sejtek megújulását, va-
lamint serkentheti a növekedési hormon termelődését, 
illetve javíthatja az inzulinérzékenységet is. Ezzel szemben 
hátránya lehet, hogy a megkötéses, böjtöléses időszakok 
hosszútávon túlevésekhez, akár korábbi étkezési zavarok 
kiújulásához vezethetnek, hiszen a mennyiség nincsen 
korlátozva, így ezt értelmezheti úgy is a diétázó, hogy 
ebben az időablakban „mindent és bármennyit szabad”. 
Kutatások arra engednek következtetni, hogy az időszakos 
böjt módszere hatékony megoldás lehet az elhízás keze-
lésére, de ezek a kutatások kis esetszámúak, a vizsgálatok 
rövid ideig tartottak, több kutatás nem talált különbséget 
a kalóriabevitel csökkentésén alapuló módszerekkel ösz-
szehasonlítva.

Fogyó-kúra, kampányszerűen
Fontos leszögezni, hogy már maga a fogyókúra kifejezés 

használata is aggályos lehet, hiszen az étrend megváltoz-
tatása csak akkor lesz hosszútávon sikeres, ha nem kúra-
szerűen gondolkodunk róla, hanem – lehetőség szerint 
dietetikus szakember segítsége mellett – egyénre szabot-
tan javítjuk ki azokat a pontokat, melyek étrendünkben 
kevésbé ideálisak, ezeket a változtatásokat egy egészsé-
ges életmód részévé tesszük, és alkalmazzuk az étkezé-
seink során. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy 
kampányszerűen, rövid idő alatt megvalósult nagyobb 
testtömegcsökkenés még nem jelenti egyértelműen a 
„kúra” sikerességét. A fogyókúrázók 70%-a 2 éven belül 
ugyanis visszahízza a leadott kilóit, ami a divatdiéták szi-
gorúságának, hosszútávú kivitelezhetetlenségének róha-
tó fel.

Összegzés

Egy diéta hatásosságát megfelelő evidanciaszintű, tudo-
mányos alaposságú, nagy esetszámmal végzett, független 
vizsgálatok eredményeivel szükséges alátámasztani ahhoz, 
hogy egy kompetens szakember nagy biztonsággal ajánl-
hassa azt, figyelembe véve az egyén céljait, szükségleteit is.

Ha a Magyarországon jelenleg közkedvelt diétatrende-
ket szigorúan csak a fogyás tekintetében vizsgáljuk, min-
den esetben a közös halmaz az lesz, hogy negatív ener-
giamérlegre kell törekednünk a nap során: tehát ha a 
szükségletünknél kevesebbet fogyasztunk el, az fogyással 
fog járni, odafigyelve arra, hogy mindenképpen fedezzük 
az alapanyagcserénkhez szükséges energiamennyiséget.

Emellett ne feledkezzünk meg arról, hogy az étrendünk 
egyéni, egyéni sajátosságokkal, egyéni motivációkkal. Így 
a sikeres, tartós fogyás érdekében mindenképpen érde-
mes dietetikus szakember felkeresése, aki kompetensen 
tud segíteni abban, hogy a kliens a számára legideálisabb 
trend mellett tegye le a voksát és a neki fenntartható vál-
toztatásokkal egy olyan egészséges életmódot alakíthas-
son ki, amellyel szükségleteit is megfelelően fedezni tudja.

A legalapvetőbb étrendi tanácsok a fogyni vágyók 
számára, melyeket fontos betartani:
• Az energiadeficit mértéke napi 500–1000 kcal között 

legyen.
• Növeljük a zöldségek, hüvelyesek, olajos magvak, 

cukrozatlan gabonafélék és egyéb élelmi rostforrá-
sok bevitelét.

• Fogyasszunk alacsonyabb zsírtartalmú tej- és tejter-
mékeket, húsokat és húskészítményeket.

• Növeljük a magas ómega-3 tartalmú halak fogyasz-
tását.

• Kerüljük a hozzáadott cukrokat, a telített zsírokat 
tartalmazó ételek, a cukrozott üdítőitalok, illetve az 
alkoholos italok fogyasztását.

(Forrás:	MDOSZ,	Táplálkozási	Akadémia	Hírlevél,	14.	évf.,	7.	szám)

https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2021/07/mdosz-taplalkozasi-akademia-hirlevel-2021-07-a-2021-aktualis-fogyokura-trendjei.pdf
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EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ TÁPLÁLKOZÁS

Az „egészség” fogalma sokaknál akkor lesz értékes, 
amikor elveszítik. Sokszor hallunk az egészségmegőr-
zésről – prevencióról –, de nem mindig tartjuk szem 
előtt, hogy ennek szerves része a táplálkozás is, ráadá-
sul már gyerekkortól.

Hallottak már a táplálkozás 12 pontjáról (80-as évek-
ben született ajánlás), vagy az Okostányér®-ról (2016-
ban készült étrendi ajánlás)? 

Az étrendi ajánlások úgy lettek összeállítva, hogy csök-
kentsék a betegségek kialakulásának esélyét, különös te-
kintettel a civilizációs betegségekre: szív- és érrendszeri 
betegségek, daganatos betegségek, cukor-
anyagcsere zavarok. De, egyéb problémákra 
is: csontritkulás, vérszegénység stb.

Ha megnézzük a jelenlegi étrendi ajánlá-
sokat részleteiben (www.okostanyer.hu), azt 
tapasztaljuk, hogy nem csak minőségi ajánlá-
sokat tartalmaz – soványabb hús, tejtermék, 
rostos gabonatermék stb. – hanem meny-
nyiségi ajánlásokat is: miből hány adag java-
solt, mit jelent egy adag fogalma a kérdéses 
élelmiszer csoportból. Tehát nem csak a cu-
korbetegek étrendjében vannak mennyiségi 
„megszorítások”, hanem már az egészsége-
seknek javasoltak is tartalmaznak erre vonat-
kozó ajánlásokat. És természetesen a meny-
nyiségi „lehetőségek” nagyban függenek a 
mozgástól, az energia egyensúlytól: energia 
felvétel (étkezés) és leadás (mozgás). 
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Mivel Magyarország lakosságának közel kétharmada 
túlsúlyos, vagy elhízott, az egészséges életmód megvaló-
sítása nélkülözhetetlen lenne, mivel a túlsúly – különösen 
hasi típusú elhízás esetén – számos, gyakran tünetmentes 
betegség (magas vérzsírok, nem alkoholos zsírmáj, cukor-
anyagcsere zavarok) melegágya.

A cukorbetegség esetén is az életmód terápia (étrend 
és mozgás), a nagyobb vércukor ingadozások kerülése 
szerves része a szövődmények megelőzésének, tehát tu-
lajdonképpen célzott egészségmegőrző program.

Ha összehasonlítjuk az egészségeseknek szóló ajánlást a 
cukorbetegekével, azt tapasztaljuk, hogy csak néhány do-

https://www.okostanyer.hu/
http://www.okostanyer.hu/wp-content/uploads/2018/08/mdosz_kreativ_v25.pdf
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logban tér el, elsősorban a szénhidrátok mennyiségével 
kapcsolatban.

Például: 
- egészségesek minél kevesebb hozzáadott cukrot fo-

gyasszanak, cukoranyagcsere zavarok esetén (beleértve 
nem csak a cukorbetegséget, hanem az inzulinreziszten-
ciát és prediabéteszt is) kerülendő a cukor, méz és szőlő-
cukor fogyasztása;

- egészségeseknél a napi energia kb. 50%-ában javasoltak 
a szénhidrátok, cukorbetegeknek általában az orvos ha-
tározza meg az elfogyasztható szénhidrát mennyiségét; 

- egészségesek bármennyi gyümölcsöt fogyaszthatnak, 
cukoranyagcsere zavarok esetén kb. 50 g szénhidrát 
mennyiségben fogyasztható a gyümölcs, de érdemes 
ügyelni az egyes gyümölcsök vércukoremelő hatására is.
Noha sokan tudják, hogy hogyan kellene egészségeseb-

ben táplálkozni, a gyakorlati tapasztalat mégis az, hogy a 
kezelés legnehezebben megvalósítható része a megfele-
lő – gyógyszeres terápiához rendelt! – étrend. Gyakran 
azért, mert elfogy az első diétás tanácsadás utáni lendü-
let, hiszen nincs fájdalom, rosszullét a „félrelépések” mel-
lett, így nincs betegségtudat sem. Aki pedig nem ellenőrzi 
rendszeresen a vércukrait, nem is szembesül vele, hogy 
mindig jók-e a vércukorértékei. 

Nagyon fontos, hogy egy cukorbeteg tisztázza magában, 
hogy MIÉRT fogja eszközként használni az étrendet is a 

kezelésében (pl. fontos az egészsége, munkabíró képessé-
ge, szeretne részt venni aktívan még az unokái életében 
is, szeretné elkerülni a szövődményeket, szeretne fogy-
ni, hogy csökkenjen az inzulinrezisztencia mértéke, vagy 
megkíméli a hasnyálmirigy inzulintermelését – ha még 
van –, hogy minél később kerüljön inzulinterápiára stb). 

Mert nem csak az számít, hogy meddig élünk, hanem az 
élet minősége is.

Ha, már megvan, hogy miért, máris hozzá lehet látni a 
„HOGYAN?”-hoz.

A cukorbetegek étrendjének két fontos pillére a napi 
energia mennyiség, a testsúly normalizálás érdekében, és 
a szénhidrátok (mennyiség, minőség, vércukoremelő ha-
tás) kontrollja, a jó vércukrok érdekében.

Mennyi a „normális” testtömeg? 

Bonyolult számítások helyett könnyebb alkalmazni a 
„magasság – 100” mennyiséget. Pl. 175 cm magasság ese-
tén 75 kg. Akinek a testtömege efölött van, fogynia kell. 
De, érdemes megmérni a haskörfogatot is, mert ha fér-
fiaknál 102 cm, nőknél 88 cm feletti, akkor is fogyni java-
solt. Általában ha sikerül fél-egy év alatt 5–10 kg-t fogyni, 
akkor nem csak a vércukor értékek javulnak, hanem csök-
kenhet a szív- és érrendszeri szövődmények kialakulásá-
nak kockázata is.

Mennyi legyen a napi energiamennyiség?

Ha az orvos másképpen nem rendeli, a tapasztalati úton 
javasolt energiamennyiség:

Normális testtömeg esetén 25–30 kcal / testtömegkg 
(pl. 75 kg esetén 1875–2250 kcal)

Túlsúly, elhízás esetén 20–25 kcal/ttkg a normálisnak 
(kívánatosnak) tartott ttkg-ra számítva, vagyis minimum 
300 kcal-val kevesebb, mint amennyi a normális testtö-
megre kiszámítanak (pl. ha valakinek a normális testtö-
mege 75 kg lenne, függetlenül attól, hogy 10–20 vagy 50 
kg a súlyfeleslege, 75 kg-ra számítva ez 1500–1875 kcal-t 
tesz ki.)

Másik módszer:
Interneten egyes alkalmazásokkal kiszámítható az „el-

égetett” energia fizikai aktivitás szerint, és ennél 4–600 
kcal-val legyen kevesebb a napi elfogyasztott energia 
mennyiség.

De, nagyon fontos! A kezelőorvossal egyeztessenek a 
javasolt energiamennyiségről is, mert azt számos tényező 
befolyásolja: nem, életkor, testtömeg, fizikai aktivitás, de 
még az is, ha valaki már több szigorú megszorítású fogyó-
kúrát tartott. 

Miért kell ügyelni a szénhidrátokra, mik 
azok a szénhidrátok?

Az energiamennyiség az energiát adó tápanyagok (fe-
hérje, zsír, szénhidrát) „elégetésekor” keletkezik. Mind a 
három tápanyag mennyisége és minősége fontos, ezért a 
cukorbetegeknek szóló kiadványokban mindegyikről érde-
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mes elolvasni a tudnivalókat. De, a vércukor-ingadozások 
– melyeket a vércukormérésekkel tudunk ellenőrizni – a 
szénhidrátok (cukrok, keményítők, rostok) fogyasztásához 
kapcsolódnak elsősorban. Azt érdemes tudni, hogy a vér-
cukormérés, mindig egy adott pillanatról ad tájékoztatást 
(és fél-egy óra múlva lehet magasabb, alacsonyabb), a 
HbA1c pedig az elmúlt 3 hónap átlagát mutatja.

Mikor jó a vércukorszint, melyekkel a 
szövődmények kockázata csökkenthető?

Diabétesz esetén éhgyomri vércukorszintként javasolt a 
4–7 közötti éhomi, a 6–10 mmol/l közötti étkezés utáni 1 
órás, és az 5–7 mmol/l közötti kétórás érték megcélzása. 

A kezelőorvos személyre szabottan is határozhat meg 
célértékeket. 

Mire kell ügyelni, hogy a vércukorértékek 
az ajánlottak legyenek?

Jó pap is holtig tanul! 
Meg kell ismerkedni a szénhidrátokkal, és utána három 

dologra kell ügyelni:
1. Mennyi a napi szénhidrát? 

Ha orvos másképpen nem rendeli, nőknek 160–180 g, 
férfiaknak 160–200 g, ami függ a mozgástól is. A javasolt 
mennyiség azért ilyen kevés (egészségesek 300-500 g 
szénhidrátot is fogyasztanak), mert kevesebb szénhidrát-
hoz kevesebb inzulint kell termelnie a szervezetnek (vagy 
kevesebb inzulin beadásával valósítható meg a jó cukor-
anyagcsere). 

Adott mennyiségű gyógyszer és/vagy inzulin mellett 
nap, mint nap – és étkezésenként is - közel azonos meny-
nyiségű szénhidrát fogyasztása ajánlott!
2. Mennyi az étkezésenként javasolt szénhidrát-meny-
nyiség? 

A napi mennyiséget 5-6 alkalomra (analóg inzulin mel-
lett 3 alkalomra) célszerű elosztani, de ügyelve arra is, 
hogy az inzulin nem azonos módon hatékony a különböző 
napszakokban. A főétkezések közül a „hajnali jelenség” 
miatt a reggeli legyen a legkisebb (30–35 g) szénhidrát, 
ebéd a legbőségesebb (50–60 g), a vacsora az előző kettő 
közötti (40–45 g). Szintén a hajnali jelenség miatt a reggeli 
leginkább ajánlott időpontja a fél 7-7 óra.

Ritkábban történő vércukorellenőrzések mellett csak 
akkor feltételezhető, hogy jók a vércukorértékek, ha na-
ponta, és étkezésenként is az ajánlott szénhidrátmeny-
nyiségek lettek elfogyasztva. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy a szénhidrátok mellett egyéb okok (idegesség, be-
tegségek, időjárási fronthatások stb) is befolyásolhatják a 
vércukor alakulását. 
3. Melyik szénhidrát forrás, hogyan befolyásolja a vér-
cukorértékeket? 

Gyorsabban szívódnak fel a cukrok (répacukor, gyümölcs-
cukor, tejcukor), lassabban a keményítők (liszt, rizs, stb).

Melyik ennivaló emeli magasabbra, vagy kevésbé ma-
gasra? 

Szinte már mindenki ismeri a Glikémiás Index (GI) fogal-
mát, ami azt mutatja meg, hogy melyik szénhidrát forrás, 
mennyire emeli meg a vércukorértéket a szőlőcukor vér-
cukoremelő hatásához képest. GI táblázat használata leg-
alább annyira fontos, mint a tápanyagtáblázat ismerete.

Magasabbra emeli a vércukrot pl. a főtt burgonya, fe-
hér lisztből készült kenyér és péksütemény, tojással gyúrt 
tészta, szőlő, érett banán. Így ezek kevésbé ajánlottak.

Kevésbé emelik a vércukrot: zöldségek, főzelékfélék, 
szárazfőzelék, olajos magvak, teljes kiőrlésű kenyér, pék-
sütemény, durum tészta, egyes gyümölcsök (alma, körte, 
citrus félék), joghurt, kefir, tej. A joghurt, kefir, tej nagyon 
gyorsan emeli a vércukrot, de 70–80 percen belül hatása 
lecseng. A tejet ezért sokan isszák hipoglikémia esetén. A 
vércukoremelő hatást számos tényező befolyásolja. Csök-
kentő hatású a rost, a szénhidrátokkal fogyasztott fehérje, 
zsír mennyiség (ezek viszont plusz energiamennyiséget 
jelenthetnek), kíméletes konyhatechnika („ress”-re páro-
lás), növeli a vércukoremelő hatást a pürésítés, túlfőzés.

Az előzőekben leírtakból kiderül, hogy táplálkozási 
alapismeretek megszerzése, és az élelmiszerek mennyi-
ségének mérése nélkül a cukorbetegek étrendje – és a 
jó cukoranyagcsere – megvalósíthatatlan. Tapasztalatok 
szerint viszont egy-két hétig tartó mérés és számolás, és 
a kritikus élelmiszerek (kenyér, rizs, tészta, burgonya) fél 
évenként történő újramérése esetén többeknek sikerült 
jó eredményeket elérni. 

Aki úgy érzi, hogy segítségre, támogatásra van szüksége 
mindezek megvalósításához, forduljon a dietetikusokhoz. 
Akár többször is. Akár akkor is, amikor már úgy érzi, hogy 
sínen van, de még jó lenne, hogy visszajelzést is kapjon 
erről. Hiszen a cukorbetegek étrendjét nem néhány hétig, 
hónapig szükséges tartani, hanem egy életen át. Ahhoz 
pedig nem csak útmutatásra van szükség, hanem időn-
ként megerősítésre orvos és dietetikustól is.

Diétás cikk és receptek
Gyurcsáné Kondrát Ilona
dietetikus, prevenciós élelmezés és 
táplálozás-egészségügyi szakértő
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RECEPTEK
Ananászos csirkemell  
(4 adag)
Hozzávalók:

40 dkg csirkemell filé
30 dkg friss ananász 
(vagy cukormentes konzerv)
3 evőkanál olaj
2-3 gerezd fokhagyma
1 db citrom
1 db kaliforniai paprika
1 evőkanál keményítő
1 dl száraz fehérbor
curry, édesítőszer

Elkészítés:
1. A csirkemellet vágjuk fel csíkokra, majd 

enyhén megsózva forró olajon süssük 
addig, amíg kifehéredik. Ízesítsük zúzott 
fokhagymával és curry-vel, majd párol-
juk puhára.

2. Ha a hús már megpuhult, adjuk hozzá a 
kis cikkekre vágott ananászt és a csíkok-

ra vágott kaliforniai paprikát. Hintsük meg keményítővel, pirítsuk 
össze, majd adjuk hozzá a bort.

3. Ízesítsük reszelt citromhéjjal, citromlével, szükség szerint édesítő-
szerrel, és forraljuk össze. Párolt rizzsel tálaljuk.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 235 kcal Fehérje  25,7 g 
Zsír  8,5 g  Szénhidrát 12,9 g

Tonhalas, brokkolis tészta  
(4 adag)

Hozzávalók:
20 dkg mini farfalle
1 doboz olajos tonhalkonzerv
1/2 kg brokkoli
10 dkg vöröshagyma
2 dl főzőtejszín
tengeri só, őrölt bors, bazsalikom
1 dl zöldség, vagy húsleves

Elkészítés:
1. A tésztát és a rózsáira szedett brokkolit 

– külön – enyhén sós vízben kifőzzük, és 
ha megfőtt, leszűrve melegen tartjuk.

2. A tonhalkonzerv leszűrt olaján megpá-
roljuk az apróra vágott vöröshagymát. 
Ráöntjük a zöldséglevet és a tejszínt, 
ízesítjük sóval, borssal és bazsalikom-
mal.

3. Kissé összeforraljuk, majd hozzáadjuk 
a leszűrt tonhalat. Alacsony lángon for-
raljuk kb. 5 percig, rázogatva, óvatosan 
keverve.
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4. Ha kész a mártás, négy tányérra osszuk el a tésztát, tetejére a brok-
koli rózsákat és öntsük rá el a tonhalas mártást.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 368 kcal Fehérje  20,7 g 
Zsír  11,7 g  Szénhidrát 42 g
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Töltött cukkini vagy spárgatök  
(4 adag) 
Hozzávalók:

2 db kb. 30 dkg-os cukkini, vagy spárgatök
30 dkg darált pulykacomb
20 dkg paradicsom
10 dkg vöröshagyma
2 evőkanál olíva olaj
1-2 gerezd fokhagyma
½ csomag petrezselyem zöld 
10 dkg reszelt trappista sajt
5 dkg aszalt paradicsom
tengeri só, őrölt bors

Elkészítés:
1. A megmosott cukkiniket (vagy spárgatököt) hosszá-

ba félbe vágjuk. Vájjuk ki a belét, és vágjuk össze. A 
apróra vágott vöröshagymát egy evőkanálnyi olajon 
pároljuk üvegesre, majd adjuk hozzá a darált húst, és 
pirítsuk össze.

2. Tegyük bele a kockára vágott paradicsomot, a felda-
rabolt cukkíni belsőt, ízesítsük sóval, borssal, apróra 
vágott petrezselyem zölddel, az áttört fokhagymával, 
és pároljuk puhára.

3. A kivájt cukkinibe töltsük bele a tölteléket, tetejére 
rakjunk aszalt paradicsom csíkokat, és szórjuk meg a 
reszelt sajttal. Hőálló tál alját kenjük meg olajjal, he-
lyezzük rá a megtöltött cukkíniket, és előmelegített 
sütőben addig süssük, míg a tetején a sajt rózsaszínű-
re sül.

4. Tálaljuk fél adag (fejenként 15 dkg) petrezselymes 
burgonyával. Ha önálló ételként szeretnénk fogyasz-
tani, akkor válasszunk nagyobb (kb. fél kg-os) cukkíni-
ket, akkor 380 kcal lesz egy adag, 28,3 g szénhidráttal.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 350 kcal Fehérje  23,3 g 
Zsír  17,9 g  Szénhidrát 21,5 g
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Salátakeverék avokádóval,  
és gránátalmával (4 adag) 

Hozzávalók:
20 dkg salátakeverék 
6 dkg avokádó
10 dkg gránátalma
4 evőkanál balzsam ecet

Elkészítés:
1. A friss salátakeveréket osszuk el négy salátás tá-

lon.
2. Osszuk el rájuk a cikkekre vágott avokádót, és 

a tetejüket szórjuk meg a gránátalma szemekkel. Lo-
csoljuk meg egy-egy kanál balzsamecettel, azonnal 
tálalható.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 70 kcal  Fehérje  1,2 g 
Zsír  2,6 g  Szénhidrát 10,1 g

Szilvás csemege (4 adag) 

Hozzávalók:
40 dkg tisztított szilva 
2 dkg dió (vagy hámozott mandula)
2 tojás fehérje 
energiamentes édesítőszer 
(eritrit, vagy hőstabil folyékony édesítőszer)
1 dkg margarin, 50% zsírtart.
 őrölt fahéj

Elkészítés:
1. A szilvákat kimagozzuk, a mag helyébe egy-egy darab 

mandulát vagy gerezd diót teszünk.
2. A tojásfehérjéből kevés édesítővel kemény habot ké-

szítünk.
3. A szilvákat margarinnal megkent hőálló tálba rakjuk, 

tetejére halmozzuk a felvert habot (ha nagyobb meny-
nyiségben készítjük, érdemes habzsákot használni).

4. Sütőben addig sütjük, míg a hab kissé megpirul. Ha 
elkészült megszórjuk őrölt fahéjjal. Melegen, és hide-
gen is fogyasztható.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 104 kcal Fehérje  1,4 g 
Zsír  4,1 g  Szénhidrát 13,6 g
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