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Oltás ide – oltás oda, továbbra is  
a Covid az Úr!  
Érthetetlenül ismét több hónappal megkésett a kor-
mány intézkedéssorozata (regisztráció nélküli oltási 
hetek, kis településeken történő vakcináció, zárt helyi-
ségekben maszkviselés). Érthetetlen és mérhetetlenül 
káros a Coviddal kapcsolatos kormányzati kommuni-
káció, hiszen ha nyilvánosak lennének az adatok a sú-
lyos állapotba került vagy elhalálozott (egyszer, kétszer 
vagy háromszor) oltottak és az oltatlanok arányairól, 
annál hatékonyabban nem lehetne motiválni a még 

oltatlanokat az oltás felvételére. Azzal, hogy csak azt kommunikálják, amiben egy alka-
lommal jók vagyunk (pl. december elején a 3. oltás arányaiban), azt pedig elhallgatják, 
hogy ugyanakkor hazánkban lakosságarányosan ismét a legmagasabb a Covid halálozás 
a világon, semmilyen további motivációt nem generálnak a még oltatlanokban. Így vi-
szont újabb ezrekben mérhető a megmenthető emberéletek elvesztése és a családok 
szomorú karácsonya. Csak reménykedhetünk, hogy a csekély korlátozás és az immár 
valóban maximális intenzitással folyó oltakozás valamiképp lassítani fogja nálunk is a 
pandémia progresszióját és nem omlik végleg össze az egészségügy. (Az idevonatkozó 
cikkek olvashatók a magazin további oldalain).

A diabéteszesek számára a novemberi – és ki tudja még meddig tartó – fejetlenség 
sok kényelmetlenséget okozott. Megjelent ugyanis a rendelet, mely szerint külön e-re-
ceptre írandók fel a felhőbe küldött gyógyászati segédeszközök (tesztcsíkok, pen tűk, 
szenzorok, stb.), ugyanakkor pedig december elejéig nem készült el a program, se híre, 
se hamva az új e-receptnek. Ezért minden beteg számára nyomtatott receptet kellett 
kiadni, vagy ha nem tudott megjelenni a rendelésen, postázni kellett a receptet. Na-
gyon reménykedünk, hogy ez már nem tart sokáig és a nagyon kellemetlen helyzet 
megoldódik.

Talán egyetlen reménységre okot adó jó hírem van, legalábbis a pacienseimet illető-
en, hogy bár több mint húszan átestek a Covid fertőzésen, senki se halt meg, viszont 
többen változatos poszt-Covid panaszokkal küszködnek. A Covid nagyon megemelte az 
inzulin igényt, néha több mint 50%-kal. De ezt az akadályt jól vették. Ami pedig abszolút 
örömmel tölt el, az a betegeim 100%-os átoltottsága és a harmadik vakcina felvételé-
nek közel 50%-os aránya. Nagyon reméljük, hogy december 20.-a után nagyon sok 5-12 
éves gyereket be fognak oltani és közöttük lesz az összes hazai kis cukorbeteg is. Hogy 
mit hoz a jövő a pandémia frontján, nemcsak én nem tudom, de a hivatott szakértők is 
széles skálán tippelnek, nemcsak nálunk, de világszerte.

„Dum spiro, spero, vagyis: amíg élek remélek”, mondja a latin eredetű közmondás. 
Ezzel a reménységgel köszöntjük advent idején minden kedves olvasónkat, kívánva 
az egész szerkesztőség nevében is örömteli, békés, áldott Karácsonyt és egy boldo-
gabb Újévet.
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A Diabétesz Világnap (World Diabetes Day)  
2021–23 fő témája: 

A diabétesz gondozáshoz való hozzáférés

DIABÉTESZ VILÁGNAP 2021 
HAZAI ESEMÉNYEK
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Az idei egy nagyon különleges év, 
hiszen idén ünnepeljük az inzulin 
felfedezésének 100. évfordulóját.

Diabétesz Világnap 2021

Sokan vettek részt a Nemzetközi 
Diabétesz Világnapja alkalmából nov-
ember 13-án tartott egész napos ren-
dezvényen, amelynek a Testnevelési 
Egyetem kampusza adott otthont. Az 
esemény házigazdája a Sportos Cu-
korbetegek Egyesülete és a Testneve-
lési Egyetem Sport-táplálkozástudo-
mányi Központja volt.

Szigorú járványügyi előírások mel-
lett csaknem 400 érdeklődő gyűlt 
össze november 13-án, szombaton 

a Testnevelési Egyetem kampuszán, 
ahol több helyszínen, az Athén te-
remben, a Sportos Cukros workshop 
teremben, az Aulában és a tornacsar-
nokban rendeztünk konferenciát, ki-
állítást és családi napot az 1-es típusú 
cukorbetegséggel élők, családtagjaik 
és az érdeklődők számára a Nemzet-
közi Diabétesz Világnap, illetve az in-
zulin felfedezésének 100. évfordulója 
alkalmából.

Program

Az orvosok, egészségügyi szak-
dolgozók és edzők számára Sport, 
inzulin és szénhidrát összehangolá-
sa a diabéteszes gyermekek egész-

ségmegőrzésében címmel tudomá-
nyos programot rendeztünk neves 
diabetológusok, sportszakorvosok, 
sportolók és egészségügyi szakem-
berek bevonásával. A konferencián 
a hallgatóság az elméleti ismeretek 
mellett gyakorlati szempontokat és 
praktikákat is elsajátíthatta.

Az érintett családok pedig gyakor-
lati workshopok mellett szűréseken, 
egész napos sportprogramokon, kon-
zultációs lehetőségeken, kézműves és 
gyermekprogramokon vehettek részt. 

A megnyitón Dr. habil. Sterbenz 
Tamás, a Testnevelési Egyetem rekto-
ra és Beneda Attila családpolitikáért 
felelős helyettes államtitkár mondott 
köszöntőbeszédet. Itt került bemuta-
tásra a kifejezetten a 100. évforduló 
alkalmára készített A „csoda” című 
kisfilm is, mely többek szemébe is 
könnyeket csalt. 

„Nagyon jó érzés volt látni, hogy 
ennyien eljöttek és hogy milyen fe-
gyelmezetten betartották a járvány-
ügyi szabályozásokat. A gyakorlati 
foglalkozások a workshop teremben 
telt házzal működtek, látszik, hogy 
hatalmas igény van a gyakorlati elő-
adásokra. A gyerekprogramokon, 
akadálypályás állomásokon a kiseb-
bek többször is végigmentek és a 
szívet melengető volt látni, hogy a 
tornaterembe szervezett sport prog-

Sportos Cukorbetegek Egyesülete
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ramokon is milyen sokan vesznek 
részt“ – nyilatkozta Muskát Erika az 
egyesület elnöke. 

„Titkon abban reménykedtünk, 
hogy sokan jönnek el a rendezvény-
re, sikerül minden célcsoportot 
megszólítanunk és a lebonyolítással 
sem lesz gond. Szerencsére minden 
úgy történt, ahogyan elterveztük – 
mondta  Prof. Dr. Martos Éva rektori 
tanácsadó, a Testnevelési Egyetem 
Sport-táplálkozástudományi Központ 
megbízott igazgatója. – Az Athén te-
remben a Sport-táplálkozástudomá-
nyi Központ munkatársaival, többek 
között Prof. Dr. Pavlik Gáborral tartot-
tunk előadást, amelyet egy nagyon jól 
sikerült kerekasztal-beszélgetés zárt. 
Utóbbin cukorbetegségben szenvedő 
maratonista és ironman sportoló vett 
részt. Ugyancsak örvendetes, hogy 
egész nap tömve volt a terem, amely-
ben workshopjaink zajlottak.”

Az esemény zökkenőmentes le-
bonyolítását a közel 30 fős önkéntes 
bázis mellett a Testnevelési Egyetem 
rekreációs osztályának hallgatói vala-
mint a sportspecifikus dietetikus kép-
zésén részt vevő hallgatók segítették. 
A nap zárásaként Szandi adott kon-

certet, majd elfogyasztottuk az inzu-
lin felfedezésének 100. évfordulójára 
készített háromemeletes, cukorbete-
gek által is fogyasztható tortát.

„A rendezvény sikerében a színes 
programpaletta mellett az alapos elő-
készületeknek is óriási szerep jutott. 
Társszervezőnk, a Sportos Cukorbe-
tegek Egyesülete a különböző közös-

ségimédia-felületein reklámozta az 
eseményt, mi pedig tizenegy szakmai 
társaságnak is elküldtük az előzetes 
programot – árulta el Prof. Dr. Martos 
Éva.

A program megvalósítását a spor-
tért felelős államtitkárság támogatta.

Forrás: Sportoscukros.hu

Dr. Tóth-Heyn Péter – Diabétesz alapismeretek nem csak kezdőknek

https://youtu.be/4P2ZXsUOPzA
https://sportoscukros.hu/diabetesz-vilagnap-2021/
https://youtu.be/4P2ZXsUOPzA
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A 2020-as évet megelőző hagyományos Egy Csepp Vi-
lágnap családi rendezvényt idén rendhagyó módon 
rendezte meg az Egy Csepp Figyelem Alapítvány: Egy 
Csepp Egészségnap néven Ingyenes Szűrőnapot szer-
veztek november 14-én a Millenárison.

Az ingyenes szűrőprogram célja, hogy felhívják a figyel-
met a megelőzés és a sikeres terápia érdekében történő 
orvos-beteg együttműködés fontosságára. A szűrővizsgá-
latok mellett különböző szakorvosi tanácsadásoknak is 
helyet adtak továbbá klubtalálkozót is szerveztek.

Programok

• Vércukorszint-mérés Dcont ETALON készülékekkel – 
77 Elektronika Kft.

• Tápláltság szűrés Inbody testösszetétel elemző készü-
lékkel – Novo Nordisk

• COVID tanácsadás – Diagpro Home Kft. és Izinta IVD 
Kft.

• Diabetológia tanácsadás – Egy Csepp Figyelem Alapít-
vány

• Dietetika tanácsadás – Sanofi
• Dietetika tanácsadás (táplálkozási ajánlás fiataloknak) 

– KiDS birodalom, MDOSZ
• Vérnyomásmérés, véroxigénszint mérés, aktivitásmé-

rés – Beurer Medical Hugary Kft.
• Hallásvizsgálat – GEERS Halláscentrumok
• Fogásztai szűrővizsgálat, szájápolási tanácsadás – 

Semmelweis Egyetem Diabétesz Fogáaszati Munka-
csoport

• Rostdús táplálkozás tanácsadás – BOOOK Kiadó
• Diabétesz séta Erős Antóniával 12:00-kor és 15:00-kor
• Kék Kör Túra játék
• Játékok és aktivitások gyerekeknek

A rendezvény fő támogatója a 77 Elektronika Kft. volt.
További támogató partnerek: Beurer Medical Hungary 

Kft., Novo Nordisk, Sanofi Aventis, Diabess Györgytea, 
MDT, Medtronic, Miniszterelnökség – Családokért Felelős 
Tárca Nélküli Miniszter

Egy Csepp Figyelem

https://egycseppfigyelem.hu/
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Idén már 21. alkalommal, november 6-án rendezte 
meg a Cukorbetegek Egri Egyesülete a Nemzetközi Di-
abétesz Világnapot Egerben. 

Ennyi idős a világnapi figyelemfelhívó transzparensünk 
is, ami az Önkormányzat együttműködésével ezen a na-
pon, minden évben a Városháza erkélyéről figyelmeztet a 
cukorbetegség veszélyeire. Az idén több jeles évfordulót 
is ünnepeltünk. 1891. november 14-én, 130 éve született 

az inzulin feltalálója, Frederick Banting, aki 100 évvel ez-
előtt a 30. születésnapján jelentette be az inzulin felfede-
zését, valamint 35 éves az első magyar vércukormérő. 

Vendégeink voltak dr. Czeglédi Mariann gyermek 
diabetológus és Szabóné Bujáki Ágnes dietetikus. Szűré-
sinket a Medicina a Gyógyulásért Alapítvány segítette. A 
rendezvény figyelemfelhívó „kék” diabétesz sétával zárult 
a Városháza előtt. 

Ezúton is köszönjük minden támogatónk segítségét!
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TANULSÁGOS KOMMENTEK EGY 
FACEBOOK CSOPORTBÓL

Néhány hónapja egy diabéteszes Facebook csoportot is 
rendszeresen látogatok – mint befogadott csoporttag – 
és igyekszem minél több segítséget adni, az elsősorban 
2-es típusú diabéteszesek számára. Ezúttal viszont az 
egyik legfontosabb kérdésre adott válaszaikat teszem 
közzé, azaz, hogy miként vélekednek saját diabéteszük 
okairól.

A kérdést egy csoporttag tette fel: 

Tanulmányok szerint a kettes típusú cukorbetegség 80 
százalékban megelőzhető lenne, tehát 100 kettes típu-
sú cukorbetegből 80 meg tudta volna előzni a beteg-
ség kialakulását. Ti mit gondoltok mivel tudtátok volna 
megelőzni ezt a betegséget? Szerintetek hol hibáztatok 
az életben? 

A válaszok:

Életvitel, sok idegesség, örökletesség anyai ágon.
Nem egy bonyolult. Nagy százalékban meghatározó az 

életforma, ezt mindenki tudja. Sajna van, akinek egyéb 
dolog, tragédia, trauma is szerepet játszik, persze ez az 
életmódból eredő cukorbetegséghez képest elenyésző 
jelentőségű. Azért népbetegség Magyarországon a cukor-
betegség, mert elhízottak vagyunk, nem mozgunk eleget, 
egészségtelenül táplálkozunk, sokat stresszelünk és zabál-
juk a cukrot minden formában. Sajnos ez ördögi kör, mivel 
ilyen nagyszámú diabéteszesnek sok utódja a cukorbe-
tegségre való hajlammal jön világra. Nem nagyon látszik 
a társadalom változása, illetve a szülők felelősségteljes 
nevelésében se nagyon látszik pozitív irányú változás.

A cukor túlzott fogyasztása növeli a cukorbetegség kiala-
kulásának veszélyét, az elhízást és így tovább.

Ehhez annyi hozzászólásom lenne, hogy nem a sok cu-
korfogyasztástól lesz valaki cukorbeteg akár 1-es és akár 
2-es típusú cukorbetegségről van szó. Itt a szervezetben 
valami nem működik jól és az váltja ki. Amúgy mindenki-
ben van cukorszint.

Sem a családban, sem a rokonságban, de még az isme-
retségi körömben sem volt soha cukorbeteg. Semmit nem 
mozogtam, túlsúlyos is voltam, több állásban iszonyú so-
kat dolgoztam. Az utolsó 10 évben teljesen rendszertelen 
munka, sokszor hétvégén is, éjszaka is, nappal is; minimá-
lis alvással. Ehhez még családi, magánéleti tragédiák is já-
rultak. A cukorbetegségről semmit nem tudtam. Éveken 
át emelkedett volt a cukrom, de a háziorvosom mindig azt 
mondta, nem kell vele foglalkozni, nincs gond a 7 körü-
li éhomi cukorral. Azzal sem, hogy állandóan édességet 
és tejet kívánok, holott sosem szerettem egyiket sem. Ha 
akkor tudtam volna, amit ma, valószínűleg sosem lettem 
volna cukorbeteg.

Nálam 20 éves korom körül üthetett be a krakk. Roha-
mosan kezdtem hízni akármit is csináltam és nem for-
dultam időben orvoshoz hogy kivizsgáltassam magam, 
tisztázni, hogy, hogy mi lehet velem a gond. Valószínűleg 
először inzulin rezisztens lettem, és úgy vélem, főként lelki 
gondok lehettek a háttérben, illetve a családban is voltak 
cukorbetegek, tehát a hajlamom is meg volt rá.

Volt valamennyi túlsúlyom (olyan 25–30 kiló) ami télen 
a mozgásszegény időszakban néhány évtized alatt rám ra-
gadt és miután a terepmunkát irodai munkára cseréltem, 
nyáron sem tudtam ledolgozni. Mindez megspékelve az 
édesség fogyasztás szeretetével és egy adag stresszel 
(munkaköri konfliktussal) és észrevétlenül megjelent a 
diabétesz.

Elhízás a legnagyobb ok. Én magamról beszélek. Ha 
az orvosok jobban felvilágosítottak volna De még azt se 
mondták, mit szabad és mit nem ennem. Idén derült ki, 
hogy cukorbeteg lettem. 

Minden évben jártam vérvételre és az éhomi vércu-
kor értékek évente emelkedtek: 5.6, majd 5.7, majd 5.8, 
végül 5,9 mmol/l lett. Ennek ellenére nem világosítottak 
fel ezen értékeknél, hogy már oda kellene figyelni, hogy 
csökkentsem a cukorfogyasztást és módosítsam az étke-
zésemet, mivel pedig súlyfeleslegem volt, fogyókúráznom 
kellene és mozogjak többet.
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Én fiatal koromban nagyon hiú voltam. Nagyon oda fi-
gyeltem arra hogy mit eszek. Minden leletem tökéletes 
volt 42 éves koromig. Sok zaklatásban részesültem a kol-
légáimtól amiért másként étkeztem mint ők. Azt mondták 
mi vagyok én, tán kecske. Volt, hogy oda álltak, nézték az 
ételemet és fújolták. Aztán sok kellemetlenség történt 
velem és a stresszt evéssel vezettem le. Elkezdtem olyan 
kajákat enni, mint a nagy átlag. Híztam. Mivel volt rá haj-
lamom 2-es típusú cukros lettem. Anyukám családjába a 
lányok mind azok voltak. Be kell látnom, valahol hibás va-
gyok abban, hogy ide jutottam. Van benne olyan is hogy 
elfáradtam az örökös odafigyelésben. Észhez kellene tér-
nem. Bár most is teszek ellene. Napi 2 órát kerékpározom, 
fizikai munkát végzek. Napközben megy a diéta de este 
mindig bűnbe esek.

Na ezt nem lenne szabad mert amit egész nap jól csi-
nálsz azt egy estével bukta. Lehet bűnözni, de csak ritkán. 
Talán egy szülinap, névnap, ünnepek

Tudom. Akarat és kitartás. Minden fejben dől el. De ez 
nehéz. Főleg ha felbosszantanak.

Ott hibáztam, hogy azt hittem én ezt megúszom annak 
ellenére, hogy túlsúlyos vagyok és voltam is és annak el-
lenére, hogy az apai nagyanyám is cukorbeteg volt. Nem 
figyeltem oda soha, hogy mit eszek és megettem a süti-
ket, tésztákat, krumplit és még sorolhatnám. Persze a csa-
ládom többi tagjai is ugyanezeket ette és eszi és ők még 
többet, de ők nem lettek cukorbetegek hála az égnek. Az 
biztos, hogy a szomszédom cukorbeteg volt pedig egész 
életében szinte csontsovány volt. Van egy unokatestvé-
rem, aki 120 kiló már évtizedek óta, nagyon szeret enni 
és tökéletes a cukra és a koleszterinszintje is. De néztem 
az élet 250 kg feletti műsort és azok, akik abban szere-
peltek mind nagyon sokat ettek és nagyon kövérek voltak 
mégis csak 1- 2 személy volt közöttük cukorbeteg . Pedig 
sok volt közöttük, aki 350 kg-os is volt. Érdekes az emberi 
szervezet.

Csakis az én hibám..12 évvel ezelőtt külföldre költöz-
tem, egyedül, munka után tévé nézés, laptopozás, nasizás 
és szép lassan kúsztak fel a kilók.... Semmi sport, pedig 
addig rendszeresen futottam. Itt is akartam, csak mindig 
halogattam. Hazalátogatáskor persze még nagyobb evé-
szetek, húú hát magyaros kaja, nehogy már ha otthon 
vagyok, kihagyjam... aztán otthon voltam pont mikor egy 
éjjel a gyerekeim hívtak hozzám mentőt, mert kómába es-
tem, 34-es cukorral vittek el. Persze volt sok tünet, mint 
a nagykönyvben, de nekem eddig egy ismerősöm se volt 
cukorbeteg, semmit nem tudtam róla. Azt hittem a válto-
zó kor miatt van minden, 51 éves voltam. Hát csak kamil-
láztam...

Soroljam?? Croissant, szőlőcukor, szilvalekváros kenyér, 
péksütemények, lekváros gofri tonnaszámra. Mellette 0 
testmozgás. Egyértelműen csak magamnak köszönhetem.

Sajnos sokan vagyunk így, de soha nem késő változtat-
ni a dolgokon, mert még nem mindegy. És ha gyereket 
nevelsz nagyon nem mindegy, hogy ő mennyi csokit fog 

enni, mennyi szilvalekros kenyeret, mennyi gofrit, és mo-
zog e majd. Ha te tudod hol hibáztál, mond el neki és ne-
veld úgy. Vigyázz magadra.

Persze, már én is más fényben látom a dolgokat azóta... 
Nyilván másképp fogom csinálni ezután, és a gyerekeim-
mel is tudatos leszek.

Igaz. 45 évvel ezelőtt Fövényi főorvos úr osztályán vol-
tam egy 10 napos 0 kcal-os diétán. Ott alaposan kikérdez-
tek és megvizsgáltak. Akkor még egészséges 28 éves kissé 
túlsúlyos fiatal voltam. Mivel a családomban apai ágon 
sok az 1-es típusú cukros, ezért akkor elmondták hogy ha 
nem fogyok le akkor ki fogja hozni nálam a cukorbetegsé-
get. Mert genetikailag hajlamom van rá. Sajnos nem vet-
tem komolyan. Akkor most nem itt tartanék itt.

Terhesség alatt 12 kiló plusz... gyermek születés... 2 hét 
után 20 kiló plusz 1 hónap alatt... Szerintem ott történt 
valami.
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Én súlyos sárgaságba estem es nagyon sok glukózt kap-
tam. Miután kiengedtek, azt mondotta az orvos, hogy 
minél több édes alma kompótot es mézet egyek, Egy hét 
után 540 mg% (30 mmol/l) lett a cukrom, 6 hónap kellett 
amíg lejött 150-re (9 mmol/l-re) és így lettem 2-es típusú 
cukorbeteg.

Nagy evészetek, úgy nem tudtam elmenni egy cukrász-
da előtt, hogy ne mentem volna be, 4 francia krémes+2 
tejszinkocka, vagy zserbó, a vasárnapi ebédek után szin-
tén. Mindent kenyérrel ettem, még a tészta köretes étele-
ket is, mivel egész életemben 47 éves koromig nehéz fizi-
kai munkát végeztem, soha nem sportoltam, lustaság fél 
egészség, friss kenyér egy evészet alkalmából szinte több 
mint a húsétel, cukros üdítők, csokoládék, cukorkák és a 
többi, a szőlő, a dinnye és az egyéb finom gyümölcsről 
már nem is szólok.

Nem ettem sem csokit, sem sütit nagy mennyiségben, 
csak néha-néha (értsd egy hónapban 1-2 alkalommal). 
Próbáltam egészségesen enni, aztán abba hagytam a 
fogamzásgátló szedését és elkezdtem minden ilyent ma-
gamba tömni. Így derült ki hogy gond van. Mint kiderült 
van a felmenőim között 2-es típusú.

Szerintem a helytelen táplálkozás. A fiatalok körében 
hiányzik az egészségre nevelés. Az egészségügy tűzoltó 
munkát végez. Tüneti kezelés. Az orvosok nem keresik 
a kiváltó okot, hanem gyorsan felírnak egy gyógyszeres 
kezelést esetleg életmódváltással együtt. Csak az egész-
ségükkel törődő betegek próbálják megérteni a betegsé-
güket és tudatosan változtatni az életmódjukon, ha van 
szerencséjük egy megértő, segítőkész orvoshoz, az orvos 
segítségével. Viszont a legtöbb cukorbeteg megbízik az 
orvosában és nem foglalkozik a betegség okával, a kezelés 
miértjével és így nagyon hamar megjelennek a szövődmé-
nyek. Én is csak a szövődmények kialakulása után kezd-
tem el a diabéteszt tanulmányozni az orvossal konzultálni. 
Sajnos akkor már késő, mivel a kialakult szövődményeket 
nem lehet eltüntetni.

Amikor 2004-ben cukros lettem diabetológus kezelt, 
kórházban. De Erdélyben akárcsak Magyarországon a ket-
tes típusú cukrosokat átvették a háziorvosok és a házior-

vos csak felírta a recepteket. Csak a szövődmények megje-
lenése után kerültem vissza a diabetológushoz. Ez nagyon 
nagy hátrány a kettes diabosok kezelésében.

Mindig normális volt a testsúlyom, 65–67 kg között. 
Kijöttem külföldre dolgozni. Sok stressz, állandó éjszakai 
munka 1 évig. Rendszertelen étkezés, felborult biorit-
mus.+ 20 kg súlyfelesleg. Szerintem nekem ez hozta ki. A 
hajlamom megvolt, anyukám és a testvére is diabéteszes 
volt.

Az elhízás az oka és nem mozogtam eleget még most 
sem és amikor éhes vagyok nem tudom megállni, hogy 
ne egyek. 88 kg vagyok, de nem vagyok kövér, csak kicsit 
pocakos. De qrvára ideges. Ezért vagyok cukros.

Én egész életemben stresszelős es rossz alvó voltam, 
vagyok. És persze a táplálkozás, régen 300 gr csoki min-
den nap, keksz, süti, fehér kenyér, sok krumpli, ketchup. 
Es persze, 13 évvel ezelőttig 0 mozgás, sok tanulás, aztán 
sok ülő munka, szabadidőben rengeteg tv-nézés, szüleim, 
nagyszüleim betegsége, halála.

Mozgásszegény életmód, sok stressz és rendszertelen 
mindenféle kaja, elhízás! Ezek vezetnek javarészt oda!

Egészségtelen táplálkozás + terhességi cukorbetegség 
13 éve. Akkor diétáztam, meg inzulint kaptam. Az elmúlt, 
az egészségtelen táplálkozásra visszatértem, pedig heti 
2-szer sportoltam. De aztán a Covid alatt tavaly novem-
berben ismét visszajött a diabétesz 18,5 mmol/l-es vér-
cukorral. A családban senki nem cukorbeteg rajtam kívül.

A válaszok magukért beszélnek. A betegek túlnyomó-
részt kizárólag saját magukat okolják a diabéteszük kifej-
lődéséért, esetenként hivatkozva a családi hajlamra is. 
Teljesen téves vélekedés talán csak egy volt. 

Ami nem domborodik ki eléggé, az az egészségügy 
sara, az alapellátás és a szakellátás hiányosságai a be-
tegség megelőzésben, ami nem kizárólag magyarországi, 
hanem világjelenség. Megelőzni a diabéteszt, megelőzni 
a szövődmények kifejlődését sokkal könnyebb és sokkal 
olcsóbb lenne, mint a már kialakult bajt, bajokat kezelni. 

Az elmúlt 60 évben, amire rálátásom van, ezen a terüle-
ten legalábbis hazánkban nem történt semmilyen előrelé-
pés. Hogy mit hoz a jövő, nem tudom, de abban bizonyos 
vagyok, hogy az e téren bekövetkező javulást magam már 
nem fogom megérni.

Dr. Fövényi József
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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. DECEMBER)

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
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z GYERMEKDIABÉTESZ ROVAT 
(2013–2021)

Először a MACOSZ hivatalos maga-
zinjaként is szolgáló Cukorbeteg Élet, 
majd a Dr.Info-Cukorbeteg Élet, és a 
Diabetesnet munkájában való köz-
reműködés után a 2013-tól megje-
lenő DiabForum.hu online magazin 
gyermekrovatának szerkesztőjeként 
folytattam páciens-edukációs tevé-
kenységemet, amely e szám elkészí-
tésével fejeződik be.

Az alábbiakban a kilenc év során 
megjelent 45 szám tartalmának rö-
vid áttekintésével búcsúzom kedves 
olvasóimtól. 

Igyekeztem a gyermekkori diabé-
tesz kezelésének úgyszólván minden 
vonatkozását érinteni és friss, aktu-
ális információkkal szolgálni a vezető 
nemzetközi szakfolyóiratok cikkei, 
valamint a diabetológiai orvosi kong-
resszusok előadásai és saját orvosi 
tapasztalataim alapján. 

A legfontosabb témák voltak töb-
bek között az 1-es típusú gyermekkori 
diabétesz gyakoriságának alakulá-
sa, a diabétesz korai felismerésének 

újszülöttkori diabétesz, korai tehén-
tejtáplálás és diabétesz kockázat, 
D-vitamin és diabétesz, 2-es típusú 
diabétesz a gyermek- és serdülő-
korban, inzulin adagtévesztés, túl-
adagolás, vércukorszint-jelző kutya, 
koronavírus-fertőzés és gyermekkori 
diabétesz, fogágybetegség és diabé-
tesz, a dietetikus szerepe a diabéte-
szes gyermekek gondozásában, táv-
gondozás és inzulin-rezisztencia.

Két alkalommal is méltattam a vi-
lághírű Somogyi Mihály  kémikus 
diabetológus korszakos jelentőségű 
tevékenységét.

Ismételten és kiemelten olvashattak 
az inzulinnal kezelt diabétesz két akut 
szövődményéről, a hipogikémiáról és 
a ketoacidózisról. 

Az elmúlt évtized leggyorsabban 
fejlődő diabétesz technológiáiról, a 
pumpakezelésről és a cukorérzéke-
lőkről szinte minden számunk tudósí-
tott: pumpa vagy toll, utazás repülőn 
pumpával, infúziós szerelék nélküli 
pumpa, mesterséges hasnyálmirigy, 
hibrid-pumpa, pumpa- és/vagy cu-

fontossága, a diabéteszes gyermek 
az óvodában és az iskolában, iskola-
kezdés,  az energiaitalok veszélyei, 
lipoatrófia (zsírszövet-elhalás) és 
lipohipertrófia („inzulin-csomó”), di-
abétesz és lisztérzékenység, testne-
velés diabétesszel, extrém sportok és 
diabétesz, krízis állapotok, kamaszkor 
és diabétesz, glucagon orr-permet, 
védőoltások és diabétesz, az egye-
dül élő diabéteszes fiatal problémái, 

Köszönet társszerkesztőnknek,  
Prof. Emeritus Dr. Soltész Gyula  
gyermek-diabetológusnak

Online magazinunk első száma (a 17 évet megért ko-
rábbi, papír alapú „Cukorbeteg Élet”, majd „Dr. Info” 
folytatásaként) 2013. májusban jelent meg,  évente 
5 alkalommal, egyre bővülő terjedelemben. 

A sokak által legérdekesebbnek, legváltozatosabbnak 
tartott gyermekdiabétesz rovat vezetését a Pécsi Egye-
tem Orvostudományi Karának emeritus professzora, 
Dr. Soltész Gyula vállalta fel és nagy odaadással, lelke-
sedéssel gyűjtötte hozzá az anyagot, legtöbbször kiegé-
szítve saját írásaival. 

Maximálisan sikeres és problémamentes együttmű-
ködésünk ennél sokkal korábbi keletű, melynek kereté-

ben két éve újraírva kiadhattuk az „Inzulinnal kezeltek 
kézikönyvét”, melyben a gyermekeknek és fiataloknak 
szóló fejezetet szintén Soltész professzor írta. A könyv 
sok-sok ezer inzulinkezelést igénylő 1-es és 2-es típusú 
diabéteszesnek vált „bibliájává”. 

Ilyen hosszú sikeres együttmunkálkodást követően a 
DiabFórum magazin szerkesztő bizottsága nagyon szo-
morúan vette tudomásul, hogy Soltész Gyula profesz-
szor az ez évi utolsó – jelen – számot követően nem 
tudja tovább vállalni a gyermekdiabétesz rovat vezeté-
sét. 

Nagyon köszönjük áldozatos és ellenszolgáltatás nél-
kül végzett kiemelkedően értékes munkáját és kívá-
nunk neki még sok éven át jó egészséget és családja 
keretében boldog életet. 

Dr. Fövényi József főszerkesztő, Tusor Ildikó szerkesztő
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SZURIKÁTA ALAPÍTVÁNY: 
DIABÉTESZES GYERMEK 
AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN

Az elmúlt évek örvendetesen sza-
porodó páciens-edukációs kiadvá-
nyok egyik legújabbika a Szurikáta 
Alapítvány kötete. 

Idézet Kocsisné Gál Csilla, az alapít-
vány kuratóriumának elnöke beveze-
tőjéből: „A mi utunk zárt kapuk elől 
indult… amikor úgy tűnt hétköznapi 
rutinná vált (kislányom) gon-
dozása, szerettünk volna 
visszatérni szeretett 
óvodájába… amikor 
ezt igényeltük volna, 
nem kaptunk rá le-
hetőséget… Óvoda-
váltásra kényszerül-
tünk… a másik óvoda 
pedagógus közössége 
nyitottan, támogatóan, 
minden lehetőséget megad-
va fogadott bennünket.”

Az inzulin felfedezésének 
százéves évfordulóján 
megjelent, éppen 
100 oldalnyi ter-

jedelmű könyv azért készült, hogy a 
jövőben ez más családdal ne fordul-
hasson elő.

Kiváló szakemberek öt fejezet-
ben írják le a pedagógusok számára 
szükséges ismereteket. Két gyermek-
diabetológus, Dr. Luczay Andrea és 
Dr. Tóth-Heyn Péter a gyermekkori 
diabéteszről, illetve a szenzorokról, 
inzulinpumpákól készített részletes 

fejezeteket. Zeher Zsuzsanna 
diabétesz szakápoló a vér-
cukormérést és a pen-es in-
zulinkezelést ismerteti, Hor-

váth Csilla dietetikus pedig az 
egészséges táplálkozás és diéta 
kérdéseivel foglalkozik. Végül 
Kocsisné Gál Csilla ismerteti 
a vonatkozó jogszabályokat, 

rendeleteket és állásfoglaláso-
kat.

A könyv fogalommagyaráza-
tokkal és a gyakorlati tudni-

valókat összefoglaló 
hasznos táblá-
zatokkal zárul.

korérzékelő viselése során előforduló 
bőrkomplikációk stb. 

Rendszeresen tájékoztatást adtunk 
a szülők által létrehozott alapítványok 
munkájáról és a páciens-edukációs 
tevékenységekről. 

Az első sikeres inzulinkezelés (1921. 
január 11.) emlékére, Dr. Szabó László 
szombathelyi főorvos kezdeményezé-
sére a Magyar Diabetes Társaság és a 
Magyar Gyermekorvosok Társasága 
Gyermekdiabetes Szekciója 1997-től 
évente egy országos méretű rendez-
vényt szervez. Lapunk minden évben 
beszámolt erről a fontos esemény-
ről, valamint egyéb rendezvényekről. 
Kiemelten foglalkoztunk az éven-
te megrendezésre kerülő országos 

gyermek-diabetológus kongresszus-
sal, a nyári és téli edukációs táborozá-
sokkal és a Győri gondozó által szer-
vezett szépalmai Törp-programmal. 

Interjúkat készítettünk orvosokkal 
és kutatókkal: Dr. Körner Anna, Buda-
pest; Prof. Dr. Barkai László, Miskolc; 
Dr. Niederland Tamás, Győr; Dr. Ka-
rádi Zsuzsa, Székesfehérvár; Dr. Rippl 
Ilona, Szekszárd; Prof. Dr. Jermendy 
György belgyógyász, Budapest; Dr. 
Purebl György pszichiáter; Budapest, 
Prof. Dr. Hosszúfalusi Nőra belgyó-
gyász Budapest; Prof. Dr. Ferdinándy 
Péter gyógyszerkutató, Budapest.

Két páciens-edukációs könyvet (Sol-
tész Gyula: Diabéteszes lett a gyerme-
kem és Fövényi József, Soltész Gyula 

és Kocsis Győző: Inzulinnal kezeltek 
kézikönyve) teljes terjedelemben 
(részletekben) megjelentettünk.

Az utóbbi években egyre több páci-
ens-edukációs kiadvány készült, ame-
lyekről lapunk részletes ismertetést 
és méltatást közölt.

A szerkesztői munkát számos orvos-
kolléga, szülő és gyermek segítette 
beszámolók, tájékoztató cikkek írásá-
val, amelyekért ezúton is köszönetet 
mondok. 

Köszönettel tartozom kiváló orvos-
főszerkesztőnknek, Dr Fövényi József 
főorvosnak és a felelős szerkesztő 
Tusor Ildikónak támogatásukért és za-
vartalan együttműködésükért.

Prof. Dr. Soltész Gyula

A szöveges részt sok-sok remek rajz 
és illusztráció egészíti ki, amelyek Ba-
racsi Gabriella és Petrányi Réka mun-
káját dicsérik.

https://www.facebook.com/szurikataalapitvany/photos/a.390612107744085/2123300114475267/
https://www.facebook.com/szurikataalapitvany/photos/a.390612107744085/2123300114475267/
https://www.facebook.com/szurikataalapitvany/photos/a.390612107744085/2123300114475267/
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A tanév kezdetével ismét a felszín-
re került a korábbi dilemma, hogy 
szükséges-e a fiatal gyermekeknek 
is beadni a COVID-19 elleni védőol-
tást. Cikkünk szerzője, dr. Salvador 
Macip onkológus és epidemiológus 
szakorvos és kutató a nemzetközi 
állásfoglalásokat összegzi.

Az Egyesült Államok a közelmúlt-
ban Chiléhez, Kínához, Kubához, 
El Salvadorhoz és az Egyesült Arab 
Emírségekhez csatlakozva elsőként 
engedélyezte a vakcina használatát 
gyermekek részére, ezzel egyben az 
első nagy nyugati ország is, amely ezt 
megtette. Európában már folynak az 
egyeztetések, amelyek valószínűleg 
hamarosan követik ezt a példát, kü-
lönösen most, hogy az Egyesült Álla-
mok is utat nyitott ez irányban. A 12 
éven aluliak világszerte be lesznek 
oltva – efelől nincs kétség –, de való-
ban szükség van erre?

Becslések szerint az Egyesült Álla-
mokban 2021. júniusra az 5–11 éves 
gyermekek 40%-a kapta el a COVID-
19-fertőzést – ez valóban jelentős 
szám, bár egyesek vitatják. Az Egye-
sült Királyságban, ahol szeptember-
ben újranyitottak az iskolák anélkül, 
hogy előzetesen beoltották volna a 
16 év alattiakat (ami súlyos hibának 
bizonyult), az adatok azt mutatják, 
hogy az 5–14 éves korosztályból adó-
dott a legtöbb őszi megbetegedés, 
ami így jelentősen megugrott, majd 
ezek a fiatal betegek megfertőzték a 
többi beoltott csoportot is.

Másrészt egy nemrégiben megje-
lent amerikai kutatás, amelyben 459 
megyében közel 900 iskola adatait 
összesítették, arra a következtetésre 
jutottak, hogy az Egyesült Államok-
ban az iskolák nem növelik lénye-
gesen a közösségi fertőzéses esetek 
arányát. Amint látjuk, ellentmondó 

SZÜKSÉGES BEOLTANI A GYERMEKEKET 
COVID-19 VAKCINÁVAL?

adatok állnak rendelkezésre arról, 
hogy a legfiatalabbak milyen szerepet 
játszanak a járvány terjedésében, de 
legalább van okunk kételkedni abban, 
hogy hozzájárulásuk annyira elhanya-
golható lenne, mint ahogy egyesek 
állítják.

Az ismert tény, hogy a gyermekek 
is megfertőződnek a SARS-CoV-2 ví-
russal, de többnyire tünetmentesek, 
és nagyon ritkán alakul ki náluk sú-
lyos betegség. Azonban a ritkán nem 
azt jelenti, hogy soha. Az Amerikai 
Gyermekgyógyászati Akadémia sze-
rint a járvány kezdete óta az Egyesült 
Államokban 500 gyermek halt meg 
COVID-19 betegségben, így a korona-
vírus a nyolcadik legtöbb halálesetért 
felelős tényező ebben a korcsoport-
ban az elmúlt évben.

Továbbá ne feledjük, hogy a gyer-
mekeknél is kialakulhat az ún. 
hosszú-COVID tünetegyüttes, ami-
nek jelentős társadalmi következmé-
nyei vannak. Nyilvánvalóan fennáll a 
legfiatalabbak személyes kockázata 
– bármilyen alacsony is. Az első kli-
nikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
Pfizer vakcina teljesen biztonságos és 
hatásos gyermekeknél, ahogy az vár-
ható volt. Semmi sem utalt arra, hogy 
a gyermekeknél tapasztalt immunvá-
lasz ne lenne hasonló a felnőtteké-
hez, és a lehetséges súlyos mellékha-
tásokról szóló korai jelentések nem 
bizonyultak megalapozottnak.

A fentiek fényében, mik az 
előnyei és hátrányai a 12 
éven aluliak oltásának? 

Valójában nincsenek hátrányok. 
Az mRNS vakcinák, mint a Pfizeré is, 
ugyanolyan biztonságosak, mint bár-
mely más oltás, amit a gyermekek 
ilyen korban rendszeresen kapnak, 
és úgy tűnik, nagyon hatékonyak is. A 
vakcina adagok rendelkezésre állnak, 

és a terjesztési, alkalmazási terv elké-
szült. Az oltókampány természetesen 
erőfeszítést igényel, de nem lehet túl 
megterhelő azokban az országokban, 
ahol az oltási sebesség már elérte a 
maximumot.

Mi szól az oltóprogram 
kiterjesztése mellett? 

Talán nincs olyan sok érv, mint a fel-
nőtteknél, de bizonyosan van néhány. 
A fiatalok COVID-19 elleni oltásának 
eredményeképpen le kell lassulnia a 
vírus terjedésének az iskolákban, ez-
által lehetővé válik a jelenléti oktatás, 
valamint a vírus kisebb arányban ter-
jed felnőttekre, és megmenthető szá-
mos emberélet. A gyermekek oltása a 
globális egészségügy szempontjából 
talán nem prioritás, de mindenkép-
pen hasznos lehet azokban az orszá-
gokban, ahol a felnőttek már jól vé-
dettek.

(Az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) 2021. november 25-én jóvá-
hagyta a Pfizer és a BioNTech által 
kifejlesztett koronavírus elleni vak-
cina alkalmazását az 5–11 éves kor-
osztályban. December 14-én, a terve-
zettnél egy héttel korábban érkezik a 
Pfizer 5–11 éveseknek szánt vakciná-
ja Magyarországra, időpontot pedig 
már december 8-tól lehet online fog-
lalni az oltásra – a szerk. kiegészítése) 

(Forrás: Medscape.com, 
2021. november 10.)

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megnyilt-regisztracios-honlap-az-5-11-eves-gyermekek-oltasahoz
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megnyilt-regisztracios-honlap-az-5-11-eves-gyermekek-oltasahoz
https://koronavirus.gov.hu/cikkek/megnyilt-regisztracios-honlap-az-5-11-eves-gyermekek-oltasahoz
https://www.medscape.com/viewarticle/962018
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z LISZTÉRZÉKENYSÉG ÉS DIABÉTESZ

Az 1-es típusú diabéteszesekben az anyagcsere egész-
ségesekkel összehasonlítva nagyobb a rizikója egyéb 
úgynevezett szervspecifikus autoimmun betegségek ki-
alakulásának. Ezek közül a leggyakoribb a pajzsmirigy 
betegség és a lisztérzékenység. 

A lisztérzékenység gyakran tünetmentes, ezért diabé-
teszes gyermekekben a nemzetközi ajánlások rendszeres 
laboratóriumi szűrővizsgálatokat javasolnak, az igazolt 
diagnózist követően pedig gluténmentes diéta bevezeté-
se szükséges. A gluténmentes diéta általi korlátozások a 
diabéteszben tartandó étrenddel együtt jelentős terhet 
jelentenek a gyermekek és családjuk számára. A laborató-
riumi szűrővizsgálatoknak és a lisztérzékenység diagnózi-
sának tehát komoly következményei vannak.

A laboratóriumi szűrővizsgálatok alapja az úgynevezett 
szöveti transzglutamináz antitestek kimutatása a vérből.

Néhány korábbi vizsgálat rámutatott, hogy ezek az an-
titestek diabéteszes gyermekekben átmenetileg akkor is 
megjelenhetnek, ha ehhez nem társul „valódi” lisztérzé-
kenység, és következésképpen gluténmentes diétára sincs 
szükség.

Dr. Muzslai Eszter és munkatársai (Semmelweis Egye-
tem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika) az Orvosi Hetilap-
ban (2021; 162 (48): 1924–1930) számoltak be 503 gon-
dozott diabéteszes gyermeknél végzett vizsgálatukról.

A határérték tízszeresét meghaladó szöveti transz-
glutamináz antitest-szint (anti tTG) és/vagy pozitív bél-
biopszia alapján 63 gyermeknél (12.5%) igazolták a liszt-
érzékenységet. 

48 gyermeknél (10.9%) az antitest-szint emelkedés csak 
átmeneti volt. Az átmeneti anti-tTG-emelkedés időbeli le-
folyását tekintve megkülönböztettek egyszeri és  többszö-
ri antitest-emelkedést. A többszöri emelkedés típusa le-
hetett tartós vagy fluktuáló emelkedés. Tartós emelkedés 
esetén többször volt észlelhető a jelenség egymás utáni 
kontrollok során; a fluktuáló emelkedés során a többszöri 
emelkedések között normális antitestszintek is mérhetők 
voltak. Az emelkedés mértéke mindössze egyetlen egy 
esetben haladta meg a tízszeres határértéket. Az emelke-
dés mértékének mediánja a normálérték felső határának 
1,5-szerese, tehát mérsékelt mértékű volt.

A vizsgálók fontosnak tartják hangsúlyozni a lisztérzé-
kenység megfelelő és pontos diagnosztikáját, mivel mind 
a nem megalapozott diagnózisnak, mind a fel nem ismert 
eseteknek meg vannak a veszélyei.  Nem megalapozott 
diagnózis esetén a kétféle szigorú diéta kedvezőtlenül hat 
az életminőségre és a lelki fejlődésre, pszichés teher a 
családnak, ezen túl a gluténmentes diéta anyagi vonza-
ta is jelentős. Az időben fel nem ismert esetek pedig az 
anyagcsere romlásához, a szövődmények progressziójá-
hoz és hiányállapotokhoz vezethetnek.

A LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT CSAPDÁJA

A coeliakia diagnosztikus protokollja 1-es típusú 
diabeteses betegre vonatkozóan
anti-tTG = szöveti transzglutamináz elleni (antitest); 
EMA = endomysiumellenes antitest; ESPGHAN = 
Európai Gyermek-gasztroenterológiai, Hepatológiai és 
Táplálkozástudományi Társaság; GFD = gluténmentes 
diéta; IgA = immunglobulin-A; T1DM = 1-es típusú 
diabetes mellitus

*Gyermek-gasztroenterológus bevonása javasolt
Forrás: ESPGHAN-ajánlás, 2020 [9]

https://akjournals.com/view/journals/650/162/48/article-p1924.xml
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A szív-érrendszeri betegségek nap-
jainkban világszerte a vezető halál-
okok között szerepelnek. Egyre több 
adat utal arra is, hogy a nők terhes-
ség előtti és alatti egészségi állapota 
hatással van az utódokra is. 

A dán kutatók elemzésének az volt 
a célja, hogy megvizsgálják a váran-
dóság előtt és a várandósság során 
felismert diabétesz szív-érrendszeri 
következményeit az utódokban. 

Yongfu Yu és munkatársai (Aarhusi 
Egyetem), British Medical Journal, 
2019; 367: l6398, a Dán Nemzeti 
Egészségügyi Regiszter segítségé-
vel (1977–2016) 22.055 1-es típusú, 
6537 2-es típusú és 26.272 gestációs 
diabéteszes páciens adatait dolgoz-
ták fel. Az utódokat a szív-érrendszeri 
betegségek előfordulását illetően 40 
éves életkorukig követték.

Az eredményeket összefoglaló áb-
rán (a folyamatos lila vonal a diabé-
teszes, a szaggatott sárga vonal a 

nem-diabéteszes anyák utódainak 
veszélyeztetettségét mutatja) látha-
tó, hogy mind az anyagcsere-egész-
séges, mind a diabéteszes anyák utó-
daiban az életkorral folyamatosan nő 
a szív-érrendszeri betegségek gyako-
risága. A diabéteszes anyák (mind az 
1-es típus, mind a gestációs diabétesz 
esetén) utódaiban a rizikó azonban 
29 százalékkal nagyobb volt, mint az 
anyagcsere-egészségesek körében. 

Az utódok szív-érrendszeri veszélyez-
tetettsége tovább nőtt, ha az anya di-
abéteszéhez már szövődmények és/
vagy szív-érrendszeri megbetegedé-
sek is társultak.

Az adatok arra utalnak, hogy a gyer-
mekvállalási életkorban lévő nők kö-
zött a diabétesz megelőzése, szűrése 
és kezelése segíthet a következő ge-
neráció szív-érrendszeri egészségé-
nek megőrzésében.

RETINOPÁTIA RIZIKÓFAKTOROK 
GYERMEKEKBEN ÉS FIATAL FELNŐTTEKBEN

Emmi Tienhaara és munkatársai (Oului Egyetem Gyer-
mekklinika és Szemészeti Klinika) a Diabetic Medicine 
orvosi szaklap 2021 októberi számában adták közre 
prospektív követéses vizsgálatukat.

29 gyermeket figyeltek meg a diagnózist (átlag 5.1 év) 
követően átlagosan 19.5 éven keresztül. A gyermekek 
(illetve fiatal felnőttek) intenzív bázis-bólus inzulin keze-
lésben (pen) részesültek, illetve négyen közülük a felnőtt-
korban pumpakezelésre tértek át. Egyikük sem használt 
folyamatos glükózérzékelőt.

Az átlagos HbA1c szint a kamaszodás előtti időszakban 
volt a legalacsonyabb (7.9%) és a felnőtt gondozásba tör-

ténő átadás idején a legmagasabb (9.7%), a nemek között 
nem volt statisztikailag szignifikáns különbség.

A retinopátia kialakulása mind az életkorral, mind a di-
abétesz fennállásának idejével, valamint a HbA1c érték-
kel pozitív korrelációt mutatott. Más szóval a magasabb 
életkor, a hosszabb diabétesz időtartam és a rosszabb 
anyagcsere kontroll (HbA1c érték) fokozta a szemfenéki 
eltérések rizikóját.

Ez – a korábbi ismereteinket megerősítő vizsgálat – is-
mét aláhúzza a kamaszkori vércukorkontroll fontosságát a 
szemfenéki elváltozások megelőzésében.

SZÍV-ÉRRENDSZERI KÖVETKEZMÉNYEK AZ UTÓDOKBAN

https://doi.org/10.1136/bmj.l6398
https://doi.org/10.1136/bmj.l6398
https://doi.org/10.1111/dme.14732
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Idén, december 14-én kerül megrendezésre a Karácso-
nyi Gyertyagyújtás koncert a pécsi Kodály Központban. 
Ezúttal egy tematikus jótékonysági eseményt szervez-
nek, Nemzetek Karácsonya címmel.

Olyan karácsonyi és ünnepi dalokat gyűjtöttek össze a 
világ számos tájáról, amellyel bemutathatják a nemzetek 
sokszínűségét. A dalokon keresztül egy kis ízelítőt adnak 
a különböző népek dallamvilágából és karácsonyi hagyo-
mányaiból. Az ünnep igazi üzenetét egy idővonalon végig-
haladva mutatják be, így a régebben keletkezett dallamok 
mellett modernebb dalok is elhangzanak a koncerten. Az 
50 fős kórus és több mint 35 fős zenekar mellett elismert 
zenészek és művészek emelik az est színvonalát.

A kilencven perces rendezvény célja, hogy a jegyvásárlá-
sokból és a további adományokból befolyt teljes összeget 
a Pécsi Gyermekklinika számára ajánlják fel.

A koncert szervezői között van a Pécsi Pásztorkör, vala-
mint a Pécsi Evangélium Karitatív Szolgálat.

FŰSZERES MUFFIN KARÁCSONYRA 
CUKORMENTESEN

Hozzávalók:
200g liszt
1 dl olaj
100g Eritrit
2 dl kefir
2db tojás
2 kávéskanál vanilia aroma

1 narancs reszelt héjja
1/2 csomag sütőpor
1 teáskanál őrölt fahéj
1 teáskanál őrölt gyömbér
1 teáskanál kardamon
1 teáskanál szerecsendió

Elkészítés:
A hozzávalókat összekeverjük és a sütőformát 3/4 -ig töltjük 

a masszával. A tetejükre 1-1 fél dió rakható, még sütés előtt. 
180C°-on 20–25 percig sütjük.

12–15 db lesz belőle, ami 12,5–10 g szénhidrátot jelent da-
rabonként. Baranyai Dóra dietetikus

PTE Gyermekklinika

https://gygypecs.hu/
https://gygypecs.hu/


2021/5. DECEMBER | 21 

Gy
er

m
ek

di
ab

ét
es

zNORMÁL VÉRCUKORSZINT 1-ES TÍPUSÚ 
DIABÉTESZBEN

Cikksorozatunk első részében a 
normál vércukorszintről írtunk, 
kutatásokkal alátámasztva. Most 
arról lesz szó, hogyan lehet egy 
most 14,5 éves kamasz HbA1c-jét 
3 évig folyamatosan 5,5% alatt 
tartani – saját tapasztalatunk 
alapján.

A leírt gyakorlatok, információk 
az elmúlt években látogatott (és 
a pandémia miatt részben online 
olvasott) diabéteszes edukáció-
kon hangzottak el, orvosoktól. 
Olyanoktól, akik vagy maguk is 
1-es típusú diabéteszesek, vagy 
hivatásukat magas szinten művelő 

diabetológusok. Ezen gyakorlato-
kat, praktikákat többször kipró-
báltuk, illetve folyamatosan alkal-
mazzuk kisfiamnál, sikerrel.  

Természetesen nem sikerül min-
dig az optimális vércukorszint tar-
tományban maradni, előfordul-
nak figyelmetlenségek, technikai 
hibák, helyzetek, amikor becsülni 
tudjuk csak a szénhidrátot – embe-
rek vagyunk, hibázunk. 

Kisfiam Dexcom G6 szenzort 
használ és OmniPod inzulinpum-
pát. A szenzor nem kommunikál a 
pumpával, mi ezt a megoldást vá-
lasztottuk.

Jelen cikkben mellőzzük a kutatá-
sokra való hivatkozásokat, ehelyett 
kisfiam vércukor adatait mutatom 
meg (a mg/dl adatokat 18-cal oszt-
va megkapjuk a mmol/l értékeket), 
kezdve a fotón látható HbA1c ered-
ménnyel, amely ez év márciusában 
készült.

A bal oldali ábrán kisfiam elmúlt 30 
napos Dexcom riportja látható. 

 Az általunk választott 3,9–7 mmol/
l-es tartományban eltöltött idő 71,3% 
volt. (A szakmai ajánlások céltarto-
mányként a 3,9–10 mmol/l közötti 
tartományt ajánlják). 

Sokan gondolhatják, hogy bizonyá-
ra egész nap a vércukor menedzs-
menttel foglalkozunk, másról sem 
szól az életünk. Ez egyáltalán nincs 
így, hála az elmúlt években megszer-
zett tudásunknak és rutinunknak. 

(AVAGY, AMIT A KEZELŐORVOSUNK NEM MONDOTT EL 
NEKÜNK... 2. RÉSZ)

https://diabforum.hu/magazin/diabforum-magazin-2021-4-100-eves-az-inzulin/#flipbook-df_5816/24/
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Lássuk, milyen információkat, 
praktikákat használunk a fentiekben 
bemutatott vércukor eredmények 
elérése érdekében (a sorrend nem 
feltétlenül fontossági). 

1. Bázis

Ezt a pontot nem tudom eléggé 
hangsúlyozni. Ha a bázis inzulin beál-
lítása nem megfelelő, a terápia nem 
lehet sikeres.

Ún. „tiszta“ bázis beállításra kell tö-
rekedni, ami azt jelenti, hogy a bázis 
inzulin a nyugalmi anyagcsere álla-
potban szükséges inzulin mennyisé-
gét kell tartalmazza csak (a máj glükóz 
kibocsátásának, illetve a szabad zsír-
savaknak a vércukor emelő hatását 
ellensúlyozandó) úgy, hogy a vércu-
korszint 3,9–6,1 mmol/l között legyen 
(tehát nem csupán a vércukorszint 
stabilan tartása, hanem a normál tar-
tományba terelése a jó bázis beállítás 
célja). Minden egyéb inzulinigényt a 
bólus kell biztosítson. 

A bázis mindenkinél más. 
A szükségesnél kevesebb bázis 

hosszan tartó magas vércukorszintet 
eredményez, ez különbözteti meg a 
szükségesnél kisebb adagú bólus mi-
atti vércukor emelkedéstől: az elég-
telen mennyiségű bázis nyomán lét-
rejövő magas vércukorszint stabilan 
megmarad. Az ilyenkor korrekcióként 
adott bólus rövid ideig lecsökkenti 
a vércukorszintet, de az ezt követő-
en visszaemelkedik. A szükségesnél 
kevesebb bázisinzulin mellett a máj 
glukóz leadása folyamatosan magas 
marad. A túladagolt bázis viszont 
rendszeresen fellépő hipoglikémiákat 
okoz, főként az éjszaka folyamán.

Kisfiamnál a cirkadián ritmushoz 
igazodó bázis adagolás folyik. 18(!) kü-
lönböző bázisüteme van 24 óra alatt, 
ez 14 különböző értéket jelent. Ha 
több órával elcsúszik a lefekvés idő-
pontja (ekkor indul az újabb cirkadián 
ritmus), bizony nem úgy működik a 
bázis. Ezért törekszünk arra, hogy az 
étkezések, a lefekvés nagyjából min-
dennap ugyanakkor történjen. 

Érdemes a bázist rendszeresen 
tesztelni. Akkor jó a beállítás, ha evés, 
sport nélkül, nyugalmi állapotban a 
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z A lenti ábrán pedig egy korábbi, 90 napos Dexcom riport:

 Kíváncsiságból megnéztem ezen időszaknál a szakmailag javasolt 3,9–10 
mmol/l-es céltartományban eltöltött időtartamot, ez 91%-ot tett ki. Az ál-
talunk használt szűkebb tartományban 61%-ban voltak a vércukorértékek 
ugyanezen időszak alatt.
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zvércukorszint ingadozása nem halad-
ja meg az 1,7 mmol/l értéket. 

Fontos: nem szabad fehérjét, zsírt 
tartalmazó ételeket enni bázis teszt 
közben (pl, sajt, tojás, virsli stb.), 
mert ezeknek az ételeknek van vércu-
kor emelő hatásuk és torzítják a bázis 
teszt eredményét. Ami ajánlott: pl. 
víz, uborka, saláta. 

Lehet napszakosan bázist tesztelni, 
nem kell egész nap éhezni, ez külö-
nösen gyerekek esetében ajánlott. A 
bázis teszt kivitelezéséről sok hasznos 
leírás található az interneten. 

Szakirodalomként dr. Bernhard 
Teupe: Die Logik meines Diabetes c. 
könyvét ajánlom elsősorban szakem-
bereknek, ebben nagyon jó leírás ta-
lálható – többek között – a bázis meg-
felelő beállításáról. 

2. Vacsora

Igyekszünk este korán vacsorázni, 
kevés szénhidrátot (minimális zsírt és 
fehérjét) enni. Így általában jó esélye 
van kisfiamnak az egész éjszakán át 
tartó normál vércukorszint elérésére. 

3. Felkelési jelenség (Feet 
on the floor)

Nem összetévesztendő a hajnali je-
lenséggel (dawn phenomenon), saj-
nos sokan keverik.  

Amikor reggel vízszintes helyzetből 
függőlegesbe kerülünk, a szimpati-
kus idegrendszer aktiválódik, ami a 
vércukor emelkedéséhez vezethet. 
Kisfiam felkelés után azonnal bead 
egy kikísérletezett mennyiségű inzu-
lint, hogy ezt a vércukor emelkedést 
ellensúlyozza. Ez nem korrekció, nem 
étkezési bólus. 

Ha minden reggel ugyanakkor kelne 
fel, akkor ezt az inzulint beépítenénk 
a bázisába, de a változó felkelési idő-
pontok miatt, a bázis „tisztaságának“ 
megőrzése céljából inkább alkalman-
ként adagoljuk. 

4. Hipoglikémia 

Nagyon sokat teszünk a sikeres 
terápia érdekében, ha tudatosítjuk 
magunkban, hogy a hipót elsősorban 
a túl sok inzulin okozza. Intenzívebb 
mozgás esetén is erről van szó, mi-

vel a mozgás növeli az inzulin érzé-
kenységet és ilyenkor relatíve jobban 
csökkenti a vércukrot az inzulin.

Mivel ilyenkor a vércukor gyors 
megemelése a cél, ezért gyors fel-
szívódású glükózt adunk vízitatással 
együtt. Mi kerüljük a gyümölcslevet, 
mert az abban lévő fruktóz lassabban 
emeli a vércukrot és nem adunk cso-
koládét sem, mert a benne lévő zsír 
lassítja a glükóz felszívódását. 

Ami még fontos, hogy nem reagáljuk 
túl a hipót. Szenzorral érdemes kimér-
ni, hogy 1 g glükóz mennyivel emeli a 
vércukrot és ehhez igazítani a hipó-
kezelő glükóz mennyiségét is. Az aláb-
bi mennyiségek John Walsh: Pumping 
insulin c. könyvéből valók, de hang-
súlyozom: mindenkinek magának kell 
kikísérletezni a mennyiségeket. 

Mennyivel emeli a CH a vércukrát?
Ha az Ön súlya 1g kb. ennyivel emeli
 23 kg 0,44 mmol/l
 34 kg 0,39 mmol/l
 41 kg 0,33 mmol/l
 55 kg 0,28 mmol/l
 73 kg 0,22 mmol/l
 91 kg 0,17 mmol/l

5. Szenzor trendek

A múltat mutatják, nem a jövőt. (A 
vércukor emelkedését vagy csökkené-
sét a szenzor átlag 15 perces késéssel 
követi). Ha 7,8-as cukornál dupla nyi-
lat látunk lefelé mutatni, az még nem 
jelenti azt, hogy feltétlenül hipóra kell 
számítani, lehet, hogy 5-nél megáll a 
vércukor. Figyeljünk és várjunk türe-
lemmel. 

6. Bólusvarázsló

Személy szerint nem gondolom, 
hogy bármiféle algoritmussal le lehet 
modellezni az emberi szervezet mű-
ködését, ezért mi nem használjuk. A 
bólusvarázsló nem számol többek kö-
zött a zsír- és fehérje vércukor eme-
lő hatásával (ami egy annyira fontos 
téma, hogy egy külön cikket szen-
telünk neki a jövőben), nem tudja, 
fog-e sportolni a gyermek evés után 
– hogy csak néhány dolgot említsek, 
ami a beadott inzulin mennyiségét 
befolyásolja a szénhidrát mennyisé-
gen kívül. 

7. CH előtti fehérje- vagy 
zsír fogyasztása 

csökkenti a szénhidrát okozta vér-
cukor emelkedést. Kisfiam reggeli 
előtt bekap egy kis sajtot vagy olajos 
magvakat. 

8. Fehérje vércukor emelő 
hatása

A fehérje és zsírfogyasztás (általá-
ban a kettő együtteséről van szó) 2-3 
órával az étkezést követően emeli a 
vércukrot, amit megfelelő mennyi-
ségű többlet inzulinnal szükséges el-
lensúlyozni. Itt utalok vissza a koráb-
ban említett bázis tesztre, aminek az 
eredményét negatívan befolyásolja a 
fehérje fogyasztás (is). 

Alább egy olyan nap látható, ami 
nagyon ritkán ugyan, de sikerül, nem 
diabéteszesekre jellemző vércukor 
értékekkel és szórással. 

Hiszem, hogy a diabétesz nem ki-
számíthatatlan, a megfelelő tudás 
birtokában érthető, hogy mi miért 
történik. Mint korábban írtam, nem 
sikerül mindig a normál tartomány-
ban tartani kisfiam cukrát, de az ese-
tek nagyon nagy százalékában ponto-
san tudjuk a mögöttes okokat. 

Ebben segítenek a fenti informá-
ciók és azok, amelyekről cikksoroza-
tunk következő részében írok majd. 

Sárosi Rita
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Telemedicina – DCont.hu
  ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ:
     TELEMEDICINA A JAVÁBÓL

Magazinunk ez év májusi számában részletesen beszá-
moltam F. Flóra estéről, melyet „egy nagyon nehéz rizi-
kós betegem története” alcímmel láttam el. Akkor még 
nem is sejtettem, hogy a történet hogyan fog folyta-
tódni és mivel fog végződni. Emlékeztetőül kiemelném, 
hogy 2021 februárjában Flóra áldott állapotba került és 
ez nagymértékben megemelte a „tétet” az anyagcsere-
vezetés javításában.

Flóra ekkor kapott 3 db Medtronic szenzort és jeladót, 
melynek segítségével lényegében nem sikerült rövid időn 
belül jelentős javulást elérni vércukrainak alakulásában. 
Ezért kijártam, hogy kapjon egy 640 G-s pumpát is, ezt 
viszont nem lehetett összekapcsolni a szenzorral, mivel 
az önálló szenzor jeladója nem kompatibilis a pumpával. 
Mivel mindketten, Flóra is és magam is a „jövőre” irányí-

tottuk tekintetünket és Flóra eddigi nagyrészt kudarcos 
önmenedzselése miatt a 780G-s inzulinpumpában gon-
dolkodtunk, ideiglenes megoldást kerestem: Flóra megvá-
sárolta a jeladót, így tovább használta a szenzort egészen 
szeptember 1-ig. Ezt követően Flóra visszaküldte a pum-
pát a cégnek, de felfüggesztette a szenzor használatát is.

Flóra a pumpával napi 31,7 +E bázist alkalmazott 6 kü-
lönböző rátában, ebből az éjjel 8 órájára 9,2 E esett. Étke-
zési bólusai 23-24 E-et tettek ki, de ebben benne voltak a 
korrekciós bólusok is. Mint az 1. ábrán látható, Flóra cuk-
rai a céltartományon (TIR: 3,9–10 mmol/l) belül 60% kö-
rül tartózkodtak. A 2. ábrán jól látható, hogy főként éjjel 
jelentős számú hipoglikémia lépett fel, nappal pedig étke-
zések után durván megemelkedtek vércukrai. Ezt megelő-
zően Flóra HbA1c szintje 6,8% volt.
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1. ábra

https://diabforum.hu/magazin/diabforum-magazin-2021-2-az-1-es-tipusu-diabetesz-jovoje/#flipbook-df_5640/21/
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3. ábra

2. ábra

Flóra a szenzor használata mellett rengeteg ujjbegyes 
vércukormérést végzett és ezeket letöltötte a Dcont.hu-ra. 

A 3. ábrán augusztus utolsó két hetének az eredményei 
láthatók, melyek eléggé hasonlítanak a szenzor görbékre. 
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A 4. ábra felső részén a mért cukrok céltartományok sze-
rinti megoszlása is közelít a szenzor megfelelő értékeihez. 
Az ábra alsó felén a két hét összes cukorértéke látható egy 
napra vetítve. Itt is jól kijönnek az éjjeli és nappali vércuk-
rok közötti különbségek.

Közben telt az idő és abszolút sürgőssé vált, hogy opti-
malizáljuk Flóra vércukor szintjét, annál is inkább, mert a 
baba túl gyorsan növekedett (az elégtelen inzulin adago-
lás miatt a baba saját hasnyálmirigye pótolta az eseten-

ként hiányzó inzulint és ez önmagát is gyorsabb növeke-
désre serkentette). Ráadásul már pumpa sem volt, Flóra 
pedig a szenzor használatát felfüggesztette. Tekintettel az 
éjjeli alacsonyabb inzulin igényre, és arra, hogy korábban 
a napi egyszeri Tresiba ill. Toujeo inzulin mellett gyakori 
volt az éjjeli hipoglikémia, Flórával közösen napi kétsze-
ri Lantus bázis alkalmazása mellett döntöttünk: először 
reggel 20, majd 22, a vacsora időpontjában pedig 12 E 
Lantust kezdett adagolni durván 32 E étkezési Humalog 
inzulin mellett.

4. ábra
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És ekkor bekövetkezett a csoda. Flóra diabétesze tör-
ténetében először elkezdett megfelelő adagban étkezési 
inzulint alkalmazni. Ebben nagy szerepet játszott, hogy 
naponta (még a szeptemberi ötnapos belgrádi tartózkodá-
som ideje alatt is) váltottunk e-mailt, valamint az is, hogy 
a szülész kijelentette, hogy 9 mmol/l fölé nem emelked-
het a vércukra, Flóra elkezdte megfelelően kezelni magát. 

Az eredmény 5,8%-os HbA1c szint mellett a Dcont.hu 
tanúsága szerint vércukrai az 5. és 6. ábrán láthatóan ala-
kultak. Szenzor és pumpa nélkül napi 6–12 vércukor mé-
rés tükrében a magas értékek száma 3%-ra csökkent. Egy 
várandósság és az a vágy, hogy egészséges újszülöttnek 
adjon életet kellett ahhoz, hogy Flóra 24 év után eljusson 
oda, hogy hogyan kell egy 1-es típusú diabéteszesnek ke-
zelni magát.

Ennek meg is lett az eredménye: október 19-én, a 38. 
terhességi hét végén Flóra császármetszés útján 3.900 
g-os 51 cm testhosszúságú egészséges fiúgyermeknek 
adott életet, akinél még hipoglikémiák sem jelentkeztek.

Már a szülést megelőző héten csökkenteni kellett Flóra 
inzulin adagjait, majd a szülés után a szokásos nagymér-
vű inzulin igény csökkenés következett be. Október végén 
már csak 12+6 E Lantust, valamint csak 3x5-6 E Humalogot 
adagolt, de mindkét inzulin minden adagját további 1-1 
E-gel kellett mérsékelni. 

E sorok megírásakor – november utolsó napján – Flóra 
és a kis Hunorral gyarapodott családja boldog és jó egész-
ségi állapotnak örvend. Flóra ismét elkezdte a szenzor 
használatát. (folytatjuk)

Dr. Fövényi József

5. ábra
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ÚJDONSÁGOK SZENZOR ÜGYBEN
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Guradian 4 és 5 szenzorok
A Medtronic Guardian 3 szenzor to-

vábbfejlesztett változatának, a Guar-
dian 4-nek a megjelenése várható 
2022-ben, mely változatlanul 7 napig 
működik, folyamatosan küldi az ada-
tokat az okostelefonra, viszont nem 
igényel ujjszúrásos kalibrációt, mint 
a hatnapos Enlite vagy a hétnapos 
Guardian 3. A Guardian 4 szenzorhoz 
új, csak ezzel a szenzorral kompatibi-
lis jeladó szükséges. 

A későbbiekben várható a Guar-
dian 5 szenzor forgalomba kerülése, 
mely szintén nem igényel kalibrációt, 
viszont nem 7, hanem 10 napon át 
folyamatosan méri a szöveti glukóz 
értékeket. Mindegyik szenzor méré-
sei távolból is követhetők. (NEAK tá-
mogatott termékek, de kizárólag 1-es 
típusúaknak. Gyerekeknek és főisko-
lát/egyetemet végzőknek 24 éves ko-
rig kvázi ingyen van. 1-es típusúaknak 
közgyógyra is írható.). 

A szenzor behelyezését az alábbi vi-
deó mutatja be:

Fontos újdonság, hogy hamarosan, az informatikai rendszer biztosításának 
pillanatától az orvosok már e receptre is felírhatják a szenzorokat, a jeladókat, 
pumpákat és pumpa szerelékeket, csupán az alábbi linken elérhető űrlapot kell 
a betegnek kitöltve elküldeni a Medtronic részére a vénye(ek) beváltásához. 

Link az űrlaphoz: www.bit.ly/e-veny

Az eszközöket kizárólag csak a Medtronic adja ki változatlanul a budapes-
ti központjában (tehát nem forgalmazzák gyógyszertárakban és gyógyászati 
segédeszköz boltokban) és továbbra is az eddigi módon kerülhet személyes 
átvételre vagy postázásra.

https://www.bit.ly/e-veny
https://www.youtube.com/watch?v=p4WWLxN5wgg
https://www.bit.ly/e-veny
https://www.youtube.com/watch?v=p4WWLxN5wgg
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Dexcom G6

A Dexcom G6 10 napon keresztül működő, kalibrációt 
nem igénylő szenzor jelentősen csökkentett áron Magyar-
országon is beszerezhető ezen a webhelyen. A szenzor ér-
tékek távolból is követhetők. (Nem támogatott.)

 

GlucoMen Day CGM

A 77 Elektronika Kft. az amerikai WaveForm 
és az olasz Menarini cégekkel együttműködve 
rövidesen forgalomba hozza saját folyama-
tos szöveti glükózmonitorozó rendszerét. Ez 
a szenzor 14 napig működik és naponta 1 ka-
librációt igényel. Csak a hasra helyezhető fel, a 
felkarra nem. Egyelőre folynak a tárgyalások a 
NEAK-kal, várhatóan 2022-ben már támogatás-
sal is elérhető lesz az új rendszer.

FreeStyle Libre 3 szenzor

A FreeStyle Libre 3 szenzor a Libre 2-vel azonos 
áron már beszerezhető, sajnos továbbra is csak Nyu-
gat-Európa néhány országában, pl. Németországban. 
Ez a szenzor a legkisebb a világon (akkora, mint két 
egymásra rakott Euro ötcentes érme), és a legna-
gyobb újdonsága, hogy az okostelefont nem szüksé-
ges a szenzorhoz érinteni leolvasás céljából, hanem 
a szenzor percenként automatikusan küldi a szöveti 
glükózértékeket a telefonra. 

https://www.aimport.hu
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Az egymillió lakosra számított 2.000 feletti 
Covid halálozás a világban és ezen  

országokban az egymillió főre számított 
tesztelések száma 

2021. december 1-ig
  1 millió  1 millió

  lakosra eső lakosra eső

 Ország halálozás tesztek száma

  1 Peru 5.984 604.000

  2 Bulgária 4.139 957.000

  3 Bosznia-Hercegovina 3.883 431.000

  4 Montenegró 3.673 1.443.000

  5 Észak-Macedónia 3.639 706.300

  6 Magyarország* 3.606 880.000

  7 Csehország 3.091 410.000

  8 Grúzia 3.046 2.919.000

  9 Románia 2.971 841.500

10 Brazília 2.863 297.050

11 Horvátország 2.695 851.000

12 Szlovákia 2,655 845.000

13 Örményország 2.561 799.000

14 Argentína 2.547 573.000

15 Litvánia 2.533 2.312.000

16 Szlovénia 2.520 935.000

17 Kolumbia 2.489 544.300

18 Egyesült Államok 2.406 2.259.195

19 Belgium 2.317 2.120.000

20 Paraguay 2.270 268.000

21 Moldova 2.269 550.000

22 Lettország 2.268 2.879.000

23 Mexikó 2.249 90.650

24 Lengyelország 2.227 647.000

25 Ukrajna 2.150 367.000

26 Tunézia 2.116 265.000

 Ausztria 1.383 12.234.000

 Észtország 1.358 1.762.000

 Németország 1.215 996.000

Magyarország ismét az első helyen áll 
a világon a Worldometers statisztikai 
gyűjtőoldal szerint az egymillió lakos-
ra számított, újonnan jelentett (nem 
az eddigi összes) koronavírussal ösz-
szefüggő halálozásban. (A december 
elsejei adatok szerint hazánkban ed-
dig összesen 34713 ember vesztette 
életét a Covid-19 miatt.) 

A legtragikusabb régiók: Európában 
a Balkán, a visegrádi négyek, Romá-
nia és a posztszovjet Moldova, Ukraj-
na és Örményország, a Baltikum, va-
lamint Dél-Amerika országai. Közéjük 
csupán az Egyesült Államok és Belgi-
um ékelődik be. A világ többi része, 
beleértve az ezen országokkal szom-
szédos Ausztriát, Németországot és 
Észtországot, messze lemaradva kö-
vetik őket. Mindenesetre Magyaror-
szág a 6. helyet foglalja el a sorban. 

A balkáni országok a 3. hullám vé-
gén mind Magyarország mögött vol-
tak, náluk a 4. hullám dobta meg a 
halálozást, melynek fő oka a nagyon 
alacsony átoltottság. Kiemelendő a 
tesztelés terén Ausztria, mely 14-szer 
többet tesztelt, mint Magyarország és 
eddig 20.000-rel kevesebben hunytak 
el mint nálunk. Igaz, mindezt kiegészí-
ti az ottani fejlett járványügy, a nyár 
folyamán is fennálló szigorú korláto-
zások és az oltottak magasabb aránya.

 A cikkek referálója
Dr. Fövényi József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

*December 7-én, a listán Magyarország a 4. helyen áll.
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Az egyre emelkedő és az áprilisit 
közelítő igen magas halálozási szá-
mok ezekben a napokban, pontosan 

november 29. óta lakosságarányo-
san a legmagasabb halálozási arányt 
jelentenek a világon. Valamit megint 

rettenetesen elrontottunk...
Dr. Fövényi József

(Forrás: Worldometers.info)

Az összes uniós ország aktuális Covid-halálozása lakosságarányosan. 
A sorrend az újonnan jelentett halálesetek alapján alakult ki. (Forrás: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data)

Napi Covid-halálozások száma Magyarországon 2021. december 1-én
A 3. hullám vékony igen magas oszlopai a péntektől-vasárnapig tartó 3 napos időszakok össz-halálozását jelzik.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Komáromi Zoltán:  
„Az oltás bizalmi kérdés”, a mostani 
Emmi sem szakmailag, sem politikailag 
nem alkalmas ellátni feladatát 

A negyedik hullámban megismétlődik mindaz, amit a 
második és harmadik hullámban láthattunk: naponta 
tízezernél is több fertőzöttet regisztrálnak, tartósan 
száz feletti a halottak száma, az egészségügyi ellátó-
rendszer pedig nem győzi a nyomást. Meglepte, hogy 
ismét ide jutottunk?

– Sajnos alapvető intézkedések maradtak el, vagy kés-
ve lépte meg őket a kormány, de ezt már tapasztalhattuk 
a korábbi hullámok idején is. Következetlenséget látok 
mind a kommunikációban, mind pedig az intézkedések-
ben, miközben alapvető információkhoz nem jut hozzá 
sem a társadalom, sem az önkormányzatok, sem pedig a 
szakma, maguk az egészségügyi dolgozók sem. Nem cso-
da, hogy ilyen körülmények között sokan inkább mennek 
a saját fejük után, az emberek bizalmatlanok. Emellett a 
kormány politikai okoknál fogva nem hoz meg olyan intéz-
kedéseket, amelyek jóllehet népszerűtlenek, de járvány-
ügyi szempontból elengedhetetlenek lennének.

Mindent mérnek. Ha a Századvég leteszi az asztalra a 
jelentést, hogy a maszkhasználat általánossá tétele, illet-
ve az oltatlanok korlátozása a társadalom széles körében 
elutasított, akkor inkább nem lépik meg. Holott ez nem 
kívánságműsor. A kormánynak kutya kötelessége lenne 
meghozni legalább azokat a járványügyi óvintézkedése-
ket, amelyeknek semmilyen hatásuk nincs például a gaz-
daság teljesítőképességére.

Felnőttként kezeli, vagy magára hagyja a társadalmat 
a kormány akkor, amikor azt mondja, mindenkinek a 
belátásra van bízva, oltat-e, vagy sem?

– A fő kérdés az, amire utaltam, hogy az állam ellátja-e 
a társadalom széles körét azokkal az információkkal, ame-
lyek segítségével jó döntést tudnak hozni – és beoltatják 
magukat. A konzekvens, világos kommunikáció hiánya az 
alapja az oltással kapcsolatos bizalmatlanságnak. Márpe-
dig az oltás bizalmi kérdés. Elmaradt a lakosság edukáci-
ója, a legtöbben nem tudják, milyen hatásmechanizmus 
alapján működnek a különböző vakcinák, illetve hogy mi-
lyen kockázatok és nem utolsó sorban milyen hiedelmek 
vannak. A médiát távol tartják a kórházaktól, így sokaknak 
nincs képük arról, mekkora kockázatnak vannak kitéve 
azok, akik nem oltatják be magukat. Nincs bizalom azért 
sem, mert a kormány kezdetektől fogva ellentmondáso-
san kommunikál. Emlékezzünk arra a tavaly márciusi pén-
tekre, amikor Orbán Viktor reggel a rádióban még a fizetés 

nélküli szabadsággal fenyegette azokat a tanárokat, akik a 
covidtól való félelmükben nem mennek be tanítani, majd 
este bejelentették az online oktatást. Később a kormányfő 
a halálozások számát nevezte a védekezés eredményessé-
gét mutató legfőbb indikátornak, amíg ez alapján jobbak 
voltunk, mint más országok. Majd amikor már e tekin-
tetben a legszomorúbb számokat produkáltuk, az volt a 
magyarázat, hogy máshol kevésbé szigorúan számolnak. 
De felidézhető az is, amikor kormányfő azt kommunikálta, 
hogy mindenki ellátást kap, mindenkit meggyógyítanak, 
az egészségügy bírni fogja a terhelést. Mikor pontosan le-
hetett tudni, hogy ez nem igaz.

De a kormány azt is kommunikálja, hogy az oltás a leg-
jobb ellenszer a vírus ellen, ami kétségtelen. Igaz, nem 
túl hatásosan, hiszen a celebekkel, Merkely Bélával, 
Győrfi Pállal futó milliárdos plakátkampány ellenére az 
oltási akcióhétig napi pár ezerrel nőtt az oltottak szá-
ma. Erről mi a véleménye?

– A plakátkampány semmit nem ért. Merkely Béla vi-
szont szakmailag lenullázta magát. Nem önmagában a 
plakáton való szerepléssel, hanem a kijelentéseivel, ame-
lyeket mint a legnagyobb orvosi egyetem rektora, a minisz-
terelnök járványügyi főtanácsadója tett. Nyáron, ötmillió 
beoltottnál azt mondta, hogy ekkora átoltottságnál nem 
lesz negyedik hullám és közel már a nyájimmunitás. Ok-
tóberben arról beszélt, nem lesz meredek járványgörbe-
emelkedés. Egy hete pedig azt közölte, hogy két Szputnyik-
védőoltást követően saját magának egy Janssen-vakcinát 
adatott be, noha a szakmai ajánlásokban, amelyek a tár-
sadalom számára egyfajta iránytűként szolgálnak, nem ez 
szerepel. Merkely szereplése tökéletesen beleillik az el-
lentmondásos kormányzati kommunikációba, szakmailag 
viszont vállalhatatlan. Ami pedig a kampányt, de az egész 
oltási stratégiát illeti, meggyőződésem szerint elhibázott 
döntések sorozatát és pótcselekvéseket látunk. Azokat a 
milliárdokat, amelyek a plakátkampányokra mentek, arra 
kellett volna fordítani, hogy a háziorvosokat bevonják az 
oltási programba, nekik minden szükséges eszközbeli tá-
mogatást megadva. Miért gondolom így? Mint látjuk, az 
oltás bizalmi kérdés. A páciensekhez, a betegekhez pedig 
a legközelebbi orvos a háziorvos. Személyesen ismerjük a 
körzeteinkbe tartozó embereket, tudjuk milyen bajokkal 
küzdenek és van módunk arra, hogy személyesen meg-
győzzük őket arról, hogy az oltás a legjobb fegyver. Ezt 
óriásplakátokról nem tudja elmagyarázni sem Nagy Feró, 
sem Merkely Béla, sem Győrfi Pál.

(A teljes interjút a Magyar Hang november 26-án meg-
jelent 2021/48. számában olvashatja el.)

(Forrás: Bodacz Péter, Magyar Hang, 2021. november 29.) 
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Walesben dolgozó magyar 
professzor a korlátozások 
néküli járványról

A héten volt nap, amikor kétszáz 
fölé emelkedett a magyarországi hi-
vatalos koronavírusos halálesetek 
száma. Többen halnak meg itthon, 
mint a hat és félszer népesebb Egye-
sült Királyságban, pedig ott négyszer 
annyi koronavírusos eset van na-
ponta. Hogyan lehetséges ez? Mit 
ront el a lakosság, a kormány vagy a 
magyar orvosok? A Válasz Online a 
brit egészségügy egyik hősét, a BBC 
tavalyi díjnyertes dokumentumfilm-
jének egyik főszereplőjét, a Pécsett 
orvosi diplomát szerzett, Walesben 
gyógyító intenzív terápiás főorvost, 
Szakmány Tamást kérdezte. Olyan 
időszakban, amikor a magyar szak-
emberek a járvány hazai tetőzését 
várják. Az Egyesült Királyság ezen 
már túl van, de Szakmány professzor 
azzal képeszt el bennünket, hogy a 
szigetországban a csúcs után sem 
kezdett el fogyni az új fertőzöttek 
száma. Ott ragadtak a hegytetőn. 
Immáron négy hónapja.

Ha azt mondom, tízezer, mit felel rá?
– Gondolom, az új koronavírusos 

fertőzöttek átlagos napi magyarorszá-
gi számáról beszél. A brit adat valahol 
negyvenezer körül van. 

És ha azt mondom, 7500 körüli kór-
házban ápolt?

– Hogy nálunk is nagyjából annyi, 
mint Magyarországon. 

Egy 67 milliós országban? Hogyan 
lehetséges ez? 

– Négy hónapja ugyanannyi az új 
esetek napi száma, 40-50 ezer körül 
ingadozik. Sokan vizsgálták, hogyan 

lehetséges ez. Nyáron kezdett el 
emelkedni az új fertőzöttek száma, és 
szeptembertől lényegében beálltunk 
erre a szintre. Nem látunk olyan nagy 
kiugrást, mint amit Közép- és Kelet-
Európában tapasztalnak. 

Mi itthon azt reméljük, hogy az elő-
ző hullámokhoz hasonlóan napokon 
belül a tetőzik a járvány és csúcsról 
lefelé indulunk. Az Egyesült Király-
ság viszont a platón menetel négy 
hónapja? 

– Igen, és ez a fennsík nem olyan jó 
hely. Annál persze kedvezőbb, mintha 
még mindig emelkedne az esetszám, 
és az ember továbbra is felfelé ka-
paszkodna. A jelenséget a hazainál 
jóval magasabb, 70 százalékos átol-
tottsággal magyarázom. Szeptember-
ben az oltatlan gyerekek, az iskolá-
sok miatt szöktek fel az esetszámok. 
Azóta is a 19 év alatti korosztályok 
a legérintettebbek, de ahogy lassan 
csökken a második oltás segítségével 
megszerzett immunitás, egyre bővül 
azok tábora, akik ismét fogékonyak 
lettek a vírusra. 

Még mindig nem értem, hogyan 
lehetnek ugyanannyian kórházban 

egy ekkora országban, mint Ma-
gyarországon. A koronavírus nem 
mindenhol ugyanolyan veszélyes? 

– De, és az oltottak többsége, ha 
meg is fertőződik, enyhe tünetekkel 
átvészeli. Ám nálunk sokkal több az 
oltott.

Magyarországon a lakosság 60 szá-
zaléka kétszer oltott, a briteknél ez 
a szám 70 százalék, ami ugyan jóval 
magasabb a 60 százaléknál, de azért 
mégsem tűnik akkora különbség-
nek, ami megmagyarázná, hogy itt 
alig tízmillió ember közül ugyanany-
nyi ember kerül kórházba. 

– A két ország között ebben látom 
az egyetlen lényeges különbséget. 
Nyáron és ősszel is jártam otthon, és 
tapasztaltam, hogy ugyanaz az úgy-
nevezett szabadság van mindkét he-
lyen. 

Nem tetszik önnek, látom az arcán. 
– Nem, én inkább nemtörődömség-

nek hívnám. Körülbelül ugyanannyira 
érdekli az embereket a koronavírus 
otthon, mint itt: már húsz hónapja 
megy, régi lemez, mindenki megun-
ta. Ám van egy lényeges különbség: 
az Egyesült Királyságban tavaly dec-

Szakmány Tamás walesi kollégáival

https://www.valaszonline.hu/2021/12/03/szakmany-tamas-koronavirus-wales-interju/
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ember óta óriási erővel nyomják az 
oltást, és sikerült a legveszélyezte-
tettebb embereket 90–95 százalé-
kos arányban beoltani. Tehát védet-
tek azok, akiknél a vírus igen magas 
arányban okoz veszélyes, kórházi 
ápolást igénylő szövődményt. Közel 
19 millióan már a harmadik oltást is 
megkapták, és ezzel is azokat a cso-
portokat célozzák meg, akik poten-
ciálisan súlyosabban betegedhetnek 
meg. Nálunk most az esetek nagyon 
nagy része a legkisebb rizikójú lakos-
ságból kerül ki, Magyarországon nem 
ilyen kedvező a helyzet.

A harmadik adagnál itthon is jól ál-
lunk, már több mint két és fél milli-
óan oltatták magukat, azt azonban 
nem tudjuk, kik. Könnyen lehet, 
hogy nem az idősek, hanem az ak-
tív korúak kérték a vakcinát ilyen 
magas számban, ezért nem látszik 
a hatása a halálozási adatokon. Az 
eltérő statisztikai módszertan okoz-
hat ekkora különbséget? 

– Szerintem nem, de éppen most 
láttam egy grafikont, amely azt mu-
tatta meg, hogyan függ össze az uni-
óban a százezer lakosra jutó oltási és 
halálozási adat. Teljesen egyértelmű, 
hogy az oltás megakadályozza a sú-
lyos lefolyású fertőzések és a halál-
esetek kialakulását. Ha a magyar la-
kosság 40 százaléka nem védett, és 
ebben a körben sokan vannak, akiknél 
a súlyos állapot kialakulásának magas 
a kockázata, az a halálozási számokon 
is tükröződni fog. Természetesen ne-
kem is vannak olyan betegeim, akik 
két oltással is az intenzív osztályon 
fekszenek, és sajnos néhányan meg is 
halnak, de ez a ritkább. Akik nálunk 
vannak, legnagyobb részben nem ol-
tottak, vagy súlyos alapbetegségben 
szenvednek. A legtöbb haláleset a 
nem oltottaknál következik be.

 
Mit jelent az, hogy nálunk? Mekko-
ra az az intenzív osztály, amit vezet? 

– Egy 24 ágyas intenzív osztályt ve-
zetek Walesben, ebből átlagosan ha-
ton fekszik koronavírusos beteg.

Most hány nem oltott van közöttük? 

– Négy. Nagyjából az egész ország-
ban 60–70 százalékban a nem oltot-
tak kerülnek súlyos állapotba. 

Csalódás önnek, hogy az ágyak har-
madán azért kétszer oltottak fek-
szenek? Beváltotta a vakcina a re-
ményeket? 

– Igen. Amikor valaki ezzel jön ne-
kem, hogy tessék, az oltás nem mű-
ködik, az a válaszom, ha mindenki be 
lesz oltva, akkor is lesznek koronaví-
rusos betegek. 

Miért? 
– Mert az oltás nem százszázalékos 

hatékonysággal véd a súlyos betegség 
kialakulása és a halál ellen, hanem 
94–95 százalékban. Százszázalékos 
biztonsággal két dolgot jelenthetünk 
ki: adót kell fizetni és meghalunk.

Azért nem mindegy, hogy mikor. 
Mennyire felelős a jóval magasabb 
magyar halálozási adatért maga a 

magyar egészségügy? Elvégre egy 
hat és félszer nagyobb országban 
ugyanannyian halnak meg napon-
ta a fertőzésben, mint nálunk. Min 
múlik ez? Például azon, hogy az ön 
kórházában egyágyas kórtermek 
vannak, nálunk meg esetleg 14-16 
ágyasak az intenzív osztályok?

– Tavaly költöztünk be az új épü-
letbe, korábban pont olyan volt az 
osztályunk, mint a jobb magyar egye-
temi kórházaké. Szóval nem hinném, 
hogy ez adná a különbséget. Sokkal 
meghatározóbb az ellátó személyzet 
nagysága és elérhetősége. Január óta 
folyamatosan tudjuk tartani, hogy 
minden lélegeztetett betegre külön 
nővér felügyeljen. Magyarországon 
ez nem így van, és már a világjárvány 
előtt sem így volt. 

Az interjú ide kattintva 
folytatódik

(Forrás: Élő Anita, Válasz Online, 
2021. december 3.)

Ami a hivatalos  kommunikációból 
kimaradt

https://www.valaszonline.hu/2021/12/03/szakmany-tamas-koronavirus-wales-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/12/03/szakmany-tamas-koronavirus-wales-interju/
https://www.valaszonline.hu/2021/12/03/szakmany-tamas-koronavirus-wales-interju/
https://mok.hu/koronavirus/lakossagitajekoztatas/frissitsd-az-oltasod-hogy-ne-kerulj-korhazba-
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AHOL TÖBB EMBERT OLTOTTAK, 
KEVESEBBEN HALNAK BELE A COVIDBA

A nemzetközi adatokból világosan 
látszik az az összefüggés, hogy ame-
lyik országban magasabb a lakosság 
koronavírus elleni átoltottsága, ott 
arányaiban kevesebben is halnak 
meg a Covid-19 miatt. Erre mi is mu-
tattunk már néhány példát, de most 
egy összesített uniós grafikon még 
látványosabban mutatja meg ezt az 
összefüggést.

A grafikont Kemenesi Gábor 
virológus osztotta meg egy Facebook-
bejegyzésben, de eredetileg az Euró-
pai Bizottság tette közzé Twitteren, 
és az Európai Betegségmegelőzési 
és Járványvédelmi Központ (ECDC) 
adatain alapul. A bal oldalon aszerint 
vannak sorba rendezve a tagorszá-
gok, hogy a felnőtt népesség hány 
százaléka van már teljesen beoltva, a 
jobb oldalon pedig ugyanezeknek az 
országoknak a lakosságarányos halá-
lozása látható.

 Természetesen nem lehet a halálo-
zás mértékének a magyarázatát pusz-
tán az átoltottságra redukálni. Ahogy 
a bejegyzésében Kemenesi is felhívja 
rá a figyelmet, ez számos más ténye-

zőn is múlhat, és a fenti grafikonon is 
látszik, hogy vannak olyan országok, 
amelyek kilógnak a mintázatból. De 
összességében jól mutatja az ábra, 
hogy ahol magasabb az átoltottság, 
ott nagy vonalakban jobban állnak 
halálozás terén is.

Magyarország mára átoltottságban 
is az EU alsó harmadába tartozik, de 
amint fent is látható, a halálozás te-
rén némileg ennél is rosszabbul ál-
lunk más tagországokhoz, de a szű-

kebb régiónkhoz képest is. Ezen a 
grafikonon átoltottságban hátulról a 
kilencedikek, halálozásban viszont az 
ötödikek vagyunk. Ahogy hétfői cik-
künkben írtuk, ha a lakosságarányos 
halálesetek hétnapos átlagának leg-
frissebb számait nézzük, akkor egy 
fokkal még rosszabb a helyzet, és 
jelenleg a negyedik helyen állunk az 
EU-ban halálozás terén.

(Forrás: Telex.hu, 2021. november 23.)

Bal oldalon az uniós országok átoltottsági sorrendben, jobbra a lakosságarányos Covid-
halálozásuk – Forrás: Európai Bizottság / ECDC

A cikkek referálója
Dr. Fövényi József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

https://www.facebook.com/gabor.kemenesi/posts/5159763744052901
https://www.facebook.com/gabor.kemenesi/posts/5159763744052901
https://twitter.com/EU_Commission/status/1463119478099693571
https://telex.hu/koronavirus/2021/11/23/covid-vakcina-oltas-atoltottsag-halalozas-osszefugges-eu-unios-orszagok
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A COVID járvány negyedik hullámá-
nak mai napján (november 17.) a hi-
vatalos adatok szerint a napi új fer-
tőzöttek száma: 10.265, elhunytak 
száma: 178. Kórházi ellátást igény-
lők száma: 5.852 (+41), közülük 
lélegeztetőgépre szorulók száma: 
565 (+20), aktív fertőzöttek száma: 
115.383 (+8.789).

A számok meredeken 
emelkednek, a  
járvány tombol

Napi 178 halott, az heti ezer – egy 
falunyi – akkor, ha a számuk nem 
emelkedik tovább. De fog.

565 lélegeztetett beteg az legalább 
másfélszer, inkább kétszer annyi sú-
lyos állapotú beteget jelent, aki már intenzív ellátásra szo-
rulna – ha lenne számára hely. 

A diagnosztizált új fertőzöttek több, mint egytizede kór-
házi felvételre szorul – azaz sokkal több fertőzött lehet, de 
napi többszáz betegfelvétel, a már ápolt betegek számá-
nak 10 százalékos napi növekedése is hatalmas szám, óri-
ási terhet ró a mentőszolgálatra és a felvevő kórházakra. 

Gőzerővel dolgozva is belefulladnak a betegekbe az 
Sürgősségi osztályok (SBO-k), újabb és újabb osztályokat 
alakítanak át és nyitnak meg a COVID ellátáshoz, ide sze-
mészeket, urológusokat, sebészeket és ezen osztályok nő-
véreit átvezényelve. 

Az intenzív osztályok (ITO-k) – noha itt is újra újabb és 
újabb részlegeket nyitnak – telítődnek. És ez nem meg-
lepetés: láttuk a környező országokban az esetszámok 
drámai növekedését, de itthon a jól induló, ám lelassuló 
oltáskampányon kívül nem történt érdemi megelőző in-
tézkedés. Az ITO-k pedig egy ponton túl racionálisan nem 
bővíthetőek tovább. Hiába van elég gép, ha a személyzet 
egyre fogyott az előző járvány óta. Megbetegedtek és 
meghaltak, kiégtek és kiléptek. Megfelelő számú szaksze-
mélyzet nélkül pedig nincs valódi intenzív terápia.

A most kijött miniszteri rendelet 20 intenzív ágyra 1 
szakorvost (őszintén reméljük, aneszt-ito szakorvost), egy 
orvost (bármilyet?!) és 5 nővért ír elő minimumfeltétel-
ként. Az utasítás a nővérektől elvárt tudást sem részletezi, 
emellett szemérmesen hallgat a szükséges gyógytorná-
szokról, fizioterapeutákról, a sokszor túlsúlyos betegek 
mozgatásához, forgatásához szükséges további személy-
zetről. 4 betegre egy nővér – négyágyas szoba esetén 1 

nővér/szoba. Kisebb szobák esetén nem jut nővér min-
denhova. Mindez a szakmai standardok, előírások súlyos 
felhígítását jelenti, valódi intenzív ápolás helyett megfe-
szített rohanást. A legnagyobb baj mégis az, hogy az előző 
hullámban több helyen ezt az arányt sem tudták tartani, 
s most is egyre inkább ez a veszély fenyeget. A végered-
mény akkor is a lélegeztetett betegek nemzetközi össze-
hasonlításban is igen nagy arányú halálozása volt – most 
sem lesz ez másként.  A szakma véleménye szerint pedig a 
magas halálozás nem a gépek, nem az orvosok, hanem a 
nővérek, szakdolgozók hiányával magyarázható.

Az ITO-s helyek telítődése mindenképpen a betegek 
korábbi ápolási helyeiken való feltorlódását jelenti. Az 
innen-onnan odavezényelt, méltatlan körülmények közé 
szállásolt, más betegcsoportok ellátásához szokott sze-
mélyzet létszáma itt is gyorsan elégtelenné válik a hatal-
mas betegszám ellátásához. Az egyre inkább fulladó, rom-
ló állapotú betegeket nincs hova továbbadni, a limitált 
számú  felszabaduló intenzíves ágy betöltéséről a döntés 
javarészt erre a szintre tolódik. Az idős, rossz állapotú be-
tegek nagy része itt is hal meg – hatalmas pszichés terhet 
róva a sokszor fiatal, más szakterületen tanuló, tapaszta-
latlan orvosokra és nővérekre. 

Mindhárom területen – SBO, osztályok, intenzívek – fo-
lyamatos és megfeszített munka folyik, lényegében éjjel-
nappal. Tudjuk, ez máshol sincs másképp, mert sehol nem 
lehet fenntartani olyan egészségügyet, amelyik ekkora 
terhelésre felkészült tartalék kapacitásokkal rendelkezik. 
De lehet indikátorokhoz kötött, ismert menetrend és nem 
pedig folyton változó szabályok szerint dolgozni, jobban 
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megbecsült és megfizetett túlmunkával. Ehelyett Magyar-
országon az ügyeleti díjakat mindmáig nem rendezték, így 
a túlhajszolt személyzet éjjel és hétvégén, ünnepnapokon 
a normál óradíjánál is kevesebbért küzd a rájuk bízott éle-
tekért.

A szakdolgozói béremelés messze elmaradt mind az el-
végzett munka társadalmi jelentőségétől, mind az orvo-
sokétól – összességében a nagyon megérdemelttől. És ez 
nemcsak igazságossági kérdés: ma az egészségügyben a 
szakdolgozói hiány jelenti a legnagyobb kihívást a korsze-
rű működés szempontjából. 

És – hogy a kép teljes legyen –, az egész küzdelemből 
szinte semmi nem hallatszik ki az egészségügy falain kívül-
re. Ennek megfelelően az emberek nem is nagyon vesz-
nek tudomást a járványról, a napokban még maszk nélkül 
jártak meccsekre, koncertekre, pártgyűlésekre, töretlenül 
és minden korlátozás nélkül látogathatóak az éttermek és 
szórakozóhelyek. Mindennek a súlyát nem ők, hanem az 
egészségügyben  dolgozók érzik az egyre nagyobb fizikai–
lelki terhelés miatt.

Nem érezzük úgy, hogy megbecsülik a 
munkánkat!

Ne értsék félre, nem a taps, a beküldött pizza hiány-
zik, de van valami súlyosan disszonáns abban, ha valaki 
otthonától távolra vezényelve, megkérdőjelezhető körül-
mények között elhelyezve napi 12–24 órákat megfeszítve 

A hatvani kórház orvosának tapasztalatai alapján az in-
tenzívre kerülők vonatkozásában ugyanakkor valamivel 
rosszabb ez az arány. 

A szakértők egyetértenek abban, hogy nagyon kevés az 
esélye annak, hogy harmadik oltás után súlyos lefolyású 
betegség alakuljon ki. Azzal kapcsolatban ugyanakkor, 
hogy az oltottak hány százaléka kerül kórházba nincs hi-
vatalos statisztika, így Zacher Gábor, a hatvani kórház sür-
gősségi osztályának orvosa saját tapasztalatairól számolt 
be az ATV híradójának.

Minden tizedik oltatlanra jut egy oltott, aki a kórházban 
van. Az intenzív osztályra kerülők, illetve a géppel léle-
geztettek arányában is picivel rosszabb az arány, ott talán 
minden hetedik oltatlanra jut egy oltott – mondta Zacher 
Gábor.

Zacher szerint fontos hangsúlyozni, hogy az oltás nem 
csodaszer, maszkviseléssel, távolságtartással és a felület-
fertőtlenítéssel lehet megelőzni a megfertőződést.

(Forrás: ATV.hu, 2021. november 3., 
fotó: MTI/Vasvári Tamás)

dolgozik a betegek ellátásán, miközben mások korlátozá-
soktól mentesen járnak tömegesen szórakozni, kikapcso-
lódni – potenciálisan fertőzni és megfertőződni.

Lehet újra és újra áldozatot kérni az egészségügytől, an-
nak dolgozóitól. Lehet harmadszor,  negyedszer is. Tényleg 
ez a dolgunk. De tessék megadni a módját!

Enélkül a járvány végére az eddig is sok sebből vérző 
közellátás tönkremegy. Addig is mindenkit el fogunk lát-
ni, ahogy erőnkből és tudásunkból telik – de egy bizonyos 
szint felett már csak háborús körülményekre emlékeztető, 
erősen kompromisszumos módon.

Az, hogy ezt a szintet elérjük-e, nem rajtunk múlik, ha-
nem a kormányzat által hozott szabályokon és a lakosság 
szabálykövetésén.

Ha  magyar társadalom nem akar karácsonyra rengeteg 
halottat, ha ki akarja mutatni megbecsülését az érte küz-
dő hősök iránt, akkor

• rendezzék az ügyeleti díjazást
• emeljék meg érdemben a szakdolgozói béreket
• kezdjék meg az egészségügy problémáinak érdemi ke-

zelését
• de legfőképpen: lassítsuk le együtt a betegek számá-

nak növekedését, a kórházak elözönlését, különben 
nagyon szomorú karácsonya lesz rengeteg családnak!

(Forrás: Magyar Orvosi Kamara elnöksége, 2021. november 17., 
Fotó: MTI/Balázs Attila)

ZACHER: TÍZ OLTATLAN COVIDOSRA 
JUT EGY OLTOTT BETEG A KÓRHÁZBAN

http://www.atv.hu/belfold/20211101-zacher-minden-tizedik-oltatlanra-jut-egy-oltott-a-korhazban
https://mok.hu/hirek/mokhirek/levegot
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OKBÓL IS CSÖKKEN A HALÁLOZÁS 
VALÓSZÍNŰSÉGE

Az amerikai járványügyi központ adatai szerint a Pfizer/
Biontech és a Moderna koronavírus elleni védőoltását 
megkapók körében a más okból történő elhalálozás 
kockázata is jelentősen csökkent. Az okok még nem vi-
lágosak, de nem ismeretlen a jelenség.

 
Az amerikai járványügyi megelőzési központ (CDC) ada-

tai szerint nem csak a koronavírus elleni hatékony véde-
lem a pozitív velejárója a Pfizer/Biontech és a Moderna 
vakcinákkal történő oltásnak – hívta fel a központ tanul-
mányára a figyelmet a The Economist című gazdasági heti-
lap. Az adatok ugyanis azt mutatják, hogy a két vakcinával 
teljes körűen beoltottak körében háromszor alacsonyabb 
a bármilyen más okból történő elhalálozás valószínűsége 
is, mint az oltatlanoknál.

A CDC a vizsgálatban több mint 11 millió amerikai ada-
tait vizsgálta, 2020 decemberétől, az oltási kampány kez-
detétől kezdve egészen 2021 júliusáig, és rögzítették a 
körükben bekövetkezett haláleseteket és azok okait is. A 
vizsgált népességből ez alatt az idő alatt összesen 6 mil-

lióan kaptak Covid-19 elleni védőoltást. A kutatók elkü-
lönítették az oltottak körében előfordult haláleseteket 
az oltatlanokétól. Arra jutottak, hogy a koronavírushoz 
köthető elhalálozások figyelmen kívül hagyása mellett is 
(a nemre és a korra vonatkozó hatások figyelembe vétele 
mellett is) az oltottaknak jóval kisebb volt az esélyük az 
elhalálozásra, mint az oltatlanoknak.

A Moderna vagy a Pfizer/Biontech vakcinával kétszer ol-
tottaknál évesítve a 100 főre jutó halálesetek száma 0,35 
fő volt, míg az oltatlanok körében 1,11 fő volt ugyanezen 
arány. A lap szerint a jelenség minden társadalmi csoport, 
rassz, etnikum és korosztály körében megfigyelhető volt.

Nem ez az első eset, hogy az egyik betegség ellen ki-
fejlesztett oltás védelmet biztosíthat más halálesetekkel 
szemben is. Bár a szezonális influenza a téli időszakban 
bekövetkező halálesetek mintegy 5 százalékáért felelős 
csak az Egyesült Államokban évről évre, ennek ellenére 
széleskörű tanulmányok állnak arról rendelkezésre, hogy 
az ellene beoltottak halálozási rátája 50 százalékkal ala-
csonyabb.

https://www.economist.com/graphic-detail/2021/10/27/people-with-covid-jabs-have-been-less-likely-to-die-of-other-causes?utm_campaign=coronavirus-special-edition&utm_medium=newsletter&utm_source=salesforce-marketing-cloud
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COVID FERTŐZÉS VS. VÉDŐOLTÁS
A friss Covid-fertőzésen átesett oltatlanoknak ötször 
akkora lehet az esélye az újrafertőződésre, mint a vak-
cina által immunizált, korábbi infekción nem átesett 
személyeknek – állítja az amerikai Betegségmegelőzé-
si és Járványügyi Központ (CDC) heti beszámolójában 
megjelent vizsgálat.

A kutatócsoport következtetése szerint a vakcina maga-
sabb, erősebb és konzisztensebb immunitást adhat a ko-
ronavírus miatti kórházba kerüléssel szemben, mint maga 
az infekció. A hatás pedig legalább hat hónapig tart.

A CDC igazgatója, Dr. Rochelle Walensky úgy nyilatko-
zott, miszerint ez újabb bizonyítékot szolgáltat a korona-
vírus elleni vakcinák fontosságáról azoknál az egyéneknél 
is, akik korábban már átestek egy fertőzésen. Kiemelte, 
hogy az eredmények alátámasztják a vakcinák súlyos 
koronavírusos megbetegedéssel szembeni védelmét is. 
Véleménye szerint a Covid-19 és a megjelenő variánsok 
megállításának legjobb módja továbbra is a széles körű 
oltási program és az olyan prevenciós lépések, mint a 
maszkviselés, a gyakori kézmosás, a fizikai távolságtartás, 
valamint betegség esetén az otthoni karantén.

A kutatás során a tudósok a több mint kétszázezer koro-
navírusos és gyanítottan covidos beteg hospitalizáció ada-
tait tartalmazó VISION hálózat statisztikáit tekintették át. 
Az adatbázisban kilenc amerikai tagállam 187 kórházának 
január és szeptember között rögzített eseteit vizsgálták. 
Ezek között 94.000 koronavírus gyorsteszttel és 7.300 la-
boreredménnyel alátámasztott covid-fertőzést találtak.

Az eredmények szerint azoknál az oltatlan személyek-
nél, akiknél a kórházi felvételt megelőzően 3-6 hónappal 
korábban Covid-infekció zajlott le, öt és félszer nagyobb 
eséllyel állapított meg az adatvételkor a labor korona-
vírusos újrafertőződést, mint azoknál, akik Pfizer vagy 
Moderna oltást kaptak a kórházi felvételt megelőző 3-6 
hónapban. Az arányok abban az időszakban is érvényesek 
voltak, amikor a delta variáns volt a domináns.

A Moderna által nyújtott védelem magasabb fokúnak 
bizonyult, mint a Pfizeré. Emellett az idősebbek esetében 
erőteljesebbnek is mutatkozott a protektív hatás, mint a 
65 év alattiak körében.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy ezek a becsült számok az 
idővel változnak, ahogy csökken az immunitás mértéke. 
A továbbiakban érdemesnek tartják azt a témát is köze-
lebbről megvizsgálni, hogy a pandémia előrehaladtával 
miképp változik az infekció és a vakcina által létrejött im-
munitás szintje.

Az elemzés nem tért ki a Johnson&Johnson vakcinája 
által nyújtott védelemre sem: az ezzel az oltóanyaggal im-
munizáltaknak jelenleg azt javasolják, hogy az első vakci-
na után legalább két hónappal később egy emlékeztetőol-
tást is adassanak be.

Összességében azt a tanácsot fogalmazták meg a szer-
zők, hogy mindenki a lehető leghamarabb oltassa be ma-
gát Covid-19 ellen – azok is, akik már átestek egy fertőzé-
sen.

(Forrás: CDC: Morbidity and Mortality Weekly Report 
a Medscape nyomán, 2021. november 6.)

Egészségtudatosabbak az oltást kérők

Ennek egyik oka az lehet, hogy az oltást kérők általános 
egészségi állapota jobb azoknál, mint akik nem oltatják 
magukat. Általában a magukat beoltatókra jellemző, hogy 
több energiát és odafigyelést szentelnek saját egészségi 
állapotuknak és kevesebb egészségügyi szempontból ká-
ros szokásuk van. A tanulmány azonban ezt igyekezett ki-

szűrni és az oltatlan sokaságban olyanokat szerepeltettek, 
akik az elmúlt két évben influenza ellen beoltatták magu-
kat.

Lehetnek más okok is, például az, hogy sok olyan em-
bert tanácsoltak el az oltástól, akiknél valamilyen egész-
ségügyi probléma miatt extra kockázatot jelenthetett 
volna a vakcina beadása. Így az oltatlanok között nagyobb 
eséllyel fordulhattak elő olyanok, akik komplexebb egész-
ségügyi problémával küzdöttek. De az is lehet, hogy az 
oltatlanok a járvány alatt ritkábban kértek egészségügyi 
ellátást, mert féltek a megfertőződéstől. Ez ahhoz vezet-
hetett, hogy sok komoly betegséget túl későn diagnoszti-
záltak ezeknél az embereknél.

Az összefoglaló szerint annak ellenére, hogy a való élet-
ből vett adatok erre utalnak, még mindig valószínűbb, 
hogy az oltottak és az oltatlanok csoportjának összetéte-
lében lehet valami különbség, mint az, hogy az oltásnak 
lenne valamilyen ismeretlen csodatévő hatása, hisz a ha-
lál ellen egyelőre nem létezik védőoltás.

(Forrás: WebDoki, 2021. november 3., a Napi.hu nyomán, 
Fotó: MTI/Bús Csaba)

https://www.medscape.com/viewarticle/961975
https://www.napi.hu/nemzetkozi-gazdasag/oltas-pfizer-moderna-halalozas-egeszseg-betegseg-jarvany.739462.html
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NAGY HATÁSA VAN, 
HA ÖN IS FELVESZI A MASZKOT

A PLOS One tudományos folyóiratban közzétett tanul-
mány két felmérésen alapult, amelyeket az Egyesült 
Államokban és Olaszországban végeztek, olyan orszá-
gokban, ahol súlyos volt a koronavírus-járvány.

 
A vizsgálat bebizonyította, hogy amikor mindkét ország-

ban egyre több ember viselt maszkot, az olyan öngerjesztő 
körforgást hozott létre, amely másoknál is megerősítette 
ezt a viselkedést. A kutatók szerint a koronavírus-járvány 
elleni védekezésként egyre gyakoribb maszkviselés olyan 
társadalmi normát teremtett, amely felbátorítja az embe-
reket, hogy nyilvános helyeken maszkot hordjanak.

Az emberek nagyobb valószínűséggel viselnek masz-
kot, és másokat is erre ösztönöznek, ha a maszkviselés 
mindenütt jelen van – magyarázta Scott E. Bokemper, a 
Yale Társadalmi és Politikai Tanulmányok Intézete és az 
Amerikai Politikai Központ munkatársa, a tanulmány ve-
zető szerzője. A tanulmány azt is kimutatta, hogy az Egye-
sült Államokban hatékonyabbak azok a közegészségügyi 
kampányok, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az embe-
rek mások védelmében viseljenek maszkot, mint azok a 

felhívások, amelyek azt emelik ki, hogy a maszkok ho-
gyan védik a viselőt.

A tanulmányon a Yale kutatói a Columbia Egyetem mun-
katársaival, valamint olaszországi és svájci intézményekkel 
közösen dolgoztak. A kutatók 2020. október 1. és október 
22. között az Egyesült Államokban, valamint 2020. októ-
ber 22. és november 8. között Olaszországban végeztek 
felmérést. Abban az időben az Egyesült Államokban nem 
volt országosan kötelező a maszkviselés, míg Olaszország-
ban igen. Az amerikai és az olasz felmérésben 3100, illet-
ve 2659 válaszadóból álló minta szerepelt.

„Nem láttunk bizonyítékot arra, hogy a maszkot viselő 
emberek számának növekedése ösztönözte volna a maszk 
használatának mellőzését” – mondta Gregory A. Huber, 
a Yale politológia professzora, a tanulmány társszerzője. 
„Inkább azt tapasztaltuk, hogy az emberek nagyobb va-
lószínűséggel követték a társadalmi normát azáltal, hogy 
maszkot viseltek, vagy közbeléptek, amikor olyan valaki-
vel találkoztak, akinek az orráról lecsúszott a maszk.”

(Forrás: MTI, HVG.hu, 2021. október 18., 
Fotó: MTI / Krizsán Csaba)

KICSI AZ ESÉLY, HOGY COVIDBAN 
MEGHALJANAK AZ OLTOTTAK, KIVÉVE...

A COVID-19 ellen beoltott emberek nagy valószínűség-
gel nem halnak bele a koronavírus fertőzésbe, kivéve, 
ha nagyon idősek, és már a fertőzés előtt súlyos beteg-
ségeik voltak – mutatta ki egy olaszországi tanulmány.

Az Országos Egészségügyi Intézet (ISS) tanulmánya, 
amely a COVID-19 okozta halálozásokról szóló rendsze-
res ISS-jelentésben szerepel, megállapította, hogy az ol-
tás ellenére elhunyt emberek átlagéletkora 85 év volt és 
átlagosan öt alapbetegségük volt. Az elhunyt beoltottak 
között több volt a súlyos szívbeteg, a demens és a rákos. A 
be nem oltottak átlagos halálozási életkora 78 év volt, át-
lag négy társbetegség mellett. Az idén február 1. és októ-
ber 5. között elvégzett elemzés 671 be nem oltott és 171 
mindkét vakcinát megkapó COVID-19-ben elhunyt adatait 
elemezték.

Olaszországban 38.096 COVID-halálozás történt a vizs-
gált időszakban. Ezek közül 33.620 nem volt beoltva, 
2.130-an csak egyszeri adagot kaptak, vagy röviddel az ol-

tás után fertőződtek meg, még mielőtt az antitestek kép-
ződhettek volna, és 1.440-en voltak teljesen beoltva.

A hónap elején Olaszország elérte azt a célt, hogy 12 
éven felüli lakosságának 80%-át teljes körűen beoltsák. 
Ez a küszöb, amely a kormány szerint már jelentős fokú 
biztonságot kínál a vírussal szemben. (Magyarországon 
ugyanebben az időpontban 60% körüli az átoltottság – a 
referáló megjegyzése.)

Annak ellenére, hogy elérték ezt a célt, a kormány októ-
ber 15-től kötelezővé tette a COVID-19 oltási igazolványt 
minden munkavállaló számára, mintegy európai teszt-
ként. (Ez azt jelenti, hogy csak a beoltottak dolgozhatnak). 
A lépés több városban, köztük a fővárosban, Rómában is 
heves tiltakozásokat váltott ki. (Magyarországon október 
utolsó hetében még csak lehetőségként vetette fel a kor-
mány az oltottságot, mint a munkavégzés feltételét, de 
nem rendelte el és a munkaadókra hárította a döntés sú-
lyát – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Reuters Health Information, Milánó, 2021. október 25.)

https://hvg.hu/tudomany/20211017_maszkviseles_osztonzese_tanulmany_covid
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A MOBIL OLTÓPONTOK

Július eleje óta csaknem 140 
ezer embert oltottak be Bécsben 
Covid-19 ellen, 50 százalékukat va-
lamilyen előzetes regisztrációt nem 
igénylő mobil oltóponton. „Az oltás 
megy az emberekhez” módszerrel 
a nyár folyamán 13,1 százalékkal 
tudták növelni a beoltottak számát. 
Szeptemberben megkezdték a har-
madik oltások beadását is.

Oltóbuszok, oltóhajó, oltás a koncer-
ten, a cirkuszban, a Stephansdomban, 
a lakótelepeken, a szupermarketben 
és a bevásárlóközpontban – Bécsben 
egész nyáron át a legváratlanabb he-
lyeken, előzetes regisztráció nélkül le-
hetett koronavírus elleni oltást kérni. 
Július eleje és szeptember vége között 
70.030 ember élt az alkalommal, ami 
nagyjából a fele az ebben az időszak-
ban beoltott 139.229 embernek. A 
legnépszerűbbek az oltóbuszok voltak, ahol 9.949-en kér-
tek oltást, ezeket a Lugner City bevásárlóközpont (9917), 
a szupermarketek (8825), a Bécsi Városházánál felállított 
mobil oltópont (7.232), valamint a Stephansdom (5.690) 
követte. Ezen kívül az Austria Centerben is kínáltak elő-
zetes regisztráció nélküli oltást, méghozzá szabad oltó-
anyag-választás mellett. Ennek keretében 69.199 embert 
tudtak immunizálni a nyár folyamán.

Bécsben jelenleg a lakosság 64 százaléka kapta meg leg-
alább az első Covid-19 elleni oltását, a teljes védettséget a 
lakosság 61 százaléka szerezte meg az egy, illetve kétada-
gos oltásokkal. A 30–50 éves korcsoport átoltottsága 70 
százalékos, az 50–80 éveseké 80 százalék, a még ennél is 
idősebbeké pedig 90 százalék körül van.

Harmadik oltás felvételére az osztrák fővárosban 2021. 
szeptember 2. óta van lehetőség, egyelőre az idős- és ápo-
lási otthonokban oltanak, valamint a kórházi dolgozók im-
munitását frissítik fel. A harmadik oltást eddig 22.044-en 
kapták meg Bécsben, az idősotthonok lakói és az egész-
ségügyi dolgozók után a pedagógusok és az óvodai dol-
gozók jönnek, illetve megint jelentkezhetnek majd egész 
cégek a dolgozóik újraoltására. Ausztriában egyébként a 

rizikócsoportok (65 év felettiek, krónikus betegek és azok, 
akik sok emberrel találkoznak) és az Astra Zenecával oltot-
tak a teljes immunizációt követő 6–9 hónap elteltével ve-
hetik fel a harmadik oltást, míg a többiek 9–12 hónappal a 
második oltás után. Bécsben éppen ezért úgy számolnak, 
hogy a harmadik oltások várhatóan 2022 júniusáig eltar-
tanak majd, de erre is kidolgoznak egy pontos menetren-
det.

Még a harmadik oltások és az influenza elleni oltás 
előtt megújította a város az oltásmenedzsment rendsze-
rét, amely a város honlapján, illetve mobiltelefonos alkal-
mazáson keresztül érhető el. Az újításnak köszönhetően 
nemcsak egyszerűbb lett az időpontfoglalás, de a rendszer 
már emlékeztetőt is küld az időpont előtt, tájékoztat az 
aktuális oltási akciókról, illetve csoportos időpontfoglalás 
is lehetséges például családok számára.

 
(Forrás: Eurocomm-PR / Bécs Város Külképviseleti Irodája, 

2021. október 18.)

Fotó: Oltópont a Stephansdomban © PID / Jobst
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Még mindig egymásnak adják a kilincset a harmadik 
hullám poszt-covidos betegei a Szent Ferenc Kórház am-
bulanciáján, miközben már érkeznek a negyedik hullám 
betegei is. Az ellátási forma rendkívül drága, a finanszí-
rozás egyelőre nem fedezi a költségeket. Nagy kérdés az 
is, hogy a negyedik hullám az eddigiektől eltérő poszt-
covidos tüneteket okoz-e. Az elmúlt hónapok tapaszta-
latairól a Szent Ferenc Kórház főigazgatója számolt be.

Toldy-Schedel Emil az InfoRádióban elmondta, a fekvő-
beteg poszt-covid osztályoknak a szükségessége általában 
a járványhullámok felfutását követő 10–12 nappal indul 
el, és nagyjából a hullámok lecsengése után 3-4 hónapig 
még nélkülözhetetlenek. A betegek általában a hullámot 
követően 3-4 héttel jelentkeznek nagyobb számban poszt-
Covid ellátásra, aminek az időigénye általánosságban 3–5 
hónap között van, de az érintett betegek 6–8 százalékánál 
8–10 hónapos intervallumban szükséges.

A leggyakoribb poszt-Covid tünetek a légzőszervi és 
kardiológiai tünetek. Ezek egy része ártalmatlan, de kel-
lemetlen – ide sorolhatók a ritmuszavarok, a különböző 
úgynevezett mellkasi szenzációk, valamint a köhögéssel 
kapcsolatos zavarok. A leghosszabb ideig a mentális tüne-

tek tartanak, míg a legkésőbb jelentkező a poszttraumás 
stressz szindrómához hasonlatos poszt-covidos mentális 
tünetegyüttes – magyarázta a szakember.

Tapasztalataik szerint a hosszú ideig lélegeztetőgépen 
lévő betegeknél, akik esetében a tüdő nagymértékben 
roncsolódott, a poszt-covidos fulladásos tünetek a jellem-
zőek és hosszabb ideig tartanak. A mentális tünetek ugyan-
akkor nem az intenzív- vagy a Covid-osztályokat megjárt 
betegeknél a leggyakoribbak és leghosszabb idejűek, ha-
nem a karantént egyedül, otthon átélteknél – hajhullással, 
depresszióval és elbutulással járó szindrómákkal. 

Gyerekeknél gyakorta jelentkezik tanulásnehézség, 
újonnan kialakuló diabétesz, megléte esetén annak sú-
lyosbodása, mentális eltérések és memóriazavarok, amik 
szintén nem a Covid súlyosságával korreláló eltérések.

Minden ellátó küzd szerte a világon azzal, hogy a poszt-
Covid ellátás és -rehabilitáció személyzeti és technikai 
szinten nagyon hasonló egy kardiovaszkuláris rehabilitá-
cióhoz, de a gyógyszer- és munkaigénye lényegesen több, 
így az egészségbiztosítási támogatásból „nem jön ki”, 
ezért kérjük, ha tudják, támogassák ezt a fajta ellátást” – 
zárta szavait a főigazgató.

(Forrás: infostart.hu, 2021. november 14.)

COVID: EGY ÉVIG SZÍVBETEGSÉGEKKEL 
ÉS VÉRRÖGÖKKEL SZÁMOLHATNAK 
A NEM SÚLYOS ÁLLAPOTÚ BETEGEK 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 kerülő 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 nyomán, 2021. október 8.)

https://infostart.hu/belfold/2021/11/11/ezek-a-poszt-covidos-tapasztalatai-a-szent-ferenc-korhaznak
https://infostart.hu/belfold/2021/11/11/ezek-a-poszt-covidos-tapasztalatai-a-szent-ferenc-korhaznak
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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A pandémia során sokszor szóba 
került a nyájimmunitás fogalma, 
ám legtöbbször a nagy populációk-
kal kapcsolatban – országos, illetve 
globális szinten. Természetesen, ha 
világméretű távlatokban gondolko-
dunk, akkor a nyájimmunitás (amit 
nagyjából akkor érünk el, ha a Föld 
lakosságának 80 százaléka immunis-
sá válik a SARS-CoV-2-re) rettenete-
sen távolinak tűnhet még.

 
A valóság azonban ennél sokkal ösz-

szetettebb. A nyájimmunitás ugyanis 
igazából lokális jelenség: ha a helyi 
társas csoport immunitása nagyon 
magas, akkor a csoporton belüli fer-
tőzés aránya nagyon alacsony. Persze 
ez sem tökéletes védelem – egy hihetetlenül kiterjedt vi-
lágban élünk, ahol mindenki mindenkivel kapcsolatban 
van –, ám a lokális nyájimmunitásban történő gondolko-

dás közelebb juttathat annak megbecsüléséhez, hogy hol 
térhet vissza a leggyorsabban az élet a normális kerékvá-
gásba.

A CSALÁDI NYÁJIMMUNITÁS 
IS BEKERÜLHET A SZÓTÁRUNKBA

COVID-19, HIPERGLIKÉMIA 
ÉS ÚJONNAN KIALAKULT DIABÉTESZ

Bizonyos krónikus betegségek, köztük a cukorbetegség, 
nagyobb gyakorisággal fordul elő a 2019-es koronaví-
rus-betegségben (COVID-19) szenvedőkben, az állapot 
súlyosbodását eredményezik és a halálozás fokozott 
kockázatával járnak együtt. 

Az enyhe vércukorszint emelkedés szintén gyakori a 
COVID-19-betegeknél, és még a nem cukorbetegek ese-
tében is kedvezőtlenebb kimenetellel jár. A közelmúltban 
számos tanulmány számolt be a COVID-19-hez kapcsoló-
dó, újonnan fellépő cukorbetegségről. 

A kórházi felvételt követően újonnan kialakuló diabé-
tesz jelenségét korábban más vírusfertőzések és akut be-
tegségek esetén is megfigyelték. A COVID-19-ben szenve-
dő betegek újonnan kialakuló cukorbetegségének pontos 
mechanizmusai nem ismertek, de valószínű, hogy számos 
összetett, egymással összefüggő folyamat játszik szere-

pet, beleértve a korábban nem diagnosztizált diabéteszt, 
a stressz ill. a szteroidok által kiváltott hiperglikémiát és a 
koronavírus fertőzés okozta súlyos akut légzőszervi szind-
róma közvetlen vagy közvetett hatásait a béta-sejtekre. 
Sürgősen szükség van olyan kutatásokra, amelyek segítik 
az ilyen betegek kezelési módjait. 

Tekintettel az újonnan kialakuló cukorbetegségben 
szenvedők megnövekedett halálozására, a kórházi proto-
kolloknak tartalmazniuk kell az akut hiperglikémia, köztük 
a diabéteszes ketoacidózis felismerésére és kezelésére 
irányuló erőfeszítéseket a kórházban ápolt betegeknél. 
Nem ismert, hogy az újonnan kialakult cukorbetegség tar-
tós marad-e, mivel ezeknek a betegeknek a hosszú távú 
követése korlátozott. Prospektív anyagcsere-vizsgálatokra 
lesz szükség, hogy megértsük az etiológiát, tisztában le-
gyünk a prognózissal és a kezelési lehetőségekkel.

(Forrás: Diabetes Care, 2021 október; dc211318.)

https://doi.org/10.2337/dc21-1318
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A nyájimmunitás kérdését nem is tudnánk közelebbről 
megvizsgálni, mint a háztartások szintjén – gyakorlatilag 
a „családi nyájimmunitás” fogalmát alkalmazva – ami 
a JAMA Internal Medicine-ben közölt publikáció fő té-
mája.

A kutatást Svédországban végezték, arra alapozva, 
hogy az egészségügyi rendszerükben gyakorlatilag az 
ország összes lakosáról tárolnak adatokat. Ezzel egy 
közel 1,8 milliós kohorsz jött létre. A kutatás designja 
meglehetősen okos volt.

Először is azonosítottak mindenkit, aki 2021. április 1. 
előtt immunizálódott. Fontos, hogy az immunizáció és 
nem az oltás kifejezést használtam, mivel a csoportba be-
levették a korábbi fertőzötteket is, ahogy az teljesen he-
lyénvaló is akkor, ha nyájimmunitásról gondolkodunk. Ezt 
követően egy kéthetes várakozóidőt építettek be, hogy az 
április 1-én nem kiszűrt infekciókat is kizárják. Április 15-
ével pedig elkezdték nyomon követni az új fertőzéseket 
egyetlen nagyon egyszerű kérdés segítségével: Ha lenne 
a háztartásban egy immunizált személy, az megvédené-e 
az ugyanott lakó nem immunizált személyt attól, hogy el-
kapja a koronavírust?

Az eredmények meglehetősen drámainak bizonyultak. 
Azokban a családokban például, ahol ketten laktak egy fe-
dél alatt, ha az egyikük immunizálva volt, az a másik em-
bert 45 százalékban megvédte az infekciótól.

  
A nagyobb családok vizsgálata azt is lehetővé tette, hogy 

megfigyeljék a dózis-válasz hatást. Az öttagú családokban 

minden egyes immunizált személlyel jelentősen csökken a 
nem immunizált családtagok fertőzésének aránya.

  
Sőt mi több: ha az öttagú családból négyen immunizál-

tak, az ötödik családtag 97 százalékkal ritkábban esett át 
fertőzésen, mint azokban az ötfős családokban, ahol senki 
sem volt immunizált. A családi nyájimmunitás nagyon is 
valós jelenségnek tűnik.

Ugyanakkor az elemzésnek van egy meglehetősen egy-
értelmű korlátja – amit, a legnagyobb döbbenetemre nem 
említett a cikk, a publikáció egyébként minden pozitívuma 
ellenére sem. Honnan is tudhatjuk, hogy a nem immuni-
zált családtag valóban nincsen immunizálva? A szerzők 
immunizációs definíciójába az oltás vagy a pozitív PCR 
teszt tartozott bele, de könnyű elképzelnünk, hogy volt 
olyan családtag, aki az infekció ellenére nem lett tesztelve 
– mert aszimptomatikus volt vagy mert egyértelmű volt, 

hogy koronavírusos. Ez a korábbi infekció min-
denképp védhette őket a későbbi fertőzésektől, 
tehát az is lehet, hogy amit itt látunk, az csupán 
a fogékonyak rossz kategóriába sorolása.

Mindazonáltal a szerzők elvégeztek egy szen-
zitivitási elemzést is, ahol a csupán vakcinával 
történő immunizációt vizsgálták és az eredmé-
nyeik megnyugtató módon hasonlóak voltak.

Röviden összefoglalva: amit látunk, az bizo-
nyítékul szolgálhat arra, hogy a (saját döntés 
vagy kizáró okok miatt) nem immunizált család-
tagokat is megvédhetjük azzal, ha saját magun-
kat védjük. És amennyire a család a társadalom 
mikrokozmosza, úgy egymást is hasonlóképpen 
védhetjük a nagyobb közösségekben.

(Forrás: Medscape, Dr. F. Perry Wilson, a Yale 
Egyetem professzorának kommentárja a Medscape-nek 

a WebDoki tolmácsolásában, 
2021. október 16.)

https://www.medscape.com/viewarticle/960617


A COVID ÚJ MUTÁCIÓI FEJLŐDHETNEK 
KI A FEHÉRFARKÚ SZARVASOKBAN

Az egyre szaporodó jelentések, miszerint fehérfarkú 
szarvasok fertőződtek meg SARS-CoV-2-vel, és egyes 
egyedek meg is betegedtek a COVID-19-ben, valamint 
az állatkerti állatok és házi kedvencek folyamatos fer-
tőzései és megbetegedései nyomán egyes szakértők 
komolyan aggódnak amiatt, hogy az állatokban kifej-
lődhetnek új mutánsok és ezek közvetlenül az állatról 
emberre is átterjednek. Eddig többnyire emberek fer-
tőzték meg az állatokat. A nebraskai Lincoln Children’s 
Zoo három hópárduca nemrégiben elpusztult a 
COVID-19 szövődményei miatt. Az állatkert két tigrise 
is elkapta a vírust októberben, de azóta felépültek.

Ugyanez történt a Washington DC-ben található 
Smithsonian Nemzeti Állatkertben szeptemberben, ami-
kor hat afrikai oroszlán, egy szumátrai tigris és két amuri 
tigris COVID-19-tesztje pozitív lett. Az állatkert munkatár-
sai nem tudták pontosan meghatározni a fertőzés forrását.

Júliusban az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisz-
tériuma arról számolt be, hogy a SARS-CoV-2 elleni an-
titesteket fehérfarkú szarvasokban mutatták ki Illinois 
államban, Michigan államban, New Yorkban és Pennsyl-
vaniában, ami azt jelzi, hogy az állatok megfertőződtek a 
vírussal. Az ügynökség augusztusban arról is beszámolt, 
hogy a mintavétel során tényleges vírust találtak szarva-
sokban Ohio államban.

Legutóbb a Penn State Egyetem kutatói novemberben 
online publikáltak egy nyomtatás előtt álló tanulmányt, 
amely kimutatta, hogy Iowában egyre több szarvas tesztje 
lett pozitív, ami valószínűsiti, hogy a vírus emberről szar-
vasra és szarvasról szarvasra terjed.

Az emberek a fertőzések vélhető terjesztői a szarva-
sok között – mondta Angela Bosco-Lauth, PhD, DVM, az 
orvosbiológiai tudományok adjunktusa a Colorado Állami 
Egyetemen. De a másik irányba haladva kevésbé valószí-
nű, hogy a szarvasok megfertőzik az embereket, mondta. 
„Elég minimális annak a valószínűsége, hogy egy ember 
elkapja a vírust egy éppen lelőtt szarvastól” – mondta 
Bosco-Lauth a Medscape Medical Newsnak. Ezt azonban 

nem lehet teljesen kizárni – mondta. A SARS-CoV-2 ese-
tében „amit látunk, az meglehetősen példátlan a törté-
nelemben” – mondta Bosco-Lauth, utalva világszerte a 
fertőzések hatalmas számára.

Ami még aggasztóbb, az egy új variáns megjelenése, kü-
lönösen a házi- és haszonállatokban – mondta. „Láttuk a 
Deltával és más variánsokkal, hogy a mutációk meglehe-
tősen könnyen keletkeznek, és a gazdaszervezethez alkal-
mazkodnak.”

Bosco-Lauth és munkatársai nemrégiben macskákkal, 
kutyákkal, hörcsögökkel és görényekkel végeztek kísérle-
teket, hogy nyomon kövessék a SARS-CoV-2 evolúcióját 
ezekben az állatokban. Azt találták, hogy a vírus gyorsan 
megváltozott, különösen a macskákban és a kutyákban.

Tekintettel arra, hogy a macskák különösen érzékenyek 
a COVID-19 fertőzésre, és az emberek közvetlen közelé-
ben élnek, „ez a legvalószínűbb helynek tűnik, ahol lát-
hatják az emberek és állatok közötti oda-vissza átvitelt, 
valamint az átvitelből származó lehetséges változatokat.” 
– mondta Bosco-Lauth.

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési 
Központja (CDC) szerint az emberek viszik át a COVID-19-
et állatokra, beleértve a házi kedvenceket, a haszonálla-
tokat, például a nyérceket és az állatkerti állatokat, de az 
ügynökség hangsúlyozza, hogy még mindig nincs bizonyí-
ték arra, hogy a COVID-19 átterjedhet állatokról az em-
berre, kivéve a tenyésztett nyérceket.

Dániában 2020-ban nyércek millióit irtották ki, hogy 
elhárítsanak egy mutációt, amely az emberről állatra és 
állatról emberre történő átvitel után keletkezett.

A vadászoknak is óvatosnak kell lenniük. A SARS-CoV-2 
nem terjed a véren keresztül – ez egy légúti betegség –, 
és nincs bizonyíték arra, hogy bárki is megbetegedhetne 
a szarvashús evésétől, de egyes államok azt tanácsolják a 
vadászoknak, hogy tegyenek további óvintézkedéseket a 
fehérfarkú szarvasok vadászása során.

A legtöbb szakember azt javasolja a vadászoknak, hogy 
kövessék a CDC-nek a vad kezelésére vonatkozó irányel-
veit, amelyek magukban foglalják a betegnek vagy elhul-
lottnak tűnő állatok begyűjtését. Wisconsinban a maszk 
viselését javasolják, és azt is tanácsolják a vadászoknak, 
hogy kerüljék az elejtett állatok tüdejével, a torok és a 
száj/orrüregével való érintkezést.

Az állami vadászati irányelvek gyors felmérése azt mu-
tatja, hogy a legtöbben a COVID-19 vakcinát javasolják, 
mint a legjobb védekezési módot az esetleges fertőzések, 
még az állati eredetű fertőzések ellen is.

(Forrás: Medscape, 2021. november 17.)
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ERŐTELJESEN BEFOLYÁSOLJÁK EGY 
ORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGÉT 
A HUMÁN BEFEKTETÉSEK

Az ország versenyképességét nem az eszközökbe és be-
tonba fektetett pénz, hanem az emberek egészségére, 
életminőségére, tudására és elégedettségére költött 
források növelhetik érdemben.

Semmiféle gazdasági és fenntartható fejlődés nem kép-
zelhető el testében, lelkében és szellemében ép, kiművelt 
emberfők nélkül – juthatott eszébe Mikola István, az első 
Orbán-kormány egészségügyi miniszterének örökérvé-
nyű mondata mindazoknak, akik meghallgatták a Magyar 
Egészség-gazdaságtani Társaság (META) XV. konferenciá-
ján Csath Magdolna közgazdász, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem professzorának előadását, amelyben az egész-
ségügy és a magyar gazdasági versenyképesség összefüg-
géseit vizsgálta.

Azok az országok lesznek sikeresek a világban, amelyek a 
tudásra és az emberre helyezik a hangsúlyt – vázolta fel a 
manapság tapasztalható változások legfontosabb jellem-
zőjét a közgazdász. – Ezzel a trenddel szemben Magyar-
országon a gazdaságpolitikai döntéshozók a siker kulcsát 
a gazdasági növekedés erőltetésében látják, amelynek 
érdekében gépekbe, eszközökbe és épületekbe pumpál-
ják a pénzt, alacsony adókkal és más kedvezményekkel 
támogatva a globális cégek betelepülését az országba. 
Ugyan a versenyképesség valamelyest növelhető ezzel a 
módszerrel is, ugyanakkor végeredményként szennyezi 
a környezetet, és egészségtelen munkahelyeket teremt. 
A professzor szerint ezzel a stratégiával csapdahelyzetbe 
süpped az ország, mert úgy nő a GDP, hogy közben elma-
rad a minőségi fejlődés.

Azok az országok, amelyekben az egészségminőség és 
a tudás az érték, jobban teljesítenek a versenyképessé-
gi ranglistán – állapította meg az adatokból a közgazdász 
professzor, elsőként a születéskor várható élettartamot 
említve, amely az EU-n belül Magyarországon majdnem 
a legalacsonyabb. Ausztriát nemcsak GDP-ben, hanem a 
várható élettartamban – amely a Covid-pandémia nyo-
mán tovább romlott hazánkban –, és a megelőzhető ha-
lálozások számában is be kellene hoznunk – mondta a 
közgazdász.

A boldog, megelégedett ember termelékenyebben dol-
gozik – hozta a következő mutatót Csath Magdolna. Míg 
hazánk ebben a mutatóban az 5-6 között ingadozik, addig 
a gazdasági versenyképességi ranglistán bennünket meg-

előző országokban, mint Ausztria, Norvégia, Dánia vagy 
Finnország, eléri a tízet.

Míg a 16–44 év közötti magyarok nagyjából ugyanolyan 
mértékben elégedettek egészségi állapotukkal, mint az 
uniós tagállamok polgárai, a szűkebb korcsoportokban 
már kiütköznek a különbségek – folytatta a szakaember. 
– Az első negatív kiingás a 46–64 év közöttiek körében 
mutatkozik meg, a nyugdíjasok tekintetében pedig ismét 
az utolsók között található Magyarország ebben az adat-
sorban. Ezzel szemben Svájcban vagy a Skandináv álla-
mokban a 65 év felettiek is úgy érzik, hogy jó az egészségi 
állapotuk. A várható élettartamra és az egészséggel való 
elégedettségre nagymértékben kihat az 1.000 lakosra jutó 
orvosok és ápolók száma, amely – az OECD adatai szerint 
– ugyancsak messze elmarad a kívánatostól itthon.

Az ipari, gazdasági fejlettséggel összefüggésben meg kell 
még említeni a légszennyezettséget is, ebben a körben 
nemcsak a káros anyagokat kibocsátó üzemek számát, ha-
nem a fűtési technikákat és a lakóépületek korszerűségét 
is figyelembe véve. Mindez ugyanis ugyancsak korrelál a 
korai halálozások számával. Magyarország ezen a listán is 
rossz pozícióban van, mert rendkívül erősen szennyezett a 
levegő, Budapest pedig a legszennyezettebb város az uni-
óban.

A 6,5 százalékos GDP arányos egészségügyi költéssel 
Magyarország a középmezőnybe tartozik az EU-ban, ami 
sokkal alacsonyabb az európai átlagnál, de messze elma-
rad például a szomszédos Ausztria mögött is, ahol ugyan-
ez az arány 10 százalék – mondta Csath Magdolna. Hozzá-
tette, hogy az egészségügyi költésben 2010 és 2019 között 
az euróban egy főre jutó összeg mértékén sem sikerült túl 
sokat javítanunk – Ausztriához képest még rontottunk is – 
a 256 EUR/fő értékkel.

A GDP arányában a magyar kormány 2010 és 2019 kö-
zött a gazdaság ösztönzésére fordította a legtöbb pénzt, 
az összes állami közkiadások sorában erre 8 százalékot 
költött 2019-ben, mindössze 4,5 százalékot az egészség-
ügyre, alig több mint 4 százalékot oktatásra, és 3 százalé-
kot rekreációra. Ezzel szemben a versenyképességi listákat 
vezető államokban az emberbe és a tudásba befektetett 
érték messze meghaladja a gazdaság direkt ösztönzésére 
fordított forrásokat, így a közgazdász szerint megállapít-
ható, hogy egy-egy ország versenyképességet erőteljeseb-
ben befolyásolják a humán befektetések.
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Csath Magdolna úgy véli, dinamikusabban léphetnénk 

előre a gazdasági teljesítményünk javításában, a válsá-
goknak való ellenálló-képességünk növelésében nagy 
tudású hazai és külföldről hazahívott elkötelezett szak-
emberekkel, és azzal, ha nagyobb arányban költenénk 
egészségre és tudásbővítésre: a mennyiségi helyett a mi-
nőségi növekedésre kellene helyezni a hangsúlyt.

A gazdaság direkt ösztönzése a gazdasági elit erejét 
növeli, ezzel együtt nő a társadalmi egyenlőtlenség. Ezt 
tapasztalhatjuk idehaza is, ám a GDP adatok ezeket a kü-
lönbségeket nem mutatják – fogalmazta meg Kaló Zoltán 
egészségügyi közgazdász, az ELTE Társadalomtudományi 
Karának professzora az előadás kapcsán. Csath Magdol-
na úgy reflektált, ez a fajta egyenlőtlenség az EU egészére 
jellemző, amire ráerősített a pandémia, és megjegyezte 

azt is, hogy a regionális különbségek növekedése is árt a 
termelékenységnek.

A nyugat-európai országok a 2 alatti termékenységi ráta 
okozta népességfogyást és elöregedést a belső migráció 
fokozásával igyekeznek orvosolni, azaz a kevésbé sikeres 
tagállamokból csábítják el a jó szakembereket, gyengítve 
ezzel a keleti országok versenyképességét. Ma, amikor 
szinte bárki bárhol dolgozhat a világban, számítani kell 
arra, hogy a globális cégek elszívják a szakembereket on-
nan, ahol nem becsülik meg őket – hívta fel a figyelmet 
Csath Magdolna, hozzátéve, hogy mindezzel szemben 
csak a várható élettartam és az egészségben töltött élet-
évek számának, valamint a társadalom megelégedettsé-
gének növelésével vehető fel a verseny.

(Forrás: MedicalOnline/Tarcza Orsolya, 2021. október 19.)

Két esemény nem szerepelt a Ma-
gyar Orvosi Kamara 2019-ben meg-
választott új elnökségének prog-
ramjában: a Covid és az új jogállási 
törvény – fogalmazott előadásában 
Kincses Gyula, a hivatásrend elnö-
ke. A koronavírus egyes hullámait 
elemezve megjegyezte, míg az első 
hullámot a túlreagáló intézkedések, 
addig a harmadikat már a határokat 
feszegető terhelés jellemezte, ami a 
nyárral és az átoltottság növekedé-
sével oldódott.

Elmaradt az egyes hullámok (nyil-
vános) szakmai értékelése, nem is-
merjük a számokat és adatokat, így 
egyelőre nem értelmezhetőek azok 
az óriási különbségek sem, amelye-
ket az egyes intézmények betegellá-
tásában tapasztalhattunk a 2. hul-
lám idején. A 4. hullámnak kritikus 
– elsősorban szakdolgozói területen 
jellemző – munkaerőhiánnyal vá-
gunk neki, bár felkészültebben, ám 
fáradtabban.

A MOK teljesítette az orvostársa-
dalom két legfontosabb követelé-
sét: az orvosi bértábla elfogadását 
és a hálapénz tiltását. Ugyanakkor 
a kormány az egyeztetéseket meg-
kerülve nyújtotta be az tavaly ősz-
szel az egészségügyi szolgálati jog-
viszonyról szóló törvényt, amelyet 
a kollégák a rendészeti törvény 
adaptációjának éreznek, ódzkodva 

az annak nyomán kialakuló katonás, 
orvosidegen környezettől. A kama-
ra számos tartalmi kifogást emelt a 
jogszabállyal kapcsolatban, és bár 
az Országos Kórházi Főigazgatóság-
gal (OKFŐ) rendezettek a tárgyalá-
sok, egyelőre nem született érdemi 
döntés az ügyeleti díjakról, a köz- és 
magánellátás viszonyának szabályo-
zásáról, de kritikus pont a szakdol-
gozói bérek rendezése is.

A MOK víziója egy szakmai sza-
bályok mentén, visszacsatoló érté-
keléssel, teammunkában működő 
egészségügy, ahol az eseti helyett 
tervezett orvos-beteg találkozások 
zajlanak. Mindez ugyan nem lehet-
séges a hálapénz fenntartása mel-

lett, ám a paraszolvencia kivezetése 
nyomán – amely ösztönzőként mű-
ködött –, nem született új rendező-
elv a betegutakban, egyelőre nem 
javult sem az ellátás minősége, sem 
annak hozzáférhetősége, azaz még 
nem sikerült orvosolni az egészség-
ügy eddig a hálapénzzel elfedett 
problémáit. Adós a kormányzat a 
paraszolvencia helyébe lépő legális 
ösztönzés megteremtésével és a fi-
nanszírozási rendszer átalakításával, 
amely minőségi indikátor alapú tel-
jesítményarányos elemek beépíté-
sével lehetne elérni. Ugyancsak késik 
a köz- és a magánellátás működését 
szabályozó kormányrendelet megal-
kotása – sorolta a MOK elnöke.

Legális ösztönzőket és jobb kormányzati kommunikációt szorgalmaz a MOK

http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/eroteljesen_befolyasoljak_egy_orszag_versenykepesseget_a_human_befektetesek
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EVOLÚCIÓ – ÉLŐBEN

Miközben a világ a covid ellen har-
col, egy másik, sokkal hosszabb 
távú és potenciálisan még veszélye-
sebb fenyegetés újult erőre kapott a 
világ kórházaiban. Az amerikai jár-
ványügyi hivatal (CDC) tanulmánya 
szerint az antibiotikum-rezisztens 
baktériumtörzsek a világjárványt 
meglovagolva még gyorsabban ter-
jednek, és azzal fenyegetnek, hogy 
néhány éven belül haszontalanná 
válhatnak az antibiotikumok. És 
akkor visszatér a száz évvel ezelőt-
ti világ, amikor egy elfertőződő seb 
bármikor megölhette az embert.

Amikor az új koronavírus lerohan-
ta a világot 2020 tavaszán, hirtelen 
tömegek kerültek kórházba, sokan 
pedig a lélegeztetőgépekre kapcsol-
va küzdöttek az életükért. A hirtelen 
túlzsúfolttá váló kórházak hatalmas 
nyomás alá helyezték az egészségügyi 
ellátórendszert szerte a világon, ami 
alapvetően két következménnyel járt. 
Az akut terápiás kapacitások telítődé-
se miatt az azonnali ellátást igénylő 
betegek sem mindig jutottak hozzá 
adott esetben az életben maradásuk-
hoz szükséges kezeléshez, ami sokuk 
halálát okozta. Volt azonban egy má-
sik hatás is, amely kevésbé látványos, 
de sokkal alattomosabb, a szakem-
berek „csendes világjárványnak” is 
nevezik: a kórházi eredetű fertőzések 
meredek emelkedése.

Bár azt gondolhatnánk, hogy a 
kórházakban olyannyira vigyáznak a 
sterilitásra, hogy a baktériumok nem 
képesek elterjedni, ennek sajnos az 
ellenkezője igaz. Az egymás közvet-
len közelében lévő betegek, illetve a 
mindegyikükkel foglalkozó egészség-
ügyi személyzet tökéletes melegágyat 
teremt a cirkuláló baktériumok szá-
mára.

Ők a sok fertőzhető áldozatban 
szabadon evolválódnak, és pillana-
tok alatt rezisztenciát fejlesztenek ki 

a bakteriális fertőzésekkel szembeni 
fegyvereink, az antibiotikumok el-
len. Ebben az a tragikus, hogy semmi 
meglepő nincs benne, egyszerűen az 
evolúciót figyelhetjük élőben – csak-
hogy ez az evolúció a mi bőrünkre 
megy.

Az antibiotikum-rezisztens baktéri-
umtörzsek megjelenése és elterjedé-
se nem a coviddal kezdődött, hanem 
már évtizedek óta folyamatos és egy-
re súlyosbodó krízishelyzetet teremt 
szerte a világon. Részben a meggon-
dolatlan emberi viselkedés okozza. Az 
orvosok sokszor teljesen szükségtele-
nül írnak fel antibiotikumot a virális 
fertőzésekre is – pedig a vírusok ellen 
az antibiotikumok semmit sem érnek. 
Egy tanulmány szerint az amerikai 
sürgősségi osztályokon felírt antibio-
tikumok 48 százaléka indokolatlan. 
A betegek pedig nem tartják be a 
szigorú antibiotikum-használati elő-
írásokat, és nem szedik a gyógyszert 
a kúra végéig. Így a kissé rezisztens 
baktériumok életben maradhatnak a 
szervezetükben, társaik elpusztulása 
után pedig ők válnak dominánssá, és 
világhódító útra indulhatnak.

Az antibiotikum-rezisztencia kiala-
kulása rémisztően felgyorsult. Jelen-
leg átlagosan egy év szükséges ahhoz, 

hogy a baktériumokban megjelenjen 
egy új kezeléssel szembeni ellenálló 
képesség, míg a hatvanas években 
ehhez 21 évre volt szükségük. Bár 
folyamatosan fejlesztik az újabb és 
újabb antibiotikumokat, ilyen roham-
mal képtelenség tartani a tempót. Pe-
dig a veszély gyakorlatilag a penicillin 
felfedezésének pillanatában ismertté 
vált. Alexander Flemming, amikor 
1945-ben megkapta a Nobel-díjat, 
beszédében pontosan megjövendöl-
te a gyászos jövőt: elmondta, hogy 
milyen pofonegyszerű a laborban 
penicillinrezisztens baktériumtörzse-
ket előállítani, egyszerűen azzal, hogy 
túl alacsony dózissal kezeljük őket. „A 
penicillinkezeléssel játszadozó, meg-
gondolatlan személy morálisan fele-
lős annak az embernek a haláláért, 
akit egy penicillinrezisztens organiz-
mus öl meg” – mondta a skót tudós, 
lehervasztva a mosolyt a baktériu-
mokat véglegesen legyőző csodaszert 
ünnepelni összegyűlt, frakkba-esté-
lyibe öltözött hallgatóság arcáról.

(A teljes cikket a Magyar Hang ok-
tóber 15-én megjelent, 2021/42. szá-
mában olvashatja el.)

(Forrás: WebDoki, 2021. október 23., 
a Magyar Hang nyomán)

Festéssel kimutatott Mycobacterium tuberculosis (Forrás: Wikipedia)
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2020 legjobb kutatásai. Klinikusok egy csoportja 22 
éve dolgozik azon, hogy az aktuálisan megjelenő orvosi 
publikációkat szisztematikusan áttekintse, és minden 
évben röviden ismertesse azokat az eredményeket, 
amelyek vélhetően segíthetik vagy fejleszthetik az 
alapellátás hatékonyságát.

A munkacsoport családorvosokból, gyógyszerészek-
ből és klinikusokból áll. Az évente elvégzett irodalmi ku-
tatás eredménye az ún. POEM témák (patient-oriented 
evidence that matters) azonosítása, azaz hogy szélesebb 
közönséghez juttassák el azokat az új ismereteket és or-
vosi bizonyítékokat, amelyek a páciensek számára előnyt 
jelenthetnek a gyakorlatban.

A POEM tehát egy olyan kutatás, aminek eredménye-
ként valamely betegközpontú egészségkimenetel került 
azonosításra egy új gyakorlat bevezetésével: javulás állt 
be a tünetek, a morbiditás vagy a mortalitás tekintetében. 
A munkacsoport emellett kiemelt figyelmet fordít arra is, 
hogy a listázott tanulmányok lehetőleg komolyabb mód-
szertani torzítástól mentesek legyenek. A POEM tanul-
mányok tehát valamiféle klinikai előnyt vizsgálnak. 2020-
ban több, mint 20000 kutatás eredményeit publikálták, 
amelyből 306 felelt meg a POEM kritériumoknak. Ezeket 
az Kanadai Orvosszövetség tagjai rendszeresen megkap-
ják email-ben, és egy validált kérdőív segítségével értékel-
hetik a POEM cikk tartalmát. 2020-ban minden POEM cik-
ket átlagosan 1230 orvos értékelt, így kerül azonosításra a 
TOP 20 klinikailag leghasznosabb publikáció.

A 2020-as év dominánsan a COVID-19 világjárvány kö-
rül forgott, ami jelentősen átalakította az alapellátást is. 
A TOP 20 POEM közé öt cikk került be a megelőzés témá-
ban, amelyek főleg a családorvosi praxisban a páciensek 
részére átadható tudással foglalkoztak. 

1. Kézmosás és légúti betegségek

Bár a helyes kézmosás egy rendkívül egyszerű, hétköz-
napi gyakorlatnak tűnik, mégis hatékony módja a légúti 
fertőzések terjedésének megakadályozásában. Már egy 
rövid online oktatás is olyan intervenció, ami mérhetően 
csökkenti a megbetegedések számát.

2. Különböző maszkok hatékonysága

Lézerrel történő vizsgálatok alapján a sálak és kendők 
nem nyújtanak védelmet, a szövetmaszkok alacsony vé-
dettséget nyújtanak, míg a polipropilén vagy orvosi masz-
kok már kifejezetten hatékonyak a helyes viselet mellett. 

Az FFP2/N95 maszkok a levegőben terjedő COVID-19 
cseppfertőzés kevesebb mint a 0,1%-át engedik át.

3. Tünetmentes fertőzők

A COVID-19 fertőződés továbbadása az esetek közel 
felében úgy került sor, hogy az index beteg még tünet-
mentes volt. Ennek jelentőségét emelik ki azok a kohorsz 
vizsgálatok is, melyek alapján a fiatalabb generációkban 
a tünetmentes vagy még lappangási fázisban lévő fertő-
zöttek aránya a fiatalabb generációkban elérte a 75%-ot.

4. Nem ajánlott az aszpirin

A primer prevenció területén egy az aszpirin hatásossá-
gát vizsgáló metaanalízis került be a TOP 20 POEM közé, 
mely szerint az aszpirin szedése nem csökkenti szignifikán-
san a rosszindulatú daganatos, illetve a kardiovaszkuláris 
mortalitást és a nem fatális szívinfarktus kockázatát sem. 
A gasztrointesztinális vérzés pedig olyan gyakori szövőd-
mény, hogy összességében az aszpirin adása nem ajánlott 
primer prevenciós célzattal. Az eredményekkel az Európai 
Kardiológiai Társaság és az Amerikai Kardiológiai Kollégi-
um is egyetért.

5. Kockázatcsökkentés lépésszámlálással

Gyakran mondjuk a pácienseknek, hogy mozogjanak 
többet, de a séta valóban csökkenti a mortalitást? Az 
egyik POEM cikk az alábbiakat találta a napi lépések szá-
mát vizsgálva a halálozás függvényében:

• kevesebb, mint 4000 lépés mellett 77/1000 fő;
• 4000 – 7999 lépés között 21/1000 fő;
• 8000 – 11 999 lépés között 7/1000 fő;
• több, mint 12 000 lépés mellett 4,8 fő halál meg 

bármely okból.
A lépésintentizás nem mutatott szignifikáns összefüg-

gést a mortalitási ráták alakulásával.
(Forrás: Grad, R. & Ebell, M. H. (2021): Top 20 Research Studies of 

2020 for Primary Care Physicians. Am Fam Physician. 2021; 
a DRportal.hu közvetítésével)

TOP20 KUTATÁS 
– GYAKORLATI JELENTŐSÉGGEL

https://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/journals/afp/Grad.pdf
https://www.aafp.org/journals/afp/content/top-poems/2020.html
https://www.aafp.org/journals/afp/content/top-poems/2020.html
https://www.aafp.org/dam/AAFP/documents/journals/afp/Grad.pdf
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Az 1-es típusú diabéteszesek meggyógyításának a fel-
tétele az elpusztult hasnyálmirigy béta-sejtek pótlása. 

Ezt a célt szolgálja az immár 20 éves, Kanadában kidolgo-
zott (edmontoni protokoll) emberi szigetsejt-transzplan-
táció és a többnyire veseátültetéssel párosított hasnyál-
mirigy átültetés. Mindkettő jelentős mértékben csökkenti 
az addig alkalmazott inzulin adagját, de mindkettő eset-
ben komoly kombinált immunszuppresszíós kezelést szük-
séges alkalmazni, mely számos mellékhatással jár, és 4-5 
éven belül általában a beültetett sejtek, ill. a transzplan-
tált pankreász működése fokozatosan 0-ra csökken. 

Most a bostoni Vertex Pharmaceuticals Incorporated 
sajtótájékoztatón bejelentette, hogy őssejteket átalakí-
tott inzulint elválasztó (VX-880-nak nevezett) differenciált 
béta-sejtekké. Ezeket egy 40 éve 1-es típusú diabéteszes 
egyén fő májvénáján (vena portae) keresztül bejuttatták a 
májba, ahol a sejtek megtelepedtek és elkezdtek inzulint 
elválasztani. A sejtek kilökődésének megakadályozásához 
– nem részletezett – immunszuppresszív kezelést is alkal-
maztak.

Az ½ fázisúnak minősített egyszemélyes vizsgálat 90. 
napjára a betegnek 0-ról hatalmas mértékűre nőtt a 
C-peptid elválasztása (éhomra 280, étkezés után 560 
pmol/l-re), a HbA1c szint 8,6%-ról 7,2%-ra csökkent és a 

      ŐSSEJTEKBŐL ELŐÁLLÍTOTT DIFFERENCIÁLT HASNYÁLMIRIGY SZIGETSEJTEKKEL 
VÉGZETT SIKERESNEK TŰNŐ KLINIKAI VIZSGÁLAT 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZES BETEGNÉL

korábbi napi 34 E inzulint adagot sike-
rült napi 3 E-re mérsékelni. 

Értelemszerűen a vizsgálatokat több 
betegen, további fázisokban kívánják 
folytatni, nagyon remélik, hogy hosz-
szú távú eredményességgel. A Vertex 
tervezi, hogy mikroenkapszulázott 
(kis alginát kapszulába zárt) szintén 
össejt-eredetű szigetsejteket is fog 
a májba bejuttatni, mely esetben a 
kapszula fala átengedi az inzulint, 
de visszatartja a szervezet véde-
kező sejtjeit és így nem szükséges 
immunszuppresszív kezelés.

(A korábbi, emberi szigetsejtekkel végzett ilyen irányú 
vizsgálatok azon buktak meg, hogy nem voltak képesek 
a kapszulába zárt sejtek oxigénellátását megoldani, így 
azok idővel elpusztultak – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: BOSTON (BUSINESS WIRE), 2021. október 18.)

A kapszulázott őssejt-eredetű szigetecskék
Stock, A. A. et al. Stem Cell Rep. 14, 91–104 (2020)
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https://www.businesswire.com/news/home/20211018005226/en/
https://doi.org/10.1016%2Fj.stemcr.2019.11.004
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célunk, hogy a hazánkban élők 
életminősége javuljon.
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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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A heti egyszeri 2,4 mg-os semaglutid injekció pozitív vé-
leményt kapott az Európai Unióban az elhízott vagy egy 
vagy több testsúlyhoz kapcsolódó betegségben szenve-
dő túlsúlyos emberek testsúlycsökkentését illetően.

A specifikus javallat elhízott (30 kg/m2 testtömegindex 
felett) vagy túlsúlyos (27 kg/m2 testtömegindex felett) fel-
nőtteknél, akiknek legalább egy testsúlyukkal kapcsolatos 
társbetegségük van, mint például magas vérnyomás, szív-
betegség, vagy 2-es típusú diabétesz.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi Felhasz-
nálási Gyógyszerekkel Foglalkozó Bizottsága (CHMP) nov-
ember 11-i határozata azt követően született meg, hogy 
az Egyesült Királyságban jóváhagyták a hetente egyszer 
használatos, glukagonszerű peptid-1 (GLP-1) agonista ké-
szítményt fogyás céljából. Az Egyesült Államok Élelmiszer- 
és Gyógyszerügyi Hatósága (FDA) ezt 2021 júniusában 
lépte meg. 

Az American Diabetes Association 81-ik virtuális kong-
resszusának egyik előadója szerint az Egyesült Államok-
ban a heti egyszeri, 2,4 mg-os injekciós semaglutid sokak 
számára „valószínűleg új korszakot nyit az elhízás orvosi 
kezelésében”. 

A CHMP pozitív véleménye a „Semaglutide Treatment 
Effect in People With Obesity (STEP)” klinikai vizsgálati 
program adatain alapult, amelyben 4.500 elhízott vagy 
túlsúlyos, de 2-es típusú cukorbetegségben nem szenve-
dő ember vett részt.

Azok, akik semaglutidot kaptak, 17-18%-os fogyást ér-
tek el, és csökkentett testsúlyukat több mint 68 héten 
át fenntartották, ami egyesek szerint összemérhető a 

      EURÓPAI GYÓGYSZERÜGYNÖKSÉG:  
ZÖLD UTAT KAPOTT A FOGYÓKÚRÁS CÉLLAL ADHATÓ HETI EGYSZERI SEMAGLUTID

bariátriai műtéttel elért fogyással. A leggyakoribb mellék-
hatások gyomor-bélrendszeri jellegűek voltak.

Ami a cukorbetegeket illeti: a testtömeg-szabályozásra 
vonatkozó jóváhagyások előtt Európában és az Egyesült 
Államokban már engedélyezték a semaglutid kisebb dózi-
sú, 0,5 mg-os és 1,0 mg-os injekciós készítményei alkalma-
zását 2-es típusú diabéteszben. November 12-én az EMA 
CHMP is pozitív véleményt adott ki a dózis megemelésére 
vonatkozóan, amely azt jelenti, hogy a 2-es típusú diabé-
teszesek számára az új 2,0 mg-os készítmény is rendel-
kezésre fog állni. Ez a döntés a SUSTAIN FORTE vizsgálat 
adatain alapult, amelyben azon cukorbetegeknél, akik az 
2 mg-os semaglutid heti egyszeri adagjában részesültek, 
sokkal nagyobb mértékben csökkent a HbA1c szint, mint 
az 1 mg-os semaglutid mellett. Nem kívánatos esemény-
ként itt is a gyomor-bélrendszeri problémákat észlelték. 

A 2,0 mg-os készítmény az Európai Bizottság végleges 
jóváhagyása körülbelül 2 hónapon belül várható, és 2022 
első felében kerülhet forgalomba az EU-ban. 

A semaglutid tablettás változata 2019 szeptembere óta 
engedélyezett az Egyesült Államokban, 2020 januártól az 
EU-ban is.

A semaglutid nem az egyetlen készítmény a 2-es típusú 
diabétesz és a testsúlycsökkentés terén. Egy másik fejlesz-
tés a twincretin tirzepatid kombinációs injekciós készít-
mény, mely glükóz-dependens inzulinotróp polipeptidből 
(GIP) és GLP-1 receptor agonistából áll. A vizsgálatánál azt 
tapasztalták, hogy az 1 mg-os semaglutidnál jobban csök-
kentette a HbA1c szintet és a testsúlyt 1.900 randomizált, 
2-es típusú diabéteszes esetében. 

(Forrás: Medscape, 2021. november 16.)

A vizsgálat célja az volt, hogy a tabletták szedése mellett 
már inzulinra szoruló 2-es típusú cukorbetegeknél egy-
szerűsíthető-e az inzulinkezelés napi kétszeri analóg inzu-
lin helyett napi egyszeri 100 E/ml koncentrációjú glargin 
inzulin+GLP-1 agonista lixisenatid keverék adásával.

A SOLIMIX nevű, 26 hetes, nyílt, többközpontú vizsgá-
latban a 7,5–10% közötti HbA1c szintekkel rendelkező 
2-es típusú diabéteszeseket random módon vagy a napi 
kétszeri analóg inzulinkeverékre vagy az egyszeri glargin 
inzulin+lixisenatid keverékére állították be. Az elsődleges 
hatékonysági végpontok a HbA1c csökkenése és a testtö-
meg változás voltak.

A 26 hétig tartó vizsgálatban a kétfajta inzulin adagolása 
mellett csaknem egyforma mértékben csökkent a HbA1c 

      A NAPI EGYSZER ADAGOLT GLARGIN+LIXISENATID KEVERÉK HATÁSOSSÁGA 
A NAPI KÉTSZERI 30:70%-OS ASZPART+NPH INZULINKEVERÉKHEZ HASONLÍTVA

szint, 1,1, ill. 1,3%-kal. A napi egyszeri keveréket kapók test-
tömege átlag 1,9 kg-mal csökkent a napi kétszeri keveréket 
kapókhoz képest. A glargin+lixisenatid mellett többen ér-
ték el súlygyarapodás nélkül a 7% alatti HbA1c-t és esetük-
ben szignifikánsan kevesebb hipoglikémia fordult elő.

Összegezve: a napi egyszer adagolt glargin inzulin + 
lixisenatid keverék minden szempontból előnyösebbnek 
bizonyult a napi kétszer adott analóg aszpart+NPH inzulin 
keverékénél. További előnye, hogy nemcsak hatékonyabb, 
hanem egyszerűbb inzulin adagolási formát képez, és a 
betegek jól tolerálták. 

(Magyarországon a glargin+lixisenatid keveréket ritkáb-
ban alkalmazzák, mint a degludek inzulin és a szintén GLP-
1 agonista liraglutid keverékét – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care 2021. október; 44(10): 2361-2370.)

https://doi.org/10.2337/dc21-0393
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A tablettás kezelés kiegészítéseként bázisként alkalma-
zott degludek inzulin mellett a vércukor hosszabb ideig 
tartózkodott a céltartományban (3,9–10 mmol/l kö-
zött) és kevesebb hipoglikémia fordult elő, mint a 100 
E/ml töménységű glargin inzulin mellett 2-es típusú cu-
korbetegeknél.

A Switch Pro nevű randomizált és keresztezett klinikai 
vizsgálatba több központban 498 vércukorcsökkentő tab-
lettán lévő átlag 62 éves, átlag 15 éves diabétesz tartam-
mal rendelkező, átlag 7,5%-os HbA1c szintű 2-es típusú 
diabéteszes beteget vontak be. A vizsgálatot két változó 
sorrendű periódus keretében folytatták le kéthetes ún. 
„kimosásos” periódus közbeiktatásával 18–18 héten ke-
resztül. 

Az egyik periódusban degludek inzulint, a másikban 100 
E/ml töménységű glargin inzulint adagoltak és törekedtek 

      TABLETTÁS KEZELÉS KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT 
BÁZISKÉNT ALKALMAZOTT DEGLUDEC VS. GLARGIN INZULIN HATÁSOSSÁGA

a 4-5 mmol/l-es éhomi vércukorszintek elérésére. Az utol-
só két héten folyamatos szöveti glükózmonitorozás (CGM) 
segítségével állapították meg a vércukor céltartományon 
(3,9–10 mmol/l)  belül tartózkodás arányát, valamint mér-
ték a HbA1c szintek alakulását. 

Degludek inzulin mellett a vércukrok 72,1%-ban voltak 
a céltartományon belül, míg glargin inzulin mellett csupán 
70,7%-ban. Degludek mellett az éjjeli vércukor 0,9%-kal, 
azaz 12,7 perccel rövidebb ideig volt a 3,9 mmol/l-es tar-
tományban, mint a glargin mellett. Megjegyzendő, hogy 
mindezt az előnyt a degludek inzulin a 100 E/ml-es tö-
ménységű glargin inzulinnal szemben mutatta fel. 

(A 300 E/ml töménységű glargin inzulinnal való – koráb-
bi – összehasonlítást a következő referátum tartalmazza 
– a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Obes Metab., 2021. július 28.)

A 300 E/ml-es glargin inzulint és a 
degludek inzulint ún. második ge-
nerációs bázisinzulinoknak nevezik 
az ultrahosszú hatástartamuk (28, 
ill. 42 óra), egyenletes hatásgör-
béjük és az alkalmazásuk mellett 
alacsonyabb hipoglikémia kocká-
zatuk miatt. Egy immár két évvel 
ezelőtt megjelent tanulmány cél-
ja az volt, hogy összehasonlítsa a 
két inzulinkészítmény hatékony-
ságát és biztonságosságát 2-es tí-
pusú cukorbetegeken folyamatos 
glükózmonitorozás (CGM) mellett.

Ebben az egyközpontú, nyílt, pár-
huzamos csoportban, két periódusos, 
keresztezett vizsgálatban 30, 2-es tí-
pusú diabéteszest randomizáltak a 
napi egyszeri 300 E/ml töménységű 
glargin inzulinra, ezt követte az azo-
nos dózisban alkalmazott degludec 
inzulin adagolása, vagy fordítva. 

Az elsődleges végpontok: a CGM-
mel ellenőrizve az idő hány %-ában 
tartózkodott a vércukor a céltartomá-
nyon (3,9–10 mmol/l) belül (hatásos-
ság) és milyen %-ban volt a vércukor 

      A 300 E/ML TÖMÉNYSÉGŰ GLARGIN INZULIN HATÁSOSSÁGA ÉS BIZTONSÁGOSSÁGA 
A DEGLUDEC INZULINHOZ VISZONYÍTVA

a hipoglikémiás tartományban (biz-
tonságosság).

A vércukor céltartományon be-
lül tartózkodásának időtartamában 
nem találtak különbséget a kétfajta 
bázisinzulin között: 77,8, ill. 76,9% 
-os értékeket kaptak. Azonban a 
hipoglikémiás tartományba glargin 
mellett az idő 1,3%-ában, degludec 

mellett pedig 2,7%-ban süllyedt a 
vércukor. Hasonló különbséget ész-
leltek az éjszakai hipoglikémiákat 
illetően a kétfajta inzulin esetében. 
Tehát ezen vizsgálaton belül a 300 E/
ml töménységű glargin inzulin mellett 
kisebb volt a hipoglikémia kockázata.

(Forrás: J Diabetes Investig., 
2019; 10: 343–351)

https://doi.org/10.1111/dom.14504
https://doi.org/10.1111/jdi.12884


56 | DIABFÓRUM 

Ku
ta

tá
s

A 2-es típusú diabétesz altípusainak részben eltérő ge-
netikai háttere van, ami etiológiai különbségekre utal, 
amelyek egy napon a kezelés célpontjai lehetnek – mu-
tatják a genomszintű asszociációs elemzések.

„A tanulmány legfontosabb megállapítása az, hogy a cu-
korbetegség mindegyik altípusa részben eltérő genetikai 
asszociációkat mutat, ami arra utal, hogy vannak különb-
ségek ezen altípusok betegségi etiológiájában” – mondta 
Dr. Emma Ahlqvist, a svéd Lundi Egyetem munkatársa a 
Reuters Health hírügynökségnek e-mailben. „A súlyosan 
inzulinrezisztens cukorbetegség altípusa kiemelkedik az-
zal, hogy olyan változatokkal társul, amelyeknél fennáll az 
inzulinszekréció, de nem olyan változatokkal, amelyek be-
folyásolják az inzulinszekréciót.”

„Azonosítottunk egy új genetikai változatot is, amely ki-
fejezetten növelte az enyhe elhízással összefüggő altípus 
kockázatát” – mondta. „Bővíteni fogjuk ezt a vizsgálatot 
több diabéteszes bevonásával, ami véleményünk szerint 
lehetővé teszi számunkra, hogy több altípus-specifikus ge-
netikai kockázati változatot azonosítsunk.”

Korábbi munkájuk során Dr. Ahlqvist és munkatár-
sai klaszteranalízist végeztek cukorbetegek nagy svéd 
kohorszában, és öt különböző klinikai jellemzőkkel, beteg-
ség progressziójával és kimenetelével rendelkező beteg-
csoportot azonosítottak, és a felnőttkori cukorbetegség új 
alosztályozását javasolták. 

Az altípusok a következők:
● Súlyos autoimmun cukorbetegség (a betegek 6%-a), 

amelyet a glutaminsav-dekarboxiláz autoantitestek 
(GADA) jelenléte határoz meg, beleértve azokat a 
betegeket, akiket hagyományosan 1-es típusú diabé-
tesznek és felnőttkori latens autoimmun diabétesznek 
(LADA) neveznek;

● Súlyos inzulinhiányos cukorbetegség (18%), amelyet 
a GADA-hoz hasonlóan korai megjelenés, alacsony in-
zulinszekréció, viszonylag alacsony testtömegindex és 
rossz anyagcsere-szabályozás jellemez;

● Súlyos inzulinrezisztens cukorbetegség (15%), ame-
lyet késői kezdet, elhízás, inzulinrezisztencia, vala-
mint a diabéteszes nefropátia és 
a nem alkoholos eredetű zsírmáj 
(NAFLD) kockázata jellemez;

● Enyhe elhízással összefüggő cu-
korbetegség (22%), amelyet korai 
megjelenés, elhízás és viszonylag 
enyhe betegség progresszió jelle-
mez; és

● Enyhe, életkorral összefüggő  
diabétesz (39%), amelyet idősebb 
korban fellépő cukorbetegség és 
viszonylag jó anyagcsere-kontroll 
jellemez.

A Nature Genetics folyóiratban megjelent jelenlegi 
tanulmányhoz a csapat genomszintű asszociációs és ge-
netikai kockázati pontszám (GRS) elemzéseket használt 
a különböző altípusok mögötti genetikai hajtóerők ösz-
szehasonlítására. Azt találták, hogy az altípusok külön-
böznek a cukorbetegség családi anamnézisében és a cu-
korbetegséggel kapcsolatos tulajdonságok GRS-szel való 
kapcsolatában. Amint Dr. Ahlqvist megjegyezte, a súlyos 
inzulinrezisztens altípus egyedülállóan társult az éhgyom-
ri inzulin GRS-éhez, de nem az inzulinszekréciót tükröző 
GRS-hez. Továbbá egy egyetlen nukleotid polimorfizmus a 
leucinban gazdag melanocita differenciálódáshoz társuló 
gén közelében egyedülálló módon társult az enyhe elhí-
zással társult diabéteszhez.

A szerzők erre a következtetésre jutnak: 
„Ezek az eredmények transzlációs potenciálra utalnak 

az intervenciós rétegződés tekintetében, amit a koráb-
ban publikált klinikai adataink támasztanak alá, amelyek 
különböző kezelési módokat mutatnak az altípusokban. 
Ez fontos közegészségügyi szempont, mivel amit mi 2-es 
típusú diabétesznek gondolunk, az az összes cukorbeteg-
ség 80–90%-át teszi ki; a patogenezisének jobb ismere-
te, a különbözőség korai felismerése meghatározhatja az 
esetenként különböző kezelési módokat.”

Dr. Shailendra Patel, az Ohio-i Cincinnati Egyetem en-
dokrinológiai, cukorbetegség és anyagcsere osztályának 
igazgatója telefonon elmondta a Reuters Health-nek: „Ez 
egy fantasztikus tanulmány! Tudományos bizonyítékot 
szolgáltat arra vonatkozóan, amit a klinikán látunk – ne-
vezetesen, hogy a cukorbetegség nem egy betegség, és 
vannak olyan altípusok, amelyeket esetleg másképp kell 
kezelni. A klinikusok megnyugodhatnak, hogy amit most 
csinálnak, komoly tudomány áll mögötte.”

„Az eredmények azt is jelzik, hogy ne legyünk ennyire 
glükóz-centrikusak – a cukorbetegség alapvetően anyag-
csere-betegség, és a teljes átfogó képet kell néznünk” – 
mondta. „Ez a megközelítés az etiológián alapuló további 
altípusok és terápiák előtt nyithatja meg az ajtót.”

(Forrás: Reuter’s Health, 2021. november 18., 
Nature Genetics, 2021. november 4.)

      ETOLÓGIAI KÜLÖNBSÉGEK ÁLLNAK A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ ÖT ALTÍPUSA MÖGÖTT

https://go.nature.com/3DujWT4
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      A VÉRCUKOR SZABÁLYOZÁSA A HBA1C-N TÚL INZULINNAL KEZELT 2-ES TÍPUSBAN

A DIALECT-2 nevű vizsgálatban 79 
inzulinnal kezelt 2-es típusú diabé-
teszest a HbA1c szintjük alapján 3 
csoportba osztottak. 

Az alacsony HbA1c-s csoportba a 
7% alatti szintekkel rendelkezők, a kö-
zepes HbA1c csoportba a 7,1-7,8%-os 
szintűek, a magas HbA1c csoportba 
a 7,9%-nál magasabb HbA1c szinttel 
rendelkezők kerültek. A betegeknél 
FreeStyle Libre szenzorral folyamatos 
szöveti glukóz monitorozást (CGM) 
végeztek átlag 10 napon keresztül. 
Ennek során elemezték a vércukornak 
a 3,9–10 mmol/l-es céltartományban 
(Time In Range: TIR), a céltartomány 
alatt (Time Below Range: TBR) és 

a céltartomány felett (Time Above 
Range: TAR) való tartamának %-os 
megoszlását, a glukóz variabilitást (a 
vércukor ingadozásának mértékét) 
mind nappal, mind éjjel, valamint a 
TBR és TAR epizódok gyakoriságát a 
különböző HbA1c kategóriákban. 

A TIR nem különbözött az alacsony 
és közepes HbA1c kategóriákban 
(76,8 ill. 76,0%), míg az alacsony 
HbA1c kategóriában a TBR magasabb 
(7,7 ill. 0,7%), a TAR pedig alacso-
nyabb (8,2 ill. 20,4%) volt. A legma-
gasabb HbA1c kategóriába tartozó 
betegeknek alacsonyabb volt a TIR- 
(52,7%) és magasabb volt a TAR -érté-
kük (44,1%), mint a másik két HbA1c 
kategóriában, de nem volt kevesebb 

TBR-jük az éjszaka folyamán. Minden 
betegnek több (0,06/óra ill. 0,03/
óra) és hosszabb (88,0 ill. 53,4 perc 
TBR epizódja volt az éjszaka folyamán 
mint napközben.

Tehát ebben a vizsgálatban a magas 
HbA1c nem csökkentette az éjsza-
kai hipoglikémia előfordulását, és az 
alacsony HbA1c nem eredményezett 
magasabb TIR értéket, szemben a kö-
zepes HbA1c-vel rendelkezőkkel. 

A vércukor-szabályozás optimális 
személyre szabásához újabb eszkö-
zökre van szükség, beleértve a CGM-
ből származó paramétereket.

(Forrás: Diabetes Care, 2021 október; 
44 (10): 2238-2244)

      A 2-ES TÍPUSÚ HAZAI CUKORBETEGEK TÖBBLETHALÁLOZÁSÁNAK 
NEM ÉS KORCSOPORT SZERINTI ÉRTÉKELÉSE
A 2-es típusú diabetes (T2DM) 
prevalenciája jelentősen növeke-
dett az elmúlt 2 évtizedben Magyar-
országon, ami jelentős társadalmi 
és egészségügyi teher kialakulásá-
hoz vezetett, ezért a diabetes hatá-
sának felmérése a magyar T2DM-es 
populáció halálozására mindinkább 
szükséges. 

Retrospektív tanulmányunkban a 
NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő) adatbázisa alapján fel-
mértük a 2016-ban ismert T2DM-es 

betegek kor- és nemfüggő többletha-
lálozását a nem diabeteses populáci-
óhoz viszonyítva. 

A NEAK adatbázisban 2016-ban 
összesen 744.192 T2DM-es beteget 
tartottak nyilván, melynek 54,41%-a 
volt nő. Átlagos életkoruk 66,02 év 
volt. A legmagasabb T2DM-halálozást 
férfiaknál 70–74 éves korban (2.721), 
nőknél 85 év felett találtunk (4.525). 
A teljes férfi T2DM-es populációban 
a halálozás esélye férfiakban 42%-kal, 
nőknél 56%-kal volt magasabb 2016-
ban, mint a magyar népesség nem 

A 2016-ban a NEAK adatbázisában nyilvántartott T2DM-es betegek száma 
nemenként és korcsoportonként

diabeteses populációjában. A női 
T2DM-es populációban a halálozási 
esély majdnem minden korban ma-
gasabb volt, mint a férfiakban. Mind-
emellett a halálozási kockázati arány 
(RR) a korral fordítottan változott, míg 
a 35–39 éves korcsoportban a T2DM-
es nőknél az RR-érték 3,22, férfiaknál 
2,25 (a különbség szignifikáns mind-
két esetben) volt, addig ez a kockázati 
arány 85 év felett már csak 1,07 és 
1,14 (mindkettő erősen szignifikáns) 
volt. A T2DM-es csoportban észlelt 
nem- és korfüggő többlet mortalitási 
kockázat mértéke megegyezett a ha-
sonló metodikát alkalmazó publiká-
ciók eredményeivel (Egyesült Király-
ság, USA, Svédország, Németország). 
Hátterében többek között a női és 
férfi nem között fennálló biológiai és 
genetikai adottságok állhatnak. Kuta-
tásunk eredményei arra hívják fel a 
figyelmet, hogy nők körében és a fia-
talabb populációban a cukorbetegség 
korai felismerésére, a kardiovaszkulá-
ris kockázat felmérésére és mérséklé-
sére nagyobb hangsúlyt kell fektetni.

(Forrás: Diabetologia Hung., 2021. 3. szám, 
Kiss Z., Jermendy Gy., Rokszin Gy., Abonyi-

Tóth Zs., Fábián I., Kempler P., Wittmann I.)

https: //doi.org/10.2337/dc20-2241
https://doi.org/10.24121/dh.2021.15
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      SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 30 ÉVES TARTAMÚ 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

A Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications 
(EDC) klinikai vizsgálatban arra keresték a választ, hogy 
17 éves kor alatt fellépő 1-es típusú diabétesz átlag 30 
éves fennállása során milyen tényezők befolyásolják a 
szív- és érrendszeri megbetegedések megjelenését.

536 gyermekkorban kezdődő diabéteszes fiatalnál 
1986–88-ban, amikor átlag 27 évesek voltak és átlag 18 
éve cukorbetegek két vagy több HbA1c mérést végeztek, 
majd ezt megismételték 2016–18-ban és vizsgálták az 
esetükben fellépő szív-érrendszeri megbetegedéseket: 
szívizom infarktus, koszorúér pótlás, szívhalál, stroke, 
iszkémiás EKG vagy angina pectoris. Keresték a kapcsola-
tot a HbA1c szintekkel és egyéb kockázati tényezőkkel.

A HbA1c szintek alapján két csoportba osztották a be-
tegeket: kezdetben 8% körüli, majd csökkenő HbA1c-vel 
rendelkezőkre (a betegek 76%-a), valamint stabilan 10% 
körüli HbA1c szintekkel rendelkezőkre (24%). 

Összességében a 30 éves diabétesz tartamot követően 
a szív- és érrendszeri betegségek előfordulási gyakorisá-
ga 47,4% (253 betegnél), a súlyos kardiovaszkuláris ese-
mények előfordulása 31% volt (176 betegnél). A magas 
HbA1c szint a szív-érrendszeri kockázatot háromszorosan 

megnövelte az alacsony HbA1c-hez képest. Mindkét cso-
port tagjai hasonló korúak és hasonló diabétesz tartamú-
ak voltak. Az LDL koleszterinszint és a becsült glomeruláris 
filtrációs ráta (eGFR) csak alacsony HbA1c esetén volt 
összefüggésben a szív- és érrendszeri betegségek kocká-
zatával. Az albumin ürítés emelkedése pedig csak magas 
HbA1c esetén volt kapcsolatba hozható a szív-érrendszeri 
kockázattal.

Ezek a kockázati tényezők közötti különbségek azt su-
gallják, hogy a szív- és érrendszeri betegségek kifejlődése 
szoros kapcsolatban áll az átlagos vércukorszintekkel és 
így a kockázat csökkentésének módja a tartósan alacsony 
HbA1c szintek fenntartása 1-es típusú diabéteszben. 

(Saját sok évtizeden át gondozott betegeim között 6-nál 
áll fenn a gyermek- és ifjúkorban kezdődő diabétesz 51–68 
éve – most dolgozom fel eseteiket – és közülük csupán egy 
esetben került sor koszorúér pótlásra, a többi öt mentes 
a szív- és érrendszeri problémáktól. Igaz, a hosszú távú 
anyagcserehelyzet mindegyiküknél kedvező volt, leg-
alábbis az utolsó 35 évben, amióta rendelkezünk HbA1c 
meghatározással – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care, 2021 november; dc211381)

      MINÉL ELŐBB KEZDIK EL AZ INTENZÍV INZULINKEZELÉST, ANNÁL KISEBB A 
SZÖVŐDMÉNYEK KOCKÁZATA ÉS JOBBAK AZ ÉLETKILÁTÁSOK 1-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN
Az 1-es típusú diabéteszben minél korábban al-
kalmazott intenzív inzulinkezelés hosszú távú 
előnyös hatásait vizsgálták a magazinunk hasáb-
jain sokszor tárgyalt DCCT vizsgálat folytatása-
ként végezett EDIC vizsgálat adatainak elemzé-
sével. 

E célból az EDIC vizsgálat résztvevőinek 20 éves 
utánkövetése során a HbA1c szintek függvényé-
ben figyelték a szív- és érrendszeri betegségek 
kockázatának alakulását, valamint a vesefunkciók 
(eGFR) romlásának a mértékét.

Azon betegek esetében, ahol az első 10 évben 
intenzív inzulinkezeléssel 7% körül tudták tartani 
a HbA1c szintet, majd ez lazább kezelés nyomán 
10 éven át 9%-ra emelkedett, 33%-kal csökkent a 
szív- érrendszeri kockázat és 52%-kal a vesefunk-
ció romlása (1. ábra), szemben azon betegekkel, 
akiknél az első 10 évben átlag 9%-os, a második 
10 évben az intenzív terápia bevezetését követően 
7%-os volt a HbA1c szintje (2. ábra). Történt ez an-
nak ellenére, hogy 20 év alatt mindkét betegcso-
port átlagban azonos HbA1c szinttel rendelkezett.

Tehát ugyan az intenzív inzulinkezelés a beteg-
ség minden fázisában előnyt ígér, ez az előny ak-

kor maximális, ha a betegség kezdetétől fogva intenzív inzulinterá-
piával kezelik az 1-es típusú diabéteszest.

(Forrás: Diabetes Care, 2021 október; 44(10): 2225-2230)

https://doi.org/10.2337/dc21-1381
https://doi.org/10.2337/dc21-1331
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      PREDIABÉTESZBEN A LEGELŐSZÖR MÉRT HBA1C SZINTEK MELLETT 
MAGASABB A SZÍV-ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT, MINT A MÁR KIFEJLŐDÖTT DIABÉTESZBEN

Egy nagy dániai népességvizsgálat keretében arra ke-
resték a választ, hogy a már prediabéteszesnek mi-
nősülő, legelőször mért HbA1c szintek mellett milyen 
mérvű a súlyos szív- és érrendszeri betegségek és a bár-
mely okból bekövetkező halálozás kockázata, valamint 
hogyan alakul a diagnózis felállítását követően a gyógy-
szeres kezelés.

A Dán Diabétesz Regiszterben 2011–2017 között azono-
sítottak 326.305 olyan prediabéteszest és diabéteszest, 
akiknél az első HbA1c mérésnél 5,8–6,8% közötti értéke-
ket találtak. Közülük a már ismert diabéteszeseket kizárva, 
84.678 prediabéteszes egyénnél egy éven át követték az 
egészségi állapot alakulását. Speciális regressziós model-
leket használtak a súlyos szív- érrendszeri megbetegedé-
sek kockázati arányainak becslésére. A vércukorcsökken-
tő, vérnyomáscsökkentő, koleszterinszint-csökkentő és 
antitrombotikus gyógyszerek alkalmazásának függvényé-
ben számolták ki a szövődmények kockázatát.

A súlyos szív-érrendszeri betegségek 12 hónapos koc-
kázata és a bármely okból bekövetkező mortalitás foko-
zatosan nőtt a HbA1c 6,5%-ig történő emelkedésével. Az 
5,8–5,9%-os HbA1c szintekkel rendelkezőket összeha-

A szívkockázat és a halálozás ten-
denciáit nem vizsgálták olyan 2-es 
típusú diabéteszes betegeknél, 
akiknek korábban nem volt szív- 
és érrendszeri betegségük. Ezért a 
vizsgálók arra törekedtek, hogy ele-
mezzék a szívkockázat és a halálozás 
tendenciáit a profilaktikus kardio-
vaszkuláris gyógyszerek alkalmazá-
sával kapcsolatban korábban szív és 
érrendszeri elváltozásban nem szen-
vedő 2-es típusú diabéteszeseknél.

E népesség-alapú kohorsz vizsgá-
latban a nemzeti egészségügyi nyil-
vántartásokon keresztül 1996–2011 
között 209.311 2-es típusú cukorbe-
teget vontak be. Kontrollként a páci-
ens korának és nemének megfelelő 
legfeljebb 5 nem diabéteszes lakos szolgált. Valamennyi 
személyt 7 évig követtek.

Két vizsgálati periódusban 1996–1999, valamint 2008–
2011 között értékelték ki a szívizom infarktus 7 éves koc-

kázatát, mely 6,9-ről 2,8%-ra (61%-kal) 
csökkent, a szívhalál 7,1-ről 1,6%-ra 
(77%-kal), a bármely okból eredő halá-
lozás pedig 28,9-ről 16,8%-ra (32%-kal) 
mérséklődött a cukorbetegek között. 

Az általános népességhez képest a cu-
korbetegeknél a 7 éves kockázati különb-
ségek 3,3-ról 0,8%-ra, a szívizom infarktus 
2,7-ről 0,5%-ra a szívhalál 7,1-ről 1,6%-ra, 
az összhalálozás pedig 10,6-ról 6,0%-ra 
csökkentek. A szív- és érrendszeri gyógy-
szerek alkalmazása a cukorbetegség diag-
nosztizálásától számított ±1 éven belül, 
különösen a sztatinoké jelentősen növe-
kedett a vizsgálati időszak alatt (1996–
1999 között a betegek 5, míg 2008–2011 
között 60%-a szedett sztatint).

A vizsgálat tükrében 1996 és 2011 
között a korábban szív- és érrendszeri 
betegséggel nem rendelkező 2-es tí-
pusú dán cukorbetegek körében jelen-
tősen csökkent a szív- érrendszeri koc-

kázat és a halálozás. A kockázatcsökkenés egybeesett a 
profilaktikusan alkalmazott kardiovaszkuláris gyógyszerek 
fokozott használatával.

(Forrás: Diabetes Care, 2021 október; 44(10): 2353-2360)

sonlítva a 6,4–6,5%-os HbA1c szintekkel rendelkezőkkel 
azt találták, hogy utóbbiak esetében az összes kockázat 
0,79%-kal, a szív-érrendszeri kockázat 2,2-szeresére nőtt. 
Viszont a 6,5–6,6%-os HbA1c-szintekkel rendelkezőknél 
0,09%-kal volt alacsonyabb volt az abszolút kockázat és 
mindössze 1,3-szeres volt a súlyos szív-érrendszeri kocká-
zat. A gyógyszeres kezelésben a 6,4–6,5%-os HbA1c szint-
tel rendelkezők sokkal kisebb arányban részesültek, mint 
a 6,5–6,6%-os HbA1c szintekkel rendelkező betegek.

Tehát a HbA1c-vel diabéteszre szűrt dán populációban 
a súlyos szív-érrendszeri kockázat és a bármely okból 
bekövetkező halálozás legmagasabb kockázatát azoknál 
az alanyoknál találták, akiknél a HbA1c szint a cukorbe-
tegség diagnosztikai küszöbértéke alatt volt. Az ered-
mények rávilágítanak arra, hogy fokozott figyelmet kell 
fordítani a kardiovaszkuláris rizikófaktorok kezelésére a 
prediabéteszben szenvedő betegeknél is. 

(Ez a fontos vizsgálat is arra hívja fel a figyelmet, 
hogy nincs kezelést nem igénylő „alig” diabétesz és a 
prediabéteszeseket is az összes kockázati tényezővel 
együtt teljeskörű komplett kezelésben szükséges részesí-
teni – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care, 2021 október; dc211062)

      DÁNIA: A SZÍVKOCKÁZAT ÉS A HALÁLOZÁS ORSZÁGOS 
TENDENCIÁI 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

https://doi.org/10.2337/dc21-0383
https://doi.org/10.2337/dc21-1062
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A nem kielégítően kezelt (140 Hgmm 
feletti szisztolés és 90 Hgmm feletti 
diasztolés) magas vérnyomás oka-
it elemezték 1999–2018 között az 
Egyesült Államokban a National 
Health and Nutrition Examination 
Surveys keretében 2.282 beteg ese-
tében. 

Az okokat illetően arra voltak kí-
váncsiak, hogy a vizsgált személyek 
milyen arányban nem voltak tudatá-
ban a hipertóniájuknak, az ismert hi-
pertóniások hány %-a nem részesült 
kezelésben, valamint milyen arányt 
képeztek a gyógyszerrel kezelt egyé-
nek. Az amerikai felnőttek 38%-a 
nem tudott a magas vérnyomásáról, 
15,6%-uk tudta, de nem kezelték, és 
46,4%-uk tudta és vérnyomáscsök-
kentő gyógyszert kapott. 

A 18–39 éves személyek között, 
szemben a 70 év felettiekkel, na-
gyobb arányban (150%) fordult elő, 
hogy nem tudtak magas vérnyomá-
sukról, azok között pedig, akik az elő-
ző évben orvosi viziten vettek részt, 
kevesebben (61%) voltak a hipertó-
niájukról nem tudók. A 18–69 éves 
ismert hipertóniások között több volt 
a gyógyszerrel nem kezelt, mint a 70 
évnél idősebbek között. Az egész-
ségügyiek által rendszeresen ellen-

      A MAGAS VÉRNYOMÁS ELÉGTELEN KEZELÉSÉNEK OKAI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

Egy új kutatás (COSMOS-Mind tanulmány) szerint 
multivitamin/ásványi anyag tabletták napi bevitele 3 
éven keresztül a kognitív öregedés 60%-os lelassulásá-
val jár, ami különösen kifejezett a szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedő betegeknél. A napi multivitamin 
kognícióra gyakorolt hatásának tesztelése mellett a 
kakaóflavonoidok hatását is vizsgálták, de ezek hatás-
talannak bizonyultak.

A vizsgálatban 2.262, demenciában nem szenvedő, 65 
év feletti egyén vett részt, akik kognitív teszteken estek át 
a kiinduláskor, majd évente 3 éven keresztül. A kiindulá-
si átlagéletkor 73 év, és 40,4%-uk volt férfi. A résztvevők 
többsége (88,7%) nem spanyol származású fehér volt, és 
csaknem fele (49,2%) rendelkezett valamilyen főiskolai 
végzettséggel. 

Az eredménynek „fontos közegészségügyi vonatkozá-
súak lehetnek, különösen az agy egészségére, tekintettel 
arra, hogy a multivitaminok és a velük egy tablettában ki-
szerelt ásványi anyagok könnyen hozzáférhetők, viszony-
lag olcsók és szedésük biztonságos.” – mondta Laura D. 
Baker, a tanulmány kutatója, a Wake Forest Gerontoló-
giai és Geriátriai Orvostudomány professzora Winston-
Salemben, Észak-Karolinában.

A placebo-kontrollos vizsgálat eredményeit a 14th 
Clinical Trials on Alzheimer’s Disease (CTAD) konferencián 
mutatták be. 

(Eddig viszonylag ritkán javasoltam betegeimnek 
multivitamin készítmények szedését. A jövőben valószínű-
leg többször ajánlom – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Medscape, 2021. november 11.)

      MULTIVITAMINOKKAL AZ AGY ÖREGEDÉSE ELLEN

őrzöttek között kevesebb volt a nem 
kielégítően kezelt hipertóniás, mint 
az orvosok által nem ellenőrzöttek 
között. A vizsgálat tanulsága: sokkal 
intenzívebben kell lakosság szinten 

ellenőrizni a vérnyomást és minden 
hipertóniást megfelelően szükséges 
kezelni.

(Forrás: Hypertension, 
2021; 78:1567–1576 13 Oct 2021)

https://www.medscape.com/viewarticle/962772
https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.17590
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Kerékpár ergométerrel meghatá-
rozták a kardiorespiratorikus fittsé-
gi állapotukat a testtömeg indexük 
függvényében. Összehasonlították 
a legmagasabb kardiorespiratorikus 
fittséggel rendelkezők legfelső 25%-
át a legalacsonyabb fittségűek 25%-
ával, a normális testtömeg (18,5-24,9 
kg/m2) és az elhízás (30 kg/m2 felett) 
függvényében. A végkimenetelt a 
szív-érrendszeri betegségek és a bár-
mely okból bekövetkező halálozás ké-
pezte. Ezek adatait a Nemzeti Regisz-
terből nyerték.

1995–2020 között az alacsony 
kardiorespiratorikus fittséggel rendel-
kező elhízottak aránya 2,1%-ról 5,3%-
ra nőtt (relatív emelkedés 154%), a 
normális testsúlyú magas kardiores-
piratorikus fittséggel rendelkezők 
aránya pedig 13,2%-ról 9,3%-ra (30%-
kal) csökkent. A negatív változások 
kifejezettebbek voltak a férfiaknál, a 
fiatalkorúaknál és a felsőfokú végzett-
séggel nem rendelkezőknél. 

      A TESTTÖMEGINDEX ÉS KARDIORESPIRATORIKUS FITTSÉGI 
ÁLLAPOT KAPCSOLATA SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEKKEL

Kardiorespiratorikus állapot
A szív- és légzőrendszernek az a 
képessége, hogy tartós fizikai aktivitás 
során oxigént szállítson a vázizomzat-
ba. Ennek elsődleges mutatója a  
VO2 max (más néven maximális 
oxigénfogyasztás), ami a test által 
maximálisan felvehető és szállítható 
oxigén mennyiségét adja meg.A vizsgálati periódus végén az ala-

csony kardiorespiratorikus fittséggel 
rendelkező elhízottak aránya maga-
sabb volt a férfiaknál, mint a nőknél 
(3,1, ill. 2,2%), az időseknél, mint a 
fiataloknál (3,7%, ill. 1,7%), a felsőok-
tatásban nem részesülteknél szemben 
az egyetemi végzettségűekkel (5%, ill. 
0,3%). A magas kardiorespiratorikus 
fittség csökkentette mind a szív-ér-
rendszeri betegségek, mind a halálozás 
kockázatát minden TTI kategóriában. 
Mind az alacsony testtömegindex, 
mind a magas szintű kardiorespirato-

Svédországban 471.216 alkalmazotton végeztek egészség-szűrést 1995–
2020 között és közülük 169.989 személynél végeztek kockázat elemzést. 

rikus fittség kitolta a betegségek és a 
halálozás bekövetkezését.

Összegezve: Az elhízás és az ala-
csony kardiorespiratorikus fittségi ál-
lapot kombinációja kifejezetten nőtt 
a kilencvenes évek közepétől napjain-
kig, emelve a szív- érrendszeri beteg-
ségek és a bármely okból bekövetke-
ző halálozás kockázatát.

(Forrás: European Journal of Preventive 
Cardiology, 2021. október 20.)

https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab169
https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab169
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A Clinical Gastroenterology and 
Hepatology című szakfolyóiratban 
nemrég megjelent országos repre-
zentatív felmérés elemzése szerint a 
napi háromnál több csésze koffein-
tartalmú kávé fogyasztása csökkenti 
a májfibrózis kifejlődését.

 
A tanulmány valószínűleg az Egye-

sült Államokban eddig végzett leg-
szigorúbb vizsgálat a kávé a máj 
egészségére gyakorolt hatásairól. 
Ez a National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) ada-
tain alapult, amelyben a résztvevőket 
arról kérdezték, hogy mit és mennyit 
esznek és isznak. Döntő fontosságú, 
hogy 2017-ben az NHANES a vizs-
gált személyeknél elkezdte az máj-
elasztográfos (FibroScan) vizsgálato-
kat, melynek során derült ki a kávé 
májra gyakorolt hatása.

A kutatók körülbelül 4.500 olyan 
beteg adatait vizsgálták meg, akik 
2017-2018 között részt vettek az 
NHANES-vizsgálatban. A résztvevők 
átlagos életkora 48 év, 73%-uk volt 
túlsúlyos, ami nagyjából egyezik az 
országos átlaggal.

A kutatók nem találtak összefüggést 
a kávéfogyasztás és a májelzsírosodás 
mértéke között, viszont kapcsolatot 
találtak a kávéfogyasztás mértéke és 
a máj merevsége (fibrózisa) között.

Azok, akik több mint három csésze 
kávét ittak naponta, a májmerev-
ség mértéke 0,9 kilopascallal (kPa) 
alacsonyabb volt, mint kávét nem 
fogyasztóké. A napi háromnál több 
csésze kávé ivása szintén védelmet 
nyújt a 9,5 kPa-os (az előrehaladott 
májfibrózis küszöbértéke) vagy maga-
sabb fokú májfibrózis ellen.

A kutatók szerint a koffein a májsej-
tek adenozinreceptorainak antago-
nistája, amelynek blokkolása esetén 
leáll a hegszövet képződése. Azonban 
amikor vizsgálták a becsült koffeinfo-
gyasztást, amelyet a táplálkozási szak-
értők által készített részletes interjúk 
alapján számítottak ki, nem volt ösz-
szefüggés a májmerevséggel. Ennek 
ellenére a vizsgálat vezetője Dr. Elliot 

B. Tapper megjegyezte, hogy ennek 
oka lehet a becslések tökéletlensége.

„Ha feltételeznünk kellene egy me-
chanizmust, az valószínűleg a koffein 
lenne, és azért nem láttuk itt, mert 
ezek becsült milligramm koffein/kávé 
– de a kávéfőzés módja és a kávésze-
mek olyan erősen változóak, hogy 
egyszerűen nem rögzíthetők egy ilyen 
típusú adatbázisban” – mondta. Azt 
mondta, hogy az adatok megnyugta-
tóak lesznek azon klinikusok számára, 
akik kávéivást javasolnak a betegek-
nek.

„Vannak hepatológusok szerte a 
világon, akik aktívan ajánlják a ká-
vét – úgy érzik, hogy ezek az adatok 
megerősítik őket” – mondta. „Szeret-
nék még megbízhatóbb longitudinális 
adatokat látni, mielőtt a betegek ká-
véval kapcsolatos tanácsadásával töl-
tenénk drága időnket. Számos egyéb 
adatvezérelt beavatkozás létezik a 
májbetegségek kezelésére, amelyek-
re az időnket összpontosítanunk kell.” 
Sőt, azt mondta, hogy az adatok fon-
tosak lesznek azoknak a betegeknek, 
akik különösen érdeklődnek a termé-
szetes gyógymódok iránt.

„Azoknak a betegeknek, akik na-
gyon érdeklődnek a természetes táp-
lálék-kiegészítők iránt, hogy úgy érez-
zék, aktív szerepet vállalnak májuk 
egészségében, azt fogom mondani, 
hogy kerüljék a szénhidrátokat, és fo-
kozzák a testmozgást – és hogy nem 
árt kávét is hozzáadni a napi rutinjuk-
hoz.”

Egy brit adatbázison alapuló tanul-
mány megállapította, hogy a kávé a 
krónikus májbetegségek elleni vé-
delemmel jár együtt, de ez az ösz-
szefüggés mind a koffein-, mind a 
koffeinmentes italok esetében meg-
figyelhető – jegyezte meg Nathan 
Davies, PhD, a Máj- és Emésztőrend-
szer Egészségügyi Intézetének bioké-
mia professzora a londoni University 
Collegeban.

Mindkét tanulmány eredményei 
arra utalnak, hogy a kávé pozitív ha-
tással van, de azt mondta, fontos 

emlékezni arra, hogy a májbetegség 
évek és évtizedek alatt alakul ki. „Egy 
pillanatfelvétel megtekintése nem 
feltétlenül tükrözi az egyén viselke-
dését állapotának kialakulása során” 
– mondta. „Mint ilyen, számos visel-
kedési és táplálkozási tényező van, 
amelyek éveken át hozzájárulhatnak 
a megfigyelt hatáshoz.”

Rámutatott, hogy míg a különböző 
kávé- és főzéstípusok befolyásolják a 
koffein mennyiségét egy csészében, 
ebben a tanulmányban minden csé-
sze kávét ugyanúgy kezeltek. Meg-
jegyezte, nincs látható dózisfüggő 
hatás, ami várható lett volna, ha van 
olyan hatóanyag, amely befolyásolja 
a máj merevségét.

„Általánosságban azt tanácsolom 
betegeimnek, hogy módosítsák ét-
rendjüket, végezzenek több testmoz-
gást és csökkentsék az alkoholfogyasz-
tást, ami valószínűleg hatékonyabb a 
májbetegségek megelőzésében – és 
annak progressziójában –, mint egy 
extra csésze kávé megivása” – mond-
ta Dr. Davies. „Egyébként azoknál a 
betegeknél, akiknél fokozott a máj-
betegség kockázata, és akik jelenleg 
három vagy több csésze kávét isznak 
naponta, érdemes lehet folytatniuk, 
mert ez a fogyasztási szint aktívan 
csökkentheti a súlyosabb betegségek 
kialakulásának esélyét.” 

(Azt több vizsgálat keretében bi-
zonyították, hogy a kávéfogyasztás 
mérsékli a 2-es típusú diabétesz kiala-
kulását is – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Clinical Gastroenterology and 
Hepatology, 2021. október 5.)

      A KÁVÉ JÓTÉKONY HATÁSSAL VAN A MÁJ EGÉSZSÉGÉRE

https://doi.org/10.1016/j.cgh.2021.09.042
https://doi.org/10.1016/j.cgh.2021.09.042
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A 19–25 éves kor közötti fiatalok 
testsúlya alakulására eddig keve-
sebb figyelmet fordítottak, mint 
akár a serdülők, akár a 25–39 éves 
korú fiatal felnőttek esetében. 

Egy új tanulmányban azt találták, 
hogy ezen korosztályban 50 évvel ez-
előtt a súlyfelesleggel rendelkezők és 

elhízottak aránya 6% körül mozgott, 
ma pedig minden harmadik személy 
testtömegindexe meghaladja a nor-
mális felső határának tekintett 25 
kg/m2-t. A vizsgálat alanyai e korosz-
tálybeli 8.015 személy, közülük 3.965 
nő, összesen 3.037 fekete és 2.386 
szegénységi szint alatt élő személy 
volt. Az adatokat a National Health 

      A FELNŐTTKOR KEZDETÉN AZ ELHÍZÁS ARÁNYA DRÁMAI NÖVEKEDÉST MUTAT 
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

      AZ ÉTREND INZULINSZINTEKRE GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
A TELJES ÉS OK-SPECIFIKUS HALÁLOZÁSSAL
Magazinunkban már sokszor idé-
zett, számos szempontból elem-
zett Nurses’ Health Study-ból 
(1986–2016) 63.464 nőt és a Health 
Professionals Follow-up Study-ból 
(1986–2016) 42.880 férfit követtek 
nyomon azt vizsgálva, hogy az étke-
zésekre adott inzulin válasz mikép-
pen függ össze az általános egészsé-
gi állapottal. 

Az étrendet 4 évente étkezési gya-
korisági kérdőívekkel értékelték. Az 
étrend inzulin elválasztásra gyakorolt 
hatását a hiperinzulinémia (EDIH) 
élelmiszer-alapú empirikus étrendi 
indexével mérték, amelyet a keringő 
C-peptid koncentrációjának előrejel-
zése alapján határoztak meg.

A 2.792.550 személyévnyi követés 
során 38.329 haláleset következett 

be. Az összevont, többváltozós korri-
gált elemzésekben a magasabb inzu-
lin választ kiváltó étrend a bármely 
okból bekövetkezett halálozás meg-
növekedett kockázatával járt. 

A kockázati arány a legmagasabb 
és legalacsonyabb inzulinválasszal 
járó étrendek összehasonlításával: 
1,33, a szív- és érrendszeri beteg-
ségek vonatkozásában 1,37, és a 
rosszindulatú daganatos megbete-
gedések esetében 1,20 volt. Ezek az 
összefüggések függetlenek voltak a 
testtömegindextől, és szignifikánsak 
maradtak az egyéb jól ismert étrendi 
mutatók további módosítása után is. 

Ezen túlmenően, összehasonlítva 
azokkal a résztvevőkkel, akiknél az 
EDIH-pontszámok stabilak voltak 8 
éven keresztül, a legnagyobb növeke-
dést produkálóknál 13%-kal nagyobb 

volt a későbbiekben a bármely okból, 
10%-ban a szív- és érrendszeri beteg-
ségek miatti halálozás kockázata.

Tehát a magasabb inzulin elválasz-
tást kiváltó étrend fokozza a bármely 
okból, a szív- és érrendszeri betegsé-
gek miatti, valamint a daganatos be-
tegségek okozta halálozást. 

Az inzulin elválasztást kevésbé fo-
kozó diéta hatékony az általános 
egészségi állapot javításának és a 
korai halálozás megelőzésének haté-
kony eszköze lehet. 

(Amire tehát szükségünk lehet, 
az magyarra fordítva: a diéta ala-
csony glikémiás indexe és az alacsony 
glikémiás terhelés – a referáló meg-
jegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care, 2021. november; 
dc211530.)

and Nutrition Examination Survey 
(NHANES) adatbázisából nyerték.

Mint az ábrából jól kivehető, drá-
mai módon csökkent ezen korosz-
tályban a normális testsúlyúak ará-
nya, nem változott az alultápláltaké, 
viszont roppant mértékben megnőtt 
a súlyfelesleggel rendelkezők és az 
elhízottak aránya. Az okok szorosan 
összefüggenek az elmúlt fél évszázad 
társadalmi-gazdasági változásaival, 
az életmód gyökeres átalakulásával. 
Arra nézve nincsenek elképzelések, 
hogy a tendenciákat miképpen le-
hetne visszafordítani, vagy legalábbis 
lassítani. 

(Nagyon valószínű, hogy közel ha-
sonló adatokat nyernénk egy hazai 
felmérésből, miután a magyar lakos-
ság átlagos testsúlya nem sokkal ma-
rad el az Egyesült Államok lakosaié 
mögött – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: JAMA, 2021. november 23.; 
326(20):2073-2074.)

https://doi.org/10.2337/dc21-1530
https://doi.org/10.1001/jama.2021.16685
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      AZ IDŐBEN KORLÁTOZOTT TÁPLÁLKOZÁS SZEREPE 
AZ ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK MEGELŐZÉSÉBEN

 Ebben a megközelítésben az összes 
energiabevitelt egy következetes, 12 
óránál rövidebb intervallumon be-
lülre korlátozzák anélkül, hogy kife-
jezetten megpróbálnák csökkenteni 
a kalóriák mennyiségét. A cirkadián 
ritmusokat általában az alvás-ébren-
lét ciklusnak és a központi idegrend-
szertől függő ritmusoknak tekintik. 
Azonban a közelmúltban felfedezett 
cirkadián ritmus a perifériás szervek-
ben és e ritmusok plaszticitása a táp-
lálék hozzáférhetőségében bekövet-

kezett változásokra adott válaszként 
felveti annak lehetőségét, hogy a kö-
vetkezetes napi rövid étkezési időszak 
alkalmazása fenntartja a cirkadián 
ritmust. A preklinikai állatkísérletek 
igazolták ezt a koncepciót és azono-
sították az időkorlátos táplálkozáshoz 
kapcsolódó előnyöket kiváltó lehetsé-
ges mechanizmusokat. 

Az emberi klinikai vizsgálatok ígé-
retes eredményekről számoltak be az 
elhízás, a cukorbetegség és a szív- és 
érrendszeri betegségek kockázatának 

csökkentésében. Epidemiológiai vizs-
gálatok kimutatták, hogy az időkorlá-
tos táplálkozáshoz hasonló, követke-
zetes hosszú éjszakai böjt fenntartása 
jelentősen csökkentheti a krónikus 
betegségek kockázatát. 

A korai sikerek ellenére több klini-
kai vizsgálatra van még szükség an-
nak igazolására, hogy az időkorlátos 
étkezés önmagában vagy adjuváns 
életmódbeli beavatkozásként történő 
alkalmazása milyen szerepet játszhat 
a krónikus anyagcsere-betegségek 
megelőzésében és kezelésében.

(Forrás: Endocrine Reviews, 
2021. szeptember 22.)

Az időkorlátozott táplálkozás egyre inkább előtérbe kerülő magatartási be-
avatkozási megközelítés, amely a cirkadián ritmusoknak az élettanban és 
az anyagcserében betöltött szerepének megértésére épül.

https://doi.org/10.1210/endrev/bnab027
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      AZ ALKOHOLFOGYASZTÁS CUKORBETEGEKNÉL IS OKOZHAT NEUROPÁTIÁT 
VAGY SÚLYOSBÍTHATJA AZT

Fontos megállapítani, hogy a disztális szimmetrikus 
polineuropátiában szenvedő személy fogyaszt-e na-
gyobb mértékben alkoholt, mivel ez esetben a fennálló 
neuropátiás tünetei tovább romlanak.

Ilyen esetekben a gyógyszeres kezelés veszélyeket is 
hordozhat magában, mivel a neuropátiás tünetek keze-
lésére használt gyógyszerek némelyike alkoholfogyasztás 
mellett légzéselégtelenséget okozhat.

A főként mindkét alsó végtagon egyidejűleg fellépő 
(disztális szimmetrikus) neuropátia leggyakoribb oka a 
diabétesz, második leggyakoribb oka pedig a nagymér-
vű alkoholfogyasztás. A kettő együttes fennállása esetén 
pedig a neuropátia tünetei – zokniszerű lokalizációjú zsib-
badás, bizsergésérzés, nyilalló fájdalom és a lábujjak ko-
rai motoros érintettsége (pl. kalapácsujjak kialakulása), 
melyek diabéteszben és alkoholizálás nyomán teljesen 
egyformák – fokozott mértékben lépnek fel. A neuropátia 
kifejlődésének mechanizmusa más diabéteszben és más 
az alkoholizálás nyomán, mégis a káros hatások ilyenkor 
összeadódnak.

Amíg diabéteszes neuropátia esetén sokszor más 
kórokot is vizsgálnak, pl. B12- és B1-vitamin hiány, 
hypothyreosis, autoimmun neuropátia, az alkohol mellett 
fellépő neuropátiánál ilyen vizsgálatokat szinte soha nem 
végeznek.

A glikémiás kontrolltól, vagyis a HbA1c szintek csökken-
tésétől függetlenül az idegkárosodás tovább romlik, ha a 
beteg nem hagyja abba az ivást, és ha a B1 vitamin hiányt 
nem korrigálják. 

Vannak neves orvosok, akik egyenesen megmondják 
betegeiknek, hogy nem fogják a neuropátiájukat kezelni, 
ha nem hagyják abba az alkoholfogyasztást.

Az alkohol mellett a dohányzás, a magas vérnyomás és 
a magas koleszterinszint is mind ronthatja a diabéteszes 
neuropátiát.

Probléma az is, hogy a betegek nem mindig mondják 
el önként ivási szokásaikat. És amikor erről kérdezik őket, 
jellemzően alábecsülik az elfogyasztott alkohol mennyisé-
gét. Sok esetben egyenesen tagadják, hogy rendszeresen 
isznak, és ha ilyenkor jó az anyagcserehelyzet, a gondozó 
orvos könnyen zavarba jön. Előfordult, hogy egy 1-es típu-
sú nőbetegnél diagnosztizáltak súlyos neuropátiát, még-
hozzá előrehaladott gastroparesist (gyomor ürülési zavar) 
és a betegnek nem volt se retinopátiája, se nefropátiája. 
Az, hogy krónikus alkoholista, csak a később fellépő akut 
pankreatitisz nyomán derült ki.

Nálunk nem tartozik a gyakori vizsgálatok közé, de a vi-
zelet etil glukuronid szintje utalhat az alkoholfogyasztásra 
a megelőző 90 órában. Más tesztek, mint a májenzimek 
(GOT, GPT), a trigliceridek és a húgysavszint vagy a csök-
kent magnézium és fólsavszint kóros volta nagyon súlyos 
alkoholizmusra utalnak.

A neuropátiás tünetek kezelésére szolgáló gyógyszerek, 
például triciklikus antidepresszánsok, antiepileptikumok, 
szerotonin-reuptake-gátlók, noradrenalin és fájdalomcsil-
lapítók szedése alkoholfogyasztás mellett légzésdepresz-
sziót okozhatnak. A pregabalin melletti alkoholfogyasztás 
fokozhatja a motoros készségek károsodását.

Nem beszélünk sokat az alkohol hipoglikemizáló hatá-
sáról. Cukrot nem tartalmazó alkoholos italok fogyasz-
tása még kis mennyiségben is könnyen eredményezhet 
hipoglikémiát. Mindezekért az orvosoknak mindig rá kell 
kérdezni a dohányzás mellett az alkohol fogyasztásra is cu-
korbetegeiknél.

(Forrás: Diabetes Therapy, 2021. augusztus 19.)

      LÁBFEKÉLY, ALSÓ VÉGTAG-AMPUTÁCIÓ VAGY A HALÁLOZÁS KOCKÁZATA 
Skóciában 2012. január 1-én 
233.459 cukorbeteget regisztráltak 
az országos népesség-alapú nyil-
vántartásból (országos prevalencia 
4,9%). A 2017. november végéig tar-
tó követés során a kórházi és halálo-
zási nyilvántartások alapján vizsgál-
ták a kórtörténetekben előforduló 
talpi fekély és az amputációmentes 
túlélés közötti összefüggést.

A diabéteszesek között 23.395 
1-es típusú és 210.064 2-es típusú 
cukorbeteg volt. Összesen 13.093 

egyénnek (5,6%) volt korábban talpi 
fekélye, 9.023 személynél alakult ki 
új fekély, 48.995-en haltak meg, és 
2.866-an estek át kisebb-nagyobb 
amputáción a követés során. Az első 
lábfekélyek általános incidenciája 
7,8/1.000 személyév volt bármely 
fekély esetében. Az amputációmen-
tes túlélés csökkenésének kockázati 
tényezői a hagyományos kardiovasz-
kuláris kockázati tényezők mellett a 
rossz szociális helyzet, a mentális be-
tegségek és az alultápláltság voltak. A 
korrigált kockázati arány 2,09 volt az 

1-es típusú és 1,65 a 2-es típusú cu-
korbetegség esetében.

Tehát a talpi fekélyek általános elő-
fordulási gyakorisága a cukorbetegek 
körében végzett populációs vizsgálat-
ban 11,2 volt 1.000 személyévre szá-
mítva. A láb kifekélyesedése rontja az 
amputációmentes túlélési arányt, ami 
a cukorbeteg ellátás hatékonyságának 
egyik mércéje lehet. A mentális beteg-
ségek és a rossz szociális helyzet szin-
tén kockázati tényezőként szerepel.

(Forrás: Diabetes Care, 2021. november; 
dc211596)

https://doi.org/10.1007/s13300-021-01131-w
https://doi.org/10.2337/dc21-1596
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A European Journal of Preventive 
Cardiology folyóiratban közzétett szisz-
tematikus áttekintés és metaanalízis 
eredményei azt sugallják, hogy az 
SGLT-2-gátlók (a cukrot a vesén át ki-
ürítő és ezáltal a vércukor szintet csök-
kentő gliflozinok – a szerk. megjegyzé-
se) lehetnek a régóta keresett „Szent 
Grál” az 50%-nál nagyobb balkamarai 
szívelégtelenség kezelésében. Ez a 
tény az SGLT-2-gátlókat tenné az első 
olyan gyógyszerré, amely valódi előnyt 
jelent. A tanulmány szerzői szerint az 
eredmények „forradalmasítani fogják 
a kezelési lehetőségeket” ennél a be-
tegcsoportnál.

A Norfolk és Norwich Egyetemi Kór-
házak, az Imperial College London, a 
Cambridge University Hospitals és a 
University of East Anglia csapata sziszte-
matikus kutatta a PubMed, az Embase, 
a Cochrane és a Web of Science adat-
bázisait a kezdetektől 2021. augusztus 
27-ig, az „SGLT-2” vagy „nátrium-glükóz kotranszporter-2 
inhibitorok” vagy „kanagliflozin”, „dapagliflozin”, „empa-
gliflozin”, „ertugliflozin” vagy „szívelégtelenség” kifejezé-
seket tartalmazó vizsgálatok azonosítása céljából. Csak a 
legalább hat hónapos követési időszakkal rendelkező ta-
nulmányokat vették figyelembe. Az elsődleges végpont 
a kardiovaszkuláris halálozás és a szívelégtelenség miatti 
kórházi kezelés volt.

A 9.493 azonosított cikkből 167 tanulmány felelt meg a 
kiválasztott célnak, melyekből összesen öt tanulmányt és 
9.726 résztvevő adatait elemezték. Ezek közül 5.046 beteg 
kapott SGLT-2-gátlószert, és 4.680 kapott placebót.

A vizsgálatok elemzése kimutatta, hogy az SGLT-2-gátlók 
alkalmazása a szív- és érrendszeri halálozást 22%-kal, a 

szívelégtelenség miatti kórházi felvételt 29%-kal csökken-
tette, a placebóval összehasonlítva. Nem volt azonban 
szignifikáns különbség a két csoport között a bármely ok-
ból bekövetkezett halálozás tekintetében.

Ez az elemzés azt sugallja, hogy az SGLT-2-gátlószerek 
lehetnek az első olyan gyógyszerek, amelyek prognosz-
tikai előnyökkel járhatnak nagyfokú bal kamrai szívelég-
telenségben, de további nagy vizsgálatok szükségesek az 
SGLT2-gátlók hatásának értékeléséhez nagyobb számú 
betegen. 

Az eredményeket kommentálva a vezető szerző, Vass 
Vassiliou, a University of East Anglia Norwich Medical 
School professzora és a Norfolki és a Norwichi Egyetemi 
Kórház tiszteletbeli kardiológus szakorvosa elmondta, 

hogy az ilyen típusú nagyfokú szívelégte-
lenség kezelése kihívást jelentő állapotnak 
bizonyult, mivel minden eddig vizsgált más 
gyógyszer alkalmazása eredménytelennek bi-
zonyult.

Míg a korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy 
az SGLT-2-gátlók jótékony hatásúak szívelég-
telenségben csökkent ejekciós frakció mellett, 
a jelenlegi tanulmány szerint ezek a terápiák 
a megmaradt ejekciós frakcióval rendelkező 
szívelégtelenségben szenvedő betegeken is 
segíthetnek – mutatott rá.

(Forrás: Medscape, 2021. december 1.)

      JAVÍTHAT-E EGY VÉRCUKORCSÖKKENTŐ GYÓGYSZER 
A SZÍVELÉGTELENSÉG KIMENETELÉN?

https://www.medscape.com/viewarticle/963941
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      POLIFERATÍV DIABÉTESZES RETINOPÁTIA ÉS EGYÉB NEOVASZKULÁRIS SZÖVŐDMÉNYEK

A vizsgálat célkitűzése az volt, hogy meghatároz-
zák a proliferatív diabéteszes retinopátia (PDR), a 
trakcionális retinaleválás (TRD) és a neovaszkuláris 
(érújdonképződéses) glaukóma (NVG) kialakulásának 
előfordulási gyakoriságát és kockázati tényezőit a 2-es 
típusú cukorbetegség diagnózisát követően 5 évvel.

Az újonnan diagnosztizált 2-es típusú diabéteszes, 18 
év feletti és 5 éven át folyamatosan egészségbiztosított 
betegeket egy országos kereskedelmi kárigény-adatbázis-
ból azonosították, amely 2007 és 2015 közötti adatokat 
tartalmazott. A PDR, TRD és NVG előfordulását a diagnó-
zis felállítását követő 5. évben állapították meg. Az ezen 
eredményeket és a demográfiai, társadalmi-gazdasági és 
egészségügyi tényezők közötti összefüggéseket többválto-
zós logisztikus regresszióval tesztelték.

A 2-es típusú cukorbetegség diagnosztizálását követően 
5 évvel a 71.817 beteg 1,74%-ánál (1.249 esetben) alakult 
ki PDR, a betegek 0,25%-ánál alakult ki TRD, és a betegek 

0,14%-ánál NVG. A proliferatív diabéteszes retinopátia in-
zulinkezelés mellett 3,59-szer, 9% feletti HbA1c szinteknél 
2,1-szer, vesebetegség fennállásánál 2,7-szer, perifériás 
keringési zavaroknál 1,88-szor, neurológiai betegségek-
nél 1,62-szer, idősebb korban (65–74 év között) 1,62-szer 
gyakrabban fejlődött ki. A kifejlődést csökkentette a diag-
nózis felállításakor a fiatal (18–23 éves) életkor 54%-kal, a 
Medicare-biztosítás 40%-kal, a kóros elhízás 28%-kal, és 
(abszolút ellentmondásként) a dohányzás 16%-kal.

Mivel a 2-es típusú diabéteszesek egy részében a 
proliferatív diabéteszes retinopátia és egyéb érujdonkép-
ződéses események akár a diagnózist követő 5 éven belül 
kialakulhatnak, fokozott figyelmet szükséges fordítani a 
szűrővizsgálatokra és a korai beavatkozásokra. 

(A dohányzás „védő” hatásán kívül kiemelendőnek tar-
tom az inzulinkezelést, mely esetben bizonyosan nem az 
inzulin provokálta ki a szemelváltozásokat – bár a gyakori 
hipoglikémiák fokozzák a retinopátia kockázatát – hanem 
az a tény, hogy a rossz anyagcserehelyzet miatt hamar in-
zulinkezelést kellett kezdeni és ez sok esetben nem bizto-
sította az ideálishoz közeli vércukor szinteket – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care, 2021. szeptember; dc210228)

5 évvel a 2-es típusú cukorbetegség  
diagnosztizálását követően...

      LÁBSZELFI – EGYSZERŰ, OTTHONI MÓDSZER A DIABÉTESZES LÁBFEKÉLYEK ELLEN

A diabéteszes lábfekélyek a rokkantság vezető okai 
közé tartoznak. Kielégítetlen igény van egy egyszerű, 
praktikus, otthoni módszerre a talp fekélyei korai fel-
ismerésére és gyógyulásuk távoli nyomon követésére.

A vizsgálók kifejlesztettek egy egyszerű, olcsó, okostele-
fon-alapú „lábszelfi” rendszert, amely lehetővé teszi a be-
tegek számára, hogy segítség nélkül lefotózzák talpukat, 
és továbbítsák a képeket egy távoli szerverre. Egy kísérleti 
vizsgálat során egy végtagmentő klinika pácienseit arra 
kérték, hogy hat hónapon keresztül naponta készítsenek 
képet talpukról, és öt időpontban végezzenek kérdőíves 
értékelést a rendszeren. A továbbított eredményeket he-
tente felülvizsgálták.

Tizenöt beteg (közöttük 10 férfi) használta a rendszert 
körülbelül 5 perces oktatás után. A résztvevők az előírt 
vizsgálati napok átlagosan 76%-án töltöttek fel képeket. 
Az iOS és android rendszerű telefonokat hang segítségével 
vezérelték. A rendszer mindkét láb teljes talpfelületéről 
rögzített és továbbított diagnosztikai minőségű képeket, 
lehetővé téve távolról a klinikai kezelési döntések megho-
zatalát. 12 aktív sebet és 39 fekély előtti elváltozást tudtak 
figyelemmel kísérni (a vizsgálat kezdetén 5 sebet és 13 fe-
kély előtti elváltozást észleltek); 7 seb gyógyulását és 20 
fekély előtti elváltozás visszafordulását figyelték meg. 

A résztvevők a rendszert hasznosnak, a biztonságérze-
tet növelőnek és a korábbi lábszűrési módszereikhez ké-
pest előnyösebbnek értékelték.

Minimális képzés mellett a betegek a legtöbb napon di-
agnosztikai minőségű képeket küldtek otthonról, lehető-
vé téve a klinikusok számára a sorozatképek áttekintését. 
Ez a rendszer lehetővé teszi a diabéteszes lábelváltozások 
olcsó otthoni szűrését és monitorozását. 

További vizsgálatokra van szükség annak meghatározá-
sára, hogy csökkentheti-e a talpi fekélyek és más elvál-
tozások gyakoriságát és/vagy az ellátáshoz kapcsolódó 
költségeket. A mesterséges intelligencia integrációja javít-
hatja a módszer hatékonyságát.

(Forrás: Journal of Diabetes Science and Technology, 
2021. október 31.)

https://doi.org/10.2337/dc21-0228
https://doi.org/10.1177/19322968211053348
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      A FŐBB ÉLETESEMÉNYEK BEFOLYÁSOLJÁK A FIZIKAI AKTIVITÁS SZINTJÉT

Az American Heart Association 
(AHA) új tudományos közleménye 
szerint a fizikai aktivitás szintje 
csökkenhet a jelentősebb életese-
mények során, és fontos, hogy az 
egészségügyi szakemberek rendsze-
res fizikai aktivitásra ösztönözzék a 
betegeket az életükben bekövetke-
ző jelentős változások idején.

Ezzel a kijelentéssel: „Reméljük, 
hogy az egészségügyi szolgáltatók, a 
közegészségügyi dolgozók és az egyé-
nek megértik, hogy az élet során be-
következő jelentős változás a fizikai 
aktivitás csökkenéséhez vagy az ülő 
életmód növekedéséhez vezethet” 
– mondta a szerzők elnöke, Abbi D. 
Lane-Cordova.

„A nyilatkozat tippeket tartalmaz 
a fizikai aktivitás ellenőrzéséhez az 
emberekkel folytatott tevékenysé-
gükről való beszélgetés módjához a 
nagy életesemények során, és olyan 
erőforrásokról, amelyeket az egész-
ségügyi szolgáltatók felhasználhat-
nak arra, hogy segítsék az embereket 
egészséges szintű fizikai aktivitás el-
érésében” – mondta Lane-Cordova. 
A nyilatkozat megjelent online a 
Circulation folyóiratban.

A szervezet Életmód- és Kardio-
metabolikus Egészségügyi Tanácsá-
nak tagja, az AHA Fizikai Tevékeny-
ségek Bizottsága 2019-ben kezdett 
eszmecserét erről a témáról – ma-
gyarázta Lane-Cordova. „Csoportként 
beszéltünk arról, hogy mennyiben 
változhat az aktivitási szint, ha valami 
nagy dolog történik az életben, pél-
dául szülővé válás vagy nyugdíjba vo-
nulás. Az aktivitási viselkedés (fizikai 
aktivitás vagy ülő életmód) megválto-
zása azért fontos, mert ezek az akti-
vitási viselkedések befolyásolhatják a 
szív egészségét”.

A csoport 2020 elején kezdett dol-
gozni tudományos szinten e témán – 
„majd kitört a világjárvány, és minden 
eddiginél fontosabbnak tűnt, hogy 
tudatosságot teremtsünk, és olyan 
erőforrást keressünk az emberek szá-
mára, amelyek segíthetnek javítani, 

vagy legalább fenntartani a kedvező 
fizikai aktivitást, ha mélyreható prob-
lémákról, nagy változásról vagy élet-
eseményről van szó” – mondta Lane-
Cordova.

Egyesek sebezhetőbbek, mint má-
sok. A kutató csoport 17 különböző 
életeseményre vagy változásra vo-
natkozó adatokat vizsgált meg, és 
bizonyítékot talált arra, hogy a fizikai 
aktivitás szintje kilenc esemény alatt 
csökkenhet. Ezek: iskolai oktatás, ill. 
ebben váltás (általános, középiskola, 
vagy főiskola, egyetem); első munka-
hely vagy karrierváltás; házasság vagy 
polgári kapcsolat; terhesség; nevelés; 
nyugdíjazás; vagy tartós ápolási intéz-
ménybe költözés.

A szerzők azonosították azokat a 
személyeket is, akik különösen fogé-
konyak lehetnek az alacsonyabb szin-
tű fizikai aktivitásra általánosságban 
is és fontos életesemények során. 
Ide tartoznak az alacsonyabb iskolai 
végzettségűek; akik egyedül élnek; 
azok, akik nem jutnak biztonságos 
kültéri térhez; a fekete amerikaiak; az 
LMBTQ+ közösség néhány tagja; ter-
hes nők és újszülöttek.

Gyakorlati stratégiákat kínálnak az 
egészségügyi szakemberek számára, 
hogy támogassák a rutin fizikai aktivi-
tás szintjét a jelentősebb életesemé-

nyek és változások során. Ezek közé 
tartozik az egyszerű kérdések feltevé-
se arról, hogy az életváltások hogyan 
változtathatják meg a fizikai aktivitási 
formákat, mikor javasolható a hor-
dozható lépésszámlálók használata, 
miképpen ösztönözhetők az egyének 
erre és miképpen végezhető a nyo-
mon követés.

„Fontos a fizikai aktivitás fenntar-
tása vagy javítása, amikor jelentős 
életesemények történnek, és gyak-
ran ilyenkor van a legnagyobb szük-
ség a testmozgásra” – mondta Lane-
Cordova egy sajtóközleményben.

„A klinikusoknak együttérzést kell 
tanúsítaniuk, amikor az élethelyzetek 
változásáról kérdeznek és beszélgeté-
seket kezdeményeznek a fizikai aktivi-
tásról az életesemények és változások 
során” – tanácsolják a szakemberek.

A kérdéskört vizsgáló csoport azt is 
fontosnak tartja, hogy „az egészség-
ügyi környezeten túlra tekintsenek, 
és bevonják a szervezeteket, közössé-
geket, munkahelyeket, vallási közös-
ségeket és lakóközösségeket a fizikai 
aktivitás előmozdításába”.

A nyilatkozat az egyének és az 
egészségügyi szakemberek számára 
elérhető források listáját tartalmazza, 
amelyek közül sok ingyenes és online.

(Forrás: Circulation, 2021. december 1.)

https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001035
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A cukorbetegség növeli a korai halálozás kockázatát és 
jelentősen befolyásolja a munka termelékenységét. A 
szerzők megpróbálták megvizsgálni a diabétesz hatását 
Indiában a megemelkedett korai halálozás, az elveszett 
életévek, a termelékenységhez igazított életévek és a 
kapcsolódó gazdasági hatások tekintetében.

Élettáblázat-modellt állítottak össze a jelenleg 20–59 
éves cukorbeteg indiai munkaképes lakosság termelékeny-
ségének vizsgálatára, amelyet haláláig vagy nyugdíjazásá-
ig (60 év) követtek. Ugyanezt a csoportot újraszimulálták, 
feltételezve, hogy nem szenvednek diabéteszben. A két 
kohorsz közötti teljes különbség a többlethalálozás, az el-
veszett életévek és a termelékenységhez igazított életévek 
elvesztése tekintetében a cukorbetegség roppant kedve-
zőtlen hatását tükrözte. A cukorbetegség prevalenciájára, 
a halálozásra, a munkaerő lemorzsolódására és a cukor-
betegségnek tulajdonítható termelékenység-csökkenésre 
vonatkozó adatok publikált forrásokból származnak.

      A CUKORBETEGSÉG HATÁSA A TERMELÉKENYSÉGRE INDIÁBAN

A szerzők arra voltak kíváncsiak, 
hogy milyen foglalkozási és anya-
gi következményekkel jár a szülők 
számára, ha gyermeküknél az 1-es 
típusú diabétesz lép fel.

Kilenc német gyermekdiabetológiai 
központban a diabétesz kialakulása 
előtti és utáni első évben a foglal-
kozási és anyagi helyzetet felmérő 
kérdőívet osztottak ki minden olyan 
családnak, ahol 14 évesnél fiatalabb 
gyermekük lett diabéteszes. A kérdő-
ívek alapján 1.144 gyermek (a diagnó-
zis felállításakor átlagéletkor 6,7 év; 
46,5% leány) és családjaik adatait ele-
mezték. Az anyák foglalkozási állapota 
a fizetett munkaidőben szignifikánsan 
csökkent a gyermekük diabéteszessé 
válását követő első évben. Összessé-
gében az anyák 15,1%-a hagyta abba 
a munkát, és 11,5%-a csökkentette a 
munkaidőt. Különösen érintettek vol-
tak az óvodás korú gyermekek anyái. 
(l. az ábrát). Az apák munkaviszonya 
alig változott. A családok közel fele 
(46,4%) közepes vagy súlyos anyagi 
veszteségről számolt be. Egy korábbi, 
2003-as hasonló tanulmányhoz ké-

pest az anyákat érintő jelentős 
negatív foglalkozási következ-
mények és a családok anyagi 
terhei változatlanok maradtak 
2018-ban.

Tehát az újonnan diagnoszti-
zált cukorbeteg kisgyermek az 
anyák számára igen kedvezőtle-
nül befolyásolta a munkahelyi 
helyzetüket. Az anyák közötti 
egyenlőtlenség hosszú távú 
negatív következményekkel jár-
hat mentális egészségükre és 
jövőbeli gazdasági helyzetük-
re nézve. Sürgős intézkedésre 
van szükség a családok terhe-
inek csökkentése, valamint a 
szakmai, szociális és hatósági 
támogatás biztosítása érdeké-
ben, különösen a cukorbeteg 
kisgyermekes anyák számára. 

(A vizsgálat ugyan nem rész-
letezi, hogy milyen jellegű intéz-
kedésekre, támogatásokra van/lenne 
szükség, de Magyarországon komoly 
eredményként könyvelhetjük el, hogy 
sok óvodában és szinte minden isko-
lában egészségügyi képzésben része-
sített tanerők teszik lehetővé, hogy a 

diabéteszes kisgyerekek a többiekkel 
lépést tartva lehessenek jelen, amíg 
a szülők, köztük az édesanyák dolgoz-
nak – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care, 2021 december; 
44(12): 2656-2663)

      HOSSZÚ TÁVÚ FOGLALKOZTATÁSI KÖRÜLMÉNYEK AZ 1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEG 
GYERMEKEK CSALÁDJAIBAN: AZ ANYÁK VÁLLALJÁK A TERHET

2017-ben a becslések szerint Indiában 54,4 millió (7,6%) 
munkaképes korú ember volt diabéteszes. A halálozásig 
vagy a nyugdíjkorhatárig tartó szimulált nyomon követés-
sel a cukorbetegség 8,5 millió többlethalálozást (az összes 
halálozás 62,7%-a), 42,7 millió elveszett életévet (az összes 
becsült életév 7,4%-a) és 89,0 millió termelékenységhez 
igazított elvesztett életévet (az összes termelékenységhez 
igazított életév 23,3%) okozott, ami 176,6 billió indiai rúpi-
ára (2,6 billió –  vásárlóerő-paritáson – 9,8 billió amerikai 
dollárra) becsült bruttó hazai termék kiesésének felel meg.

Ez a tanulmány is bemutatja a cukorbetegség termelé-
kenység csökkenésre gyakorolt hatását, és rávilágít a dia-
bétesz megelőzését célzó egészségügyi stratégiák fontos-
ságára. 

(Magyarországon bizonyára sokkal kedvezőbb a hely-
zet, de a hazai szakemberek – részben az eddig még létre 
nem hozott diabétesz regiszter hiánya miatt – adósak a 
hazai adatokkal – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care, 2021 december; 44(12): 2714-2722)

https://doi.org/10.2337/dc21-0740
https://doi.org/10.2337/dc21-0922
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MIT (T)EHETÜNK IMMUNRENDSZERÜNK 
TÁMOGATÁSÁÉRT?

Az utóbbi másfél évben zajló 
pandémia okán az érdeklődés kö-
zéppontjába került az immunrend-
szer, illetve az immunrendszer tá-
mogatásának lehetőségei. Számos 
mindennapi szokás, életmódbeli 
tényező szerepe felértékelődött, 
mint pl. a rendszeres testmozgás, a 
megfelelő mennyiségű és minőségű 
alvás, a - lehetőségekhez képest - 
stresszmentes(ebb) életmód, vala-
mint a változatos, kiegyensúlyozott 
táplálkozás.

A táplálkozás és az  
immunrendszer  
kapcsolata

Az nem kérdés, hogy a táplálko-
zásnak nagy szerepe van az immun-
rendszer megfelelő működésében, a 
divatos kifejezés, az immunerősítés 
fogalma azonban már vitatható. Az-
zal tudjuk legjobban támogatni az 
immunrendszerünk működését, ha 
étrendünkben minden makro- és 
mikrotápanyag szintje megfelelő, hi-
szen a fennálló hiányállapotok ront-
ják a szervezet ellenállóképességét, 
így az lényegesen jobban ki van téve 
minden fertőzésnek, betegségnek. 
Sajnos rengeteg álhír, téves infor-
mációt zúdul ránk, étrend-kiegészí-
tők, csodavitaminok és superfoodok 
hada, melyek egy része egyszerűen 
hatástalan, de mások veszélyesek, 
egészségre ártalmasak is lehetnek.

Az igazság az, hogy nincs egy olyan 
élelmiszer vagy étrend-kiegészítő 
sem, amely önmagában elég len-
ne egy fertőzés kivédésére vagy egy 
betegség meggyógyításához. Ezt tá-
masztja alá az is, hogy a koronavírus-
sal kapcsolatos dietetikai irányelvek 
is a gyümölcs- és zöldségfélékben 
gazdag étrendet javasolják, hiszen így 

hozzájuthatunk természetes forrás-
ból mindazokhoz a vitaminokhoz és 
nyomelemekhez, amelyek szerepet 
játszanak az immunrendszer műkö-
désében.

A szakirodalomban a legnagyobb 
figyelmet az A-vitamin, illetve a 
β-karotin, B6-, B12-, C-, D-, E-vitamin, 
cink és szelén kapja, amelyek több 
mechanizmuson keresztül segítik a 
védekezésünket. Egyrészt szerepet 
játszanak a fizikai „védelmi vonalak”, 
ún. barrierek (pl. bőr, gyomor-bél-
rendszer, légutak stb.) épségének 
fenntartásában, másrészt mind a ve-
leszületett, mind a szerzett immunvá-
laszban szerepet játszó sejtek műkö-
dését is támogatják.

Vannak olyan időszakok, állapotok 
(pl. őszi-téli hónapok, betegségek, 
várandósság, fokozott stresszel járó 
helyzetek), amikor a szervezetnek 
a normál mennyiségnél többre van 
szüksége a felsorolt vitaminokból és 
ásványi anyagokból, ilyenkor előfor-
dulhat, hogy pusztán természetes 
forrásokból már nem tudjuk fedezni 
a szükségletet, és étrend-kiegészítők 
szedése válik szükségessé. Ha az im-
munrendszerünk támogatását nem 
csak ezekben az esetekben, hanem 
mindig szem előtt tartjuk, a nagyobb 
kitettség esetén már egy jobb immun-
védekezéssel vágunk bele a nehezebb 
időszakba, ami előnyünkre válhat.

D-vitamin

Bár a D-vitamin megtalálható kis 
mennyiségben élelmiszerekben, pl. 
tejtermékekben, tengeri halakban 
(főként a halmájban, halmájolajban), 
tojássárgában és a dúsított élelmi-
szerekben (pl. tejitalok, joghurtok, 
gabonapelyhek), a bőrben UV-B su-
gárzás hatására kialakuló D-vitamin 
az emberi szervezet legfőbb D-vita-

min-forrása. Éppen ezért az őszi-téli 
időszakban, amikor kevesebb napsu-
gárzás ér minket, javasolt D-vitamin 
kiegészítést alkalmazni, de ennek 
mennyiségét személyre szabottan 
kell meghatározni, hiszen pl. idősek-
nek, túlsúllyal rendelkezőknek vagy 
felszívódási zavarban szenvedő bete-
geknek nagyobb a szükséglete.

A D-vitamin szerepe, hatásai az 
egyik legtöbbet kutatott terület. A 
különböző vizsgálatok eredményei 
sokszor ellentmondanak egymásnak. 
Vannak olyan hatásai a D-vitaminnak, 
amelyek egyértelműek, pl. a kalcium-
anyagcsere szabályozásában betöl-
tött szerepe, de az immunvédekezés 
szempontjából számos tisztázatlan 
kérdés van.

Több vizsgálatban összefüggést 
találtak a magasabb D-vitamin-szé-
rumszint és a kevesebb légzőszervi 
fertőzés között. Más felmérésekben 
viszont nem találtak szignifikáns ösz-
szefüggést a szérum D-vitamin-szint 
és az alsó légúti fertőzések gyakori-
sága vagy súlyossága között. Az ala-
csonyabb D-vitamin-szintet, illetve a 
D-vitamin-hiányt számos betegséggel 
hozták összefüggésbe, pl. csontritku-
lás, autoimmun betegségek, szívelég-
telenség, magas vérnyomás- beteg-
ség.

Ez rendkívül szomorú hír számunk-
ra, hiszen a 2014-es Országos Táp-
lálkozás és Tápláltsági Állapot Vizs-
gálat (OTÁP) adatai szerint a magyar 
lakosság élelmiszerekből származó 
D-vitamin bevitele nagyon alacsony, 
nők esetében 2.0 μg, férfiak körében 
2.5 μg volt. A napi beviteli referencia 
(NRV) érték sokáig 5 μg vagy 200 NE 
(nemzetközi egység) volt (még a fel-
mérésben is ez szerepel), míg a tole-
rálható felső beviteli szintet, azaz azt a 
mennyiséget, amely napi rendszeres 
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bevitel esetén sem fejt ki egészségre 
kedvezőtlen vagy ártalmas hatást, en-
nek húszszorosában, 100 μg-ban vagy 
4000 NE-ben határozták meg. 2012-
ben született 3. Magyar D-vitamin 
konszenzus megemelte a napi bevite-
li referencia szintjét (1500-2000 NE), 
illetve említést tett arról, hogy túlsúly 
és elhízás esetén nő a szükséglet, eb-
ben az esetben a duplája, 3000-4000 
NE a javasolt bevitel. Mindezek az ér-
tékek akkor igazak, ha megelőzni sze-
retnénk a hiányállapotot, ha azonban 
már egy kialakult D-vitamin-hiányról 
van szó, ennek sokszorosát javasolják. 
Az ajánlásnál nagyobb dózis alkalma-
zása nem jár további előnyökkel, sőt, 
akut vagy krónikus mérgezést is okoz-
hat.

C-vitamin

A Szent-Györgyi Albert Nobel-dí-
jas magyar orvos, biokémikus által 
felfedezett vízben oldódó vitamin-
nal kapcsolatban számos tanulmány 
született, melyekben igazolták az im-
munvédelemben, ezáltal az egészség 
fenntartásában betöltött szerepét. Az 
egyik legismertebb antioxidánsunk, 
amely kombinációja lipidoldékony 
antioxidánsokkal, pl. E- vitaminnal 
előnyös, hiszen a zsírban oldódó és 
vízben oldódó vitaminok, antioxi-
dánsok egymás jelenlétében hatéko-
nyabbnak bizonyulnak.

A kutatások alapján a megfelelő 
C-vitamin-szint fenntartása csökkenti 
a demencia és az Alzheimer-kór kiala-
kulásának esélyét.

Természetes forrásai között szere-
pel a paprika, nagy mennyiségben 
található a citrusfélékben, káposz-
tafélékben, karalábéban, bogyós 
gyümölcsökben. Szintén jelentős 
mennyiségben mutatható ki a csip-
kebogyóból és petrezselyemzöldből 
is, viszont mivel ezekből aránylag kis 
mennyiséget fogyasztunk, nem te-
kinthetőek jó C-vitamin-forrásnak.

A felnőttek számára javasolt re-
ferencia beviteli érték az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet (OGYÉI) javaslata 
alapján csupán 80 mg, míg az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 

ajánlásban kissé magasabb, férfiak 
számára 110 mg, nők számára 95 mg 
(szoptatás alatt több). Az OTÁP2014-
es eredményei alapján a magyar la-
kosság átlagos C-vitamin-fogyasztása 
a nők esetében mind a magyar, mind 
az európai ajánlást elérte (95mg/
nap), ellenben a férfiak 102 mg-os át-
lag C-vitamin bevitele nem érte el az 
európai mennyiségi javaslatot.

Napjainkban sokan étrend-ki-
egészítőkből több gramm C-vi-
tamint is bevisznek napi szinten 
influenzaszenzonban, főleg most a 
COVID19 pandémia alatt. Mennyire 
szükséges és mennyire veszélyes ez? 
A tolerálható felső beviteli szint (UL) 
2000 mg, tehát 2 g szedése hosszú 
távon sem járhat negatív következ-
ményekkel. Ennél nagyobb mennyi-
ségek tartós szedése viszont egyrészt 
felesleges, másrészt fokozza a vesekő 
kialakulási esélyét.

B6-vitamin (piridoxin)

A B-vitamin családból immunrend-
szerre gyakorolt hatás tekintetében 
kiemelhető a B6- vitamin, amely ha-
tással van a humorális (B-sejtes) és 
celluláris (sejtes) immunválaszra is, 
hiányába zavart szenvedhet az im-
munrendszer szabályozása. Nélkü-
lözhetetlen az immunvédekezéshez 
szintén szükséges fehérjék megfelelő 
hasznosulásához.

Felnőttek számára javasolt napi be-
vitel az OGYÉI ajánlása szerint 1.4 mg, 
míg az EFSA 1.3 mg- ot javasol nők, és 
1.5 mg-ot férfiak számára. A tolerál-
ható felső beviteli szint 25 mg, tehát 
viszonylag nehéz túladagolni.

Ahogy a táblázatban is látható, a 
magyar lakosság B6-vitamin-fogyasz-
tása mindkét nem körében megha-
ladja a magyar és európai ajánlást is, 
de nem éri el a tolerálható felső be-
viteli szintet. A piridoxin természetes 
módon megtalálható a belsőségek-
ben (májban), húsokban, de növényi 
élelmiszerekben is, pl. szárazhüve-
lyesekben, burgonyában, olajos mag-
vakban, teljes kiőrlésű gabonákban. 
Kisebb mennyiségben jelen van a tej-
termékekben és a tojásban is.

Kalcium

A kalcium 99%-a a csontokban és 
fogakban helyezkedik el, a csontok 
fő vázát alkotja. Szerepe van számos 
élettani folyamatban, pl. az izmok ösz-
szehúzódásában és relaxációjában, a 
véralvadásban, a sejtmembrán felépí-
tésében és működésében, valamint a 
vérnyomás szabályozásában. Felszí-
vódását befolyásolja többek között a 
D3-vitamin, a fehérjebevitel, a C-vita-
min, a B-vitaminok, valamint a fosz-
for, illetve a kalcium: foszfor 1:1 arány 
megtartása. A szervezet kalciumszük-
ségletét több tényező határozza meg. 
Függ az életkortól, nemtől, tápláltsági 
állapottól, fizikai aktivitástól stb.

Az OTÁP 2014-es adatai szerint a 
magyar lakosság kalciumbevitele je-
lentősen elmarad az ajánlástól. A fér-
fiak átlagosan 759 mg-ot fogyasztot-
tak, a nők esetében még súlyosabb a 
helyzet, 691 mg volt az átlagbevitel. 
Mindkét nem fő kalciumforrásai a tej 
és tejtermékek voltak (férfiak: 51%, 
nők: 55%), ami kedvező, hiszen a 
kalcium hasznosulása ebből az élel-
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B1-vitamin B2-vitamin B6-vitamin B12-vitamin
mg/nap μg/nap

Férfiak 1,16
1,10–1,22

1,46
1,39–1,54

2,0
1,9–2,1

3,34
3,0–3,7

Nők 0,95
0,89–1,00

1,24
1,19–1,29

1,6
1,5–1,7

2,7
2,4–2,9

Hazai ajánlás ffi: 1,1
nő: 0,9

ffi: 1,6
nő: 1,3

1,4
ffi>60 é: 1,7
nő>60 é: 1,5

2,0

EU NRV 1,1 1,4 1,4 2,5
1. Táblázat:  

A magyar lakosság B-vitamin bevitele a 2014-es OTÁP felmérés alapján (OGYÉI, 2017)
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miszercsoportból a legjobb. A tej és 
tejtermékek tejcukortartalma, opti-
mális kalcium- foszfor aránya (kivéve 
a foszforsók hozzáadásával előállított 
ömlesztett sajtokat), illetve D-vitamin 
tartalma ideális közeget biztosít a kal-
cium hasznosulásához. Kisebb meny-
nyiségben kalciumhoz jutottak még 
vizsgált személyek a zöldség- és főze-
lékfélékből (pl. hüvelyesek, spenót), 
vízből/ásványvízből, gabonákból (pl. 
teljes kiőrlésű gabonák, zabpehely) 
és gyümölcsökből (pl. olajos magvak).

Probiotikumok, 
probiotikus hatású  
élelmiszerek

A probiotikumok olyan élő mikro-
organizmusok, amelyek ha megfelelő 
számban vannak jelen, kedvező ha-
tást gyakorolnak a gazdaszervezetre. 
Jelentőségük felértékelődött, amióta 
tudjuk, hogy a bélrendszerünknek 
jelentős szerepe van az immunvé-
dekezésben is. Több kórállapot kap-
csán is vizsgálták a probiotikumok 
hatását, és egyes esetekben (pl. akut 
hasmenés, fekélyes vastagbélgyulla-
dás, irritábilis bél szindróma) kedvező 
eredményeket tapasztaltak a tünetek 
csökkentése terén.

Probiotikusnak nevezhetjük azo-
kat a tejtermékeket (pl. joghurt/
kefir), amelyek olyan hasznos bakté-
riumokat (elsősorban lakto- és bifido-
bacillusokat) tartalmaznak megfelelő 
mennyiségben, amelyek a vastagbél-
ben megtelepedve hozzájárulnak a 
megfelelő bélflóra kialakulásához, ez-
által támogatják a szervezet immun-
védekezését.

A tejsavbaktériumokat hosszú ideje 
használják az élelmiszeriparban. Az 
erjesztés, fermentálás nem csak a tej, 
de más élelmiszerek tartósítására is 
alkalmazható, pl. gabonafélék, gyü-
mölcsök és zöldségek, hús, hal stb. 
A probiotikumokat tartalmazó fer-
mentált tejtermékek (pl. joghurt) és 
erjesztett élelmiszerek (pl. kovászos 
uborka) fogyasztása előnyös lehet 
számos betegség kezelésében, de a 
probiotikus (élő kultúrát tartalmazó) 
élelmiszerek fogyasztása ajánlható az 
egészséges táplálkozás részeként is, 
így szerepük lehet a krónikus beteg-
ségek megelőzésében és a megfelelő 
immunitás kialakításában.

A magyar táplálkozási ajánlás, az 
OKOSTÁNYÉR® szerint naponta fél 
liter tejet vagy ennek megfelelő kal-
ciumtartalmú tejterméket javasolt 
fogyasztani, amelyekben a fent rész-
letezett fontos mikrotápanyagok kö-
zül a kalcium és D-vitamin is megta-
lálható, továbbá a tejtermékek élő 
(probiotikus) kultúrát is tartalmazhat-
nak. Napjainkban a tej és tejtermékek 
veszítettek népszerűségükből, mind-
ez – megfelelő pótlás nélkül – alacso-
nyabb fehérje- és kalciumbevitelhez, 
a bélflóra összetételének kedvezőtlen 
megváltozásához vezethet.

ÖSSZEGZÉS, JAVASLATOK

A kiegyensúlyozott, változatos, vi-
taminokban és ásványi anyagokban 
gazdag étrenddel tehetünk legtöbbet 
az immunrendszerünk optimális mű-
ködéséért. Fontos, hogy ne kampány-
szerűen, csak 1-1 időszakban figyel-

jünk erre oda, hanem folyamatos, 
rutinszerű legyen immunrendszerünk 
támogatása.

Az OKOSTÁNYÉR® elveit követve, 
naponta legalább 4 adag zöldség és 
gyümölcs fogyasztása hozzájárul a 
C- és B6-vitamin-szükséglet fedezésé-
hez. A tej és tejtermékek napi szintű 
fogyasztása pedig segít a kalcium- és 
D-vitamin-igény kielégítésében. Tej-
termékekből elsősorban a natúr és 
zsírszegény/csökkentett zsírtartalmú 
változatokat érdemes előnyben ré-
szesíteni. Ízesített tejkészítmények, 
például gyümölcsjoghurtok vásárlása 
esetén, a hozzáadott cukroktól men-
tes verziókat keressük elsősorban!

Az élő (probiotikus) kultúrát tartal-
mazó élelmiszerek, például tejtermé-
kek rendszeres fogyasztása kedvező 
hatással lehet a bélflóra összetételé-
re, ezáltal segítheti az emésztést és 
hozzájárulhat a megfelelő immunvé-
dekezéshez.

Amennyiben lehetséges, a táp-
anyagszükségletünket természetes 
forrásokból, tehát élelmiszerekből 
fedezzük. A tápanyagigény kielégíté-
sében szerepet kapnak még a dúsí-
tott termékek is. Étrend-kiegészítő-
ket szükség esetén alkalmazzunk, pl. 
az őszi-téli időszakban D-vitamint. 
Ebben az esetben a több nem jobb, 
a megadózisokat kerüljük! Ha így já-
runk el, az élelmiszerekben jelen lévő 
tápanyagok egymás hatását, haszno-
sulását segíteni tudják, és kisebb lesz 
a túladagolás esélye.

(Forrás: MDOSZ, Táplálkozási 
Akadémia Hírlevél, 

14. évfolyam, 9. szám – 2021. szeptember)

Életkor
Kalcium (mg/nap)

Nő Férfi
7–11 hónap 280 280
1–3 év 450 450
4–6 év 800 800
7–10 év 800 800
11–14 év 1150 1150
15–17 év 1150 1150

18–24 év 1000
várandósság: 1000

1000
szoptatás: 1000

>25 év 950
várandósság: 950

950
szoptatás: 950

2. Táblázat: Kalciumszükséglet életkorokra, nemekre lebontva az európai ajánlás szerint (EFSA, 2017.)

https://mdosz.hu/hun/wp-content/uploads/2021/09/mdosz-taplalkozasi-akademia-hirlevel-2021-09-mit-hetunk-az-immunrendszer-tamogatasaert.pdf
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LEHET VÁLTOZATOSAN, EGÉSZSÉGESEN ÉTKEZNI 

ÜNNEPEK ELŐTT, ALATT ÉS UTÁN IS

Közelednek az ünnepek, ezért ismét kihívások előtt ál-
lunk. Ragaszkodjunk a hagyományokhoz, és készítsük 
a már megszokott, de esetleg nehezebben emészthe-
tő vagy akár energiában gazdag, hizlaló ételeket? Vagy 
lepjük meg a családot valami különleges, de egészsé-
gesebb összetételű étellel, édességgel, akár új hagyo-
mányokat teremtve? Sikerül-e megúsznunk az ünne-
pek alkalmával a felesleges kilók lerakódását, vagy az 
Újév beköszöntével újra szembesülnünk kell azzal, hogy 
fogynunk kellene?

Mivel az előző évek alapján, már tudjuk mi vár ránk, így 
tudatosan fel tudunk készülni arra, hogy idén 
elkerüljük az eddigi hibáinkat. Jó lenne, ha 
nem újabb fogadkozással kellene kezdeni az 
újévet…

Az ünnepek alatt reméljük, hogy nem csak 
a család, hanem a közelebbi rokonság is ösz-
szejöhet, és együtt lehet, így mutassuk meg 
nekik is, hogy lehet enni az ünnepek alatt is 
egészséges összetételű ételeket. 

A bő zsiradékban sültek helyett (rántott 
hús vagy hal, párizsi szelet stb.) készítsünk 
sült, párolt húsokat, vagy akár egyben sült 
vagdaltat. Ezek egy része akár hidegen is tá-
lalható. Lehetnek hagyományos köretek is –
amiből együnk kisebb adagot –, és kínáljunk 
mellé salátákat, párolt zöldségeket. Vagyis 
minőségében legyen bőséges a kínálat, ne 
kalóriákban. A vacsora legyen energiában 
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szegényebb, főleg akkor, ha kevesebbet mozgunk, mint 
általában. A vendégeket is lehet ebédre hívni vacsora he-
lyett, ha el akarjuk kerülni a bőséges esti étkezést. Nincs 
ünnepi ételsor desszertek nélkül, de, az édességekben is 
legyen „egészséges” összetevő: gyümölcs, tejtermék.

Vigyázzunk a kínálással, a vendéget nem jó erőltetni 
evésre, ivásra. A vendégszeretet nem erről szól. Ha ven-
dégeinkről tudjuk, hogy diétázniuk kell (cukorbetegek, 
szívbetegek, emésztőrendszeri problémáik vannak stb.) 
érdemes olyan ételekről is gondoskodni, amit ők is gond 
nélkül tudnak fogyasztani. Ne feledjük, ha bármit, csak ke-
vesebb cukorral készítünk, annak még akkor is magasabb 
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lesz a vércukoremelő hatása, tehát a cukorbetegek nem 
fogyaszthatják!

Ügyeljünk az italokra is. A cukrozott üdítők és alkoho-
los italok rengeteg felesleges energiát tartalmaznak, ezért 
legyenek light üdítő italok is, ne feledjük, sokan szívesen 
fogyasztják az ásványvizeket. Magas szénhidrát tartalma 
miatt a 100%-os gyümölcslé sem ajánlható (bár nem tar-
talmaz hozzáadott cukrot), legfeljebb max. 1 dl „light” 
gyümölcslé, melyben kb. 5% szénhidrát van.

A megszokott ételek is fogyaszthatók, azon-
ban figyeljünk a hozzávalók mennyiségére és 
minőségére. Lássunk néhány példát:  

Húsleves, csontleves
Készítsük sovány húsból, vagy pl. karaj csontból, sok 

zöldséggel, kevés tésztával

Halászlé

Válasszunk kisebb, vagy kevésbé zsíros pontyszeleteket, 
vagy készítsük halfiléből. Ha tésztával vagy kenyérrel esz-
szük, akkor lehet, hogy máris kimerítettük az étkezésre ja-
vasolt szénhidrát mennyiséget. Tehát, ha második fogást 
is szeretnénk enni, akkor csak a hal és a lé legyen a „leves”.

Töltött káposzta

Legyen sok apró káposzta a húsgombócok, töltelékek 
között. Sovány húst daráljunk hozzá (lehet akár pulyka-
comb is), használjunk kevesebb rizst (lehet barna is), zsír-
szegény tejfölt. A füstölt ízt szalonna helyett füstölt hús 
darabokkal (ez se legyen zsíros) tudjuk biztosítani.

Székelygulyás

A töltött káposztához hasonló módon legyen so-
vány a hús, szalonna helyett legyen füstölt hús.

Rántott hús, rántott hal, rántott 
csirke

Természetesen ezeket sem kell száműzni a me-
nüből, pláne, ha a család nagyon ragaszkodik hoz-
zá. De, kínáljunk hozzá salátákat, vagy párolt zöld-
ség köreteket.

Burgonya saláta

Mivel a burgonyának magas a szénhidrát tartal-
ma, párosítsuk olyan zöldségekkel melyeknek ala-
csony a szénhidráttartalma. Készíthetjük ecetes 
öntettel, sok zellerrel, hagymával, természetesen 
cukor nélkül, vagy akár kefires öntettel úgy, hogy 
brokkolival párosítjuk, melyben tízszer kevesebb 
szénhidrát van, mint a burgonyában.

Sült malac

Comb, vagy karaj részt vegyünk, a bőr alatti sza-
lonna réteg legyen minél vékonyabb.

Lencse

A lencsének szerencsére alacsony a vércukoremelő ha-
tása (glikémiás indexe), de mivel magas a szénhidráttar-

talma (10 dkg 53 g szénhidrát), ha liszttel sűrítjük (lencse-
főzelék), vagy burizzsel készítjük (sólet), akkor nem lehet 
egész adagot (ez 3 dl szokott lenni) enni, ha az étkezésre 
csak 40–50 g szénhidrát fogyasztható. Természetesen a 
hozzáadott feltét is sovány füstölt hús, vagy sült hús le-
gyen. Ha lencse salátát készítünk, akkor arra elég 5 dkg/
fő lencsét használni, itt is adhatunk hozzá brokkolit, hogy 
az „egy adag látványa” nagyobb legyen, minimálisan több 
szénhidráttal.

Ilyen kis változtatásokkal nagyon sok megszokott éte-
lünk varázsolható egészségesebb összetételűre.
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Nincsenek ünnepek, édes ízek nélkül

Az ízek közül különösen kedveljük az édes ízt, mivel cse-
csemőkorunk óta ismerjük, hiszen az anyatej is édes. És bár 
telnek az évek, az édes íz továbbra is pozitív érzéseket kelt 
bennünk, nem is szeretnénk lemondani róla akkor sem, ha 
az életkor előrehaladtával évgyűrűk módjára rakódik le a 
zsírszövet derekunkra. Különösen igaz ez, ha ünnepekre 
készülünk. Eszünkkel tudjuk, hogy az édesítésre használt 
„klasszikus” cukor luxus energia. Értékes összetevőket (vi-
taminok, ásványi anyagokat) sem tartalmaz, ráadásul, akik 
cukorbetegek, azoknak még a vércukorértékeit is nagyon 
megemeli. Ezért keressük a lehetőséget arra, hogy olyan 
édesítőszerekre válthassunk, melyekkel megmarad a meg-
szokott édes íz, de egészségesebb összetétellel, esetleg ke-
vesebb kalória- és szénhidrát tartalommal. 

Az édesítőszereket jelenleg úgy csoportosítják, hogy 
van-e kalória és szénhidráttartalmuk, vagy nincs. 

 Az egy-egy gyümölcsből nyert gyümölcscukor tartal-
mú készítményeknek (almacukor, fügecukor agavé szirup) 
alacsonyabb a vércukoremelő hatása, mint a klasszikus 
cukornak (kristály-, porcukor), de magas az energiatartal-
muk és a szénhidráttartalmuk. Ezért inkább ajánlottak a 
cukoralkoholok (szorbit, mannit, xilit), melyeknek édesítő 
értéke kicsit kisebb, mint a szacharózé, de a hasznosuló 
energia és szénhidráttartalma kb. 60%-os (kb. 240–260 
kcal és 60 g körüli szénhidrát). Az a tapasztalat, hogy 
leginkább a xilittel (nyírfacukor) lehet olyan süteménye-
ket sütni, melyeknek kevésbé van mellékíze. Arra persze 
érdemes ügyelni, hogy naponta 20–30 g (azaz 2-3 dkg) 
fogyasztható belőle, mert különben emésztőrendszeri 
panaszokat okozhat (szelek, hasmenés). Ha fogyni szán-
dékozunk, az édesítési lehetőségek közül jobb használni 
az energiamentes édesítőszereket. Az eritrit is cukoralko-
hol, a sütést jól bírja, és nem csak energiamentes, hanem 
hasi panaszokat sem okoz. Emiatt az utóbbi időben egyre 
gyakrabban használják, bár van enyhe utóíze.

Az energiamentes édesítőszerek közé tartoznak az utób-
bi időben kevésbé kedvelt – valószínűleg azért, mert „ada-
lékanyagok”  – „régi” édesítőszerek: a több mint száz éve 
ismert szacharin, a közel száz éves ciklamát, az 1960-as 
évek végén felfedezett aceszulfám és aszpartám. De van-
nak új édesítők is: szukralóz, taumatin stb. Ezek is használ-
hatók, hiszen a napi megengedhető dózison belül ezeknek 
nincs (nem lehet) egészségkárosító hatásuk. Sütni, főzni 
nem mindegyikkel lehet, csak azzal, melyen fel van tün-
tetve, hogy „hőstabil”. 

Sajnos, a leginkább természetes alapú sztívia is nehe-
zen állja ki a sütés próbáját, de egyre többen próbálkoz-
nak vele. Sokan kifogásolják az ízét, édesítő értékét, de 
használható gyümölcssalátákba, ízesített (nem hőkezelt) 
túrókrémekbe, limonádéba. Sokan együtt használják az 
eritrittel, de lehet vele édesíteni a sütést nem igénylő 
édességeket, pl. kókusz golyót is.

Érdemes többféle édesítési lehetőséget kipróbálni, hi-
szen az íz-érzésünk nem egyforma. Legjobb, ha mindenki 

maga tapasztalja ki, hogy melyik édesítési lehetőség kö-
zelíti meg a számára megszokott ízeket. Az édességeknél 
viszont gondoljunk arra, hogy a cukormentesen készült 
tortákból is 1-1 szelet minimum 200 kcal (gyakoribb a 
400–600 kcal) és a diós és mákos beigliből is 1-1 szelet 
(mérettől függően) 100–250 kcal lehet. És mi lesz a sor-
sa annak a tepsinyi süteménynek, amiből csak 1 szeletet 
ehet, aki diabéteszes…? 

Ezért érdemes inkább olyan desszerteket választani, 
melyekből csak 1-1 adagot készítünk. Legyen benne gyü-
mölcs, vagy tejtermék, vagy mindkettő. A desszert lehet 
akár mandula aromával, vagy mentával, citromfűvel ízesí-
tett gyümölcssaláta, vagy a sült alma alapú édességek: sült 
alma vaníliás öntettel, túrókrémmel töltött sült alma, méz-
pótlóval (csak méz ízű, de fruktózt és cukoralkoholokat tar-
talmaz!), vagy energiamentes édesítővel ízesített darált di-
óval töltött sült alma, vagy csak egy „egyszerű” sült alma.

Sok háziasszonynak vesszőfutás az ünnepre való készü-
lődés, vendégvárás, ezért ügyelni kell arra, hogy maradjon 
idő a regenerálódásra, pihenésre is, hiszen az egészséges 
életmód a táplálkozás mellett ezekről is szól.

Az energia mérleg most is segíthet. A takarításhoz, ven-
dégváráshoz szükséges energiát ne utólag – esténként – 
fogyasszuk el, hanem napközben, természetesen az ételek 
energiatartalmára is figyelve. Az ünnepek alatti „pihenés”, 
kikapcsolódás is lehet mozgásban aktív, párunkkal, gyere-
kekkel, unokákkal lehet sétálni, kirándulni – hiszen általá-
ban előre elkészítjük el az ételeket –, mert a mozgás nem 
csak felüdít, de segíti a jó emésztést is. 

Kellemes ünnepeket kívánunk!

Diétás cikk és receptek
Gyurcsáné Kondrát Ilona
dietetikus, prevenciós élelmezés és 
táplálozás-egészségügyi szakértő
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RECEPTEK
Sütőtök krémleves  
(4 adag)
Hozzávalók:

60 dkg sütőtök
10 dkg vöröshagyma
3 evőkanál olaj
2 dkg tökmag, tisztított
1 dl tejszín 20 %-os
Őrölt szerecsendió, vagy gyömbér
konyhasó
őrölt bors

Elkészítés:
1. A megtisztított sütőtököt felkockázzuk, 

a vöröshagymát apróra vágjuk.
2. Az olajon a vöröshagymát megpároljuk, 

ezután a sütőtököt hozzáadjuk, kicsit 
nagyobb lángon megpirítjuk, hogy olyan 
íze legyen, mintha a sütőben sült volna. 
Felengedjük kb. egy liter vízzel, ízesítjük 
sóval, őrölt borssal és szerecsendióval 
(vagy gyömbérrel), és puhára főzzük.

3. Amikor a sütőtök megfőtt, a levest leturmixoljuk, tejszínnel beha-
barva összeforraljuk.

4. Szükség esetén ízesíthetjük édesítőszerrel is, ha nem volt elég édes 
a sütőtök. Bevonatos edényben megpirított tökmag levesbetéttel 
tálaljuk

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 290 kcal Fehérje  5,0 g 
Zsír  17,2 g  Szénhidrát 27,0 g

Lazacos saláta gránátalmával (4 adag)

Hozzávalók:
10 dkg füstölt lazac
25 dkg saláta keverék (nálam Toszkán)
10 dkg gránátalma
2 evőkanál olíva olaj
2 evőkanál citromlé

Tipp: 
Előételként is fogyasztható.
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Elkészítés:
1. A salátakeveréket osszuk el négy lapos tányéron, lo-

csoljuk meg olíva olajjal és citromlével.
2. Szórjuk meg a gránátalma magokkal, és a saláta tete-

jére rakjuk a csíkokra vágott lazacot.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 368 kcal Fehérje  20,7 g 
Zsír  11,7 g  Szénhidrát 42 g
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Vagdalt (4 adag) 

Hozzávalók:
40 dkg darált sovány sertéscomb, vagy pulykacomb
1 db zsemle
1 dl tej 1,5 %-os
3-4 db fokhagyma gerezd
1 tojás
őrölt bors
konyhasó
fűszerpaprika

Elkészítés:
1. A zsemlét felaprítva beáztatjuk a tejbe.
2. A darált húst egy tálba tesszük, ízesítjük sóval, bors-

sal, fűszerpaprikával, összedolgozzuk a tejben áztatott 
zsemlével, zúzott fokhagymával, és a tojással.

3. Alufóliával bélelt hőálló tálba tesszük, és előmelegí-
tett sütőben megsütjük.

4. Ha kissé kihűlt tetszés szerinti vastagságúra szeletel-
jük.

Tipp:
Tálalhatjuk hagyományos köretekkel, és/vagy saláták-

kal, párolt zöldségekkel. 
Hidegvagdaltként is fogyasztható.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 190 kcal Fehérje  23,2 g 
Zsír  9,6 g  Szénhidrát 1,7 g
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Brokkolis burgonyasaláta  
(4 adag) 

Hozzávalók:
50 dkg brokkoli
20 dkg burgonya
2 dl kefir
2 dl tejföl 12 %-os
5 dkg reszelt vöröshagyma
Konyhasó
Őrölt bors
Pár csepp citromlé
Folyékony édesítőszer

Elkészítés:
1. A brokkolit rózsáira szedjük, eny-

hén sós vízben ressre főzzük, 
majd leszűrjük, és lehűtjük.

2. A burgonyát kisebb kockára vág-
va megfőzzük, és szintén lehűtjük.

3. Összekeverjük a kefirt a tejföllel, és ízesítjük a fűsze-
rekkel, majd óvatosan beleforgatjuk a zöldségeket. 
Hűtőben hagyjuk összeérni.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 180 kcal Fehérje  8,8 g 
Zsír  7,5 g  Szénhidrát 17,0 g

Szilvás puding  
(4 adag) 

Hozzávalók:
1 csomag vaníliás pudingpor
5 dl tej 1,5 %-os
4 dkg aszalt szilva
3-4  evőkanál eritrit vagy 6 szem édesítő tabletta
fahéjas szilvás ízesítésű teafilter

Elkészítés:
1. Egy bögre forró tejbe beáztatjuk a teafiltert.
2. Egy dl hideg tejjel elkeverjük a pudingport és az édesí-

tőszert.
3. A maradék tejet felforraljuk, és belekeverjük a tejben 

feloldott pudingport, a teás tejet, és a vékony csíkokra 
vágott aszalt szilvát.

4. Alacsonyabb hőfokon besűrítjük, majd poharakba 
töltjük – vagy tálkákba, ha inkább tányérra borítva 
szeretnénk tálalni –, és lehűtjük.

Tipp:
Tálaláskor ízlés szerint díszíthető aszalt szilvával, citrom-

fű, vagy menta levelekkel.

Tápanyagtartalom – 1 adag:
Energia 122 kcal Fehérje  5,4 g 
Zsír  2,3 g  Szénhidrát 18,5 g
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