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tetésre, a sav-bázis egyensúly, a vércukor-, 
ion- és folyadékháztartás folyamatos egyen-
súlyban tartására.

A mélyvénás trombózis gyógyszeres pre-
venciója (még agyvérzésben is indokolt a 
véralvadásgátlás, ha a trombózis veszélye nagy!), 
a passzív és aktív fizikoterápia már az intenzív 
osztályon megkezdődik. A havi többmilliós 
gyógyszerköltség egyre nagyobb részét anti-
biotikum teszi ki, megelőzendő a fekvésből 
származó fertőzéses szövődményeket. 

A korábbi években a tüdőembólia mellett 
a szélütésben gyakori nyelészavar miatt kiala-
kuló tüdőgyulladás okozta betegeink halálát.  
A 2013-as amerikai irányelv nyelészavar esetén 
orrszonda, szükség esetén perkután gyomor-
szonda alkalmazását javasolja (Jauch et al, 

2013) – a debreceni Neurológiai Klinika már 
évek óta ezeket a módszereket alkalmazza.

A klinikára fókuszált akut sztrókellátás, a 
be járatott betegutak, a gyors képalkotás és la-
bordiagnosztika, a gyakorlott sztrókteam és 
a fentebb részletezett komplex terápia eredmé-
nyezte, hogy hazánkban Hajdú-Bihar me-
gyében a legalacsonyabb a sztrók mortalitása, 
a KSH 2012-es adatai szerint. A debreceni 
régióban bevált szervezési és terápiás módsze-
reket minél szélesebb körben kellene alkal-
mazni, hogy a mortalitás és a túlélő betegek 
életminősége ne csak egy régióban, hanem 
az egész országban szignifikánsan javuljon. 

Kulcsszavak: iszkémiás és vérzéses sztrók, CT-
an giográfia, akut ellátás, vérrögoldás, gondozás 
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Bevezetés

A cukorbetegség (diabétesz mellitusz) világszer-
te exponenciálisan növekvő előfordulású 
kórkép. A Nemzetközi Diabetes Szövetség 
ada tai szerint az érintettek száma a második 
ezredforduló táján 220 millió körüli volt, 2013-
ban elérte a 382, 2035-re pedig előrejelzések 
alapján meghaladhatja az 592 milliót (Inter-
national Diabetes Federation, 2013). Mindez 
csak az ismert cukorbetegekre vonatkozik. A 
betegség leggyakoribb formája, a 2-es típusú 
cukorbetegség tünetszegény kezdetéből és 
gyakran késői felismeréséből adódóan min-
den kórismézett cukorbetegre még egy, még 
fel nem ismert esetet számolhatunk, s a dia-
bétesz előállapotaiban lévők száma megkö ze-
lítőleg az ismert és még fel nem ismert esete-
ké együttvéve. A diabétesz eredetű halálo zás 
világszerte meghaladja az 5,1 milliót, ami azt 
jelenti, hogy minden hatodik másodpercre 
jut egy cukorbetegséggel összefüggő haláleset.

Hazánkban a felnőttkori cukorbetegség 
gyakorisága egy 2006-os, éhomi vér cukormé-
résen alapuló reprezentatív felmérés szerint 
7,6% (Jermendy et al., 2008), más, újabb fel-
mérések azonban 10%-ot meg haladó előfor-

dulást is közöltek. Ma mintegy 570 ezer cu-
korbeteggel számolhatunk, a még fel nem 
ismert eseteket és a cukorbetegség előállapotai-
ban lévőket is beleértve azonban 2,3 milliót 
megközelítő lehet azon honfitársaink száma, 
akiknél a szénhidrát-anyagcsere valamilyen 
mértékű károsodása már kimutat ható. A 
gyermekdiabétesz-regiszternek köszönhetően 
pontos adatokkal rendelkezünk a tizennégy 
éves kor alatt kezdődő cukorbetegség gyako-
riságáról. A hazai előfordulás e vonatkozásban 
is növekedést tükröz, az inci denciaértékek 
húsz év alatt az új esetek számának megkét-
szereződését igazolják (Gyűrűs et al., 2011). 

A cukorbetegség minden formája a foko-
zott keringési kockázattal társuló állapotok 
közé tartozik, korai felismerése és célzott szű-
rések végzése alapvető egyéni és népegészség-
ügyi érdek. 

A szénhidrát-anyagcserezavarok osztályozása

A cukorbetegség kóreredete és klinikai meg-
jelenése alapján egyaránt heterogén kórkép. 
Ma érvé nyes, ún. etiopatogenetikai szemléle-
tű csoportosítása a háttérben álló kóroki fo-
lyamatok figyelembevételén alapul (Gaál et 
al., 2014). A szénhidrát-anyagcserezavarok 
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1999-ben elfogadott új osztályozása az anyag-
csere szempontból egészséges és a cukorbeteg 
állapot között egy harmadik, köztes kategó-
riát is megkülönböztet, ahol vagy az éhomi 
vércukorszint, vagy a terhelés (étkezések) utá-
ni érték, vagy mindkettő meghaladja az élet-
tani szintet, de nem éri el a cukorbetegséget 
jellemző mértéket. Ezeket az eltéréseket össze-
foglalóan diabétesz fokozott kockázatával járó 
állapotoknak, vagy egyszerűbben, prediabé-
tesznek nevezik. Jelentőségük, hogy az anyag-
csere-eltéréstől mentes személyekéhez képest 
fokozott keringési kockázattal társulnak, és, 
hogy kezelés nélkül, hosszabb-rövi debb idő 
elteltével cukorbetegségbe mehetnek át.

A manifeszt diabétesz mellitusz formáinak 
csoportosítását az 1. táblázat tartalmazza. Két 
fő típust, a hasnyálmirigy inzulint termelő, 
ún. bétasejtjeinek autoimmun eredetű pusztu-
lása miatt kialakuló 1-es típusú diabétesz mel-
lituszt (T1DM), illetve az inzulinhatás és/vagy 
az inzulinelválasztás károsodásával járó 2-es 
típusú diabéteszt (T2DM) különböztetünk 
meg, mellettük a terhességben manifesztáló-

dó forma (terhességi diabétesz mellitusz) és más 
ritkább típusok fordulhatnak elő. Utób biak 
igen heterogén csoportot képeznek, s az ame-
rikai terminológia közös néven gyakran 3-as 
típusként említi. A cukorbetegség típusának 
megállapítása az esetek döntő többségében 
klinikai jellemzők alapján történik, kétes ese-
tekben speciális vizsgála t végezhető. A részletek 
ismertetése meghaladja munkánk kereteit.

Az 1-es típusú cukorbetegség kezelése

A kezelés célja a diabétesz minden formájában 
a beteg panaszmentességének, elérhető leg-
kedvezőbb életminőségének biztosítása mel-
lett az akut és késői szövődmények megelőzé-
se, ennek érdekében ideális esetben az egész-
sé gesekéhez hasonló, ún. közel-normogli ké-
miás (normális vércukorértékkel jellemezhe-
tő) állapot elérése és hosszú távú fenntartása. 

Az 1-es típusú cukorbetegség „klasszikus” 
formája abszolút inzulinhiánnyal jár, azaz az 
érintettek inzulin kívülről történő bejuttatá-
sa nélkül, az állapot súlyossága függvényében 
néhány napon, héten túl nem tarthatók élet-

• 1-es típusú diabétesz 
– autoimmun mechanizmusú forma
– idiopátiás forma

• 2-es típusú diabétesz
• Terhességi diabétesz
• Egyéb típusok

– az inzulinhatás genetikai zavarai
– az inzulintermelés genetikai zavarai
– a hasnyálmirigy exokrin részének betegségeihez társuló formák
– endokrinopátiákat kísérő formák
– gyógyszer- és vegyszer kiváltotta formák
– fertőzésekhez társuló formák
– az immunmediált diabétesz szokatlan formái
– egyes genetikai szindrómák, amelyek esetenként diabétesszel is társulnak

1. táblázat • A manifeszt diabétesz formáinak ez idő szerint hatályos csoportosítása

ben. Az inzulinadást − ami felnőtt korban, 
ellenjavallat hiányában minden esetben az 
intenzív inzulinkezelés valamelyik formája − 
energia- és szénhidrát-tartalmában egyaránt 
meghatározott összetételű, naponta három-
hat részre elosztott étrend és a terhelhetőség-
hez-edzettséghez igazodó fizikai aktivitás 
egészíti ki. „Diéta” helyett ma az étrend sok-
irányú jelentőségét és egyénre adaptált terve-
zésének szükségességét jobban kifejező orvo-
si táplálkozási terápiáról beszélünk. Ez utób bi 
az életritmusba épített, lehetőség szerint napi 

gyakoriságú fizikai aktivitással együtt az ún. 
életmódkezelés. A diabétesz minden formájá-
ban e három tényező – étrend, fizikai aktivi-
tás, valamint az inzulint is magába foglaló 
kiegészítő gyógyszeres kezelés − képezi a te-
rápia alappilléreit. Összhangjuk nélkül vagy 
bármelyikük figyelmen kívül hagyásával op-
timális anyagcserekontroll hosszú távon nem 
biztosítható. A kezelés további fontos össze-
tevője a vércukor-önellenőrzés és az önmene-
dzselés képességének elsajátítása, illetve az ezt 
segítő betegedukáció. 

1-es típusú diabétesz
általános kezelési céltartomány  <6,5 – <7,5%
gyermekek  <7,0 %
felnőttek relatíve rövid (<év) betegségtartammal  <,5%
hosszabb (>15 év) betegségtartam esetén  <,5%

2-es típusú diabétesz
általános kezelési céltartomány <6,0 – <8,0%
újonnan felismerve, ISZB-mentes állapotban <,0 – <6,5%
hosszabb (>10 év) ismert fennállás esetén <7,0%
fennállás idejétől függetlenül, ISZB társulása esetén <7,0%
idősebb korban (>80 éves kor felett) %<8,0%
beszűkült életkilátások (várható élettartam <5 év) esetén <8,0% 

2. táblázat • Az anyagcsere-vezetés (HbA1c értékkel jellemzett) egyénre szabott 
kezelési célértékei (HBA1c – hemoglobinA1c; ISZB – iszkémiás szívbetegség)

• Korai kórismézés (ennek érdekében legalább a diabétesz kialakulása 
szempontjából fokozott kockázatú személyek rendszeres, célzott szűrése)

• A felismeréstől kezdve az összes keringési kockázati tényező (testsúly, 
vérnyomás, vérzsírértékek, glikémiás kontroll) vonatkozásában célértékre 
törő kezelés biztosítása

• Szövődmények rendszeres időközönként történő célzott keresése, felismeré-
sük esetén hatékony kezelése

• Holisztikus szemléletű, interdiszciplináris ellátás, kiemelt figyelmet fordítva
az alap- és szakellátás együttműködésére

• Minden beteg–orvos találkozón megvalósuló betegedukáció

3. táblázat • A 2-es típusú diabétesz kezelésének sarokpontjai
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Az utolsó három hónap átlagos vércukor-
szintjének megítélésére és a kezelés hatásossá-
gának lemérésére kiválóan alkalmas a vörös-
vértestekben található glikozilált hemoglo-
binA (HBA1c) teljes hemoglobinhoz viszonyí-
tott százalékos koncentrációjának meghatá-
rozása. Ugyanis minél magasabb a glukózszint 
a vérben, annál nagyobb mértékben kötődik 
az A hemoglobinhoz. Az 1-es típusú diabé-
teszben a HBA1c kívánt célértéktartománya 
6,5–7,5%-nál kisebb (2. táblázat).

Gyermekkori diabéteszben, a T1DM el-
húzódóan kialakuló felnőttkori formájának 
kezdeti szakaszában, vagy ha a napi többszö-
ri inzulin adás biztonságosan nem valósítható 
meg, az inzulinkezelés más formái is választ-
hatók. A T1DM kezelése minden esetben 
szakorvosi feladat, a gondozást e téren kellő 
jártassággal rendelkező teamnek kell végeznie. 
A gondozásnak integráns része a már a pu-
bertás korában kezdett felkészítés a gyermek-
vállalás problémakörére (Baranyi et al., 2013).

A 2-es típusú cukorbetegség kezelése

A T2DM vércukorcsökkentő kezelését az 
ha tározza meg, hogy észlelhetők-e súlyos, 
heveny anyagcsere-kisiklás tünetei vagy sem. 
Előbbi esetben az inzulin választandó, és az 
anyagcserezavar rendeződése után lehet át-
térni más kezelésformára, utóbbi esetben az 

anyagcsere-károsodás mértéke, a betegség 
újonnan felismert vagy hosszabb ideje fennál-
ló volta, illetve a korábbi antidiabetikus ke-
zelés határozza meg az alkalmazandó készít-
mények körét. A kezelés szakmailag megalapo-
zott lépéseiről nemzetközi irányelvek (In-
zucchi et al., 2012, Rodbar et al., 2013), vala-
mint nemzeti módszertani ajánlások (Gaál 
et al., 2014) foglalnak állást, főbb sarokpont-
jait a 3. táblázatban foglaljuk össze. E helyütt 
is hangsúlyoznunk kell, hogy a gyógyszeres 
kezelés csak a három alappillér egyike. E for-
mában az étrendnek és a fizikai aktivitásnak 
még nagyobb a jelentősége, mint T1DM-ben, 
az érintettek túlnyomó többsége ugyanis 
túlsúlyos vagy elhízott, s a vércukorcsökken-
tők egy része is (szulfanilureák, étkezési cu-
korszabályozók, pioglitazon, inzulin) súly-
gyarapodást segíthet elő.

Újonnan felismert T2DM esetén a vér-
cukorcsökkentő kezelés első lépése az önma-
gában alkalmazott életmódkezelés – részletes 
dietetikai és életmódbeli tanácsadással −, il-
letve jelentősebb anyagcsere-károsodás és/
vagy szövődmények fennállása esetén élet-
módkezelés és gyógyszeres monoterápia. Ha 
életmódkezelés és helyesen, kellő dózisban 
alkalmazott monoterápia sem biztosítja a 
kívánt glikémiás kontrollt (2. táblázat), kettős 
antidiabetikum-kombináció lehet a követke-

• Béta-sejtkímélet (az inzulin termelő sejtek terhelésének mérséklése,  
a glukoneogenezis serkentése)

• Előnyös keringési hatások (az aterogenezis lassítása, vérnyomás, keringési 
kockázati tényezők kedvező irányú befolyásolása)

• Testsúlycsökkentő vagy legalább testsúlysemleges hatásmechanizmus
• Alacsony hipoglikémia-kockázat
• Előnyös mellékhatásprofil
• Kedvező ár

4. táblázat • Az antidiabetikum-választás fő mérlegelési szempontjai 2-es típusú diabéteszben

ző lépés. Az antidiabetikum választás mérle-
gelési szempontjait a 4. táblázatban foglaltuk 
össze. Egy kettős kombináció sikertelensége 
esetén egyaránt megengedett másik kettős 
kombináció választása, áttérés hármas kom-
binációra, vagy inzulin kiegészítő adagolása. 
Az alkalmazandó formát minden esetben a 
beteggel egyeztetve kell kiválasztani. Hosz-
szabb-rövidebb idő elteltével T2DM-ben is 
sor kerül inzulin orális szerekkel kiegészített 
vagy önálló, napszakos alkalmazására. Formái 
változatosabbak a T1DM-ben alkalmazottak-
nál. A T2DM kezelését az alap- és szakellá-
tásnak közösen kell végeznie. Kívánatos, hogy 
minden újonnan felismert eset, újonnan 
felismert szövődmény vagy kezelésváltás 
esetén szakorvosi konzultáció történjen.

Keringési kockázati tényezők 
kezelése diabéteszben

Diabétesz mellituszban a szervezet érrendsze-
re jelentős károsító hatásnak van kitéve. A 
ká rosodás egyrészről az arteriolákat, kapillári-
sokat és venulákat érinti, amelyet összefogla-
ló néven kisérbetegségnek, mikroangiopátiá-
nak nevezünk. E forma leginkább a szemet 
(retino pátia), a vesét (nefropátia) és az idegeket 
(neuropátia) érinti. 

A nagy artériákon kialakuló szövődmény, 
a makroangiopátia morfológiailag nem kü-
lönbözik a cukorbetegség nélküli állapotban 
jelentkező ateroszklerotikus elváltozásoktól. 
Hosszú távú, követéses epidemiológiai vizs-
gálatokból korábban azt a következtetést le-
hetett levonni, hogy a mikroangiopátiás je-
lenségek elsősorban a cukoranyagcsere kóros 
változásával függenek össze, mai álláspontunk 
szerint ezek kialakulásában az emelkedett 
vérnyomásnak és különösen a kóros lipidérté-
keknek komoly szerepük van (Gaede – Pe-
dersen, 2004). A vérzsírcsökkentés fontossá-

ga az érelmeszesedést vizsgáló kutatási prog-
ramok, valamint epidemiológiai vizsgálatok 
eredményei alapján az utóbbi két évtizedben 
felértékelődött. A vérzsírcsökkentő gyógysze-
rek palettájának szélesedése jelentősen segí-
tette az eddig alig befolyásolható folyamatnak 
tartott ateroszklerózis lassítását, sőt egyes 
esetekben lehetővé tette az érelmeszesedés 
folyamatának visszafordítását. 

Lipid eltérések diabétesz mellituszban

1-es típusú diabétesz mellituszban stabil anyag-
csere-állapot mellett a vérzsírok emelkedése 
nem jellemző. A lipoprotein lipidek (a hor-
dozófehérjék zsírfrakciói) közül a védőfak-
tornak tekintett HDL- (high density lipopro-
tein: magas sűrűségű lipoprotein) koleszterin 
a kívülről alkalmazott inzulin hatására meg-
emelkedik, ami a lipoprotein lipáz- és a szö-
veti lipázrendszer aktivitásának növekedésével 
magyarázható. A szérum teljes koleszterin, 
illetve triglicerid koncentrációja nem változik. 
Jelentős diszlipidémia elsősorban a cukor-
anyagcsere kisiklásakor, ketoacidosis esetén 
figyelhető meg. A relatív, illetve abszolút in-
zulinhiány a zsíranyagcsere súlyos, patológiás 
elváltozásait eredményezheti, amelyek kö-
zéppontjában a lipoprotein lipáz- és a szöve-
ti lipázrendszer elégtelensége áll. Ennek 
ered ménye a nagymértékben megemelkedett 
szabad zsírsavszint és a trigliceridben gazdag 
lipoproteinek felszaporodása, ami súlyosabb 
helyzetben kilomikronémiával is járó állapot-
hoz, gyermekkorban akár plazmaferézist 
igénylő akut pankreátitiszhez vezethet (Laing 
et. al, 2004, Lutfi et. al, 2012). Stabil anyag-
csere-állapotban a T1DM-ben szenvedő be-
tegek lipoprotein lipid értékei kóros irányban 
főleg akkor változnak, ha mikroalbuminuria, 
illetve vesebetegség jelenik meg. Az európai 
ajánlások alapján ekkor a szérum koleszterin 
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és LDL- (low density lipoprotein: alacsony sű-
rűségű lipoprotein) koleszterin kiindulási 
értékéhez viszonyított legalább 30%-os csök-
kentése szükséges (ESC/EAS, 2011). Az elsőd-
legesen ajánlott gyógyszercsoport a sztatinok 
rendelkezésre álló készítményei.

A 2-es típusú diabétesz mellituszban szen-
vedő betegekben a domináló vérzsírelváltozás 
a hipertrigliceridémia. Patome chanizmusát 
illetően az elváltozások középpontjában az 
inzulinrezisztencia áll, ami számos int racel-
luláris mechanizmuson keresztül a triglicerid-
ben dús VLDL (very low density lipoprotein: 
nagyon alacsony sűrűségű lipoprotein) foko-
zott szintéziséhez és májból történő szekréció-
jához vezet, jelentősen megemelve a szérum 
triglicerid-szintet. Az inzulinrezisztencia egyéb 
következményei között gyakori a hipertónia 
és hasi típusú elhízás, amelyek a metabolikus 
szindróma jól ismert tünetegyüttesét képezik. 

T2DM-ben, nőkben és férfiakban egy-
aránt, a mortalitás egyik fő tényezője a ko-
szorúerek ateroszklerózisa (Cholesterol Treat-
ment Trialists’ Collaboration, 2010). A lipid 
elváltozások egyik fontos mozzanata az LDL 
összetételének megváltozása, a kicsi és sűrű 
LDL-molekulák megjelenése. Ezek az LDL-
részecskék esendőbbek az oxidatív folyamatok-
kal szemben, és a sejtek által történő recep-
toriális felvételük is korlátozott. Mindezek 
következtében felhalmozódnak a mak rofá-
gokban, amelyek ún. habos sejteket (foam cells) 
képezve elősegítik az érelmeszesedéses felra-
kódások, plakkok képződését. T2DM-ben 
az emelkedett trigliceridszint mellett jel lemző 
a HDL-koleszterin csökkent koncentrációja, 
ami tovább fokozza az ateroszkle rózis kiala-
kulásának és progressziójának esélyeit.

Az intervenciós vizsgálatok T2DM-ben is 
igazolták a sztatinok egyértelmű kardiovasz-
kuláris morbiditást és mortalitást csökkentő 

hatását. Metaanalízisek szerint az LDL-
koleszterin-szint 1 mmol/l-es tartós csökken-
tése a kiindulási lipidértékektől és egyéb 
kardiovaszkuláris rizikótényezőktől függetle-
nül, a súlyos keringési események mintegy 
20%-os mérséklődését eredményezi. A hazai 
és nemzetközi ajánlások célértékekben hatá-
rozzák meg azt az LDL-koleszterinszintet, 
amelynek realizálódása során a fenti kardio-
vaszkuláris rizikócsökkenés teljesül. T2DM-
ben és klinikailag igazolt kardiovaszkuláris 
betegségben és/vagy krónikus vesebetegség-
ben szenvedő betegek esetében az elérendő 
LDL-koleszterinszintet <1,8 mmol/l-ben 
adják meg. Ugyanez a célérték a negyven éven 
felüli T2DM-betegekben, amennyiben ese-
tükben egy vagy több további keringési rizi-
kótényező igazolható, illetve már kardiovasz-
kuláris betegség okozta szervkárosodás áll 
fenn (például lezajlott miokardiális infarktus 
vagy sztrók). Az összes többi, T2DM-ben 
szenvedő beteg esetében az elérendő LDL-ko-
leszterin-célérték <2,5 mmol/l.

A közelmúlt megfigyelései egyértelművé 
tették, hogy a nagypotenciálú, szintetikus 
sztatinok diabetogén hatást fejthetnek ki, ám 
epidemiológiai vizsgálatok szerint a kardio-
vaszkuláris rizikót csökkentő tulajdonságuk 
mintegy kilencszeresen meghaladja a cukor-
betegség kialakulását elősegítő hatásukat. 

Bár epidemiológiai vizsgálatok igazolták 
a hipertrigliceridémia kardiovaszkuláris rizi-
kóhoz való jelentős hozzájárulását, a triglice-
ridcsökkentő kezelések nem váltották be 
egyértelműen a hozzájuk fűződő reményeket. 
Az eddigi vizsgálatok alapján a fibrátok közül 
csak a fenofibrát csökkentette T2DM-es be-
tegcsoportban a kardiovaszkuláris események 
számát (Scott et al., 2009). 

A HDL-koleszterinszint emelésére jelen-
leg specifikus terápia nem áll rendelkezésünk-

re. A lehetőségek központjában az életmód 
változtatása áll. A testsúly tartós csökkentése, 
a fizikai aktivitás fokozása önmagában is jelen-
tősen mérsékelheti a szérum triglicerid és 
növelheti a HDL-koleszterinszintet. A trigli-
cerid-csökkentés további fontos tényezője a 
táplálék egyszeresen és többszörösen telítetlen 
zsírjainak megfelelő aránya. 

A cukorbetegség megelőzési lehetősége

A cukorbetegség megelőzési lehetőségei alap-
vetően különböznek a diabétesz két fő formá-
jában. T1DM-ben ez idő szerint (a  halmozott 
diabétesz gyakoriságú családban élők idősza-
kos szűrésén túl) érdemi prevenciós eszközzel 
nem rendelkezünk. T2DM-ben a fokozott 
kockázatú személyek (5. táblázat) rendszeres 
időközönként történő szűrése, a túlsúly/elhí-
zás megelőzése, a szénhidrát-anyagcserezavar-
nak már prediabétesz stádiumban tör ténő 
felismerése jelenthet hatékony eszközt. Szű-
résre ma legelterjedtebben kétlépcsős eljáráso-
kat használ nak, amelyek első fázisa egy koc-

kázatfelmérő kérdőív kitöltése, második sza-
kasza a válaszok alapján fokozott kockázattal 
rendelkezők körében laboratóriumi vércukor-
mérés végzése. Ilyen kétlépcsős szűrés volt a 
Magyar Diabetes Társaság által háziorvosi 
praxisok bevonásával folytatott FINDRISK-
program, amelynek fő fázisában több mint 
70 000, szénhidrát-anyagcserezavarról koráb-
ban nem tudó személy vett részt. A fo kozott 
kockázatot jelző ≥12 score értékkel rendelke-
zők 46%-ában volt a szénhidrát-anyag csere 
valamilyen mértékű károsodása igazolható, 
7,6%-ban került sor addig nem ismert T2DM 
felismerésére (Winkler et al., 2011).

E szűrés tapasztalatait is figyelembe vette 
a Magyar Diabetes Társaság a Nemzeti Dia-
betes Program új változatának az egészségügyi 
hatósághoz történt benyújtásakor. A prog ram 
elemeinek megvalósításához a szűkebb érte-
lemben vett szakma és tágabb értelmezésben, 
az egészségügyi ellátórendszer önmagában 
kevés, széles körű társadalmi-gazdasági össze-
fogás szükséges (Barkai et.al, 2011).

• Hipertónia (kezelt hipertónia vagy kezelés nélküli esetben az eseti vérnyo-
más ismételten ≥140/90 Hgmm) 

• Túlsúly / Elhízás (felnőttek esetén: testtömegindex ≥27 kg/m2 vagy 
derékkörfogat férfiaknál >80 cm, nőknél >94 cm; serdülők esetében a 
felsorolt értékek >életkori 90 percentilisnél)

• Első fokú rokon (szülő, testvér, gyermek) 2-es típusú diabetesben szenved 
• Első fokú rokonok között korai (férfiaknál 55, nőknél 60 év alatt bekövetke-

zett) kardiovaszkuláris megbetegedés, vagy halálozás szerepel 
• Anyák, akik 4000 g súlynál nagyobb gyermeket szültek 
• Anyák, akik terhességük alatt cukorbetegek voltak (gesztációs diabétesz) 
• Születési korra számítottnál kisebb súllyal (<2500 g) született egyének 
• Kórelőzményi adatok között szénhidrát- és zsíranyagcsere-zavarra utaló 

adatok szerepelnek   

5. táblázat • 2-es típusú cukorbetegség tekintetében fokozott kockázatnak kitett 
személyek azok a felnőtt (elsősorban 40 év feletti) egyének, illetve serdülők 

(14–18 év közöttiek), akikre a fenti klinikai ismérvek legalább egyike érvényes
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és LDL- (low density lipoprotein: alacsony sű-
rűségű lipoprotein) koleszterin kiindulási 
értékéhez viszonyított legalább 30%-os csök-
kentése szükséges (ESC/EAS, 2011). Az elsőd-
legesen ajánlott gyógyszercsoport a sztatinok 
rendelkezésre álló készítményei.
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a hipertrigliceridémia. Patome chanizmusát 
illetően az elváltozások középpontjában az 
inzulinrezisztencia áll, ami számos int racel-
luláris mechanizmuson keresztül a triglicerid-
ben dús VLDL (very low density lipoprotein: 
nagyon alacsony sűrűségű lipoprotein) foko-
zott szintéziséhez és májból történő szekréció-
jához vezet, jelentősen megemelve a szérum 
triglicerid-szintet. Az inzulinrezisztencia egyéb 
következményei között gyakori a hipertónia 
és hasi típusú elhízás, amelyek a metabolikus 
szindróma jól ismert tünetegyüttesét képezik. 

T2DM-ben, nőkben és férfiakban egy-
aránt, a mortalitás egyik fő tényezője a ko-
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ment Trialists’ Collaboration, 2010). A lipid 
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összetételének megváltozása, a kicsi és sűrű 
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a HDL-koleszterin csökkent koncentrációja, 
ami tovább fokozza az ateroszkle rózis kiala-
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Az intervenciós vizsgálatok T2DM-ben is 
igazolták a sztatinok egyértelmű kardiovasz-
kuláris morbiditást és mortalitást csökkentő 

hatását. Metaanalízisek szerint az LDL-
koleszterin-szint 1 mmol/l-es tartós csökken-
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ban foglalják, a daganatos megbetegedé sek 
teljes diagnosztikai és terápiás algoritmusának 
tárgyalásával együtt (Kásler, 1994, 2008). Az 
onkológiai ellátórendszer korszerűsítése és az 
európai normákhoz való igazítása elkerülhe-
tetlen, annak meghatározásával együtt, hogy 
milyen daganattal vagy annak gyanújával 
me lyik kórházba, melyik centrumba kell kül-
deni a beteget. A részben már létező, de még 
további fejlesztésre szoruló új struktúrát al-
kalmassá kell tenni arra is, hogy automatiku-
san kijelölje az útvonalat, amelyet a betegnek 
az optimális ellátás érdekében be kell járnia.

Az elmúlt évek során az Országos Onko-
lógiai Intézet (OOI) jelentős európai integ-
rációs szerepet kapott ezen a területen (OECI, 
2004; Kásler – Ottó, 2008), amely azonban 
az egész magyar onkológia és a társszakmák 
közreműködését is igényli. Az intézet erről a 
tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja a 
népegészségügyi program és a szakminiszté-
rium vezetőit, az érdekelt tudományos társa-
ságokat és a szakmai kollégium tagozatait is.

Rákhalálozás és előfordulási gyakoriság

A KSH adatai alapján a hazánkban regisztrált 
daganatos halálesetek évenkénti száma hoz-

Bevezetés

A magyar népesség kedvezőtlen egészségügyi 
állapota régóta ismert. A tartós egészségrom-
láshoz, a férfiak rövidebb várható élettartamá-
hoz, és a lakosság kedvezőtlen életkilátásaihoz 
a rosszindulatú daganatos megbetegedések 
igen magas előfordulási gyakorisága jelentő-
sen hozzájárul.

Adatainkat a nemzetközi statisztikákkal 
(Ferlay et al.,2007; La Vecchia et al., 2010) 
összevetve világossá válik, hogy a rendkívül 
kedvezőtlen mutatók (Ottó – Kásler, 2005) 
a magyar egészségügy számára lépéskényszert 
jelentenek.  A továbblépés ebben a kiemelt 
népegészségügyi jelentőségű, pusztító erejű 
betegségcsoportban az életkilátások és az 
életminőség javításával, a túlélés előnyös 
alakulásával nemcsak hazai, de egyben euró-
pai kihívást is jelent (Kásler – Ottó, 2008).

A WHO elvein alapuló, az 1993-ban útjá-
ra bocsátott és folyamatosan megújított Ma-
gyar Nemzeti Rákkontroll Program (MNRKP) 
ennek szellemében fogant, s egyik célkitűzé-
seként létrejöttek azok a hiánypótló kéziköny-
vek, amelyek már a korszerű nyugat-eu rópai 
onkológiai diagnosztikát és terápiát is maguk-
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