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Mit tehet  
a diabetológus?

Magazinunk előző számában megle-
hetős pesszimizmussal próbáltam 

megszólítani a tisztelt Olvasókat, akiken 
a passzivitásukat kértem számon. Nagyon 
szerettem volna, ha kérésem nyomán kér-
désekkel, ötletekkel, kritikákkal árasztot-
ták volna el a főszerkesztőt, aki kapkod-
hatta volna a fejét a válaszadásoknál.

Sajnos nem ez történt. Mindössze két(!) 
hozzászólás érkezett. Az egyiket egy anyu-
ka írta, akinek a fia friss cukorbeteg és aki 
szeretné a lehető legjobb kezelési eszközt 

választani kisfia részére. Mint az utolsó oldalakon a levelezési rovatban olvasható, egy 
inzulin adagolási eszköz felől érdeklődött. Kérdésére a DiabFórum két szerkesztője és 
a főszerkesztő egyik munkatársa is igyekezett választ adni, e számban pedig még külön 
ismertető keretében is visszatérünk a „patch” típusú inzulinadagolóra. 

A másik levelet egy középkorú 1-es típusú diabéteszes hölgy írta, meglehetősen el-
keseredve saját nehéz sorsa miatt, mivel rokkantnyugdíjas, emiatt erősen híjával van 
a szükséges anyagiaknak és problémásnak érzi a diabéteszét a munkavégzés kapcsán. 
Levelére válaszolva felvetettem egy kérdést, melyet ezúton is továbbítok aktív korban 
lévő 1-es és 2-es típusú cukorbeteg olvasóinknak: mennyire érzik nehezen kezelhető-
nek betegségüket munkavállalás kapcsán? Előfordul-e, hogy emiatt hátrányt szenved-
nek, pl. fel se veszik őket a meghirdetett állásra, ha tudják, hogy diabéteszes? Magam 
a saját betegeim körében – mint erre a levélbeli válaszban utaltam – nem érzem ko-
moly problémának a munkavállalók cukorbetegségét, mely valószínűleg annak is be-
tudható, hogy egyre több a diabéteszes, és velük együtt dolgozni, élni ma már szinte 
természetesnek számít.  Ez nem volt mindig így: jól emlékszem a hetvenes-nyolcvanas 
évekre, amikor ugyan „teljes foglalkoztatás” volt, viszont a diabéteszesek kifejezett 
hátrányt szenvedtek betegségük miatt. Szóval nagyon örülnék, ha a felvetett kérdésre 
minél többen válaszolnának, és építő diskurzus bontakozhatna ki a szerkesztők és az 
olvasók között.

Ezt várnám, de nem csökkenő pesszimizmussal, mert amit fentiekben megírtam, 
csak megerősít abban a tapasztalatomban, hogy a cukorbetegek túlnyomó többsége 
nagyon passzív, messze nem használja ki a gyógymódok rohamos fejlődése által felkí-
nált lehetőségeket, és nem is kísérli meg a maximális hasznot húzni mindabból, amit 
az elhivatott szakemberek számukra a gondozás és az ismeretek továbbítása kereté-
ben nyújtani próbálnak. Ezek után csak megismételni tudom a címben foglalt kérdése-
met: mit tehet akkor a diabetológus?

Kellemes ünnepeket és egészségben gazdag Boldog új évet kíván a szerkesztőtársak 
nevében is:

a Főszerkesztő

FELELŐS KIADÓ

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

FELELŐS SZERKESZTŐ

Tusor Ildikó

FŐSZERKESZTŐ

Dr. Fövényi József

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Dr. Fövényi József
belgyógyász,  
diabetológus

Prof. Dr. Soltész Gyula
gyermekgyógyász  
diabetológus

Cseri-Holzmann Brigitta
dietetikus

TECHNIKAI HÁTTÉR

Simony József

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

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

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

www.diabforum.hu

    (DiabFórum) Köszöntő
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A Nemzetközi Diabetes Szövetség 
2015. május 19-én indította a 68., 
Genovában megrendezett Világszer-
vezet Egészségügyi Közgyűlésén a 
2015-ös Diabetes Világnap (novem-
ber 14.) programját.

Dr. Petra Wilson (Nemzetközi Dia-
betes Szövetség vezérigazgatója) 
társ házigazdának, valamint Micha-
el Hirstnek (Nemzetközi Diabetes 
Szövetség elnöke) köszönhetően az 
esemény az egészséges táplálkozást 
helyezi a fókuszba, mint egy kulcs-
fontosságú komponens a diabeteses 
betegek kezelésében, valamint egy 
mérföldkő az egészség és fenntartha-
tó fejlődés vonatkozásában.

Ezen az eseményen a Nemzetkö-
zi Diabetes Szövetség megjelentet-
te a „The Framework for Action on 
Sugar”-t. Ez a keretterv a Szövetség 
hivatalos válasza a robbanásszerűen 
megnövekedett cukorbevitelre, vala-
mint a növekvő elhízásra, és az egyre 

gyakoribb cukorbetegség előfordu-
lásra, amely miatt előreláthatólag 
2035-re 592 millió ember lesz érintett 
a betegségben. Ez egy 53%-os emel-
kedés a jelenlegi állapothoz képest. 

Az előbb említett keretterv az egyes 
országok kormányainak figyelmét 
hívja fel arra, hogy politikájukkal va-
lósítsák meg a cukorfogyasztás csök-
kentését, és támogassanak specifikus 
méréseket, hogy növeljék a cukor he-
lyetti egészséges helyettesítő termé-
kek elérhetőségét, mint pl. friss zöld-
ségek és gyümölcsök, tiszta ivóvíz. Ez 
azért is lenne fontos, hogy ezáltal se-
gítsenek megelőzni a 2-es típusú dia-
béteszt. A Nemzetközi Diabetes Szö-
vetség becslései alapján a 2-es típusú 
diabéteszes megbetegedések 70%-a 
megelőzhető lenne életmódbeli vál-
toztatásokkal.

Nevezetesen, gyermekeknek tilos 
cukorral édesített italokat reklámoz-
ni, ezen felül támogat olyan jelle-
gű adóztatást, amellyel a kormány 

csökkenteni képes a cukorbevitelt. 
Az idén kiadott WHO cukorbevitelre 
vonatkozó ismertető alapján a Nem-
zetközi Diabetes Szövetség a cukor és 
elhízás közötti kapcsolatokat vizsgáló 
kutatásokat is erősebben támogatja. 
Céljuk, hogy a napi cukorból szárma-
zó energiabevitelt 5% alá csökkent-
sék (jelenleg a WHO cukorbevitelre 
vonatkozó ismertetője ezt csak java-
solja, azonban nem kötelező).

www.diabet.hu

TÉGY MA A JÖVŐDÉRT! 
DIABÉTESZ VILÁGNAP 2015. NOVEMBER 14.

Gyönyörű kékbe öltöztették tantermeiket az osztályok, 
a zsibongóban a „Kék emlékmű kihívás” kampány jegyé-
ben készült kiállítás. A faliújságot a tanulók kék körös 
selfijei díszítették.

 
Az iskola szülői munkaközösségének kezdeményezésére és 
támogatásával kék „egyenpólót” viseltek a diákok és taná-
rok a rendezvényen. A vércukormérést – melyet szakkép-
zett egészségügyi dolgozók végeztek – egészséges reggeli 
követte, majd az alsósok tanítójukkal töltötték a délelőttöt, 
a felsősök pedig tanáraikkal. Foglalkozásaik az egészséges 
életmódról, a mozgás szükségességéről szóltak, azaz a 2-es 
típusú cukorbetegség megelőzésének fontosságáról.

A rendezvény színvonalát emelték a TLI FEHÉRVÁR ko-
sárlabda csapat utánpótlás képviselői és a FEHÉRVÁR KC 
kézilabda csapat tagjai. A fiatal sportolók megtornász-
tatták a gyerekeket, felnőtteket egyaránt, majd rövid be-

szélgetésre került sor velük, és még egy kis közös játékra 
is maradt idő. Most sem maradt el az élőkör kialakítása, 
melyhez a jelenlévő felnőttek is csatlakoztak.

A rendezvény zárásaként került sor a tanulók délelőtti 
munkájának jutalmazására. Az Egészségnapot nagyon sok 
szülő, helyi vállalkozó, cég és iskolánk alapítványa támo-
gatta. Köszönjük!

IV. DIABÉTESZ VILÁGNAP 
A VÁMBÉRY ÁRMIN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN



Tégy ma a  
jövődért!

#WDD 

www.worlddiabetesday.org
www.diabet.hu 

www.diabforum.hu
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Az Élet Diabetesszel Egészségesen 
Sokáig (ÉDES) Közhasznú Egyesü-
let meghívására részt vettünk 2015. 
november 20-án Berettyóújfaluban, 
a Diabétesz Világnapi ünnepségen, a 
Kék Pénteken.

A kékbe öltöztetett művelődési 
központ nagytermének színpadát dí-
szítette egy „5 év” felirat, amely az 
egyesület születésnapját jelképezte. 
Az Egyesület megalakulásakor az el-
nök asszony sok esetben kért tőlem 
is szakmai segítséget, melynek meg is 
lett az eredménye. Az „ÉDES” Egyesü-
let kinőtte magát szakmai területen: 
a megelőzés fontosságának kiemelé-
sével, a gyakorlatban megvalósított 
szűrővizsgálatokkal nem csak Berety-
tyóújfalu, de a környező települé-
sek cukorbetegeit is bevonva végzik 
egészségnevelő tevékenységüket. To-
vábbra is segítjük egymás munkáját, 
céljaink azonosak, a tapasztalatcsere 
mindkét szervezet munkáját erősíti.

Példaértékű a pályázatokon soroza-
tosan elért eredményeik, melyek se-
gítségével nagyon sok diabéteszesen 
tudnak segíteni. Gratulálok, és na-
gyon büszke vagyok az „ÉDES” Egye-
sület munkájára.

A kék pénteken megemlékeztünk 
Federick Banting, az inzulin feltalá-
lójának születésnapjáról, méltatva 
munkásságát, majd kék séta követke-
zett a Szent István térre, kék kendők-
kel, kék esernyőkkel, kék lufikkal, és 
egy Diabetesz STOP feliratú kék kör-
rel, amely a cukorbetegség nemzet-
közi jelképe. 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ: EGY „ÉDES” NAP 
KÉK PÉNTEK, BERETTYÓÚJFALU



2015/5. DECEMBER | 7  

Di
ab

ét
es

z V
ilá

gn
apA szakmai program részeként az 

egészség, a diabétesz, az életmód, a 
táplálkozás és a mozgás jelentőségé-
nek tudatosítása témakörökben kap-
tunk tájékoztatást.

A kulturális program díszvendége 
sorstársunk, Hevesi Tamás előadó 
művész volt, aki a szórakoztatáson 
túl sok hasznos tapasztalatot mon-
dott el a cukorbetegség kezeléséről 
és a mozgás fontosságáról. A nyug-
díjasok, az iskolások és a népdalkör 
tagjai méltó műsorral köszöntötték a 
születésnapot és világnapot ünneplő 
lelkes közönséget.

A program teljes ideje alatt ingye-
nes vércukor-, vérnyomás- és kolesz-
terinmérési lehetőség volt.

Gratulálunk az „ÉDES” Egyesü-
letnek, büszkék vagyunk az elért 
eredményeikre, további sikeres 
egészségnevelő munkát kívánunk 
jó egészségben! És nem feledjük el, 
hogy „Együtt erősebbek vagyunk!” 

A rendezvényt megtisztelte a 
MACOSZ Elnöke Kincses János, és a 
debreceni, egri és törökszentmiklósi 
cukorbetegek képviselői.

Törökszentmiklós, 
2015. november 25.

Buzás Sándorné
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Szakértők előrejelzése szerint 10 év múlva minden tizedik 
20–70 év közötti ember cukorbeteg lesz Magyarországon. 
Ezért fontos, hogy megfelelő információkkal rendelkez-
zünk a diabéteszről, ebben segített egész napos, ingye-
nes programjaival a Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 
november 14-én, a Diabétesz Világnapon a Lurdy Rendez-
vényközpontban.

A számos kiváló szakember közreműködésével megva-
lósult esemény legfőbb célja az volt, hogy felhívja a figyel-
met a korai diagnózis fontosságára és arra, hogy tudatos 
életvezetéssel cukorbetegen is teljes élet élhető. 

„A cukorbetegséggel lehet, de eleinte nem könnyű 
együtt élni, hiszen ez gyakran egy teljesen új életmód 
kialakítását jelenti, miközben az élet más területein vál-
tozatlanul helyt kell állni” – mondta Füzesi Brigitta, a Cu-
korbetegek Budapesti Egyesületének elnöke. „Valamennyi 
érintettnek, beleértve az együtt élő családtagokat is, sok 
segítségre és türelemre van szüksége a megfelelő isme-
retek elsajátításához. Világnapi rendezvényünkkel támo-
gatást és megoldási mintákat szerettünk volna nyújtani 
a cukorbetegséggel élők és családtagjaik számára a min-
dennapi problémák leküzdéséhez.”

A 77 Elektronika pontos és megbízható vércukormérő 
készülékekkel segíti a diabéteszeseket. Zettwitz Sándor, 

a vállalat ügyvezető igazgatója a rendezvényen a Magyar 
Termék Nagydíjjal kitüntetett vércukormérő eszközeikről, 
a Dcont termékcsaládról beszélt előadásában. „Büszkék 
vagyunk arra, hogy a Dcont vércukormérő termékcsaládot 
az elmúlt évben a Hungarikum Bizottság a magyar innová-
ció csúcsteljesítményének minősítette, és beválasztotta a 
hungarikumok előszobájaként ismert Magyar Értéktárba. 
Mi, a 77 Elektronikánál mindig is az innovációban, a fo-
lyamatos fejlesztésben láttuk a jövőt. A most bemutatott 
65. generációs okos vércukormérő készülékeink magyar 
mérnökök fejlesztése és magyar kezek gyártják budapesti 
üzemünkben, ugyanúgy, mint az elmúlt közel három évti-

zed során előállított valamennyi modellt” – hangsúlyozta 
a 77 Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója.

A nap mottója az „Okos megoldások – élhető minden-
napok” volt, ahol az elhangzó előadásokon szó esett a 
– valójában egészséges étkezést jelentő – „rettegett” di-
étáról, érintve a sokat emlegetett paleolit módszert is, a 
rendszeres mérések és vizsgálatok fontosságáról, vala-
mint a beteg és orvos közötti jó, bizalmon alapuló kap-
csolat feltételeiről. Kiemelt, szűréssel is megtámogatott 
téma volt a cukorbetegek mintegy harmadánál kialakuló 
diabéteszes neuropátia. Nagyon fontos e társbetegség ko-
rai tüneteinek felismerése és kezelése, mert ezáltal meg-
előzhető vagy késleltethető a további, erős fájdalommal 

10 ÉV MÚLVA MINDEN TIZEDIK EMBER 
CUKORBETEG LESZ MAGYARORSZÁGON
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járó idegkárosodás. A tájékoztató előadásokat gyakorlati 
útmutatók egészítették ki: dietetikusok tanították meg az 
érdeklődőknek a diétás főzés és tápanyagszámítás alap-
jait, szakápolók mutatták meg a helyes vércukormérés és 
inzulinadagolás technikáit, képzett szakember iránymu-
tatásával mindenki összeállíthatta a számára optimális 
testmozgás elemeit, amelyeket aztán Katus Attila Európa 
bajnok sportoló, személyi edző és életmód tanácsadó ál-
tal irányított közös torna során ki is próbálhattak a bátrab-
bak. A Cukorbetegek Budapesti Egyesülete által szervezett 
diabétesz világnapi rendezvényen ingyenes mérésekkel, 
szűrésekkel, vizsgálatokkal (vércukor, neuropátia, kolesz-
terin, vérnyomás, testzsír, talpi nyomás, inkontinencia 
stb.) ellenőrizhette valamennyi érdeklődő a saját egészsé-
gi állapotát, amellyel kapcsolatban egyéni tanácsadással 
is szolgáltak a szakemberek.

A SpringMed Kiadó gondozásában megjelent Dr. Fövé-
nyi József – Gyurcsáné Kondrát Ilona könyvének újabb ki-
adása, a Cukorbetegek nagy diétáskönyve. A könyv szerzői 
hangsúlyozzák: a cukorbetegség kezeléséhez nem kizáró-
lag megfelelő étrendre van szükség, a következetes kaló-
ria- és szénhidrátbevitel-csökkentés mellett a rendszeres 
testmozgás ugyanennyire fontos a diabétesz kordában 
tartásához.

A rendezvényen került sor az idei Ifjúsági Diabétesz 
Találkozóra is, amelynek keretében 1-es típusú diabéte-
szesek beszélgettek a témában író bloggerekkel, megis-

merkedhettek az őket is érintő hazai és nemzetközi pro-
jektekkel és újdonságokkal.

A nap vendégei voltak Heller Tamás és Kovács Áron szín-
művész és Hevesi Tamás előadóművész, a DiaEuro Cukor-
beteg Futsal Válogatott szövetségi kapitánya. Mindannyi-
an diabéteszesek, ám ennek ellenére ugyanolyan aktívak, 
mint bárki más, ezzel is bizonyítva, hogy megfelelő életve-
zetés mellett cukorbetegen is teljes életet lehet élni.

Hevesi Tamás a magyar cukorbetegek futballválogatott-
jának élén korábban arany és ezüstérmet nyert a DiaEuro 
futballkupán. „Meggyőződésem, hogy a pozitív életszem-
lélet és a sportszeretet segít leküzdeni a cukorbetegség 
okozta nehézségeket. Én és csapattársaim saját példánk-
kal ezt az üzenetet szeretnénk közvetíteni minden diabé-
teszesnek” – mondta a popénekes.

A rendezvény fontos üzenete volt, hogy sokféle eszköz 
áll rendelkezésünkre, amellyel védekezhetünk a diabé-
tesz romboló hatásaival szemben. Ezek többsége azonban 
odafigyelést és fegyelmet igényel, ráadásul nem csak a 
betegtől, hanem közvetlen környezetétől is.

A rendezvény kiemelt főtámogatója a Dcont® vércu-
kormérő készülékeiről ismert 77 Elektronika Kft. volt. A 
77 Elektronika a budapesti rendezvényen túl nyilvános 
pályázaton elnyerhető támogatást biztosított az ország 
számos pontján helyi világnapi eseményt szervező cu-
korbeteg egyesületeknek.
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A Magyar Diabetes Társaság ünnepi 
plenáris ülésén Dr. Gyimesi András 
főorvos kapta a Pro Aegrotis-díjat, 
ami a diabetes gondozás terén vég-
zett kiemelkedő tevékenység elisme-
rését szolgálja. Eddig csak néhányan 
részesültek a társaság viszonylag 
újonnan alapított díjában, mivel az 
2010 óta minden második évben ke-
rül kiosztásra.

 
Ön 13 éve Magyar Imre, 3 éve pedig 
Pro Diabetologia díjazott is volt, az 
idei kitüntetéssel valamennyi társa-
sági érdemérem tulajdonosává vált. 
Mit jelentenek Önnek ezek az elis-
merések? 

– Az  ember egyik alapvető pszicho-
lógiai szükséglete, hogy megértsék, 
megerősítsék, értékeljék és elismer-
jék. A kitüntető, méltó  elismerés mo-
tiváló tényező, megerősítés az egyén 
számára – valamit jól csinálok –, érté-
kelés és jutalmazás a környezet részé-
ről. A felsorolt díjak a diabetológiában 
eltöltött éveim alatt végzett társasági, 
szakmai, oktató és nem utolsó sorban 
a betegellátásban, a cukorbeteg páci-
ensekért végzett munkám elismeré-
sei. Valamennyi fontos mérföldkő az 
életemben, de az egyéni erőfeszíté-
seimen túl mindegyik annak a közös-
ségnek a megbecsülése is, akikkel a 
közös célokért szerencsém volt együtt 
dolgozni.   

1992 óta a  Magyar Diabetes Tár-
saság vezetőségének tagja, szá-
mos tudományos fórum rendszeres 
résztvevője, szakmai közlemények 
szerzője és 2002 óta a békéscsabai 
Réthy Pál Kórház belgyógyászatának 

osztályvezető főorvosa is egyben. 
Hogyan sikerül ennyi feladatot ha-
tékonyan végezni? Milyen útravalót 
kapott a nagy „elődtől”, Dr. Iványi 
János főorvostól, akivel 25 évig dol-
gozott együtt?  

– Kivételes adománya az életnek, 
ha valakinek a szakmai pályáját, em-
beri karakterét olyan nagy formá-
tumú szakember és kiváló ember 
alakítja, mint dr. Iványi János. Az 
személyes szerencsém, hogy szá-
mos tanítványa közül a diabetológiai 
örökségét elsősorban én vihettem to-
vább. Segítségével igen fiatalon aktív 
részese lehettem a hazai diabetológia 
azon évtizedeinek is, amikor meg-
indult a háziorvosok oktatása, majd 
a diabetológusok képzése, lehetővé 
vált a külföldi kongresszusokon való 
rendszeres részvétel – a diabetológia 
művelésének jelentősége, szakmai 
presztizse folyamatosan nőtt.  Iványi 
János klasszikus műveltsége, szerte-
ágazó érdeklődése és tevékenysége, 
általános  belgyógyászati szemlélete 
és aktivitása fontos mintája volt élet-
vezetésemnek, törekvéseimnek. Ez 
lehet a magyarázata, hogy igyekszem 
megfelelni többféle  szakmai kihívás-
nak is. Megtisztelő és öröm, hogy 
Békéscsabán az irányításomra bízott  
110 aktív és krónikus belgyógyászati 
ágyat a napi nehézségek közepette 
is  eredményesen, megelégedésre 
tudjuk működtetni a nagyszerűen fel-
készült részlegvezető specialisták és 
munkatársaik segítségével.   

Kezdettől fogva ütőképes „csapat” 
kialakítására törekedett munkahe-
lyén. Megvalósultak elképzelései 
az elmúlt évek során? Melyek a leg-

fontosabb – megvalósításra váró- 
feladatai manapság?  

– A gyulai évek alatt is kiváló 
munkatársakkal dolgozhattam, Bé-
késcsabára kerülve pedig olyan 
nagyszerű fiatal kollégák szakmai pá-
lyafutását is egyengethettem, akik 
azóta már bizonyítottak munkahe-
lyükön és a tágabb környezetben,  a 
hazai diabetológiában is. Nagyszerű 
emberek, jó orvosok, öröm naponta 
velük dolgozni. Büszke vagyok arra, 
hogy  5 diabetológus, 4 endokrinoló-
gus, 4 diabétesz szakápoló, 2 dieteti-
kus és 3 gyakorlott ambuláns asszisz-
tens dolgozik mellettem. Ők,  a kiváló 
ambuláns és osztályos infrastruktúra 
jelenti az endokrin- és diabétesz-el-
látás, inzulinpumpa-centrum, láb-
ambulancia hátterét.  Ambulanciánk 
munkatársa részt vesz az idén induló 
podiáter-képzésben, tervezzük, hogy 
neuropátia centrum akkreditáció-
ra is aspirálunk, aminek érdekében 
műszer-beruházásokat is remélünk. 
Mégis talán a legfontosabb, hogy a 

PRO AEGROTIS-DÍJ DIABETES GONDOZÁSÉRT
INTERJÚ DR. GYIMESI ANDRÁS FŐORVOS ÚRRAL
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most nálunk kezdő tehetséges rezi-
densek is felismerjék a lehetőséget, 
megtalálják számításukat, és szívesen 
maradjanak a munkacsoportban.  

A 3 délkelet-magyarországi megye 
területi referenseként is működik 
1997-től. Mekkora pluszenergiát je-
lent ez a tevékenység? Hogyan látja 
a regionális konferenciák jövőbeni 
lehetőségeit? 

– Mióta az online-akkreditáció, 
megújítás működik, sokkal kevesebb 
feladata van a referensnek, viszonylag 
stabil az ellátó helyek működése. Ré-
gebben gyakrabban volt szükség akár 
személyes látogatásra, de véleménye-
zés, tanács kérése ugyanakkor ma is 
gyakori. Sajnos előfordulnak olyan, 
leginkább személyi változások a terül-
ten, melyek kérdésessé teszik az adott 
szakellátó hely további működését. 
Ilyenkor a nehézségek megoldásához  
szükség lehet a referens segítségére, 
közbenjárásra. A referensi feladataim 
és az így  kialakult „élő” szakmai kap-

csolatok  fontos szerepet játszottak 
abban, hogy  a Kelet-magyarországi 
Hétvége rendezvények egyik megala-
pítója, majd „ügygondnoka” lettem. 
Így némi elfogultságnak tűnhet, ha 
azt mondom, továbbra is szükség van 
a regionális diabetológiai fórumokra. 
A Magyar Diabetes Társaság döntése 
a Kongresszusunk évenkénti megren-
dezéséről sokunk számára kérdésessé 
tette a korábban sikeres regionális 
rendezvények (DDH, KDH) létjogosult-
ságát, támogatottságát. Nos, a 2015 
tavaszán megrendezett dunántúli 
összejövetel sikere és az október ele-
jén Egerben tervezett KDH iránti ér-
deklődés azt sugallja, továbbra is van 
igény rendezvényeinkre. Természete-
sen a jövő alakítása a tapasztalatok, 
az új helyzet (a Társaság Kongresz-
szusának éves rendezése mellett a 
diabetológus-képzés és továbbképzés 
egyetemekhez rendelése) tükrében 
is változtatásokat indokol. Remélem 
lesz még lehetőségem, hogy a folya-
matban tevékenyen részt vegyek.   

Mit  gondol a hazai diabetológia 
helyzetéről 2015-ben? 

– Az első hazai Diabetes Kongresz-
szus (a rendezvényeink sorában a 
IV.), amin részt vettem (és előadást 
tarthattam) 1978-ban Miskolctapol-
cán volt. Azóta elégedett szemlélője 
és talán kissé részese lehettem a ha-
zai diabetológia sikertörténetének. 
Ez a folyamat tart ma is, és számos 
garanciáját látom a további fejlődés-
nek. Ugyanakkor a sikerhez továbbra 
is elengedhetetlennek tartom  azt az 
egymást tiszteletben tartó, megbe-
csülő, mondhatni baráti viszonyulást 
a szereplők között, ami különösen az 
elmúlt másfél évtizedben jellemezte 
Társaságunkat. 

Köszönjük az interjút és jó egész-
séget kívánunk a további munkájá-
hoz!

A Magyar Diabetes Társaság Web-
szerkesztősége nevében 

Dr. Földesi Irén



Az eddig tárgyalt intenzív inzulinkezelés módszerek 
csak rendszeres, napi gyakori vércukor önellenőrzés 
mellett alkalmazhatók biztonságosan és hatékonyan. Az 
általában javasolt vércukor önellenőrzési mód: Napon-
ta minimum 5 mérés – étkezések és lefekvés előtt min-
den nap, emellett naponta, de minimum másnaponta 
valamely ékezést 60–90 perccel követően is. Éjjeli 
hipoglikémia gyanúja esetén heti 1-2 éjjel 2-3 óra között 
is szükséges mérni a vércukrot. Miképpen kell értékelni a 
fenti módszerrel végzett vércukormérési eredményeket? 

Napi 3-szori gyorshatású vagy ultra 
gyorshatású analóg (aszpart, liszpro, ill. 
glulizin) inzulin mellett naponta 1-szer 
lefekvés előtt adott NPH vagy hosszú 
hatástartamú detemir, ill. glargin inzulint 
alkalmazó cukorbetegek esetében:

A reggeli előtti méréseknél:
Ha az éhomra mért vércukor több mint 40%-a 4 mmol/l 
alatt van:

• Túl volt adagolva a lefekvés előtti bázisinzulin vagy 
túl alacsony (6 mmol/l alatti) vércukorral feküdt le és 
nem fogyasztott utóvacsorát

 Ilyenkor a teendő: Az éjjeli bázisinzulin adagjának – a 
diabetológus gondozó orvossal történt megbeszélés 
értelmében – történő csökkentése, ill. az utóvacsora 
beiktatása.

Ha az éhomra mért vércukor több mint 60%-a 4–7 
mmol/l között van: Az állapot ideális.
Ha az éhomra mért vércukor több mint 40%-a 7 mmol/l 
fölött van:

• Vagy elégtelen a lefekvés előtt adott bázis inzu-
lin adagja, vagy bázis inzulin túladagolás miatt éjjel 
hipoglikémia lép fel és ez megemeli a reggeli vércuk-
rot (ld. Somogyi hatás).

 Ilyenkor a teendő: Többször ismételt vércukor mérés 
éjjel 2-3 között. Ha 5 mmol/l alatti értéket mérnek, az 
inzulin adagnak – a diabetológus gondozó orvossal 
történt megbeszélés szerinti csökkentése kívánatos, 

ill. az NPH inzulin cseréje kissé emelt adagú detemir 
vagy glargin inzulinra. Ha az éjjeli vércukor 10 mmol/l 
körül van, fokozatos adagemelés kívánatos, ill. ha az 
emelt adagú NPH inzulin nem normalizálja a regge-
li vércukrot, viszont éjjel hipoglikémiát okoz, az NPH 
inzulin felváltandó 20–30%-kal emelet adagú detemir 
vagy glargin inzulinra. Az NPH inzulin adás esetén 
szem előtt tartandó ezen inzulin mellett sokszor kivéd-
hetetlen hajnali jelenség is (ld. később).

Az ebéd és vacsora előtti méréseknél: 

Ha az ebéd ill. vacsora előtt mért vércukor több mint 
40%-a 4 mmol/l alatt van:

• Túl volt adagolva a reggeli bázisinzulin vagy kimaradt 
a tízórai, ill. az uzsonna

 Ilyenkor a teendő: A reggeli ill. déli gyorshatású inzu-
lin adagját – a diabetológus gondozó orvossal meg be-
szélt módon – szükséges csökkenteni, ill. tízórait, vagy 
uzsonnát célszerű beiktatni. 

Ha az ebéd ill. vacsora előtt mért vércukor több mint 
60%-a 4–7 mmol/l között van: a helyzet ideális.
Ha az ebéd ill. vacsora előtt mért vércukor több mint 
40%-a meghaladja a 7 mmol/l-t: 

• A reggeli ill. déli gyorshatású inzulin adagja elégte-
len volt, vagy túl sok szénhidrátot fogyasztott reg-
gelire, vagy tízóraira, vagy ebédre, vagy uzsonnára, 
esetenként viszont az étkezési inzulinok túladagolása 
miatt 3 órával reggeli vagy ebéd után észrevétlenül 
hipoglikémia lépett fel és ezt követte a vércukor emel-
kedés.

 Ilyenkor a teendő: További étkezések előtti és utá-
ni mérésekkel tisztázandó a hiba. Célra vezethet a 
gyorshatású inzulint ultra gyorshatású analóg inzulin-
nal felcserélni, de ez esetben már csak napi három-
szori étkezés kívánatos. De. 11 és du. 16 óra tájban 
végzett vércukormérésekkel felfedni az esetleges 
hipoglikémiákat.

A reggeli, ebéd és vacsora utáni mérések-
nél:

Miután mindhárom étkezés előtt kizárólag gyorshatású 
vagy ultra gyorshatású inzulint alkalmaznak, ennek adag-

INTENZÍV INZULINKEZELÉS 2.

CUKORBETEGSÉG ÉS 
INZULINKEZELÉS FELNŐTTKORBAN XV.
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nyiségének viszonya határozza meg a teendőket: (inzulin 
adagemelés, vagy csökkentés, ill. az étkezés szénhidrát 
tartalmának változtatása.

A lefekvés előtti méréseknél: 

Miután ezt megelőzően, azaz vacsora előtt a beteg csu-
pán gyorshatású vagy ultra gyorshatású inzulint ad be ma-
gának, ennek adagja, ill. az adag és az étkezés elfogyasz-
tott szénhidrát mennyiségének viszonya határozza meg a 
teendőket: inzulin adagemelés, vagy csökkentés, ill. az ét-
kezés szénhidrát tartalmának változtatása. Célszerű, ha a 
lefekvés előtti vércukor magasabb, mint az étkezések előt-
ti. Kb. 6–8 mmol/l körüli értékre szükséges beállítani az 
éjjeli hipoglikémia fellépésének minimalizálása céljából.

Naponta kétszer adott NPH vagy detemir 
bázisinzulin plusz naponta háromszor 
gyorshatású vagy ultra gyorshatású ana-
lóg inzulin alkalmazás esetén: 

A reggeli előtti és reggeli utáni mérések-
nél: 

azonos a naponta egyszer, lefekvés előtt alkalmazott 
NPH vagy detemir inzulin kapcsán leírtakkal.

Ha az ebéd előtti vércukor több mint 40%-a 4 mmol/l 
alatt van:

• Túl lett adagolva a reggeli bázisinzulin, vagy/és a reg-
gelire adagolt gyorshatású inzulin után nem fogyasz-
tott tízórait. 

 Ilyenkor a teendő: Mérsékelni a reggeli bázisinzulin 
adagját vagy tízórait beiktatni, ill. annak szénhidrát 
tartalmát emelni.

Ha az ebéd előtti vércukor több mint 60%-a 4-6 mmol/l 
között van: az állapot ideális.
Ha az ebéd előtti vércukor több mint 40%-a 7 mmol/l 
felett van:

• Túl kevés a reggeli bázisinzulin, vagy túl sok szénhidrá-
tot fogyasztott tízóraira, esetleg de. 11 óra körül ész-
revétlenül leesett a vércukor és ez váltotta ki az ebéd 
előtti emelkedést.

 Ilyenkor a teendő: Növelni kell a reggeli bázis inzulin 
mennyiségét, vagy csökkenteni ill. elhagyni a tízórait, 
de csak akkor, ha a reggeli után 3 órával mért vércu-
korral sikerül kizárni a hipoglikémiát.

Az ebéd (és vacsora) utáni méréseknél:

Ha az étkezés utáni vércukor 6 mmol/l alatt van:
• Túl lett adagolva az étkezési gyorshatású vagy ultra 

gyorshatású inzulin, ezért 1-2 órán belül hipoglikémia 
fenyeget.

 Ilyenkor a teendő: Csökkenteni kell az étkezési inzulin 
adagját.

Ha az étkezés utáni vércukor több mint 60%-a 6–9 
mmol/l között mozog: a helyzet ideális.
Ha az étkezés utáni vércukor több mint 40%-a 9 mmol/l 
felett van:

• Elégtelen az étkezési gyorshatású vagy ultra gyorsha-
tású analóg inzulin adagja.

 Ilyenkor a teendő: Emelni szükséges az étkezési inzu-
lin adagját.

A vacsora előtti méréseknél:

Ha a vacsora előtt mért vércukor több mint 40%-a 4 
mmol/l alatt van:

• Túl lett adagolva vagy a reggeli bázisinzulin, vagy az 
ebéd előtti étkezési inzulin vagy déli gyorshatású inzu-
lin mellett nem fogyasztott uzsonnára szénhidrátot.

 Ilyenkor a teendő: Az ebéd előtti vércukor szem előtt 
tartásával szükség szerint mérsékelni a reggeli bázis 
inzulin adagját, vagy csökkenteni a déli étkezési inzu-
lint vagy uzsonnát beiktatni.

Ha a vacsora előtt mért vércukor több mint 60%-a 4-6 
mmol/l között van: a helyzet ideális.
Ha a vacsora előtti vércukor több mint 40%-a 6 mmol/l 
fölött van:

• Elégtelen a reggeli bázisinzulin hatása vagy túl ke-
vés étkezési inzulint adott ebéd előtt vagy túl sok 
szénhidrátot fogyasztott uzsonnára, esetenként déli 
inzulin túladagolás miatt kora délután észrevétlen 
hipoglikémia után emelkedik meg a vércukor.

 Ilyenkor a teendő: Az ebéd előtti vércukor figyelembe 
vételével emelni a reggeli bázis inzulin adagját vagy 
az ebéd utáni vércukor szem előtt tartásával emelni 
a déli étkezési inzulin adagját vagy csökkenteni ill. el-
hagyni az uzsonnát, vagy ebéd után 3 órával mért vér-
cukorral felfedni a hipoglikémiát.

A saját anyagcserehelyzetét nem csupán követni, 
hanem kiértékelni is képes cukorbeteg a diabétesz 
szenvedő alanyából anyagcseréje urává válhat. Ezáltal 
nem csupán mindennapjai lesznek könnyebbek, de jó 
esély nyílik arra is, hogy életkilátásai megközelítsék, 
esetenként elérjék nem diabéteszes társaikét. Ennek 
pedig elengedhetetlen feltétele – amit nem lehet 

eléggé hangsúlyozni – a 
rendszeres vércukor-önel-
lenőrzés, melynek szem-
pontjait és módozatait 
fentiek során igyekeztünk 
kifejteni.

(folytatjuk)
Dr. Fövényi József

Inzulinnal kezeltek  
kézikönyve 
SpringMed Kiadó, 2009.



Magazinunk ez évi utolsó számában 
bizonyos értelemben abszolút új-
donsággal szeretnék szolgálni. Per-
sze ebben a Dcont.hu csak eszköz 
lesz, újdonságként pedig a nemrég 
megjelent ultra hosszú hatástarta-
mú degludek inzulinnal kapcsola-
tos első tapasztalatok szolgálnak. 
Itt említeném meg, hogy az elmúlt 
hat hét folyamán összesen hat, 1-es 
típusú betegemnél cseréltem fel a 
korábbi bázisinzulinokat degludek 
inzulin egyszeri adására, és ugyan, 
csak előzetesen tudom mondani, de 
várakozásaimat messze felülmúlja 
az új, legalább 36 órás hatástartamú 
bázisinzulin készítmény.

A beszámoló alanya K. Ágnes 29 
éves, pont két éve 1-es típusú diabé-
teszes betegem, akinél napi kétszerre 
bontott (reggel 5 E, este 13 E) glargin 
inzulin bázis és napi háromszor 4-5 
E-nyi glulizin inzulin mellett rendkí-
vüli labilitást, hipo- és hiperglikémiák 
váltakozását tapasztaltuk a beteg 
és a gondozó orvosa legszorosabb 
együttműködése ellenére. A sok 
hipoglikémia miatt a HbA1c szint 
7,3% körül mozgott. 

Mindezt jól mutatja az ősz folya-
mán tetszőlegesen kiragadott két he-
tes vércukor eredménye. Az 1. ábrán 
mind étkezések előtt, mind étkezések 
után egyértelműen a magas értékek 
dominálnak, ezeknél sokkal kevesebb 
a normális és a hipoglikémiás értékek 
előfordulása. Az átlagos vércukorszin-
tek a nap felében 10 mmol/l felett 
mozognak. Kiemelkedően magasak 
az éhomi (átlag 14,3 mmol/l) és a va-
csora előtti (átlag 12,0 mmol/l) vér-
cukor értékek. Hipoglikémiák az esti 
órákban léptek fel.

ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ
A DCONT.HU HASZNA (15.RÉSZ)

ELSŐ TAPASZTALATOK A 36 ÓRÁS DEGLUDEK INZULINNAL

Ugyanez látható a 2. ábrán is, mely 
szerint még 20 mmol/l feletti vércu-
kor is előfordul, igen sok a magas ér-
ték főként délelőtt és az esti órákban 
és a kördiagrammok jól ábrázolják 
mind az étkezések előtti, mind pedig 
az étkezések utáni értékekben a ma-
gas tartomány dominanciáját. Relatí-
ve alacsony vércukrok főként étkezé-
sek után fordulnak elő.

Október második felében a beteg-
nél naponta egyszeri degludek inzulin 
adását kezdtük el reggel, majd néhány 
nappal később lefekvés előtt adott 
24 E-gel. A dózist fokozatosan 20 E-ig 
kellett csökkenteni, de a beteg állítása 
szerint mintha kicserélték volna. Vér-
cukrai sokkal stabilabbak lettek, közér-
zete, munkaképessége javult. Ezt mu-

tatja a november közepére eső két hét 
vércukor táblázata a 3. ábrán. A magas 
értékek megritkultak, főként délben 
már a normális tartományba került 
a vércukrok többsége. A vércukorát-
lagok csupán egyetlen időpontban, 
vacsora előtt érik el a 10 mmol/l-t, a 
többi napszakban jóval ez alatt mozog-
nak. Az étkezési inzulinokat 3–2–2 E-re 
kellett csökkenteni, de ezt valószínű-
leg majd kissé emelni lesz szükséges, 
mivel az utóbbi napok tanúsága sze-
rint a degludek inzulin adagját tovább 
kell majd csökkenteni, akár 18 E-ig. 

A 4. ábra tanúsága szerint mind az 
étkezések előtt, mind azokat követő-
en alapvetően megváltozott a magas, 
a normális és az alacsony vércukorér-
tékek aránya, mivel a magas értékek 
kb. 40%-ra csökkentek. Ezek is zöm-
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1. ábra               
Két hetes vércukoreredmények ősszel

mel késő délután és az esti órákban 
fordulnak elő.

Végezetül elmondható, hogy bár 
még nem fejeződött teljesen be az 
új bázisinzulinra történő átállítás, az 
első eredmények – mint a másik 5 
betegem esetében is – meggyőzően 
bizonyítják a degludek inzulin 1-es tí-
pusú cukorbetegek körében történő 

alkalmazásának a lehetőségét és elő-
nyeit. Nagy kár, hogy a jelenlegi ext-
rém magas árfekvése miatt az OEP az 
inzulin árának csupán 50%-át téríti. 
Így 1 E a beteg számára 10 Ft-ba ke-
rül, mely ugyan alacsony bázisigényű 
1-es típusú betegek esetében nem 
tűnik jelentős összegnek (20 E esetén 
napi 1 üveg sör vagy 1 liter olcsó tej 

árának felel meg), de szükségesnek 
tartanánk, ha a szakma véleménye-
zése nyomán indokolt esetekben tör-
ténő alkalmazás esetén 1-es típusú 
cukorbetegeknél az OEP magasabb, 
vagy akár 100%-os támogatásban is 
részesítené a degludek inzulint.

(Folytatjuk)
Dr. Fövényi József
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Itt még 20 mmol/l feletti  
vércukorérték is előfordul... 2. ábra               

...Alapvetően megváltozott 
a magas értékek aránya 4. ábra               
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3. ábra               

A degludek inzulin bevezetése után Ágnes vércukrai 
sokkal stabilabbak lettek, közérzete, munkaképessége  
javult. Ez látható a fenti, november közepére eső két 

hetes vércukortáblázaton
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DIABÉTESZES LETT A  GYERMEKEM  4.

MI AZ A HIPERGLIKÉMIA ÉS 
KETOACIDÓZIS?

A hiperglikémia az inzulinhiány okozta kórosan magas 
vércukorérteket jelenti.

A vércukor céltartományt 4–10 mmol/l között adtuk 
meg, és 15 mmol/l feletti vércukor esetén már nem java-
soltuk a testmozgást. A diabétesz felismerésekor, sőt saj-
nos időnként az inzulinnal kezelt gyermekek esetében is, 
ennél jóval magasabb értékek is előfordulnak.

Tünetei:
l bőséges és gyakori vizeletürítés
l szájszárazság
l szomjúságérzet
l száraz, meleg kipirult bőr
l testsúlycsökkenés
l  gyengeség, fáradékonyság

Súlyosabb inzulinhiány esetén a 
hiperglikémia mellett ketózis is ki-
fejlődik. A sejtek nem tudnak cukrot 
felhasználni, ezért energiaigényüket 
a zsír égetéséből fedezik. Ennek a fo-
kozott zsírégetésnek mérgező, savas 
vegyhatású keton testek képződése 
lesz a következménye.

Tünetei:
l a gyermek lehelete aceton (kö-

römlakk) szagú lesz
l vizeletében keton mutatható ki
l hasi fájdalomról panaszkodik, 

hány
l légvételei mélyek, nagy mellkasi 

kitérésekkel (Kussmaul légzés)

Ez már egy veszélyes állapot, ami sürgős teendőt igé-
nyel, annak érdekében, hogy megelőzzük a keton savak 
további felszaporodását, a ketoacidózist.

MI OKOZHAT MAGAS VÉRCUKORSZINTET 
ÉS KETÓZIST?

Gyermekkorban leggyakrabban láz, illetve lázzal, há-
nyással járó fertőzések. Vércukoremelő hatású a stressz, 
az aggodalom, az időjárási fronthatás (elsősorban hideg-
front), a túl kevés mozgás, ágynyugalom.

Általában emelkedik a vércukorszint a menstruációs 
vérzést megelőző napokban is. Természetesen akkor is 
emelkedik a vércukor, ha az étkezés szénhidráttartalma 

HIPOGLIKÉMIA ÉS HIPERGLIKÉMIA 2.

Sorozatunkban Magazinunk társszerkesztője, a gyermek-rovat vezetője, a pécsi Soltész 
Gyula gyermekgyógyász professzor által, a 77 Elektronika Kft. támogatásával megjelente-
tett füzet tartalmát adjuk közre.

TÁJÉKOZTATÓ DIABÉTESZES GYERMEKEK SZÜLEINEK

A hiperglikémia leggyakoribb tünetei

20  | DIABFÓRUM 
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sok volt a beadott inzulinhoz viszonyítva. Előfordulhat az 
is, különösen serdülőkorban, hogy egy vagy több alkalom-
mal elfelejtődik, elmarad az inzulin beadása.

Az inzulin-adagoló készülék („töltőtoll”) meghibásodá-
sa vagy az inzulinpumpával és a hozzátartozó szerelék-
kel, kanüllel kapcsolatos problémák is okai lehetnek a 
hiperglikémiának. Pumpa meghibásodás esetén hama-
rabb jelentkezhet ketózis.

MI A TEENDŐ LÁZ, BETEGSÉG, HÁNYÁS 
ESETÉN?

A betegség első tüneteinek – például láz, étvágytalan-
ság, hányás, levertség, rossz közérzet – jelentkezésekor 
tanácsos vércukor- és vizelet-keton vizsgálatot végezni és 
azt rendszeresen, legalább naponta négyszer ismételni.

Általában az inzulin-igény növekedésére számíthatunk, 
de ha a gyermek nagyon étvágytalanná válik, akkor átme-
netileg az inzulinadag csökkentésére is kényszerülhetünk.

Az inzulin elhagyása étvágytalan gyermeknél, a 
hipoglikémiától való félelem miatt azonban helytelen, és 
ketózishoz vezethet.

Hányás esetén a szilárd táplálékok adását függesszük 
fel, és 15–20 percenként kevés folyadékkal kínáljuk meg 
a gyermeket. Hasznos lehet a jégkockás ital, vizes alapú 
jégkrém – cukor és folyadék is.

Az inzulinkezelés módosítása: Ne adjunk hosszú hatású 
inzulint! Csak az étkezésekhez adott ultragyors vagy gyors 
hatású inzulint használjuk. A gyermek napi össz-inzulin 
adagját (hosszú hatásút is beszámolva) osztjuk ultragyors 
hatású inzulin esetén 6 részre és 4 óránként adagoljuk, rö-
vid hatású inzulin esetén 4 részre osztjuk, és 6 óránként 
adagoljuk. Ezt a dózist vércukortól és étvágytól függően 
10-20 %-kal módosíthatjuk.

Az inzulin felszívódását gyorsíthatjuk, ha azt a hasfal 
bőre alá adjuk, majd melegítjük, és kissé masszírozzuk ezt 
a területet.

MIKOR KELL A GYERMEKET KÓRHÁZBA 
SZÁLLÍTANI?

Ha a fent részletezett próbálko-
zások eredménytelenek, a hányás 
folytatódik és a vizelet keton (ace-
ton) tartalma néhány órán belül nem 
csökken, vagy fokozódik, illetve, ha 
a gyermek állapota nem javul, akkor 
haladéktalanul kórházi kezelésre van 
szükség.

A VÉDŐOLTÁSOKAT 
UGYANÚGY KAPHATJA A 
DIABÉTESZES GYERMEK, 
MINT A TÖBBI GYERMEK?

Igen. Pontosan ugyanúgy, de lázat 
okozó védőoltások után (például Di-
Per-Te) fokozott figyelem, lázcsillapí-
tás szükséges.

Folytatjuk...
Hiperglikémia tendencia
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JÓTÉKONYSÁGI BÁL - HAGYOMÁNYTEREMTÉS

Dr. H. Nagy Katalinnak, Kati doktor néninek, Arany-
anyunak lassan egy éve támadt az a nagyszerű gon-

dolata, hogy szervezni kellene a gyermekeinkért egy 
jótékonysági bált. A gondolatot tett követte, s nyáron el-
indult a szervezés az alapítvány égisze alatt azt remélve, 
hogy a megfogalmazott célok, és a jószándékú adakozó 
emberek kapcsán sok sorstárs gyermeknek, családnak 
tudunk segíteni.

A bál fővédnökéül a köztársasági elnök feleségét, dr. 
Herczegh Anitát kértük fel, aki felkérésünket örömmel el-
fogadta. Megfogalmazott céljainkat az Anita Asszonynak 
írt levélből idézem:

„Első azoknak a diabéteszes, tehetséges fiataloknak a 
köre, akik most kezdik/kezdenék egyetemi éveiket. Élet-
koruk miatt ezek a cukorbeteg fiatalok kiszorulnak a köz-
gyógyellátásból, megszűnik addig járó számos támoga-
tás. Egyszerre zuhan a 
családokra a diabétesz 
állandó kezelésének hat-
ványozottan megnöve-
kedett, mintegy négysze-
res anyagi teherviselése, 
s mellette a kollégium/
albérlet/utazás/speciális 
étkezés terhei. Sajnos, 
több olyan családról tu-
dunk, akik visszatartják 
felsőfokú tanulmánya-
iktól tehetséges, kiváló 
képességű gyermekeiket mindezekért.

A diabétesz terápiájának egyik alappillére a testmoz-
gás. Sajnos ezen a területen is azt tapasztaljuk, hogy az 
óvodai/iskolai környezetben történő testmozgáson kívül 
már nem tudják a szülők biztosítani az anyagiakat egy 
klubban, egyesületben végzett sportoláshoz. A hosszú 
távú egészségmegőrzés egyik fő záloga pedig éppen ezen 
a területen rejlik.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük a hátrányos hely-
zetű diabéteszes gyermekeket szerte az országban. Esz-

közellátáshoz nyújtott támogatásunk számos esetben 
kulcsfontosságú a nehéz anyagi körülmények között élő 
családoknál, ugyanakkor sajnos mindig vannak új kisbe-
tegek, akik segítségre szorulnak.”

A célok elérése érdekében komoly munkába kezdtünk 
a báli műsor összeállítása kapcsán. Három irányból kíván-
tuk bemutatni a gyermekkori cukorbetegséget: a kívülálló 

számára sokkoló, a diabéteszt naturáli-
san megközelítő dokumentumfilm for-
májában – „Kéretlen ajándék” címmel 
–, a mindenkit megérintő, felhőtlenül 
vidám verses-zenés színpadi produk-
cióval, majd közös énekléssel zárva a 
bál katicás fejezetét, ahol gyermekek, 
testvérek, barátok, szülők, rokonok, 
vendégek együtt énekeltek.

A Diabétesz Világnapja, november 14-e az idén kétsze-
res ünnep volt a Diaboló Alapítvány és a Cukorbeteg 
Gyermekek életében. Egyrészt, méltóképpen emlékez-
tünk az életet adó inzulin felfedezőire, másrészt a rég-
óta tervezett jótékonysági bálunk napja volt.

A DIABOLÓ ALAPÍTVÁNY VILÁGNAPI RENDEZVÉNYE
GYULA, 2015. NOVEMBER 14.
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Az Egy Csepp Világnapon 
jártunk...
Egy szülő rövid, fényképes beszámolója az Egy Csepp 
Figyelem Alapítvány Diabétesz Világnapjáról

November 15-én, 10–18 óra között Budapesten, 
a SYMA Csarnokban rendezték meg hagyományos 
családi világnapot az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
közreműködésével. 

A felnőtteket és gyermekeket is rengeteg prog-
rammal várták. A gyermekek kedvencei az ugráló 
vár, az arcfestés, a különböző ügyességi játékok, a 
Kolompos együttes volt, és bepillantást nyerhettünk 
a Láthatatlan Kiállításba is. Több új termékkel talál-
koztunk, azt hiszem a gyerekeknél idén a diabetikus 
Oreo keksz volt a sláger. Most sem érkeztünk haza 
üres kézzel, tele volt a szatyrunk finomságokkal és a 
gyerekek által készített kincsekkel. Megkóstolhattuk 
az ország tortáját, és megnézhettünk még rengeteg 
fellépőt, többek között a sztárvendégként meghívott 
Wellhello együttest is. Nagyon jól éreztük magun-
kat, köszönjük a lehetőséget és az élményt.

Nyersné Seres Éva, 
egy diabéteszes kisleány édesanyja

Az esemény után csaknem két héttel kijelenthetjük, a 
kezdeményezés elérte célját, a jótékonysági bálunk sike-
res, és eredményes volt. Ezt támasztja alá a 220 vendég, 
a számos kiemelt támogató, tombolatárgy felajánló, támo-
gatói jegyvásárló, helyszínen adakozó. Ezúton is szeretnénk 
megragadni az alkalmat, hogy valamennyi segítőnknek, tá-
mogatónknak kifejezzük hálánkat és köszönetünket!

Kiemelt köszönet és elismerés illeti mindazokat a csalá-
dokat, akik első szóra vállalták a műsorban való közremű-
ködést, akik heteken át – hétköznap és hétvégén egyaránt 
–, sokszor estébe nyúlóan jöttek a próbákra a megye tá-
volabbi pontjairól, akik fáradtságot nem kímélve keresték 
a támogatókat, toborozták a bálozókat – a közös „mun-
kánk” utáni örömkönnyek, felhőtlen mosolyok voltak a 
fokmérői az önzetlenségüknek! 

Az idén „első bálozók” voltunk. Most már biztosan tudjuk, 
hogy jövőre az életre keltett hagyomány folytatása várható.

Lévai Ildikó, Such Hunor édesanyja,
az alapítvány kuratóriumi tagja
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INFÚZIÓS SZERELÉK NÉLKÜLI 
INZULINPUMPA („PATCH PUMP”)

Egyik olvasónk főszerkesztőnkhöz 
intézett levélben kért tanácsot az 
OmniPod inzulinpumpával kapcso-
latban. 

Lapunk elődje, a nyomtatás-
ban megjelent Cukorbeteg Élet 

2008/7-8. számában már röviden 
beszámoltunk erről, illetve az ilyen típusú inzulin infú-
ziós pumpákról. A jelenleg Európában legelterjedtebb 
pumpákban a pumpa dugattyújától egy hosszabb-rövi-
debb (60-90cm) műanyag infúziós szereléken keresztül 
jut el az inzulin a beadás helyére. Ennek az a hátránya, 
különösen a sokat mozgó kisgyermekeknél, hogy a sze-
relék bármibe beleakadhat, és a kanül kimozdulhat a he-
lyéről és így nem jut a szervezetbe inzulin. A folyamatos 
bőralatti infúzió elvén működő pumpakezelésnél ez ha-
mar veszélybe sodorhatja a beteget, hiszen nincs a bőr 
alatti szövetekben tartalék, „depó”, mint a hagyományos 
fecskendős vagy pen-es kezelésnél.

Az Amerikai Diabétesz Társaság 2008. évi kongresszusán 
mutatták be először azt az amerikai fejlesztésű készülé-
ket, ami kiküszöböli az infúziós szerelék használatát. A 
kb. hosszában kettévágott tyúktojásnyi méretű és kagyló 
alakú szerkezet (ábra) szinte bármelyik testrészen a bőr-
re ragasztható és magában foglalja az inzulin tartályt, az 
infúziós motort és az elektronikát valamint az automata 
kanül-belövő készüléket. Infúziós szerelék nincs, az inzulin 
közvetlenül a felragasztott pumpa alatti bőr alá kerül. A 
bázis és bólus adag beállítása (és a bólus beadása) táv-
vezérléssel történik. A mintegy mobiltelefon méretű táv-
irányító egyben vércukormérő készülék is. A pumpát für-
déskor sem kell levenni. Háromnaponként eltávolítandó 
és egy új készülékre cserélendő. 

A gyártó számításai szerint – mivel maga az „eldobható 
készülék” ára csak töredéke a hagyományos pumpákénak 
és szerelék költség sincs - négy éves távlatban a költsé-
gek hasonlóak lehetnek (a betegbiztosító hozzájárulásától 
függően) a hagyományos pumpákéhoz.

Az amerikai Insulet cég által kifejlesztett OmniPod pum-
pa ma már számos európai országban is használatos, 
nálunk jelenleg nincs forgalomban. Az elmúlt években 
más cégek is kifejlesztettek hasonló típusú készülékeket, 
amelyek gyűjtőneve a szakirodalomban a „patch pump” 
(„tapasz pumpa”. Arról is olvashattunk, hogy az OmniPod 
egyik, a 2-es típusú, inzulin rezisztens, nagy inzulin igényű 
páciensek számára továbbfejlesztett, újabb változatában 
az általánosan használatos inzulinnál (1 ml=100 egység) 
ötször töményebb (1ml=500 egység) inzulint terveznek 
használni.

A jelenleg használatos „tapaszpumpák” hátránya az, 
hogy egyikükhöz sem fejlesztettek ki a pumpával kombi-
nálható, és velük egy rendszerben működő glükóz-érzé-
kelőt.

Megjegyzés: Az Insulet a közelmúltban több tízezer 
pumpát visszahívott az előírtnál nagyobb arányú meghi-
básodás miatt. Valószínűleg a kanül belövő készülék hibá-
sodott meg és a kanül nem került a megfelelő helyre a bőr 
alá. A „tapasz pumpáknál” a kanül nem látható, a pumpa 
eltakarja (ábra), ezért ez a hiba nehezebben vehető észre.
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Korábban már beszámoltunk arról az 
úgynevezett „két-hormonos” pum-
pakezelési próbálkozásról, amikor a 
pumpa inzulin és glucagon infúzió-
jára is képes. Ebben a rendszerben a 
vércukor-érzékelős pumpa alacsony 
vércukorértéknél felfüggeszti az in-
zulin adagolását és helyette átmene-
tileg glucagont adagol a hipoglikémia 
gyors megszüntetésére.

A tekintélyes orvosi szaklap, a 
Lancet a közelmúltban (2015 augusz-
tus) szerkesztőségi közleményben 
elemezte az új típusú pumpakezelés 
előnyeit és hátrányait. A már hazánk-
ban is hozzáférhető – a közlemény 
által is elemzett – érzékelős inzulin-

pumpa hipoglikémia (szövetközi glü-
kóz-érzékelő) vagy hipoglikémiához 
közelítő, csökkenő glükóz esetén át-
menetileg felfüggeszti, majd a vércu-
kor normalizálódása után automati-
kusan újraindítja az inzulin infúzióját. 
Ennek a rendszernek az a hátránya, 
hogy a jelenleg forgalomban lévő, és 
a pumpákban használt analóg inzuli-
nok hatása viszonylag lassan alakul ki 
és szűnik meg, a vércukorcsökkentő 
hatás az inzulin infúzió leállítása után 
még órákig (akár 4 órán túl is) meg-
maradhat.

A két-hormonos pumpa ilyen eset-
ben az inzulin felfüggesztése mellett 
átmenetileg glucagon infúziót is elin-
dít. A glucagon a májglikogén lebon-

tásával gyorsan megemeli a vércukor-
szintet. A szerkesztőségi közlemény 
elemez egy, a közelmúltban publikált 
vizsgálatot, amelyben a két-hormo-
nos pumpával egyetlen esetben sem 
fordult elő éjszakai hipoglikémia, míg 
a „csak” inzulinos pumpa használók-
nál ez 3,4%-ban volt megfigyelhető. 
Ennek ellenére a Lancet korainak 
tartja az állásfoglalást, további vizs-
gálatokat sürgetve, és hangsúlyozva 
az új rendszer potenciális problémáit, 
például a glucagon infúziós folyadék 
stabilitásának biztosítását (a jelenleg 
használatos glucagon „por” feloldás 
után csak rövid ideig hatásos), a rend-
szer komplexitását és költségeit.

„KÉT-HORMONOS” (INZULIN ÉS 
GLUKAGON) PUMPAKEZELÉS

Régóta foglalkoztatja a kutatókat az 
a kérdés, hogy vajon a jól ismert rizi-
kótényezőkön (fokozott izommunka, 
inzulin túladagolás, elfelejtett vagy 
kevés étkezés, alkoholfogyasztás 
stb.) túl vannak-e esetleg olyan bi-
ológiailag, illetve genetikailag meg-
határozott faktorok, amelyek egyes 
diabéteszeseket különösen hajla-
mossá tehetnek a hipoglikémiára.

Az elmúlt évtizedben két ilyen ge-
netikai hajlamosító tényező megis-
merése és vizsgálata is elkezdődött. 
Elsőként a vérnyomás szabályozásá-
ban fontos szerepet játszó úgyneve-
zett ACE gén egyik variánsát hordozó 
egyénekről sikerült kideríteni, hogy 
hipoglikémia-felismerő képességük 

GENETIKAI HAJLAM 
A HIPOGLIKÉMIÁRA?

valamivel gyengébb, a vércukorszint 
csökkenését csak későn veszik észre, 
és ez hajlamosabbá teszi őket súlyo-
sabb hipoglikémia kifejlődésére.

Egy újabb vizsgálat – egy másik haj-
lamosító génvariáns leírása mellett 
– pedig már a gyógyszeres kezelés le-
hetőségét is felvetette a hipoglikémia 
hajlam mérséklésére. Az agy 

A gyermek-diabétesz 
rovat cikkeinek 
szerzője, referálója:

Dr. Soltész Gyula
gyermek-diabetológus,
emeritus egyetemi 
tanár

hipotalamusznak nevezett 
területe szabályozza a szer-
vezet belső környezetének 
viszonylagos állandóságát. 
Az itt lévő sejtek úgynevezett 
kálium csatornáinak fontos 
szerepe van a hipoglikémia 
felismerésében és a szervezet 
védekező reakciójaként fellé-
pő, a vércukorszintet emelő 

hormonválasz irányításában. Az Ame-
rikai Diabétesz Társaság folyóirata, a 
Diabetes idei júniusi számában arról 
tudósított, hogy skóciai kutatóknak 
(PS George és munkatársai) a kálium 
csatornák aktivitását fokozó gyógy-
szerrel (diazoxide) a vércukorcsökke-
nést követő hormonválasz jelentős 
növelését sikerült elérniük. További 
genetikai vizsgálattal a kutatók azt is 
kimutatták, hogy a kálium csatorna 
gén egy bizonyos variánsát hordo-
zó páciensekben a diazoxide-kezelés 
hatásossága mérsékeltebb volt, és 
ez a felismerés a jövőben segíthet a 
kezelésre leginkább alkalmas betegek 
kiválasztásában.



26  | DIABFÓRUM 

Gy
er

m
ek

di
ab

ét
es

z

KARÁCSONY DIABÉTESSZEL

Az év legszebb ünnepének közeled-
tével érdemes előre kigondolni a ka-
rácsonyi menüt, hogy a diabéteszes 
családtagnak is zavartalanul, és fel-
szabadultan teljen majd az ünnep. A 
hagyományos karácsonyi ételsor kis 
változtatásokkal könnyedén diabé-
tesz baráttá alakítható, ami az egész 
család számára is egészségesebb fa-
latozást biztosít.

A halászléhez gyúrhatunk teljes 
kiőrlésű lisztből gyufatésztát. A rán-
tott hal bundáját is rostdúsabbá, és 
szénhidrátban szegényebbé tehetjük, 
ha itt is teljes őrlésű lisztfélét haszná-
lunk, és a morzsa felét szezámmaggal 
helyettesítjük. A legjobb választás, ha 
friss pucolt halat egyben, sóval, cit-
rommal, vajjal és fokhagymával be-
dörzsölve sütőben megsütjük. A kö-
ret, burgonya helyett inkább házilag 
cukormentesen készülő tartármártá-
sos francia saláta, vagy még kedve-
zőbb, ha joghurtos öntetet készítünk 

nyers zöldségkeverékhez. Így a szénhidrát mellett zsiradékot is spórolunk, a 
desszert számára. A süteményeket liszt helyett darált mákkal, dióval, vagy 
mandulával készítsük, melyek tökéletesen illenek a karácsonyi ízvilághoz, és 
szénhidráttartalmuk is alacsonyabb, valamint rostban dúsabbak, ráadásul a 
lisztérzékeny diabéteszesek számára is fogyaszthatók.

Egy jól bevált mákos süti recept
Hozzávalók:

8 db tojás, 13 dkg Ráma, 30 dkg xilit, 30 dkg mák, 6-7 evőkanál tej, 2 evőka-
nál rumaroma, 15 dkg magozott meggy, diabetikus sárgabarack lekvár. 

A csokimázhoz: 
kakaópor, Ráma, víz, xilit.  

Elkészítés:
A Rámát a xilittel habosra keverjük, majd hozzákeverjük a tojások sárgáját, 

a felforralt, majd lehűtött tejet, a mákot, a rum aromát és a meggyet. Végül a 
felvert fehérjét is óvatosan hozzákeverjük. Két őzgerincbe öntjük, és előmele-
gített sütőben 180 fokon 1 órán át sütjük. Mikor kihűl, kiborítjuk a formából és 
a lekvárral megkenjük, és csokimázat öntünk rá.

Boldog Karácsonyt!
Baranyai Dóra dietetikus

Pécsi Tudományegyetem, Gyermekklinika

DIABÉTESZ-BARÁT ÉTKEZÉSI TIPPEK
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Az először 1840-ben Angliában használt postabélyegek 
miniatűr képzőművészeti alkotások, amelyek milliók ke-
zébe kerülnek és így lehetőséget adnak fontos üzenetek 
és információk terjesztésére. 

Már az 1920-as években kihasználták ezt a lehetőséget 
egészségügyi ismeretek terjesztésére is és kibocsátottak 
egy postabélyeget Új-Zélandon, amely a tuberkulózis elle-
ni küzdelemre hívta fel a figyelmet.

Azóta egészségügyi és egészségnevelési bélyegek soka-
sága jelent meg a legkülönbözőbb országokban, az egyik 
vezető orvosi szaklap, a British Medical Journal (2001) 
egyik számának fő témája is ez volt. Az elemzést Dr. Ro-
bert Greenwald New York-i orvosi filatelista írta, illusztrá-
cióként 15 orvosi témájú bélyeget mutatott be.

Az Amerikai Diabétesz Szövetség (ADA) pedig egy spe-
ciális kiadványban (The Philathelic History of Diabetes) 
30 bélyeg bemutatásán keresztül ismertette a diabétesz 
történetét. Egy másik kiadványban az Ames cég (Miles 
Laboratories Inc) mutat be egy válogatást diabétesz vo-
natkozású bélyegekből. A gyűjtemény érdekessége egy 
bélyegsorozat, ami neves diabéteszes közéleti személyisé-
gek, tudósok és művészek portréit mutatja be (pl. Mao 
Ce Tung, Charles de Gaulle, L. Brezsnyev, J.B. Tito, Paul 
Cezanne, J. Puccini, Thomas Edison).

2012-ben testvérlapunk, a Diabetes (az „Alapítvány a 
cukorbetegekért” kiadványa) rövid cikkben három illuszt-
rációval emlékezett meg a témáról (Miklosovits László).

Dr. Soltész Gyula

DIABÉTESZ POSTABÉLYEGEKEN

Egyiptom, 1971

Kuwait, 1971

Bangladesh, 1995

Horvátország, 1996

Kanada

Dominikai Köztársaság, 1974
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A hatnapos vizsgálatot ezúttal egy 
33 éves nőbetegünknél, R. Katalinnál 
végeztük el, aki 6 éves kora óta 1-es 
típusú diabéteszes. HbA1c szintje 8% 
körül mozog és minden eddigi igye-
kezet ellenére nem sikerült eddig a 

SZÖVETI GLUKÓZMONITOROZÁS

1. ábra: a napi szöveti glukózgörbék egymásra vetítve

jelentős vércukor ingadozásokat, a 
gyakori hipoglikémiákat kiküszöbölni. 
A normális testtömeg indexszel ren-
delkező Katalin jelenlegi inzulinkeze-
lése lefekvés előtt adott 13 E glargin 
bázisinzulinból, valamint a főétkezé-

sek előtt adott minimum 8, 7, ill. 6 E 
glulizin inzulinból állt, mely adagokat 
az étkezések előtti vércukorszintek 
függvényében esetenként akár meg 
is duplázta.

Ha megnézzük az 1. ábrát, melyen 
Katalin több mint 6 napos vizsgála-
tának egymásra másolt napi görbéi 
láthatók, melyek közepes mértékű 
ingadozásokat mutatnak – vércukor-
értékei 3–13 mmol/l között mozog-
nak, látszólag semmilyen tendenciára 

EGY 6 NAPOS VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI

Magazinunk jelen számában hosszabb, a FreeStyle libre és a Dexcom irányá-
ba tett kitérő után visszatérünk a Magyarországon leggyakrabban alkalma-
zott Medtronic CGM rendszerrel történő folyamatos szöveti glukóz monito-
rozáshoz.
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2. ábra

nem utalva. Ha megnézzük az ábra 
alján a magas, normális és alacsony 
vércukorértékek arányát, egyetlen 
nap, 11.12-e kivételével a normál tar-
tományon belüli vércukrok a jellem-
zőek, viszont minden nap előfordult 
hosszabb-rövidebb időn át fennálló 
hipoglikémia is.

A következő három ábrán egy-egy 
jellemző nap adatait mutatom be. 

A 2. ábrán a reggeli utáni vércukor 
kiugrást Katalin 1 E glulizin inzulinnal 
korrigálta, de a kiugrást megelőzően 
a szenzor hipoglikémiás értéket mért, 

ami miatt Katalin még reggeli előtt 25 
g szénhidrátot tartalmazó plusz ét-
kezést iktatott be. Mivel ebéd után a 
vércukor csökkent, 15 órakor szintén 
plusz szénhidrátot kellett elfogyaszta-
nia.

A 3. ábra vércukrai hajnaltól reggel 
6 óráig a hipoglikémiás tartományt 
súrolták, emiatt Katalin reggeli előtt 
plusz 20 g szénhidrátot fogyasztott, 
viszont az alacsony vércukorszintek 
miatt reggelinél 11 E (!) glulizin inzu-
lint adott 40 g szénhidrátra. Az ered-
mény ebéd előtti hipoglikémia lett, 

mely miatt 20 g szénhidrát fogyasz-
tása vált szükségessé, viszont a nap 
további folyamán a vércukrok még 
kétszer kórosan lecsökkentek, továb-
bi plusz szénhidrát bevitelt igényelve, 
köztük egy kis Somogyi hatás is bejött 
a vacsorát követően. Erre a napra 11 
(!) étkezés esett.

A 4. ábrán egy reggeli előtti 11 
mmol/l-es vércukorra és 40 g szén-
hidrát mennyiségre adagolt 12 (!) 
E glulizin inzulin újabb délelőtti 
hipoglikémiát eredményezett, mely 
már durvább Somogyi hatást váltott 
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ki, többszöri kisdózisú inzulinnal tör-
ténő korrekciót igényelve. Tehát az 
ebéd utáni vércukor-emelkedés nem 
a glulizin inzulin adagjának elégtelen-
ségéből adódott, hanem a délelőtti 
hipoglikémiára adott reakcióként volt 
értékelhető. 23 órakor szintén plusz 
szénhidrátbevitellel kellett ellensú-
lyozni a hipoglikémiát.

Végül az 5. ábrán mutatjuk be a fő-
étkezésekre felfűzött szöveti glukóz 
görbéket. Bár a vacsorát leszámítva 
a görbék az előzmények függvényé-
ben eléggé szórnak, az a pontozott 

(átlagot jelző) görbén látható, hogy 
étkezéseket követően elmarad a vér-
cukor-emelkedés, reggeli után pedig 
a csökkenés a jellemző. Az ábra alján 
lévő kördiagramokból kiderül, hogy 
a késő éjjeli órákban meghatározó 
az alacsony vércukorszint, ez csupán 
közvetlenül ebéd előtt és vacsora 
előtt hiányzik, viszont reggeli után, 
ebéd után, vacsora után és az esti 
órákban jelentős az alacsony vércuk-
rok aránya.

A vizsgálatból levont következteté-
seim: Katalin bázis és étkezési inzulin 

arányai nem egészségesek. Lehetsé-
ges, hogy a bázis ideális, vagy közel 
megfelelő, de az étkezési inzulinok 
erősen túladagoltak. Ezek után azt 
tanácsoltam, hogy reggelinél 10 g 
szénhidrátra 1,5 E, a többi étkezésnél 
10–10 g szénhidrátra 1 E inzulint ada-
goljon. És ha a hipoglikémiák jelen-
tősen megritkulnak, finomítani lehet 
az inzulin szénhidrát arányokon, akár 
kissé feljebb emelve azokat. A követ-
kező hetek döntik el, hogy Katalin vér-
cukrai ezek után a kívánatos határok 
közé szorulnak-e.

Dr. Fövényi József

5. ábra: a szenzor étkezésenkénti ábrázolása
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Elizabeth Hughes, az inzulin felfedezése, 
egy orvosi csoda véghezvitele

Thea Cooper és Arthur Ainsberg

A gödör szélén kisebb halom keletkezett a felhalmozott 
kövekből. Ásás közben igyekezett felidézni azt a pontot, 
amikor a szerencsétlenségek sora elkezdődött: a cambrai-i 
borzalmak és a könyörtelen vérontás közepette is minden 
nap arra gondolt, hogy hamarosan visszatér Torontóba, a 
normális életbe. Ám az a Toronto, amit maga elé képzelt, 
nagyon távol esett attól a nagyvárostól, amit megérkezé-
sekor talált. A háború alatt nők dolgoztak azokban a ha-
gyományosan férfiak által betöltött pozíciókban, ahon-
nan a katonákat korábban besorozták. Így a hazaérkezők 
munkanélküliek lettek, és ezt tovább súlyosbította a ma-
gas infláció és a nemi szerepek fokozatos felcserélődése. A 
népesség azonban olyan gyors tempóban növekedett – a 
lakosság száma az 1885-ös 86.000-ről 1921-re 521.000-re 
emelkedett –, hogy a város vezetése akkoriban főleg az 
infrastruktúra kiépítésére koncentrált, hogy képes legyen 
lépést tartani a tömegekkel.

Edith is megváltozott. Mialatt Banting a lövészárokban 
sérülteket látott el, színes szókincsre tett szert és több 
más rossz szokást is eltanult, Edith kiváló eredménnyel 
fejezte be modern nyelvészeti tanulmányait a Victoria 
College-ben, és számos modern elképzelést és viselkedési 
formát elsajátított. Először is középiskolai tanári állást vál-
lalt Ingersollban, amely mintegy kilencvenhat mérföldre 
volt Torontótól. Mivel Edith egy távoli városban dolgozott, 
Banting pedig üres zsebbel tért vissza Torontóba, régóta 
várt találkozásuk rosszul sült el, és attól fogva minden egy-
re csak reménytelenebbé vált közöttük.

A városban éppen a veteránok éves parádéját tartották, 
hogy tisztelegjenek az európai háborút megjárt félmillió 
kanadai katona előtt, és még egy háborús emlékművet is 
emeltek nekik a városháza előtt. Egyvalamit azonban nem 
tudtak megadni nekik, pedig mindennél jobban vágytak rá: 
munkalehetőséget. Banting ideiglenesen talált magának 
állást a torontói gyermekkórházban, ahol C. L. Starr és W. E. 

Gallie sebészek asszisztenseként dolgozhatott, akiket még 
a CAMC-ből ismert, a kórházban azonban nem marasztal-
ták. Évek múltán így idézte fel azokat a napokat: „Toron-
tóban hemzsegtek a sebészek. Leghőbb vágyam volt, hogy 
állandó pozíciót szerezzek a gyerekkórházban, de erre a 
legcsekélyebb reményem sem lehetett.”

Torontói tartózkodása alatt újra felvette a kapcsolatot év-
folyamtársával, Bill Tew-val, aki az utolsó egyetemi évben 
az évfolyam elnöke volt. Tew Burnside-ban dolgozott, ahol 
a torontói általános kórház szülészeti részlege működött. 
Sokat beszélgettek arról, hogy magánpraxist indítanak, és 
együtt próbálnak szerencsét Londonban, Nyugat-Ontario 
második legnagyobb városában, ahol nem volt akkora ver-
seny az orvosi állásokért. Banting némi vonakodás után vé-
gül 1920 júniusában otthagyta Torontót.

Fred többször is próbálta megértetni Edith-tel, hogy a 
költözéssel szeretné megalapozni közös jövőjüket, de a 
lány ezt nem tudta elfogadni. Edith ekkor már majdnem 
huszonöt éves volt, és négy éven át várt Fredre. Bár vál-
lalta, hogy eltartja magukat mindaddig, amíg Fred végre 
képes lesz megvetni a lábát szakmailag, a férfi hajthatatlan 
maradt. Nem volt hajlandó elvenni a lányt addig, amíg nem 
tudta eltartani. Ragaszkodott a házassággal kapcsolatos ha-
gyományos alapelvekhez, ugyanakkor nagyra törő ambíció-
kat dédelgetett munkájában is. Érdekelték az innovatív or-
topédiai megoldások és az új sebészeti technikák – büszke 

Sorozatunkban folyamatosan közlünk rész-
leteket mind a laikusok, mind a szakembe-
rek körében nagy sikert aratott „Áttörés – az 
inzulin felfedezésének kalandos története” c. 
könyvből. Ezúton is köszönjük a Sanoma Ki-
adó hozzájárulását!

ÁTTÖRÉS
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volt arra a műlábra, amit saját maga készített egy gyermek 
számára –, de mégsem sikerült jövedelmező és biztos ál-
lást szereznie magának. Edith már egyre inkább csak meg-
szokásból várt rá, bár titokban azért reménykedett, hogy 
a férfi egy nap meghívót küld neki, hogy a születésnapján 
költözzön hozzá Londonba. De nem így történt.

Fred éppen hatalmas téglaháza sötét ablakait bámulta, 
hátha maga elé tudja képzelni a boldog jövőt, és az valóra is 
válik. Próbálta felidézni, ahogy Edith a konyhában sürgölő-
dik, vagy a gyerekeknek énekel az emeleti gyerekszobában, 
ő pedig buzgón készíti a gyógyszereket az irodája melletti 
kis patikában, hogy időben felkészüljön a betegek másnapi 
rohamára.

Ezek a képzeletben lejátszódó jelenetek azonban nem vál-
tak valóra. A praxis beindítása után hetek teltek el anélkül, 
hogy egyetlen beteg is jelentkezett volna a rendelőjében. 
Bill Tew végül London belvárosában nyitotta meg praxisát, 
és az ő rendelője szépen gyarapodott. Bantingnek abban a 
hónapban mindössze négy dollár bevétele volt, amit egy 
elkeseredett és reszkető alkoholistától kapott, akinek re-
ceptre írt fel alkoholt. A szesztilalom idején ugyanis ez volt 
az egyetlen legális módszer, hogy alkoholhoz lehessen jut-
ni. Bevétele augusztusban 37, szeptemberben 48, október-
ben pedig 66 dollárra emelkedett, de kiadásai még mindig 
jóval meghaladták a bevételét. Nyugtalanul számolta a két 
beteg megjelenése között eltelt hosszú, eseménytelen na-
pokat, és az idegen városban rászakadt, bénítóan csendes 
órákat háborúban íródott versek és orvosi szakkönyvek ol-
vasásával töltötte.

Alig néhány nappal azután, hogy Banting a piszkos földön 
térdelve próbálta megkeresni a gyűrűt, megjelent egy vers, 
A második eljövetel címmel, amelyet egy ír származású 
költő, William Butler Yeats írt. A vers fájdalma megragadta 
Banting kiábrándultságát és kétségbeesését:

Széthull minden; már nem tart a közép;
A földet anarchia dúlja szét,
Vérszín ártatlanság áldozata megfúl;
Hitehagyott a jó, s a rosszakat
A meggyőződés szenvedélye fűti.
Bizton a jelenés már közeleg

(Ferencz Győző fordítása)

Éppen ez idő tájt érkezett a városba Ken Banting is, aki 
azt a nem túl kellemes megbízatást kapta családjától, hogy 
próbálja meg egyenesbe hozni a legifjabb fiúgyermek 
sorsát. Ken elsősorban arra volt kíváncsi, milyen erőfeszí-
téseket tett Fred annak érdekében, hogy orvosi praxisát 
beindítsa. Reklámozta egyáltalán a cégét? Bekopogtatott-e 
a környékbeli házak ajtaján, hogy bemutatkozzon a csalá-
doknak? Ellátogatott-e már a helyi kórházba? Az igazság 
azonban az volt, hogy Fred mindvégig a szalonjában üldö-
gélve várta a páciensek érkezését, és ennek meg is lett a 
következménye. Természetesen ezen kívül sok időt töltött 

azzal is, hogy búsongjon, miért is nem követte barátjának, 
Bill Tew-nak a tanácsait, és miért nem nyitott praxist a bel-
városban. Aztán ott voltak az Edith iránt érzett fájdalmas 
érzései is.

– Ha nem indul be a vállalkozásod, mit akarsz tenni? Mi-
ből fizeted majd a jelzálogot?

– Jól van, jól van! – csattant fel Fred. – Szereztem egy 
orvosi demonstrátori állást a Nyugat-Ontario Egyetemen. 
Tudtad ezt?

– Orvosi demonstrátor? Azzal mennyit lehet keresni?
Fred habozott, mielőtt bevallotta volna, hogy óránként 

mindössze két dollárt fog kapni.
– Azt is fontolgatom, hogy csatlakozom egy olajfúró ex-

pedícióhoz – szólalt meg Fred hirtelen. Erről éppen előző 
délután mesélt neki Bill Tew. Barátját nem igazán érdekelte 
az ötlet, ezért csak viccesen említette meg a témát. – Azt 
tervezik, hogy orvost is visznek magukkal. Jó kis kaland len-
ne, nem gondolod? – tette hozzá Fred jókedvűen.

Ken azonban nem nevetett.
– Szóval úgy tervezed, hogy feleségül veszed Edith-et, 

majd magára hagyod a házadban, te pedig elindulsz észak-
nyugatra?

– Nos… nem igazán tudom, mi lesz velem és Edith-tel.
– Szóval te és Edith már szakítottatok, és most el aka-

rod adni a házat? – fakadt ki dühösen Ken, a gyakorlatias 
farmer. – Aztán majd eladod a gyűrűt is, hogy a pénzből 
elkezdhess törleszteni apánknak, aki, ha nem tudnád, ha-
talmas áldozatokat hozott, hogy kölcsönadhassa neked azt 
a pénzt!

Fred a szégyentől leforrázva pillantott a bátyjára. Némán 
ült és hallgatta Ken tirádáját, amely mintha soha nem akart 
volna véget érni.

Ahogy Fred elgémberedett ujjakkal tovább kutatott a 
földben a gyűrű után, egyre csak Ken szemrehányásai vissz-
hangoztak a fejében. Hogyan is mondhatná meg apjának, 
hogy el kell adnia a házat röviddel azután, hogy pénzt kért 
tőle kölcsön? Kénytelen lesz kiagyalni valami elfogadható 
magyarázatot arról, hogy egy időre félreteszi az érzelmeit, 
és inkább a tudománynak szenteli magát. Igyekszik majd 
nagy meggyőződéssel előadni a történetet, és reményke-
dik, hogy az apja elfogadja. Ugyan mindketten tisztában 
lesznek azzal, hogy hazugság, amit állít, de az apja túlságo-
san szereti, hogy rossz néven vegye tőle a színjátékot.

Ekkor hirtelen megakadt a keze a gyűrűn: a sáros, fehér-
arany karikán, benne az aprócska kővel. Nézte, ahogy a 
tenyerén hever, mintha egy egzotikus lepke bábja lenne: 
tökéletes, finom formájú és élettelen. Háta és lába sajgott 
a hosszú görnyedéstől, ahogy nagyot sóhajtva, lassan fel-
egyenesedett, jobb öklében szorítva az apró, sáros gyűrűt. 
Gonosz mosollyal az arcán, megfordult a fejében, hogy 
odavágja a gyűrűt a ház falához. Az épület sötét, sima abla-
kain visszatükröződtek a csillogó felhők.

(Folytatjuk)
Sanoma Kiadó, 2013
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Csak Magyarországon több mint fél-
millió cukorbetegségben szenvedőn 
segíthet az a kísérleti fázisban lévő 
hatóanyag, amely az érrendszeri és 
veseszövődmények megelőzése és 
kezelése terén hozhat áttörést. A 
Pécsi Tudományegyetem fejleszté-
se nemrég kapta meg a szabadalmi 
jogokat, most a kritikus fontosságú 
klinikai szakasz következik.

Teljesen átalakíthatja a cukor-
betegség kezelését az a magyar 

szabadalom, amelyet a cukorbeteg-
ség „természetes” következményé-
nek számító érszűkület és veseelég-
telenség ellenében fejlesztettek ki. 
A Pécsi Tudományegyetem II.sz. Bel-
gyógyászati Klinikáján 10 éve folynak 
a kutatások és a kísérletek, a klinikai 
fázis sikeressége esetén fél évtize-
den belül kerülhet a kész gyógyszer 
a betegekhez.

A történet az oxidatív stressz ku-
tatásával kezdődött – idézi fel Dr. 
Wittmann István, a klinika igazgató-
ja a kezdeteket. A sejtek működését 
veszélyeztető jelenség néhány évti-
zede ismert az orvostudományban, a 
molekuláris egyensúly felborulásával 
járó folyamatot elsősorban az érrend-
szeri és daganatos betegségek kiala-
kulásával hozzák összefüggésbe.

Az aminosavak a ludasok?

Wittmann István csapatával az ami-
nosavak viselkedését vizsgálta, ezek 
ugyanis az oxidatív stressz hatásá-
ra átalakuláson mennek keresztül. 
A kiinduló teória az volt, hogy ezek 
a „kóros” aminosavak a fehérjékbe 
épülve átalakítják azok működését 
és szerkezetét, a károsodott fehér-
jék pedig sejt- és szövetroncsolódást 
okoznak. A feltevést sikerült igazolni 
a laboratóriumi kísérletek során, ami 
után már „csak” az volt hátra, hogy 
a folyamat visszafordítása és megál-

lítása révén konkrét gyógymódot is 
találjanak. Hosszú kutatás után végül 
2011-ben került benyújtásra a kifej-
lesztett hatóanyagra vonatkozó uniós 
szabadalmi kérelem, amely néhány 
hónapja került elfogadásra.

Mindez döntő jelentőségű fejle-
mény, hiszen innentől kezdve nem 
feltevésekről és izolált környezetben 
történő kísérletezésről van szó, ha-
nem egy konkrét gyógyszer kifejlesz-
téséről. Ennek első állomása, a kli-
nikai vizsgálatok során használandó 
vizsgálati szer előállítása már megtör-
tént, a szer „élesben” történő kipró-
bálása pedig a közeljövőben kezdőd-
het meg a pécsi Klinikai Központban, 
első körben a rövid távú hatékonyság 
vizsgálatával.

A kóros aminosavak túlsúlya első-
sorban a 2-es típusú cukorbetegségre 
jellemző, míg a vesebetegségek egy 
része annak az aminosavnak a hiánya 
miatt alakul ki. A hatásmechanizmus 
felismerése után a cél az egyensúlyi 
állapot helyreállítása és a további sejt-
károsodás megelőzése; a klinikai fázis 
remélhetőleg igazolja, hogy a kísérleti 
szer hatékony mindkét esetben.

Az ezerfejű betegség

A cukorbetegség nagy paradoxona, 
hogy bár a vezető halálokok egyike, 
magába a betegségbe kevesen hal-
nak bele. Más a helyzet a szövődmé-
nyekkel: míg ma már a hiperglikémiás 
kóma egyre ritkább, addig a cukor-
betegség következtében kialakuló 
érrendszeri elváltozások, daganatos 
betegségek és veseelégtelenség egy-
re több ember életét követelik. A 
helyzetet súlyosbítja, hogy a renge-
teg kiváltó ok ellenére átfogó gyógy-
mód nem létezik; az ideális megoldás 
a teljes életmódváltás lenne, ám erre 
kevesen hajlandóak vagy képesek.

„Azokról a betegekről sem szabad 
lemondanunk, akik képtelenek az 

életmódváltozásra” – mondja Witt-
mann István, már csak azért sem, 
mert sokaknak nincs is lehetőségük 
egészséges ételeket venni és sportol-
ni. Magyarországon ma óvatos becs-
lések szerint is mintegy egy-másfél 
millió cukorbeteg él, akik 40 százalé-
kának esetében alakult ki, illetve vár-
ható vesekárosodás.

Az új szer így alaphangon is hatszáz-
ezer beteg életén segíthet, és akkor 
még nem esett szó a másik felhasz-
nálási területről, a szív- és érrendsze-
ri elváltozások megelőzéséről. Ez az 
egészségügyi kasszára rótt terhet is 
csökkentheti, hiszen a cukorbetegség 
miatt kialakuló krónikus betegségek 
kezelése, különösen a művesekezelés 
a legköltségesebbek közé tartozik.

Százból egyből lesz valami

A szabadalmi bejegyzés most vé-
delmet jelent a pécsi gyógyszerfej-
lesztésnek, amely azért is fontos, 
mert egyre több helyen indultak el 
az elmúlt években hasonló irányú ku-
tatások. Ám a siker nem garantált, a 
rövid távú klinikai fázis után elenged-
hetetlen lesz egy hosszú, több évre 
kiterjedő szakasz betegkövetéssel. 
Ennek költségei az egymilliárd forin-
tot közelítik, amit önerőből már nem 
képesek előteremteni a pécsiek, akik 
reményei szerint az első szakasz re-
mélhető sikere a gyógyszeripari cégek 
figyelmét is felkeltheti.

Bár még újabb négy-öt év kell ahhoz, 
hogy kész gyógyszerről beszélhessünk, 
a lehetséges okokat és gyógymódokat 
több mint 30 éve kutató Wittmann 
István azt sem gondolta volna, hogy 
eddig eljutnak. „Százból talán egy teó-
riából lesz valami” – mondja a profesz-
szor, aki már elméletek tucatjait dobta 
ki, és kezdett mindent elölről. Persze 
mind neki, mind a betegeknek bőven 
elég egy siker.

HVG.hu, publikálta Stemler Miklós

MAGYAR KUTATÓK NAGY LÉPÉSE
A DIABÉTESZ HATÉKONYABB KEZELÉSE FELÉ
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A diabéteszes nefropátia vesebeteg-
ség, mely a cukorbetegség egyik jel-
lemző késői szövődménye. 

A legjobb egészségügyi ellátás 
mellett is az 1-es típusú cukor-

betegeknél 30–40%-ban, míg 2-es 
típusban közel 20%-ban alakul ki 
a diabeteses nefropátia. Kezelése 
rendkívül összetett, hiszen a vese-
károsodás különböző stádiumaiban 
eltérő teendők kerülnek előtérbe 
és számítani kell a késői diabeteszes 
szövődmények (szemészeti-, szív- 
és érrendszeri betegségek, idegká-
rosodások) különböző súlyosságú 
jelenlétére, melyeket a terápiának 
figyelembe kell venni. Fontos min-
den kóros eltérés hatékony kezelése 
a társszakmák együttműködésével, 
mert csak így lehet eredményes a 
gyógyítás. 

Meg kell jegyezni, hogy a diabéte-
szes nefropátiában szenvedők élet-
tartamát nem a veseelégtelenség 
határozza meg, hiszen az jól kezelhe-
tő, beleértve a végstádiumú esetek 
vesepótló kezelését is. A legnagyobb 
veszélyt a szív- és érrendszeri meg-
betegedések jelentik, melyek gyako-
risága ebben a betegcsoportban a 
legnagyobb. A veseelégtelenség ki-
alakulása egy hosszú, több éves fo-
lyamat, amennyiben a betegek gon-
dozása során a kóros eltérések korán 
felismerésre kerülnek, akkor kezelé-
sük is eredményesebb. Később, ami-
kor a veseműködés súlyosabb károso-
dása bekövetkezik, a folyamat egyre 
inkább visszafordíthatatlan, és már 
csak a betegség további romlásának 
lassítására marad remény. A kezelés 
egyben a súlyosabb állapotok elkerü-
lésére, megelőzésére való törekvést 
is jelenti. 

A már kialakult nefropátia és ve-
seelégtelenség mellett is a betegek 
folyamatos oktatása, egészségesebb 
életre nevelése rendkívül hatéko-
nyan járulhat hozzá a betegség to-
vábbi romlásának megelőzéséhez, 
javíthatja a betegek életminőségét, 
csökkentheti a halálozást. Meg kell 
győzni a betegeket arról, hogy a leg-
korszerűbb gyógyszeres kezelés mel-
lett is fontos az egészséges életvitel, 
a megfelelő fizikai aktivitás, a nikotin 
tilalom tartása, a mértéktelen alko-
holfogyasztás leállítása, az étrendi 
előírások következetes betartása. 
Rendkívül hasznosak a különböző 
oktatási segédanyagok, tápanyagtáb-
lázatok, melyek azonban nem pótol-
hatják a dietetikusokkal való szemé-
lyes megbeszéléseket. Nyilvánvalóvá 
kell tenni, hogy pusztán a gyógyszeres 
kezeléssel tartós jó eredmény nem 
érhető el. A só- és foszforszegény 
étrend mellett a fehérjefogyasztás 
megszorítása is fontos, mert a napi 
0,5–0,6g/kg-ra csökkentett fehérje-
bevitel vesevédő hatású. Ugyanakkor 
a diétát a nélkülözhetetlen aminosa-
vak úgynevezett ketoanalógjaival kell 
kiegészíteni a szervezet leromlásának 
elkerülése érdekében.

A jó anyagcsere-egyensúly biztosí-
tásához összhangba kell hozni a meg-
felelő étrendet a fizikai aktivitással 
és az alkalmazott gyógyszeres keze-
léssel. A vércukorértékek megkívánt 
határok között tartásakor egyénre 
szabott céltartományokat kell meg-
határozni, hiszen a jobb általános 
állapotú, transzplantációra várókat 
és a több társbetegséggel élő rosz-
szabb egészségi állapotban levőket 
nem kezelhetjük azonos elvek sze-
rint. Felértékelődik a rendszeres vér-
cukor-ellenőrzés jelentősége, hiszen 
a veseelégtelenség súlyosbodásakor 

a HbA1c és a fruktózamin értéke ke-
vésbé megbízható, illetve a nem ve-
sebetegek hasonló értékeivel nem 
hasonlíthatók össze a megváltozott 
kórélettani körülmények miatt. En-
nek ismeretében kell alkalmazni és 
értelmezni ezen adatokat. A vércu-
kor és a HbA1c értékét is magasabb 
szinten kívánatos tartani, mint nem 
veseelégtelenekben, a hipoglikémiák 
legkisebb kockázatát is kerülni kell. A 
HbA1c céltartománya inkább 8% kö-
rüli, míg az éhgyomri vércukor értéke 
6 mmol/l körül kívánatos. A vércukor-
szintet csökkentő gyógyszeres kezelés 
a vesekárosodás mértékét mutató 
GFR érték csökkenésével, egyre in-
kább az inzulinkezelés irányába toló-
dik. Az inzulinkezeléstől eltérő külön-
böző gyógyszercsoportok többsége 
bizonyos vesefunkció romlás esetén 
már csak csökkentett dózisban, vagy 
egyáltalán nem alkalmazhatók. A 
vesefunkciók romlásával ugyanis a 
gyógyszerek kiválasztása és a vese cu-
kortermelése jelentősen romlik, így a 
hipoglikémia kockázata megnő. Vo-
natkozik ez az inzulinokra is, melyek 
dózisát szintén módosítani (csökken-
teni) szükséges.

A vesekárosodás további romlásá-
nak megakadályozásában jelentős 
szerepe van a vérnyomás alacsony 
értéken (120–130/80Hgmm) tartásá-
nak. Elsősorban olyan gyógyszereket 
kell alkalmazni, amelyek a vérnyomás 
rendezésén túl a vizelet fehérjeüríté-
sét is jelentősen csökkenteni képe-
sek.  Ilyen gyógyszerek az ACE-gátlók 
és az angiotenzin receptor blokkolók 
(ARB). A legtöbb esetben azonban 
több vérnyomáscsökkentő gyógyszer-
csoport együttes alkalmazása válik 
szükségessé a hatékony kezelés ér-
dekében. Fontos szerepet töltenek 
be a vízhajtók, hiszen a veseelégte-

NEFROPÁTIÁS CUKORBETEGEK 
KEZELÉSE (2.)
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lenekben jelentős folyadék vissza-
tartás áll fenn, lábaik megdagadnak, 
ödémásak lesznek, és a vérnyomásuk 
is nagyban függ a szervezetben visz-
szamaradt folyadék mennyiségétől. 
Ezen folyadék többlet eltávolítása 
nélkül jó vérnyomásérték nem érhető 
el és sokszor nagy dózisban szükséges 
vízhajtót alkalmazni. Rendkívül hasz-
nos és szükséges a vércukor mellett a 
rendszeres vérnyomás önellenőrzés, 
hiszen a vese további romlása főként 
a vérnyomás alacsonyan tartásával és 
a megfelelő mennyiségű vizelet (3000 
ml/nap) biztosításával előzhető meg. 
Vigyázni kell a szérum kálium szintre, 
mert a beteg vese kálium-kiválasztá-
sa csökken, így a vízhajók mellé ritkán 
kell káliumpótlást alkalmazni, annál 
gyakoribb azonban, hogy a magas 
káliumszint csökkentése érdekében 
a kálium bélhuzamból történő felszí-
vódását gátló gyógyszer adása szük-
séges. 

A magas vérzsír-értékek (koleszte-
rin, triglicerid) normalizálása szintén 
hozzájárulhat a vese további romlá-
sának lassításához, de ennek inkább 
a veseelégtelenségben a fokozott 
szív-érrendszeri kockázat csökkenté-
sében van szerepe. Ezen cél elérése 
érdekében sokszor több különböző 
támadáspontú gyógyszer együttes 
adása szükséges.

A vesefunkciók romlásával számol-
ni kell a vérszegénység kialakulásával, 
melynek rendezése az egészséges ve-

sében képződő eritropoetin mester-
séges pótlásával lehetséges az egyéb 
vérképzéshez szükséges (vas, folsav, 
B12-vitamin) anyagok adása mellett. 
A hatékony kezelés ebben az esetben 
is hozzájárul a veseelégtelenség rom-
lásának lassításához, az egyértelmű-
en jobb általános állapot biztosításá-
val együtt.

Egyre több tanulmány találja úgy, 
hogy a pentoxifillin és a D3-vitamin 
adása lassíthatja a vesekárosodás 
romlását, ezért adásuk indokolt. 

Külön figyelmet érdemel a húgyúti 
betegségek hatékony kezelése mel-
lett, a vesekárosító gyógyszerek és a 
röntgen kontrasztanyagok kerülése, 
melyek a vesefunkciók gyors romlá-
sát eredményezhetik.

A cukorbetegség szinte valamennyi 
késői szövődménye jelen van a ve-
seelégtelen diabéteszes nefropátiás 
betegekben, így a retinopátia, 
neuropátia, szív-érrendszeri megbe-
tegedések, a diabeteszes láb kezelé-
sével további gyógyszerek szedése 
válik szükségessé. A csontritkulás 
szintén gyakoribb és súlyosabb ve-
seelégtelenekben, nem ritkán csont-
törést okozhat. Bár kezelésére egyre 
több hatékony gyógyszer áll rendelke-
zésre, mégis nehezen befolyásolható, 
az életminőséget jelentősen rontja.

Amennyiben az említett konzerva-
tív kezelések eredményei már nem 
elegendők és bekövetkezik a végstá-
diumú veseelégtelenség, vesepótló 

kezelés alkalmazásával lehet a bete-
gek kielégítően jó egészségi állapotát 
fenntartani. Ehhez azonban feltétlen 
szükséges a megfelelő kezelés idő-
ben történő megkezdése, melyre fel 
kell készíteni a várhatóan rászoruló 
betegeket. A kezelés halasztása az 
élettartam olyan csökkenését ered-
ményezheti, melyet nem érdemes 
kockáztatni. A vesepótló kezelések kö-
zül ma már a hasi (peritonealis), vagy 
a vér útján történő (hemodialízis) 
művesekezelés hazánkban egyaránt 
elérhető mindenki számára. A két ke-
zelési mód egymással egyenértékű, 
egymással felcserélhetők és különbö-
ző módozatai vannak. Az arra alkal-
mas betegek vesetranszplantációban, 
esetleg hasnyálmirigy és vese együt-
tes átültetésében részesülhetnek, 
melyek az adott helyzetben a legjobb 
életminőséget és a leghosszabb túl-
élést biztosíthatják. 

(Folytatjuk)
Dr. Vörös Péter PhD.

Osztályvezető főorvos
Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház 
Rendelőintézet, II. Belgyógyászati Osztály
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Közismert, hogy széleskörű, sokirá-
nyú kutatásokat végeznek évtizedek 
óta az inzulinkezelés kiváltása érde-
kében, mint amilyen például a sziget-
sejt-transzplantáció vagy az őssejtek 
átalakítása inzulintermelő sejtekké. 

Korábbi vizsgálatok nyomán a belgi-
umi Universitè Catholique de Louvain 
kutatói a hasnyálmirigy vezeték sejt-
jeit kísérelték meg átprogramozni, 
hogy béta-sejtekként inzulint válasz-
szanak el. Ezt anélkül sikerült elérni, 
hogy a sejtek DNA-ját genetikailag 
módosítani kellett volna. Helyette egy 
átíró (transzkriptor) faktort juttattak 
be a sejtekbe, mely elvégezte a DNA 
módosítását. Ennek nyomán a mó-
dosított sejtek képessé váltak a kör-
nyezet cukorszintjének emelkedésére 
inzulint elválasztani. 

      AZ EMBERI SEJTEK ÁTPROGRAMOZHATÓK HASNYÁLMIRIGY BÉTA-SEJTEKKÉ?

Az 1-es típusú cukorbetegség fő oka 
egy autoimmun folyamat, melynek 
keretében az inzulintermelő béta-
sejtek elpusztulnak, ami által meg-
szűnik az inzulin-elválasztás. Ezért 
az 1-es típusú diabéteszesek kizáró-
lag inzulin injekciókkal kezelhetők. 

A cikkek referálója:
Dr. Fövényi József
belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

Ahhoz, hogy eldönthessék, hogy az ílymódon módosított has-
nyálmirigy vezeték sejtek képessé válnak megfelelő mennyisé-
gű inzulint elválasztani, további vizsgálatok sora szükséges.

(Forrás: 54th Annual European Society for Pediatric Endocrinology  
Meeting in Barcelona, Spanyolország, 2015. október)

Egy egér hasnyálmirigy szigetsejtje Immunofluoreszcens mikroszkóp 
segítségével megjelenítve. Színek:  piros = inzulin antitest, 

kék = sejtmagok, zöld = nem specifikus másodlagos antitest 
Solimena labor, Paul Langerhans Intézet, Drezda
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zel és egyre hosszabb időtartammal 
végeznek vizsgálatokat a „mestersé-
ges hasnyálmirigyekkel”. 

Amszterdami kutatók vezetésé-
vel egy új vizsgálatot végeztek 2014. 
áprilisa és decembere között 32 fel-
nőtt 1-es típusú cukorbetegnél (átlag 
életkoruk 47 év, átlagos diabétesz-
tartamuk 29 év) alkalmaztak két 8 
hetes periódusban estétől reggelig 
egy mesterséges hasnyálmirigy rend-
szert, amely a Dexcom G4 Platinum 
folyamatos glukózmonitorból, va-
lamint egy okostelefonra telepített 
algoritmus által vezérelt Accu-Check 
Spirit Combo inzulinpumpából állt. 
A betegek napközben szenzorral kap-
csolt pumpát használtak, ill. a kontroll 
8 hetes periódusban folyamatosan 
csak az utóbbi pumpát alkalmazták. 
A betegek napi aktivitását semmiben 
nem korlátozták. 

Azt találták, hogy a betegek vér-
cukra a mesterséges hasnyálmirigy 
használata mellett az idő 67%-ban, 

      „MESTERSÉGES HASNYÁLMIRIGY” BIZTONSÁGOSSÁGA ÉS HATÁSOSSÁGA

szenzoros pumpa használata mellett 
pedig 58%-ában tartózkodott a cél-
tartományon belül, tehát ennyivel 
csökkent mind a magas, mind a túl 
alacsony vércukorszintek fennállása. 
A mesterséges hasnyálmirigy alkal-
mazása mellett a HbA1c szint 0,3%-
kal, nélküle pedig 0,2%-kal csökkent. 
Komoly mellékhatást nem tapasztal-
tak. Ez volt az első vizsgálat, amely 
nem egy pár napos, egy hetes perió-

dusra korlátozódott, hanem hosszabb 
időtartamú volt. 

(Az eredmények biztatóak, de a 
referáló véleménye szerint nem je-
lentenek valódi áttörést a pumpake-
zelésben, hiszen a 8% különbség a 
valóságban nem sokat jelent.)

(Forrás: The Lancet Diabetes & 
Endocrinology 2015, JAMA 2015; 313: 45–53)

Többek között már a DiabFórum októberi számában 
is hírt adtunk arról, hogy az ultra hosszú hatású ana-
lóg degludek inzulin forgalomba került Magyarorszá-
gon, és rövidesen számítani lehet ezen inzulin és az 
inkretinhormon jellegű liraglutid egy patronban lévő 
keverékének gyógyszertári forgalomba kerülésére is. 

Az USA gyógyszerügyi hatósága az FDA – Európához 
képest jó egy éves késéssel – 2015 szeptember végén 
engedélyezte a degludek inzulin forgalmazását, még-
pedig kétfajta kiszerelésben: a csupán degludek inzu-
lin mellett megjelent a a 70% degludek és 30% aszpart 
inzulint tartalmazó változat is. Utóbbit főétkezés előtt 
naponta egy vagy két alkalommal javasolják alkalmazni. 

(Megjegyzendő, hogy ez az első keverék inzulin, mely-
nek egyik komponense hosszú hatású bázisinzulin. Vi-
szont, ha naponta kétszer alkalmazzák, akkor értelmét 
veszti a degludek inzulin ultrahosszú hatástartama. Te-
kintettel ezen inzulinok igen magas árfekvésére – mely 
miatt a német biztosító szövetség máris megvonta az 

ártámogatást a degludek inzulintól – kérdéses e keve-
rék inzulin alkalmazásának a racionalitása – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás: FDA News Release, 2015. szeptember 25.)

      AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN IS ENGEDÉLYEZTÉK A DEGLUDEK INZULINT
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Először 1968-ban Huisman és Meyerling tudta elkülö-
níteni a HbA1c frakciót a vörösvértestekben lévő vér-
festéken, a hemoglobinon belül és tisztázták, hogy 
ez az a frakció, melyhez a vérben lévő glukóz ún. nem 
enzimatikus módon kötődik és melynek a szintje tükrö-
zi a vércukor átlagos szintjét. Rövidesen a diabéteszes 
anyagcsere állapot standard mérőjeként kezdték kezelni 
és a hetvenes évek közepén bevonult a cukorbeteg gon-
dozás gyakorlatába. 

Rutinszerű meghatározására a HbA1c labor-automaták 
elterjedését követően került sor. Magyarországon az első 

      A HBA1C SZINTEK ÉRTÉKELÉSE 
A HBA1C VARIÁCIÓK FÜGGVÉNYÉBEN

ilyen automata a Péterfy Sándor-utcai Kórház Központi 
Laboratóriumában kezdett működni 1977-ben. Ma már 
évente négy HbA1c meghatározást javasolnak világszer-
te cukorbetegeknél, miután ennek értéke az előző 8–10 
hét átlagos vércukorszintjét tükrözi. A HbA1c szintje annál 
magasabb, minél hosszabb időn át minél magasabb vér-
cukorszintek hatásának van kitéve a vérfesték. Minden-
esetre néhány fontos szempontot mérlegelni szükséges 
a HbA1c szintek értékelésénél. Ezek: a HbA1c szintjének 
50%-át az utolsó hónap vércukorátlaga határozza meg. Az 
ezt megelőző két hónap átlagos vércukorszintje 25–25%-
ban játszik szerepet a HbA1c-ben. Minél alacsonyabb a 
HbA1c szint, az annál inkább az étkezés utáni vércukor-
szintek függvénye. Minél magasabb a HbA1c szint, az an-
nál inkább az étkezések előtti vércukroktól függ.

További szempontok: B12-vitamin vagy folsav hiányá-
ban a vörös vértestek élettartama meghosszabbodik és 
ilyenkor magasabb a HbA1c szintje. Viszont a vérszegény-
ség bizonyos fajtáinál (pl. a sarlósejtes anémiában) meg-
rövidül a vörös vértestek élettartama, ilyenkor a HbA1c 
szint is tévesen alacsonyabb lehet. Anyagcsere okokból 
veseelégtelenségben is alacsonyabb HbA1c szinteket 

mérnek. Ezeken túlmenően pedig a 
hemoglobin különböző variánsaival is 
számolni kell, ezek: A, S, C, E és F. 

A legtöbb embernél a hemoglobin 
A frakció a domináns, esetükben az 
A1c frakció alkalmas a cukoranyag-
csere ellenőrzésére. De pl. Nyugat-Af-
rikában valamint a Karib tengeri szi-
geteken a hemoglobin C előfordulása 
gyakoribb, bizonyon ázsiai populáci-
ókban pedig a hemoglobin E a meg-
határozó alkotóelem. Itt Európában 
viszont a HbA1c képezi az anyagcsere 
kontroll „arany” standardját.

(Forrás: American Association for Clinical 
Chemistry(AACC) Webinar, 

2015. november 11.) 

KISHÍREK, 
KUTATÁS   K
KISHÍREK, 
KUTATÁS   K

Mindkét beteg esetében azonos lehet a HbA1c szint, pl. 6,8%, pedig az egyik páciens 
vércukra 3 és 16 mmol/l között ingadozik.

Meta-analízisen alapuló áttekintés

Kanadai kutatók Torontóból arra voltak kíváncsiak, 
hogy lehetséges-e összefüggés a magzat neme és az 
anya terhességi cukorbetegségének kockázata között. 

Ebből a célból a PubMed és az EMBASE adatbázisából 
l950 és 2015. között megjelent 320 elektronikusan ki-
keresett és 9 manuálisan kikeresett vizsgálatot vetettek 
elemzés alá. Ezek közül 20 vizsgálat felelt meg a szer-
zők által meghatározott kritériumoknak és 2.402.643 nő 

adatait dolgozta fel. Ezek alapján arra a megállapításra 
jutottak, hogy ha a magzat neme fiú, 4%-kal nagyobb 
annak valószínűsége, hogy az anyánál terhességi diabé-
tesz lép fel. 

(Ezért talán nem volt érdemes elvégezni a nagy mun-
kával járó kutatást, de hát a tudomány már csak így mű-
ködik – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetologia, 58: 2015. november 2469-2475 o.)

      A MAGZAT NEME ÉS A TERHESSÉGI DIABÉTESZ KOCKÁZATA
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Ismert, hogy diabéteszes nők gyermekeinél magasabb 
arányban fordulnak elő veleszületett szívbetegségek. 
Sok vizsgálat ismert, melyben ugyanezt tudták kimu-
tatni terhességi cukorbetegek esetében, de eddig nem 
nagyon vizsgálták a vércukorszintek és a magzati szív-
elváltozások kapcsolatát nem cukorbeteg nőknél.

Kaliforniai kutatók 277 olyan terhes nő vércukor-
szintjét elemezték, akiknek Fallot tetralogiás vagy nagy 
artéria dextropoziciós gyermeke született, összeha-
sonlítva az egészséges gyermeket szülő nőkével. Azt 
találták, hogy a Fallot tetralogiás gyermekeket világra 
hozó nőknek magasabb volt az átlagos vércukorszintje, 
mint az egészséges gyermeket szülő nőknek. A nagyér 
dextropoziciós gyermekeket szülők esetében pedig ma-
gasabb volt a vér inzulinszintje. 

A vizsgálatok bebizonyították, hogy a terhességi cu-
korbetegek időben történő kiemelésén túl minden 
gyermeket váró nőt nagyon gondos anyagcsere ellen-

őrzésben szükséges részesíteni és a legkisebb vércukor-
emelkedésre is megfelelően szükséges reagálni.

(Forrás: JAMA Pediatrics, 2015. október)

      A TERHESEN MAGAS VÉRCUKOR NÖVELI A MAGZAT SZÍVBETEGSÉG KOCKÁZATÁT

Jól ismert, hogy a hazai kismamák 
között egyre gyakoribb a terhességi 
cukorbetegség, melynek kiderítésé-
re a 21–24. héten alkalmazott orális 
glukózterheléses vizsgálat (OGTT) hi-
vatott. Azt is sokan tudják, hogy mi-
nél magasabb a várandós nők testtö-
meg indexe, annál gyakrabban lép fel 
náluk terhességi diabétesz.

Egy új kanadai vizsgálatban 485 vá-
randós nőnél végeztek a terhesség 
első harmadában, a11–14. héten hasi 
ultrahang vizsgálatot, melyben meg-
mérték mind a zsigeri (hasűrön belü-
li), mind pedig a bőr alatti zsírszövet 
mennyiségét. Azt találták, hogy minél 
több volt a hasűri zsír, ill. minél vasta-
gabb volt a bőr alatti zsírréteg, annál 
magasabb volt a terhesség második 
harmadában fellépő cukorbetegség 
kockázata. 

      HASI ÉS BŐR ALATTI ZSÍRSZÖVET MENNYISÉGE UTALHAT TERHESSÉGI DIABÉTESZRE?

A következtetés: ismét eggyel több 
ok, hogy a terhességet vállaló nők 
maximálisan törekedjenek arra, hogy 
minél normálisabb legyen a testsú-

lyuk és ne legyen se rajtuk, se bennük 
fölösleges zsírmennyiség.

(Forrás: Diabetes Care, online, 2015. 
november 17.)

A terhesség első trimeszterében 
vizsgált hasi és bőr alatti zsírszövet 
mennyisége utalhat a terhesség kö-
zepe táján fellépő vércukor emelke-
désre
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      VÉRCUKORCSÖKKENTŐ, AMELY KEDVEZŐEN BEFOLYÁSOLHATJA A DEPRESSZIÓT IS!

Most kaliforniai kutatók egy inzu-
linérzékenységet kifejezetten fokozó 
szert, a pioglitazont (mely önmagá-
ban és metforminnal kombinált tab-
letta formájában is rendelkezésre áll 
hazánkban) krónikus depresszióban 
szenvedő betegek terápia kiegészíté-
seként alkalmazták randomizált (vé-

A metformin plusz saxagliptin (DPP-4 gátlószer) kombi-
nációhoz adott dapagliflozin (SGLT-2 gátlószer) hatása a 
szénhidrát-anyagcsere alakulására

Az utóbbi 8–10 évben megjelent új vércukorcsökkentő 
tablettás készítmények kombinálásával egyre jobb terá-
piás eredmények érhetők el 2-es típusú cukorbetegek-
nél. A korábban megjelent DPP-4 gátlószerek (sitagliptin, 
vildagliptin, saxagliptin, linagliptin) mindegyike már egy 
tablettán belül metforminnal kombinált változatban is 
rendelkezésre áll (hazánkban is), az újabban megjelent 
SGLT-2 gátlószerek (dapagliflozin, empagliflozin) pedig az 
utóbbi 2-3 évben szintén elérhetők itthon is. 

Egy új vizsgálat keretében elégtelenül kezelt 2-es tí-
pusú cukorbetegeknek (HbA1c: 8–10,5% között) a met-
formin plusz saxagliptin kombinációs kezelést részben 
dapagliflozinnal, részben placébóval egészítették ki. A 24 
hetes vizsgálat eredménye: A metformin plusz saxagliptin 
kezeléshez adott dapagliflozin átlag 0,82%-kal, szignifi-
kánsan csökkentette a HbA1c szintjét, valamint jelentősen 
csökkentek az éhomi, az étkezések után 2 órás vércukor-
szintek és a testsúly is. Az esetek 5%-ában lépett fel húgy-
úti infekció dapagliflozin kezelés mellett.

A vizsgálók értelmét látják ezen hármas kombináció al-
kalmazásának, de amennyiben ez nem csökkenti a HbA1c 
szintet 7,5% alá, nem erőltetnék ennek a folytatását. 

(Saját véleményem ezzel teljes mértékben egyező, miu-
tán a hármas kombinációt több mint egy éve sikerrel al-
kalmazom – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care 38.11, 2015. augusztus 5.: 2009-2017.)

      ÚJ VÉRCUKORCSÖKKENTŐ SZEREK 
KOMBINÁCIÓJA, JOBB TERÁPIÁS EREDMÉNY

KISHÍREK, KUTATÁS   K

letlenszerűen a szerre vagy placébó-
ra) kiválasztott betegek esetében. A 
37 beteg életkora 23 és 71 év között 
volt, egyikük se volt cukorbeteg, de 
egy részük inzulinrezisztencia szind-
róma tüneteit is mutatta. A 12 hetes 
vizsgálat eredménye meglepte a ku-
tatókat: főként a fiatalabb, inzulinre-
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depressziójában jelentős mértékű ja-
vulás mutatkozott, mely további vizs-
gálatok végzésére ösztönöz. 

(A cukorbetegség igen gyakran tár-
sul depresszióval, ezért célszerű lenne 
minden ilyen tünetekkel rendelkező 
2-es típusú diabéteszesnél megkísé-
relni a pioglitazon tabletta alkalma-
zását is – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Psychiatry Res. online, 
2015. október 12.)

Korábbi vizsgálatok már utaltak arra, hogy az inzulinérzékenységet foko-
zó gyógyszerek kedvezően befolyásolhatják a depressziót is. Ez azt jelenti, 
hogy az inzulinrezisztencia depressziót fokozó hatású lehet. 

Korábban is ismert volt, hogy a hipertóniások kezelésé-
nél a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket nem naponta 
egyszeri, hanem kétszeri adagolásban célszerű alkalmaz-
ni. 

Egy új, az észak-nyugat spanyolországi Galicia tarto-
mányban lévő Vigo Egyetemen 2.012, átlag 52 éves ma-
gas vérnyomásban szenvedő betegnél végeztek átlag 6 
éven keresztül vizsgálatokat. A betegeket két részre osz-
tották: egy részük naponta egyszer, reggel vette be a vér-
nyomáscsökkentő gyógyszereket, vagy azok többségét, a 
másik részük este vette be a gyógyszerek több mint felét. 

A 6 év elteltével azt találták, hogy a vérnyomáscsökken-
tő szerek nagyobb hányadát az esti órákban beszedőknél 
jóval alacsonyabb volt az éjjeli vérnyomás, mint a nappali, 
ami előnyös volt a szívműködésre, jelentősen kevesebb 
embernél lépett fel 2-es típusú diabétesz, alacsonyabb 
volt a has-körfogat és kevesebb volt a veseszövődmény. A 
legjobb eredményt azoknál találták, akik este angiotenzin-
receptor blokkoló, vagy ACE-gátló, ill. béta-blokkoló szert 
szedtek. 

(Saját tapasztalatok is megerősítik, hogy mindenkép-
pen törekedni szükséges a vérnyomáscsökkentő szerek 
nagyobb hányadát az esti órákban alkalmazni – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás: Diabetologia, 2015. október, online)

      SZÁMOS ELŐNNYEL JÁR, HA LEFEKVÉS 
ELŐTT VESZIK BE A VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ 
SZEREK NAGYOBB RÉSZÉT
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      HASZNÁLHATÓK VAGY KERÜLENDŐK AZ SGLT-2 GÁTLÓSZEREK?
A 2-es típusú cukorbetegek kezelésében egyre nagyobb 
szerep jut a legújabb gyógyszercsoportnak, a vesén át 
a cukorürítést fokozó, ezáltal mind a vércukrot, mind 
pedig a testsúlyt is csökkentő hatékony készítmények-
nek, melyek két képviselője is rendelkezésünkre áll, a 
dapagliflozin és az empagliflozin. 

Az Amerikai Klinikai Endokrinológusok Társasága az 
Amerikai Endokrinológiai Kollégiummal közös tanácsko-
zást szervezett 2015. októberében Dallasban, melyre ki-
emelkedő nemzetközi diabetológusokat hívtak meg. Itt 
áttekintették az SGLT-2 gátlószereket és az alkalmazásuk 
során ritkán fellépő diabéteszes ketoacidózis probléma-
körét. A rendelkezésre álló teljes szakirodalom áttanul-
mányozása nyomán arra a következtetésre jutottak, hogy 
az SGLT-2 gátlók szedése mellett igen ritkán lép fel dia-
béteszes ketoacidózis és az előny-kockázat arány túlnyo-
mórészt e szerek további alkalmazása mellett szól, tehát 
a jelenlegi terápiás ajánlások módosítására nincs szükség. 

A prominens Egyesült Államokbeli diabetológusok 
– Ralph de Fronzo texasi, Arthur Vinik kelet-virginiai 
professzorok mellett a tanácskozáson jelen volt a dán 

Henning Beck-Nielsen, John Nolan, valamint az olasz Ele 
Ferranini is.

A fenti két tudományos társaság felhívta a gyógyszer-
gyártó cégek figyelmét az SGLT-2 gátló szerek hatásának 
további kutatására és megjegyezte, hogy a diabéteszes 
ketoacidózis diagnózisát gyakran későn állítják fel, mi-
vel a laboratóriumi jelek félrevezetőek, pl. a vércukor 
szintje alacsony. Egyidejűleg arra bátorították a bizto-
sító társaságokat, az orvostudományi társaságokat, a 
gyógyszergyártókat, a kórházakat, a betegegyesületeket 
és a diabéteszesek gondozásában résztvevő minden fe-
let, hogy fokozott edukációs aktivitás révén minél inkább 
legyenek képesek felállítani a diabéteszes ketoacidózis 
diagnózisát. Az ismeretek elterjesztése nyomán minimali-
zálható az SGLT-2 gátlószerek alkalmazása nyomán fellépő 
diabéteszes ketoacidózis. 

(Az SGLT-2 gátlószerek alkalmazása során fellépő 
ketoacidózisról magazinunk egyik korábbi számában már 
beszámoltunk. Ennek a sajátossága, hogy igen ritkán, vi-
szonylag alacsony vércukorszintek mellett, tünetszegényen 
lép fel, ezért nehéz felismerni – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Endocrine Practice online 2015. október 27.) 

Évtizedek óta minden inzulin-keze-
lésre állított cukorbetegnek elmond-
ják, milyen fontos, hogy az NPH 
inzulinokat tartalmazó ampullát, 
patronos pent vagy előtöltött pent 
gondosan összerázzák, egyenletesen 
homogenizálják, mivel a nyugalom-
ban leülepedett szuszpenzióban van 
az inzulin jelentős része.

Olasz klinikusok egy precíz vizsgála-
tot végeztek annak tisztázására, hogy 
mennyi inzulin jut be a szervezetbe, 
ha az inzulinpent az adag beadása 
előtt felrázzák, mennyi akkor, ha a 
tűvel lefelé, függőlegesen tárolt pent 
(alul leülepedett szuszpenzió van) ill. 
a tűvel felfelé, függőlegesen tárolt 
pent (felül tiszta folyadék van) nem 
rázzák fel és így adják be az inzulint. 

Vizsgálták a különböző módokon 
alkalmazott inzulinok estében az in-
zulin hatáskezdetét és hatásának vé-
gét. Előbbire utalt az, amikor a vér-

      AZ NPH INZULIN BEADÁS 
ELŐTTI FELRÁZÁSÁNAK 
FONTOSSÁGA

cukor az inzulin beadását követően 
0,3 mmol/l-rel a kiindulási szint alá 
csökkent és ezért glukózinfúzió adá-
sát kellett elkezdeni, a hatástartam 
végének pedig azt tekintették, amikor 
a vércukorszintek glukózinfúzió nélkül 
tartósan 6 mmol/l fölé emelkedtek. A 
hatástartam a hatáskezdet és a hatás-
vég közötti különbség volt.

Az NPH inzulin hatástartama a tű-
vel felfelé álló toll alkalmazása ese-
tén 9,4 óra volt, a tűvel lefelé tárolt 
toll esetén 15,4 óra, míg a felrázott 

tollal történő adás esetén 11,8 óra 
volt. Vagyis, ha a dominálóan szusz-
penziót adnak be, sokkal több inzulin 
jut a szervezetbe, mint amikor domi-
nálóan a tiszta oldat kerül beadásra. 
A jól felrázott szuszpenzió középen 
foglal helyet. Ezért a helytelenül al-
kalmazott NPH inzulin, ill. gyorshatá-
sú/ultragyorshatású és NPH inzulinok 
keverékeivel komoly anyagcsere labi-
litást okozhatnak.

(Forrás: Diabetes Care, 
2015. szeptember 10.)
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      NAPI 1X LIRAGLUTID ALKALMAZÁSA 
ROSSZUL KONTROLLÁLT 
1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGEKNÉL

A liraglutid az inkretinhormon GLP-1 analóg injekciós 
készítménye egyike, melyet 1,2 vagy 1,8 mg-os adagban 
naponta egyszer adnak 2-es típusú cukorbetegeknek. Ez 
az esetek többségében az étvágy és egyúttal a testsúly 
csökkenését eredményezi.

Dán kutatók 40 rosszul kezelt (HbA1c 8% fölött) nor-
mális testsúlyú 1-es típusú cukorbetegnek véletlensze-
rű elosztásban az inzulinkezelés mellé naponta egyszer 
1,2 mg liraglutidot ill. placébót adtak 12 héten keresz-
tül. A kezelés előtt és annak végén folyamatos szöveti 
glukózmonitorozással ellenőrizték a vércukorszintek ala-
kulását. Vizsgálták az inzulinadagok, a testsúly, a HbA1c 
valamint a vércukor kilengések változását.

Azt találták, hogy a HbA1c szintek csökkenése nem 
különbözött liraglutid mellett a placebós csoporthoz vi-

szonyítva (0,6, illetve 0,5%-ot tett ki). Ugyanígy nem 
észleltek különbséget a vércukorszintek ingadozásában 
sem. Az étkezési inzulinadagok átlag 4 E-gel csökkentek 
liraglutid mellett. A testsúly liraglutid mellett átlag 4 kg-
mal csökkent, míg placebo mellett 1,5 kg-ot emelkedett. 
A liraglutid több esetben okozott gyomor bélhuzami mel-
lékhatást, mint a placebo. 

(Ezek után felvetődhet, hogy a metabolikus szindróma 
jeleivel, köztük a többletsúllyal rendelkező 1-es típusú cu-
korbetegek esetében is lehetne alkalmazni az inzulinkeze-
lés mellett vagy a liraglutidot, vagy hetente egyszer ada-
golt tartós hatású exenatidot – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetes Care online, 2015. október 20.)

KISHÍREK... 
KUTATÁS   K

Jól ismert a magas LDL-koleszterin- 
szintek szerepe a szív-érrendszeri 
megbetegedésekben. Ezért folyama-
tos a törekvés a szérum koleszterin-
szint minél többoldalú csökkentésére. 

Ez kétféle módon oldható meg, vagy 
a májban a koleszterinképzés gátlása 
sztatinok alkalmazásával, vagy pedig 
egyrészt a táplálékok által, másrészt 
az epe által a bélbe jutó koleszterin 
visszaszívódásának gátlásával. Mi-
vel a sztatinok alkalmazásával nem 
minden esetben érhető el a 30–50%-
os LDL-koleszterinszint csökkentés 
(a 2,5, ill. fokozott kockázat esetén 
1,8 mmol/l alá), célszerűnek tűnik a 
sztatin-terápia kiegészítéseként a bél-
ből történő koleszterin-visszaszívó-
dás gátlása. Már a hatvanas években 
kísérleteztek szájon át a bélbe jutta-
tott epesavkötő gyanták alkalmazá-
sával, de komoly gyomor-bélhuzami 
mellékhatásuk miatt ez a terápia nem 
terjedt el széleskörűen.

Közel másfél évtizede jelent meg a 
bélbeli koleszterin-visszaszívódását 

gátló ezetimib, mely napi 10 mg-os 
adagban alkalmazva 15–25%-os ko-
leszterinszint csökkenést eredmé-
nyez, amely sztatin-kezelés mellett 
is érvényesül. (Ezért ma már a ko-
rábbi 10 mg szimvasztatint plusz 10 
mg ezetimibet tartalmazó kombinált 
készítmény mellett hazánkban is ren-
delkezésre áll a 80 mg atorvasztatint 
plusz 10 mg ezetimibet tartalmazó 
tabletta.) 2005-ben sikerült kimu-
tatni, hogy az ezetimib a bélfalban 
egy koleszterin transzportot segí-
tő fehérjét blokkol és ezáltal fejti 
ki hatását. A hét éven át folytatott 
IMPROVE-IT vizsgálat (melyet 18.000 
betegen végeztek) eredményét ez 
évben hozták nyilvánosságra. Ebben 
a 40 mg szimvasztatin alkalmazása 
mellett 10 mg ezetimibbel kombi-
nált szimvasztatint is alkalmaztak. 
Míg a szimvasztatin önmagában 2,6 
mmol/l-ről 1,8 mmol/l-re csökkentet-
te az LDL-koleszterin szintjét, addig az 
ezetimibbel kombinált szimvasztatin 
mellett ez az érték 1,4 mmol/l-re 
csökkent. A szív-érrendszeri betegsé-

      A BÉLBŐL TÖRTÉNŐ KOLESZTERIN-VISSZASZÍVÓDÁS 
GÁTLÁSÁNAK GYÓGYSZERES ÉS NEM GYÓGYSZERES FORMÁI
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gek felléptében ez szignifikáns javu-
lást eredményezett.

A koleszterinfelszívódás gátlásá-
nak harmadik útját jelenti a növényi 
szterinek alkalmazása. A koleszterin 
felszívódásáért felelős bélfal struk-
túrák esetében a növényi eredetű 
szterinek és a koleszterin vetélked-
nek egymással. Abban az esetben, ha 
nagy mennyiségű növényi szterin van 
jelen, háttérbe szorul az állati erede-
tű koleszterin beépülése. Napi 2-3 g 
növényi szterin elfogyasztásával 10–
15%-os LDL-koleszterinszint csökke-
nés érhető el. A növényi szterineknek 
nincs mellékhatásuk, természetes 
anyagok, így a koleszterinszint nem 
farmakológiai úton megvalósítható 
csökkentésének első számú letétemé-
nyesei. Sajnos a hagyományos táplál-
kozás keretében csupán minimális 
mennyiségű szterinhez juthatunk, vi-
szont a szívbarát margarinok a terápia 
szempontjából elegendő mennyiség-
ben tartalmazzák a szterineket. Mivel 
az ezetimib bélfalbeli támadáspontja 
különbözik a szterinekétől, a kétfajta 
terápia kiegészítheti egymást.

(Prof. Dr. Császár Albert MH EK II. Belosztály, 
OTSZ online-ban 2015. november 6-án 

megjelent cikke nyomán)



      INFLUENZA ELLENI VÉDELEM IDŐS DIABÉTESZESEK 
ÉS NEM CUKORBETEGEK ESETÉBEN

Új vizsgálatok kimutatták, hogy a 
2-es típusú cukorbetegség megvál-
toztatja a szervezet védekezőképes-
ségét és az immunrendszer haté-
konysága az életkor emelkedésével 
csökken. De minél idősebb valaki, 
cukorbetegség fennállása nélkül is 
kevésbé hatékony nála az influenza 
elleni védőoltás. 

Kanadai kutatók 102 idős cukorbe-
teg és 119 nem cukorbeteg eseté-
ben vizsgálták meg az influenzaoltást 
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      A SZTATIN-KÉSZÍTMÉNYEK CSÖKKENTHETIK 
AZ INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS HATÉKONYSÁGÁT

A különféle sztatin-készítményeket 
(simvastatin, atorvastatin, rosuva-
statin, stb.) széles körben alkalmaz-
zák 45 éves kor fölött a koleszterin 
szintek csökkentésére. 

E szerek gyulladáscsökkentő ha-
tással is rendelkeznek, pl. gátolják a 
fehérvérsejtek ún. kemotaxisát, va-
lamint a gyulladást fokozó citokinek 
terjedését. Egy új vizsgálat szerint 
ezen hatások befolyásolhatják a szer-
vezet influenza elleni védőoltás haté-
konyságát.

Az Egyesült Államokbeli Georgia ál-
lamban a Kaiser Permanente biztosí-

tó munkatársai 2002-2003, valamint 
2010-2011 években influenza elleni 
vakcinációban részesült 45 év kor fe-
letti személyek légúti megbetegedési 
gyakoriságát vizsgálták az egyidejűleg 
alkalmazott sztatin kezelés függvé-
nyében. 

Az találták, hogy a sztatin kezelés-
ben részesülők esetében az influen-
za elleni vakcina hatékonysága ala-
csonyabb volt, mint a sztatint nem 
szedőknél. Pl. utóbbiak 14%-ánál lé-
pett fel felső légúti betegség, míg a 
sztatint szedőknél az arány 23% volt. 
Tudni kell azonban azt, hogy felső lég-
úti betegséget nem csupán influenza 

követő immunreakciókat. Mindkét 
csoport átlagos életkora 75 év volt. 
Cukorbetegek esetében annál jobb 
volt a reakció, minél jobb volt az 
anyagcsere-vezetés. Az immunválasz 
erőssége szempontjából nem találtak 
érdemi különbséget a diabéteszesek 
és nem cukorbetegek között. Ennek 
ellenére azt javasolják, hogy minden 
idős cukorbeteget feltétlenül be kell 
oltani influenza ellen.

(Forrás: BMJ Open Diabetes Research & 
Care 3.1 2015. október 13.)

okozhat, hanem más vírusféleség is. 
Az adatok ellenére a vizsgálók azt az 
álláspontot képviselik, hogy a várható 
járványok előtt mindenképpen indo-
kolt minél több személyt influenza el-
lene védőoltásban részesíteni. 

(A cukorbetegeket különösképpen – 
a referáló megjegyzése.)

(Forrás: J Infect Dis. onl., 2015. október 28., 
doi: 10.1093/infdis/jiv457)

      A KÉK TABLETTA SEGÍTHET A DIABÉTESZ 
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉBEN?

A sildenafil és társ-gyógyszerei, mint a tadalafil és a 
vardenafil komoly előrelépést jelentettek az erektilis 
diszfunkció kiküszöbölésében és meghatározhatatlan 
számú férfi és partnerei életminőségének javításában. 

A Nasville-ben lévő Vanderbilt Egyetem kutatói dr. 
Nancy Brown vezetésével egy klinikai vizsgálat kere-

tében 42 prediabéteszes férfinak 3 hónapon keresztül 
napi 3x25 mg sildenafilt adagoltak. A vizsgálat végén azt 
találták, hogy a sildenafilt szedő férfiak inzulinérzékeny-
sége nőtt, valamint esetükben egyes, a szív és a vese 
betegségeinek kockázatát jelentő laborparaméterek is 
javultak. 

Bár a vizsgálat eredménye biztató, tekintettel a kis 
esetszámra, csupán több egyénen végzett újabb vizsgá-
lat elvégzése esetén tekinthető megalapozottnak.

(Forrás: Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, online, 
2015. november 18.)
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KUTATÁS   K
      A FEHÉRKÖPENY HIPERTÓNIA ÉS A REJTETT MAGAS 
VÉRNYOMÁS IS  FOKOZZA A SZÍVBETEGSÉGEK KOCKÁZATÁT

Addig ne kezdjék el a magas vérnyomást mutató be-
tegek kezelését, amíg az otthoni vérnyomás mérés-
sel nem igazolták a hipertónia tényét

Jól ismert a „fehérköpeny hipertónia”, mely kifeje-
zés szinte minden második betegünk száját elhagyja, 
amikor magas vérnyomást mérünk a rendelőben. Az 
orvosok jelenlétében – még akkor is, ha az orvos és az 
egészségügyi személyzet bírja a betegek teljes bizalmát 
– nagyon sok emberben kivédhetetlenül feszültség 
támad, mely a vérnyomás átmeneti megemelkedését 
eredményezi. 

Egy az Egyesült Államokban működő szakértői csapat 
azzal a javaslattal állt elő, hogy amíg meg nem győződ-
nek arról, hogy a betegnek otthonában milyen a vér-
nyomása, nem kívánatos elkezdeni a vérnyomáscsök-
kentő kezelést. Szerintük erre legalkalmasabb a 24 órás 
ABPM (folyamatos ambuláns vérnyomás monitorozás 
megfelelő eszköz segítségével) vizsgálat, de ennek hiá-
nyában megfelel a beteg által otthon, naponta legalább 
két alkalommal történő vérnyomásmérés is, feltéve, ha 
jó minőségű vérnyomásmérővel és felkarra helyezhető 
mandzsettával végzik azt. Csak ha az otthoni vérnyo-

      A TÉNYLEGES KEZELÉS ELŐTT OTTHONI VÉRNYOMÁSMÉRÉSSEL IS KELL(ENE) 
IGAZOLNI A HIPERTÓNIA TÉNYÉT

A fehérköpeny hipertónia mindenki által jól ismert jelenség: míg a beteg 
otthonában normális a vérnyomása, az orvosi rendelőben sokszor kiugró-
an magas. Ennek oka a betegben lévő feszültség a vizsgálat kapcsán. Ennek 
épp ellentéte a rejtett hipertónia, mely esetben az orvosnál mindig normá-
lis a vérnyomás, otthoni körülmények között viszont magas. Utóbbi szintén 
a körülményekkel magyarázható, melyek a beteg otthonában kedvezőtle-
nek, stresszel telítettek lehetnek. 

A korábbi vizsgálatok a kétfajta hi-
pertónia kockázatait illetően ellent-
mondásosak voltak.

Egy új amerikai vizsgálat szerint, 
melyet a Dallas Heart Study kereté-

ben 3 000, 50%-ban afro-amerikai 
személyen végeztek 9 éven keresztül, 
azt találták, hogy míg a fehérköpeny 
hipertónia gyakorisága 3,3%, addig a 
rejtett hipertóniáé 17,8% volt. 

Mindkét fajta hipertónia a szív-ér-
rendszeri megbetegedések fokozott 
kockázatával jár, melynek mértéke 
egyaránt 2–2,1-szeres. Mindkét típusú 
magas vérnyomásban szenvedőknél 
fokozódott az aorta elmerevedése és 
kimutathatók voltak a vesekárosodás 
jelei. Mivel a rejtett hipertónia jóval 
gyakoribbnak bizonyult, mint fehérkö-
peny hipertónia, a vizsgálók felhívják 
a figyelmet arra, hogy az orvosi ren-
delőben normális vérnyomással ren-
delkező személyeket arra bátorítsák, 
hogy otthonukban is rendszeresen 
mérjék vérnyomásukat, hogy kizár-
hassák a rejtett hipertónia fennállását 
és az ezzel járó egészségkockázatot.

(Hazánkban a szakemberek szinte 
kizárólag a fehérköpeny hipertóniával 
foglalkoznak, és igen ritkán bíztatjuk 
a normális vérnyomással rendelkező 
betegeket az otthoni vérnyomás leel-
lenőrzésére – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: J Am Coll Cardiol. 
2015;66(20):2159-2169. doi:10.1016/j.

jacc.2015.09.007)

másmérés alapján beigazolódik a hipertónia, célszerű 
elkezdeni a vérnyomáscsökkentő kezelést. 

(Személyes tapasztalataim alapján állíthatom, hogy 
a „fehérköpeny hipertónia” nem korlátozódik az or-
vosi rendelőkben való tartózkodásra. Az ilyen egyé-
nek vérnyomása minden alkalommal hasonló módon 
megemelkedik, a bárhol – otthonukban, munkahelyen, 
gépjárművezetés közben, stb. – feszült lelkiállapotba 
kerülnek, tehát mindenképpen érdemes a vérnyomás 
mérését ilyen körülmények között is megismételni, hi-
szen e körülmények sokszor gyakrabban fordulnak elő, 
mint az orvosi rendelőben való tartózkodás – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás: Annals of Internal Medicine online, 2015. október 12.) 



      AZ ALACSONY VÉRNYOMÁS ELŐNYEI – 
A SPRINT VIZSGÁLAT TANÚSÁGAI

Mennyi a normális, mennyi az ideális, egyáltalán meny-
nyi az annyi? – az élettani paraméterek kapcsán folya-
matosan felmerülő kérdések. Érvényes ez a vércukor-
szintekre, a HbA1c szintekre, a koleszterinszintekre 
és a vérnyomás szintekre is. A mindezekre vonatkozó 
ajánlások azonban az idő függvényében folyamatosan 
változnak. Hol magasabb, hol alacsonyabb értékeket 
tartanak ideálisnak, természetesen figyelembe véve az 
egyéni sajátságokat, társbetegségeket...

Ami a vérnyomás optimális szintjét illeti, számos nagy kli-
nikai vizsgálat alapján megtett számos ajánlással találkoz-
hattunk eddig. Cukorbetegek esetében a 135/85 Hgmm 
alatti vérnyomást tartottuk legutóbb 
ideálisnak, ha veseszövődmény is fenn-
állt, akkor a 125/80 Hgmm alattit, idő-
sek esetében pedig a 145–150/70–80 
Hgmm körüli tenziót. A vérnyomás op-
timalizálásával kapcsolatban kitűzött 
célok mind hasonlók voltak: a szív-ér-
rendszeri betegségek kockázatának 
csökkentése, mint amilyen a szélütés 
(sztrók), a szívinfarktus, és a koszorús-
ér, valamint a vesebetegségek. 

A múlt hónapban tették közzé egy az 
Egyesült Államokban 9361 50 év feletti 
nem cukorbeteg személyen, 120 vizs-
gáló központban végzett, SPRINT nevű 
vizsgálat eredményét, amely új adatok-
kal szolgált. A kiválasztott betegeket 
véletlenszerűen két csoportra osztot-
ták, az egyik csoport szisztolés vérnyo-
mását a kezelés intenzívebbé tételével 
120 Hgmm alá, a másik csoportét 140 
Hgmm alá kívánták csökkenteni. Az 
első csoportba tartozó betegek átlag 
2,8, a második csoportba tartozók át-
lag 1,8 féle gyógyszert szedtek. Az első 
csoport betegeinek szisztolés vérnyo-
másátlaga 121,5, a második csoporté 
134,6 Hgmm volt. Az ötévesre tervezett 
vizsgálatot 3,5 év múlva leállították, 
mivel annyira jobbak lettek a szív-ér-
rendszeri végpontokban a 120 Hgmm 
alatti szisztolés vérnyomásértékre ke-
zeltek eredményei: a szív-érrendsze-
ri betegségek fellépte 25, a bármely 
okra visszavezetett halálozásé 27%-kal 
csökkent. Az intenzíven kezeltek kö-
zött nagyobb számban fordult elő túl 
alacsony vérnyomás, szívritmuszavar, 
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szérum elektrolit zavar, heveny veseelégtelenség, kissé 
gyakoribb volt az elesés, viszont jelentősen kevesebb volt 
az ortosztatikus (felállást követő) vérnyomásesés.

Az eredmények és a mellékhatások függvényében – me-
lyekről most indult el a nemzetközi vita – kérdéses, hogy 
valóban ilyen alacsony vérnyomásértékekre kellene-e tö-
rekedni, esetünkben cukorbetegek körében. Egy érdekes 
megjegyzés: szemben a mi orvosi rendelőinkkel, a vizsgá-
latban résztvevők vérnyomását 5 perc ülve pihenést köve-
tően, olyan csendes helyiségben, melyben orvos nem volt 
jelen („fehérköpeny”) és automata vérnyomásmérővel 2 
percenként 3 egymás után mért vérnyomás értékei alap-
ján átlagolva állapították meg – no more comment, a re-
feráló megjegyzése.)

(Forrás: NEJM 2015. november 9. online, 
DOI: 10.1056/NEJMoa1511939)  
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KUTATÁS   K
      DÁNIÁBAN JELENTŐS A JAVULÁS 
A CUKORBETEGEK ALSÓ VÉGTAG 
AMPUTÁCIÓJÁBAN
Immár negyed százada küzdünk – sajnos nem elég ha-
tékonysággal – a cukorbetegek lábainak megmentésé-
ért Magyarországon, de még mindig ott tartunk, hogy 
az alsó végtag különböző szintjein végzett amputációk 
száma lényegesen nem csökken és évente országosan 
3500-4000 között mozog. 

Ennek okait a DiabFórum magazin hasábjain ez év során 
ismételten elemeztük és arra a szomorú következtetésre 
jutottunk, hogy hazánkban a diabéteszesek lábait csak 
elvétve vizsgálják meg, a neuropátiás lábú cukorbetegek 
számára felírható védő-gyógy cipőkhöz alig néhány száz 
cukorbeteg jut hozzá évente, ha pedig már komoly elválto-
zások (fekély, részleges elhalás) lépnek fel a lábon, az OEP 
többet fizet az amputációért, mint a láb konzervatív eszkö-
zökkel történő meggyógyításáért – a referáló véleménye.

Ennek az ellenkezőjéről számoltak be Dániában. A 
Funan régióban, melyben Dánia lakosságának 10%-a él és 
melynek feldolgozott adatai reprezentatívak az egész or-
szágra nézve, 1996 és 2011 között vizsgálták a diabéteszes 

lábamputációk alakulását. Ezen időtartam alatt összesen 
2832 alsó végtag amputációra került sor, cukorbetegek 
esetében 1285, nem cukorbetegeknél pedig 1547 eset-
ben. A különféle típusú amputációk kockázata cukorbe-
tegeknél a nem cukorbetegekhez viszonyítva a következő 
volt: boka alatti amputáció férfiaknál 14,7-szeres, nőknél 
7,5%-es. Térd és boka között végzett amputáció férfiaknál 
7,6-szoros, nőknél 8,4-szeres. Térd feletti amputáció férfi-
aknál 4-szeres, nőknél 3,7-szeres. Az adatokat éves lebon-
tásban elemezve azt találták, hogy a vizsgált időszakon 
belül cukorbetegeknél folyamatosan csökkent az amputá-
ciók gyakorisága, mégpedig boka alatt évi 9,8%-kal, térd 
alatt 15,1%-kal, térd felett pedig 3%-kal. 

Mindezen adatok optimizmusra adnak okot, mely vissza-
vezethető a cukorbetegek jobb és egyre javuló anyagcsere 
vezetésére, minden cukorbeteg lábainak orvos, podiáter 
vagy szaknővér általi évenkénti vizsgálatára. A jövő tervei 
között szerepel a cukorbetegek teljesen multidiszciplináris 
ellátása, melybe a láb-klinikák is beletartoztak.

Az Egyesült Államokból származó adatok szerint két évti-
zed alatt 51%-kal csökkent az alsó végtag amputációk száma 
a cukorbetegek körében és ez részben a javuló ellátásnak, 
részben az érelmeszesedést lassító sztatin-kezelés rohamos 
terjedésének, részben pedig a dohányzás elhagyásának kö-
szönhető. Viszont mivel a még diagnosztizálatlan cukorbe-
tegek száma megegyezik a már nyilvántartott diabéteszese-
kével, nagyon sok még a prevenció terén a teendő.

(A dán példák igen előre mutatóak és kívánatos lenne 
a jelenleginél sokkal nagyobb összefogást létrehozni a 
diabetológusok, háziorvosok, sebészek, az ambuláns szak-
ellátás szakdolgozói és a leendő podiáterek között, akik 
képzése idén indult Miskolcon – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Diabetologia online, 2015. november 22.)

Magyarországon egyre általáno-
sabb az a vélekedés, hogy „Isten 
mentsen” attól, hogy kórházba ke-
rüljünk. Nos, a referáló nagy meg-
lepetésére a világ leggazdagabb, az 
egészségügyre legtöbbet költő or-
szágában, az Egyesült Államokban 
sem ideális a helyzet. 

A világ egyik legnevesebb, legjob-
ban felszerelt és szakszemélyzettel 
legjobban ellátott kórházában, a 
baltimori Johns Hopkins-ban az orvo-
sok véleménye szerint minden igyeke-
zetük ellenére sok betegnek sokat ár-
tanak. Az ártó tényezők közül kiemelik 
a betegek megzavart életritmusát, 
a vizsgálatokkal és a kórházi tényke-
désekkel sokszor megzavart alvást, a 

      A KÓRHÁZI KEZELÉS BETEGEBBÉ TEHETI A BETEGEKET?
kórházi zajt, a vizsgálatokra való sok-
szor hosszú várakozási időt és nem 
utolsó sorban a betegek legalább fele 
számára nem kielégítő étkezéseket, 
melyek mind megzavarják az egyé-
nek immunrendszerét és csökkentik 
a szervezetük védekező képességét, 
részben a kórházi fertőzésekkel szem-
ben. Mindez hozzájárul a gyakori gyul-
ladásos folyamatokhoz és a szervek 
állapotának romlásához. Mindezek 
eredményeként sok beteg nem csu-
pán nem gyógyul meg a kórházban, 
de ha nagyobb baj nélkül „megússza” 
ugyanolyan állapotban távozik onnan, 
mint ahogy felvételre került. 

(Mindezt egy olyan kórházról írták 
le, ahol a betegek többsége minden 
komforttal ellátott egy-kétágyas szo-

bákban fekszik, a betegbiztosító vagy 
önmaga a beteg által kifizetett ösz-
szegek csillagászati méretűek és egy 
ápolási nap költsége 20–30-szorosa 
a hazánkban rendelkezésre álló ösz-
szegnek. Ezek után nagy kérdés: mi-
képpen lehet „költséghatékonyan” ja-
vítani a hazai egészségügy, ezen belül 
a kórházi egészségügy állapotát? – a 
referáló megjegyzése.)

(Forrás: BMJ Qual Safety 2015., Medscape 
online, 2015. október 21.)
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ikertestvér, Jade és Brooke Bordman 3 éves kora óta 
1-es típusú cukorbeteg és főként éjszakánként rendkí-
vüli fenyegetést jelentettek számukra a meg nem érzett 
veszélyes hipoglikémiák. Ezért szüleik váltott műszak-
ban dolgozva felváltva őrködtek ágyuk mellett, mely 
nagyon megterhelő volt az egész család számára.

Két éve kaptak egy a Lions Foundation of Canada Dog 
Guides által speciálisan kiképzett Nettle nevű kutyát, mely 
képes kiszaglászni a túlzott vércukorcsökkenés nyomán 
keletkezett testszagot. Amikor valamelyik lány vércukor-
szintje 4,5 mmol/l körülire csökken, Nettle megkísérli 

      A CUKORFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSE JAVÍTJA 
A METABOLIKUS SZINDRÓMÁT GYERMEKEKNÉL

Jól ismert, hogy gyermekkori kövér-
ségnél a metabolikus szindróma egy 
vagy több jegye is fellelhető, mint a 
magas vérnyomás, a cukoranyag-
csere zavar és a magas triglicerid 
szintek. Az is ismert, hogy energia-
szegény diétával és fokozott fizikai 
aktivitással mindezen jegyek kedve-
zően befolyásolhatók.

Kaliforniai gyerekgyógyászok érde-
kes rövid tartamú vizsgálatot végez-
tek 27 spanyol-amerikai és 16 afroa-
merikai 8–18 éves kövér gyermeken. 

Kilenc napon keresztül kiiktatták 
étrendjükből a hozzáadott cukrot és 
gyümölcscukrot, melyet gyümölccsel 
és keményítő tartalmú ételekkel he-
lyettesítettek, viszont a napi kalória-
felvételt nem csökkentették. A 10. 
napon újra vizsgálva azt találták, hogy 
a fiatalok diasztolés vérnyomása átlag 
5 Hgmm-rel, a vér laktát-szintjük 0,3 
mmol/l-rel, a triglicerid szintjük 46%-
kal, az LDL-koleszterin szintjük pedig 
0,3 mmol/l-rel csökkent. Néhány gye-
rek súlya is csökkent, de ennek a mér-
téke átlag 0,9 kg körül mozgott. Akik 

felkelteni a lányokat és ha ez nem sikerül, akkor az apát. 
Amióta Nettle megérkezett hozzájuk, a család élete meg-
változott, béke költözött a házba, a szülők képesek voltak 
napról-napra kipihenni magukat. Jelenleg 9 cukorszintet 
kiszagoló kutyát képeznek a kanadai intézetben. Számos 
országban működik hasonló kutya-kiképző intézmény. 
Angliában, Walesben és Skóciában is képeznek hason-
ló képességű kutyákat. Nem csupán az alacsony vércu-
korszint kiszaglására, hanem egyéb állapotú személyek 
védelmére is, mint amilyen a narkolepszia vagy a súlyos 
allergiás állapotok. Sajnos sehol nem képesek az irántuk 
felmerülő igényt kielégíteni. Akár 2-3 évet is várni kell egy 
kutyusra a hipoglikémiát meg nem érző (hypoglycaemia 
unawereness) 1-es típusú cukorbetegeknek. 

(Forrás: Medscape, 2015. október 6.)

      „VÉRCUKOR KUTYÁK” ŐRZIK A SÉRÜLÉKENY, HIPOGLIKÉMIÁRA HAJLAMOSAK ÁLMÁT

súlya nem változott, azoknál is fellel-
hető volt a fenti anyagcsere javulás. 
Egyébként minden változás szignifi-
káns mértékű volt.

Az eredmények egyértelműen a 
cukor- és fruktózfogyasztás nagy-
mértékű csökkentése, illetve kiikta-
tása mellett szólnak és az életmód/
étrend változtatás első lépéseként is 
értékelhetők. Amennyiben e mellé 
még rendszeres testmozgás/sporto-
lás, az összenergiafelvétel, valamint a 
sófogyasztás csökkentése is társul, az 
hosszabb távon jelentős élet-kilátás 
javulást eredményezhet. 

(Forrás: Obesity online, 2015. október 26., 
doi:10.1002/oby.21371)
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      FOKOZOTT TESTMOZGÁST ÉS TESTSÚLY-
CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ DIÉTA 
JAVÍTJA A PCOS NŐK FOGAMZÓKÉPESSÉGÉT

Súlyfelesleggel rendelkező és kövér nők esetében gya-
koribb a policisztás ovárium szindróma előfordulása, 
mely csaknem mindig negatívan befolyásolja a teherbe 
esést. Pennsylvania-i szülészek egy új vizsgálat kereté-
ben azt kutatták, hogy PCOS-ben szenvedő kövér nők-
nél milyen hatású lehet az anyagcsere helyzetre és a fo-
gamzó képességre az életmód-váltás, vagyis a fokozott 
testmozgás és a kalória-szegény diéta. 

149 súlyfelesleggel rendelkező, kövér és elhízott 
(testtömegindex: 27–42 kg/m2) 18–40 éves, a PCOS-en 
kívül egyébként egészséges nőt három csoportra osztva 
három módon kezeltek: 50 nőnél életmód-váltást alkal-
maztak fokozott testmozgással (heti 5 napon át tíz perccel 
kezdett aerob mozgás, melyet fokozatosan 35 perc tarta-
múra emeltek) és kalóriaszegény diétával, 49 nő ugyanezen 
életmód-váltás mellett fogamzásgátló tablettát is szedett, 
a maradék 50 nő pedig csupán fogamzásgátló tablettával 
lett kezelve. A kiindulásnál a metabolikus szindrómával 
rendelkezők arányai a következők voltak: 37, 42, ill. 29%.

A 16 hetes kúra után mindhárom csoport tagjai 4 hé-
ten keresztül klomifén citrátot kaptak ovuláció indukció 
céljából. Az ovulációs ráta a következőképp alakult a nők 
három csoportjában: az életmód-váltást gyakorló plusz fo-
gamzásgátlót is szedőknél 67%, a csupán életmód-váltás-
sal élőknél 60%, a csupán fogamzásgátlót szedőknél pedig 
46%. A különbségek szignifikánsak. Az életmódváltással és 
a kombináltan kezelt nőknél az élve szülés aránya 26, ill. 
24% volt, míg a csupán fogamzás gátlással élők esetében 
ez csupán 10%-ot ért el. Az életmód-váltással kezeltek két 
csoportjánál a testsúly átlag 6,5%-kal mérséklődött. E két 

Számos vizsgálat igazolta már ko-
rábban is, hogy a 2–es típusú cu-
korbetegség megelőzésének a leg-
hatékonyabb formája az életmód 
változtatás, vagyis megfelelő diéta 
és rendszeres, fokozott testmozgás. 

A Diabetes Prevention Progra-
mot 1996 és 2001 között folytatták 
le, mely szintén fentieket igazolta. 
Ezt követően, 2001–2014-ig a vizs-
gálatban részt vett 3 000 személy-

nél folytatták a megfigyelést oly 
módon, hogy a vizsgáltak harmada 
napi 3x850 mg metformint szedett, 
másik fele pedig placébót, de a má-
sodik csoport tagjainál folytatták 
az életmód változtatás, a harmadik 
harmad pedig se gyógyszert nem 
szedett, se nem folytatta az élet-
mód-váltást. 

Az eredmény: az utánkövetéses 
vizsgálat végén az életmód változ-
tatást folytatók között 27%-kal, a 

      PREDIABÉTESZBEN AZ ÉLETMÓDVÁLTÁS HATÁSOSABB, 
MINT A METFORMIN SZEDÉSE

Jól ismert és szakértők által hangsúlyozott a rend-
szeres fizikai aktivitás előnye 2-es típusúaknál. 

Amerikai kutatók egy új klinikai vizsgálat keretében 
519 6 hónapon belül felfedezett 30–80 éves cukorbe-
teg életvitelét elemezték. Megállapították, hogy éb-
renlétük átlag 65%-ában üldögéltek, ezen időtartam 
45%-át tette ki a 30 percnél hosszabb üldögélés. A 
vizsgáltak csupán 4%-a végzett naponta intenzív fizikai 
mozgást. A vizsgált személyeket sokoldalú kivizsgálást 
követően ellátták derékra helyezett akcelerométerrel, 
mely mérte mind az üldögélés, mind a mozgás időtarta-
mát és aktivitását. Azt találták, hogy a 30 percnél hosz-
szabb ideig üldögélőkhöz képest a kevesebbet ülők, a 
rendszeres enyhe, közepes és intenzív fizikai aktivitást 
folytatók testtömegindexe, haskörfogata, HbA1c szint-
je kedvezőbbnek bizonyult, a HDL-koleszterin szintek 
is a kevesebbet üldögélők és a fizikailag aktívak között 
emelkedtek. Ezért már a diabétesz kezdetén célszerű 
mindenkinek ajánlani a kevesebb és rövidebb időtar-
tamú üldögélést és a testre szabott, legalább közepes 
aktivitású testmozgást.

(Forrás: Med Sci Sports Exerc. 2015;47(10):2070-2075)

      A HOSSZABB ÜLDÖGÉLÉS HATÁSA 
FRISS, 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZBEN

metformint szedők között 18%-kal 
kevesebb esetben fejlődött ki diabé-
tesz, mint a kontrolloknál. A 15. év 
végén a három csoport esetében a 
cukorbetegek aránya 55, 56, ill. 62% 
volt. 

(A korábbi hosszú távú vizsgá-
latokhoz hasonlóan, másfél-két 
évtized múlva már jelentősen 
csökken az egészséges életmódot 
folytatók előnye, de így is akár 10–
15 diabéteszmentes évet nyerhet-
nek, ami nem elhanyagolható ered-
mény – a referáló megjegyzése).

(Forrás: Lancet Diabetes Endocrinol., 
2015. szeptember 13.)

csoport tagjainál nem nőtt a metabolikus szindrómások 
aránya, szemben a csak fogamzásgátlóval kezelteket, akik 
esetében ez megkettőződött. Ezzel együtt nőtt a triglicerid 
szintjük és csökkent az inzulin érzékenységük. 

(Hazánkban hasonlóan kezelik a PCOS-es nőket, de szin-
te kivétel nélkül mindenkinél javasolják a metformin sze-
dését is – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: J Clin Endocrinol Metabol. Online, 2015. szeptember 25.)
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csony súllyal születettek között je-
lentősen megnő a felnőtt korban 
fellépő 2-es típusú diabétesz kocká-
zata. 

Svéd kutatók a stockholmi Karolinska 
Intézetben és a Lund Egyetemen azt 
vizsgálták, hogy a 2-es típusú cukor-
betegség kockázatának növekedése 
mellett milyen a LADA (latens auto-
immun diabétesz) kifejlődésének koc-
kázata alacsony (3 kg alatti) születési 
súly esetén. (A LADA diabétesz leg-
többször 2-es típusú cukorbetegség 

      IDŐS DIABÉTESZESEKNÉL GYAKRAN TÚLZÁSBA VISZIK 
A VÉRCUKOR- ÉS VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ TERÁPIÁT
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növekedése. Amennyiben az alacsony 
(3 kg alatti) súllyal született már súly-
felesleggel is rendelkezett (testtömeg 
indexe 25 kg/m2 felett volt), a LADA 
kockázata 3,3-szorosra, a 2-es típusú 
cukorbetegségé pedig 40-szeresre 
emelkedett. A családi kórelőzmény vi-
szont nem játszott lényeges szerepet. 
A vizsgálók arra következtettek, hogy 
a LADA diabétesz, bár autoimmun jel-
lemzőkkel is rendelkezik, hasonló kór-
okokra vezethető vissza, mint a 2-es 
típusú cukorbetegség.

(Forrás: Diabetológia, 58: 
2015. november, 2525-2532 o.)

      AZ ALACSONY SZÜLETÉSI SÚLY, A LADA ÉS A 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ KAPCSOLATA

formájában jelentkezik fiatal normá-
lis súlyú felnőtteknél, de megtalálha-
tók nála az 1-es típusú cukorbetegség 
immunológiai jegyei, mint a pozitív 
GADA, IA2, ICA antitestek és hamar 
be kell vezetni az inzulinkezelést – a 
referáló megjegyzése).

Azt találták egy svédországi adatbá-
zisból kiemelt 134 LADA, 350 2-es tí-
pusú diabéteszes és 603 kontroll sze-
mély vizsgálatakor, hogy az alacsony 
születési súllyal világra jöttek között – 
szemben a 4 kg feletti súllyal születet-
tekkel – 2,4-szeres volt mind a LADA, 
mind a 2-es típusú diabétesz kockázat 

mind a vérnyomáscsökkentő terápiát 
csökkentették, miáltal vércukorszint-
jük és vérnyomásuk kismértékben 
emelkedett. A vizsgálók úgy vélték, 

Való igaz, hogy cukorbetegek eseté-
ben mind a vércukor-, mind a vér-
nyomás minél alacsonyabb szintre 
való állítására kell törekedni, még-
is a legújabb kezelési ajánlások az 
idős betegek esetében kevésbé in-
tenzív terápiát javasolnak. 

Ezen ajánlások tükrében amerikai 
kutatók 211.667 (átlag 78 éves) olyan 
cukorbeteget találtak, akik HbA1c 
szintje vagy 6% alatti, vagy 6–6,4% 
közötti volt, szisztolés vérnyomása 
pedig 120 Hgmm alattinak bizonyult. 
A vércukorcsökkentő kezelésük ke-
retében metformin mellett legalább 
még egy szerből, vérnyomáscsökken-
tő terápiájuk pedig ACE-gátló vagy 
angiotenzin receptor blokkoló szerek 
mellett legalább még egy szer szedé-
séből állott. Esetükben 6 hónapon 
keresztül mind a vércukorcsökkentő, 

hogy a kezelések lazítása nem jár a 
cukorbetegek életkilátásaira nézve 
kedvezőtlen következményekkel. 

(Irodalmi adatok szerint a túlzott 
vércukorcsökkentés a hipoglikémia 
veszélyének fokozódásával és a szív-
halál kockázatának növekedésével, a 
túl alacsony vérnyomás pedig gyako-
ribb szédüléssel, elesés kockázatával 
jár. Ezen tényezők miatt valljuk ma 
már azt, hogy főként idős betegek 
esetében az ideális HbA1c tartomány 
6–8% között, az ideális vérnyomás pe-
dig 140/85 Hgmm alatt van és nem 
szabad túl alacsony értékekre töre-
kedni – a referáló megjegyzése.)

(Forrás: JAMA Intern Med  online, 
2015. október 26.)



      ALVÁSZAVAROK, ALVÁSI APNOÉ SZINDRÓMA ÉS A DIABÉTESZ KAPCSOLATA IDŐSEKNÉL

Jól ismert, hogy az alvási problémák negatívan hat-
nak ki a szervezetre, az ember teljesítőképességére 
és életminőségére egyaránt. Az is ismert, hogy idősek 
esetében ezek a problémák gyakrabban jelentkeznek.

Az Egyesült Államokban több centrumban összesen 
5.888 65 év feletti alvási apnoé szindrómában (horko-
lás, a légzés megállása néhány másodpercre, felria-
dás, nappali álmosság, kialvatlanság érzet) szenvedő 
egyént vizsgáltak 1989 és 1993 között elkezdve, majd 
kétévente újra vizsgálva 2000-ig. Elemezték az alvási 

zavarok és az éhomi, étkezés utáni vércukorértékek, az 
inzulinelválasztás és az inzulinérzékenység alakulását.

Azt találták, hogy az alvási apnoé 84%-kal, önmagá-
ban a horkolás 27%-kal, a napközbeni álmosság pedig 
54%-kal növelte meg a 2-es típusú diabétesz kifejlődé-
sének kockázatát. Eggyel több okot találtak a kutatók 
arra nézve, hogy az alvászavarokkal küzdő idős egyének-
nél fokozott intenzitású anyagcserekontrollt alkalmazza-
nak, hogy az esetleg fellépő diabétesz kezelését időben 
elkezdhessék.

(Forrás: Diabetes Care, 2015. november, 2015 38:2050-2058)

A zsírszegény táplálkozás sem hoz 
nagyobb testsúlycsökkentést, mint 
az egyéb fogyókúrás módszerek. 

A zsírszegény diéta hosszú tá-
von nem csökkenti hatásosabban 
a testsúlyt a többi étrendi megszo-
rításnál, ezért a táplálkozási előírá-
sokban meg kell szüntetni ennek ha-
tásos testsúlycsökkentőként történő 
ajánlását – állapították meg egy új 
metaanalízisben. A Lancet – Diabetes 
& Endocrinology folyóiratban 2015. 
október 29-én online megjelent köz-
leményben a vezető szerző, dr. Tobias 
(Brigham and Women’s Hospital, Bos-
ton, Massachusetts) kijelentette: év-
tizedeken keresztül nagy erőfeszíté-
seket tettünk a zsírok fogyasztásának 
csökkentésére, ennek ellenére mára 
már mindannyian többé-kevésbé túl-
súlyosak, vagy kövérek vagyunk. Ez a 
stratégia hosszú távon nem vált be, 
de általában a többi diéta sem váltot-
ta be a hozzájuk fűzött reményeket.

Metaanalízisükben 53 randomizált 
– fogyókúrás és nem fogyókúrás, ill. 
testsúly stabilizáló  klinikai vizsgálat 
– összesen 68 128 személy – adatait 
értékelték. A nagyon alacsony zsírtar-
talmú étrendek a napi kalóriabevitel 
10%-ánál kevesebb, a mérsékeltebb 
diéták 30%-ánál kevesebb zsírt tartal-
mazhattak. Összehasonlításképpen 
(„komparátor” diéta gyanánt) külön-
böző táplálkozási előírások szerepel-
tek, pl: szokásos táplálkozás, alacsony 
szénhidráttartalmú, vagy éppen mér-

sékelt-, illetve magas zsírtartalmú ét-
rendek. A diétás előírások szabályo-
zása szintén nagyon változatos volt: 
az egyszeri szórólaptól a bonyolult 
programokig, a rendszeres diétás 
tanácsadásig, és akár a főzőiskolá-
ig terjedt. A kalóriák megszorítása a 
legtöbb fogyókúrás programban, de 
nem mindegyikben szerepelt. A leg-
több vizsgálatot Észak-Amerikában 
végezték (37-et), a vizsgálatok fele 
legalább 1 évig tartott (n=27). Az ösz-
szes személyt alapul véve, átlagosan 
1 év megfigyelés után 2,71 kg fogyást 
lehetett megfigyelni, de a fogyásra 
specializálódott vizsgálatokban vala-
mivel többet, 3,75 kg-ot.

A kutatók szerint „a fogyókúrás 
vizsgálatok összegzése után láthatóvá 
vált, hogy nincs különbség a zsírsze-
gény, vagy a több zsírt megengedő di-
éták hatása között, bár az egyes vizs-
gálatok között nagy volt a szórás”. A 
zsírbevitelt megszabó étrendek közül 
19 fogyókúrás vizsgálatban hasonlí-
tották össze az alacsonyabb és a ma-
gasabb zsírtartalmú diéták testsúlyra 
gyakorolt hatását, és megállapítot-
ták, hogy hosszú távon nem voltak 
szignifikánsan kedvezőbbek a zsírsze-
gény diéták, hiszen a kétfajta étrend 
testtömeg csökkentő hatása között 
mindössze átlagosan 0,36 kg volt a 
különbség. A szénhidrát- és  zsírsze-
gény diétát összehasonlító 18 fogyó-
kúrás vizsgálatban a szénhidrát-sze-
gény diéta kerül ki győztesen, hiszen 
szignifikánsan jelentősebb fogyást: 

      A ZSÍRSZEGÉNY DIÉTA SEM TÚL EREDMÉNYES
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átlagosan 1,15 kg volt a testsúlyvesz-
tést eredményezett. A nem fogyókú-
rás, vagy csak a testsúly megőrzésére 
irányuló vizsgálatokban a zsírszegény 
diéta testsúlycsökkentő hatása azo-
nos volt az egyéb diétákkal való ösz-
szehasonlításban. 

Valójában a zsírszegény diéta csak 
akkor járt komolyabb fogyással, ha a 
„szokásos, hétköznapi” táplálkozással 
hasonlították össze: ilyenkor valóban 
mínusz 5,40 kg volt a különbség a 
zsírszegény diéta javára.

Fogyni akaró betegeinknek, dr. 
Tobias szerint azt kell elmagyarázni, 
melyek a hasznos és melyek a kerülen-
dő táplálékok, és ezek közül mindenki 
az ízlésének megfelelően válogasson. 
Dr. Kevin Hall (Bethesda, Maryland) 
kommentárjában megemlíti, hogy az 
emberek nem szoktak 6–8 hónapnál 
tovább diétázni, és nem túl meggyő-
ző az összes diéta mellett észlelhető 
átlagos fogyás sem, ami mindössze 
3,75 kg. Ennek oka valószínűleg az, 
hogy  a fogyókúra alatt bekövetkező 
bizonyos biológiai változások miatt 
lassan visszatér az eredeti testsúly, de 
nem tudjuk igazából, hogy miért. Va-
lódi kihívást jelent egy valóban hatá-
sos, személyre szabott speciális diéta 
kidolgozása.

(Forrás: Lancet, Diabetes&Endocrinology, 
2015. október 29. online, DOI:http://dx.doi.
org/10.1016/S2213-8587(15)00367-8, vala-

mint DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2213-
8587(15)00413-1 nyomán az OTSZ online 

november 18. Dr. N.T. összefoglalója)
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      A MAGAS FEHÉRJETARTALMÚ ÉTREND ELŐNYÖS 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZESEKNÉL

Világszerte élénk viták folynak a diabéteszes diéta op-
timális összetételéről. A fő szempontok: az optimális 
vércukorszintek biztosítása, a szív-érrendszeri betegsé-
gek kockázatának csökkentése és a testsúly alakulása/
csökkentése. A fő tápanyagok arányában a két véglet: 
55% szénhidrát, 20% fehérje, 25% zsír, ill. 30% szénhid-
rát, 30% fehérje, 40% zsír.

Egy új német dietetikai vizsgálatot, mely a tápanyagará-
nyok szempontjából középutasnak nevezhető, 30 2-es tí-
pusú, átlag 65 éves és átlag 30,5 kg/m2 testtömegindexszel 
rendelkező cukorbetegen folytattak le 6 hetes tartammal. 
A betegeket 30% fehérje, 40% szénhidrát és 30% zsír tar-
talmú diétára fogták. A betegek fele kizárólag állati ere-
detű fehérjét, másik fele pedig kizárólag növényi eredetű 
fehérjét fogyaszthatott. Miután a 2-es típusú cukorbe-
tegek legalább 60%-a ún. nem alkoholos 
zsírmájjal rendelkezik, a vizsgálók a 

különböző anyagcsere paraméterek mellett a máj zsírtar-
talmának és a májenzimeknek az alakulását is elemezték. 
Ami a szénhidrát-anyagcserét illeti, az állati fehérje diéta 
0,58, a növényi fehérje diéta 0,41%-os HbA1c csökkentést 
eredményezett. Az inzulinérzékenység csupán az állati fe-
hérje diéta mellett nőtt jelentősen. A máj zsírtartalmát az 
állati fehérje étrend 44, a növényi fehérje étrend 38%-kal 
csökkentette, a különbség jelentősnek tekinthető. Ami a 
vesefunkciók alakulását illeti, azok az állati fehérje étrend 
mellett nem változtak, viszont a növényi-fehérje étrend 
7,8 µmol/l-es kreatinin-szint csökkenést eredményezett 
és a glomeruláris filtrációs ráta (GFR) is emelkedett. 

Összegezve, a relatíve magasabb fehérje tartalmú diéta 
alkalmazása előnyös lehet cukorbetegek számára, bár az 
állati és növényi eredetű fehérjék hatása az egyes szer-
vekre eltérő lehet.

(Forrás: EASD Kongresszus, Stockholm, 2015. szeptember 16.)
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Számos vizsgálat bizonyította, hogy a vörösbor-fo-
gyasztás előnyösen befolyásolja a szív-érrendszeri 
kockázatot. 

Izraeli kutatók a vörös- és a fehérbor fogyasztás ha-
tásait vizsgálták 2-es típusú cukorbetegeken. A két évig 
tartó vizsgálatba 224 jól beállított, alkoholt egyébként 
nem fogyasztó cukorbeteget vontak be. Minden beteg 
mediterrán diétát tartott. Őket véletlenszerűen három 
csoportba sorolták: az első csoport tagjai naponta 1,5 dl 
vörösbort, a második csoport tagjai ugyanennyi fehér-
bort, a kontroll csoport tagjai 1,5 dl ásványvizet fogyasz-
tottak naponta két éven keresztül.

Azt találták, hogy a vörösbort fogyasztók össz-
koleszterin szintje csökkent, a HDL-koleszterin szintjük 
pedig emelkedett, a metabolikus szindróma összetevői 
34%-kal javultak. Mindkét fajta bort fogyasztók közül az 
alkoholt lassan lebontók esetében jelentősen csökkent 
az éhomi vércukor és a HbA1c szint, ugyanezt az alko-

      A MÉRSÉKELT VÖRÖSBOR-FOGYASZTÁS ELŐNYÖS LEHET 2-ES TÍPUSÚAKNÁL

holt gyorsan lebontók között nem találták. Sem a vörös- 
sem a fehérbort fogyasztóknál nem észleltek májfunk-
ció romlást. 

(Eddig is minden diétás kiadványunkban ajánlottuk a 
mérsékelt vörösbor-fogyasztást cukorbetegeknek. Ez a 
közlemény megerősíti az eddigi ajánlásokat – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás: Ann Intern Med. online 2015 október 13.)
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készítményekben, állati zsiradékokban és a vajban, tej-
termékekben találhatók, hosszú ideje úgy tekintettünk, 
mint amelyek fokozzák a szívbetegségek kockázatát. Vi-
szonylag kevés tanulmány keretében vizsgálták eddig, 
hogy a zsírok vagy a szénhidrátok fogyasztása jelent-e 
nagyobb veszélyt a szív-érrendszerre.

Ezt a kérdést igyekeztek tisztázni a Harvard T.H. School 
of Public Health kutatói, akik 24–30 éven keresztül követ-
ték figyelemmel 4.268 nő és 42.908 férfi egészségének 
alakulását. A megfigyelés kezdetén e személyek egyikénél 
sem állt fenn kardiometabolikus betegség, illetve rossz-
indulatú daganat. A vizsgáltaknál négyévente kérdőíves 
felmérést végeztek étrendjüket illetően. 

Azt találták, hogy azon személyeknél, akik fokozták a 
többszörösen telítetlen zsírsavakat tartalmazó zsírok fo-
gyasztását és a szénhidrátokat főként teljes őrlésű gabo-
nából készült termékek formájában fogyasztották, szigni-
fikánsan kevesebb volt a szív-koszorúsér betegség, mint 
a finomított szénhidrátokat fogyasztók között. Ugyanezt 
találták, amikor a finomított szénhidrátokat telített zsírsa-
vak fokozott fogyasztásával helyettesítették.

Ha a telített zsírsavakból származó energia 5%-át több-
szörösen telítetlen zsírsavakkal helyettesítették, a szív-
betegségek kockázata 25%-kal, ha egyszeresen telítetlen 
zsírsavakkal, 15%-kal, ha pedig teljes kiőrlésű gabonából 
készült termékekkel helyettesítették, 9%-kal csökkent a 
szívbetegségek kockázata. 

A vizsgálat azt látszik igazolni, hogy a telített zsírsavak 
csökkentett fogyasztásának előnye annak a függvénye, 
hogy mivel helyettesítik e zsírsavakat az étrendben. A 

      CSÖKKENTSÜK A TELÍTETT ZSÍRSAV-FOGYASZTÁST, DE MIVEL HELYETTESÍTSÜK?

többszörösen telítetlen zsírsavak tűnnek legelőnyösebb-
nek. (Cukorbetegeknek inkább az egyszeresen telítetlen 
zsírsavak fogyasztását javasolják – a referáló megjegyzé-
se.)

A vizsgálat gyenge pontját képezi, hogy nem egzakt kö-
rülmények között, a fogyasztást mérve nyerték az ered-
ményeket, hanem bemondás alapján. Persze egy több 
évtizedes tartamú, szigorúan ellenőrzött klinikai vizsgálat 
végzése e téren nem képzelhető el.

(Forrás: Journal of the American College of Cardiology, 
2015;66(14):1538-1548. doi:10.1016/j.jacc.2015.07.055)

Eddig is számos vizsgálat eredménye arra utalt, hogy 
a cukros üdítőitalok fogyasztása növeli az elhízás és 
a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. Egy új össze-
foglaló vizsgálat ugyanezt a szív-érrendszeri károsodás 
szempontjától elemzi.

Kimutatták, hogy a napi 1-2 pohár cukrot tartalmazó 
üdítőital fogyasztása a szívroham vagy halálos kimenetelű 
szívbetegség kockázatát 35, a szélütését 16 és a 2-es típu-
sú cukorbetegségét 26%-kal növeli.

További elemzések arra utaltak, hogy nem kizárólag a 
(répa- vagy nád-) cukorról van szó, de a magas gyümölcscu-
kor tartalmú italok káros hatása is azonos. Ez arra vezethe-
tő vissza, hogy a vizes oldatban elfogyasztott cukrok sokkal 
hamarabb felszívódnak, mint ahogy a telítettségérzet kifej-
lődik. Éppen ezért egyetlen mód a szervezet károsításának 
elkerülésére a cukrot tartalmazó italok fogyasztásának ke-
rülése, vagy legalábbis jelentős mértékű csökkentése. 

      A CUKROS ITALOK FOGYASZTÁSA VESZÉLYES A SZÍV-ÉRRENDSZERRE
Néhány adat az italok kalória tartalmáról:
• 1/3 liter kóla 136 kalóriát tartalmaz,
• 1/3 liter ice tea 135 kalóriát tartalmaz,
• 1/3 liter ásványvíz, kávé vagy tea 0 kalóriát tartalmaz.

(Forrás: J Am Coll Cardiol. 2015;66(14):1615-1624. 
doi:10.1016/j.jacc.2015.08.025)



A szakemberek hosszú ideje tisztá-
ban vannak azzal, hogy ugyanaz az 
étel, mely az egyik embernek jó, 
másiknak sokszor nem megfelelő. 
Kaliforniai kutatók a Weizmann Ins-
titute of Science-ben egy új klinikai 
tanulmány keretében ezt a tényt 
vizsgálták. 

A kiindulópontot az képezte, hogy 
mindeddig nem rendelkezünk meg-
felelő eszközzel annak megítélésre, 
hogy melyik étel, élelmiszer kinél 
milyen mértékű vércukor emelke-
dést okoz. Az egyik eddig alkalmazott 
módszer a glikémiás index szerinti 
csoportosítása az élelmiszereknek, 
mely csupán mindig egyetlen élelmi-
szerre vonatkozik és nem alkalmazha-
tó akkor, amikor – mint ez rendszere-
sen előfordul – az ember egyszerre 
többfajta ételt fogyaszt.

Az hogy az emberek étkezését kö-
vetően mi történik a vércukor szintek-
kel részben annak a függvénye, hogy 
az emésztést követően az egyszerű 
cukrok milyen gyorsan szívódnak fel. 
A glukóz, fruktóz felszívódásának a 
helye a vékony bél, viszont a benne 
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      SZEMÉLYRE SZABOTT ÉTRENDRE LENNE SZÜKSÉG

lévő és egyénenként változó bélflóra 
fontos szerepet játszik e cukrok felszí-
vódásában. 

A vizsgálat keretében 800 embernél 
egy héten keresztül folyamatos szö-
veti glukózmonitorozást végeztek ösz-
szesen 47 ezer étkezés előtt és után. 
A vizsgált személyek – nők és férfiak 
– különböző súlyúak voltak és több 
esetben prediabéteszes állapottal 
rendelkeztek. A résztvevők egy okos 
telefon applikáció révén regisztrál-
ták ébrenlétüket, étkezésüket, fizikai 
aktivitásukat és alvásukat is. Széklet-
mintákból mindenkinek meghatároz-
ták a bélflóra összetételét.

Egyik első nagy meglepetése volt 
a vizsgálatnak, milyen különbségek 
voltak a vércukrok emelkedésében 
azonos ételek elfogyasztása után. 
Egyes egyéneknél pl. kenyér fogyasz-
tását követően nem tapasztaltak 
semmilyen vércukor emelkedést, egy 
prediabéteszes kövér nőnél az egész-
ségesnek tartott paradicsom elfo-
gyasztása után több mmol/l-es vércu-
kor kiugrást észleltek. 

Az eredmények elemzését köve-
tően 26 személyt speciális, egyénre 

szabott diétára fogtak, mely a legke-
vésbé emelte a vércukrukat. Ennek 
nyomán csökkent a vércukorszintjük 
és megváltozott a bélbaktériumok 
összetétele is. A vizsgálaton belül egy 
személynél kétfajta menü hatását 
elemezték. Az egyik menü keretében 
a reggeli müzliből, az ebéd szusiból, 
a vacsora főtt kukoricából és dióból 
állt, a kisétkezés pedig marcipán volt. 
A másik menü: reggelire tojás és ke-
nyér kávéval, ebédre pita, vacsorára 
főzelék és tofu, kisétkezésre pedig 
fagylalt volt. Mindkét menü kalória-
tartalma azonos volt. Az első menü 
sokkal jobban megemelte a vércukor 
szintjét, mint a második.

(A vizsgálat nagy jelentőségű, mert 
ennek nyomán szélesebb körben tör-
ténő alkalmazásokat dolgozhatnak 
ki az egyénre szabott étrendek te-
kintetében. Lehet, hogy kis idő múl-
va étkezések előtt az emberek okos 
telefonjukra kattintva eldönthetik, 
hogy milyen ételt és abból mennyit 
egyenek, hogy az ne kedvezőtlenül 
befolyásolja egészségük alakulását – 
a referáló megjegyzése.)

(Forrás: Cell online, 2015. november 19.)
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taNÖVÉNYEKKEL A DIABÉTESZES 
DIÉTA SZOLGÁLATÁBAN

Receptek a 
cikk végén

3. RÉSZ

AZ AVOKÁDÓ
(PERSEA AMERICANA) 

Az idő visszafordíthatatlanul télire fordult. A hideg (nem fagyott) földből fo-
lyamatosan betakarítható a csicsóka, melynek virága nyáron díszített. Ezt a 
növényt most egy másik, hazánkban nem termő különlegességgel fogjuk ki-
egészíteni: megvizsgáljuk, hogy miért jó az avokádó?!

Az avokádó egy a babérfélék családjába tartozó örök-
zöld fa termése, mely alakját tekintve – fajtájától 

függően – lehet ovális, kerekded vagy körte formájú. 
Héja lehet fényes, sima, máskor ráncolt de kemény. Szí-
ne a zöld árnyalatokon át a mély liláig, barnáig változhat.  

A más néven avokádókörtének vagy aligátorkörtének 
nevezett gyümölcs Közép-Amerikából származik, de a ha-
zánkba érkező fajták jöhetnek Peruból, Chiléből, Brazíliá-
ból, és még Dél-Afrikából, Indonéziából vagy Izraelből is. 

Nem is gondolnánk mi magyar fogyasztók, hogy egy 
avokádó nagysága elérheti az akár 30 cm hosszúságot és 
a 10–15cm szélességet is! 

A terméshús a héj alatt a világoszöldtől a fehéren át a 
krémszínűig változik, állaga a vajhoz vagy a főtt tojásfe-
hérjéhez hasonló, natúr íze enyhén a dióéra emlékeztet. A 
terméshúsban „ül” az esztétikai értékkel bíró gömbölyded 
kőmag. 
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rá, ami a gyümölcs külleméből fakad. Manapság egyre 
többen ismerik és keresik, mivel számos jótékony életta-
ni hatást kötnek hozzá. Része lehet a szív- és érrendsze-
ri védelmet segítő diétának, jótékony a koleszterinszint 
csökkentésben, antioxidáns hatása pedig számos beteg-
ségben és azok megelőzésében jól jön, így diabéteszben 
is kiemelten javasolt. Zöld színű olaja gazdag egyszeresen 
telítetlen zsírsavakban, mely nagyon könnyen avasodik! 
Használható ugyan főzésre, de sokáig nem tárolható; 
szükséges, hogy hűvös, fénytől védett sötét helyen tart-
suk. A kozmetikai ipar széles körben alkalmazza. 

Ha avokádót szeretnénk fogyasztani, akkor vásárláskor a 
héj épségét figyeljük, de felhasználás előtt hagyjunk időt 
az érlelődésre, mivel az érett gyümölcs húsának felülete 
puha, ugyanakkor ellenálló is. Az érlelés legegyszerűbb 
módja, ha a még kemény avokádót egy néhány napra pa-
pírzacskóba helyezett banán mellett tároljuk.

Az avokádó tápanyagjellemzői

100 g avokádó tartalmaz 120–170 Kcal-t (átlag: 160 Kcal 
– zsírtartalom függvényében), 2 g fehérjét, átlag 14,6 g 
zsírt, 8,5 g szénhidrátot, 6,7 g rostot. Glikémiás indexe 
alacsony. Ásványi anyagai: kálium, nátrium, cink, magné-
zium, foszfor, vas. Vitaminjai: A, B1, B2, B3, B6, C, E, K, 
folsav.

Fontos, hogy tudjunk magas K-vitamin tartalmáról, emi-
att az avokádó a véralvadást gátló gyógyszerek használata 
mellett ellenjavallt, vagy csak mértékkel fogyasztható!

Felhasználás

Az avokádó semleges íze lehetővé teszi, hogy édes és 
sós irányban egyaránt elkészíthessük. Része lehet salá-
táknak, turmixoknak, leveseknek, köreteknek húsok vagy 
halak mellé, lehet belőle „mártogatóst” vagy szendvics-
krémet csinálni, de jégkrém, sütemény, vagy desszert is 
készíthető belőle.

A CSICSÓKA
(HELIANTHUS TUBEROSUS L.)

Ez a mi éghajlatunkon magról nem szaporodó, állat 
és ember számára egyaránt hasznos gumós növény, 

őshazáját tekintve Észak-Amerikából származik. Az itt élő 
indiánok által napgyökérnek hívott zöldség íze főve talán 
az articsókáéra emlékeztet leginkább. Nyersen inkább a 
krumplihoz, a retekhez vagy a karalábéhoz esetleg az al-
mához hasonlítják, innen a „földi alma” elnevezés is. Nem 
keverendő össze az édesburgonyával vagy batátával!

Megjelenését tekintve göröngyös, egyenetlen héja fe-
szes, színe világos barna, rózsaszínes-fehér.

Termesztése rendkívül egyszerű, mert ha egyszer a föld-
be ássuk, nagyon könnyen elszaporodik, a gumó a téli 

fagyban sem pusztul ki. Nyáron a napraforgóra emlékez-
tető sárga virágzattal ajándékoz meg minket.

Táplálkozás-élettanilag nagyon hasznos, méltatlanul 
mellőzött nyersanyagunk. Szénhidráttartalma nem ke-
ményítő alapú, hanem ún. polifruktozán inulin rostokban 
gazdag. Az inulin egy olyan poliszaharid (összetett cukor), 
amely édes ízű, de mégis másként hasznosul, mint a cukor 
(glükóz), mivel sem a szájban, sem a tápcsatorna más sza-
kaszán nem termelődik olyan enzim, amely ezt hasítani 
tudná. Csak a vastagbél baktériumflórája kezdi bontani, 
amely folyamat jelentős mennyiségű gázképződéssel jár. 

A csicsóka tápanyagjellemzői általában 

Energiatartalma 100 grammban 73 kcal, szénhidráttar-
talma 17,4 g, ebből 1,6 g élelmi rost. Glikémiás indexe 
alacsony. 100 g termék zsírtartalma teljesen jelentékte-
len: 0,2–0,4 g; fehérje tartalma: 2 g. Vitaminjai közül A, C, 
niacin és folsavtartalma említésre méltó. Az ásványi anya-
gok közül a káliumot, foszfort kell megemlíteni, de magné-
zium, kálcium és vastartalma is kiemelhető.

Felhasználása 

A csicsóka nyersen üdítő, friss ropogós zöldség hatását 
kelti, mely így zöldségsalátában (ecetes/olajos vagy majo-
nézes dresszinggel) de gyümölcssalátákban, gyümölcsös 
turmixitalnak is megállja helyét. 

A csicsóka lehet főzelékek, levesek része, kipróbálhatjuk 
belőle a hasábcsicsókát vagy a csicsókapürét is. Elkészít-
hetjük rakott, csőben sült és töltött ételnek is. 

Levéből üdítőitalt is próbáltak készíteni.
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AVOKÁDÓS ÉS CSICSÓKÁS RECEPTEK

Avokádós csokoládé krémdesszert  
(3 főre)

Hozzávalók:
1/2 db banán (5 dkg) 
100 g avokádó, 
0,5 dl 1,5%-os tej
15 g holland kakaópor (1 púpos evőkanál), 
ízlés szerint eritrit vagy más édesítőszer 
(friss/fagyasztott gyümölcs)

Elkészítés:
A „friss vagy fagyasztott gyümölcsön” kívül tegyünk 

minden hozzávalót a turmixgépbe, és pürésítsük krémes 
állagúra. 

A gyümölcs, melyet a tetejére választunk pikáns legyen: 
málna, ribizli, meggy, kivi…

Tápanyagtartalom – 1 adagban (pikáns gyümölcs-feltét 
nélkül):

Energia:  85,6 Kcal, Fehérje: 2,4 g, Zsír:5,7 g, Szénhidrát: 
7,9 g

Avokádókrém pirítósra (2 főre)
Hozzávalók: 

1 db avokádó (20dkg)
1 gerezd zúzott fokhagyma
1⁄2 fej vöröshagyma – 3-4 dkg
pár csepp citromlé
1 evőkanál 20%-os tejföl
ízlés szerint só és törött bors

Elkészítés:
Az avokádót „kifordítjuk” a magjából (hosszában kör-

bevágjuk a mag körül és egy csavaró mozdulattal ketté-
választjuk), hámozás után apró darabokra vágjuk. Hoz-
záadjuk a zúzott fokhagymát, a reszelt vöröshagymát, a 
citromlevet, sóval, borssal ízesítjük, a tejfölt is hozzáke-
verjük és jól összeturmixoljuk. Pirítósra kenve fogyasztjuk, 
de natúr tortilla chips-sel is kóstolhatjuk.

Tápanyagtartalom – 1 adagban (pirítós vagy tortilla nél-
kül):

Energia: 184 Kcal, Fehérje: 2,5 g, Zsír:15,9 g, Szénhidrát: 
11 g



Heti mintaétrend  
és receptek:
Cseri-Holzmann Brigitta
dietetikus
www.mitegyel.hu

Csicsókás zabzsemle (4 főre)
Hozzávalók: 

30 dkg csicsóka
25 dkg zabpehelyliszt
25 dkg teljes kiőrlésű liszt
30 g élesztő + 1 teáskanál édesítő
1 teáskanál só, bors (vagy ízlés szerint) 
2,5 dl víz

Elkészítés:
Sós vízben megfőzzük a csicsókát. Ha kihűlt lehúzzuk a 

héját, majd krumplinyomóval vagy villával összetörjük. A 
langyos vízben elkeverjük az édesítőt, belemorzsoljuk az 
élesztőt és hagyjuk felfutni. A liszteket összekeverjük, be-
letesszük az összepasszírozott csicsókát és az élesztőt így 
lágy tésztává gyúrjuk össze. Ha kell, még adjunk hozzá 
lisztet vagy vizet, de a tészta ne ragadjon, majd kelesszük 
egy órát. 200 fokra előmelegítjük a sütőt. A kelesztés után 
lazán átgyúrjuk a tésztát és tetszőleges méretű zsemléket 
gyártunk belőlük, amiknek a tetejét késsel keresztbe be-
vághatjuk. Sütés előtt hagyjuk a tepsiben 20–25 percet kel-
ni, utána kb. 20–25 percet süssük, míg megpirul a teteje.

Tápanyagtartalom –  az egész adagban:
Energia: 2197 Kcal, Fehérje:78,2 g, Zsír: 21,8 g, Szénhid-

rát: 412,1 g

Csőben sült csicsóka (3 főre)
Hozzávalók: 

0,5 kg csicsóka,
2 dl tejszín,
3 tojás,
5 dkg karaván sajt
só, bors, rozmaring.

Elkészítés:
A csicsókát tisztítsuk meg (héját sikáljuk meg, hámoz-

zuk le), és vékony karikákra vágva szórjuk bele egy tálba. 
Fűszerezzük sóval, borssal, rozmaringgal, adjuk hozzá a 
tejszínt és a három tojást. Keverjük össze a masszát. Önt-
sük az egészet egy jénai tálba, szórjuk meg a reszelt kara-
ván sajttal és alacsony hőfokon süssük meg (sütési idő kb. 
25–30 perc).

Tápanyagtartalom – 1 adagban:
Energia: 388 Kcal, Fehérje: 14,8 g, Zsír: 22,3 g, Szénhid-

rát: 33,3 g

Csicsóka krémleves (3 főre)
Hozzávalók: 
A leveshez:

60 dkg csicsóka
2 db közepes fehérrépa (20 dkg)
7 dl zöldség alaplé
1 közepes db salottahagyma (15 dkg)
2 ek olívaolaj
1 dl habtejszín
só és bors, ízlés szerint

A tálaláshoz:
10 dkg dió
5 dkg márványsajt

Elkészítés:
A csicsókát és a fehérrépát megtisztítjuk, kockákra vág-

juk. A finomra vágott salotta hagymát az olívaolajon meg-
futtatjuk, hozzáadjuk a zöldségeket majd néhány percig  
pirítjuk.  Felöntjük az alaplével, sóval és borssal ízesítjük. 
Lefedve, közepes lángon puhára főzzük a zöldségeket.  
Botmixerrel pürésítjük, majd szitán átpasszírozzuk. Hozzá-
adjuk a tejszínt, ha szükséges, teszünk még bele sót/ bor-
sot és összeforraljuk. Szárazon felhevített serpenyőben a 
dióbelet enyhén megpirítjuk. Dióval és kéksajt kockákkal 
tálaljuk.
Tápanyagtartalom – 1 adagban:

Energia: 649 Kcal, Fehérje: 14,1 g, Zsír: 43,7 g, Szénhid-
rát: 57 g
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DIÓS ÉS MÁKOS BEJGLI

Hozzávalók: 
Tésztához:

30 dkg finomliszt
5dkg teljes őrlésű liszt 
12 dkg sütőmargarin
2 dkg élesztő
2 tojássárgája
0,5 dl tej
½ mokkáskanál cukor
csipetnyi só

Diós töltelékhez:
20 dkg darált dióbél 
5 csapott evőkanál Canderel édesítőpor
2 db reszelt jonathán alma
½ citrom héja 
1 tojásfehérje a bekenéshez

Mákos töltelékhez:
20 dkg darált mák
5 csapott evőkanál Canderel édesítőpor
2 db reszelt jonathán alma
½ citrom héja
1 tojásfehérje a bekenéshez

Elkészítés:
� A liszteket és a margarint elmorzsoljuk. 
� Az élesztőt a meglangyosított tejbe belekeverjük az 

édesítőporral és ½ mokkás kanál cukorral együtt, és 
kb. 5 percig hagyjuk „felfutni”.

� A felfutott élesztős tejet a margarinos liszthez önt-
jük. Hozzáadjuk a tojások sárgáját, a sót, és jól ösz-
szedolgozzuk. A tésztát két cipóba osztjuk. A cipókat 
lisztezett nyújtódeszkára tesszük, a cipók tetejét is 
belisztezzük, konyharuhával letakarjuk, és langyos 
helyen kelesztjük egy órán keresztül. 

� Közben elkészítjük a diós tölteléket: kb. 0,5 dl vizet 
felteszünk forrni, beleszórjuk az édesítőport, amikor 
együtt felforrt, hozzáöntjük a darált dióhoz. Ezután 
még hozzáadjuk a reszelt almát, a reszelt citromhé-
jat, majd ezeket jól összedolgozzuk.

� Elkészítjük a mákos tölteléket is: kb. 0,5 dl vizet fel-
teszünk forrni, beleszórjuk az édesítőport, amikor 
együtt felforrt, hozzáöntjük a darált mákot. Ezután 
még hozzáadjuk a reszelt almát, a reszelt citromhé-
jat, majd ezeket jól összedolgozzuk.

� A megkelt cipókat lisztezett nyújtódeszkán ½ cm vé-
konyra kinyújtjuk (négyszögletes formára), s egyikre 
rákenjük a diós másikra a mákos tölteléket. Felteker-
jük őket, a két végüket kissé benyomkodjuk, és ki-
kent tepsibe tesszük.

� A két rúd közt hagyjunk legalább két-három ujjnyi tá-
volságot. A kissé felvert tojásfehérjével megkenjük a 
tetejüket, és egy órán át hűvös helyen pihentetjük. 
Ezután újra megkenjük tojásfehérjével, és fél óráig 
szobahőmérsékleten tartjuk. Előmelegített, forró, 
gőzös sütőben (a gőztermeléshez tegyünk a sütőbe 
egy vízzel teli lábast) barnás-pirosra megsütjük. Csak 
akkor vegyük ki a tepsiből, ha már teljesen kihűlt. 

Tápanyagtartalom – a diós bejgliben – 1 rúdban:
Energia: 3571 Kcal, fehérje: 85 g, zsír: 223 g szénhidrát: 

278 g

Tápanyagtartalom – a mákos bejgliben – 1 rúdban:
Energia: 3338 Kcal, fehérje: 130 g, zsír: 299 g szénhidrát: 

345 g



64  | DIABFÓRUM 

Le
vé

l-v
ál

as
z

Tisztelt dr. Fövényi József Főszerkesztő Úr!
Kisfiamat nemrégiben diagnosztizálták 1-es típusú 

diabétesszel és bár mindent megtettem, hogy megfe-
lelő mennyiségű és minőségű szakirodalmat találjak, a 
Diabforum-ra csak most bukkantam rá.

A legfrissebb számban a Nyugtalanító gondolatok. 
c. írása mélységesen megdöbbentett, nem gondoltam 
volna, hogy a cukorbetegek ennyire passzívak.

Szeretném a véleményét és a tanácsát kérni egy konk-
rét témában. Egy ismerősöm OmniPod-dal kezeli az 1-es 
típusú diabéteszét. Utána olvastam, nagyon tetszik ez 
az inzulin adagolási mód, de sajnálattal értesültem róla, 
hogy hazánkhoz legközelebb csak Ausztriában beszerez-
hető, nagyságrendileg évi 4000 EUR áron, ami nagyon 
sok. Az Ön véleménye szerint van-e értelme és orvosi 
indoka az OEP-hez benyújtani kérelmet, hogy támogas-
sák (részben vagy egészben)? Nincsenek mélyreható is-
mereteim ugyan a pumpáról, de amit tudok róla, annál 
az OmniPod szimpatikusabbnak, praktikusabbnak és 
biztonságosabbnak tűnik. Eddig ezt a kérdést többször 
felvetettem sorstársak körében, de mindenki lebeszélt a 
tovább lépésről. Ön mit gondol, mit tanácsol?

Nagyon megköszönöm szíves válaszát és értékes gon-
dolatait, nagyban segítene a tovább lépésben.

Tisztelettel: S. Rita 

A levelet továbbítottam a „pumpa szakértő” Kocsis 
Győző főorvos munkatársamnak, aki alábbiakat vála-
szolta:

Tisztelt Tanár Úr!
Az említett inzulinpumpa az un. „pacth” pumpák közé 

tartozik, azaz a felhelyezett eszközben van a motor, a tar-
tály, melyet külső távirányítóval kell kezelni, minden cse-
re közben el kell dobni a testre helyezett eszközt (motor, 
tartály).

A legnagyobb különbség, hogy nincs kanül.
Elsősorban a német nyelvterületen, (Németország, 

Ausztria) használják Európában. Nem lett akkora és átütő 
siker, mint várták, többször fordul elő vele technikai prob-
léma. 

Az adagolás, a terápia alapjaiban nincs különbség egyéb 
pumpakezelésekhez képest, azt gondolom, hogy felesle-
ges bárkinek evvel az idejét, energiáját pazarolni, ha pum-
pa mellett dönt valaki, akkor javasolnám neki a Magyaror-
szágon elérhető Minimed 640g rendszert!

Üdvözlettel:
Dr. Kocsis Győző

A főszerkesztő válasza:

Tisztelt S. Rita!
Köszönöm megtisztelő megkeresését. Magazinunk egyik 

korábbi számában társszerkesztőm, Soltész Gyula gyer-
mekgyógyász professzor már beszámolt a „patch” típu-
sú, kanül nélkül működő inzulinpumpákról, melyek egyik 
fajtája az OmniPod. A szakirodalomban havonta legalább 
tucatnyi közlemény jelenik meg az inzulin pumpakezelés-
ről, melyek közül mindig szemlézek legalább egyet. E köz-
leményekben gyakorlatilag soha nem foglalkoznak a patch 
pumpákkal, melynek több oka van. Az egyik a magas ár-
fekvése, mely érthető, hiszen rendszeresen nem csupán a 
kanűlöket és inzulin tartályokat, hanem a pumpa motorját 
és elektronikáját is 3 naponta el kell dobni. A másik az, hogy 
hozzá nem csatlakoztatható folyamatos szöveti glukóz mo-
nitorozó szenzor. E nélkül pedig abszolút testre szabott és 
szükség szerint módosítható inzulinadagolás, valamint a 
hipo- és hiperglikémiás epizódok minimumra csökkenté-
se nem érhető el. A jelen fejlesztések kivétel nélkül a zárt 
rendszerű, szenzorral kombinált pumpakezelés irányába 
mutatnak, melyek közel optimális változata hazánkban is 
rendelkezésre áll a Medtronic Minimed 640G rendszer ré-
vén. Ráadásul indokolt esetben gyermekek számára nem 
csupán a pumpakezelés, hanem a még ennél is költsége-
sebb glukózmonitorozás terheit is felvállalja az OEP. 

Mindezeket figyelembe véve fenti eszközzel történő 
pumpakezelést javasolok kisfia optimális anyagcsere ve-
zetéséhez, melyet értelemszerűen meg kell beszélni a 
gyermek gondozó orvosával. Fentiekben már olvashatta 
tanítványom és munkatársam, Kocsis Győző belgyógyász-
diabetológus levelét, aki a legtöbb (80 felett) pumpával 
kezelt felnőtt cukorbeteget gondozza Magyarországon és e 
területen abszolút szakértő. Természetesen bármely továb-
bi felmerülő kérdése esetén állok szíves rendelkezésére.

Jó egészséget kívánva üdvözlöm:
Fövényi József dr.

Sárosi Rita válasza:

Tisztelt dr. Fövényi József Tanár Úr!
Nagyon szépen köszönöm gyors és szakszerű, valamint 

egy olyan laikus számára is, mint én, érthető válaszát. 
Külön hálás vagyok, hogy tanítványa levelét is elküldte. 
Egy kicsit most lankadt az OmniPod iránti lelkesedésem, 
bár a pumpától még mindig ódzkodom. Kisfiam jelenleg 
pen-es, jó vércukor értékeket tudunk elérni, valószínűleg 
a „mézeshetek” miatt. Már előre fel szeretném azonban 
térképezni a lehetőségeket arra az esetlegesen bekövet-
kező helyzetre, amikor nem lesznek jó vércukorértékei.

Köszönöm szépen, tisztelettel: S. Rita

BETEG KÉRDEZ – ORVOS VÁLASZOL  
OLVASÓI LEVÉL-VÁLASZ
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Kedves Rita!
Levelem alá idemásolom a Soltész Gyula professzortól 

ma kapott válaszlevelet, akinek érvelését kiegészíteném 
azzal, hogy az OmniPod vevőegységében lévő vércukor-
mérő csíkját külön kell beszerezni, valószínűleg itthon 
nem kapható és a folyamatos glukózmonitorozás sem mű-
ködik ezzel a pumpával együtt.

Üdvözlettel:
Fövényi József dr.

Kedves Jóska!
Az ADA 2008-ban tartott kongresszusán ismertem meg 

az OmniPod-ot, kaptam is belőle mutatóba egyet, amit az-
óta is vitrinemben őrzök, mert élesben sajnos soha sem 
került alkalmazásra. A mellékelt kis írásom a Cukorbeteg 
Élet 2008/7-8. számában jelent meg, nyilván azért nem 
emlékeztél rá, mert név szerint nem említem a készüléket. 
Nekem nagyon szimpatikus és „gyermekbarát” volt, mé-
rete és infúziós szerelék nélküli mivolta miatt.

Néhány éve felbukkant egy potenciális hazai forgalmazó 
is, megint kaptam egy – még kisebb és laposabb, újabb 
generációs OmniPod-ot a vitrinembe (ahol a legelső in-
zulinpumpát is őrzöm, amit még egy Szokol rádió elem 
hajtott és az inzulin egy gumiszalaggal felerősített egyszer 
használatos fecskendőben volt – ma is teljesen működő-
képes!), de folytatás nem lett.

A pumpa-kezelés gyermekkori indikációja ettől függet-
lenül nem egyszerű.

Bár életkorom miatt is hajlamos vagyok a konzervati-
vizmusra, azt mondanám, hogy „Nicht geschossen, nicht 
getroffen”, és ha a gondozó orvos vállalja (saját kompeten-
ciája valamint a szülők és a gyermek ismeretében), nem 
feltétlenül beszélném le őket erről a lehetőségről. Az OEP 
pedig elvileg épp úgy támogathatja ezt a pumpát is, mint 
a többit. Ha nem válik be, visszatérhetnek a pen kezelésre.

Baráti üdvözlettel
Soltész Gyula

Kedves dr. Fövényi József Tanár úr!
Nagyon szépen köszönöm ismételt gyors válaszát! 

Nagyon jól esik, hogy két kollégájával is konzultált ilyen 
rövid időn belül az OmniPod kapcsán, és elküldte a véle-
ményüket. Megtisztelve érzem magam, hogy egy ilyen 
szaktekintély, mint Ön, veszi a fáradságot, és utánajár a 
kérdéseimnek. Nem tudom szavakkal kifejezni, mennyire 
hálás vagyok. A következő számban pedig szívesen olvas-
nám dr. Soltész Gyula professzor úr írását az OmniPodról.

Tisztelettel és köszönettel: S. Rita

Moncsi levele a diabforum.hu oldalról:

Kedves Fövényi Professzor Úr! 
Ha én egyszer leírom, hogy 5 éve 1-es típusként 41 éve-

sen megkapva, mit csináltak, és mit nem csináltak velem itt 
ebben az országban, akkor biztosan vehetem a sátorfám, 

nem hogy pumpa, de még DexcomG4 sem lesz, és akkor ha-
lott leszek... (így is lehet, ha nem találunk kellő mennyiségű 
szponzort, aki fizeti rajtam a gépek önrészét, mert a 2002 
óta nem emelt közalkalmazotti fizetésem? nem elég még 
eltartani sem magam, nem hogy egy gyereket, meg egy 
lakást, egyedül! 3 autoimmun betegséggel 53% rokkant-
ként, 8 órában húzok mindennap, kénytelen vagyok, mert 
éhen halnánk! Pedig kérem, elég lenne már 4 óra munka. 
És nem tehetem, mert 46.000 forint rokkant nyugdíjból 
éheznénk. Sokan félnek, ezért nem írják le a véleményüket! 
Mert mondjuk meg őszintén, erről már tetszett cikkezni, 
mi vagyunk a munkáltatók álma! Ha megmondjuk, azért 
nem vesznek fel dolgozni, ha meg nem mondjuk meg, akkor 
meg azért, mert egyszer úgy is rosszul leszünk. Én szívesen 
leírnám egy cikkben mit érez, mit él át egy 1-es típusú cu-
korbeteg és holnap már vehetném a sátorfám. Különben itt 
szeretném megköszönni, azt a több évtizedes csodálatos 
munkát amit minden cukorbetegért tetszett tenni! Szerin-
tem ezzel mindenki egyetért! 

Jó egészséget, és még sok munkával töltött évet kívánok szeretettel
Moncsi

A főszerkesztő válasza:
Kedves Moncsi!
Köszönöm, hogy megkeresett levelével, melyet mélyen át-

hatott a rendkívül nehéz életkörülményei miatt érzett kese-
rűség. Amit leír, nagyon elszomorító, annál is inkább, mivel 
nem egyedi az esete, sok tízezer „részben” lerokkantosított 
nyugdíjas és több százezer minimális jövedelemből élő em-
ber sorsa hasonló a Magáéhoz. Ehhez nem tudok mit hoz-
zátenni, ezen a helyzeten mi orvosok és egészségügyi dol-
gozók sokat nem tudunk segíteni, már ameddig egyáltalán 
marad orvos és szakdolgozó országunkban…

Ami viszont a megszólalástól való félelmét illeti, azzal nem 
értek egyet. Ha fél felvállalni nevét (mondjuk tényleg ok-
kal), akkor is megszólalhat, mint ahogy a túltengő interne-
tes blogokban minden jót és főként rosszat, sokszor erősen 
eltúlozva és minősíthetetlen stílusban leírnak az emberek. 

Direkt azért nem válaszoltam azonnal levelére, mert kér-
dezősködtem sok tucat 1-es típusú betegemnél, előnyt vagy 
hátrányt jelent-e munkavállalásukban a cukorbetegség. Év-
tizedekkel korábbi sok negatív tapasztalatomat megcáfol-
va, ma már a munkavállalóknál a diabétesz alig jön számí-
tásba. Egyetlen betegem se veszítette el állását, azért mert 
cukorbeteg, sőt hátrányban se részesült. Betegeim között 
nagyon sok a diplomás, de van szakmunkás is. Jó hogy le-
írta problémáit, melyeket így közzétehettem. Még jobb 
lenne, ha mint felvetette, valóban le is írná, hogy mit érez 
egy cukorbeteg – természetesen név nélkül. Kérem, tegye 
ezt meg. Kívánom, hogy a jövőben mind a Maga, mind a 
hasonló problémákkal küszködő elszegényedett honfitársa-
ink sorsa javuljon megfelelő kormányzati lépések nyomán 
– bárcsak mielőbb sor kerülne ezekre.

Üdvözlettel:
Fövényi József dr.
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