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Diabéteszes ambuláns 
szakellátás egy régi  
szereplő szemszögéből

A Diabetologia Hungarica hasáb-
jain most megjelent, Magazinunk 
hasábjain referált dolgozat roppant 
súlyos tényekkel szembesít: 730.000 
2-es típusú cukorbeteg ambuláns 
szakellátására 14 milliárd Ft jut 
évente. A felnőtt szakellátás számait 
a szakma jól ismeri: országosan 182 
– meglehetősen egyenetlenül elosz-

tott – szakellátó helyen mintegy 670, nagyrészt diabetológus licenszvizsgával is ren-
delkező szakorvos áll a betegek rendelkezésére, közülük számosan 2-3 ambulancián is 
dolgoznak. Országosan tehát közel 1.100 cukorbeteg jut(na) egy szakorvosra. 

Próbálok a számok mögé nézni a saját magam által legjobban ismert szakambulan-
cia – mely közel 40 éve még mindig saját munkahelyem – adatai alapján. Szakren-
delőnkben 11 orvos dolgozik: 4 közülük, jómagamat is beleértve, 73-81 év közöttiek, 
akik heti 50 órában 1.800 beteget gondozunk, mely évi 4 betegvizit keretében mint-
egy 7.200 orvos-beteg találkozót jelent. Mind a négyen támogatóként, fizetés nélkül 
látjuk el feladatainkat. Mellettünk 7, belosztályokon dolgozó szakorvos működik, heti 
40 órában, mintegy 1.000 beteget gondozva. Ők a szakambulancián végzett munkáért 
szintén nem kapnak külön díjazást, e tevékenységet zömmel osztályos munkaidejükön 
túl, ingyen látják el. Mindössze négy szakasszisztens kap a kórháztól havi fizetést. Ezen 
2.800 beteg mellett legalább évi 1.000–1.500 esetben nyújtunk konzíliumot a házi-
orvosoknak és adunk javaslatot korszerű vércukorcsökkentő készítmények receptre 
történő felírására 1 éves időtartamra. Gondozott betegeink jó 50%-a a feltétlenül szak-
gondozást igénylő 1-es típusú betegekből kerül ki, tehát csupán másfél ezret tesznek 
ki a gondozott, nagyrészt inzulinnal kezelt 2-es típusú betegek.

Ma már a cukorbetegeket az alapellátás szintjén és az ambuláns szakellátás kereté-
ben tökéletesen el lehet(ne) látni úgy, hogy kórházi felvételre csak igen ritka esetben 
szoruljanak, közülük is inkább az idősebb korosztályhoz tartozók. Mi kellene mindeh-
hez? Elegendő számú, zömmel fiatal, korszerű szaktudással rendelkező háziorvos és 
legalább jelenlegi kétszeresét meghaladó számú belgyógyász-diabetológus. Mindkét 
szinten olyan anyagi és szakmai feltételeket kellene biztosítani, hogy az orvosok indít-
tatva legyenek e tevékenységre és külföldre való távozás helyett itthon próbáljanak 
részt venni a diabéteszesek ellátásában, gondozásában. Mindehhez elegendő lenne 
a kórházi költségeket csupán egyharmadával csökkenteni és a pénzt az alapellátás és 
a szakellátás felé irányítani. Nagyon hamar mérsékelhető lenne a kórházak igénybe 
vétele. Persze, mindezeken felül feltétlenül szükség lenne jelentősen megemelni az 
egészségügy finanszírozását is, mert jól látjuk: hosszú távon nem tartható fenn csu-
pán az orvosok elhivatottságára alapozott diabéteszes szakellátás azon egyszerű okból, 
hogy az idősebb, jelenleg a meghatározó munkát végző generáció 10–15 éven belül 
egyszerűen kihal. És akkor mi lesz a cukorbeteg ellátással?

Meghitt ünnepeket és egészségben gazdag Boldog új évet 
kíván a szerkesztőtársak nevében is,
      a főszerkesztő:
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A kéziratokat, fotókat az 
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m BÚCSÚ SÁMÁN ANCSÁTÓL

Sámán Miklósné 1937-ben szü-
letett. A múlt század nyolcvanas 

éveiben egy szolgáltató szövetkeze-
tet vezetett a főváros VII. kerületé-
ben, amikor 1980-ban jelentkeztek 
nála a 2-es típusú cukorbetegség 
tünetei. Mivel a Péterfy Sándor-utcai 
Kórházban már akkor széleskörű is-
mertséggel rendelkező diabetológiai 
szaktevékenységet folytattunk, rög-
tön bennünket keresett fel és így 
1981-től haláláig osztályunkon, majd 
pedig szakrendelőnkben állt kezelés-
gondozás alatt. 

1980-ban kezdtek megalakulni a 
főváros különböző kerületeiben a cu-
korbeteg klubok, köztük ez év őszén 
a VII. kerületi Cukorbeteg Klub is. En-
nek Sámán Miklósné, akit akkor már 
mindenki Ancsának nevezett, 2-3 év 
alatt a „spiritus rector”-ává vált és 
szervezői aktivitásával kiemelkedett 
a klubtagok közül. Miután szerettük 
volna a klubformát magasabb szint-

re emelni, 1986-ban Sámán Ancsával 
együtt beadtuk a Belügyminisztéri-
umba kérelmünket a „Cukorbetegek 
Budapesti Egyesülete” alapításának 
engedélyezéséhez, melyet egy év 
múlva pozitívan bíráltak el és ennek 
nyomán 1987. július 1-én – az or-
szágban először – megalakulhatott a 
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete, 
melynek elnökévé 3 évvel később Sá-
mán Ancsát választották.

Mint elnök, Ancsa roppant agilis 
volt. Minden tőle telhetőt megtett 
egyrészt az Egyesület felvirágoztatá-
sáért, hasznosságának optimalizálá-
sáért, másrészt kerületenként forszí-
rozta a kerületi cukorbeteg klubok 
létrehozását. Minden erejét, kiváló 
szervezőkészségét latba vetette azért, 
hogy minél több cukorbeteg látogas-
sa rendszeresen a rendezvényeket és 
minél több fontos információ eljus-
son a betegekhez. Ennek érdekében 
Ancsa kezdeményezte 1992-ben a 
„Budapesti Cukorbetegek” évente 
négyszer megjelenő újság formátu-
mú 8 oldalas információs kiadvány 
létrehozását is.

Ancsa hónapról-hónapra, évről-év-
re nagy ügybuzgalommal szervezte 
mind a klubok, mind az Egyesület 
összejöveteleit, a betegtovábbképzé-
seket neves diabetológusok és diete-
tikusok részvételével. Ha egy rendez-
vényhez anyagi háttérre volt szükség, 
Ancsa azt is mindig megszerezte: az 
egyesület kiemelkedő támogatója 
volt a 77 Elektronika Kft.

A legnagyobb rendezvények az 
1991-től évente megrendezett „Dia-
bétesz Világnapok” voltak, melyekre 
számos alkalommal az Almássy-téri 

Szabadidő Központban, a XII. kerüle-
ti MOM Kulturális Központban, vala-
mint az Uránia Nemzeti Filmszínház-
ban került sor, esetenként 500–1000 
fő részvételével. Ancsa mindig gon-
doskodott a rendezvények körülte-
kintő megszervezéséről és a kiemel-
kedő előadókról.

Ancsa egyszerűen fáradhatatlan 
volt. Tevékenysége csúcsán, az ezred-
fordulót követően a fővárosban 21 
cukorbeteg klub működött és közülük 
számos klub évi 8–10 összejövetelt 
tartott. Minden évben egy-két alka-
lommal elvitte a klubvezetőket két 
napra egy festői környezetben lévő 
hotelbe, neves előadók meghívásával 
gyarapította diabétesszel kapcsolatos 
ismereteiket és megbeszélte velük a 
jövőbeli feladataikat. 

Mindezek mellett Sámán Ancsa na-
gyon szerény, mindenki iránt szere-
tettel telt, végtelenül kedves szemé-
lyiség volt. Élete utolsó harmadában 
a kényszerű betegségéből igyekezett 
a maximális hasznot kihozni elsősor-
ban nem önmaga, hanem sorstársai 
számára. Ami nagyon kevés ember-
nek sikerült, a hátrányt előnnyé vál-
toztatta, nem „szenvedett” a cukor-
betegségben, hanem miután önmaga 
szakmai segítséggel állapota urává 
tudott válni, minden igyekezetével 
azon volt, hogy erre másokat is eljut-
tasson és rajtuk keresztül a jövő nem-
zedékek is profitáljanak, lehetőség 
szerint kerüljék el a diabéteszt. Ancsa 
az őket ismerők emlékezetében „fo-
galomként” marad meg még hosszú 
időn keresztül.

Dr. Fövényi József

Elbúcsúztunk Sámán Ancsától, aki a Cukorbetegek Budapesti Egyesületének 23 éven 
keresztül elnöke volt
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Jelenleg rendelkezésre álló korábbi  
tablettás vércukorcsökkentők

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

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

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

Acarbose: Glucobay, Acarbose 
Pioglitazon: Actos, 

• Pioglitazon+metformin: Competact 
Metformin: Merckformin, Adimet, Meforal, Metfogamma, 
Metformin, Mylmet, Stadamet 

Mindezek összesen 131 fajta néven, ill. adagolásban 
és kiszerelésben

DPP-4 gátlószerek, gliptinek

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

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

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

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

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

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

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

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

1x naponta

MAGYARORSZÁGON FORGALMAZOTT 
VÉRCUKORCSÖKKENTŐ TABLETTÁK ÉS INJEKCIÓS 
KÉSZÍTMÉNYEK (2016. DECEMBER)

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

ron, előretöltött toll
Ultra gyorshatású analóg inzulinok étkezés előtt 0–10 
perccel adagolva
• Humalog, NovoRapid, Apidra. Patron, előretöltött toll
Közepes hatástartamú NPH inzulinok
• Insulatard, Humulin R, Insuman basal. Ampulla, pat-

ron, előretöltött toll
Humán gyorshatású és NPH inzulinok keverékei, étke-
zés előtt 30 perccel adagolva
• Humulin M3, Insuman Mix 25:75, 50:50. Ampulla, 

patron, előretöltött toll

Ultra gyorshatású és NPH analóg inzulin keverékek ét-
kezés előtt 0–10 perccel adagolva
• NovoMix 30, HumalogMix 25:75, 50:50. Patron

Hosszú hatástartamú analóg inzulinok

• Glargin inzulin: Lantus, Abasaglar. Patron, előre töl-
tött toll

• 300 E/ml töménységű glargin inzulin: Toujeo. Előre 
töltött toll

• Detemir inzulin: Levemir. Patron
• Degludek inzulin: Tresiba. Előre töltött toll
• Degludek inzulin+liraglutid keveréke: Xultophy. Előre 

tötött toll

GLP-1 hatást utánzó injekciós  
készítmények

Exenatid: Byetta, napi 2 injekció
Liraglutid: Victosa, napi 1 injekció
Lixisenatid: Lyxumia, napi 1 injekció
Tartós hatású exenatid: Bydureon, heti 1 injekció
Tartós hatású dulaglutid: Trulicity, heti 1 injekció
Hosszú hatástartamú degludek inzulin+liraglutid keveré-
ke: Xultophy, napi egyszeri alkalmazásra

SGLT-2 gátló szerek

Dapagliflozin: 
Forxiga, 5mg, 10 mg, 1x naponta
Dapagliflozin+metformin: 
Xigduo, 5+1000 mg 2x naponta
Empagliflozin: 
Jardiance, 10mg, 25 mg, 1x naponta
Empagliflozin+metformin: 
Synjardy, 5+850, illetve 5+1000 mg, naponta kétszer

Inzulinkészítmények (21 fajta)
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Először a hazai diabetológia törté-
netében meghatározó jelentőségű, 
visszamenőleges vizsgálatot végez-
tek hazai diabetológusok a 2-es tí-
pusú cukorbetegség elmúlt másfél 
évtized folyamán történt alakulását 
illetően. Az alkalmazott módszer 
az OEP adatbázisának közel más-
fél évtizedre (2001–2014) visszate-
kintő, diabetológiai szempontból 
történő elemzése volt. A frissen, a 
Diabetologia Hungarica-ban 2016. 
decemberében megjelent munká-
ban a 2-es típusú cukorbetegséggel 
kapcsolatos morbiditási mutatók 
alakulásáról, a kórházi kezelés jel-
lemzőiről és az ellátás költségvonza-
táról számolnak be. 

Az ismert 2-es típusú diabétesz 
prevalenciája – mely az ösz-

szes beteg számát jelenti – fokoza-
tosan nőtt, majd az utóbbi évek-
ben stagnált. 2001-ben 423.000 
diabéteszesről tudtunk, 2014-ben 
az adatbázisban szereplő 2-es típusú 
cukorbetegek száma 727.000 volt, 
ami a teljes lakosságra vonatkoz-
tatva 7,3%-os előfordulást jelent. 
Ugyanakkor a diabétesz incidenciája 
– mely az évente felfedezett új be-
tegek számát jelenti – évről évre 
csökkent, tehát egyre kevesebb új 
beteget találtak: Míg 2001-ben az 
új betegek száma 75 ezret, addig 
2014-ben csupán 33 ezret tett ki (ld. 
1. ábra). A betegek között női túlsúly 
mutatkozott. Az előfordulási gyakori-
ság az életkor előrehaladtával nőtt, 
2011-ben a teljes 60–70 év közöt-

ti lakosság 19%-a, a 70 év felettiek 
körében pedig 20% manifeszt 2-es 
típusú diabéteszes volt. A kórház-
ba utalt betegek száma és a kórházi 
ápolási napok száma emelkedett. 

A 2-es típusú cukorbetegek teljes 
egészségügyi ellátásának költsége a 
prevalencia adatoknak megfelelően 
nőtt, az egy betegre eső költséghá-
nyad azonban az utóbbi 5-6 évben 
érdemben nem változott: Míg 2001-
ben ez 64 milliárd Ft-ra rúgott, ez 
2014-ben már 216 milliárd Ft-ot tett 
ki. Jelentős költséget jelent a fek-
vőbeteg-ellátás (80 milliárd Ft), az 
összes gyógyszertámogatás elérte 
a 84 milliárdot, ebből vércukorcsök-
kentő készítményekre 25,3 milliárd 
Ft-ot költött az OEP. Ugyanakkor a 
járóbeteg szakellátás kiadásaira csu-
pán 14 milliárd Ft jutott. A háziorvosi 

ellátás keretében végzett diabétesz 
ellátásra vonatkozóan adatok nem 
állnak rendelkezésre.

A 2-es típusú cukorbetegség ellátá-
sa egyre nagyobb terhet ró az egész-
ségügyi ellátó hálózatra. A fekvőbe-
teg-ellátás költségeinek csökkentése 
érdekében javítani kell az ambuláns 
szakorvosi ellátás hozzáférhetőségén. 
Általános törekvésként a 2-es típusú 
diabétesz prevencióját kell előtérbe 
helyezni, ezen a téren azonban társa-
dalmi méretű összefogásra van szük-
ség. 

(Reményeink szerint a jövő év elején 
megkapjuk az engedélyt a dolgozat 
magazinunkban történő részletesebb 
közzétételére is – a referáló megjegy-
zése).

(Forrás: Diabetologia Hungarica,  
2016. 24: 177-188)
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a modern inzulinok széles skáláját 

kínálja a betegek számára.
Minőségi inzulinadagoló

eszközei biztonságot,
 megbízhatóságot garantálnak. 

A Novo Nordisk modern inzulinjai 
hozzájárulnak a hosszútávon is 
szövődmény mentes, teljes élet 

lehetőségéhez, ezzel a cukorbetegek 
széles körében változtatva meg a 

diabétesz lefolyását.

A changing diabetes® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.
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A Szent Márton Cukorbeteg Egyesület 2016. november 
19-én, Diabétesz Világnap ünnepséget tartott Pannon-
halmán, a Kazinczy Ferenc Művelődési Házban. 

A szakmai előadások előtt 14 órakor, a Szent Benedek 
Általános Iskola tanulói egészséges táplálkozással kapcso-
latos vetélkedőn vettek részt. Táplálkozási totó kitöltésé-
vel, egészséges élelmiszerek összeválogatásával, mérték 
össze tudásukat az egészséges táplálkozásról. A vetélke-
dőn résztvevő csoportokat gyümölcskosárral jutalmaztuk.       

Ismereteinket gyarapító, értékes előadások sorában Dr. 
Strényer Ferenc főorvos arról beszélt, hogy mit lehetne 
tenni, hogy a 2-es típusú cukorbetegek számának roha-
mos emelkedése csökkenjen. Hangsúlyozta, hogy a cu-
korbetegek számának emelkedése szoros összefüggésben 
van az egészségtelen életmóddal. 

Sajnos a cukorbetegség éppúgy érinti a gyermekeket 
is, mint a felnőtteket, világszerte egyre nő a cukorbeteg 
gyermekek száma is.

DIABÉTESZ VILÁGNAPI BESZÁMOLÓ 
SZENT MÁRTON CUKORBETEG EGYESÜLET
PANNONHALMA, NOVEMBER 19.
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Dr. Gál Veronika főorvosnő előadásában, a gyermek-
kori diabétesz formáiról beszélt. Megdöbbentő, hogy 
napjainkban sajnos egyre nő a 2-es típusú cukorbeteg 
gyermekek száma is, amely szintén szoros kapcsolatban 
áll az egészségtelen életmóddal. A betegség megelőzése 
érdekében, hangsúlyozta az egészséges táplálkozás és a 
mozgás szerepét.  

Rendezvényünk utolsó programjaként a „Táplálkozz 
egészségesen!” – ételbemutató verseny eredményhirde-
tése következett. A versenyben 22 fő vett részt, különböző 
ételkompozíciókkal. A bemutatott ételek változatossága, 
ízletessége, minden várakozást felülmúlt. A zsűri elnöke 
Táncos Anikó a Király Vendéglő szakácsa, nem volt könnyű 
helyzetben az első három helyezett kiértékelésében.  

Az első helyezett: Zöldséges kuszkusz (Készítette Med-
nyánszky Károlyné)

A második helyezett: Omega fasírt, olívabogyós szardel-
la krémmel (Készítette: Borsné Takács Gabriella) 

A harmadik helyezett: Csicseri borsós humusz-, Paradi-
csomos Bruszketta-, Kapros túrós mártogatós pirított ke-
nyérrel. (Készítette: Komondi Pálné)

Nemcsak a helyezetteknek, minden versenyzőnek gra-
tulálunk!  

A résztvevők nevében leírhatom, tanulságos, ismerete-
ket bővítő, érdekes előadásokat hallottunk. Számos egész-
séges étellel ismerkedhettünk meg. Az ünnepség lufik 
reptetésével ért véget, majd a versenyre készített ételek 
kóstolásával zárult.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik segítettek 
abban, hogy rendezvényünk hasznos és sikeres legyen! 

Szent Márton Cukorbeteg Egyesület
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November 11-én ismét jó hangulatú, tartalmas egészségnapi 
program zajlott a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskolá-
ban. Ötödik alkalommal került sor a rendezvényre a Diabétesz 
Világnaphoz kapcsolódóan. 

155 tanuló vércukorszintjének ellenőrzésével indult a nap, 
amit egészséges reggeli követett. A tanulók osztályfőnökeikkel 
együtt fogyasztották el a vajkrémmel megkent teljes kiőrlésű 
kenyeret, melyhez zöldséget és házi készítésű sajtot, valamint 
banánt kaptak. Az alsó tagozatosok az egészséges életmóddal 
ismerkedtek játékos feladatok formájában a délelőtt folyamán.

Minden évben szem 
előtt tarja az iskola a 
Nemzetközi Diabétesz 
Szövetség kampány-
üzenetét, ezért az 
idei rendezvényen a 
szemszövődményekre 
hívtuk fel a figyelmet. 

Bevontuk programunkba a Vakok és Gyengénlátók Veszprém 
Megyei Egyesületének tagjait, akiknek ezúton is köszönjük a 
részvételt. Segítségükkel a  felsősök bepillantást  nyertek a va-
kok  mindennapi nehézségeibe. Megtanulták, hogyan lehet őket 
segíteni a közlekedésben, sőt a Braille-írást is kipróbálhatták.

A  dohányzás  veszélyeiről  szóló  foglalkozáson  is  részt  vettek  
a  felső  tagozatosok, melyen egy oktatófilmen keresztül szem-
besülhettek a dohányzás okozta szövődményekkel.

Hagyománykövető módon, 11 órától közös torna zajlott a 
tornateremben, melyet idén az 1. Futsal Club Veszprém játé-

DIABÉTESZ VILÁGNAPI BESZÁMOLÓ 
EGÉSZSÉGNAP A CSETÉNYI VÁMBÉRY 
ÁRMIN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

kosai tettek felejthetetlenné a diákok számára. Az-
zal is megtiszteltek bennünket, hogy részt vettek a 
kék élőkör kialakításában, melyre az iskola felújított 
sportpályáján került sor. 

A  rendezvény  zárásaként  az  osztályok  egészsé-
ges  finomságokat  kaptak  a  programon  való rész-
vételükért.
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A vércukor-önellenőrzés előtti évtizedekben 
alig volt mód az inzulinkezelés hibáinak a fel-
fedésére. Önellenőrzés mellett a beteg és 
gondozóorvosa maximális együttműködése 
keretében az esetek nagy részében e hibák fel-
fedhetők és korrigálhatók. Ennek ellenére még 
mindig gyakori eset, hogy nem találunk magya-
rázatot az anyagcsere labilitására, a viszonylag 
alacsony vércukrok mellett mért túl magas 
HbA1c szintre. Ezt a problémát szinte 100%-
ban sikerül kiküszöbölni a folyamatos szöveti 
glukóz monitorozás nyújtotta lehetőségekkel.

Az ezredforduló utáni években került sor ha-
zánkban is az első szöveti glukózmonitorozásos 
vizsgálatokra a CGMS (Continuous Glucose Mo-
nitoring System) keretében. A bőr alá helyezett 
szenzor 3 napon keresztül 5 percenként regisztrálta a szö-
vetközti glukóz szinteket, melyeket utólag számítógépbe le-
töltve lehetett kiértékelni. E módszerrel is már sok esetben 
sikerült felfedni az inzulin adagolási rendszer hibáit.

Az évtized második felében a CGMS-t felváltotta a Guar-
dian RT, azaz valós idejű szöveti glukózmonitorozás esz-
köze, mellyel nem csupán mérhető, de folyamatosan a 
beteg által is megtekinthető a mért cukorszint, a műszer 
a beállított alsó és felső határértékeknél riaszt és ezáltal le-
hetőséget ad, hogy időben történő szénhidrát bevitellel a 
hipolikémia, a határértéket meghaladó vércukor szinteknél 
adagolt korrekciós inzulinbevitellel a tartós hiperglikémia 
kivédhető legyen. A beteg minden beadott inzulin adagot 
a vevőegységbe bevisz, ugyanezt teszi az étkezések kap-
csán elfogyasztott szénhidrátokkal is, mely által utólag az 
összes adatokat számítógépbe letöltve, a görbék részletes 
kiértékelésére nyílik lehetőség és feltárhatók az inzulin 
adagolás és a diéta hibái. A rendszer tovább tökéletesített 
eszközrendszere, a has falra ragasztott, rádió-adóval egybe-
illesztett szenzorral és a külsőleg a szenzoros inzulinpum-
pára hasonlító vevő egységgel. Ma már az inzulinpumpával 
együtt is egyre gyakrabban használják ezt a szenzort, mely-
nek folyamatosan újabb és tökéletesített változatai jönnek 
forgalomba. A Medtronic által forgalmazott szenzorok 6 
napon keresztül funkcionálnak. Ezeket napi 2-3 ujjbegyes 
vércukorméréssel kalibrálják. 

A valós idejű – tehát a beteg számára a mérési eredmé-
nyeket folyamatosan mutató – szenzor mellett létezik a 
CGM ún. professzionális változata, melynél a beteg nem 
látja a mérési eredményeket, a szenzorhoz pedig nem rá-
dióadó, hanem hasonló alakú tároló egység csatlakozik. 
Csupán napi 4 alkalommal szükséges mérni a vércukrát, a 
mérések eredményeit és időpontjait rögzíteni és célszerű, 
ha felírja az étkezési időpontokat is. Hat nap múltán a be-
teg az adattárolót a mérési adatokkal együtt átadja gondo-
zó orvosának, aki egy szoftver segítségével harmonizálja a 
szenzoradatokat a beteg méréseivel és utólag megkapják a 
cukorgörbéket, melyeket kielemeznek. A szenzor használa-
ta sajnos nem olcsó mulatság, 6 napos monitorozás 12.000 
Ft-ba kerül.

Hazánkban is elérhető a Dexcom szenzorral történő 12 
napos szöveti glukózmonitorozás mind napi többszöri in-
jekciós, mind inzulin pumpakezeléshez kapcsolva. E szenzor 
alkalmazása is napi 2-3 ujjbegyes méréssel történő kalibrá-
lást igényel. Költségvonzata szintén magas: 12 nap 22.000 
Ft-ba kerül.

A legújabb szöveti glukózmonitorozó eszköz, melynek 
használata rohamosan terjed, a FreeStyle Libre Flash moni-
tor, melynek a szenzorához nem csatlakozik távadó, viszont 
egy kis leolvasónak a szenzorhoz történő érintésével akár 
percenként is láthatóvá válik az aktuális glukóz szint. Egy 
szenzor 14 napig működik, és nem igényel ujjbegyes vér-

A LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK, HIBÁK

CUKORBETEGSÉG ÉS 
INZULINKEZELÉS FELNŐTTKORBAN 20.



12  | DIABFÓRUM 

In
zu

lin
ke

ze
lé

s cukorméréssel történő kalibrációt. Egyelőre Nyugat-Euró-
pából, ottani állampolgárokon keresztül szerezhető be az 
ABBOTT cég FreeStyle Libre eszköze. A szenzorokat kette-
sével forgalmazzák és darabja 60 Euro. Mind a Medtronic 
szenzorral, mind a FreeStyle Libre Flash szenzorral, min-
den DiabFórum számban, egy alkalommal pedig a Dexcom 
használatával is közöltünk beszámolót. Ezekből az olvasók 
minden szükséges ismeretre szert tehetnek.

A következőkben taglalásra kerülő – minden diabeto-
lógus praxisában rendszeresen felbukkanó – hibák a Guar-
dian RT valós idejű folyamatos szöveti glukózmonitorozás 
nyomán kerültek felfedésre. A bemutatott esetek nem 
egyedülállóak, méréseink során minden hiba több beteg 
esetében ismétlődően fordult elő. 

(Folytatjuk)
Dr. Fövényi József

Elégtelen bázisinzulin: 24 órán át folyamatosan magas vércukorértékek

A reggeli bázis inzulinadagja elégtelen: reggeltől délutánig durva vércukor-emelkedés

Az esti bázisinzulin adagja elégtelen: már éjjel is folyamatos a vércukor emelkedése
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Nehezen kivédhető hajnali jelenség két betegnél: hajnalig még normális a vércukor, 
majd durva emelkedés és főként a reggeli utáni vércukrok emelkednek magasra

Étkezési inzulin túladagolás: délben és este alig emelkedik a vércukorszint
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s Igazi „brittle” (extrém labilis) diabéteszesek görbéi. 

A harmadik „görbe” egy szuperlabilis nőbeteg Dcont.hu-ra letöltött két hetének vér-
cukrait mutatja pontdiagrammban egymás után



A Sanofi egy sokszínű, vezető nemzetközi egészségügyi vállalat, amely a betegek igényeit szem 
előtt tartva kutatja, fejleszti és teszi elérhetővé készítményeit. 

A Sanofi kiemelt területként foglalkozik a cukorbetegség kezelésével. Ennek köszönhetően 
világviszonylatban is a legkorszerűbb, személyre szabott terápiás megoldásokkal segíti a 
cukorbetegeket abban, hogy teljes életet élhessenek.

A vállalat Magyarországon, a Chinoin révén már több mint 75 éve foglalkozik inzulin előállítással 
és a diabétesz terápiák tökéletesítésével.

A betegeket a 
középpontba 
helyezve

átfogó diabétesz 
termékkínálattal 

a Magyar kormány 
stratégiai 
partnereként 

célunk, hogy 
a hazánkban élők 
életminősége javuljon. 

ÉVSZÁZADOS                  
TRADÍCIÓ ÉS 
NEMZETKÖZI 
SZAKÉRTELEM

diabetes_210x297.indd   1 2016.10.04.   16:13:35
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Jelen esetismertetésünk alanya 
1989-ben született hölgy, T-né 
K. Júlia, akinél több mint két éve 
észleltek először magasabb vércu-
korértékeket. Az elvégzett immu-
nológiai vizsgálatok (ICA, GADA, 
IA2) autoimmun eredetű, 1-es 
típusú diabéteszt igazoltak nála, 
pontosabban a lassú kibontakozás 
és a kezdetben alkalmazott mini-
mális terápia (napi 2x1 E gyors-
hatású inzulin) alapján állapota a 
felnőtt korban lassan kibontakozó 
LADA típusú cukorbetegségnek 
volt minősíthető. Normális test-
alkatú (TTI: 20,9 kg/m2), felsőfokú 
végzettséggel rendelkező, kiváló-
an kooperáló betegnek bizonyult. 
HbA1c szintje kezdetektől fogva 
6% körül, sőt esetenként ez alatt 
mozgott.

Ez év augusztusában fedezik fel 
5 hetes terhességét, melyet min-
denképpen szeretne kihordani. 
A terhes gondozó diabetológus 
analóg kezelésről háromszori 4-5 
E humán gyorshatású, lefekvéskor 
azonos dózisú NPH inzulinra állít-
ja át. Ezt követően vércukrai hét-
ről-hétre emelkedtek, egyre több 
10 mmol/l feletti értékeket mért. 
Akkor folytattuk az átmenetileg 
megszakadt kooperációt a Dcont-
hu-n keresztül, melynek nyomán 
az inzulinadagok gyors ütemben 
történő megemelése nyomán vér-
cukrai gyakorlatilag a normális tar-
tományba süllyedtek.

Az 1. ábrán látható táblázat sze-
rint az utolsó két héten vércukrai 

ORVOS-BETEG KOMMUNIKÁCIÓ
A DCONT.HU HASZNA (20.RÉSZ)

ILYEN IS LEHET DIABÉTESZES TERHESSÉGBEN

1. ábra               
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minden napszakban átlagban vala-
mivel 6 mmol/l felett, illetve alatt 
mozogtak, mindössze egy alkalom-
mal mért hipoglikémiás értéket, 
viszont 7 mmol/l fölé is csupán az 
esetek kis hányadában emelked-
tek.

Az utolsó hét három napján al-
kalmazott inzulinadagjai és elfo-
gyasztott szénhidrát mennyisége 
alábbiak szerint alakult:

2016. november 22. Reggeli 
(6.30): 12 E gyorshatású inzulin, 25 
g szh., tízórai (9.30): 25 g szh. ebéd 
(12.30): 11 E gyorshatású inzulin, 
42 g szh, uzsonna (15.00): 20 g szh, 
vacsora (18.00): 12 E gyorshatású 
inzulin, 46 g szh, pótvacsora: 12 g 
szh, 22.00: 12 E NPH inzulin.

2016. november 25. Reggeli 
(6.30): 11 E gyorshatású inzulin, 20 
g szh, tízórai (9.30): 24 g szh, ebéd 
(12.30): 13 E gyorshatású inzulin, 
60 g szh, uzsonna (15.00): 20 g szh, 
vacsora (18.00): 13 E gyorshatású 
inzulin, 30 g szh, pótvacsora: 24 g 
szh, 22.00: 13 E NPH inzulin.

2016. november 26. Reggeli 
(6.30): 13 E gyorshatású inzulin, 26 
g szh, tízórai (9.30): 27 g szh, ebéd 
(12.30): 13 E gyorshatású inzulin, 
30 g szh, uzsonna (15.00): 14 g szh, 
vacsora (18.00): 13 E gyorshatású 
inzulin, 31 g szh, pótvacsora: 29 g 
szh, 13 E NPH inzulin.

A 2. ábrán láthatók pontgrafi-
kával ábrázolva e két hét összes 
vércukra. Az ábrából kiderül, hogy 
a vércukrok túlnyomó többsége 
4-7,5 mmol/l között mozog, csu-
pán 3 esett a 9-10 mmol/l közötti 
tartományba.

 A 3. ábrán az étkezések előtti és 
után vércukorértékek megoszlása 
látható a szigorú céltartományok 
(étkezések előtt 4-6, étkezések 
után 5-7 mmol/l) függvényében. 
Étkezések előtt 50, étkezések után 
mintegy 60%-ban estek a vércuk-
rok a céltartományon (zöld) belül-
re. Étkezések előtt kissé több, ét-
kezések után jelentősen kevesebb 
magas (piros), ill. céltartományok 
alatti (sárga) vércukor.

3. ábra               

2. ábra               

Ezek után várjuk a napokban tör-
tént vérvétel HbA1c eredményét, 
melyet jóval 6% alá becsülünk. Mind-
nyájunknak nagy örömet okoz, ami-
kor Júlia boldogan és büszkén mu-
tatja minden találkozás alkalmával 
magzata UH képét, bár rákérdezésre 
csupán annyit tudott mondani, hogy 

szépen nő a haja is, de fogalma sincs 
gyermeke hajának színéről. 

Minden 1-es típusú terhességnél 
ennek így kellene lennie. Kár, hogy 
ebből a szempontból Júlia esete in-
kább ritka, mintsem mindennapi len-
ne.

Dr. Fövényi József



Keresse a gyógyszertárakban 
és gyógyászati segédeszköz 

üzletekben!

A Dcont® mobilalkalmazásban rögzíthető az  inzulin- és szénhidrátbevitel, fizikai aktivitás, 
melyek megjelenítésre kerülnek a Dcont® eNAPLÓ webes Adatelemző felületen (www.dcont.hu) 
is. Ezzel teljesebb képet adva segítenek Önnek és – amennyiben meghatalmazza – kezelőorvo-
sának, anyagcserehelyzetének jobb megértésében és az egyensúly megtartásában.

Megérkezett mobilalkalmazásunk!
eNAPLÓ

Pontos és megbízható vércukormérő 
készülék, nagyméretű kijelzővel,  
csíkkidobó gombbal, étkezési és 
sport jelölő funkcióval.

Díjmentes online vércukornapló minden készülékhez.

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

A  Dcont® TREND és  Dcont® MAGOR  vércukormérők gyógyászati segédeszközök.

Okos vércukormérő készülékek, az alapfunkciókon túl
hipoglikémiakockázat-elemzéssel és SPEC átlagolással
segítik az adatok értékelését. Háttérvilágított kijelző,
vérvételihely-megvilágítás, antibakteriális felület.
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Az inzulin pumpakezelés és a glükózérzékelők (folyama-
tos szövetközi, bőr alatti glükózmérés) elterjedésével 
megjelent az igény, hogy e két rendszer kombinálásá-
val „mesterséges hasnyálmirigyet” (MH) (helyesebben 
„mesterséges béta-sejtet”) fejlesszenek ki, ami az egész-
séges hasnyálmirigyhez hasonlóan működik. 

Anyagcsere egészséges, nem diabéteszes egyének-
ben a hasnyálmirigy béta-sejtjeiben termelődő in-

zulin mennyisége a vércukorszint függvényében automa-
tikusan változik. A béta-sejtek ugyanis nem csak inzulint 
termelnek, hanem folyamatosan érzékelik a vércukor-
szintet és ennek megfelelően szabályozzák az inzulin 
elválasztást. A béta-sejtek elpusztulása miatt a diabéte-
szesek erre a szabályozásra nem képesek. A mesterséges 
béta-sejt feladata az lenne, hogy az inzulinpumpa min-
dig a glükózérzékelővel mért cukorszintnek megfelelő 
inzulint juttasson a szervezetbe, természetesen anélkül, 
hogy a diabéteszes egyénnek figyelnie kellene a „bázis 
inzulin” ütem és az étkezések előtti „bólus inzulin” adag 
beállítására, és aggódnia az esetleges hipoglikémiák 
miatt. Ez úgy valósulhat meg, hogy a glükózérzékelő és 
az inzulinpumpa „közé” beiktatott számítógépes algo-
ritmus (útmutatás) állítja be az inzulin infúzió ütemét. 
Ilyen rendszereket 1-es típusú felnőtt diabéteszes felnőt-
tekben már több vizsgálatban is kipróbáltak.

A Diabetes Care orvosi folyóirat 2016. júliusi száma két 
olyan vizsgálatról számolt be, amelyben gyermekek vettek 
részt. Olaszországban egy nyári táborozás alkalmával 33 
érzékelős pumpát viselő gyermeknél (életkoruk 5–9 év) 
tesztelték az olasz orvos kutatócsoport által kifejlesztett 
algoritmust. Minden gyermek három napig a megszo-
kott bázis és étkezési bólus inzulinadagokkal használta a 
pumpát, majd egy napos szünet után a pumpa vezérlését 
(mind a bázis, mind az étkezési bólus inzulin mennyisége) 
átvette a számítógépes algoritmus, azaz a rendszer mint-
egy MH-gyé, béta-sejtté vált. A gyermekek életmódja (ét-
kezések időpontja, összetétele és mennyisége, a mérsé-
kelt intenzitású testmozgás időpontja és időtartama) a két 
periódus alatt azonos volt. A két kezelési rendszer ered-

ményességét aszerint hasonlították össze, hogy a gyerme-
kek a kétszer három nap során eltelt idő hány százaléká-
ban voltak hipoglikémiásak (vércukor <3,9 mmol/l) és az 
idő hány százalékában volt vércukruk a céltartományban 
(3,9–10 mmol/l). A MH három napja alatt a hipoglikémiás 
vércukor tartományban eltöltött idő (a hagyományos 
pumpával összehasonlítva) egyharmadára csökkent 
(6,7%-ról 2%-ra), de ennek az volt az „ára”, hogy a vércu-
kor céltartományban töltött idő 63,1%-ról 58,6%-ra csök-
kent, az átlagos vércukorszint pedig nőtt, 8,2 mmol/l-ről 
9,4 mmol/l-re. Mindez úgy valósult meg, hogy a MH-ként 
működő pumpa 25%-al kevesebb inzulint adagolt.

Egy másik hasonló, angliai vizsgálatban 12 kamaszko-
rú gyermek (átlagos életkoruk 15,4 év) vett részt otthoni 
körülmények között, kétszer hét napos időtartamban. Lé-
nyeges különbség volt, hogy az angol gyermekek úgyne-

MESTERSÉGES HASNYÁLMIRIGY 
A GYERMEKKORI DIABÉTESZ KEZELÉSÉBEN
HOL TARTUNK MA?
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vezett hibrid MH-et használtak, azaz a bázis inzulin infúzió 
ütemét ugyan a számítógépes algoritmus szabályozta, de 
az étkezési inzulint a gyermekek mindkét vizsgálati perió-
dusban bólus kalkulátorral számolták ki. Ebben a vizsgá-
latban a két periódus között nem volt lényeges különb-
ség a hipoglikémiás vércukortartományban eltöltött idő 
százalékában, de MH használata során a vércukor céltar-
tományban eltöltött idő 53%-ról 72%-ra nőtt, az átlagos 
vércukorszint pedig 10,1 mmol/l-ról 8,7 mmol/l-re csök-
kent. A beadott inzulin mennyiség hasonló volt. Mindkét 
vizsgálat igen biztató, de csak kezdeti lépésnek tekinthető, 
hiszen az alkalmazási időtartam igen rövid volt, és a két-
ségtelen eredmények ellenére (különösen a hibrid MH-el) 
egyik vizsgálatban sem sikerült normális vércukorszinte-
ket biztosítani.

A közeljövőben a MH-el kapcsolatos kutatás-fejleszté-
sek felgyorsulása várható. Már az elmúlt tíz évben is ál-
lami forrásokból több mint 200 millió dollárt fordítottak 
az ezzel kapcsolatos orvosi tudományos kutatásokra és 
ehhez jönnek még az ipar kutatás-fejlesztési ennél való-
színűleg jóval nagyobb ráfordításai. Utóbbinak egyik pél-
dája a Medtronic cég új „hybrid closed-loop 670G” inzu-
linpumpája. Mértékadó szakértők becslése szerint 2018 
végére várható a MH kereskedelmi forgalomba kerülése. 

Fontos azt is megjegyezni, hogy e műszerek, orvosi se-
gédeszközök hálózatbiztonsági szempontból igen sérü-
lékenyek (pl. illetéktelen hozzáférés az adatokhoz vagy 
egyéb elektronikus készülékek zavaró hatása).

A továbbfejlesztés várhatóan fontos további lépései 
az érzékelő méretének kicsinyítése, mérési pontosságá-
nak javulása, „élettartamának” növekedése és a kalibrá-
ció feleslegessé válása lesznek (A már forgalomban lévő 
FreeStyle Libre Flash érzékelő nem igényel kalibrálást, de 
ez a készülék jelenleg nem képezi részét MH rendszernek). 
Az inzulin bejuttatását illetően – egyebek között – ritkább 
kanülcserére és az inzulin felszívódásának gyorsítására 
lenne szükség (Legutóbbi számunkban tudósítottunk az 
új, gyorsított felszívódású aspart inzulinról). A jövő felada-
tai közé tartozik természetesen a számítógépes „kontrol” 
algoritmusok továbbfejlesztése is.

A MH költséghatékonyságának megítélésére a szokvá-
nyos paramétereken túl (például HbA1c) fontos lesz figye-
lembe venni az életminőségi mutatókat is, hiszen a MH 
nagymértékben csökkentheti a kezeléssel kapcsolatos ter-
heket, és a hipoglikémiák gyakoriságát. 

Dr. Soltész Gyula

A gyermek-diabétesz rovat 
cikkeinek szerzője, referálója:

Dr. Soltész Gyula
gyermek-diabetológus,
emeritus egyetemi tanár
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Gyermek diabetológusok 1988-ban 
EURODIAB néven nemzetközi szerve-
zetet hoztak létre, amelynek elsődle-
ges célja az 1-es típusú gyermekkori 
(<15 év) diabétesz előfordulásának 
feltérképezése volt. 

További célként tűzték ki az újon-
nan felismert esetek számának hosz-
szú távú nyomonkövetését, valamint 
a betegség okainak feltárására indí-
tott kutatómunkát. A szervezethez a 

különböző európai országok (köztünk 
hazánk) 44 gyermekdiabétesz centru-
ma csatlakozott (ezek száma később 
24-re csökkent). Az EURODIAB koor-
dinációs központja 1999-ig a dániai 
Odense-ben, majd 1999 és 2010 kö-
zött a Pécsi Gyermekklinikán volt, je-
lenleg a Belfasti Egyetemen van.

A szervezet a Nemzetközi Gyermek 
Diabétesz Szövetség (ISPAD) ez évi, 
a spanyolországi Valenciában tar-
tott kongresszusán (2016. október 

26–28.) számolt be az incidencia (az 
évente újonnan felismert gyermekek 
száma 100 ezer gyermeklakosra vetít-
ve) alakulásáról az elmúlt negyed szá-
zadban. Összesen több mint 70.000 
gyermek adatait sikerült elemezni.

Átlagosan évente 3,5%-al nőtt az új 
gyermekek száma. A növekedés üte-
me a legfiatalabb (0–4 év) korcsoport-
ban volt a legnagyobb (3,9 %), és a 10–
14 évesek között a legkisebb (3,1%).

Az alábbi táblázat a növekedés üte-
mének változását ötéves periódusok-
ra bontva mutatja be:

1989–1993  _  _  _  _  _  _ 4,9%
1994–1998  _  _  _  _  _  _ 2,9%
1999–2003  _  _  _  _  _  _ 4,7%
2004–2008  _  _  _  _  _  _ 1,5%
2009–2013  _  _  _  _  _  _ 2,8%

Az újonnan felismert diabéteszes 
gyermekek száma Európában az el-
múlt negyedszázadban minden évben 
növekedett, de a növekedés ütem az 
elmúlt évtizedben csökkent.

GYERMEKKORI CUKORBETEGSÉG 
GYAKORISÁGA EURÓPÁBAN (1989–2013)

Szeretettel meghívjuk és várjuk a PTE KK Gyermek-
gyógyászati Klinika „Dr. Mestyán Gyula osztály” és az 
„Alapítvány a Diabeteses Gyermekekért és Fiatalo-
kért” szervezésében a Gyermekdiabetes Szekció ha-
gyományos országos találkozójára.

Időpont: 2017. január 14-én (szombat) 
Helyszín:Pécs, Zsolnay Negyed E78 terem

Előzetes program:

10.30 óra:  Megnyitó
11.00 óra:  Gyermekek műsora
12.15 óra:  „Saját élmények” – beszámoló 
   egy felnőtt diabetesestől
12.30 óra:      Ebéd
14.00–15.00 óra: Zsolnay Negyed „Labor – 
   Interaktív Varázstér”

14.00–15.00 óra: Kerekasztal beszélgetés 
   Szülőknek és Szakembereknek, 
   Szakemberekkel
15.00-16.00 óra:  Találkozás „meglepetés 
   vendégekkel”

Visszajelzési határidő: 
2016. december 12.

Jelentkezés írásban: 
a következő email-címre: congress@tensipecs.hu 
a nevek feltüntetésével és a gyermekek számának 

(életkorának) megadásával

Szakmai szervezők nevében: 
Dr. Erhardt Éva, 

osztályvezető adjunktus

XII. ORSZÁGOS „GYERMEKDIABETES NAP”
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Az utóbbi évek egyik legfontosabb fejleménye az, hogy 
egyre több szülő vállalkozik arra, hogy saját diabéteszes 
gyermekének ellátása mellett tudását, tapasztalatát és 
idejét más családok segítségére fordítsa. Sőt, maguk áll-
nak segítő szervezetek és alapítványok élére.

A Szurikáta Alapítvány már a tava-
lyi kongresszuson bemutatkozott 
plakátkampányával. Az idén „Cu-
korbeteg Szurikáták látogatása 
az ovikban: elindult a Szurikáta 
diabFoglalkozás” címmel számol-
tak be újabb kezdeményezésükről. 
Felkészített orvostanhallgatók tar-
tottak gyermeknyelven, játékos formában foglalko-
zásokat a diabéteszes gyermekek saját óvodájában vagy 
iskolájában. A foglalkozás hatására a gyermekek gátlásos-
sága csökkent, nyíltabbá váltak, sokszor ők maguk vették 
át a szót és mondták el saját tapasztalataikat társaiknak. 
Egy másik előadásukban („Az óvoda és az iskola a klini-
kára jön: A Szurikáta diabTanoda az edukáció új útjain”) 
a 2015-ben indított programjukat ismertették, amelyben 
a budapesti I. sz. Gyermekklinikán gondozott gyermekek 
tanárainak és gondozóinak negyedévenként tartanak fél-
napos elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtó képzést.  

www.szurikataalapitvany.hu

A MentaPRO Alapítvány a Cukor-
betegséggel Élő Gyermekek Csa-
ládjaiért egy éve jött létre azzal 
a céllal, hogy aktív közösségi tá-
mogatást nyújtson a családoknak, 
különösen a diagnózist követően 
kialakuló pszichés trauma feldolgo-
zásában. Eddig már több mint 30 csa-
ládnak nyújtottak segítséget. Követőik száma Facebook 
oldalukon jelenleg 210, és áttételesen mintegy 14 ezer 
embert érnek el.

www.facebook.com/mentaproalapitvany

A Sportos Cukorbetege-
kért Egyesületet ugyancsak 
diabéteszes gyermeket neve-
lő szülők hívták életre, hogy 

segítsék a gyermekek aktív életet. Tevékenységük nyá-
ri sporttábor szervezésével kezdődött, majd a „Hogyan 
sportoljon a cukorbeteg?” című előadássorozattal folyta-
tódott. A cél az, hogy felkutassák a már sportoló cukorbe-
tegeket és tanácsokat adjanak a még nem sportoló gyer-
mekeknek. Tevékenységük középpontjában a közösségi 
sport áll, kirándulások, futóversenyek, labdajátéktornák 
és sporttáborok szervezése formájában.

www.sportoscukros.hu

Az Édes Gyermekünk Alapítványt 
a kongresszust szervező Heim Pál 
kórház gondozásában lévő gyer-
mekek szülei hozták létre 10 év-
vel ezelőtt. „A magyar nyelv igen 
szépen fejezi ki magát, azt mondja 
édesanyám, édes gyermekem. Ben-
ne foglaltatik a szeretet, a féltés, az, 
hogy a másik fontos nekünk. Még kifejezettebb ez az ér-
zés, ha a gyermek kiszolgáltatott, beteg, folyamatos gon-
dozásra szorul” – olvashatjuk honlapjuk bevezetőjében. 
Céljaik között olvasható (többek között): Kiegyenlíteni az 
eltérő igények okozta kirekesztettséget, az élet minden te-
rületén segíteni a cukorbeteg gyermekek beilleszkedését, 
szoros kapcsolatot tartva az őket körülvevő közösségek-
kel, széleskörű felvilágosító munkát folytatni, oktatásokat 
szervezni, kiadványokat szerkeszteni és tovább képezni a 
szakembereket.

www.edesgyermekunk.hu

Diabolo Alapítvány a Cukorbe-
teg Gyermekekért. A gyermek 
diabetológusok most láthatták 
először az alapítvány „Kéretlen 
ajándék” című kisfilmjét (meg-
található az alapítvány webolda-
lán), amelyet a Magyar Diabetes 
Társaság (április) és a Magyar Gyer-
mekorvosok Társasága (szeptember) kongresszusain 
már levetítettek. A film diabéteszes gyermekek, szüleik 
és pedagógusaik mindennapi életét mutatja be, valódi 
diabéteszes szereplőkkel, drámai képsorokkal (a súlyos 
hipoglikémia kezelése).

www.diaboloalapitvany.hu

SZÜLŐK ÁLTAL LÉTREHOZOTT SZERVEZETEK ÉS 
ALAPÍTVÁNYOK BEMUTATKOZÁSA 
GYERMEK-DIABETOLÓGUSOK ORSZÁGOS KONGRESSZUSA
HERCEGHALOM, 2016. OKTÓBER 6–8.
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Inzulin pumpa-kezelt pécsi gyerme-
kek, fiatalok és szüleik egy, közel 
40 fős csoportja nyári táborozásuk 
színhelyén a Mecseknádasdi Brauer 
panzióban gyűltek ismét össze 2016. 
november 12-én. 

A találkozó célja egy közös interaktív 
főzés, étrendi edukáció volt, ahol Ba-
ranyai Dóra és Koprivanecz Magdol-
na dietetikusok közreműködésével 
a panzió tulajdonosai finom ebédet 
készítettek, hagyományos ősi magyar 
gabonafélék (köles, hajdina, bulgur) 
és sok friss zöldség felhasználásával.

A programot a PTE Gyermekgyógy-
ászati Klinika részéről a Dr. Kozá-
ri Adrienne gyermek-diabetológus 
főorvos és Cvenitsné Árkus Ágnes 
diabetológiai szakápoló és edukátor, a 
PTE II sz. Belgyógyászati Klinika részé-
ről Dr. Molnár Gergő adjunktus képvi-
selte. A délelőtt folyamán élénk, kö-
tetlen kerekasztal beszélgetés zajlott.

A rendezvény szponzora a  
Roche Magyarország Kft., szervezője a Kft. 

részéről Hézer Ferencné, Marika volt

INTERAKTÍV FŐZÉSI DÉLELŐTT
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A FREESTYLE LIBRE, MINT CGM!
Milán Gábor úr immár 13 éves dia-
béteszes fiánál az elsők között hasz-
nálta Magyarországon az Abbott cég 
FreeStyle Libre Flash folyamatos 
szöveti glukóz monitorozó (CGM) 
eszközét. Az alábbi írást ő állította 
össze és engedélyezte a DiabFórum 
ez év decemberi számában való köz-
zétételét. Az írás végén a jobb meg-
érthetőség kedvéért néhány tisztázó 
megjegyzést fűztem – a főszerkesztő.

Az Abbott cég Libre elnevezésű 
szenzoros mérője méltán egyre 

népszerűbb. Egy hátránya van azon-
ban, mégpedig, hogy nem valódi 
CGM (Continuous Glucose Monitor-
ing, azaz folyamatos vércukor moni-
torozás), hanem FGM (Flash Glucose 
Monitoring, azaz villám (gyors) vér-
cukor monitorozás). 

A kettő közötti különbség, hogy míg 
a CGM rendszernél a szenzor jele egy 
ún. transzmitterbe (távadó) kerül, 
amely folyamatosan kapcsolatban 
van a vevőegységgel, ami aztán kijel-
zi az értékeket, és a beállított alsó és 
felső határon kívüli értékeknél riaszt 
is, addig a Libre FGM rendszernél a 
szenzor nincs folyamatos kapcsolat-
ban a vevőegységgel, ami kijelzi az 
értékeket (leolvasó, vagy alkalmas 
okostelefon), csak ha a szenzorhoz 
közel tesszük. Ha ilyenkor a céltar-
tományon kívüli az érték, ez is jelzi 
hangjelzéssel (telefonnál rezgéssel 
is), de a két leolvasás közötti időben, 
ha volt ilyen eset csak az aktuális leol-
vasáskor jut a tudomásunkra. 

Adott tehát a feladat: valahogyan 
meg kell oldani, hogy automatiku-
san leolvassa valami a szenzort, és 
továbbítsa is egy vevőegység (jelen 
esetben okostelefon) felé, ami aztán 
riasztja a felhasználót!

Ez többek fantáziáját megmozgatta 
már, és megcsinálták, létező, hozzá-
férhető lett! Igaz, hogy még kísérleti 
stádiumban vannak, nem 100%-osan 
stabil alkalmazások, de a fejlesztések 
folyamatosak!

A legfontosabb, hogy kellett egy 
olyan valami, ami kisméretű, tud 
kommunikálni a szenzorral (NFC 
rendszeren keresztül), és Androidos 
operációs rendszer alatt fut. Jelenleg 
egyetlen ilyen termék van a piacon a 
Sony cég egyik okosórája. Ha megvan 
az óra máris szinte biztos, hogy be-
lefutunk az egyik csapdába, ugyanis 
nem ismert okokból úgy építették 
az órát, hogy csak egyetlen, régebbi 
szoftverrel hajlandó használni az NFC 
rendszerét. A szoftver lecserélése 
a régi verzióra tapasztalt informati-
kust igényel, többféle buktató van 
a folyamatban, de megoldható. Ez a 
beavatkozás viszont azonnali garan-
ciavesztéssel jár, ezért takarékossági 
okokból megfontolandó egy keveset 
használt példány vásárlása, én is így 
tettem, Németországból sikerült az 
itthoni árak alatt beszerezni egy alig 
használt, karcmentes példányt.

Ha az óra már a célnak megfelelő-
en működik, valami módon rögzíteni 
kell a szenzorhoz. Szerencsére erre 
is megalkották már a megoldást, egy 
olasz fejlesztőcsapat közzétette azt 
a modellfájlt, ami alapján bárki ki 
tudja nyomtatni 3D nyomtatóval a 
tartószerkezetet! Erre már csak egy 
gumiszalag szükséges (valamint bele-
helyezni az órát), és máris megvan a 
szenzorra rögzített távadónk!

Következő lépés, hogy az órát páro-
sítani kell az okostelefonnal (Android 
rendszerű, legalább 4.3-as), valamint 
a telefonra letölteni egy alkalmazást, 
amit erre a feladatra fejlesztettek ki. 
Elindítjuk, és máris CGM-ként műkö-

dik a Libre, 10 percenként (de lehet 
más gyakoriságot is beállítani elvileg) 
magától leolvassa az értéket, és szük-
ség esetén hangosan riaszt! 

Tapasztalatok

A mi „darabunk” néha leáll, de 
alapvetően megbízható. Az alkalma-
zás, amit jelenleg tesztelünk a Libre 
Alarm, amely egy egészen egysze-
rű algoritmust használ: az elmúlt 16 
perc adatai alapján próbálja a „jövő-
beli” cukrot számolni, és azt jeleníti 
meg. Hirtelen változásoknál túlzások-
ba esik, de általában jól használható.

Érdekességek

A telefon teljes hangerőre állítva 
csörgéssel jelez + a karján, a szenzo-
ron rezeg az óra, de a gyerekem 10 
esetből 8 alkalommal simán átalusz-
sza. Ezért, hogy kicsit bonyolultabb 
legyen a dolog, még egy okostelefont 
tettem mellé, és, ha a rendszer riaszt, 
a második telefon a hangjelzésre fel-
hív engem a másik szobából! Így azon-
nal megyek és be tudok avatkozni a 
vércukor normalizálása érdekében.

Az alkalmazás képes a vércukor-
értéket hangbemondással is jelezni, 
igaz angolul, de például autóvezetés 
közben hasznos lehet, hogy a beállí-
tott időközönként önműködően leol-
vassa, és közli az értéket! Elméletileg 
képes az internetre feltölteni valós 
időben az adatokat, de ezt még nem 
próbáltuk.

Az okosórát egy másik alkalmazás-
sal nappal (amikor nem szükséges a 
CGM üzemmód), Ati fiam hagyomá-
nyosan a csuklóján hordva, a másik 
karján lévő szenzorhoz érintve nyeri 
ki az adatokat, és azokat az óráról ol-
vassa le. Itt a szenzor „nyers” adatai 
láthatóak, nincs következtetés, szá-
molgatás, ez áll a gyakorlatban legkö-
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zelebb a szúrásos vércukormérő által 
mért eredményhez. Persze a szöveti 
glükóz késésével, és a szenzor eset-
leges pontatlanságával számolni kell! 
Ilyenkor még a telefon sem szükséges 
hozzá, de ha az a 10 méteres körzet-
ben van, akkor automatikusan átküldi 
oda is a leolvasott értéket.

Jelenleg éjszakánként CGM gyanánt 
a már említett Libre Alarm alkalma-
zást használjuk, de létezik egy másik 
is, amit nemsokára kipróbálunk (a 
következő részben erről osztom meg 
a tapasztalatokat). Az nem számol-
gat, hanem a szenzorból nyert nyers 
értékeket jelzi ki, valamint interne-
tes kapcsolattal a „felhőbe” küldi az 
adatokat, így akinek hozzáférése lesz 
a személyes fiókunkhoz, bármikor, 
valós időben nyomon követheti bár-
honnan (internet + számítógép, vagy 
okostelefon kell), a páciens vércukor-
értékeinek alakulását. Ha jól tudom 
abban az alkalmazásban kalibrálásra 
is lesz lehetőség, ha szükséges! Rend-
kívül hasznos lehet, például a kezelő-
orvos számára is egy ilyen lehetőség! 

Tudomásom szerint ma Magyaror-
szágon hárman használjuk így a Libre 
rendszert, de egyre nagyobb az ér-
deklődés. 

Még egy dolog

A költségek tekintetében, ha a 
másik két rendszerrel (Medtronic, 
Dexcom) hasonlítjuk össze – a támo-
gatás nélküli ár esetében – bőven a 
Libre vezet továbbra is! A megfelelő 
okosóra nagyságrendileg 50 ezer Ft 
(újonnan), a tartó pár ezer Ft-ért ki-
nyomtatható, egy a célnak megfele-
lő okostelefon akár 20 ezer Ft körül 
megvásárolható. 

Milán Gábor
U.I.: Nem CGM téma, de már Len-

gyelországban is kapható a Libre,  
webáruházból, és nem drágábban a 
németországi áraknál!

A főszerkesztő kiegészítései:

Kedves Milán úr!
Nagyon köszönöm a rendkívül precíz és tömör összefoglalót és gratulá-

lok ötletességükhöz és eredményeikhez. Csupán néhány szakmai kiegé-
szítést tennék:

A CGM nem kell, hogy „real time”, tehát folyamatosan látható legyen. 
Akkor is az, ha flash módban használják, legfeljebb a „riasztás” funkció hi-
ányzik. Mind a Medtronic-nak, mind az Abbott-nak létezik nem real time 
CGM-je. 

A Medtronic esetében a távadót egy adattároló helyettesíti, a szöveti 
glukózszintet folyamatosan rögzíti és csak a levételt követő 6. napon tölt-
hetők le az eredmények. Igaz ehhez az szükséges, hogy a „vakon” végzett 
mérés során a beteg naponta végezzen ujjbegyes vércukorméréseket és 
ezek időpontját rögzítse, majd adja át az adatokat az orvosnak, aki azokat 
egy szoftver segítségével harmonizálja a CGM mérésekkel.

Az Abbott az USA-ban frissen engedélyezett CGM-je a FreeStyle Libre 
Pro CGM esetében a beteg csupán 14 napon át hordja a szenzort, az 
eredményekből semmit nem lát. A két hét végén az orvos a tároló egy-
ségből letölti az adatokat. A Medtronic professzionális CGM-jéhez képest 
viszont itt a betegnek a vizsgálat ideje alatt nem szükséges ujjbegyes vér-
cukor-méréseket végezni.

Köszönettel és üdvözlettel:
Fövényi dr.

A tartószerkezet 3D nyomta-
tóval nyomtatva Illeszkedik a szenzorra

Az óra a 
tartóban

Ati karján, 
a szenzorra 
rögzítve

Napközben így 
olvassa le a 
vércukorszinteket A telefon kijelzője. A 

piros színnél riasztott, 
kapott szénhidrátot.

Ugyanez grafikonnal...
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Ez év márciusi magazinunkban már 
beszámoltam F. Zsolt akkor 48, most 
már 49 éves, 3 éves kora óta diabé-
teszes betegemről, aki év eleje óta 
folyamatosan használja a FreeStyle 
Libre Flash szenzort, mely a tavasz 
folyamán fokozottan jó szolgálatot 
tett neki, mivel új munkahelyére és 
vissza naponta 2x20 km-t kerékpáro-
zott. Zsolt akkor kétszeri bontásban, 
az adagokat kissé változtatva napon-
ta 22–26 E glargin inzulint és a há-
rom főétkezés előtt összesen 26–28 E 
liszpro inzulint adagolt. Számára ak-
kor a fő problémát az képezte, hogy 
a heti 100-nál több km kerékpáro-
zás ellenére testsúlyát nem sikerült 
csökkenteni és étvágya is változatlan 
volt. Ekkor súlya 98 kg-ot tett ki.

Ez év október elején komolyabb 
fizikai aktivitásba kezdett. Mun-

kahelyéhez közel a hét két napján 
reggel 7–9 óra között edzőtermi fog-
lalkozásba vágott, személyi edző se-
gítségével. Egyidejűleg a napi ener-
gia és szénhidrát felvételét 2500 
kcal-ról 1500 kcal-ra, illetve 220 
g-ról 80–100 g-ra mérsékelte. Ami az 
aktivitás alatti vércukorértékek ala-
kulását illeti, azt vette észre, hogy a 
bemelegítő kardió gyakorlatok alatt 
enyhén csökkent a vércukor, majd 
a másfél órás erő gyakorlatok alatt 
nem változott, végül az utolsó 20 
perces kardió gyakorlatok során is-
mét csökkent. Ennek kivédése nem 
jelentett számára semmilyen problé-
mát. A rendkívül kemény fizikai akti-
vitás és fogyókúrás diéta eredményei 
hamarosan jelentkeztek. A párhuza-
mosan végzett, több lépcsős inzu-
linadag csökkentés mellett étvágya 
jelentősen mérséklődött, súlya 6 hét 
alatt 90 kg-ra, vagyis 8 kg-mal csök-

SZÖVETI GLUKÓZMONITOROZÁS

kent és 3 hónap alatt HbA1c szintje 
7%-ról 6,3%-ra süllyedt. Ezt a folya-
matot a fenti glukózmonitorozásos 
görbe mutatja.

Az 1. ábrán egy havi szöveti glu-
kóz görbéjének összegzése látható. 
A meglehetősen kedvező átlagos 
vércukorgörbe mindenütt a céltar-
tományokon belül mozog. Egy hó-
nap alatt átlagban 108 percet töltött 
hipoglikémiás tartományban, főként 
az éjjeli órákban. Ez egy napra vetítve 
mintegy 1¾ órát jelent.

A 2. ábrán ugyanaz a kép 30 napi 
görbe egymásra vetítésével. A vércu-
kor-ingadozások (variabilitás) többsé-
ge a kívánt szint közelében mozog.

A 3a. és 3b. ábrán 8 jellemző ok-
tóberi nap glukózgörbéi láthatók. Az 
idő többségében a céltartományokon 
belül mozognak a vércukrok. Alacso-
nyabb cukorszintet követő Somogyi-
hatás nem látható. Vércukor-korrek-
cióra csupán elvétve van szükség. 
Ugyanakkor a napi inzulinigény 30 E 
körülire csökkent, mely – mint a beírt 

FREESTYLE LIBRE FLASH – MIRE KÉPES A FOKOZOTT FIZIKAI 
AKTIVITÁS ÉS A DIÉTA?

1. ábra: Egy hónap alatt átlagban 108 percet töltött hipoglikémiás tartomány-
ban, főként az éjjeli órákban. Ez egy napra vetítve mintegy 1¾ órát jelent.

2. ábra: Ugyanaz a kép 30 napi görbe egymásra vetítésével. A vércukor-
ingadozások (variabilitás) többsége a kívánt szint közelében mozog
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adatokon látható – 2x10 E glargin bá-
zisinzulin és háromszor 2–4 E liszpro 
inzulin adását jelenti. Hangsúlyozan-
dó, hogy a 6,3%-os szintre csökkenő 
HbA1c az előző 3 hónap eredménye. 
Amennyiben a jelen étkezés, fizikai 
aktivitás és testsúlycsökkentés folyta-
tása mellett újabb 3 hónap elteltével 
újabb HbA1c meghatározást végzünk, 
annak az eredménye várhatóan 6% 
alatt lesz.

A folyamatos szenzorvizsgálat 
egyetlen nem kívánatos hatása Zsolt 
esetében a második héten rendszere-
sen fellépő bőrelváltozás, (ld. 4. ábra) 
mely a szenzor levételét követően 2-3 
nap alatt visszafejlődik, de jó lenne a 
viszketést és fájdalomérzést a jövőben 
elkerülni. A gyulladás miatt előfordult, 
hogy a szenzor 10 nap után leállt. En-
nek megoldásával foglalkozunk.

Dr. Fövényi József

3a. ábra: 8 jellemző októberi napi glukózgörbe első három napja

4. ábra
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3b. ábra: 8 jellemző októberi napi glukózgörbe 5 napja



Elizabeth Hughes, az inzulin felfedezése, 
egy orvosi csoda véghezvitele

Thea Cooper és Arthur Ainsberg

1920 októberében, miután Charles Evans Hughes visz-
szautasította az ajánlatot, hogy elinduljon az elnökségért, 
bejelentette, hogy támogatni fogja pártja választottját. 
Habár Harding a lapkiadásban volt járatos, hosszasan tu-
dott szónokolni a semmiről, és valahogy mindig le tudta 
venni a lábáról a hallgatóságát. Hardingnak köszönhető 
legalább egy új szó bekerülése az angol nyelvi lexikonba, 
amelyet elnöki kampánya alatt dobott be a köztudatba. Ez 
a szó nem más, mint a normalitás – angolul „normalcy” –, 
amely hamar elterjedt a köznyelvi használatban is.

„Amerikának most nem hősökre, hanem gyógyulásra 
van szüksége – jelentette ki Harding. – Nem csodaszer-
re, hanem normalitásra; nem forradalomra, hanem res-
taurációra; nem nyugtalanításra, hanem helyreigazításra; 
nem sebészi beavatkozásra, hanem higgadtságra; nem 
drámára, hanem nyugalomra; nem kísérletezésre, hanem 
egyensúlyra; nem a nemzetköziségben való elmerülésre, 
hanem a győztes nemzetiesség fenntartására.”

William Gibbs McAdoo ilyen szavakkal írta le Harding 
beszédeit: „fellengzős mondatok garmadája, amelyekben 
üres gondolatok vonulnak végig”. 

Az amerikai elnökválasztások történetében először a 
nők szavazatait is megszámolták. 1920. augusztus 18-án, 
egy nappal Elizabeth tizenharmadik születésnapja előtt az 
amerikai kongresszus ratifikálta az ezzel kapcsolatos, 19. 
alkotmánymódosítást. Elizabeth egész álló nap alig bírta 
megállni sírás nélkül, amikor arra gondolt, hogy Helen 
négy hónappal lemaradt erről a hatalmas eseményről, 
amelyet mindig is annyira fontosnak tartott. Miután azon-
ban elérkezett, a Hughes család számára keserű iróniát je-
lentett. Nemcsak mert Helen már nem érhette meg, hogy 
leadja szavazatát, hanem mert az is biztosnak tűnt, hogy 
Elizabeth sem fogja megérni.

Az 1920. novemberi választásokig az Elizabeth szerve-
zetét egészen tavasztól legyengítő meghűlés és mandu-
lagyulladás némileg alábbhagyott. Dr. Allen úgy próbálta 

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

stabilizálni anyagcseréjét, hogy a napi kalóriabevitelt 500 
kalóriára csökkentette. Októberben a kislány súlya még 
29 kg volt, a rákövetkező márciusban már csak 24 kg.

A Harding-Cox elnökválasztás eredményét elsőként egy 
kereskedelmi rádióadón, a Westinghouse cég tulajdoná-
ban lévő KDKA csatornán közölték. Amikor hivatalosan is 
megerősítették, hogy az Egyesült Államok huszonkilence-
dik elnöke Warren Harding lett, Elizabeth Blanche ölében 
zokogott.

A jelentéktelen Harding hivatalba lépése utáni első in-
tézkedése az volt, hogy kabinetje tagjai közé kinevezett 
egy valódi óriást. Charles Evans Hughes elfogadta a kül-
ügyminiszteri széket. Öt éve most először érezték úgy az 
amerikai emberek, hogy a külpolitikát végre hozzáértő 
ember irányítja.

Amikor szülei közölték a hírt Elizabeth-tel, a kislány 
olyan örömmámorban úszott, hogy kijelentette: megfür-
dik a Fehér Ház szökőkútjában! Catherine reakciója ezzel 
pont ellentétes volt: beleszeretett Chauncey Waddell ügy-
védbe, aki abban az időben kezdte meg a karrierjét New 
Yorkban. A lány rávette szüleit, hogy engedjék őt beköl-
tözni a Bronxba, bátyja, Charlie és felesége, Marjory házá-
ba, ahonnan könnyebben találkozhatott szerelmével. Így 
alakult, hogy Charles, Antoinette és Elizabeth végül mégis 
visszaköltözött Washingtonba.

Hughesnak 1921 márciusában kellett elfoglalnia új hi-
vatalát. Antoinette felkészült rá, hogy elköltözzön abból 
a házból, ahol Elizabeth és Helen is megbetegedett. De 
mégis mit fognak majd kezdeni Elizabethtel, amíg házat 
keresnek Washingtonban? A Fiziátriai Intézet tűnt a leg-
jobb megoldásnak, legalábbis ideiglenesen, amíg be nem 
rendezkednek. Összesen három ember örült ennek a dön-
tésnek: dr. Allen, egy Eddie nevű cukorbeteg fiú, akinek 
Elizabeth szerzett egy kanárit, és egy Teddy Ryder nevű 
kisfiú, aki összesen 12 kg volt, és 1921 júliusában ünne-
pelte volna ötödik, és nagy valószínűség szerint utolsó 
születésnapját az intézetben.

13. FEJEZET 
Fiziátriai Intézet, Morristown, 
New Jersey, 1921.

Bár a Fiziátriai Intézet már hónapok óta csendben fo-
gadta a betegeket, a hivatalos megnyitóra, nagy csinnad-
rattával csak 1921. április 25-én került sor. A ceremónián 
több száz orvos és sebész vett részt. Beszédet mondott dr. 
Henry Pritchett, a Carnegie Alapítvány elnöke, valamint 
maga dr. Frederick Allen is, aki fontosnak tartotta hang-
súlyozni – és ez a New York Times hasábjain is megjelent 
–, hogy „mindenféle anyagi háttérrel rendelkező beteget 
ellátnak” az intézetben. A kórház hamarosan meg is telt a 
jelentkezőkkel.
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Miközben Antoinette azon fáradozott, hogy új életet 
kezdjenek Washingtonban, lánya levelekkel árasztotta el 
Morristownból. A kislány „maminak” címzett leveleiben 
részletesen beszámol a szigorú étrendről, amely napjait 
meghatározza. Egy tipikus reggelije a következőkből állt: 
egy tojás, kettő és egynegyed púpozott kiskanál (125 
gramm) háromszor főtt zöldbab és egy evőkanál tejszín-
nel ízesített kávé. Délelőtt tízkor megehetett egy fél na-
rancsot (50 gramm). Ebédre (délben) elfogyaszthatott két 
és fél púpozott evőkanál tőkehalat, két púpozott evőkanál 
háromszor főtt kelbimbót, öt kisebb olívabogyót, egy fél 
gömbnyi vajat és egy csésze teát. Vacsorára megehetett 
egy tojást és egy tojásfehérjét, két púpozott evőkanál há-
romszor főtt spenótot félgömbnyi vajjal és teával. Hetente 
egy alkalommal böjtölnie kellett.

A Fiziátriai Intézet magas színvonalú konyhája számos 
kreatív recepttel kísérletezett. A legnagyobb kihívást az 
ehető és ízletes kenyérpótló elkészítése jelentette, és 
a betegeknek korpából, szójából és speciális diabetikus 
lisztekből sütött muffinokat és kekszeket tálaltak fel. A 
kis adagok és élvezhetetlen ízek miatt különösen nagy fi-
gyelmet fordítottak az ételek elkészítésére és tálalására: 
a betegek szerették az uborkából készült csészéket és a 
tojástulipánokat. A kalóriatáblázat népszerűségi listáját a 
tojás vezette, amellyel a fáradhatatlan dietetikusok kész 
csodákra voltak képesek, és több tucat módon készítették 
el: gőzölve, paradicsomban főzve, buggyantva petrezse-
lyemmel, töltve, svájci módra, pirított vajban, vagy csirke 
alaplében főtt tojáslabdaként.

A Fiziátriai Intézetben mindenki, a betegek és a sze-
mélyzet is egyfelől az ételek, másrészt az étel nélküliség 
megszállottja volt. Az apró termetű, csontig soványodott 
Teddy Ryder, amikor ideje engedte, szívesen dolgozott az 
albumán, ami az intézet számos lakójának kedvelt időtöl-
tése volt. Teddy órákat töltött színes, fényes magazinok 
lapozgatásával, amelyekből ételfotókat vágott ki, majd a 
nővérek figyelő tekintetének kereszttüzében (akiket maga 
Allen utasított erre, nehogy Teddy megegye a ragasztót) 
boldogan beragasztgatta őket a könyvébe. Az egészséges 
gyerekek könyvében életük legjelentősebb eseményeit 
ábrázoló emlékek vannak: bizonyítványok, saját készítésű 
Bálint-napi kártyák és préselt virágok, a Fiziátriai Intézet-
ben lakó gyerekek emlékkönyvei azonban arról szóltak, 
hogy mit nem csinálhatnak – arról a gyermekkorról, amely 
nem lehetett az övék. A normális életben megszokott „Mi 
leszel, ha nagy leszel?” típusú gyerekjátékok helyét itt át-
vette a „Mit ennél, ha bármit ehetnél?” A helyzetből adó-
dott, hogy ezek a gyerekek sokkal rövidebb távon gondol-
kodtak.

Teddynél előző évben diagnosztizálták a cukorbeteg-
séget, amikor négyéves volt. Kétségbeesett édesanyja, 
Mildred egyik orvostól a másikig hordta gyermekét, de 
a kilátásai mindig ugyanolyanok maradtak, és egyik sem 

volt túl rózsás. Az egyik orvos egyenesen megpróbálta az 
édesanyát lebeszélni a kezelésről, és azt mondta, hagyja a 
gyermekét azt enni, amit szeretne, hadd élvezhesse azt a 
rövid időt, ami még az életéből hátravan. Dr. Allen végül 
hihetetlen ötlettel állt Earle és Mildred Ryder elé: ő talán 
képes lesz a kisfiukat még két éven át életben tartani.

A Ryder család akkor hallott először dr. Allen módszeré-
ről, amikor egymás után látogatták az orvosokat Teddyvel. 
Sok orvos kifejezetten ellenezte Allen módszerét, mivel 
túl kegyetlennek tartották ahhoz, hogy bármi haszna le-
gyen, ennek ellenére 1920. november 19-én a szülők el-
vitték Teddyt az intézetbe. Morristownban fokozatosan 
csökkentették a kisfiú kalóriabevitelét, amíg egy nap a 
mennyiség el nem érte a napi 224 kalóriát (egy egészsé-
ges gyermek napi kalóriabevitele 1500 kalória). Többnyire 
zselés ételeket fogyasztott, háromszor főtt káposztát és 
korpakekszeket. Amikor hazalátogatott a New Jerseyben 
levő Keyportba, a szomszédok a fejüket csóválták, és le-
kicsinylő megjegyzéseket tettek a sarlatán doktorra, aki 
baleknak nézi a Ryder családot, és szegény kisfiukat ha-
lálra éhezteti. Hogy is bízhatnak meg egy ilyen emberben, 
amikor az általa előírt kezelés nyilvánvalóan rossz hatással 
van Teddyre? Amikor a kisfiú 1921 karácsonyán hazatért 
a szüleihez, otthon nem volt karácsonyfa, mert a szülők 
nem is álmodtak arról, hogy a fiuk megéri a karácsonyt. 
De valamilyen csoda folytán mégis kitartott, és egyre csak 
ragasztgatta a képeket az emlékkönyvébe.

A szanatórium konyhájában Blanche tanoncidejét töl-
tötte Miss Mary Belle Wishart hűvös pillantásaitól kísér-
ve, aki erősen hitt az oktatás fontosságában. Ő a Missouri 
Egyetem és a Cornell Medical College orvosi fakultásán 
végezte tanulmányait. A személyzet minden dietetiku-
sa elvégezte a háztartástan nevű speciális tanfolyamot. 
Wishart osztozott dr. Allen véleményében, hogy Elizabeth-
et megfelelőbben tudnák bentlakóként kezelni, ezért kez-
detben szkeptikusnak mutatkozott, vajon Blanche képes 
lesz-e Elizabeth otthoni diétáját megfelelően kézben tar-
tani.

Elizabeth és Blanche azonban bebizonyította, hogy a 
szkeptikusoknak nincs igaza. Együtt olvasták el dr. Joslin 
két könyvét, majd két másikat, amiket dr. Allen írt, és ter-
mészetesen a kis piros könyvet is. A fontos tudnivalókat 
kártyákra írták, és egymást vizsgáztatták a szénhidrátok, 
fehérjék és zsírok kalóriaértékéről. Elizabeth nem a dia-
bétesz áldozata lett, hanem sokkal inkább annak kiváló is-
merője. Olyan érdeklődéssel vetette bele magát a beteg-
ségével kapcsolatos ismeretekbe, mintha az élete múlna 
rajta – ez egyébként igaz is volt. Egy gramm zsír egyenlő 
9,3 kalória. Egy gramm fehérje egyenlő 4,1 kalória. Egy 
gramm szénhidrát egyenlő 4,1 kalória. Egy kalória azzal 
az energiamennyiséggel egyenlő, amely egy kilogramm 
víz hőmérsékletének 1 Celsius-fokkal történő emeléséhez 
szükséges. Egy kilogramm egyenlő 2,2 fonttal.
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Elizabeth különösen megkedvelt egy Eddie nevű fiút, aki 
egy évvel volt idősebb nála. Mindketten imádták a mada-
rakat, és gyakran beszélgettek arról, hogy vajon az euró-
pai seregélyek kiszorítják-e az amerikai vörösbegy-popu-
lációt, és valóban kipusztultak-e a postagalambok. Listát 
vezettek a vándorló poszátákról, a sárgarigókról, pintyek-
ről, gébicsekről és harkályokról, amelyeket megfigyeltek 
az intézet parkjában. Elizabethnek eszébe jutott otthoni 
kanárijuk, Perfect, és azt javasolta Eddie-nek, hogy tart-
son ő is kanárit az intézetben. 

Felvetette az ötletet dr. Allennek is, aki azonban látha-
tóan nem volt elragadtatva tőle. Először is nem volt állat-
barát, de ennél sokkal jobban aggasztotta, hogy az állatok 
jelenléte esetleg árthat a páciensek legyengült immun-
rendszerének. Elizabeth azonban azzal érvelt, hogy ami-
kor a betegek a napi kötelező tornagyakorlatokat végzik, 
sokkal több baktériumnak vannak kitéve, és egyébként 
is sokkal valószínűbb a fertőzés átterjedése emberről 
emberre, mint állatról emberre. Sőt, folytatta érvelését, 
Eddie-nek sokkal jobb lenne a hangulata, ha gondoskod-
hatna valakiről, mert ez értelmet adna a mindennapjai-
nak. És vajon azt tudta-e dr. Allen, hogy a kanárimadár 
a spanyol partok közelében található Kanári-szigetekről 
kapta a nevét? Nem tartja-e jó ötletnek, hogy egy olyan 
madár legyen az intézetben, amely egy szigetről kapta a 
nevét, hiszen végül is a doktor a Langerhans-szigetek mi-
att nyitotta meg a szanatóriumot? 

Elizabeth-et nem lehetett eltéríteni szándékától, ha egy-
szer elhatározta magát, és erre még egy olyan ember sem 
volt képes, mint Allen, aki végül próbaképpen, de beadta 
a derekát.

Mint a legtöbb fiú abban az időben, Eddie is érdeklődött 
a háború iránt. Különösen a postagalambok hozták lázba, 
mert az egyik nagybátyja az amerikai hadsereg híradós 
alakulatánál dolgozott Franciaországban, és ők széles kör-
ben használták a madarakat. A leghíresebb, háborúban 
használt galamb Cher Ami volt, aki kétszáz ember életét 
mentette meg 1918 októberében, amikor az amerikai 
hadsereg 77. gyalogos hadosztályának egyik zászlóalja 
csapdába esett az ellenséges vonalak mögött. Körülzár-
ták és bekerítették őket a túlerőben lévő német csapatok. 
Helyzetüket még kilátástalanabbá tette, hogy az ameri-
kai tüzérség lőni kezdte azt a szurdokot, ahová Charles 
Whittlesey őrnagy és emberei beszorultak. A Whittlesey 
által kiküldött galambokat egytől egyig lelőtték, szinte 
azonnal, miután felrepültek. Utolsó madara Cher Ami volt.

Az őrnagy a következőket írta egy darab papírra: „A 
276.4-gyel párhuzamos út mellett vagyunk. Saját tüzérsé-
günk tart közvetlen zárótűz alatt. Az ég szerelmére, hagy-
játok abba!” 

Összetekerte az üzenetet, és bedugta a madár bal lábá-
hoz erősített apró bádogdobozba, majd eleresztette Cher 
Amit. Szárnycsapkodására azonnal válaszoltak a német 

tüzérek, de a galambnak mégis sikerült a lövedékek fölé 
emelkednie, és huszonöt perc alatt megtette a huszonöt 
mérföldes távolságot. Az amerikaiak azonnal abbahagyták 
az ágyúzást. A katonák megmenekültek, a madár azonban 
halálos sebet kapott. 

Eddie eleinte azzal fenyegetőzött, hogy kanáriját Csir-
kecombnak fogja elnevezni, de a mártírhalált halt madár 
tiszteletére végül beleegyezett, hogy Amira keresztelje. 
Ettől kezdve Elizabeth gyakran látta Eddie-t az ágya mel-
lett, ahogy szeretettel foglalkozott a kis kanárival, és hatal-
mas sikernek könyvelte el a kanári-kísérletet.

Antoinette mindvégig azon az állásponton volt, hogy 
Elizabeth-nek leginkább normális életre van szüksége. 
Nem nézte jó szemmel, hogy lánya Eddie-vel, Teddyvel, 
vagy bármelyik beteg gyerekkel barátkozik az intézetben. 
Ebben az egy kérdésben legalább egyetértettek dr. Allen-
nel. Elizabeth-nek tehát egyre inkább Blanche lett a táma-
sza, de nem csupán a szigorú diéta miatt volt rá szüksége, 
hanem ő volt a társasága, a szórakozása, az érzelmi táma-
sza, és lassan az egész élete középpontja.

(Folytatjuk)

Sanoma Kiadó, 2013
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Magas vérnyomás betegség, érelme-
szesedés, szívtáji szorongató fájda-
lom, infarktus, sztrók – előzzük meg 
a bajt!

Telített zsírsavak mérséklése – a 
napi energiabevitel 7–10%-át tegyék 
ki (állati eredetű zsiradékok: húsok, 
bőr, tej és tejtermékek).

• gondoljuk át és mérsékeljük a zsí-
ros tej és tejtermék fogyasztást – 
tejszín, sajtok, tejföl stb.

• a húsokról távolítsuk el a látható 
zsiradékot elkészítés előtt.

• felvágottakban, szalámi és kol-
bászfélékben nagy mennyiségben 
fordulhat elő zsiradék.

• velőt, májat és egyéb belsősége-
ket havonta csak egyszer fogyasz-
szunk, rendkívül magas koleszte-
rintartalmuk miatt.

• tojásból heti öt darab, biztonság-
gal fogyasztható (beleértve az 
ételeinkben jelen lévő tojást is).

Egyszeresen telítetlen zsírsavak – a 
napi energiabevitel 12%-át tegye ki 
(omega 9 zsírsav)

• olívaolajban, repceolajban, szó-
jaolajban, dióban található na-
gyobb mennyiségben.

• csökkenti a koleszterinszintet.
    
Többszörösen telítetlen zsírsavak 

– a napi energiabevitel 8 %-a legyen.
• omega 3 zsírsav: csökkenti a vér-

nyomást és trombózis ellenes 
hatású. A tengeri halakban (mak-
réla, hering, szardínia, lazac), a 
hazai halfajták közül a busában, 

valamint a lenmagolajban fordul 
elő jelentős mennyiségben. Az 
energiabevitel 2%-t tegye ki.

• omega 6 zsírsav: napraforgó-, szó-
ja-, kukorica- és repceolajban ta-
lálható nagyobb mennyiségben. 
Az energiabevitel 3-6 %-t tegye ki.

Ezen zsírsavak túlzott bevitele káros 
is lehet – érelmeszesedés, szabad-
gyök képződés – tehát nem feltétlen 
egészséges, ha táplálék-kiegészítők-
kel. „multivitamin” tablettákkal túl-
zásba visszük bevitelüket.

Táplálékkal a szervezetbe juttatva 
sokkal nagyobb hatásfokkal tudjuk 
hasznosítani ezeket a zsírsavakat.

Transzzsírsav bevitel csökkenté-
se – ez egy kedvezőtlen formációjú 
molekula, mely a koleszterinszint 
emelésével fejt ki kedvezőtlen hatást. 
A növényi olajok hidrogénezésével 
(mesterségesen) keletkezik.

• nápolyik, kakaós tejmassza, kré-
mes kekszek, instant leves-, már-
tás-, ital-, kávé porok, chips, pat-
togatott kukorica, mirelit leveles 
tészta, sajtos rúd, vaníliás karika, 
margarin, bolti tartós sütemé-
nyek pl.: croissant, szaloncukor, 
ostyafélék stb. tartalmaznak 
transzzsírsavakat.

A nyers zöldségeket ne sózzuk, ke-
rüljük a sózott élelmiszereket (chips, 
mogyoró, ropi stb.) és tálalás után le-
hetőleg már ne sózzuk ételeinket.

Napi 30–35 g vízoldékony rost be-
vitele fontos – pl. alma, birsalma, ri-
bizli, sárgarépa, zabpehely, zabkorpa.

Az egyszerű szénhidrátok – kris-
tálycukor, gyümölcscukor – túlzott 
bevitele, növelheti a vér triglicerid 
szintjét. Helyettük válasszuk a a ma-
gas rost tartalmú teljes kiőrlésű gabo-
naféléket és zöldségeket.

Mérsékelt alkoholfogyasztás (pl. 
nőknek 2 dl, férfiaknak 3 dl/nap bor) 
megengedett, ha nincs kizáró ok (pl.: 
magas triglicerid szint, májbetegség 
stb.)

Magnézium, cink, mangán és króm 
bevitel segíthet a megelőzésben

• magnézium: halak, füge, avokádó, 
banán, teljeskiőrlésű gabonák, 
tej, joghurt, mandula, kesudió, 
tökmag, spenót, kukorica, brok-
koli stb.

• cink: osztriga, vörös húsok, kakaó, 
dió, olajos magvak, csicseriborsó, 
teljes kiőrlésű gabonák, tojás stb.

• mangán: tökmag, mandula, föl-
dimogyoró, szója, ananász, barna 
rizs stb.

• króm: körte, datolya, paradicsom, 
brokkoli, tojássárgája, sajt, máj, 
teljes kiőrlésű gabonák.

Rendszeres mozgás, mely heti 3 
alkalmommal, legalább 45 percig tart. 
Megemeli a pulzust és megizzaszt.

Természetesen mindezeket meg 
kell, hogy előzze a dohányzás abba-
hagyása, a gondolkodás átformálása, 
egy egészségesebb, fittebb életre 
való ráhangolódás.

Henn Dóra
dietetikus

Vanderlich Egészségcentrum
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SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERÜNK 
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A statinok a huszadik század máso-
dik felétől kezdve nagy karriert fu-
tottak be. A fejlett világban ma ez az 
egyik leggyakrabban felírt gyógyszer, 
s rendszerint hosszú távon, akár egy 
életen át kell szedni.

Ezek a készítmények a magas LDL-
koleszterinszint okozta beteg-

ségek esetén elsőként választandó 
koleszterinszint-csökkentő gyógy-
szerek. Ma minden nemzetközi és 
magyar orvos-szakmai ajánlásban 
kötelező érvénnyel szerepel adásuk 
lezajlott szív-érrendszeri esemény 
(szívizominfarktus, stroke) után. 
Ugyanis a következő esemény kivé-
désében (másodlagos megelőzés) 
jelentős szerepük van. Magas LDL-
koleszterin szinttel rendelkező elhí-
zott, magas vérnyomás betegségben, 
bármilyen érszűkületben, cukorbe-
tegségben szenvedő beteg kezelésé-

ben is kulcsszerep jut a statinoknak. 
Hatásukat a koleszterin szintézisének 
gátlásával fejtik ki, azaz a folyamat 
egyik kulcsenzimétgátolják, melynek 

következtében az összkoleszterin és 
az LDL-koleszterin szintje is csökken.

Mára a nem orvosi internetes fe-
lületeken durva, tudománytalan tá-
madások célpontjai ezek a gyógysze-
rek. Sok esetben orvosok, időnként 
magas ismertséggel rendelkezők is a 
statinok szedése ellen kampányolnak. 
Betegeink közül is sokan felülnek ezen 
téves, sokszor rosszindulatú híreszte-
lésnek, melyek mögött általában ha-
tásukban bizonytalan, drága táplálék 
kiegészítők reklámja áll. Emiatt sok 
beteg saját egészségét veszélyezteti 
abbahagyja, vagy el sem kezdi ezen 
gyógyszerek szedését.

Minden gyógyszernek, de még a táp-
lálék kiegészítőknek is vannak mellék-
hatásaik. A statinok mellékhatásait az 
orvostudomány fejlődésével sikerült 
jelentősen csökkenteni, ezek közül a 
legjelentősebb a vázizombántalom. 
Különböző statinoknál más és más 
arányban léphet fel.

KOLESZTERIN-CSÖKKENTÉS
ŐSZINTÉN A STATINOKRÓL
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Az izombántalom 
(myopathia), mint  
mellékhatás

Izombántalmak kialakulását okoz-
hatja extrém mennyiségű testedzés, 
az idős kor, vesebetegség, a pajzsmi-
rigy alulműködése, fertőzések, egyes 
gyógyszerek szedése, Hajlamosító 
tényező még a nagy mennyiségű al-
koholfogyasztás, vagy akár a túl sok 
grapefruit fogyasztása is. Ezekben az 
esetekben fokozott odafigyelés szük-
séges, ezért ha ilyen szereket szed, 
mindenképpen jelezze kezelőorvo-
sának. Különböző vérzsír szintcsök-
kentők együttes szedése, és a meg-
szokottnál magasabb dózisú statin is 
hajlamosíthat izombántalmakra.

Ez a mellékhatás az arányát tekint-
ve ritka ugyan, azonban a gyógyszer 
széles körű használata miatt az elő-
fordulás abszolút száma nem csekély. 
Kis simvastatin dózis mellett az izom-
bántalom gyakorisága 0,1%, nagyobb 
adagoknál 0,5% is lehet. Az izomfáj-
dalom (myalgia) előfordulása 1–5%.

Enyhe esetben izomfájdalom jelent-
kezik, súlyosabb esetben megemel-
kedik az izomkárosodást jelző enzi-
mek mértéke, nagyon súlyos esetben 
az izomsejtek el is pusztulhatnak. Az 
izompanaszok megjelenése általában 
a statin kezelés első hónapjában vár-
ható, de előfordulhat, hogy csak évek 
múlva jelentkezik. A tünetek általá-
ban a nagy, törzshöz közeli izmokban, 

szimmetrikusan jelentkeznek, és a 
statin elhagyását követően megszűn-
nek. Ha a páciens újra kezdi szedésü-
ket, ismét megjelennek.

A fájdalmak egyes betegeknél le-
hetnek folyamatos jellegűek, míg 
másoknál terheléskor jelentkeznek. 
Amennyiben statint szed és izomfáj-
dalmai vannak, mielőbb jelezze ezt 
kezelőorvosának!

Lehet előre tudni, hogy 
a koleszterincsökkentő 
statin mellékhatást okoz? 
Vagy a már észlelt izom-
bántalom biztosan a statin 
mellékhatása?

Igen! Egy speciális genetikai vizs-
gálattal megállapítható, kik azok a 
statint szedő betegek, akiket közepes 
vagy nagyobb eséllyel fenyeget izom-
fájdalom vagy myopathia kialakulása. 
Náluk célszerű alacsonyabb dózist, 
vagy kisebb kockázattal járó statint 
alkalmazni, illetve más lipidcsökkentő 
kezelésre áttérni. 

A kérdés fontos, mert a statin kiik-
tatásával a szív-érrendszeri betegsé-
gek kialakulásának kockázat jelentős 
mértékben megemelkedik. Bár ma 
már elérhető más koleszterincsök-
kentő gyógyszer, de csak injekcióban 
adhatók és az áruk sokkal magasabb.

Hol érhető el ez a genetikai vizsgá-
lat?

A vizsgálatot vérből, a Vanderlich 
Egészségcentrumban előjegyzés alap-
ján végezzük „statin intolerancia” 
vizsgálat néven.

A májkárosodás, mint 
mellékhatás

Egyes májenzimek, elsősorban a 
GPT és a GOT emelkedése valameny-
nyi statin terápiával történő kezelés 
során előfordulhat. A mellékhatás 
dózisfüggő. A szokásos dózis mellett 
ritka. A statin terápia előtt, a kezelés 
megkezdése után, dózisemelés után, 
majd legalább évente, illetve májbe-
tegségre utaló panaszok esetén is ja-
vasolt a GOT és GPT meghatározása, 
a korai felismerés érdekében.

A májfunkció vizsgálata a Vanderlich 
Egészségcentrumban szintén elérhe-
tő.

A statinok biztonságos 
gyógyszerek

Összességében elmondható, hogy a 
statinok igen hasznos készítmények. 
Az USA-ban 1 millió magas koleszte-
rinszintű beteg kezelésével évente 
mintegy 10.000 akut szív-érrendszeri 
esemény, stroke előzhető meg, me-
lyekre csak 1-2 súlyos mellékhatás 
esik. Fontos este, vacsora után, lefek-
vés előtt bevenni.

Dr. Vándorfi Győző
belgyógyász, diabetológus, 

lipidológus főorvos
Vanderlich Egészségcentrum
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Magazinunk tavalyi és idei száma-
iban, több alkalommal hírt adtunk 
a „mesterséges hasnyálmirigy” ké-
szülékek fejlesztésének különböző 
fázisairól. Ezúttal az amerikai enge-
délyező hatóság, az FDA (Food and 
Drug Administration) áldását adta az 
első ilyen készülék forgalomba kerü-
léséhez.

Ezúttal a Medtronic cég MiniMed 
670G jelű hibrid zártrendszerű (closed 
loop) inzulinpumpájáról van szó, mely 
folyamatosan össze van kapcsolva 
egy szöveti glukózmonitorral, mely 
5 percenként méri a cukorszintet és 
ennek a függvényében változtatja a 
bázis inzulin adagolását, azt növelve 
vagy csökkentve, vagy akár le is állít-
va, az aktuális vércukorszintek függ-
vényében.

A készülék története jó 40 évre 
nyúlik vissza. Ugyanis a múlt század 
hetvenes éveiben – éppen 37 évvel 
ezelőtt – alkották meg német kuta-
tók a Biostator névre hallgató eszközt 
(ld. a fényképet), mely egy hatalmas 
méretű készülék volt, a beteggel két 

      AZ FDA ENGEDÉLYEZTE AZ ELSŐ MESTERSÉGES PANKREÁSZ FORGALOMBA HOZATALÁT

vénás kanülön keresztül összekap-
csolva. Az egyik kanülön át vette és 
analizálta a cukorszintre a vért (akár 
napi 50 ml-t is kiszívott a betegből), a 
másik kanülön keresztül pedig a vér-
cukorszint függvényében adagolta az 
inzulint. Magyarországon is létezett 
egyetlen ilyen készülék a budapesti 
I. sz. Belklinikán, mellyel prof. Tamás 
Gyula végzett vizsgálatokat. Akik a 
Biostatort klinikai vizsgálatok céljaira 
bérelni akarták a gyártó cégtől, ezt 
havi 50 ezer USA dollár ellenében te-
hették meg. Természetesen sem ez 
az első készülék, sem ennek egy ké-
sőbbi könnyített változata, melyet a 
beteg akár egy nagyméretű hátizsák 
formájában a hátán hordhatott, nem 
szolgálhatta a labilis cukorbetegek el-
látását.

Az inzulinpumpák folyamatos fej-
lődésével és a velük összekapcsolt 
folyamatos szöveti glukózmonito-
rokkal vált lehetővé a „mesterséges 

KISHÍREK... 
KUTATÁS   K

A cikkek 
referálója:
Dr. Fövényi 
József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

Az első Biostaror, alatta a háton 
viselhető „kisebb” változat

MiniMed 670G inzulinpumpa

pankreász” létrehozása, mely már a 
mindennapi gyakorlatban alkalmaz-
ható.

A bázisinzulin automata adagolá-
sa roppant nagy előrelépést jelent a 
vércukorstabilitás biztosítása szem-
pontjából, azonban az étkezési in-
zulin bólusokat az elfogyasztandó 
szénhidrátok mennyiségének a függ-
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      AZ FDA ENGEDÉLYEZTE A FREESTYLE LIBRE PRO FOLYAMATOS GLUKÓZMONITOR 
ALKALMAZÁSÁT

A FreeStyle Libre Flash folyamatos 
szöveti glukóz monitor beteg általi 
valós idejű (real time) használatára 
az Európai Unió immár több mint 
10 országában van lehetőség és az 
eszköz külföldről történő beszerzése 
révén hazánkban is egyre 
többen élnek vele. 

A leolvasó által bármi-
kor megtekinthető cu-
korszinteket mutató Flash 
változat mellett az ABBOTT cég létre-
hozta az eszköz Pro változatát, mely a 
betegre történt felhelyezést követően 
szintén 14 napon át működik, szintén 
nem igényel ujjbegyes vércukormérés 
általi kalibrációt, de a leolvasó a szen-
zort felhelyező orvosnál van, aki a 14. 
nap elteltével tölti le a tárolt adato-
kat. Ez tehát a más cégek, így pl. a 
Medtronic által is forgalmazott „pro-
fesszionális” glukózmonitorokhoz ha-

vényében maga a beteg adagolja, 
de a számítást egy beépített szoft-
ver nagymértékben megkönnyíti. 
Amennyiben a beteg elmulasztja az 
étkezési bólus beadását, a vércukor 
jelentősen megemelkedhet, melyet 
a pumpa csupán hosszú idő alatt ké-
pes korrigálni. Ezért ilyen esetekben 
a betegnek kell a korrekciós bólust 
is beadni. A bólust is automatikusan 
adagoló pumpák megjelenésére kb. 5 
évet kell még várni.

Egyelőre 14 év feletti 1-es típusú 
cukorbetegek használhatják az új esz-
közt, de vizsgálatok folynak a 7–13 
éves korosztálynál lehetséges alkal-
mazás irányában. Hét év alatti gye-
rekek azért nem használhatják, mivel 
esetükben napi 8 E alatti, tehát nagyon 
kicsiny inzulinigénnyel kell számolni. 
A klinikai vizsgálatokban a pumpával 
kapcsolt folyamatos glukózmonitor 
alkalmazása nagymértékben 
biztonságosnak bizonyult, sem 
ketoacidózis, sem komoly hipo- 

Az inzulinpumpa és a 
szenzor a jeladóval 

vagy hiper-glikémia nem lépett fel a 
betegeknél. Kevés esetben az infúziós 

tű és a szenzor ragasztási felületeinél 
bőrpír lépett fel.

Az új Medtronic Guardian szen-
zor, mellyel a pumpa működik az 
Enlite szenzor továbbfejlesztett 
változata, mely napi kétszeri ujjbe-
gyes vércukormérés nyomán tör-
ténő kalibrálással 10,6% hibahatá-
ron belül működik, de ha a beteg 
naponta négyszer kalibrálja, akkor 
a hibahatár 9,6%-ra csökken.

Az Egyesült Államokban az új 
mesterséges pankreász éves költ-
sége 5–8.000 dollár között mozog, 
melyhez még hozzájön a szenzorok 
néhány ezer dolláros ára. A beteg-
biztosítók hozzájárulásával azon-
ban számítani lehet a szenzorral 
kapcsolt MiniMed 670G inzulin-
pumpa széleskörű elterjedésére.

(Forrás: FDA News, 
2016. október 15.)

sonlóan retrospektíve mutatja meg 
a cukorszintek kéthetes alakulását és 
ennek alapján hozhat döntést az or-
vos a kezelési mód változtatására. En-
nek a FreeStyle Libre Pro eszköznek a 

forgalmazását engedélyezte az FDA az 
USA-ban. A valós idejű glukózmonitor, 
a Flash változat forgalomban hozatali 
engedélye a jövő évben várható.

(Forrás: FDA News, 2016. október 13.)
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Gyakorló diabetológusok – a cikk re-
ferálója is ezek közé tartozik – gyak-
ran lényeges eltérést találnak a 3 
havonta végzett HbA1c értéke és a 
beteg által mért vércukrok átlaga kö-
zött. Számos esetben 2–3%-kal ma-
gasabb a HbA1c szintje, mint ami a 
vércukor átlagokból következne, rit-
kábban ennek az ellenkezője is elő-
fordul, pl. a HbA1c 7,5%, a vércukrok 
átlaga pedig 10–11 mmol/l között 
mozog.

A Diabetes in Control publicistája 
ez ügyben meginterjúvolta dr. Johen 
Higginst, a Massachusetts-i Harvard 
Medical School professzorát, aki saját 
vizsgálataik tükrében érdekes érveket 
hozott fel a fenti problémák okaként.

A HbA1c a vörösvértestekben fel-
halmozódott ún. glikált hemoglobin 
szintjétől függ. Viszont beteg és be-
teg között, valamint ugyanazon beteg 
esetében a vörösvértestek aktuális 
átlagos életkora között különbség 
lehet. Tudni kell, hogy átlagban 3 
havonta cserélődnek le vörösvértes-
teink. Minél idősebb a vörösvértest, 
annál nagyobb a glikált hemoglobin 
tartalma, mivel annál hosszabb ideig 
volt kitéve a magasabb vércukor szin-
teknek. Viszont minél fiatalabbak a 
vörösvértestek, annál alacsonyabb a 

      ÚJ MÓDSZER A HBA1C MEGHATÁROZÁS PONTOSSÁGÁNAK 
JELENTŐS MÉRTÉKŰ JAVÍTÁSÁRA

ahhoz az eredményhez, hogy eseten-
ként 2-3 mmol/l-rel alacsonyabb vagy 
magasabbak voltak az átlagos vércu-
kor szintek, mint ami a HbA1c-nek 
megfelelt volna. Ennek a jelentősége 
roppan nagy, mivel az egyik esetben 
(amikor ál-alacsony a HbA1c) a beteg 
megnyugszik, és úgy hiszi, minden 
rendben, az ellenkező esetben pedig 
az orvos nem talál magyarázatot a jó 
vércukrok és a rossz HbA1c szintek 
különbségére és ez mindkettőjüknek 
frusztráltságot okoz. Higginsék külön-
böző matematikai formulákat is kidol-
goztak a különbségek kiegyenlítésére.

Egyelőre 3 hetes szöveti glukóz mo-
nitorozásra alapozták megállapításai-
kat. Valószínűleg a jövőben hosszabb 
távú glukóz monitorozás keretében 
megismétlik a vizsgálatokat, hiszen a 
HbA1c szinteknek 2-3 hónapos átla-
gos vércukor szinteket kell tükrözniük.

(Forrás: Sci. Transl. Med. 8, 359ra130, 
2016. október 5.)

HbA1c szintje. Ez azonos egyén ese-
tében az átlagos vércukorszintekben 
akár 3 mmol/l-es különbséget is ké-
pes elfedni. 

Erre való tekintettel Higgins pro-
fesszor és munkatársai 200 beteg 
esetében 3 hétre folyamatos szöveti 
glukóz monitort helyeztek fel, mely 
részben FreeStyle Libre, részben 
Medtronic CGM volt és ennek nyo-
mán kapott átlagos vércukor szintek 
eredményeit vetették egybe a HbA1c 
szintekkel. Ennek nyomán jutottak el 

KISHÍREK, KUTATÁS   K

Vércukorátlagok (mg%-ban mérve)  
és a HbA1c összefüggése
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milyen roppant mérvű fejlődés következett be az utóbbi 
10 évben az új vércukorcsökkentő készítmények megje-
lenésével. 

Valóban komoly klinikai vizsgálatok által bizonyított té-
nyek sora igazolja az új szerek hatásosságát és sokoldalú, 
többek között a szív-érrendszeri megbetegedések kocká-
zatának csökkentésére vonatkozó előnyeit (ld. EMPA REG, 
LEADER, SUSTAIN-6 vizsgálatok, melyek eredményeiről 
korábban már beszámoltunk). Azonban egy legújabb vizs-
gálat, melyet a Connecticut állambeli Yale Egyetem kutatói 
végeztek, komoly kérdéseket vet fel. A vizsgálók 1,66 mil-
lió magánbiztosított és a Medicare általi biztosításban ré-
szesülő 2-es típusú cukorbeteg kezelésének és anyagcse-
re-állapotának alakulását elemezték 2006–2013 között.

A vizsgált periódusban a vércukorcsökkentő szerek 
használatában a következő eltolódásokat regisztrálták: 
Metformin 47-ről 53%-ra, szulfanilureák: 39-ről 31%-re, 
glitazonok: 28-ról 6%-ra, DPP-4 gátlószerek: 0,5-ről 15%-
ra, inzulin: 17-ről 21%-ra. Utóbbi esetében főleg a hosszú 
hatástartamú analóg bázisinzulinok használata emelke-

      JAVULT-E AZ ANYAGCSERE-ÁLLAPOT AZ ÚJ VÉRCUKORCSÖKKENTŐ SZEREKKEL?
dett. Ami a vizsgált betegek laboratóriumi paramétereit 
illeti, a HbA1c szintekben kifejezett romlást észleltek. A 
9% fölötti HbA1c szintekkel rendelkezők aránya 9,9%-ról 
12,2%-ra, a 8–9% közötti szintekkel rendelkezők aránya 
9,9%-ról 10,6%-ra nőtt, a 7–8% közöttiek aránya 24%-ról 
23%-ra mérséklődött, míg a 7% alatti HbA1c szintekkel 
rendelkezők aránya nem változott, 54% körül maradt. A 
legrosszabb arányokat a 45 év alatti korosztályban találták.

A vizsgálók kiemelik, hogy a legújabb vércukorcsökkentő 
készítmények, a GLP-1 analóg injekciós szerek és az SGLT-2 
gátlószerek még alig szerepeltek a 2006 és 2013 közötti pe-
riódusban. A súlyos hipoglikémiák előfordulási gyakorisága 
a vizsgálat periódusban érdemi változást nem mutatott.

A vizsgálók azt is kiemelik, hogy az új készítmények lé-
nyegesen drágábbak, de ha ezek a megfelelő szintű vér-
cukorcsökkenés mellett egyéb kedvező hatással is ren-
delkeznek, nem lenne indokolt alkalmazásuk mellőzése. 
(A számok elgondolkodtatók, de nagyon jó lenne, ha Ma-
gyarországon a 7% alatti HbA1c szintekkel rendelkező 2-es 
típusú cukorbetegek aránya 50% fölött lenne – a referáló 
megjegyzése).

(Forrás: Diabetes Care online 2016. szeptember 22.)

      HOL A VALÓDI HELYÜK AZ SGLT-2 
GÁTLÓSZEREKNEK 2-ES TÍPUSÚ DIABÉTESZ 
TERÁPIÁJÁBAN?

A század tízes éveiben megjelent vércukorcsökkentő ké-
szítmények legújabb családját a vesén át a glukóz ürítést 
fokozó SGLT-2 gátlószerek képezik. Felmerül a kérdés, 
hol lehet a helyük ezeknek a kezelés sorában. 

Ez elmúlt 15–20 évben első helyre a metformint helyez-
ték és változatlanul őrzi ezt a helyet. Második helyre 
korábban a szulfanilureák kerültek, majd ezeket harma-
dik helyre taszították a DPP-4 gátlószerek. Utóbbiak a 
szulfanilureáknál kevésbé, mintegy 0,5–0,6%-kal képesek 
csökkenteni a HbA1c szintet. A legutóbb megjelent SGLT-
2 gátlók – mint a hazánkban is forgalmazott dapagliflozin 
és empagliflozin – ennek kétszeresével képesek a HbA1c 
szintet csökkenteni és mindenfajta vércukorcsökkentő ke-
zelés mellé adhatók. 

Az elmúlt években velük végzett klinikai vizsgálatok (ld. 
a „Régi és új nagy klinikai vizsgálatok” c. referátumot 
az 50. oldalon) szerint a vércukorcsökkentésen túlme-
nő rendkívül kedvező szív-érrendszeri és vese-hatások-
kal is rendelkeznek, legalábbis eddig az empagliflozinnál 
ezt mutatták ki. Ezen túlmenően kifejezett a diuretikus 
hatásuk, mely révén jelentős mértékben képesek a vér-
nyomást is csökkenteni. Ezt a vérnyomáscsökkentő keze-

léseknél figyelembe kell venni, különösen, ha vízhajtót is 
tartalmaz a kezelés. Egyetlen érdemi mellékhatásként az 
esetek 5–6%-ában a húgyúti fertőzéseket, főként gomba-
fertőzést lehet említeni, melyek az esetek többségében 
helyi kezeléssel kiküszöbölhetők. 

Mindezek figyelembevételével az SGLT-2 gátlószereket a 
szulfanilureáknál kedvezőbb hatású, a DPP-4 gátlóknál ha-
tékonyabb vércukorcsökkentő szereknek lehet tekinteni, 
ezért a terápia második sorában, közvetlenül a metformin 
után helyezhetők el.

(Forrás: Cardiometabolic Health Congress; Boston, 
2016. október 5–8.)
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előző Szolgálata (US Preventive 
Services Task Force: USPSTF) 2008-
ban javaslatot tett 21 éves kortól 
kezdve általános szűrővizsgálatok 
végzésére a vérzsírzavarok felderíté-
se céljából. 

Ennek függvényében javasolta szív-
érrendszeri problémákkal még nem 
rendelkező személyek esetében be-
tegség megelőzési célzattal sztatin 
készítmények alkalmazását és az al-
kalmazás előnyeinek és hátrányainak 

      SZTATIN KEZELÉS A FELNŐTTEK SZÍV-ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEINEK MEGELŐZÉSÉRE

(vérzsírzavarok, diabétesz, magas 
vérnyomás vagy dohányzás) fennáll 
és a 10 évre számított szív-érrend-
szeri betegség kockázatmértéke eléri 
vagy meghaladja a 10%-ot. Mind-
azoknál, akik szív-érrendszeri kocká-
zata 7,5–10% között mozog, legalább 
alacsony dózisú sztatin-kezelést java-
solnak. 75 éves kor felett még nem 
rendelkeznek evidenciával a sztatin-
terápia elkezdését illetően.

(Forrás: JAMA. 2016;316(19):1997-2007. 
doi:10.1001/jama.2016.15450)

egybevetését a különböző klinikai 
karakterekkel rendelkező alcsoportok 
esetében. Tisztázni szerették volna a 
célszerű adagolási módokat, különös 
tekintettel a 40 év feletti, szív-érrend-
szeri megbetegedéssel még nem ren-
delkező személyeknél történő alkal-
mazásnál.

A 8 évvel azelőtti ajánlások felül-
vizsgálata eredményeként az USPSTF 
feltétlenül ajánlja minden 40 és 75 
év között lévő olyan személynek a 
sztatin-kezelést, akinél egy vagy több 
szív-érrendszeri kockázati tényező 

A sztatin készítmények a szív-ér-
rendszeri megbetegedések kocká-
zatát leginkább csökkentő gyógy-
szerek. Érdekes mellékhatásként 
kismértékben növelik a 2-es típusú 
cukorbetegség kockázatát, de ez 
messze elmarad attól az előnytől, 
amit a sztatin kezelés az érrend-
szeri betegségek csökkentésében 
eredményez.

Egy új olasz, a 3,6 milliós lakosú 
Toszkánában végzett retrospektív 

      ÚJABB MEGLEPETÉSSEL SZOLGÁLT 
A KOLESZTERINSZINT CSÖKKENTŐ STATIN-TERÁPIA

vizsgálat 5 éven át elemezte a tüdő-
gyulladással és más fertőző beteg-
ség miatt kórházi felvételre szoruló 
diabéteszes és nem diabéteszes be-
tegeket. 

Az ismert volt, hogy a cukorbeteg-
ség 50%-kal növeli a tüdőgyulladás 
felléptének a kockázatát. Amikor az 
adatokba bevonták az alkalmazott 
sztatin kezeléseket is, azt találták, 
hogy a sztatint szedő cukorbetegek 
tüdőgyulladás kockázata 23%-kal 
mérséklődött.

Bár az eredmények bíztatóak, 
ezek igazolásához a jövőben terve-
zett, nagy beteganyagon végzendő 
prospektív vizsgálatok is szüksége-
sek.

(Forrás: EASD Kongresszus München, 
2016. szeptember)

Bár a koleszterinszint csökkentés, ill. 
normalizálás ugyan olyan fontossá-
gú a cukorbetegek esetében, mint 
az alacsonyan tartott vércukor, sok-
szor a rászoruló diabéteszesek nem 
részesülnek sztatin kezelésben és 
így esetükben nem mérsékelhető a 
jelentősen fokozott szív-érrendszeri 
kockázat.

      A FELTÉTLENÜL SZÜKSÉGES SZTATIN-KEZELÉSBEN NEM RÉSZESÜL A CUKORBETEGEK 
40 SZÁZALÉKA

lésben. Ez az arány praxisonként több 
mint 50%-os ingadozást mutatott.

Erre való tekintettel az amerikai 
kardiológusok további erőfeszítése-
ket tesznek annak érdekében, hogy 
akár egyetlen sztatin kezelésre szoru-
ló diabéteszes se maradjon ezen élet-
mentő szer nélkül.

(Forrás: Am J Cardiol., 2016. október 15.)

A Houstonban lévő Baylor College 
of Medicine kardiológusai 2008–2013 
között 204 kardiológiai praxis kereté-
ben kezelt 215.000 40–75 év közötti 
cukorbeteg esetében vizsgálták a 
sztatin alkalmazásának gyakoriságát. 

Azt találták, hogy a koleszterin 
szintcsökkentésre szoruló cukorbete-
gek 38%-a nem részesült sztatin keze-
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Multivitamin cinkkel 
és krómmal
Étrend-kiegészítô tabletta cinkkel, krómmal, 
B-, C- E-vitaminokkal és béta-karotinnal

Ajánlott adag: napi 1 tabletta
Kapható a patikákban!

 Figyelmeztetés: Az étrend-kiegészítô fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot! 
A napi ajánlott mennyiséget ne lépje túl! A termék kisgyermekektôl elzárva tartandó!

 Hallotta, 
hogy a króm és a cink...
 hozzájárul a normál vércukorszint fenntartásához?
 részt vesz a normál szénhidrát-anyagcsere fenntartásában?
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      FIZIKAI AKTIVITÁS-TESTEDZÉS-DIABÉTESZ 
AZ AMERIKAI DIABÉTESZ TÁRSASÁG ÁLLÁSFOGLALÁSA

A tíz szövegoldal és 185 idézet nagyszerűen foglalja össze az ismereteket. A 
fizikai aktivitás (bármely, energiát igénylő testmozgás) és a megtervezett, 
strukturált testmozgás (=edzés) elengedhetetlen része az egészséges életvi-
telnek, a prediabetesben, a cukorbetegségben, az 1-es és 2-es típusú diabe-
tesben – és mindenkinek egyaránt.

Az állóképességi jellegű, aerob 
aktivitások (gyaloglás-kocogás-

futás, úszás, evezés, kerékpáro-
zás stb.) mind a kardiovaszkuláris, 
mind a metabolikus (cukorháztar-
tás, lipidszintek) funkciókat javítják. 
A rezisztencia-edzés (súlyzók, saját 
testtömeg, rugalmas szalagok, gépek 
stb.) a metabolikusan aktív izom-
tömeg és az izomerő fejlesztését 
szolgálják. A hajlékonyság, az ízületi 
mozgásterjedelem fenntartása az 
életvitelt könnyíti, az egyensúlyozá-
si képesség megtartása az elesések 
esélyét csökkenti. Kombinált képzést 
nyújt a tai-chi és több más mozgás-
program, a neuropátia kivédésében 
is hasznosak. A rezisztencia-edzés 

mérsékli az aerob terhelések so-
rán előforduló hipoglikémia esélyét 
az 1-es diabetesben, a kombináció 
ezért is előnyös.

Az első tanács: csökkenteni az ülve 
eltöltött időt. A folyamatos ülést fél-
óránként szakítsuk meg mozgás-szü-
nettel (helyben futás – súlyzó – fek-
vőtámasz – ajtófélfák közötti statikus 
izom-feszegetések stb.). Ezeket a 
(még) egészségesek és a túlsúlyosak-
kövérek is végezzék, ahogyan a heti 
minimálisan 5xfélóra aerob aktivitást 
és heti 2-3 rezisztencia-edzést.

„Az edzés úgy hat, mint az inzulin”: 
aerob izommunka alatt ötszörösre nő 
az izomzat cukorfelvétele ami két óra 
hosszan az inzulinszinttől függetlenül 

is nagyobb marad, az inzulin-függő 
felvétel-többlet két napig is eltart. A 
nagyobb intenzitás nagyobb hatással 
bír. Nő a kapilláris sűrűség, az oxidatív 
kapacitás, az inzulin-szignál fehérjék 
aktivitása, csökken az inzulin-rezisz-
tencia. A nagymértékű rezisztencia 
a heti 3-4 órányi, kb. 2500 Kcal-nyi 
(összesen 3-4 órás) heti testmozgás-
sal nagymértékben csökken, mind az 
aerob, mind a rezisztencia-edzés nyo-
mán.

A 10–17 éves cukorbeteg fiatalok 
minimum heti 300 perces aktivitással 
védhetik egészségüket („minden fia-
talnak ajánlott fizikai aktivitás napi 60 
perc legalább heti öt napon). Az 1-es 
típusú cukorbetegek vércukrának vi-
selkedése a terhelések kapcsán igen 
változatos lehet, így az edzés közben 
többszöri vércukorszint mérésre van 
szükség. Szénhidrát ismételt fogyasz-
tására edzés előtt és közben is szük-
ség lehet. A folyamatos glukóz-mo-
nitorozás nagy segítség ebben is. A 
HbA1c jelentősen javul a rendszeres 
sporttevékenységet űzőkön.

Az étkezések után végzett aktivitás 
mérsékli a vércukorszint emelkedést, 
de nem befolyásolja a másnapi orális 
glukóz-teszt értékeit.

A hipoglikémia elkerülése a 30–60 
perces aerob terhelések során 10–15 
g szénhidráttal, bólus inzulin után 
óránként 30–60 g elfogyasztásával 
védhető ki.

Az 1-es típusú cukorbetegek vércu-
korszintje 5–14 mmol/l között marad-
jon az edzés alatt; alacsony értékek 
esetén a bólus inzulin csökkentése 
jön szóba és egyéb lehetőségeket 
is részletez a közlemény. 14 mmol/l 
feletti vércukorértékkel ne kezdjünk 
edzést, 19 felettinél ketontestek je-
lenhetnek meg.

A cikkek 
referálója:
Dr. Fövényi 
József

belgyógyász, diabetológus,
orvos-főszerkesztő

Javaslat az étkezés előtt adagolt inzulin mennyiség módosítására, 
amennyiben a fizikai aktivitást az étkezést követő  

90 percen belül kezdik
Az aktivitás intenzitása Az aktivitás tartama

30 perc 60 perc

Enyhe aerobic  
(-25% VO2max)

-25% -50%

Közepes aerobic  
(-50% VO2max)

-50% -75%

Nagyintenzitású aerobic 
(70%275% VO2max)

-75% N-A

Négy klinikai vizsgálat alapján javasolt adatok. N-A, nem alkalmazható, 
mivel a túl intenzív mozgást nem lehet 60 percen át végezni.

(Források: PLoS One 2014;9:e97143, Diabetes Care 2001;24:625–630, PLoS One 
2015;10:e0136489 97, J Clin Endocrinol Metab 2016;101:972–980)

http://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/children
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A fizikailag inaktív cukorbeteg 
edzésbe állása előtt az amerikai 
sportorvosi társaság mindenkinek ja-
vasol szűrést, de ez nem indokolt. A 
kis- és közepes intenzitású testmoz-
gás nem vált ki veszélyes tüneteket, 
veszélyt csak a hipoglikémia jelenthet 
az egyébként kardiovaszkuláris tüne-
tek nélküli felnőtt betegeken. Persze 
„gyanú” esetén terheléses teszt is 
szükséges.

Táblázatban összegezik a szerzők a 
javasolt aktivitásokat, az „edzéster-
vet”, amely a fokozatosságra, előbb 
az edzés tartam majd utána az inten-
zitás növelésére szólít fel, részletezi 
a rezisztencia- és nyúlékonyság – 
egyensúly – edzés felépítését.

A várandós cukorbetegek napi 20–
30 perces közepes intenzitású trénin-
get végezzenek.

A felügyelt edzések hozadéka álta-
lában nagyobb a HbA1c-vel is jelle-
mezve. A hipoglikémia 6–15 órával az 
edzés után, éjszaka jelentkezhet. Az 
edzések előtt és után vágta (vagy na-
gyon intenzív bármely testmozgás sok 
izommal) csökkenti a hipoglikémia 
veszélyét, amit az inzulinadag csök-
kentése, esti alacsony glikémiás in-
dexű táplálék, éjszakai vércukorszint 
mérés, alarm-monitor is elérhet. A 
hőpangást el kell kerülni, nagyon me-
leg-esős napokon ne edzünk a sza-
badban.

Az egyéb gyógyszerek adagolását/
szedését át kell gondolni a rendszere-
sen edzést végzőkkel.

Egyoldalas táblázat foglalja össze 
19 egyéb betegség együttes fennál-
lása esetén a cukorbetegek edzését.

Az aktivitás lemérését eszközök — 
pl. pedométer, akcelerométer — se-
gíti. A legfontosabb a fittség (aerob 
kapacitás) javulásának megítélése 
teljesítmény-próbákkal, 6 perces gya-
loglástávval, ergometriával.

(Forrás: Physical activity/exercise  
and diabetes: a position statement  

of the American Diabetes Association 
Diabetes Care 2016,39; 2065-2079.  

DOI: 10.2337/dc16-1728)
Apor Péter dr.

Az aktivitás előtti vércukorértékek függvényében javasolt szénhidrátbevitel vagy más teendő

Az aktivitás előtti vércukorszint Szénhidrátbevitel vagy más teendő
<5.0 mmol/l Fogyasszon 15–30 g gyorsan felszívódó szénhidrátot a mozgás meg-

kezdése előtt a testsúly és a tervezett aktivitás függvényében. Né-
hány mozgásforma előtt, pl. mely rövid időtartamú (<30 perc), vagy 
nagy intenzitású (pl. súlyemelés), nem szükséges többlet szénhidrá-
tot fogyasztani.

Közepes intenzitású hosszabb időtartamú mozgás során fogyasszon 
szükség szerint (0,5–1,0 g/testsúly kg/óra) szénhidrátot, a sorozatos 
vércukormérések eredményeinek megfelelően.

5.0–8.3 mmol/l A legtöbb fizikai aktivitás elején – a mozgás típusától és az aktív 
inzulinszintektől függően – fogyasszon 0,5–1,0 g/testsúly kg/óra 
mennyiségű szénhidrátot.

8.3–13.9 mmol/l Kezdjen mozogni és csak akkor fogyasszon szénhidrátot, ha a vér-
cukorszintje 8,3 mmol/l alá csökken.

13.9–19.4 mmol/l Ellenőrizze a vér vagy a vizelet ketonszintjét. Addig ne kezdjen fizikai 
aktivitást, amíg magas vagy közepes mennyiségű a ketonszint. (Vi-
zelet ketontest mérésére szolgáló csík használata ajánlott). 
Kezdjen mérsékelt vagy közepes intenzitású mozgást. Intenzív moz-
gást csak akkor kezdhet, ha a vércukorszint 13,9 mmol/l alá csökken, 
mivel az intenzív fizikai aktivitás emelheti a vércukorszintet.

19.4 mmol/l Ellenőrizze a vér vagy a vizelet ketonszintjét. Addig ne kezdjen fizikai 
aktivitást, amíg magas vagy közepes mennyiségű a keton szint.

Ha nem talál vizeletében ketont, vagy csupán minimális mennyiség-
ben van jelen, a mozgás előtt adagoljon csökkentett mennyiségű (a 
szokásos korrekció 50%-át) korrekciós inzulint, az aktív inzulin hely-
zettől függően. 

Kezdjen mérsékelt vagy közepes intenzitású mozgást és folytassa 
mindaddig, amíg a vércukorszint nem csökken 13,9 mmol/l alá.

(A lehetséges megoldások különbözősége arra utal, hogy mindenkinek egyénileg 
szükséges megtalálni a helyes megoldást – a referáló megjegyzése)
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véletlenül jutott hely ennyi, a moz-
gás fontosságáról szóló beszámoló-
nak. Világszerte, így hazánkban is az 
egyik legnagyobb népegészségügyi 
probléma a fizikai aktivitás hiánya. 
Az elmúlt hónap során közel egy tu-
cat szakcikk jelent meg e témakör-
ben, ezért közülük a legfontosabba-
kat betettük a referáló rovatunkba.

Az amerikai ajánlásokban heti leg-
alább 150 perc közepes vagy inten-
zív fizikai aktivitás szerepel, melyet 
heti 8–10 részletben kell végrehaj-
tani. A közepes vagy intenzív fizikai 
aktivitás meghatározására szolgál az 
akcelerométer, mely ez esetben mi-
nimum percenként 2.020-at számol, 
illetve megfelel 5–5,5 km/órás sebes-
séggel történő gyaloglásnak is. Érde-
kes és szomorúan jellemző adat, hogy 
az Egyesült Államokban fenti ajánlá-
sok szerint maximum a felnőtt lakos-
ság 5%-a él. Ezért fontos szempont, 
hogy az aktivitás tartama mellett an-
nak intenzitását, ill. a nagyobb inten-
zitással, de rövidebb időtartammal 
végzett aktivitás előnyét is vizsgálják.

Egy új, Utahban végzett vizsgálat 
keretében azt találták, hogy rövidebb 
időtartamú, de intenzív mozgás is 
igen előnyös hatású lehet. Ilyen moz-

gásnak felel meg a mindennapi élet-
ben a liftezés helyett lépcsőn járás, 
vagy ha valaki a parkoló zóna végére 
helyezi a kocsiját és onnan gyors lép-
tekkel halad a kiszemelt üzletig majd 
vissza, még ha az aktivitás tartama a 
10 percet se éri el. Ez jó hír lehet a 
nők számára, akik túlnyomó többsége 
nem képes heti 8–10 részletben 150 
percet gyors ütemben gyalogolni.

A vizsgálatba a NHANES (National 
Health and Nutrition Examination 
Survey) keretében 2,202 18–64 év 
közötti nőt és 3.309 férfit vontak be. 
2003–2006 között minden résztvevő 
esetében akcelerométerrel egy héten 
keresztül vizsgálták a fizikai aktivitá-
sukat. Ennek megfelelően négy cso-
portba osztották őket:

• Hosszabb tartamú és magas in-
tenzitású (több mint 10 perces és 

akcelerométerrel több mint 2.020 
percenkénti ütésszámú) mozgás

• Rövid tartamú, de magas inten-
zitású (kevesebb mint 10 perc, 
2.020 ütésszám felett) mozgás

• Hosszabb tartamú és alacsony in-
tenzitású (10 perc felett és 760–
2.020 ütésszámú) mozgás

• Rövidebb tartamú és alacsony 
intenzitású (10 perc alatti, 760–
2.020 ütésszámú) mozgás.

A vizsgálók a mozgást egybevetet-
ték a testtömegindexszel, mely sze-
rint 18,5–24,9 kg/m2 esetén tekintet-
ték normális súlyúnak, 25–29,9 között 
súlyfelesleggel rendelkezőnek, 30 fe-
lett pedig elhízottnak a résztvevőket.

Az elemzés azt mutatta, hogy na-
ponta minden perc plusz magas inten-
zitású fizikai aktivitás nők esetében 
5, férfiaknál 2%-kal csökkentették az 
elhízás kockázatát. Más szóval min-
den perc plusz intenzív mozgás a 
testtömegindex 0,07-es csökkenését 
eredményezte.

Tehát a gyors ütemű gyaloglás, ke-
rékpározás vagy akár kézzel tolt gép-
pel történő gyepnyírás már legalább 
közepes szintű fizikai aktivitásnak fe-
lel meg, fenti előnyöket ígérve.

(Forrás: American Journal of Health 
Promotion, 2016. szeptember;  

10.4278/ajhp.120606-QUAL-286)

      A SÚLYKONTROLLT SEGÍTI MINDEN EGYES PERC INTENZÍV FIZIKAI AKTIVITÁS

A rendszeres fizikai aktivitás a diabétesz kezelésének 
egyik sarokköve. 

Egy új klinikai vizsgálatban Új-zélandi kutatók azt vizs-
gálták, miként alakul a 2-es típusú cukorbetegek vércuk-
ra, ha a napi mindhárom étkezés után 10 percet gya-
logolnak. Azt találták, hogy az átlagos vércukorszintek 
ilyenkor 12%-kal csökkennek. Ebből a csökkenésből 22% 
jut a vacsorát követő 3 órán belüli gyaloglásra, amire an-
nál nagyobb szükség lenne, mivel Új-Zélandon a fő és a 
legtöbb szénhidrátot tartalmazó étkezés a vacsora, me-
lyet többnyire üldögélés követ.

Miután az étkezés utáni vércukor-emelkedés megha-
tározó eleme mind a szénhidrát-anyagcsere állapotának, 
mind a szív-érrendszeri kockázatnak, a posztprandiális 
vércukorszintek csökkentése külön többlet-előnnyel 
szolgál 2-es típusú diabéteszben.

A jelen eredmények felvetik a fizikai aktivitásra vo-
natkozó ajánlások módosításának szükségességét olyan 
irányban, hogy forszírozzák az étkezéseket, különösen a 
nagyobb szénhidrát-mennyiségeket tartalmazó étkezé-
seket követő fizikai aktivitás előtérbe helyezését.

Az étkezések utáni mozgás lehetővé teszi az étkezések 
előtt alkalmazott inzulin adagjának csökkentését, mely 
révén könnyebbé válhat a testsúly csökkentése, illetve a 
testsúly emelkedés megakadályozása. A vizsgálat során 
azt találták, hogy a betegek étkezések után a gyaloglás 
időtartamát megnyújtották, bár ennek az okára a vizs-
gálók nem jöttek rá.

A jövőben tervezik biokémiai elemzések végzését is, 
hogy az étkezés utáni mozgás vércukorcsökkentő hatá-
sának mechanizmusát tisztázzák.

(Forrás: Diabetologia online, 2016. október 17., 
doi:10.1007/s00125-016-4085-2)

      HOGYAN CSÖKKENTHETŐ 12 SZÁZALÉKKAL A VÉRCUKORSZINT?
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Világszerte dollár-milliárdokat költenek olyan vizsgála-
tokra, melyek azt igazolják, hogy a fizikai aktivitás fontos 
és elengedhetetlen része mind a diabétesz megelőzésé-
nek, mind kezelésének. Ennek ellenére a legtöbb cukor-
beteg és a diabétesz hajlammal rendelkező egyén nem 
végez rendszeres testmozgást.

Az Egyesült Államok lakosságának 10%-a – 29 millió em-
ber – már cukorbeteg, viszont további 90 milliónál már 
enyhén megemelkedtek a vércukorszintek, mely esetben 
még nem lehet felállítani a diabétesz diagnózisát, de min-
denképpen a cukorbetegség elő-stádiumában (emelke-
dett éhomi vércukor és/vagy csökkent glukóztolerancia) 
vannak.

A 2-es típusú cukorbetegek száma 2035-re minimális 
becslés szerint világszerte 592 millióra emelkedik, tehát 
minden ismeret, mely e betegség kezelését, megelőzését 
szolgálhatja, életfontosságú. A 2-es típusú cukorbetegség 
kockázati tényezői is jól ismertek: súlyfelesleg vagy már 
elhízás, magas vérnyomás, magas koleszterin és triglicerid 
szintek és a mozgásszegény életmód mind alapvető szere-
pet játszanak. Mindezek együtt messzemenően befolyá-
solhatók fizikai aktivitással.

Egy új meta-analízis szerzői szerint egyértelmű, hogy a 
fizikai aktivitás mind a diabétesz kezelésében, mind meg-
előzésében igen hatékony: minél rendszeresebb és inten-
zívebb ez az aktivitás, annál nagyobb hatékonyságú.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban je-
lenleg a javasolt minimális fizikai aktivitás heti 150 perc 
közepes intenzitású vagy 75 perc nagyintenzitású mozgást 
jelent. Ez lehet kerékpározás, gyaloglás vagy bármilyen 
sporttevékenység. ennek ellenére az adatok azt mutatják, 
hogy az amerikai lakosság kevesebb, mint 50%-a tartja 
magát az ajánlásokhoz.

A jelen meta-analízis világszerte, több mint 1 millió 
egyénen végzett 23 vizsgálat eredményét összegzi. Ez az 
adagmennyiség lehetővé tette, hogy a kutatók a fizikai 
aktivitás hatását lemérhessék függetlenül egyéb életviteli 
tényezőktől, mint a diéta és a dohányzás.

A vizsgálatok tükrében az látható, hogy heti 150 perces 
gyors (5-6 km/órás sebességű) gyaloglás vagy 16–18 km/
órás sebességű kerékpározás 26%-kal képes csökkenteni a 
diabétesz kifejlődését. Mindazok esetében, akik naponta 
egy órát közepes intenzitású mozgással töltöttek, 40%-kal 
tudták csökkenteni a cukorbetegség kifejlődésének a koc-
kázatát. 

A kutatók úgy vélik, hogy az eredmények alapján feltét-
lenül szükség van/lenne össztársadalmi szinten, a politika 
szintjén mindent megtenni, hogy a rendszeres és meg-
felelő mennyiségű fizikai aktivitás mindenki mindennapi 
életének részévé váljon.

(Forrás: Diabetologia online, 2016. október 17.)

      FIZIKAI AKTIVITÁS ÉS DIABÉTESZ
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KUTATÁS   K
      A TESTSÚLYCSÖKKENTÉS AKÁR HÁROM-
SZOROSÁRA IS NÖVELHETI AZ ÉTVÁGYAT

Jól ismert az a gyakori jelenség, hogy a testsúlyukat 
csökkentő, vagyis fogyókúrázó személyek hónapok, leg-
feljebb 1-2 év alatt szinte mind visszanyerik a korábbi 
testsúlyukat. Egy új klinikai vizsgálatban ennek okait kí-
vánták felderíteni. 

Az eddig is ismert volt, hogy minden elvesztett kilóval 
párhuzamosan csökken az anyagcsere és a szervezet egyre 
„takarékosabb” üzemmódra vált. Vagyis, a súlycsökkenést 
követően az elért testsúly fenntartására lényegesen ke-
vesebb kalóriára van szükség, mint amit a magasabb súly 
fenntartásához igényeltek. Az új vizsgálatban Bethesda-
ban dolgozó Maryland-i kutatók arra a következtetésre 
jutottak, hogy fenti ismert tény mellett a csökkent test-
súly esetében minden leadott kg-mal megnő az étvágy 
is, melynek leküzdése egyre nagyobb nehézségbe ütközik 
és egyik fontos akadálya annak, hogy az alacsony testsúly 

fennmaradjon. Ez tehát fontosabb szerepet játszik a fo-
gyást követően a korábbi testsúly visszanyerésében, mint 
az alapanyagcsere csökkenése. 

(Ld. magazinunk előző számában a „Biggest Loser” vizs-
gálat eredményeit – a referáló megjegyzése).

(Forrás: Medscape, 2016. november 4.)

      AZ ELHÍZÁS FOKOZHATJA A SZELLEMI LEÉPÜLÉS ÜTEMÉT
Korábbi vizsgálatok már utaltak arra, hogy a súlyfeles-
leggel rendelkező és elhízott egyéneknél 8 éves megfi-
gyelési idő alatt az agy hippo-campus régiója gyorsabb 
ütemben sorvad 60 év felett. Más vizsgálat az agy fe-
hérállományának csökkenését mutatta ki elhízottak-
ban.

Egy új, 1998 és 2013 között lefolytatott vizsgálat az el-
hízás foka és a felfogóképesség csökkenése közötti kap-
csolatot elemezte és arra a következtetésre jutott, hogy 
elhízottak esetében a mentális leépülés szoros kapcso-
latban áll a gyulladásos tényezők magasabb szintjével. 
Utóbbiak keretében a CRP szintek alakulását vizsgálták.

Az találták, hogy minél nagyobb volt az egyének 
testtömegindexe, annál magasabb volt a CRP szintjük és 
annál nagyobb mérvű volt a 4 évente végzett vizsgála-
toknál a memóriájuk romlása. Ezzel párhuzamosan nőt-
tek a depressziós tünetek, romlott az általános egész-
ség, jelentkeztek a szívproblémák, szükségessé vált a 
vérnyomáscsökkentő gyógyszerek adagjának emelése, 
stb.

Egyel több ok van tehát arra, hogy időben mindent 
megtegyenek a testsúly csökkentéséért, és ha lehet, a 
testsúly gyarapodás megakadályozásáért.

(Forrás: Brain Behav Immun. online, 2016. szeptember 16.)
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      AZ EU ÁLLAMPOLGÁRAINAK EGYHATODA ELHÍZOTT!

Az Eurostat ez év októberi jelentése szerint az Európai 
Unió felnőtt állampolgárainak átlag 16% elhízott (TTI: 30 
kg/m2 felett), közel 36%-a túlsúlyos (TTI: 25–30 kg/m2), 
46%-a normális testsúlyú (TTI: 18,5–25 kg/m2), 2,3%-a 
pedig kórosan sovány (TTI: 18,5 kg/m2 alatt). 

Tíz évvel ezelőtt az elhízottak aránya a legtöbb európai 
országban 10–14% között mozgott.

 Az adatok országonként változnak (ld. 2. ábra), melye-
ken belül 2014-ben hazánk a 3. legrosszabb helyen állt. 

Ami az elhízottak korcsoportok szerinti megoszlását il-
leti, a legmagasabb arányban a 65–74 év közöttieknél for-

2. ábra: Elhízottak a 18 év feletti európai lakosság körében (%) 2014.

3. ábra: Elhízottak korcsoportonkénti eloszlása az EU-ban (%) 2014.

18–24 év 25–34 év 35–44 év 45–64 év 65–74 év 75 év felett

dul elő az elhízás, itt minden ötödik 
egyén elhízott (ld. 3. ábra).

 Az egyes országokon belül a leg-
több elhízott az alacsonyan képzett, a 
legkevesebb a magasan képzett egyé-
nek között található.

 
Magyarország esetében az ala-

csony iskolázottságú lakosság köré-
ben 50%-kal gyakoribb az elhízás, 
mint a főiskolai és egyetemi végzett-
séggel rendelkezők között. A közepes 
iskolázottságú (érettségivel rendelke-
ző) lakosok a kettő között helyezked-
nek el.

A legtöbb országban az elhízás te-
kintetében nem volt nagy különbség 
a két nem között, hazánkban a férfiak 
22, a nők 20,4%-a volt elhízott.

Mindez roppant nagy jelentőség-
gel bír az idő előtti érrendszeri meg-
betegedések kockázata szempontjá-
ból és felhívja a figyelmet az elhízás 
össznemzeti szinten történő megelő-
zésének szükségességére.

(Forrás: Eurostat News Release, 
2016. október 20.)
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      MI A LEGBIZTONSÁGOSABB MÓDJA  A PREDIABÉTESZ VISSZAFORDÍTÁSÁNAK?

Az elmúlt három évtizedben a diabetológusok nem tud-
tak megegyezni abban, milyen módon lehet legbizto-
sabban elérni, hogy a diabétesz előtti állapotok, azaz a 
prediabétesz visszafejlődjön a normális glukóz tolerancia 
állapotába. Számos próbálkozás volt, fizikai aktivitással, 
diétás módosítással, különböző gyógyszerek alkalmazá-
sával, mind csupán részleges és átmeneti eredménnyel.

Egy új klinikai vizsgálatban 24 prediabéteszes 30–55 kg/
m2 testtömegindexszel rendelkező elhízott nőnél és férfi-
nél alkalmaztak eltérő szénhidráthányadú étrendeket. Az 
egyik 12 fős csoportban 6 hónapon keresztül 30% fehér-
je, 30% zsír és 40% szénhidrát összetételű volt a diéta: 
ezt magas protein (HP) étrendnek nevezték, a másik 12 
fő esetében 15% fehérje, 30% zsír és 55% szénhidrát volt 
a fő tápanyagokon belül az arány: ezt magas 
szénhidrát (HC) étrendnek nevezték. Ami az 
étrend kalóriatartalmát illeti, személyenként 
meghatározták a testsúly fenntartását szol-
gáló kalóriamennyiséget és azt 500 kcal-val 
csökkentették. Senki nem volt 1200 kcal alatti 
étrenden. Az ételeket szupermarketekben vá-
sárolták a vizsgálók és azok pontos összetéte-
le alapján állították be a diétákat. A részben 
lefagyasztott ételeket, élelmiszereket a he-
tenkénti viziteken adták ki a résztvevőknek, 
akik kizárólag ezeket fogyasztották. Minden 
vizit alkalmával megmérték a betegek testsú-
lyát is.

A vizsgálat kezdetén és a 6. hónap végén 
orális glukózterhelést és ételtolerancia tesztet végeztek, 
és meghatározták a vércukor- és inzulin szinteket.

Az eredmények: 
1. A HP diétát tartó személyek esetében a prediabétesz 

100%-ban normalizálódott, míg ez az arány a HC étren-
den lévőknél 33%-ot tett ki. Ez volt az első életmód vál-
toztatást eszközlő vizsgálat, melynél 100%-os eredményt 
tudtak elérni, vagyis a csökkent glukóztolerancia normális 
glukóztoleranciába tért vissza. Ez azt igazolta, hogy ha az 
étrend összetételét szigorúan ellenőrzik és a beteg ponto-
san betartja a diétát, nem marad el az eredmény.

2. A HP csoport tagjainál nagyobb mértékben javult az 
inzulinérzékenység, nagyobb arányban csökkentek a szív-
érrendszeri kockázati tényezők, mint az oxidatív stressz, és 
a gyulladásos faktorok, mint a HC csoport tagjai esetében.

3. A HP étrendet tartóknál az izomszövet nőtt és a zsír-
szövet csökkent, míg a HC étrend mellett mindkettő csök-
kent.

4. A két diétás csoport tagjai között a fizikai aktivitásban 
semmilyen különbség nem volt, tehát kizárólag az étrend 
összetétele eltérésének a hatásait vizsgálhatták.

5. A hetenkénti étel kiosztás nagymértékben növelte a 
betegek együttműködési készségét.

6. A vizsgálók nagyon fontosnak tartják, hogy fenti ered-
ményeket a szakma elé tárják, mivel csupán az étrend mó-
dosításával, gyógyszeres kezelés nélkül sikerült a 100%-os 
remissziót elérni. Fontos hangsúlyozni, hogy a HC étrend 
keretében bevitt nagyobb mennyiségű szénhidrát folya-
matosan magasan tartotta az inzulin szinteket, magasak 
maradtak a gyulladásos faktorok és az oxidatív stressz, ma-
radt az inzulin rezisztencia és ezáltal a szív-érrendszeri koc-
kázat se csökkent, szemben a HP étrend alkalmazásával.

Mindkét diéta napi költsége 13 US dollárt tett ki. A részt-
vevők esetenkénti többletköltsége csupán a központhoz 
való hetenkénti eljutásból adódott.

(Forrás: BMJ Open Diabetes Research and Care 2016;4:e000258. 
doi:10.1136/bmjdrc-2016-000258)

A fenti ábrákon a piros görbék a HP diéta kezdetén és 6 
hónap múlva mutatják a vércukrok és az inzulinszintek ala-

kulását orális glukóz terhelés (OGTT), ill. étel-terhelés (MTT) 
kapcsán. A kék görbék ugyanezt mutatják HC diéta előtt és 
után. A 6 hónapos görbék mind a vércukor, mind az inzulin 

szintek esetén drasztikusan eltérnek egymástól, a HP görbék 
már normális – nem diabéteszes – értékeket mutatnak.

Az ábra azt mutatja, hogy a HP étrenden az izom  
(lean body mass) nőtt, a testzsír pedig csökkent.  

HC étrenden mindkettő egyformán csökkent.
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      DR. RICHARD BERNSTEIN VÉLEMÉNYE A PREDIABÉTESZ 
REMISSZIÓJÁRÓL SZÓLÓ KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN

KISHÍREK... 
KUTATÁS   K

Nem csupán a már cukorbeteg egyének esetében fontos 
a diagnózis mielőbbi felállítása, de világszerte arra törek-
szenek, hogy valamilyen módon a cukorbetegséget an-
nak elő-stádiumában már felfedezzék, hogy a szükséges 
preventív intézkedéseket időben megtehessék. 

Ami az orális glukóztolerancia tesztet (OGTT) illeti, annak 
a terhelés utáni 2 órás értékével szűrhető ki a csökkent 

       HOGYAN VISZONYUL EGYMÁSHOZ AZ 
OGTT ÉS A HBA1C A PREDIABÉTESZ 
DIAGNOSZTIKÁJÁBAN?

glukóz tolerancia. A HbA1c normál/kóros értékhatára te-
kintetében nincs egység, van aki a 6, van aki a 6,2%-os 
érték felett beszél diabétesz kockázatról.

Dániai és Új-Mexikói kutatók is elemzés alá vették a kér-
dést. A dánok szerint mindkét teszt együtt értékelendő. 
Az Új-Mexikóiak pedig egy vizsgálatot végeztek 218 18 év 
feletti személyen, akik családjában előfordult diabétesz, 
ill. akik 30 kg/m2 fölötti testtömeg index-szel rendelkez-
tek. Mindkét tesztet alkalmazva OGTT-vel az esetek 25, 
HbA1c-vel az esetek 45%-ában találtak prediabéteszt. A 
különbség abból adódhat, hogy míg OGTT-vel az étkezés 
utáni kóros vércukor emelkedéseket szűrhetik ki, addig a 
HbA1c-vel a kórosan emelkedett éhomi vércukorral ren-
delkezőket. 

A vizsgálók mindkét tesztet alkalmasnak tartják önma-
gukban és együtt is a diabétesz elő-állapotainak időben 
történő felfedésére.

(Forrás: Journal of Cardiology 214 (2016): 310-15.  
és Endocrine Practice Aop 2016)

A Diabetes In Control publicistá-
ja Steve Freed interjút készített a 
prediabétesz étrendi úton történő 
visszafejlesztéséről Dr. Richard K. 
Bernstein-nel, az USA-ban legna-
gyobb példányszámban forgalmazott 
diabétesz könyvek - Dr. Bernstein’s 
Diabetes Solution és Dr. Bernstein’s 
Diabetes Diet – szerzőjével. 

Dr. Bernstein szerint hitelt érdemlőnek 
és nagyon fontosnak nevezte az előző 

oldalon ismertetett, BMJ-ben megje-
lent klinikai vizsgálatot. Véleménye 
szerint a vizsgáltak prediabéteszesnek 
nevezett állapota már inkább kezdődő 
diabétesznek felelt meg, ugyanis a be-
teg beválasztásnál a HbA1c szintek 5,7 
és 6,4% között mozogtak. Hat hónap 
múlva a HP diétán a HbA1c 5,5–6% 
közé csökkent, az éhomi vércukor 
mindenkinél 5,5 mmol/l alá, a terhe-
lés utáni 2 órás vércukorszint pedig 
7,7 mmol/l alá csökkent. 

Kiemeli, hogy a kétfajta étrend 
szénhidrát tartalmában csupán 15% 
különbség volt, mégis ilyen drámai 
hatást eredményezett az alacsonyabb 
szénhidrát tartalmú diéta. 

Ami saját diétás gyakorlatát illeti, 
melyet mint 1-es típusú diabéteszes 
immár önmaga is 47 év óta követ, az 
a még sokkal alacsonyabb szénhidrát- 
és sokkal magasabb fehérje tartalmú 
diéta. Dr. Bernstein ugyanis mind 
a maga számára, mind 1-es és 2-es 
típusú cukorbetegei számára maxi-
mum 5% szénhidrát tartalmú étren-
det ír elő, melynek keretében szinte 
kizárólag alacsony szénhidráttartal-
mú zöldségek, saláták, főzelékfélék 
fogyaszthatók. 

Ezt a nagyon alacsony szénhidrát 
és magas fehérje tartalmú (VLC/HP) 
diétát rendkívül előnyösnek találta 
mind a maga, mind számtalan bete-
ge esetében, akiknél nem csupán 6% 
alá csökkent a HbA1c szint, hanem 
esetenként a súlyos vesekárosodás is 
visszafejlődött! 

(Ma mi a vesekárosodás esetén fe-
hérje-megszorítást javasolunk! – a re-
feráló megjegyzése).

(Forrás: Diabetes In Control, 
2016. november 11.)
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Az egyik leghosszabb tartamú vizsgálat, melyet 1-es típu-
sú cukorbetegekkel folytattak le a „híres” DCCT vizsgálat, 
melyről 23 évvel ezelőtt adtak számot és melyet EDIC 
néven utánvizsgálat követetett. (Ezekről magazinunk ha-
sábjain többször beszámoltunk). Ennek a lényege az volt, 
hogy napi többszöri, intenzív inzulinkezelésre állítást kö-
vetően az 1-es típusú diabéteszesek alacsonyabb HbA1c 
szinteket értek el, majd pedig 20 éves utánkövetés nyo-
mán 42%-kal csökkent a szív-érrendszeri kockázatuk és 
57%-kal minden nagyobb érrendszeri eseményük. Har-
minc év után az érrendszeri előnyök még változatlanul 
fennálltak.

A Dániában STENO-2 néven lefolytatott másik nagy vizs-
gálatban 160 2-es típusú, fokozott vizelet-albuminürítést 
mutató cukorbeteg felénél 8 éven át alkalmaztak intenzív 
kezelést, szemben a hagyományosan kezelt másik 50%-
kal. Húsz évvel később, mint arról a Diabetologia ez év au-
gusztusi számában olvasható volt, 45%-os szív-érrendszeri 
halálozás csökkenést találtak. Mindezt az intenzív vércu-
kor- és vérnyomáscsökkentő kezelés eredményezte.

      RÉGI ÉS ÚJ NAGY KLINIKAI VIZSGÁLATOK EGYARÁNT ALÁTÁMASZTJÁK 
A DIABÉTESZ HATÉKONYABB KEZELÉSÉNEK HOSSZÚTÁVÚ ELŐNYEIT

Ez év júniusában számoltak be a LEADER vizsgálatról (ld. 
a DiabFórum augusztusi számát), melyben a GLP-I analóg 
injekciós készítmény, a liraglutid a bármely okból bekö-
vetkező halálozást 15, a szív-érrendszeri halálozást pedig 
22%-kal mérsékelte.

Ez év szeptemberében számoltak be a SUSTAIN-6 vizsgá-
latról (ld. DiabFórum októberi száma), melyben a heti egy 
injekcióban adagolt GLP-1 receptor agonista készítmény, 
a semagludid szintén szignifikánsan csökkentette, mégpe-
dig 26%-kal a nem halálos szívinfarktus, és 39%-kal a nem 
halálos szélütés kockázatát 2-es típusú diabéteszben.

Mindezen eredményekből következik, hogy mind a ha-
gyományos vércukorcsökkentő tablettás és inzulin készít-
ményekkel történő intenzívebb kezelés, mind az új típusú 
szerek alkalmazása roppant jelentős mértékben javítja a 
2-es típusú cukorbetegek életkilátásait. 

(Csupán élni kell a lehetőségekkel, melyek hazánkban is 
teljes mértékben rendelkezésre állnak – a referáló meg-
jegyzése.)

(Forrás: Cardiometabolic Health Congress; Boston, 
2016. október 5–8.)

Jól ismert, hogy számos tényező, 
mint a dohányzás, a kóros anyag-
csere állapot (diabétesz, magas ko-
leszterin szintek), ill. a magas vér-
nyomás mind növeli a szívinfarktus 
kockázatát. Egy új, INTERHEART 
nevű vizsgálat keretében 52 ország 
262 központjának bevonásával 
több, mint 12.000 szívizom infark-
tus esetén azt vizsgálták, hogy a 
harag, a düh, az izgalom, ill. a fizikai 
aktivitás milyen szerepet játszhat 
az infarktus kiváltásában.

Kérdőíves módszerrel tisztázták, 
hogy a szívizom infarktus fellépte 
előtti órában, illetve az előző nap 
ugyanezen órájában valami miatt 
dühös, izgatott volt-e, illetve vég-
zett-e fizikai aktivitást. A korra, nem-
re, fizikai állapotra vonatkozóan 
megfelelő kontroll személyek ese-
tében azt a kérdést tették fel, hogy 
az előző 24 órában voltak-e izgatott 
állapotban. Vizsgálták a dohányzási 

szokásokat – dohányzik, korábban 
dohányzott vagy soha nem dohány-
zott – a kort, az etnikai hovatarto-
zást, a diétát, a fizikai aktivitást, az 
iskolázottságot, a foglalkoztatást, a 
pszichoszociális tényezőket és a szív-
érrendszeri kockázati tényezőket. 

Antropometriás méréseket végez-
tek (testsúly, testmagasság, testtö-
meg index, obezitás – 30 kg/m2 TTI 
felett). Az országokat földrajzi régiók 
szerint csoportosították: Nyugat-Eu-
rópa, Közép- és Kelet-Európa, Auszt-
rália és Új-Zéland, Dél-Amerika és 
Mexikó, valamint Észak-Amerika. A 
fizikai aktivitás szerint megkülön-
böztettek ülő életmódot, enyhe, 
közepes vagy erős fizikai aktivitást. 
A stressz szerint stressz-mentes, 
gyakori vagy folyamatos stressz álla-
potot különböztettek meg. Az isko-
lázottság fokai: 0 év, 1–8 év, 9–12 év, 
főiskola vagy egyetem voltak.

A 12.461 infarktusos egyén 
13,6%-a végzett az infarktust meg-

előző órában fizikai aktivitást, illetve 
14,4%-uk volt izgatott állapotban. 
A fizikai aktivitás 2,31-szeresére, a 
harag vagy izgalom 2,44-szeresé-
re növelte az infarktus kockázatát. 
Nem találtak viszont összefüggést a 
földrajzi régiókkal, a megelőző szív-
érrendszeri betegségekkel, a szív-
érrendszeri kockázati tényezőkkel, 
a gyógyszeres kezeléssel, illetve az 
infarktus felléptének órájával. Te-
hát mint a fizikai aktivitás, mind a 
fokozott emocionális állapot bárhol 
a világon növeli a szívinfarktus koc-
kázatát.

(Forrás: Circulation, 2016. október 11.)

      ELŐSEGÍTHETI-E A HARAG, FIZIKAI TERHELÉS A SZÍVIZOMINFARKTUS FELLÉPTÉT?



Ha valakinek bizonytalan a munkahelye, az egészség-
ügyi kockázatokkal is jár. Egy nemzetközi, 36 főből álló 
kutató csapat, melynek tagja volt dr. Tabák Gy. Ádám a 
SE I. Belklinikájának diabetológusa is, Ausztráliától Euró-
pán keresztül az Egyesült Államokig azt vizsgálta, hogy 
a munkahely bizonytalansága milyen mértékben növeli 
meg a diabétesz kockázatát.

A kutatók 19 tanulmányt elemeztek, mely összesen 
140.825 személy sorsát ölelte fel átlag 9,4 éves megfigye-
lési idő alatt. Azt találták, hogy az állásuk megtartásában 
bizonytalan személyek között 20%-kal többnél fejlődött ki 
2-es típusú diabétesz, mint azok között, akik biztosak vol-
tak munkahelyük hosszú távú megtartásában.

Ez az eredmény is arra utal, hogy minél nagyobb fokú a 
szociális biztonság, minél stabilabb egy ország gazdasága 
és gazdaságpolitikája, annál jobbá válhat az állampolgá-
rok egészségi állapota. 

(Sajnos Magyarországon utóbbi vonatkozásban is na-
gyon rosszul állunk: az állásukban leginkább veszélyezte-
tett, alacsony iskolázottsággal rendelkező férfiak életkilá-
tásai 13 évvel maradnak el az európai átlagtól – a referáló 
megjegyzése.)

(Forrás: CMAJ online, 2016. október 3, 
doi:10.1503/cmaj.150942)

      FOGLALKOZTATÁS ÉS DIABÉTESZ-KOCKÁZAT
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KISHÍREK... 
KUTATÁS   K
      A GYERMEKKORI SZOCIÁLIS HELYZET MEGHATÁROZÓ 
A FELNŐTTKORI METABOLIKUS SZINDRÓMA ÉS CUKOR-
ANYAGCSERE ZAVAROK KIFEJLŐDÉSÉBEN
Eddig is ismert volt, hogy a rossz 
anyagi és családi körülmények a 
gyermekkorban kedvezőtlenül hat-
nak a felnőttkori egészségi állapotra.

Finn kutatók egy hosszú-távú, mint-
egy 31 éven át tartó vizsgálat sorozat-
ban 2.250 3–18 éves fiatal szociális 
helyzetét vizsgálták a családi jöve-
delmet 8 kategóriára osztva. Három 
évtized múltán a kiindulási szociális 

helyzet függvényében elemezték a 
már felnőttek metabolikus szindró-
májának, illetve cukoranyagcsere za-
varának, köztük a 2-es típusú diabé-
tesz gyakoriságát.

Azt találták, hogy a családi jövede-
lem minden egyes kategóriával fel-
jebb a metabolikus szindróma gya-
korisága 6%-kal csökken. Hasonló 
összefüggést találtak a kiinduláskori 
családi jövedelem és az emelkedett 
éhomi vércukorszintek, ill. a 2-es tí-
pusú diabétesz kockázata terén. Az 
alacsony családi jövedelem növelte a 
felnőttek haskörfogatát és a triglice-
rid szintjüket is.

Ezek a tények arra hívják fel a figyel-
met, hogy a szegényebb sorban élő 
gyermekek esetében nagyobb gond-
dal szükséges eljárni a személyre sza-
bott támogatások – családi pótlék, 
iskolai étkeztetés, stb. – terén a ké-
sőbbi anyagcsere elváltozások meg-
előzéséért.

(Forrás: Diabetes Care online, 
2016. október 18.)

A monogén diabétesz ritka, de fontos diagnózis a 
gyermek-diabétesz gondozóknál. Esetükben ugyanis 
többnyire mellőzhető az inzulinkezelés és megfelelő 
szulfaniluea tabletták szedésével egyensúlyban tart-
ható az anyagcsere-állapot.

Dél-Nyugat Angliában és Skóciában nyolc gyermek-
klinikán 808 20 év alatti friss cukorbeteg fiatalon vé-
geztek komplex vizsgálatot. Azoknál, akik C-peptid 
pozitívak voltak, vagyis jelentős inzulinelválasztással 
rendelkeztek, antitest (GADA és IA2) vizsgálatot végez-
tek, akiknél antitest negativitást észleltek (tehát nem 
voltak 1-es típusú cukorbetegek), genetikai vizsgálatok 
végzésével derült fény a monogén diabétesz fennállá-
sára. A 808 gyermekből 20-nál (2,5%) diagnosztizálták 
a monogén diabéteszt, közülük 17 eset nem igényelt 
inzulinkezelést. További 27 esetben (3,3%) a 2-es típu-
sú diabétesz diagnózisát állították fel.

Az eredményekből arra következtettek, hogy az 
Egyesült Királyságban számon tartott 875 monogén 
diabéteszes gyermek kb. 50%-ánál nem végezték még 
el a genetikai vizsgálatot és nem pontosították a gene-
tikai diagnózist.

(Forrás: Diabetes Care, 2016. november, 39(11):1879-1888. 
http://dx.doi.org/10.2337/dc16-0645)

      UK: A GYERMEKKORI CUKORBETEGEK 
2,5%-A MONOGÉN DIABÉTESZES
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      A TŐZEGÁFONYA KÉSZÍTMÉNYEK HATÁSTALANOK ALSÓ HÚGYÚTI FERTŐZÉSEKBEN

A múlt század első felében terjedt el 
a húgyúti fertőzések kezelésében a 
tőzegáfonya kivonatok alkalmazása. 
Ekkor antibiotikumok még nem áll-
tak rendelkezésre és ezért a vizelet 
savasításával – ez egyébként a tőzeg-
áfonya tényleges hatása – kísérelték 
meg a húgyúti infekciókat leküzdeni. 
Bár a tőzegáfonya készítmények ha-
tékonyságával kapcsolatban a be-
számolók többsége ellentmondásos 
volt, napjainkig is a terápiás gyakor-
lat részét képezi a tőzegáfonya kap-
szulák és szirupok alkalmazása.

Egy új klinikai vizsgálatban, melyet 
a Connecticut-beli Yale Egyetemen 
folytattak le 21 szociális otthon-
ban élő 185 65 év feletti – átlag 84 
éves – nőnél, akiknél fennállt húgy-
úti fertőzés baktériumürítéssel vagy 
anélkül, viszont gennyet találtak a 
vizeletükben. Esetükben egy éven át 
naponta 2 tőzegáfonya kapszulát, ill. 

placébót alkalmaztak. A kapszulák 36 
mg proantrocianidint tartalmaztak, 
mely 56 ml tőzegáfonya sziruppal volt 
egyenértékű. 

Az eredmény: 1 év múltán semmi-
lyen különbséget nem találtak a tő-
zegáfonya kapszulákat, ill. placébót 
szedő nők húgyúti fertőzésének vál-
tozásában, a zömmel coli baktérium 

által okozott fertőzések mindkét cso-
portban fennmaradtak és csak anti-
biotikus kezelésre gyógyultak. 

A vizsgálók szerint a tőzegáfonya 
készítmények alsó húgyúti fertőzések 
kezelésére teljességgel alkalmatla-
nok.

(Forrás: JAMA online, 2016. október 27., 
doi:10.1001/jama.2016.16141)
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      MENNYIRE MÉRVADÓ A GLIKÉMIÁS INDEX?
Szinte minden diétás útmutatóban szerepel a glikémiás 
index (GI) fogalma, mely alatt az elfogyasztott szénhidrát 
tartalmú étel vércukor emelő hatását értjük. A magas GI-
jű ételek ezek szerint kerülendők a diabéteszes diétában, 
viszont az alacsony GI-jű ételek előnyben részesítendők. 

Számos esetben felmerült már a GI megbízhatatlan vol-
ta. Ezúttal a Massachusetts Államban, Boston közelében 
lévő Tufts Egyetem kutatói vették górcső alá a GI megbíz-
hatóságát 63 egészséges anyagcseréjű felnőtt egyén 12 
héten át tartó sorozatvizsgálata keretében. A vizsgáltak 
először 50 g szénhidrát tartalmú glukózoldatot, más alka-
lommal pedig fehér lisztből készült francia típusú bagettet 
fogyasztottak. Ezek képezték a GI kiindulási alapját. Ezt kö-
vetően szintén 50 g szénhidrát tartalmú fehér lisztből ké-
szült kenyér, alma, majd csicseriborsó szósz elfogyasztását 
követően sűrű egymásutánban vizsgálták a vércukorszin-
tek alakulását 5–5 órán keresztül és minden élelmiszerrel 
a vizsgálatokat 3 alkalommal megismételték. Az átlagos GI 
alábbiak szerint alakult (a glukózoldathoz képest):

 Francia bagett:   95
 Fehér kenyér:   75
 Alma:    36
 Csicseriborsó:       6
Az egyes tesztek között az egyéni reakciók akár 60 pon-

tig menően is különböztek. 22 résztvevőnél a vércukor 

válaszok alacsonyak, 23-nál 
közepesek, 18 esetben pe-
dig magasak voltak. Ez a cu-
koranyagcseréjük állapotára 
utalt. 

Az ábra mutatja az egyes 
ismételt vizsgálatok kapcsán 
kapott nagy szórásértékeket. 
Ezek nyomán pl. a fehér ke-
nyér egyszer a magas, mász-
szor a közepes, harmadszor 
akár az alacsony GI-ű kate-
góriába is bekerült. A vizs-
gálók szerint az egyén ak-
tuális anyagcsere helyzete, 
a gyomor-bélműködés és a 
szénhidrátok mellett bevitt 
egyéb tápanyag (fehérje, 
zsírok), valamint az élelmi 
rostok mennyisége is mesz-
szemenően befolyásolja egy-

Minden egyes kék pont 
a 3 GI érték egy egyén 
esetében mért átlagát 
jelenti, míg a vízszintes 

vonalak a 3 mérés közötti 
standard eltérés (SD) 
mértékét mutatják

egy étel GI-ét. Tehát helytelen a cukorbetegek diétáját 
egyedül a glikémiás indexre alapozni. Sokkal fontosabb a 
étkezések utáni rendszeres vércukormérésekkel az egyéni 
reakciókat tesztelni.

(Forrás: American Journal of Clinical Nutrition (2016). 
DOI: 10.3945/ajcn.116.137208)
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Magazinunkban számos alkalommal 
számoltunk be a mediterrán diéta 
előnyös voltáról. Alkalmazásának 
a problémáját abban látták, hogy 
a mediterrán országok lakosságá-
nak, elsősorban a görögök étkezési 
szokásai – sok gyümölcs, zöldség, 
olívaolaj, sok hal és más tenger gyü-
mölcsei, tejtermékek és vörösbor 
fogyasztása – más országok eltérő 
étkezési gyakorlata miatt nehezen 
megvalósítható.

Angliában a múlt század végén in-
dították a rosszindulatú daganatos 
betegségek kutatására szervezett 
European Prospective Investigation 
of Cancer (EPIC) vizsgálatot. A Uni-
versity of Cambridge Klinikai Orvos-
tudományi Karának munkacsoportja 
kezdettől fogva támogatta azt az el-
gondolást, hogy az EPIC tanulmány 
résztvevői folyamatosan tájékoztas-
sák a vizsgálókat életvitelükről, táp-
lálkozásukat is beleértve.

A Mediterranean Diet Foundation 
által készített táplálkozási piramis 
részletesen ismerteti a mediterrán 
étrend elemeit: a széles alapot a napi 
koszt fő összetevői alkotják, majd föl-
felé haladva a piramis keskenyedé-
se jelzi, hogy egyre ritkábban, egyre 
kisebb mennyiségben fogyasztandó 
élelmiszerekről van szó. A vizsgálók 
15 pontban foglalták össze az egyes 
résztvevők (23.902 fő) táplálkozási 
adatait a kiindulástól (1993–1997) a 
megfigyelés évei alatt. 

A vizsgálati alanyok körében 7.606 
halálos és nem halálos szív-érrendsze-
ri esemény fordult elő 269.935 részt-
vevőév alatt. Átlagosan 17 esztendő 
alatt 5.660 vizsgálati alany vesztette 
életét, 382.765 résztvevőév alatt, eb-
ből a szív-érrendszeri halálesetek szá-
ma 1.714 volt. A mediterrán étrenden 
élők között a szív-ér rendszeri esemé-
nyek 5%-kal ritkábbak voltak. Ebben 
a csoportban a szív-érrendszeri halá-
lozás 9%-kal volt kisebb, az iszkémiás 
szívbetegség gyakoriságának csökke-

      A MEDITERRÁN ÉTREND ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS EREDMÉNYEI ÉSZAKI 
ORSZÁGOKBAN

nése 6%-kal, az összhalálozás 5%-kal 
mérséklődött. 

A mediterrán étrend jótékony befo-
lyása dózisfüggőnek bizonyult. A szív-
ér betegségek csökkenése abban a 
csoportban, amelyik mérsékeltebben 
követte a mediterrán diéta gyakorla-
tát, 5% volt, míg az étrendet szigorú-
an követők 15%-kal ritkábban lettek 
szívbetegek. A kutatók számítása sze-
rint a vizsgált népességben 10 év alatt 
ezer résztvevőre számítva 9,7 szív-ér-
rendszeri esemény megelőzhető lett 

volna a mediterrán étrend pontosabb 
betartásával, valamint a szív-érrend-
szeri- és az összhalálozás ezerből 5,5, 
illetve ezerből 7,5 esettel csökkent 
volna. Az összesített statisztika még 
imponálóbb: ha a szigetországban 
mindenki a tradicionális mediterrán 
étrendet fogyasztaná, évente majd-
nem 20 ezerrel kevesebben halnának 
meg szív-érrendszeri betegségben.

(Forrás: BMC Medicine, 2016. szept. 29., 
doi:10.1186/s12916-016-0677-4)



Az Egyesült Királyságban olyan 
szembetűnő a fiatalok cukorfogyasz-
tására visszavezethető elhízás, hogy 
egyesek szerint a mai szülők az elsők 
a történelemben, akiknek esélyük 
van túlélni gyermekeiket. Egy Rend 
Plantings nevű édesanya mozgalmat 
is indított a hozzáadott cukrot tar-
talmazó ételek-italok forgalmazása 
ellen, melyet Sugarwise (cukorböl-
csesség?) néven neveznek.

Ez is szerepet játszhatott abban, 
hogy az Egyesült Királyság parlament-
je „Cukor Csúcs” néven külön ülést 
tartott. Ezen számos cég képviselői, 
így a Tesco, a Caffé Nero, valamint 
a Jamie Oliver Csoport, továbbá az 
Egészségügyi Minisztérium, a Nép-
egészségügyi Hivatal, valamint az üdí-
tő italokat forgalmazó nagyobb cégek 
képviselői is részt vettek. A tanácsko-
záson üdvözölték a Kormány dönté-
sét, mely szerint a cukros üdítő italok 
adóját 2017-től 20%-kal emelik és a 
WHO legújabb ajánlását, mely a szin-
tén minimum 20%-os adóemelésre 
szólítja fel a kormányokat. Emlékez-
tettek arra is, hogy három évtizede 
a dohányzás ellen hirdettek hasonló 
harcot, melynek nyomán a dohányzás 
világszerte jelentősen mérséklődött 
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      A CUKOR LEGALÁBB ANNYIRA KÁROS, MINT A DOHÁNYZÁS 
– ENNEK MEGFELELŐEN IS KELL KEZELNI!

és ezt a szív-érrendszeri megbetege-
dések csökkenése követte.

Oxfordi kutatók úgy becsülik, hogy 
az említett adóemelés nyomán éven-
te 180.000-rel kevesebb elhízott és 
még nagyobb számú túlsúlyos sze-
mély lesz az országban. De úgy vélik, 
hogy az adóemelésnek még további 
kedvező egészség-hatásai lehetnek.

• Egy 175 országra kiterjedő felmé-
rés szerint minden 150 cukorból 
származó többlet kalória-felvétel 
tizenegyszeresére növeli a lakos-
ság körében a 2-es típusú diabé-
teszt. Ezzel szemben a fehérjéből 
és zsírból származó többlet kaló-
riák esetén ez nem áll fenn és füg-
getlen a testtömeg indextől.

• Az Egyesült Államok lakosságában 
1988–2012 között a 2-es típusú 
diabétesz 25%-kal nőtt mint az 
elhízottak, mind pedig a normá-
lis testsúlyúak között. Ez a tény is 
arra utal, hogy a 2-es típusú dia-
bétesz nem pusztán a testsúly nö-
vekedés következménye.

• Az Egyesült Államokban azon 
között, akik az össz-kalória több 
mint 25%-át cukor formájában fo-
gyasztották, háromszor több volt 
a szív-érrendszeri halálozás, mint 

a kalória-felvételen belül keve-
sebb mint 10% cukrot fogyasztók 
között.

• A cukorfogyasztás mérséklésének 
az egészségre gyakorolt hatása 
már rövid távon észlelhető. La-
tin- és afro-amerikai metabolikus 
szindrómás gyerekek esetében, 
amikor a cukorfogyasztást azo-
nos kalóriabevitel mellett 28%-
ról 10%-ra csökkentették, 10 na-
pon belül jelentősen csökkent a 
triglicerid, az LDL-koleszterin és 
az éhomi inzulinszint, valamint a 
vérnyomás is.

Mennyi cukor fogyasztása 
egészséges? 

Ezt roppant nehéz megmondani. 
Tény, hogy a répacukor 50%-át képe-
ző gyümölcscukor (fruktóz) fogyasz-
tása hozzáadott cukorként mai tudá-
sunk szerint szinte méregnek számít. 
Csupán kisebb mennyiségű cukor, 
amit kevés süteményben, gyümölcs-
lében, méz formájában, de ketchup, 
saláta-dresszing, cukrozott kenyér-
félék formájában fogyasztunk is már 
ártalmas lehet, pl. fogszuvasodást 
okozhat. A kérdésre válaszolva annyi 
biztosan állítható, hogy talán, ha ke-
vesebb, mint a napi kalória-felvétel 
3%-át fogyasztják (kb. 3 teáskanálnyi) 
cukor formájában, az még nem jelent 
ártalmat az egészségre.

Jó ötven évvel ezelőtt, amikor a 
dohányzás és a tüdőrák közötti ösz-
szefüggésre fény derült, a dohányipar 
mindent megtett a lakosság tisztán 
látásának a megakadályozásáért a 
tudósok és politikusok megvásárlása 
révén.

A hatvanas évek végétől ugyanezt 
tette a cukoripar is, amikor megaka-
dályozta a cukor káros hatásáról szóló 
kutatásokat és milliárdokért szintén 
megvásárolta a tudósokat, mint erről 
magazinunk előző számában már be-
számoltunk. Ma már a cukorfogyasz-
tást azonosan bírálja el a tudomány, 
mint a dohányzást. Éppen ezért min-
dent meg kell tenni ellene.

(Források: Medscape 2016. október 31., 
Sugarwise – http://sugarwise.org) 
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B. László olvasónk kérdezte a Szerkesztőségbe küldött 
levelében:
„Az egyik méztermelő oldalán azt olvastam, hogy a rep-
ce krém mézet módjával ehetik a cukrosok. Igaz ez?”

A főszerkesztő válasza:

A méz glikémiás indexe, – mint azt ausztrál kutatók rész-
letesen megvizsgálták – fajtájától függetlenül 90–100% 
között mozog. Az ilyen magas GI-ű élelmiszer fogyasztását 
minden, a dietetikában járatos szakember érthető módon 
nem ajánlja cukorbetegeknek. Ezúttal azonban megkísé-
relem a kérdés árnyaltabb megközelítését:

A magas GI-ű élelmiszerek közül csupán kettő csoport 
rendelkezik beltartalmi értékkel: a mézek és a gyümöl-
csök. Mindkettő tartalmaz különböző mennyiségben, az 
emberi szervezetre előnyös hatású anyagokat, melyek a 
cukorból hiányoznak. Utóbbi ugyanis jelenleg az abszolút 
tiltott élelmiszerek listájára került, mivel – élvezeti értéke 
ellenére – csupán alábbi dolgokra képes: növelni a vér-
cukorszintet, túlműködésre kényszeríteni a hasnyálmirigy 
béta-sejtjeit – azok idő előtti kimerülését okozva, növelni 

a testsúlyt, növelni a szérum triglicerid szintjét és mind-
ezek révén fokozni a szív-érrendszeri kockázatot.

Nos, visszatérve a mézre: Itthon senki nem végzett kor-
rekt vizsgálatot a különféle mézfajták vércukoremelő ha-
tásával kapcsolatban. Az, hogy egy kanál ilyen vagy olyan 
méz elfogyasztását követően mennyire emelkedik valaki-
nek a vércukra – teljesen laikus megközelítés, hiszen 2-3 
egymás utáni napon elfogyasztott azonos mennyiségű 
és minőségű étel is különböző mértékű vércukor-emel-
kedést okoz. Ami a repce mézet illeti, leszámítva a többi 
méztől eltérő megjelenésétől, valószínűtlen, hogy vala-
milyen speciális előnye lenne. De: nem csupán, és talán 
elsősorban nem az elfogyasztott szénhidrátok minősége, 
hanem mennyisége a meghatározó. Ha valaki mokkáska-
nálnyi mézet elfogyaszt, az csupán 8 g körüli cukrot jelent, 
mely sokkal kevésbé emeli a vércukor szintjét, mint egy 
kis szelet kenyér. Tehát ugyan nem tanácsolom a cukorbe-
tegeknek, hogy mézet fogyasszanak, de ha ezt kis mennyi-
ségben teszik, és utána 90 perccel leellenőrizik vércukor-
szintjüket, bátran eldönthetik, hogy a jövőben esetenként 
éljenek-e vele. Hogy az repce-, akác-, vagy vegyes virág-
méz, már teljesen mindegy. 



56  | DIABFÓRUM 

Re
ce

pt
ek

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:

1. A liszteket és a margarint elmor-
zsoljuk. 

2. Az élesztőt a meglangyosított tejbe 
belekeverjük az édesítőporral és ½ 
mokkás kanál cukorral együtt, és 
kb. 5 percig hagyjuk „felfutni”.

3. A felfutott élesztős tejet a marga-
rinos liszthez öntjük. Hozzáadjuk 
a tojások sárgáját, a sót, és jól ösz-
szedolgozzuk. A tésztát két cipóba 
osztjuk. A cipókat lisztezett nyújtó-
deszkára tesszük, a cipók tetejét is 
belisztezzük, konyharuhával leta-
karjuk, és langyos helyen keleszt-
jük egy órán keresztül. 

4. Közben elkészítjük a diós tölte-
léket: kb. 0,5 dl vizet felteszünk 
forrni, beleszórjuk az édesítőport, 
amikor együtt felforrt, hozzáöntjük 
a darált dióhoz. Ezután még hoz-

KARÁCSONYI DIÓS ÉS MÁKOS BEJGLI  
(1-1 RÚD)

záadjuk a reszelt almát, a reszelt 
citromhéjat, majd ezeket jól össze-
dolgozzuk.

5. Elkészítjük a mákos tölteléket is: 
kb. 0,5 dl vizet felteszünk forrni, 
beleszórjuk az édesítőport, amikor 
együtt felforrt, hozzáöntjük a da-
rált mákot. Ezután még hozzáadjuk 
a reszelt almát, a reszelt citromhé-
jat, majd ezeket jól összedolgoz-
zuk.

6. A megkelt cipókat lisztezett nyújtó-
deszkán ½ cm vékonyra kinyújtjuk 

(négyszögletes formára), s egyikre 
rákenjük a diós másikra a mákos 
tölteléket. Feltekerjük őket, a két 
végüket kissé benyomkodjuk, és 
kikent tepsibe tesszük.

7. A két rúd közt hagyjunk legalább 
két-három ujjnyi távolságot. A 
kissé felvert tojásfehérjével meg-
kenjük a tetejüket, és egy órán át 
hűvös helyen pihentetjük. Ezután 
újra megkenjük tojásfehérjével, és 
fél óráig szobahőmérsékleten tart-
juk. Előmelegített, forró, gőzös sü-
tőben (a gőztermeléshez tegyünk 
a sütőbe egy vízzel teli lábast) bar-
nás-pirosra megsütjük. Csak akkor 
vegyük ki a tepsiből, ha már telje-
sen kihűlt. 

Diós bejgli 1 rúd 12 szeletre osztva – 1 szelet tápanyag-
tartalma:
Energia: 297 Kcal       Fehérje: 7,08 g       Zsír: 18,5 g       Szénhidrát: 23,1 g

Mákos bejgli 1 rúd 12 szeletre osztva – 1 szelet táp-
anyagtartalma:
Energia: 278,1 Kcal    Fehérje: 10,8 g       Zsír: 24,9 g       Szénhidrát: 28,7 g
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RÉPATORTA (12 SZELET) Hozzávalók:
• 4 közepes tojás
• 16 dkg eritrit
• 40 dkg sárgarépa
• 4 dkg 60% zsírtartalmú margarin
• 20 dkg teljes őrlésű liszt + egy késhegynyi szódabi-

karbóna
• 1,5 mokkáskanál fahéj, őrölt szerecsendió és őrölt 

szegfűszeg
• Ízlés szerint dió, mogyoró vagy egyéb olajos mag 

(ennek tápértéke nincs beleszámolva ezen recept 
tápanyagtartalmába)

Elkészítés:
A tojás sárgáját az eritrittel kikeverjük, a lisztet a fűsze-

rekkel és a szódabikarbónával elvegyítjük. A két keveré-
künket összeöntjük és ehhez adjuk a reszelt sárgarépát, 
majd a felvert tojások fehérjét. A kivajazott, kilisztezett 24 
cm-es kapcsos tortaformába még nagyon vékonyan zsem-
lemorzsát szórunk, így öntjük bele az előbb kapott masz-
szát. 180 fokon, 70 percig sütjük.

Tápanyagtartalom - 1 szeletben:
Energia: 113,5 Kcal, Fehérje: 4,8g, Zsír: 4,07g
Szénhidrát: 28,9g, melyből eritrit: 13,25g

Bejgli és torta recept:
Cseri-Holzmann Brigitta
dietetikus
www.mitegyel.hu

Receptek az év végi ünnepekre
Az év végi ünnepkörhöz szeretnék két recepttel ked-
veskedni. Mindkettő szénhidrátszegény, rostdús és 
gluténmentes is, így a kettős étrendet igénylőknek is 
megfelelnek.

Az egyik egy nagyon finom mandulás sütemény kará-
csonyra:

Hozzávalók:
200 g darált mandula
200 g vaj
125 g diabetikus (gluténmentes) étcsokoládé
4 db tojás
200 g Eritrit

Elkészítése: 
A tojás sárgáját az Eritrit-tel kikeverjük. A csokoládét 

a vajjal gőz fölött felolvasztjuk, majd a azt is a tojásos 
masszához keverjük. Hozzákeverjük a ledarált mandu-
lát, és végül a kemény habbá vert fehérjét is beleforgat-
juk. Kikent kerek tortaformába öntjük a tésztát és 180 
C°-on 40 percig sütjük.

12 szeletre vágva:
1 szelet 5,8 g szénhidrátot tartalmaz

16 szeletre vágva:
1 szelet 4,4 g szénhidrátot tartalmaz

A másik pedig a gyerekek kedvence, egy pizza változat 
szilveszterre:

Hozzávalók: 
375 g túró
50 g zabpehely
50 g zabkorpa
3 db tojás
1 mokkáskanál só
150 g paradicsom püré
oregánó, bazsalikom
sonka, gomba, kukorica – ízlés szerinti feltét
150 g reszelt sajt

Elkészítése:
A túrót, a tojásokat, a zabpelyhet, a zabkorpát, 

és a sót összekeverjük. Egy kivajazott kisebb tepsibe 
(19x28cm) a túrós masszát egy vizezett kanál segítsé-
gével, egyenletesen belenyomkodjuk, és 200 C°-on 10 
perc alatt elősütjük. Utána megkenjük a fűszerezett 
paradicsom pürével, rászórjuk a feltéteket és a sajtot, 
majd készre sütjük.

12 részre vágva:
egy kocka 8,2g szénhidrátot tartalmaz.

Boldog ünnepeket!
Baranyai Dóra dietetikus

PTE Gyermekklinika

http://mitegyel.hu
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