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„Sokkal fontosabb azt tudni, milyen embert érint a betegség, mint azt, hogy 
milyen betegség érinti az embert.” (Hippokratész)

Tisztelt XXIV. DDH Résztvevő! 
Kedves Olvasó!
A 2011-ben a DDH-n először megjelent 
és hagyományosan ismét megjelenő Hír-
mondó célja most is a szakmai üzenete-
ket röviden összefoglaló és a Hétvége 
legfontosabb eseményeiről és lehetősé-
geiről informáló lappal önöket szolgálni.

Idén a COVID okozta kényszerből 
egy új műfajba kóstolunk bele. Kipróbál-
juk a Virtuális Tihanyt mint helyszínt a 
diabet.hu felszínén.

Köszönjük minden résztvevőnek és tá-
mogatónak, hogy a várva várt személyes 
találkozás helyett így is velünk tartanak.

30 évvel az első DDH után jólesik 
mindnyájunk számára nyugtázni az 
elért eredményeket, amelyekben na-
gyon sok, a diabetológia iránt elkö-
telezett dunántúli kolléga munkája 
szerepel. A programbizottság igyekezett 

a műhelymunkát erősíteni és a DDH – 
mint a gyakorlati diabetológia egyik 
legkiemelkedőbb magyar fórumának – 
hírnevét öregbíteni. Ismét megrendezzük 
a Nővér Akadémiát, amelynek program-
ját a szakdolgozók javaslatai alapján 
állítottuk össze. Ismét meghívtuk a me-
gyében dolgozó védőnőket is.

Idén is folytatjuk a Kelet és Nyu-
gat egységének szimbolizálását. Idén 
Várkonyi Tamás professzor urat (az MDT 
főtitkárát) kértük fel, hogy a megnyi-
tón köszöntse a DDH résztvevőit. Ko-
rábban ezt a tisztet hagyományosan 
dr. Gyimesi András főorvos úr (Békés-
csaba), a Kelet-magyarországi Diabetes 
Hétvégék megálmodója látta el, akit im-
már négy éve temettünk el. A temetésén 
tett ígéretünkhez híven idén is Gyimesi 

András-emlékülés keretében tisztelgünk 
előtte. Két éve a Kelet-magyarországi 
Diabetes Hétvégén, Békéscsabán én ad-
hattam át a nyugati kollégák üdvözletét.

Most is beszámolunk a 10 éve alapított 
Pannon Diabetes Díj átadásáról, amelyre 
29-én, szombaton a szakmai program 
után kerül sor. 2011-ben elsőként prof. 
dr. Simon Kornél és Bosits Istvánné szak-
asszisztens, 2013-ban dr. Pátkay József 
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DCM RENDSZER®
és a terápiakövetés a DiabManag®-gal kezdődött:

10 év, közel 300 felhasználó, 
45 ezer beteg, több mint 
43 millió mérési rekord
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és Szabó Gyuláné dietetikus, 2015-ben 
dr. Baranyai Marietta és a Törp program, 
2016-ban dr. Strényer Ferenc és Hegedüs 
Marianna szakápoló, 2017-ben dr. Bujtor 
Zoltán és Kovács Éva szakasszisztens, 
2018-ban dr. Erényi Ottó és Stáhlné Tausz 
Katalin szakápoló, 2019-ben dr. Sudár 
Zsolt és Forrás Béláné szakápoló, 2020-
ban dr. Késmárki Nóra és Tuifel Andrea 
szakápoló részesültek az egyedülálló el-
ismerésben.

Három éve kezdeményeztük a „DDH 
legszimpatikusabb Hölgye és Ura” szava-
zást. 2016-ben Gordos Lívia dietetikusnak 
és prof. dr. Halmos Tamásnak, 2017-ben 
dr. Dezső Enikőnek és dr. Erényi Ottónak, 
2018-ban dr. Hosszúfalusi Nórának és 
dr. Pátkay Józsefnek, 2019-ben dr. Fürst 
Ágnesnek (aki azóta boldog anyuka is 
lett) és dr. Poór Ferencnek ítélte oda a kö-
zönség a díjat. Idén a Virtuális Tihany 
nem teszi lehetővé a résztvevőknek egy-
más személyes megismerését, így ez a 
szavazás és a díj átadása elmarad.

Tehát ismét együtt vagyunk. Köszön-
jük, hogy eljöttek!

Innen is köszönöm a diabet.hu 
(MDT honlapja) és a Smarteq AV Solu-
tions munkatársainak a Virtuális Tihany 

„megépítését”!
Amikor e sorokat írom (egy héttel a 

DDH kezdése előtt), több mint 504 re-
gisztrált résztvevőt jelentettek mun-
katársaim. Tavaly több mint 650-en 
lettünk volna.

Köszönet illeti támogatóinkat is, akik 
talán kissé kevesebben és változó támo-
gatóerővel, de az előző években meg-
szokott, magas színvonalúnak ígérkező 
szakmai aktivitással sorakoztak fel a 
DDH résztvevői mellett.

A DDH ideje előtt/alatt 2 Hírmondó 
szám fog megjelenni, most nem a szál-
lodai szobák ajtaja előtt, hanem az on-
line térben.

A DDH Hírmondó előállításában se-
gítségemre vannak és a munka orosz-
lánrészét vállalták a Tudomány Kiadó 
munkatársai.

Tartalmas Hétvégét kívánok a lap, a 
szervező- és a programbizottság, vala-
mint a technikai szervező, a Vanderlich 
Kft. minden munkatársa nevében:

Dr. Vándorfi Győző
a DDH szervezőbizottságának elnöke és a 

DDH Hírmondó főszerkesztője

Tisztelt XXIV. DDH Résztvevő! 
Kedves Olvasó!
Folytatás az 1. oldalról

További információk: Egis Gyógyszergyár Zrt. Specialista Üzletág,
1134 Budapest, Lehel u. 15., tel.: 06-1-803-2222, e-mail: marketing@egis.hu, honlap: hu.egis.health | Lezárás dátuma: 2021.05.14.
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Az Egis pregabalin

DR. KÉSMÁRKI NÓRA

1984-ben szerzett orvosi diplomát a 
Debreceni Tudományegyetemen, majd 
Nagykanizsán kezdte pályafutását. 1984 
óta rendületlenül a Nagykanizsa Megyei 
Jogú Város Kórháza (jelenleg Kanizsai 
Dorottya Kórház) belosztályán dolgozik. 
1990-ben belgyógyászatból, 1997-ben en-
dokrinológiából szakvizsgázott, 2002-
ben megszerezte a Magyar Diabetes 
Társaság diabetológus orvosa minősítést.

2000-től a belgyógyászati osztály En-
dokrinológia és Anyagcsere részlegének 

vezető főorvosa. 2014-ben diabetológiai 
licencvizsgát tett. 2010 óta számos klini-
kofarmakológiai vizsgálatban vesz részt 
fővizsgálóként.

2017. szeptember óta vezeti a Nagy-
kanizsán megnyílt Zala Megyei Neuro-
pathia Centrumot.

Rendszeres résztvevője és előadója 
tudományos rendezvényeknek, főként 
a Dunántúli Belgyógyász Vándorgyűlés 
üléseinek, a DDH-nak, a háziorvosok to-
vábbképzésében is aktívan részt vesz.

A nagykanizsai cukorbetegek egye-
sületének is rendszeresen tart oktató 

előadásokat, szívügye a diabéteszes be-
tegek oktatása, felvilágosítása.

2017 áprilisában Nagykanizsa Megyei 
Jogú Városa Szekeres József-díjjal is-
merte el több évtizedes kiemelkedő gyó-
gyító-megelőző munkáját.

Példaértékű munkabírás jellemzi, 
közvetlen, megértő, barátságos, mindig 
mosolygós, a betegekkel szemben empa-
tikus, mindig az együttműködésre törek-
szik. Fontosnak tartja a kollégák szakmai 
fejlődését, munkatársaival, kollégáival 
baráti viszonyt ápol.

TUIFEL ANDREA

A győri Petz Aladár Megyei Oktatókór-
ház gyermekdiabetológiai és endokri-
nológiai szakrendelésének dolgozója. 
1985-ben végzett a győri Kazinczy Fe-
renc Gimnázium és Egészségügyi Szak-
középiskolában általános ápoló és 
asszisztensként. 1986-tól a kórház cse-
csemőosztályán dolgozott és gyer-
mekszakápolói végzettséget szerzett. 

1996-ban dr. Niederland Tamás főorvos 
hívó szavára kezdett el a diabetológia 
területén dolgozni. 1998-ban diabetoló-
giai szakápoló minősítést szerzett. Szak-
mai továbbképzéseken rendszeresen 
részt vesz, tudományos üléseken több 
előadást tartott. Az MDT szakdolgozói 
és gyermekdiabetes-szekciója vezető-
ségi tagja. 2012-ben megkapta az MDT 
Kiváló Diabetes-edukátor díját. Tuifel 
Andrea a győri gyermediabetológiai gon-
dozó „motorja”, sítábort, „Törp” tábort, 
nyári tábort szervez: profi szinten inzu-
linpumpa-oktatást végez, szenzort he-
lyez fel. Rendszeres meghívott előadója, 
gyakorlatvezetője a Roche, Medtronic 
országos nővérakadémiáknak. Edukál, 
reedukál, ha kell, keményen kiosztja a 
renitens betegeket, ha kell, lelki támaszt 
nyújt a rászorulóknak. A kis betegekkel 
és családtagjaikkal nagyon jó személyes, 
családias kapcsolata alakult ki. A munka 
melletti kikapcsolódásként kézilabda-já-
tékvezetőként és versenybíróként is te-
vékenykedik.

Pannon Diabetes Díj 2020.
Az Alapítvány a Cukorbetegekért és a Veszprém Megyei Diabetes Egyesület 
az I. Dunántúli Diabetes Hétvége (DDH) megrendezésének 20. évfordulójára 
2011-ben Pannon Diabetes Díjat alapított.

A díjat egy, a Dunántúlon dolgozó, a cukorbetegek ellátásában kimagasló szakmai és 
emberi teljesítményt nyújtó orvosnak és egy nővérnek vagy dietetikusnak ítélik oda 
az alapítók. A díjat az alapítók első alkalommal 2011-ben a DDH-n adták át. Az alapí-
tók a díj alapításával nagyrabecsülésüket kívánják kifejezni a cukorbetegek közvet-
len ellátásában dolgozó orvos, nővér, dietetikus kollégáknak, szeretnének hozzájárulni 
az orvoslás megbecsülésének helyreállításához. Eddig Pannon Diabetes Díjban része-
sült prof. dr. Simon Kornél és Bosits Istvánné (2011), dr. Pátkay József és Szabó Gyuláné 
(2013), dr. Baranyai Marietta és a Törp program (2015), dr. Strényer Ferenc és Hegedüs 
Marianna (2016), dr. bujtor Zoltán és Kovács Éva (2017), dr. Erényi Ottó és Stáhlné Tausz 
Katalin (2018), dr. Sudár Zsolt és Forrás Béláné (2019).
A járványhelyzet miatt a DDH tavaly elmaradt, ezért az átadásra az őszi IX. Észak Du-
nántúli Diabetes Centrum Találkozón (e-DDCT) került sor, a díjat dr. Késmárki Nóra 
és Tuifel Andrea vehette át. Gratulálunk!

A 2021. évi Pannon 
Diabetes Díj átadása

(személyes részvétellel a stúdióban)

szombat, 18.30 – Wimbledon Online terem

Online kongresszus – online programfüzet és HírmondóOnline kongresszus – online programfüzet és Hírmondó
A rendezvényre készült kiadványokban az időpontmeghirdetések „kattinthatók”, ahonnan A rendezvényre készült kiadványokban az időpontmeghirdetések „kattinthatók”, ahonnan 

lehetőség van az adott előadást naptárba bejegyezni, illetve közvetlen linkek mutatnak az élő és lehetőség van az adott előadást naptárba bejegyezni, illetve közvetlen linkek mutatnak az élő és 
az archivált közvetítésekre, valamint egy kattintással juthatunk a hirdetők weboldalaira.az archivált közvetítésekre, valamint egy kattintással juthatunk a hirdetők weboldalaira.

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés

https://diabet.hu
https://hu.egis.health/
https://eloadasnaptar.hu/ddh2021/2w1830.event
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EGYSZERŰEN TÖBB*

Erőteljes glykaemias hatékonyság1, 
egyszerű és betegbarát 
adagolóeszközben2,3

A magasabb dózisok továbblépési 
lehetőséget jelentenek1

VVPM: PP-DG-HU-0475 
Lezárás dátuma: 2021. május 4.
Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Hivatkozások:
1. Trulicity Alkalmazási előírás
2. Trulicity Használati útmutató
3. Matfin G et al. J Diabetes Sci Technol. 2015;9:1071-1079.

*A dulaglutid 0,75 és 1,5 mg dózisai mellett 2020. november 18-án törzskönyvezésre került a 3,0 és 4,5 
mg dózis is. Az AWARD-11 vizsgálatban a 3,0 és 4,5 mg dulaglutid mellett szignifikánsan nagyobb volt a 
HbA1c- és a testsúlycsökkenés, valamint a HbA1c <7% célétéket elérő betegek aránya mint a 1,5 mg dózis 
esetén. A 3,0 és 4,5 mg dózis kiszerelését tekintve megegyezik a 0,75 és 1,5 mg dóziséval: az előretöltött 
adagolóeszköz használatra kész, alkalmazása egyszerű.1,2,3

Trulicity 0,75 mg; 1,5 mg; 3,0 mg; 4,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban rövidített alkalmazási előírás.
Összetétel:  Előretöltött injekciós tollanként 0,75 mg illetve 1,5 mg illetve 3,0 mg illetve 4,5 mg dulaglutidot tartalmaz 0,5 ml oldatban. Gyógyszerforma: Oldatos injekció  tiszta, színtelen oldat. Terápiás javallatok: A Trulicity nem megfelelően kontrollált 2-es típusú diabetes mellitusban szenvedő 
felnőttek kezelésére javallott kiegészítő terápiaként az étrend és a testmozgás mellett: monoterápiaként, ha a metformin nem alkalmazható intolerancia vagy ellenjavallatok miatt; egyéb a diabetes kezelésére gyógyszerekkel együtt alkalmazva. A kombinációkkal, a glykaemiás kontrollra és a cardiovascularis 
eseményekre gyakorolt hatással, valamint a vizsgált betegcsoportokkal kapcsolatos vizsgálati eredményeket lásd a 4.4, 4.5 és 5.1 pontban. Adagolás:  Monoterápia esetén heti egyszer 0,75 mg, kiegészítő kezelésként heti 1,5 mg. A potenciálisan esendő betegcsoportokban, úgymint 75 éves és annál idősebb 
betegeknél megfontolható a heti egyszer 0,75 mg-os kezdő dózis. A glykaemiás kontroll további javítása érdekében az 1,5 mg-os adag legalább 4 hét eltelte után heti egyszer 3 mg-ra emelhető; a 3 mg-os adag legalább 4 hét eltelte után heti egyszer 4,5 mg-ra emelhető. A maximális dózies heti egyszer 4,5 
mg. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy pioglitazon-kezelés kiegészítéseként kerül sor, akkor ezek aktuális adagja folytatható. Ha a Trulicity hozzáadására a már előzőleg alkalmazott metformin- és/vagy nátrium-glükóz kotranszporter-2 (SGLT2)-gátló kezelés kiegészítéseként 
kerül sor, akkor a metformin és/vagy az SGLT2-gátló aktuális adagja folytatható. Ha a már előzőleg alkalmazott szulfonilurea- vagy inzulin-kezeléshez adják hozzá, akkor a hypoglykaemia kockázatának mérséklése érdekében megfontolandó ezek adagjának csökkentése. A Trulicity alkalmazásakor nincs szükség 
vércukorszint-önellenőrzésre. A szulfonilurea vagy az inzulin dózisának beállításához azonban szükség van a vércukorszint önellenőrzésére, különösen a Trulicity-kezelés megkezdésekor és az inzulinadag csökkentésekor. Az inzulinadagot ajánlott fokozatosan csökkenteni. Enyhe, közepesen súlyos vagy súlyos 
vesekárosodásban (eGFR < 90 - ≥ 15 ml/perc/1,73 m2) szenvedő betegeknél nincs szükség az adag módosítására. Végstádiumú vesebetegségben (< 15 ml/perc/1,73 m2) szenvedő betegeknél erősen korlátozottak a tapasztalatok, ezért a Trulicity nem javasolható ebben a betegcsoportban. Májkárosodásban 
szenvedő betegeknél nincs szükség az adag módosítására. A dulaglutid biztonságosságát és hatásosságát 18 évesnél fiatalabb gyermekek esetében még nem igazolták. Alkalmazás módja: Subcutan injekcióként kell beadni a combba, a hasba vagy a felkarba. Nem adható intravénásan vagy intramuscularisan. 
Az adagot a nap folyamán bármikor be lehet adni, étkezéskor vagy attól függetlenül. Ha egy adag kimaradt, akkor azt a lehető leghamarabb pótolni kell, amennyiben a következő esedékes adagig még legalább 3 nap (72 óra) áll rendelkezésre. Ha a következő esedékes adagig kevesebb, mint 3 nap (72 óra) 
van hátra, az elmaradt adagot ki kell hagyni, és a következő adagot a szokásos, tervezett napon kell beadni. A betegek ezt követően mindkét esetben folytathatják a szokásos, heti egyszeri adagolási sémát. Szükség esetén a heti alkalmazás napját meg lehet változtatni, amennyiben az utolsó adag beadásától 
legalább 3 nap (72 óra) eltelt. Ellenjavallatok: A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Legfontosabb figyelmeztetések:  A dulaglutidot nem szabad alkalmazni 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél vagy diabeteses ketoacidosis kezelésére. 
A dulaglutid nem helyettesíti az inzulint. Inzulinfüggő betegeknél az inzulinkezelés hirtelen megszakítása vagy az inzulinadag gyors csökkentése után diabeteses ketoacidosist jelentettek. Dehidrációt jelentettek dulaglutiddal kezelt betegeknél, különösen a kezelés megkezdésekor, mely alkalmanként akut 
veseelégtelenséghez vagy a vesekárosodás súlyosbodásához vezetett. A jelentett, vesefunkciót érintő nemkívánatos események közül számos olyan betegek körében jelentkezett, akik hányingert, hányást, hasmenést vagy dehidrációt tapasztaltak.  A dulaglutiddal kezelt betegeket tájékoztatni kell a dehidráció 
lehetséges kockázatáról, különösen a gastrointestinalis mellékhatásokkal összefüggésben, és óvintézkedéseket kell tenniük a folyadékhiányos állapot megelőzése érdekében. A dulaglutiddal nem végeztek vizsgálatot súlyos gastrointestinalis betegségben szenvedő betegeknél, beleértve a súlyos 
gastroparesist is, ezért az alkalmazása nem ajánlott ezeknél a betegeknél. A GLP-1-receptor-agonisták alkalmazása akut pancreatitis kialakulásának kockázatával járt. A betegeket tájékoztatni kell az akut pancreatitis jellegzetes tüneteiről. Ha a pancreatitis gyanúja felmerül, a dulaglutid adását abba kell hagyni. 
Ha a pancreatitis igazolódik, a dulaglutid adását nem szabad ismét elkezdeni. Pangásos szívelégtelenségben szenvedő betegeknél korlátozott tapasztalat áll rendelkezésre. A biológiai készítmények nyomonkövethetőségének javítása érdekében az alkalmazott készítmény nevét és gyártási tételszámát 
egyértelműen kell feltüntetni. Nemkívánatos hatások, mellékhatások: Nagyon gyakori (≥1/10): Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia 3,9 mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszinttel: ha inzulinnal, glimepiriddel, metforminnal (0,75 mg-os dózis esetén: gyakori) vagy metforminnal és 
glimepiriddel alkalmazzák; Hányinger, hasmenés, hányás, hasi fájdalom (utóbbi kettő  a 0,75 mg-os dózis esetén a Gyakori kategóriába esett); Gyakori (≥1/100 -<1/10): Dokumentált, tüneteket okozó hypoglykaemia 3,9  mmol/l vagy ennél alacsonyabb vércukorszinttel: ha monoterápiaként vagy 
metforminnal és pioglitazonnal kombinációban alkalmazzák; Étvágycsökkenés, emésztési zavar, székrekedés, flatulencia, haspuffadás, gastrooesophagealis reflux betegség, öklendezés; Fáradtság; Sinus tachycardia, elsőfokú atrioventricularis blokk; Nem gyakori (≥1/1000 -<1/100): Túlérzékenység; Az 
injekció beadási helyén kialakult reakciók; Dehidráció; Cholelithiasis, Cholecystitis; Ritka (≥1/10 000-<1/1000): Akut pancreatitis; gyomorürülés lassulása; A forgalomba hozatalt követő bejelentésekből: Anaphylaxiás reakció, Angio-oedema. Nem ismert: Nem mechanikus bélelzáródás. A kiválasztott 
mellékhatások leírása: Legfeljebb 104 hétig tartó 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutiddal történő kezelés során a gastrointestinalis események kumulatív jelentése magában foglalta a hányingert (12,9% és 21,2%), a hasmenést (10,7% és 13,7%) és a hányást (6,9% és 11,5%). Egy III. fázisú vizsgálatban az 1,5 mg, 
a 3 mg, illetve a 4,5 mg dózisú dulaglutid kezelés során a gastrointestinalis események kumulatív jelentése az 52. hétig magában foglalta a hányingert (14,2%, 16,1% és 17,3%), a hasmenést (7,7%, 12,0% és 11,6%) és a hányást (6,4%, 9,1% és 10,1%). A gastrointestinalis események többségét a kezdeti 
dózis utáni 2-3 napban jelentették, és a következő dózisok adása során a gyakoriságuk csökkent. II. és III. fázisú regisztrációs vizsgálatokban az akut pancreatitis előfordulása 0,07% volt a dulaglutid esetében, szem ben a placebo alkalmazása mellett észlelt 0,14%-kal, és az antidiabetikus háttérterápiával vagy 
anélkül alkalmazott komparátor kezelések mellett megfigyelt 0,19%-kal. A dulaglutid a pancreas enzimek (lipáz és/vagy pancreas amiláz) 11%-21%-os átlagos emelkedésével jár a kiindulási értékhez képest. Ha az akut pancreatitis egyéb jelei és tünetei nem állnak fenn, a pancreas enzimek emelkedése 
önmagában nem jelzi előre az akut pancreatitist. A dulaglutid 0,75 mg és 1,5 mg alkalmazása mellett a szívfrekvencia kismértékű átlagos növekedését (2-4 ütés/perc) és a sinus tachycardia gyakoriságának emelkedését (1,3% és 1,4%) figyelték meg. Utóbbi a szívfrekvencia kiindulási értékhez képest legalább 
15 ütés/perces emelkedésével járt. Egy III. fázisú vizsgálatban a dulaglutid 1,5 mg, 3 mg és 4,5 mg alkalmazása mellett a kiindulási értékhez képest ≥15 ütés/perc szívfrekvencia-emelkedéssel járó sinus tachycardia előfordulási gyakorisága 2,6%, 1,9%, illetve 2,6% volt. A szívfrekvencia 1 – 4 ütés/perccel járó 
átlagos emelkedését figyelték meg. A PR-intervallum kismértékű átlagos megnyúlását (2-3 msec) és az elsőfokú AV-blokk gyakoriságának növekedését (1,5% és 2,4%) figyelték meg 0,75 mg és 1,5 mg dulaglutid alkalmazása mellett. Egy III. fázisú vizsgálatban a dulaglutid 1,5 mg, 3 mg és 4,5 mg dózisú 
alkalmazása mellett az elsőfokú AV-blokk előfordulási gyakorisága 1,2%, 3,8%, illetve 1,7% volt. A PR-intervallum átlagosan 3 – 5 msec-os növekedését figyelték meg a kiinduláshoz képest. A regisztrációs vizsgálatokban a dulaglutid-terápia a kezelés során képződött dulaglutid elleni antitestek 1,6%-os 
előfordulásával járt, az antitest titere általában alacsony volt, az adatok elemzése nem igazolta, hogy a dulaglutid elleni antitestek egyértelműen befolyásolnák a HbA1c választ. Egyetlen olyan betegnél sem alakult ki dulaglutid elleni antitest, akinél szisztémás túlérzékenység jelentkezett. A II. és III. fázisú 
regisztrációs vizsgálatokban szisztémás túlérzékenységi reakciókat (mint például urticaria, oedema) a dulaglutiddal kezelt betegek 0,5%-ánál jelentettek. A forgalomban levő dulaglutid alkalmazásával kapcsolatban anaphylaxiás reakció eseteit ritkán jelentették. Az injekció beadási helyén kialakult 
nemkívánatos eseményeket a dulaglutiddal kezelt betegek 1,9%-ánál jelentettek. A potenciálisan immunmediált, az injekció beadási helyén kialakult nemkívánatos eseményeket (mint például kiütés, erythema) a dulaglutiddal kezelt betegek 0,7%-ánál jelentettek, és általában enyhék voltak. A heti egyszeri 
3 mg és 4,5 mg dózisú dulaglutiddal kezelt betegeknél megfigyelt biztonságossági profil megegyezik a fent ismertetett, a heti egyszeri 0,75 mg és 1,5 mg dózisú dulaglutid-kezelésnél leírtakkal. Terhesség és szoptatás: A dulaglutid terhes nőknél történő alkalmazása tekintetében nem vagy korlátozott 
mennyiségű információ áll rendelkezésre.  Ezért a dulaglutid alkalmazása terhesség alatt nem ajánlott. Nem ismert, hogy a dulaglutid kiválasztódik-e a humán anyatejbe.  A dulaglutid szoptatás alatt nem alkalmazható. Forgalomba hozatali engedély számai: EU/1/14/956/001-008. Dátuma: 2014. 
november 21. Az alkalmazási előírás legutóbbi frissítésének dátuma: 2021. február 11. Kiadhatóság: „J” (szakorvosi/ kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer). Csomagolás: Trulicity 0,75 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 1,5 mg oldatos 
injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 3,0 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x, Trulicity 4,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban 2x. A gyógyszerre vonatkozó támogatási- és árinformáció minden dózis (0,75 mg; 1,5 mg; 3,0 mg; 4,5 mg) esetében 
egységesen: a támogatás alapjául szolgáló ár 18 798 Ft, a  támogatás mértéke EÜ70 1. alapján 70%, a támogatás összege 13 159 Ft, a térítési díj 5 639 Ft. 
Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! www.ogyei.gov.hu. 
A feltüntetett árat és a támogatás mértékét a dokumentum lezárásakor a neak.gov.hu oldalon hozzáférhető adatok alapján közöltük, az aktuális árak tekintetében kérjük ellenőrizze a NEAK Publikus gyógyszertörzsét:
http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html
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Gyimesi András-emlékelőAdás

A Jó, a Rossz és a Többarcú 
– avagy fejezetek a szulfanilureák történetéből
A teljes terjedelmű cikk – megjelent: Metabolizmus 2020; 18[2]: 127-132. – rövidített változata.

Megtiszteltetés számomra, hogy idén én tarthatom a Kiváló Belgyógyászról, 
Diabetológusról és Endokrinológusról szóló emlékelőadást. Így, nagybetű-
sen írva. Személyében ugyanis a hazai diabetológia egyik kiváló képviselőjét 
tartjuk számon, aki egy nagy tanítómestertől, Iványi János tanár úrtól vette 
át, vitte magával és adta tovább a „Tamás-iskola”, a Tamás Gyula profesz-
szor útmutatásain alapuló gondolkodás és kezelés alapjait. Kiváló szervező, 
orvos-nevelő, szakemberképző volt, Gyulán és hivatása igazán kiteljesedő 
helyszínén, Békéscsabán egyaránt elhivatott vezető és egészségpolitikai 
szakember. Empatikus, betegcentrikus gyógyító, felkészült előadó, akinek 
minden megnyilvánulásán átsütött az ember. Egy régió diabetológiai refe-
rense, egy időben belgyógyászati szakfelügyelője. A Kelet-magyarországi 
Diabetes Hétvége (KDH) kezdeményezője, a két nagy regionális konferen-
cia, a Dunántúli Diabetes Hétvége és a KDH folyamatos, élő kapcsolatának 
Vándorfi főorvos úr mellett leglelkesebb támogatója. Mindemellett színes 
társasági ember, jó értelemben vett mókára mindig kész cimbora, önzetlen 
segítő és alkotó társ. András – a barátom volt. Bizonyosan sokunk barátja, 
de bennünket igazán bensőséges viszony, sok közös munka és élmény, az 
életről, a munkáról, a családról és az elvárásokról gondolkodás azonossága 
fűzött össze. Fájdalmasan korán, 67 évesen, alkotóereje teljében távozott kö-
zülünk. Hiányzik, nagy űrt hagyott maga után.

A szulfanilureák (SU-k) történetéről 
szóló előadás címét Sergio Leonétól, a 

„spagetti westernek” atyjától „kölcsö-
nöztem” („Il Buono, il Brutto, il Cat-
tivo”), kissé módosítva. Míg ugyanis 
filmjében – amit egyébként a „Dollár 

trilógia” harmadik részeként tartanak 
számon – három gazfickó akasztja ösz-
sze bajszát a hatóságokkal, a jelen cím 
egyetlen gyógyszercsoport felemelkedé-
sét, visszaszorulásának okait és jelen te-
rápiás helyét veszi számba.

E gyógyszercsoport története „a hi-
vatalos” krónikák szerint 1954-ben, a 
tolbutamid (Orinase) németországi for-
galomba kerülésével (amerikai mun-
kákban egy évvel később, a készítmény 
ottani törzskönyvezésével) kezdődik, 
valójában 1937-ig nyúlik vissza, amikor 
Ruiz és munkatársai leírták a szulfurve-
gyületek állatkísérletekben megfigyelt 
hipoglikemizáló hatását. Az első kli-
nikailag is tesztelt vegyület a Janbon 
és munkatársai által 1942-ben előállí-
tott Glyprothiasol volt, amelyet azon-
ban nem cukorbetegség, hanem a 
typhus abdominális kezelésére szán-
tak. A következő nagy lépés Auguste-
Louis Loubatières nevéhez fűződik, aki 
igazolta, hogy e vegyületek vércukor-
csökkentő hatása a pancreas béta-sejtjei 
inzulintermelésének serkentésén alapul. 
Megjelenésük forradalmasította a cu-
korbetegség addigi terápiáját. Nem vé-
letlenül írta Milton Moskowicz, az üzleti 
újságírás úttörője, az akkor tekintélyes-
nek számító amerikai lap, a Drug and 
Cosmetic Industry főszerkesztője, hogy 

„az Orinase megnyitotta a piacot azon 
cukorbetegeknek, akiket korábban – a 
szó szoros értelmében véve – nem ke-
zeltek” (mivel az inzulinon kívül nem 
volt forgalomban elsődlegesen vércu-
korcsökkentő hatású szer).

Az 1960-ban közzétett UGDP vizsgá-
lat – amely e csoport keringési halálo-
zást fokozó voltára hívta fel a figyelmet 

– egy időre visszavetette alkalmazásu-
kat, 1966-tól kezdve azután megjelentek 
a második generációs, ún. „milligramm” 
vegyületek (gliclazid, glipizid, glibenc-
lamid, gliquidon), amelyek a korábbiak-
nál nagyságrenddel kisebb dózisban is 
hatékonynak bizonyultak, s a forgal-
mazás újra fellendült. Meg kell jegyezni, 
hogy még mindig csak a biguanid-szár-
mazékok jelentették az antidiabetikum-
választékot, közülük is a phenforminról 
a UGDP vizsgálat második része újra 
mortalitást fokozó természetét mu-
tatta ki – végérvényesen le is állítot-
ták forgalmazását –, a buformint pedig 
elsősorban német területen és a kö-
zép-európai országokban, a metformint 
Franciaországban használták (majd 

alkalmazása fokozatosan más régiókra 
is átterjedt). Az SU-k visszatérését se-
gítette az is, hogy a UGDP tanulmány 
eredményeit újraszámolták és számos 
vonatkozásban korrigálták, olyannyira, 
hogy számos első generációs szer – tol-
butamid, chlorpropamid, acetohexamid 

– is újra forgalomba került, sőt egyes 
EU-tagállamokban napjainkban is ren-
delhető. Az 1990-es években megje-
lentek a harmadik generációs SU-k, a 
glimepirid, a gliclazid MR és a glipizid 
GITS, tovább szélesítve az eszközparkot 
(1. táblázat).

Jól ismert, hogy az SU-receptorhoz 
történő kapcsolódás módja alapján az 
SU-kat ma nem tekintjük egységes cso-
portnak. Megkülönböztetjük a pancreas-
szelektív (gliclazid – az MR változat is –, 
ideértve a funkcionálisan pancreas-sze-
lektív glimepiridet is) és a nem-szelektív 
származékokat (gyakorlatilag az összes 
többi származék). Az SU-receptorral 
történő kapcsolódás természete mellett 
további speciális előnyt jelenthet a mole-
kulák egyéb oldalláncához kötődő hatás-
tani sajátosság. Ilyen a gliclazid esetében 
az amino-azobiciklooktán gyűrű, ami a 
molekula egyedi tulajdonsága, s amely 
a származéknak antioxidáns, gyulla-
dáscsökkentő és előnyös hemoreológiai 
 tulajdonságokat biztosít.

Térjünk vissza a címben jelzett hár-
mashoz, s vizsgáljuk meg e tulajdon-
ságokat a gyógyszercsoportra vetítve, 
egyenként. A Jó: az SU-k a metfor-
min mellett a legerőteljesebb gliké-
miás hatással rendelkeznek az orális 
antidiabetikumok között (2. táblázat). 
A hipoglikémia-kockázatot leszámítva 
kevés mellékhatásukat tartják számon 
(reverzibilis leukopenia, esetenként 
fényérzékenység okozta bőrléziók), ár-
fekvésük kedvező.

1. táblázat. A főbb SU-származékok és forgalomba kerülésük beazonosítható ideje

Első generációs szerek Második generációs 
származékok

Harmadik generációs 
készítmények

Tolbutamid (1954)*
Carbutamid (1956)

Chlorpropamid (1957)*
Acetohexamid (1960)*

Tolazamid (n. a.)*

Gliclazid (1966)
Glibenclamid** (1967)
Glibornurid (1970?)
Glisoxepid (1971?)
Gliquidon (1980?)

Glipizid (1984)

Glimepirid (1995)
Glipizid GITS (1996?)

Gliclazid MR 30 mg (2003)
Gliclazid MR 60 mg (2010)

* egyes országokban ma is forgalomban vannak
** a glibenclamid az amerikai nevezéktanban gliburidként szerepel
n. a.: az adat nem beazonosítható

2. táblázat. Antidiabetikumok átlagos anyagcsere-javító hatása

HbA1c-csökkenés (%) FPG (mmol/l)

Metformin 1,0–2,0 0,90–2,00

Szulfanilurea 1,0–1,6 0,89–1,34

DPP-4-gátló −0,2–0,8 0,72–1,10

SGLT-2-gátló 0,73–1,45 1,28–1,40

TZD (pioglitazon) 0,6–1,4 0,91–1,60

GLP- 1-RA 0,5–1,6 0,7–

Inzulin 1,0– 1,0–

A különböző forrásokban szereplő adatok jelentős szórást mutatnak. Az inzulin esetében nincsen felső határ.

Kilóg a SUrból
 GLP-1 agonistákkal összevethető metabolikus

hatékonyság1

 DPP-4 gátlókkal összevethető hipoglikémia ráta2

 Elérhető áron

1. Inzucchi et al.: ADA/EASD Position Statement Update, Diabetes Care 
2015; 38: 140-149. | DOI: 10.2337/dc14-2441 

2. Mbanya et al.: Incidence of hypoglycemia in patients with type 2 dia-
betes treated with gliclazide versus DPP-4 inhibitors during Ramadan, 
Diabetes Research and Clinical Practice 109 (2015) 226–232 

A hatályos Alkalmazási elôírás teljes szövegét megtalálja az 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi In-
tézet honlapján (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/). 

Az árváltozások tekintetében kérjük, hogy ellenôrizze a 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/
gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egesz-
segugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html 
honlapon található információkat.
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A Rossz: ide a már említett hipogli-
kémia-kockázat, a béta-sejt-depletáló 
hatás, az adásukat nem ritkán kísérő 
súlygyarapodás és mindezek eredmé-
nyeként keringési kockázatot fokozó 
természetük sorolható. Kétségtelen, 
hogy a fentiek tekintetében megoszlik 
az irodalom, de a csoport egészét te-
kintve több az ezeket alátámasztó, mint 
cáfoló adat.

Pontosabb képet nyerünk, ha a fel-
soroltak tekintetében külön elemez-
zük a pancreas-szelektív származékokat. 
A gliclazid esetében pl. több vizsgálat – 
amerikai adatbázis-elemzés, Ramadan 
idején folytatott megfigyelés – igazolta, 
hogy hipoglikémia-kockázata lényege-
sen kedvezőbb más SU-származékokénál 
(a GUIDE vizsgálat bizonyította, hogy 
kedvezőbb a funkcionálisan pancreas-
szelektív glimepiridnél is), sőt, ösz-
szevethető a DPP-4-származékokéval. 
Béta-sejt-depletáló hatása is kisebb: 
egy vizsgálatban alkalmazásával a leg-
alacsonyabbnak találták a szekunder 
SU-rezisztencia rátát. Ebben szerepet 
játszik, hogy elsősorban a prandiális 
inzulinszekréció első fázisát serkenti, 
az SU-receptorhoz gyorsan kötődik és 
gyorsan le is disszociál róla, valamint 

hogy a csoport képviselői közül egye-
düliként nem fokozza a béta-sejtekben 
az Epac-2a, a ciklikus AMP képződését 
serkentő, a káliumcsatornát a glükóz 
iránt érzékenyítő fehérjéje termelődését. 
In vitro a béta-sejteken is igazolták an-
tioxidáns természetét. Az adását kísérő 
súlygyarapodás minimalizálható vagy 
elkerülhető, ha a gyógyszert megfelelő 
életmód-tanácsadással együtt, a szüksé-
ges legkisebb kezdőadagban alkalmaz-
zák és a dózis növelése is lépcsőzetesen 
történik. Hasonló elvekkel alkalmazva 
keringési kockázatot fokozó hatása is a 
legkisebb az SU-k között. Egy 10 éves dá-
niai követéses vizsgálatban azt találták, 
hogy a metformin-monoterápia mellett 
észlelt keringési halálozást 1-nek véve 
a gliclazid relatív kockázatfokozó ha-
tása szívinfarktust még nem szenvedő 
személyeknél 1,05 (95%-os megbízható-
sági tartomány: 0,91–1,20), szívinfarktu-
son átesetteknél 0,87 (0,63–1,20) volt. Az 
összefüggés nem bizonyult szignifikáns-
nak, de a tendencia figyelemre méltó. 
Hasonlóan kedvező volt a gliclazid re-
latív kockázata vs. más SU-k az össze-
tett végpont tekintetében is, mindkét 
alcsoportban. Legújabban a glimepirid 
és a linagliptin biztonságosságát vizs-
gáló CARMELINA tanulmány mutatta 
ki, hogy a két csoport összetett keringési 
végpontja, keringési eredetű és összhalá-
lozása sem különbözött egymástól.

A SU-k tehát Többarcúak. Újabb ha-
tóanyagcsoportok megjelenésével már 

nem olyan előnyösek, mint beveze-
tésük hőskorában, de megfelelő ké-
szítményválasztással nem is annyira 
kedvezőtlenek, amint azt egyes vész-
jósló források sugallták. Alkalma-
zásuk az új kezelési irányelvekben 
hátrébb szorult. Ma előtérben az iga-
zoltan kedvező kardiorenális hatású 
készítménycsoportok állnak. Az SU-k 

választására elsősorban gazdasági meg-
fontolásokból, alacsony hipoglikémia-, 
illetve keringési kockázat mellett ke-
rülhet sor, adásuk speciális területét ké-
pezi a monogénes diabétesz. Ha mégis 
SU-ra esik a választás, a legkedvezőbb 
egyedi  sajátosságú   készítmény adása 
 tanácsolható.

Prof. dr. Winkler Gábor

Gyimesi András-
emlékelőadás: A Jó, a Rossz és 
a Többarcú – avagy fejezetek 
a szulfanilureák történetéből
Folytatás a 4. oldalról

Gyimesi András-
emlékelőadás

Üléselnök: Prof. dr. Várkonyi Tamás
Előadó: Prof. dr. Winkler Gábor
szombat, 9.45–10.15 – Wimbledon Online terem

A GYÓGYSZER NEVE: Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 300 egység degludek inzulint tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, 3 ml oldatban. 1 ml oldat 100 
egység degludek inzulint tartalmaz* 
(egyenértékű 3,66 mg degludek inzulinnal). *Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (FlexTouch®). Tiszta, színtelen, semleges oldat.
A készítmény rendelése előtt kérjük olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást! A hatályos alkalmazási előírás teljes 
szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: 
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Tresiba#product-information-section
Megjegyzés: A QR kód és a fenti link a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product 
information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.
Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, 

mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket 

kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; honlap: www.ogyei.gov.hu.
Támogatással és árral, valamint rendelhetőséggel kapcsolatos információk: A Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós 
tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbetegellátásban alkalmazható gyógyszer.
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Tresiba® 100 egység/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (5 x 3 ml) bruttó fogyasztói ára: 21 813 Ft, Tb-támogatás: 21 513 Ft, térítési díj: 300 Ft 
EÜ100 3. rendelés esetén. Tb-támogatás: 10 907 Ft, térítési díj: 10 906 Ft EÜ50 6/a, 6/d rendelés esetén. 
Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus gyógyszertörzs.
A Tresiba® és a FlexTouch® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye.
© 2021 Novo Nordisk A/S

*Felnőtt, 1-es és 2-es típusú cukorbetegek körében.
Referenciák: 1. Tresiba® alkalmazási előírás. 2. Lane WS, Bailey TS, Gerety G, et al. Effect of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients with Type 1 Diabetes: The SWITCH 1 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):33-44. 3. Workgroup on 
Hypoglycaemia, American Diabetes Association. Defining and Reporting Hypoglycemia in Diabetes: A Report From the American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia. Diabetes Care 2005; 28(5):1245-1249. 4. Wysham C, Bhargava A, Chaykin L, et al. Effect 
of Insulin Degludec vs Insulin Glargine U100 on Hypoglycemia in Patients with Type 2 Diabetes: The SWITCH 2 Randomized Clinical Trial. JAMA 2017; 318(1):45-56. 5. Marso SP et al. N Efficacy and Safety of Degludec versus Glargine in Type 2 Diabetes Engl J Med 
2017;377:723-732.  6. Tibaldi et al. A comparative effectiveness study of degludec and insulin glargine 300 U/mL in insulin-naïve patients with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2018 Dec 15. doi: 10.1111/dom.13616. 7. Siegmund et al. A European, multicentre, 
retrospective, non-interventional study (EU-TREAT) of the effectiveness of insulin degludec after switching basal insulin in a population with type 1 or type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2018 Mar;20(3):689-697. 8. Philis-Tsimikas, A., Klonoff, D.C., Khunti, K. et al. Risk 
of hypoglycaemia with insulin degludec versus insulin glargine U300 in insulin-treated patients with type 2 diabetes: the randomised, head-to-head CONCLUDE trial. Diabetologia (2020). https://doi.org/10.1007/s00125-019-05080-9 9. Rodbard HW, Cariou B, Zinman B, 
Handelsman Y, Philis-Tsimikas A, Skjrth TV, Rana A, Mathieu C on behalf of the BEGIN Once Long Trial Investigators. Comparison of insulin degludec with insulin glargine in insulin-naive subjects with Type 2 diabetes: a 2-year randomized, treat-to-target trial. Diabetic 
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Pregesztációs diabétesz
A DDH szervezőbizottságának, első-
sorban Vándorfi Győző főorvos úrnak 
köszönhetően – szinte már hagyomány-
ként – a diabéteszes terhesség iránt ér-
deklődő és e témakörrel kiemelten 
foglalkozó kollégák „Tihanyban” ismét 
lehetőséget kapnak tapasztalataik, ja-
vaslataik megbeszélésére. E lehetőség 

napjainkban különösen fontos, mert a 
gyermekvállalás előtérben álló társa-
dalmi kérdés, amelynek az egyre több 
embert érintő cukorbetegséggel számos 
kapcsolódási pontja van. Ezek közül az 
egyik legfontosabb, hogy a nem megfe-
lelő anyagcserehelyzetben bekövetkező 
vagy zajló graviditás mind az anya, mind 

a születendő gyermek számára fokozott 
veszélyeztetettséget jelent. Egy néhány 
éve közzétett hazai értékelés szerint 
pregesztációs diabétesz esetén a hyper-
tonia, a koraszülés, a császármetszés, a 
fejlődési rendellenességek és a perinatá-
lis halálozás kockázata 2–4-szeresen ha-
ladja meg az átlagnépességét.

A cukorbetegséghez társuló terhes-
ség kedvezőtlen kimenetelének legfon-
tosabb tényezői: a prekoncepcionális 
gondozás hiánya (ez T1DM-ben az ese-
tek mintegy 60, T2DM-ben 85–90 szá-
zalékára jellemző!), az optimálisnál 
rosszabb glikémiás kontroll, valamint 
az interdiszciplináris (belgyógyász – 
szülész – szemész – neonatológus) 
diabetológiai együttműködés és a „cent-
rumokban” történő intenzív gondozás 
elmaradása.

Pregesztációs cukorbeteg nők eseté-
ben a kedvezőtlen kimenetelű terhesség 

ismétlődésének kockázata is számot-
tevően megnő: a rizikó mértéke szoros 
összefüggést mutat az emelkedett peri-
koncepcionális HbA1c-értékekkel. Sajnos 
a „sikertelen” terhességeket követően 

DDH Műhely III.
Moderátorok:  

Dr. Baranyi Éva, Dr. Földesi Irén
szombat, 10.35–11.25 – Levendula II. Online terem

ÚjdonsáGok A diAbeteses máj körül

A hepatogén diabétesz
A májbetegségek és a diabetes mellitus között kétirányú kapcsolat van. Meg 
kell különböztetnünk a diabéteszhez társuló májbetegség és a májbetegség-
hez társuló diabétesz fogalmát. A metabolikus szindróma részjelenségeként 
a T2DM-hez társuló nem alkoholos zsírmáj és steatohepatitis (NAFLD/NASH) 
napjainkban a fejlett országokban a leggyakoribb krónikus májbetegségnek 
számít. Ismert jelenség azonban a májbetegség kezdete után kialakuló hepa-
togén diabétesz, amely a cirrhosisban szenvedő betegek 30–60%-át is érintheti.

A hepatogén diabétesz esetében hiá-
nyoznak a klasszikus rizikófaktorok, 
úgymint az elhízás, az életkor, a hyper-
lipidaemia vagy a családi halmozódás. 
Kialakulásában elsődleges szerepet ját-
szik a máj károsodott inzulinlebontási 
kapacitása és a portoszisztémás shunt, 
ami a keringő inzulinszint szignifikáns 
emelkedéséhez vezet. A hyperinsuli-
naemia önmagában fokozza az inzulin-
rezisztenciát, de ehhez egyéb faktorok, 
pl. glükagon, növekedési hormon, IGF-
1, citokinek és szabad zsírsavak is hoz-
zájárulnak. Cirrhosisban megfigyelhető 
az inkretinhatás csökkenése is, aminek 
hátterében a szérum fokozott DPP-4 en-
zim aktivitása állhat. Ha a májkároso-
dást alkohol okozta, felmerül a krónikus 
pancreatitis lehetősége, ami közvetve a 
béta-sejt-funkció elvesztéséhez vezet-
het. A hepatitis C-vírusfertőzés esetén 
különösen magas a diabétesz kialaku-
lásának kockázata, 3–10-szer gyakoribb, 
mint más krónikus májbetegségben. 
Ennek oka a vírusfehérjék direkt inzu-
linrezisztenciát fokozó hatása, amihez 
hozzájárulnak a felszabaduló proinf-
lammatorikus citokinek (TNF-alfa, IL-6) 
és a direkt béta-sejt-károsító immun-
reakció is. A hepatogén diabétesz a 
legerősebb negatív prediktív faktor a 
betegek túlélése szempontjából, rontja 
a májbetegségek prognózisát és növeli 
a cirrhosis szövődményeinek kockáza-
tát. HCV-infekció és diabétesz együt-
tes fennállásakor magasabb a fibrózis és 
a hepatocelluláris carcinoma kialakulá-
sának a veszélye, és a betegek rosszab-
bul reagálnak az antivirális kezelésre 

is. Meglepő módon azonban a hepato-
gén diabétesz nem fokozza a kardiovasz-
kuláris szövődmények és a retinopathia 
kockázatát, ennek hátterében a rövidebb 
betegségtartam, valamint a májelégte-
lenség okozta alacsonyabb vérnyomás, 
csökkent koleszterinszint és coagulo-
pathia állhat.

A hepatogén diabétesz felismerése 
nem egyszerű, mert a károsodott glü-
kózmetabolizmus és a csökkent vörös-
vérsejt-élettartam miatt az éhgyomri 
vércukor- és a HbA1c-érték általában 
normális. A májbetegség korai stádiu-
mában eleinte csak inzulinrezisztencia 
és csökkent glükóztolerancia észlel-
hető, majd a májbetegség előrehalad-
tával manifeszt diabétesz alakul ki. 
A hepatogén diabétesz diagnózisára te-
hát az OGTT vizsgálat a legalkalmasabb 
eszköz, amelyet éhgyomri vércukor-
tól és HbA1c-értéktől függetlenül min-
den krónikus májbetegségben szenvedő 
betegnél ajánlott elvégezni. Az anyag-
cserehelyzet monitorozására a HbA1c 
követése szintén nem megbízható, pon-
tosabb információt nyújt a fruktózamin 
meghatározása és a vércukor-önellen-
őrzés, különösen a 2 órás posztprandiá-
lis  érték.

A hepatogén diabétesz kezelésekor 
számos szempontot kell figyelembe 
venni. Cirrhosis stádiumában megvál-
tozik a máj vérellátása, a folyadékterek 
eloszlása, a plazmafehérjék szintje, a bél-
nyálkahártya permeabilitása és a mikro-
biom összetétele is. Mindez befolyásolja 
a gyógyszerek felszívódását, metaboliz-
musát és lebontását. A gyakran társuló 

veseelégtelenség szintén korlátozhatja 
egyes gyógyszerek alkalmazását. A máj 
központi szerepet tölt be a laktátmeta-
bolizmusban, így májelégtelenség esetén 
bizonyos körülmények, pl. szepszis, hi-
potenzió, veseelégtelenség, növelik a lak-
tátacidózis veszélyét. A megfogyatkozott 
működő májállomány és a portosziszté-
más shunt miatt fokozott inzulinhatással 
kell számolni, ami könnyen hipogliké-
miához vezethet.

A hepatogén diabétesz kezelésére 
nincsenek konkrét ajánlások, és nem 
rendelkezünk kellő bizonyítékokkal a 
szoros glikémiás kontroll hatásával és 
előnyeivel kapcsolatban. Az életmódi 
kezelés a krónikus májbetegség ko-
rai stádiumában ajánlott, előrehaladott 
cirrhosis esetén azonban nehezen kivi-
telezhető a gyakran társuló malnutríció 
miatt. Miután a hepatogén diabétesz fő 
jellemzője a posztprandiális hipergliké-
mia, az akarbóz biztonságos és hatékony 
kezelési lehetőség enyhe és közepes stá-
diumú májkárosodásban. Alkalmazása 
csökkenti a hepatikus encephalo pathia 
kialakulásának esélyét is. A metformin 
enyhe májkárosodásban naponta 1500 
mg maximális dózisban adható, köze-
pes és súlyos májkárosodásban kerü-
lendő a laktátacidózis fokozott veszélye 
miatt. A metforminkezelésnek több elő-
nye is van: csökkenti a mortalitást és 
a hepatocelluláris carcinoma rizikóját, 
valamint hepatitis C infekció esetén fo-
kozza az antivirális kezelés hatékony-
ságát. A szulfanilureák alkalmazása 
lehetőleg kerülendő a hipoglikémia ve-
szélye miatt. A DPP-4-gátló szerek a 
randomizált, kontrollált tanulmányok 

alapján biztonságos készítményeknek 
bizonyultak enyhe és középsúlyos máj-
károsodásban. A GLP-1-analóg és SGLT-
2-gátló szerek csökkenthetik a steatosis 
mértékét, a lehetséges mellékhatások 
azonban korlátozzák a kezelést. Előre-
haladott májelégtelenségben a hipergli-
kémia kezelésére csak az inzulin adása 
jöhet szóba, lehetőség szerint előny-
ben részesítve a gyors hatású analóg-
készítményeket. Az igazi megoldás a 
májtranszplantáció, amely után a hepa-
togén diabétesz kétharmada megszűnik, 
a fennmaradó esetekben a béta-sejtek 
károsodása áll a tartósan fennálló szén-
hidrátanyagcsere-zavar hátterében.

A 2-es típusú diabéteszes betegek 
májfunkciós eltérését leggyakrabban 
steatohepatitis okozza, azonban gon-
dolni kell az egyéb etiológiai ténye-
zőkre is. Az aszpartát-aminotranszferáz 
(GPT) tartósan észlelt emelkedése ese-
tén ajánlott a betegek szűrése vírushe-
patitis irányában.

Dr. Bódis Beáta

Újdonságok a „diabeteses 
máj” körül – kerekasztal

Moderátor: Dr. Bujtor Zoltán
péntek, 14.45–15.25 – Wimbledon Online terem

Folytatás a 7. oldalon

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés

https://eloadasnaptar.hu/ddh2021/2l21035.event
https://eloadasnaptar.hu/ddh2021/1w1445.event
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KEZELJE LÁSZLÓT 

A JELENÉRT
Számít, hogyan csök-

kenti a HbA1c szintet

HOGY JAVÍTSA A 
BETEGSÉG-KIMENETELT 

A JÖVŐÉRT
A FORXIGA csökkenti a 

HbA1c szintet ma, és
segíti a beteget, hogy 

holnap csökkenhessen
nála a szívelégtelenség

miatti hospitalizáció
kockázata. 

Abban is segíthet, hogy 
csökkenjen a renális 

események rizikója.1

AJÁNLJA BETEGEINEK!

#vigyázzunkegymásra

Részletes információk:
www.diabet.hu/AZCVRM

FORXIGA® és XIGDUO®
kezelésben részesülő

2-es típusú cukorbetegek részére 
a DiabTrend mobilalkalmazásban

Digitális
betegtájékoztató

Rövidítések: CV=kardiovaszkuláris; eGFR=számított glomerulus filtrációs ráta; HbA1c=glikált hemoglobin; HF=szívelégtelenség; hHF=szívelégtelenség miatti hospitalizáció

Referencia: 1. Wiviott SD et al. N Engl J Med. 2019;380(4):347-357.

HU-3427, Lezárás dátuma: 2021.01.25.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
Forxiga alkalmazási előírás:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90051
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=90054

Xigduo alkalmazási előírás:
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=105636
https://www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis&action=show_details&item=105638

FORXIGA® (dapagliflozin) 5 mg; 10 mg filmtabletta
XIGDUO® (dapagliflozin/metformin) 5 mg/850mg; 5 mg/1000 mg filmtabletta
Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét megtalálja az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.
eu) honlapokon.
OGYÉI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, 
nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; szabadszavas keresésben a „FORXIGA” vagy 
„XIGDUO” megadása, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, EMA ikon vagy  hiperlinkre történő 
kattintás.

A FORXIGA® 10 mg filmtabletta a szívelégtelenség indikációban TB támogatással nem rendelkezik.
Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (J).
Az aktuális árak és támogatási feltételek tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu;  SZAKMÁNAK; 
GYÓGYSZER/ GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZ/ GYÓGYFÜRDŐ TÁMOGATÁSOK; Egészségügyi szakembereknek; PUBLIKUS GYÓGYSZERTÖRZS; VÉGLEGES TÖRZS.
Forrás: 2021. január 1-től érvényes NEAK Publikus Gyógyszertörzs.

Készítmény megnevezése Bruttó 
fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj Emelt támogatási 

kategória
Indikációs 

pont

FORXIGA® 5 mg filmtabletta, 30x 12 839 Ft Társadalombiztosítási támogatással nem rendelkezik.

FORXIGA® 10 mg filmtabletta, 30x 12 839 Ft 8 987 Ft 3 852 Ft 70% EÜ70 1.

XIGDUO® 5 mg/850mg filmtabletta, 60x 13 241 Ft 9 235 Ft 4 006 Ft 70% EÜ70 1.

XIGDUO® 5 mg/1000 mg filmtabletta, 60x 13 625 Ft 9 419 Ft 4 206 Ft 70% EÜ70 1.

SGLT-2-gátlás 2-es típusú diabéteszes betegek 
szívelégtelenségének prevenciójában
A 2-es típusú cukorbetegség kezelése során megfogalmazott terápiás cél-
jaink és eszközeink az elmúlt évtizedben gyökeresen megváltoztak. Az 

„újabb típusú” gyógyszereknél 2008 óta bevezetett gyógyszerbiztonságossági 
vizsgálatok – túlmutatva a neutralitáson – kidomborították egyes gyógyszer-
csoportok határozott előnyét az élettartamot és életminőséget alapvetően be-
folyásoló területeken. Differenciálva az egyes szercsoportokat, részben arra 
is választ adtak, miért nem elegendő a jobb túlélés szempontjából az anyag-
csere-paraméterek szigorú rendezése. A diabéteszről ma már nem csupán 
szénhidrátanyagcsere-zavarként gondolkodunk, sokkal inkább az érrend-
szert, szívet, veséket, zsírszövetet, májat, hasnyálmirigyet is érintő, össze-
függő rendszerbetegségként értelmezzük.

A betegeink életét alapvetően megha-
tározó célszervkárosodások megnyilvá-
nulásai: cerebro- és kardiovaszkuláris 
betegségek, szívelégtelenség, króni-
kus vesebetegség, a perifériás artériák 
betegsége. Egy diabéteszes betegnek a 
nem diabéteszesekhez képest ötszörös 
esélye van a szívelégtelenség kialaku-
lására. Vizsgálati adatok szerint 2-es 
típusú cukorbetegeink 68%-a válik szív-
elégtelenné, azaz minden harmadik be-
teget érint a kórkép. Időben a perifériás 
artériák betegsége után a második leg-
korábban jelentkező idült szövődmény. 
A Steno-2 tanulmány szerint a cukor-
betegség multifaktoriális kezelésével a 
szívelégtelenség nem szorítható vissza 
elég hatékonyan, ezzel nagyban hoz-
zájárul a diabéteszesek nem elhanya-
golható reziduális rizikójához. Ezen 
betegek 5 éves mortalitása eléri az 50%-
ot, prognózisa tehát összemérhető a ma-
lignus betegségekével, ami azt is jelenti, 
hogy a gyakorlatban ez idáig alkalma-
zott kardiológiai kezelés nem kellően 
hatékony.

Diabetológiai oldalról a korábbi ösz-
szehasonlító adatok szerint a metformin 
a szulfanilureákhoz képest előnyösen, 
a tiazolidindionok és a DPP-4-gátló 
szaxagliptin negatívan befolyásolja a 
szívelégtelenség kimenetelét. A többi 
DPP-4-gátló és a GLP-1-analógok, az elő-
nyös albiglutidot leszámítva, érdemben 

nem javítják a szívelégtelenség miatti 
hospitalizációt.

Az SGLT-2-gátló CVOT tanulmányok 
áttörést jelentenek ezen a téren, hiszen 
mindhárom szer – az empa-, cana-, da-
pagliflozin – esetében is egyértelmű a 
szignifikáns preventív hatás. A dapa-
gliflo zin esetében ezt a DECLARE-TIMI 
és a DAPA HF vizsgálatok igazolták. 
Az előbbi vizsgálatban a szívelégtelen-
ség miatti hospitalizáció/CV halálozás 
együttes végpont tekintetében −17%-os 
kockázatcsökkenés következett be, az 
eredmény korábban lezajlott szívelégte-
len esemény meglététől független volt. 
A DAPA-HF alcsoportvizsgálatai alap-
ján a csökkent ejekciós frakciójú szív-
elégtelen betegeknél akkor is kedvezően 
alakul a kimenetel, amennyiben nem áll 
fenn diabétesz. Minél rosszabb az ejek-
ciós frakció, annál kifejezettebb a mor-
talitás csökkenése. Ezenfelül a túlélési 
nyereség az alacsonyabb (30–40 ml/min 
közötti) GFR-rel rendelkező betegeknél 
volt a legnagyobb. Mindezek alapján úgy 
tűnik, hogy a védő hatásért nem annyira 
a nátriuretikus és diuretikus mechaniz-
mus felelős, sokkal inkább a dapagliflo-
zin direkt myocardiumhatása – részben 
a Na-influx befolyásolása útján.

Az empaglif lozin esetében az 
EMPAREG-OUTCOME szívelégtelenség 
miatti hospitalizációt tekintve kedvező 
eredményei után az EMPEROR-Reduced 

vizsgálat – bár a CV és összmortalitásban 
nem igazolt szignifikáns előnyt – diabé-
teszes és nem diabéteszes betegek ese-
tében is megerősítette a dapagliflozinnal 
elért eredményeket csökkent ejekciós 
frakciójú betegeken: az empagliflozin 
25%-kal csökkentette a CV halálozás 
vagy szívelégteleség miatti hospitalizá-
ció primer végpont rizikóját. Emellett 
javította a szívelégtelenség súlyossá-
gát (NYHA stádiumát) és az intravénás 
kezelés igénye miatti sürgősségi ellátás 
gyakoriságát. Az SGLT-2-gátló-kezelés 
hatékonyságáról megtartott ejekciós 
frakciójú szívelégtelen populációra vo-
natkozóan a folyamatban lévő vizsgála-
toktól várjuk majd a választ.

Az eddig lezárult tanulmányok ered-
ményei szemléletváltó módon átírták 
a legújabb diabetológiai és kardioló-
giai ajánlásokat: a 2018. évi ADA/EASD 
ajánlásban a társbetegségek szerepe a 
második vonalbeli terápia választásánál 
meghatározóvá vált. Szívelégtelenség je-
lenléte esetén metformin után SGLT-2-
gátló javasolt, amennyiben a HbA1c 7% 
fölötti. A megújított 2019-es irányelv 
ugyanezt a lépést már HbA1c-értéktől 
függetlenül is indokoltnak tartja máso-
dik vonalban. Az európai kardiológu-
sok hivatalos 2019. évi ajánlása ennél 
is előbbre mutató: 2-es típusú diabétesz 
és kardiovaszkuláris betegség, illetve 
nagy CV rizikó együttes jelenlétekor el-
sőként választandó szerként említi az 

SGLT-2-gátló/GLP-1-analóg csoportot, 
ami – a „first line” alkalmazású bizonyí-
tékokat tekintve – egyelőre megelőlege-
zett bizalomnak tekinthető.

A legújabb, 2021. évi ADA irányelvben 
a csökkent, 45% alatti ejekciós frakciójú 
cukorbetegek számára az SGLT-2-gátlók 
ajánlottak kiinduló- és cél HbA1c-től, 
metformin bázisterápia meglététől füg-
getlenül is, ameddig a GFR nem szab 
határt használatuknak. ASCVD vagy 
magas CV kockázat esetén pedig a ked-
vező CV hatásokkal bíró SGLT-2-gátló 
és GLP-1-analóg szerek egyenrangúan 
alkalmazandók.

Az SGLT-2-gátló csoport jelenlegi is-
mereteink szerint diabéteszes betegeink 
kezelésében a szívelégtelenség megelő-
zése és prognózisa szempontjából an-
tidiabetikumaink között egyedülálló 
jelentőséggel bír, a következő évek célja 
az lehet, hogy minél pontosabb helyére 
kerülhessen a diabéteszes betegségkarrier 
kezelése során a hazai  gyakorlatban is.

Dr. Havasi Anett

AstraZeneca tudományos 
szimpózium

Üléselnök: Prof. dr. Mezősi Emese
szombat, 11.45–12.30 – Wimbledon Online terem

sem nő a tervezett graviditások aránya: 
e diabetikák többsége 12 hónap múlva 
már ismét várandós. Ezen kedvezőt-
len kimenetelű esetek mielőbbi elérése, 

folyamatos motiválása, edukálása és in-
tenzív („posztnatális”) gondozása sür-
gető, speciális feladat.

Ezen tények figyelembevételével Wudi 
Krisztina főorvosnő a normo glikémiára 
törekvő anyagcsere-vezetés során al-
kalmazható speciális eszközök (inzu-
linpumpa-kezelés, folyamatos szöveti 

glükózmonitorizálás) terhességgel kap-
csolatos alkalmazásáról és a várandós 
cukorbetegek ellátásával is foglalkozó 
diabetológiai szakellátó helyek helyzeté-
ről fog elsősorban szólni; míg Kun Attila 
főorvos úr a diabetikák szülészeti ellátá-
sának aktuális problémáit és – kiemelt 
kérdésként – a császármetszés hazai 

gyakoriságának csökkentési lehetősé-
geit taglalja majd.

Úgy gondoljuk és reméljük, hogy az 
előadók által felvetett kérdések is segí-
tenek abban, hogy a hallgatóság soraiból 
ki-ki elmondhassa a témakörhöz kapcso-
lódó gondolatait, kérdéseit, javaslatait.

Dr. Baranyi Éva

Pregesztációs  
diabétesz
Folytatás a 6. oldalról

DCM Rendszer® – 10 év, közel 300 felhasználó

http://www.diabet.hu/AZCVRM
https://eloadasnaptar.hu/ddh2021/2w1145.event
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Gyógyszernév, 
hatáserősség Kiszerelés Fogy. ár 

(Ft)

Norm 
támo gatás 

(Ft)

Norm tér. 
díj (Ft)

TeperinEP 25 mg 
fi lmtabletta 30× 360 90 270

TeperinEP 50 mg 
fi lmtabletta 30× 710 178 532

TeperinEP 50 mg 
fi lmtabletta 60× 1376 344 1032

Emelt indikációhoz kötött támogatási kategóriában EÜ90 8-as pont szerint neurológus szakorvos javasol-
hat és írhat, háziorvos javaslat alapján írhat. 
Forrás: http://neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/gyogszerkereso; 2021. április 1-jétől érvényes árak 
és támogatások.

Az autonóm neuropathia 
és a hypertonia összefüggései
A vegetatív idegrendszeri károsodás ked-
vezőtlen prognózisa a kardiális auto-
nóm neuropathia (CAN) következménye. 
A keringési rendszert érintő CAN a neu-
ropathia-mentes betegekhez képest ötszö-
rösére emeli a cukorbetegek halálozását. 
A kedvezőtlen prognózist magyarázó po-
tenciális okok sorában a fájdalmatlan szív-
infarktus/ischaemia, a keringés és légzés 
leállása mellett elsősorban a major ritmus-
zavarok szerepelnek. A CAN súlyossága 
és a korrigált QT távolság megnyúlása 
között szignifikáns összefüggés áll fenn. 
A CAN jellemzően hosszú időn keresz-
tül nem jár klinikai tünettel. A nyugalmi 
tachycardia a CAN egyik leggyakoribb 
korai tünete, amely a paraszimpatikus 
károsodás következménye. A szívfrek-
vencia emelkedése a kardiovaszkuláris és 
nem kardiovaszkuláris eredetű halálozás 
emelkedéséhez vezet. Ha egy cukorbe-
tegben a tachycardia hátterében infekció, 

anaemia és hyperthyreosis kóroki sze-
repe kizárható, a tachycardia valószínű-
leg CAN következménye. A CAN korai 
stádiumára szimpatikus túlsúly jellemző, 
ami hypertoniához vezethet. Saját mun-
kacsoportunk adatai szerint korábban 
hypertoniáról nem tudó, 2-es típusú cu-
korbetegek körében ABPM-vizsgálat so-
rán CAN fennállása esetén kétszer olyan 
gyakran fogunk hypertoniát diagnosz-
tizálni, mint CAN-mentes betegekben. 
További adataink szerint hypertoniás cu-
korbetegek esetében a CAN súlyosabb 
fokú, a diabétesz és a hypertonia szerepe 
additív, és a két kóroki tényező közül a 
diabétesz szerepe a domináló. A perifériás 
neuropathia legfontosabb kóroki tényező-
jének napjainkban a hypertoniát tartjuk.

A terápiás aspektusok sorában alap-
vetően fontos a szénhidrátanyagcsere-
helyzet minél optimálisabb beállítása. 
Ugyanakkor általában nem realizáljuk 

kellő mértékben, hogy a rizikófakto-
rok, így elsőrendűen a hypertonia ke-
zelése is alapvető fontosságú. A Magyar 
Hypertonia Társaság legfrissebb irány-
elve szerint kettős kombináció válasz-
tandó kezdő terápiaként, ezen belül 
ACE-gátló mellett kalciumantagonista 
vagy diuretikum (ez utóbbi cukorbe-
tegekben lehetőség szerint indapamid 
kell, hogy legyen). Az ACE-gátlók csök-
kentik a diabétesz incidenciáját, és az 
utóbbi években mintha kissé elfelejtkez-
tünk volna a lisinoprilról. A készítményt 
egyedi kinetika és 24 órát meghaladó 
hatástartam jellemzi. A lisinopril csök-
kenti a protrombotikus tényezők ak-
tivitását, valamint a krónikus, nem 
specifikus gyulladás jeleit, kedvezően 
befolyásolja a lipid-anyagcserét. Az in-
zulinérzékenységet egyéb ACE-gátló 
készítményekkel összehasonlítva ked-
vezőbben befolyásolja. Esszenciális 
hypertoniában szenvedő 2-es típusú cu-
korbetegek kezelésére vonatkozóan ha-
zánkban a LAURA vizsgálat kedvező 
tapasztalatai állnak rendelkezésünkre.

A neuropathia specifikus terápiájának 
további összetevője a benfotiamin és az 
alfa-liponsav adása. A tartósan emelke-
dett vércukorszint hatására kialakuló 
oxidatív stressz csökkenti a transzke-
toláz aktivitást, aminek következtében 
olyan intermedier anyagcsere-folya-
matok dominálnak (pl. poliol-anyag-
csereút, hexózamin-út, AGE-képződés), 
amelyek a neuropathia létrejöttének 

nagyon fontos tényezői. A transzketo-
láz enzim aktivitásának a növelésével az 
intermedier anyagcseretermékek a pen-
tóz-foszfát-úton hasznosulni tudnak, és 
ezzel csökken az olyan szubsztrátoknak 
a termelődése, amelyek a szövődmé-
nyek kialakulásában szerepet játszanak. 
A tiamin a transzketoláz enzim aktivá-
tora, a tiaminnál tízszer nagyobb bio-
lógiai hatékonyságú a benfotiamin, az 
enzim hatékonyságát 25% helyett 250%-
kal növeli meg. Mivel a diabéteszes neu-
ropathia kialakulásában meghatározó 
az oxidatív stressz jelentősége, ezért az 
antioxidáns védekezés erősítése a neu-
ropathia oki kezelését jelenti. Az alfa-
liponsav a természetben is előforduló 
antioxidáns, ditiol vegyület, amely szá-
jon át is alkalmazható.

Plenáris ülés
Üléselnök: Dr. Oroszlán Tamás

péntek, 13.30–14.30 – Wimbledon Online terem
Folytatás a 9. oldalon

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés

https://expharma.hu/
https://eloadasnaptar.hu/ddh2021/1w1330.event
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ÉLJEN A
   LEHETŐSÉGGEL

Heti egyszeri kezelés szuperior
hatékonysággal és CV előnnyel1-5

 2-es típusú cukorbetegeknek, akiknél ateroszklerotikus CV betegség vagy annak 
magas kockázata áll fenn, 

az ADA/EASD 2018-as közös állásfoglalásának 2019-es frissítése
metformin után preferáltan CV előnyt biztosító GLP1-RA kezelést javasol6

Ozempic®

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra 
kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

A GYÓGYSZER NEVE: Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, Ozempic®

1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban.

MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció: 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 2 mg szemaglutidot 
tartalmaz injekciós tollanként 1,5 ml oldatban. 0,25 mg szemaglutidot tartalmaz adagonként, 0,19 ml oldatban. Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció:1,34 mg 
szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 2 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 1,5 ml oldatban. 0,5 mg szemaglutidot tartalmaz adagonként, 
0,37 ml oldatban. Ozempic® 1 mg oldatos injekció: 1,34 mg szemaglutidot* tartalmaz milliliterenként az oldat. 4 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 
3,0 ml oldatban. 1 mg szemaglutidot tartalmaz adagonként, 0,74 ml oldatban.
*humán glükagonszerű-peptid-1-analóg (GLP-1-analóg), rekombináns DNS-technológiával Saccharomyces cerevisiae sejtekben előállítva.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció (injekció). Tiszta és színtelen vagy csaknem színtelen, izotóniás oldat, pH = 7,4. 

A készítmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján: https://www.ema.europa.eu/medicines/human/
EPAR/Ozempic#product-information-section 
Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product information szakasz első lenyíló 
listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert ez fontos eszköze annak, hogy 
a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a 
hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; 
honlap: www.ogyei.gov.hu.

TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: Az Ozempic® 0,25 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, 
az Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, és az Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/
kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! Az Ozempic® 0,25 mg oldatos 

injekció előretöltött injekciós tollban, az Ozempic® 0,5 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban, és az Ozempic® 1 mg oldatos injekció előretöltött injekciós 
tollban gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 35 799 Ft, tb-támogatás: 25 059 Ft, térítési díj: 10 740 Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 
Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszertörzs alapján.

CV=kardiovaszkuláris; MACE=jelentős nemkívánatos kardiovaszkuláris esemény; ADA=Amerikai Diabétesz Társaság; EASD= Európai Diabétesz Társaság; GLP-1 RA=glükagon-
szerű-peptid-1 receptor agonista.

*Az Ozempic® készítményre vonatkozó eredmények a SUSTAIN vizsgálati programban, vs. placebo, szitagliptin, dulaglutid, exenatid heti 1x és glargin inzulin (100 E/ml), 
OAD-val vagy inzulinnal nem megfelelően kontrollált 2-es típusú cukorbetegek körében.1,2

** Nem történt közvetlen összehasonlítás az Ozempic® 1 mg és a dulaglutid 3,0 mg ill. 4,5 mg között.
†A SUSTAIN 6 vizsgálatban az Ozempic® csökkentette a kardiovaszkuláris események (CV halálozás, nem-halálos szívinfarktus vagy nem-halálos stroke) kialakulásának 
kockázatát placebóhoz képest nagy kardiovaszkuláris rizikójú, standard kezelésben részesülő 2-es típusú diabéteszes betegek körében.1

‡Standard kezelés mellé adva, melyet az orális antidiabetikumok, inzulin, antihipertenzív szerek, trombocita aggregáció gátlók, diuretikumok és lipidcsökkentő terápia jelentett.7

Referenciák: 1. Ozempic® alkalmazási előírás 2. Pratley RE, Aroda VR, Lingvay I, et al. Semaglutide versus dulaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes (SUSTAIN 7): a 
randomised, open-label, phase 3b trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2018;6(4):275-286. 3. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients 
with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375:1834-1844. 4. Bydureon® alkalmazási előírás. Södertälje Sweden: AstraZeneca AB. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_
library/EPAR_-_Product_Information/human/002020/WC500108241.pdf. Accessed  May 10, 2021. 5. Trulicity® alkalmazási előírás. Utrecht, The Netherlands: Eli Lilly Nederland B.V. 
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002825/WC500179470.pdf. Accessed May 10, 2021. 6. Buse JB, Wexler DJ, 
Tsapas A, et al: 2019 update to: management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European 
Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2020; 43 (2): 487-493. 7. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients 
with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016;375(suppl 1):S1-S108.

Az Ozempic® a Novo Nordisk A/S védjegye.© 2021 Novo Nordisk A/S
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szemaglutid injekció

Terápia 2-es típusú cukorbetegeknek
metformin kezelést követően.

Novo Nordisk Hungária Kft.
1117 Budapest, Buda-part tér 2.
Tel: 06-1-325-9161, fax: 06-1-325-9169 • www.novonordisk.hu
Mellékhatás-jelentés esetén: safety-hu@novonordisk.com

IGAZOLT CV
ELŐNY1,3†

26% CV KOCKÁZAT-
CSÖKKENÉS

a MACE tekintetében1,3‡

SZUPERIOR
GLIKÉMIÁS

HATÉKONYSÁG1,2*

1,8% HbA1C-CSÖKKENÉS
1 mg Ozempic® mellett

vs. 1,4% 1,5 mg dulaglutid 
mellett2**

SZUPERIOR
ÉS TARTÓS
FOGYÁS1-3*

6,5 KG FOGYÁS
1 mg Ozempic® mellett

vs. 3,0 kg 1,5 mg dulaglutid 
mellett2**

Kulturális ajánlat
A Pannon Várszínház nevében szeretettel köszöntöm a 
Dunántúli Diabetes Hétvége és Nővér Akadémia részt-
vevőit!

Mivel a konferencia ez évben csak online valósulhat meg, szín-
házunk hagyományos megjelenése is ebben a formában történ-
het. A legfontosabb mégis az, hogy az együttlét, a találkozás 
nem marad el.

Kérem, fogadják szeretettel két előadásunkat, 29-én este 
19.00 órától a Mici néni két élete című vígjátékot és 30-án 
14.00 órától a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című ko-
médiát, melyekkel a szakmai értékek mellett a kikapcsolódás, 

a szórakozás örömét kínáljuk Önöknek. 
Az előadások megtekintéséhez mindkét 
napon külön e-mailben belépési kódot 
küldünk a regisztrált résztvevőknek.

Várjuk Önöket nyári előadásainkra 
szerte az országban, változatos progra-
mokkal!

A mielőbbi személyes viszontlátásig 
üdvözlettel,

Vándorfi László
a Pannon Várszínház igazgatója

Jelenet a Mici néni két élete c. darabból

Jelenet a Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban c. darabból

A humán vizsgálatok sorában az 
ALADIN (Alfa-lipoic Acid in Diabetic 
Neuropathy) volt az első, amely pla-
cebo-kontrollált tanulmány keretében 
igazolta a parenteralisan adott alfa-li-
ponsav hatékonyságát a neuropathia 
kezelésében. Ezt a hatást a későbbi ta-
nulmányok metaanalízisei is igazolták 
nem csak parenteralis, hanem szájon át 
történő alkalmazás esetén: a placebóhoz 
képest szignifikáns mértékben javultak 
a szenzoros neuropathia szubjektív és 
objektív mérőszámai az alfa-liponsavat 
szedő betegekben. A DEKAN (Deutsche 
Kardiale Autonóme Neuropathie Studie) 
vizsgálatban a csökkent szívfrekven-
cia-variabilitással járó autonóm neuro-
pathiában szenvedő cukorbetegekben 
alfa-liponsav-kezelés (600 mg/nap) mel-
lett szignifikáns javulást figyeltek meg a 
placebóval kezeltekhez képest.

Huszonnégy randomizált, kontrollált 
vizsgálat nemrég publikált metaanalí-
zise szerint az alfa-liponsav a neuro-
pathiás deficit mérséklésén túlmenően 
szignifikánsan javítja az éhomi vércu-
korértéket, a HOMA indexet, a HbA1c-t, 
a triglicerid, az LDL- és az összkolesz-
terin szintjét és nem befolyásolja ked-
vezőtlen irányba a HDL-koleszterin 
szintjét.

Prof. dr. Kempler Péter

Az autonóm neuropathia 
és a hypertonia összefüggései
Folytatás a 8. oldalról

DCM Rendszer® – 45 ezer beteg

https://www.novonordisk.hu/
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Amiből A felnőttGondozás is profitálhAt

Újdonságok 
a gyermekdiabetológiában
Az 1-es típusú diabetes mellitus (T1DM) korunk egyik leggyakoribb króni-
kus betegsége, amelynek ellátása nagy fejlődésen ment és megy keresztül. 
A gyermekdiabetológiai ellátás, mint általában a gyermekgyógyászati meg-
közelítés, prevencióra épül, azaz a betegség kezelése mellett egyre fontosabbá 
válik a hosszú távú anyagcserekontroll szerepe, valamint a késői szövődmé-
nyek megelőzése, amihez a rendszeres és időben történő szűrővizsgálatok 
feltétlenül hozzátartoznak. Mindezek mellett elengedhetetlen a folyamatos, 
élethosszig tartó betegedukáció, ami gyermekkorban a teljes család, szülők, 
testvérek, barátok, pedagógusok és minden, a cukorbeteg gyermek ellátásá-
ban részt vevő személy tartós oktatását jelenti.

A Diabetologia Hungarica hasábjain 
2019-ben jelent meg a Soltész Gyula 
professzor úr által 30 éve vezetett Ma-
gyar Gyermekdiabetes Epidemiológiai 
Hálózat legújabb adatainak ismerte-
tése. Az elmúlt 30 évben az incidencia 
9,0/100 000/évről 21,5/100 000/évre növe-
kedett. Ez lineárisan mintegy 4%-os éven-
kénti növekedésnek felel meg, de ez nem 
volt egyenletes, azaz az ezredfordulón 

lehetett a leggyorsabb (9,6%) növekedést 
észlelni, míg az elmúlt ötéves periódus-
ban (2014–2018) a növekedés üteme 1,6%-
ra mérséklődött. A gyermekek különböző 
korcsoportjaiban minden ötéves periódus 
incidenciája minden alcsoportban maga-
sabb volt az előző ötéves ciklus inciden-
ciájánál, egy kivétellel, azaz a 0–4 éves 
fiúknál az elmúlt öt évben 15/100 000/év-
ről 13,5/100 000/évre csökkent.

Az 1-es típusú diabéteszes gyermekek 
gondozása során már nemcsak a HbA1c-
célérték elérése, valamint a késői szö-
vődmények megelőzése, hanem a súlyos 
hipoglikémiák elkerülése és az életmi-
nőség javítása a cél. Az intenzív konzer-
vatív inzulinterápiák mellett a 2000-es 
évektől terjedt el az inzulinpumpa (con-
tinuous subcutaneous insulin infusion 

– CSII) kezelés. Ez – életkortól függet-
lenül – biztonságosan és hatékonyan 
alkalmazható 1-es típusú diabéteszes 
gyermekek és fiatalok esetén a vércu-
korcélérték eléréséhez, csökkenthetők a 
hipoglikémiás epizódok, így a gyerme-
kek életminősége is javul.

A legújabb ajánlás (ISPAD, 2018) sze-
rint ezek eléréséhez személyre szabott 
vércukorcélértékek meghatározása java-
solt gyermekekben és serdülőkben, ami-
hez a rendszeres vércukor-önellenőrzés 
(SBGM – self monitoring of blood glu-
cose) és a folyamatos szöveti glükózmo-
nitorozás (CGM – continuing glucose 
monitoring) ad segítséget. A valós idejű 
(ún. real time) CGM a tünetszegény 
hipo- és hiperglikémia megelőzésében 
elengedhetetlenül fontos. Az intenzív 
inzulinkezelés (bázis-bólus rezsim), va-
lamint a pumpakezelés kiegészítésére 
használt CGM hatékony eszköz a HbA1c 
csökkentésében. Ezek mellett alkalmas 
a glükózvariabilitás (inzulinpumpa és 
bázis-bólus rezsim esetén is) csökken-
tésére, valamint mérhető a vércukorcél-
értéken (time in range – TIR) eltöltött 

idő hossza, amely utóbbi – az aján-
lás szerint – a nap legalább 60%-ában 
3,9–10,0 mmol/l között mozogjon. Gyer-
mekek és serdülők esetén is a 7% alatti 
HbA1c-érték az elérendő, de mindig arra 
a legalacsonyabb HbA1c-értékre kell 
törekedni, amely mellett súlyos hipo-
glikémia nem lép fel. A CGM hatékony-
sága azonban szignifikánsan összefügg 
a  szenzorhasználattal.

Magyarországon 2020. január elsejétől 
– gyermekek esetében – közgyógyellátás 
támogatással alkalmazható a szenzorral 
kiegészített inzulinpumpa (sensor aug-
mented pump – SAP). Ehhez kapcsoló-
dóan az alacsony glükóz felfüggesztés 
(low glucose suspend – LGS) alkalma-
zásával csökkenthető a hipoglikémia 
súlyossága és időtartama. Az alacsony 

DDH Műhely II.
Üléselnök: Dr. Erhardt Éva

szombat, 10.35–11.25 – Levendula I. Online terem

SZAKÉRTŐ PARTNERE
A SZENZOROS GLÜKÓZMONITOROZÓ 
TECHNOLÓGIÁBAN

* A funkciót ld. a rendszer felhasználói útmutatóban. A rendszer használata bizonyos mértékű
felhasználói interakciót igényel.

1 Zhong A et al. P. Diabetes Technol. Ther. 2016, Vol 18 (5) 
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MINIMED™ 780G
AUTOMATA
INZULINPUMPA
RENDSZER

Önszabályozó bázisinzulin adagolás

Automatikus korrekciós bólus
funkcióval*

Mobiltelefonos alkalmazás a jobb 
utánkövetésért

MINIMEDTM 640G
INTELLIGENS RENDSZER
A JOBB VÉRCUKOR-
SZINTÉRT

Nagyfokú hipoglikémia védelem
a SmartGuard funkció segítségével

Céltartományban
eltöltött idő (TIR) 64% 1

GUARDIAN CONNECTTM

ÖNÁLLÓ, VALÓS IDEJŰ 
GLÜKÓZMONITOROZÓ 
RENDSZER

Biztonságérzetet ad
a pácienseknek

Alacsony/magas értékek esetén
előrejelző riasztások

Hatékonyabb önellenőrzés
és glikémiás kontroll

Hamarosan
érkezik

MEDTRONIC
TUDOMÁNYOS
SZIMPÓZIUM
2021. MÁJUS 29. (SZOMBAT)
16:45-17:30
ONLINE

MODERÁTOR: 
Dr. med. habil. Molnár Gergő

A FOLYAMATOS CUKORMONITOROZÁS 
EVIDENCIÁI ÉS GYAKORLATA

1. Amit a folyamatos cukormonitorozás 20 évéről tudunk
Dr. med. habil. Molnár Gergő

2. Bizonyosság találgatás helyett 
Dr. Brasnyó Pál

Folytatás a 11. oldalon

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés

https://eloadasnaptar.hu/ddh2021/2l11035.event
https://eloadasnaptar.hu/ddh2021/2w1645.event


2021. május 28–30. 11

glükóz felfüggesztés előrejelző (predic-
tive low glucose suspend – PLGS) rend-
szer segítségével pedig megelőzhetők a 
hipoglikémiás epizódok, és csökkenthető 
a hipoglikémia veszélye.

A folyamatos algoritmusfejlesztések 
megteremthetik a lehetőségét a mester-
séges pancreas (AP – artificial pancreas) 
vagy más néven automatikus inzulin-
adagolási (ún. closed loop) rendsze-
rek elterjedésének is, ami elsősorban az 

éjszakai célértéken belül eltöltött időtar-
tam szempontjából fontos.

Napjainkban a telefonos applikációk 
széles skálája áll rendelkezésre a diabéte-
szes betegeknek. A diabétesz kezelésében 
alkalmazott eszközök (vércukor-moni-
torok, inzulinpumpák, CGM) rutinszerű 
feltöltése a felhasználói oldalakra jobb 
glikémiás kontrollt eredményez, s ezek 
alkalmazása – különösen serdülők ese-
tén – egyre elterjedtebb, ami az adhe-
rencia szempontjából is fontos tényező. 
A telemedicina javíthatja a glikémiás 
kontrollt, hosszabb távon segítheti a dia-
béteszes gondozottak mindennapi életét.

Természetesen azt mindig szem előtt 
kell tartani a cukorbeteg gyermekeket 
gondozó diabéteszes teamnek, hogy reá-
lis célokat határozzanak meg az alkalma-
zott technológiák használatára. Viszont 
megfelelő adherencia mellett előzőleg el-
képzelhetetlen eredményeket érhetünk 
el ezen új technológiákkal, amelyek-
kel folyamatosan lehetőség van a gon-
dozás eredményeinek javítására, ezzel 
egyértelműen változtatva a betegek élet-
minőségét és megelőzve a hosszú távú 
szövődmények kialakulását.

A DDH hagyományainak meg-
felelően, a mindennapi gyakorlati 

kérdésekre is fókuszálva, az ez évi kon-
ferencián is lehetőség nyílik egy külön 
a gyermekdiabétesz kérdéseivel fog-
lalkozó szekcióra, amely ezen újság-
cikk címével megegyezően jelenik meg 
a programban. E szekció keretein be-
lül hallhatunk majd az T1DM legújabb 
epidemiológiai adatairól, az egyik ké-
sői szövődmény szűréséről és nem 
utolsósorban az új technológiai lehető-
ségekről, amelyek a következő években 
egyértelműen meghatározzák a felnőtt-
gondozásba kerülő diabéteszes gyerme-
kek és serdülők további életét.

Dr. Erhardt Éva

Ki van a képen?
A képen látható kisfiút szinte mindenki felismeri. De vajon tényleg ő az? 
A vasárnapi Hírmondóban kiderül.

Újdonságok 
a gyermekdiabetológiában
Folytatás a 10. oldalról

*vizsgálat utolsó 12 hete: OR; 10,39 95%-os CI [5,76;18,75], p<0,0001, teljes vizsgálati időszak: OR; 12,56 95%-os CI [6,46;24,45], p<0,0001 

Fázis III. vizsgálat, kompozit végpont, Xultophy (n=252) vs. glargin 100 E/ml + aszpart inzulin (n=254)4

Rövidítés magyarázat; BBT: bázis-bólus terápia, T2DM: 2-es típusú cukorbetegség, OR: Esélyhányados

A képen nem valódi beteg, hanem modell szerepel. 

Referencia: 1. Polonsky W et al. J Diabetes Complications. 2015;29(8):1171–6. 2. Celano C et al. Curr Diab Rep. 2013;13(6):917–929. 3. Moore Beckerle C and Lavin MA. Diabetes Spectrum. 2013;26(3):172–178. 4. Billings L et al. Diabetes Care. 
2018;41(5):1009–1016. 5. Egészségügyi szakmai irányelv – A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban. Diabetologia Hungarica 2020; 28(3):119-204. DOI: 10.24121/dh.2020.14
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A jó anyagcsere kontroll növeli a felnőtt T2DM betegek magabiztosságát, ami sikerélményhez vezethet. 1-3

A Xultophy® terápia segíthet a glikémiás kontroll elérésében.4

6x több beteg éri el a 7% alatti HbA1c-értéket Xultophy® mellett 
testsúlynövekedés és hipoglikémia nélkül vs. BBT4*

degludek inzulin / liraglutid injekció

T2DM-ben gondoljon a Xultophy® kezelésre a BBT 
alternatívájaként!5

A GYÓGYSZER NEVE: Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció.
MINŐSÉGI ÉS MENNYISÉGI ÖSSZETÉTEL: 1 ml oldat tartalma 100 egység degludek inzulin* és 3,6 mg liraglutid*.
*Rekombináns DNS technológiával Saccharomyces cerevisiae-ben állítják elő.
3 ml-t tartalmaz előretöltött injekciós tollanként, amely megfelel 300 egység degludek inzulinnak és 10,8 mg liraglutidnak. 
Egy adagolási egység tartalma 1 egység degludek inzulin és 0,036 mg liraglutid.

GYÓGYSZERFORMA: Oldatos injekció. Tiszta, színtelen, izotóniás oldat. A késztmény rendelése előtt kérjük, olvassa el a 
hatályos teljes alkalmazási előírást!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövege megtalálható az Európai Gyógyszerügynökség honlapján:  
https://www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xultophy#product-information-section 
Megjegyzés: A QR kód a készítmény oldalára mutat. A magyar nyelvű alkalmazási előírás ezen az oldalon a Product 
information szakasz első lenyíló listájában (Available languages), a Hungarian szóra kattintva érhető el.

Feltételezett mellékhatások bejelentése: A gyógyszer engedélyezését követően lényeges a feltételezett mellékhatások bejelentése, 

mert ez fontos eszköze annak, hogy a gyógyszer előny/kockázat profilját folyamatosan figyelemmel lehessen kísérni. Az egészségügyi 
szakembereket kérjük, hogy jelentsék be a feltételezett mellékhatásokat a hatóság részére az alábbi elérhetőségek valamelyikén keresztül: 
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet, Postafiók 450, H-1372 Budapest; 
honlap: www.ogyei.gov.hu.
TÁMOGATÁSSAL ÉS ÁRRAL, VALAMINT A RENDELHETŐSÉGGEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ: A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml 
oldatos injekció osztályozási besorolása: „J” szakorvosi/kórházi diagnózist követő járóbeteg-ellátásban alkalmazható gyógyszer. Bővebb 
információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! 
A Xultophy® 100 egység/ml + 3,6 mg/ml oldatos injekció előretöltött injekciós tollban (3x3ml) gyógyszerkészítmény bruttó fogyasztói ára: 40 315 
Ft, tb-támogatás: 28 221 Ft, térítési díj: 
12 094 Ft Eü. 70 1. pont szerinti rendelés esetén. 
Az anyag lezárásakor hatályos NEAK Publikus Gyógyszertörzs.
A Xultophy® a Novo Nordisk A/S, Dánia védjegye. © 2021 Novo Nordisk A/S

DCM Rendszer® – több mint 43 millió mérési rekord

https://www.novonordisk.hu/
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Külföldi terjeszkedéssel 
ünnepli 35. születésnapját 
a 77 Elektronika cégcsoport
A Dcont® vércukormérő termékcsaládot is fejlesztő és gyártó, száz százalékban 
magyar 77 Elektronika cégcsoport idén ünnepli fennállásának 35. évforduló-
ját. A hi-tech vállalat négyfős vállalkozásként indult 1986-ban, de mára a ma-
gyar tulajdonú egészségipar legnagyobb cégévé nőtte ki magát, több mint 700 
embert foglalkoztatnak. Az elmúlt 35 évben folyamatosan fejlesztettek, jelen-
leg a Dcont® termékcsalád hetvenegyedik generációján dolgoznak, idén pedig 
egy új ketonmérő készüléket vezetnek be. A magyarországi vércukormérő-
piac vezető szereplője a jubileumi év alkalmából külföldön is terjeszkedni 
kezdett: felvásárolták a német piacon a második legnagyobb vizeletreagens-
csík-gyártónak számító Analyticon Biotechnologies AG-t.

Magyarországon a vércukor-önellenőr-
zést elsőként a 77 Elektronika Kft. tette 
széleskörűen lehetővé a cukorbetegek 
számára. Otthon is használható nyugati 
vércukormérők ugyan a rendszerváltás 
előtt is elérhetők voltak, de a szigorú im-
portkorlátozás miatt csak horribilis áron 
lehetett ezekhez hozzájutni. A 77 Elekt-
ronika Kft. felismerve a piaci rést 1986-
ban dobta piacra első saját fejlesztésű 
Dcont® készülékét.

„Akkoriban jelentek meg az Egyesült 
Államokban az első otthoni ellenőrzésre 
alkalmas vércukormérő készülékek, ám 
a korabeli viszonyok között arról szó 
sem lehetett, hogy Magyarországra im-
portáljanak belőle. Egy balatonfüredi 
diabetológus szakorvos szomszédunk-
hoz eljutott belőle egy példány, kipró-
bálta, és megkérdezte tőlünk, tudnánk-e 
hasonlót gyártani. Megpróbáltuk, és a 
rendelkezésünkre álló keleti blokkos al-
katrészekből összeraktunk egy prototí-
pust. Nagy volt és nehéz, de egy előnye 
volt, hogy jól mért. Emiatt a szakma 
mellénk állt, és az emberek is értékel-
ték, hogy nem kell négy-öt napra be-
feküdniük a kórházba kivizsgálásra, 
végül az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár bevonta a támogatott termé-
kek közé” – emlékszik vissza a kezdeti 

időkre Zettwitz Sándor, a 77 Elektronika 
tulajdonos-társügyvezetője.

Zettwitz Sándor 1991-ben lépett be a 
77 Elektronikához, amelyet kezdetben 
vejével, Lukács Józseffel, jelenleg pedig 
lányával, Zettwitz Gabriellával közösen 
vezet. Ez alatt az idő alatt a 77 Elektro-
nika Kft. négyfős családi vállalkozásból 
egy több mint 700 főt foglalkoztató nagy-
vállalattá, a magyar egészségipar egyik 
legnagyobb cégévé vált, amely minden 
termékét saját maga fejleszti és gyártja, 
termékeit pedig a világ több mint 100 or-
szágába exportálja. Éves árbevételük 6–8 
százalékát forgatják vissza minden év-
ben a fejlesztésekre. Ennek megfelelően 
a Dcont® vércukormérők gyártása és fej-
lesztése azóta is folyamatos, már a het-
venegyedik generáción dolgoznak.

Vezető szerep 
a vércukormérő-piacon

A 77 Elektronika a mai napig vezető sze-
repet tölt be a magyarországi vércukor-
mérő-piacon, innovációi a cukorbetegek 
egyéni igényeinek megfelelően kínál-
nak komplex, személyre szabott meg-
oldásokat.

Az általuk fejlesztett vércukormérő 
termékcsaládot kifejezetten a magyar 

igényekhez alakították: egyes típusai a 
világon is egyedülálló módon képesek 
magyar nyelven, szóban kommunikálni 
a betegekkel. A Dcont® család legújabb 
típusai elsőként a világon ±8 százalékos 
hibahatáron belüli, közel klinikai labo-
ratóriumi pontosságú vércukormérést 
tesznek lehetővé az otthoni önellenőrzés 
során. Legújabb fejlesztésű „okos” vércu-
kormérő készülékeik pedig szintén a cég 
által fejlesztett telemedicinás rendszerrel 
is összekapcsolhatók.

A 77 Elektronika Kft. 2010-ben indí-
totta el az első hazai telemedicinás rend-
szert, a Dcont® eNAPLÓ-t, amely a mai 
napig működik, és később a hozzá kap-
csolódó mobilalkalmazást. Ez az orvosok 
és betegek számára is ingyen elérhető 
rendszer fontos támogatást nyújt a be-
tegség kezelésében azáltal, hogy meg-
könnyíti az orvos-beteg kommunikációt: 
a betegek a rendszer segítségével online 
rögzíthetik vércukorszintadataikat, az 
elfogyasztott szénhidrátmennyiséget, a 
bevitt inzulin mennyiségét, valamint az 
általuk végzett fizikai aktivitást. A szak-
orvosok ezáltal gyorsan és könnyedén 
elemezhetik a vércukorértékek alakulá-
sát, és annak megfelelően módosíthatják 

a diabéteszes betegek terápiáját – bárhol, 
bármikor, ma már mobiltelefonos appli-
káción keresztül is.

Több lábon állnak

A 77 Elektronika a cég fenntartható mű-
ködése szempontjából mindig is kiemel-
kedően fontosnak tartotta, hogy ne egy 
lábon álljanak és újabb lehetőségeket ke-
ressen a profil bővítésére. Mivel a vércu-
kormérő készülékeknél használt optikai 
elemző technológia gyártása adott volt, 
felmerült, hogy a vizeletmintákat is ha-
sonlóképpen lehetne vizsgálni. Így ala-
kult ki a vállalat másik meghatározó 
termékcsoportja, a vizeletelemző készü-
lékek fejlesztése és gyártása.

„A mesterséges intelligencián alapuló 
technológia neve Urised. E termékkel 
való megjelenésünk előtt már két multi a 
piacon volt. A mi technológiai előnyünk 
abban áll, hogy a korábbi gyakorlat sze-
rint az orvos egy kézi mikroszkópon ke-
resztül vizsgálta a mintát. Mi viszont 

– a piacon jelen lévő konkurenciától 
eltérően – lényegében az orvos által 

Folytatás a 13. oldalon
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korábban megszokott gyakorlatot au-
tomatizáltuk. Ezzel pedig sikerült olyan 
terméket létrehozni, amely az orvosok 
tetszését megnyerte, és ennek köszön-
hetően a világpiac mintegy 40 százaléka 
már az Urised technológiát vásárolja. 
Az Urised márkanév mára egy erős ma-
gyar brand lett, külföldi orvostechnikai 
szakkiállításokon vagy kongresszuso-
kon tapasztalom, hogy Magyarország 
nevét a szakmában az Urised márkanév-
vel egyesítik. A teljes árbevételünk 83%-
át jelenti már az ebből származó export, 
legnagyobb piacaink az EU és az Egye-
sült Államok, körülbelül azonos arány-
ban, de nagyon jó pozícióink vannak 
Kínában, Dél-Amerikában, az arab or-
szágokban, a közel-keleti országokban, 
Szaúd-Arábiában, Oroszországban és 
több közép-ázsiai országban is” – teszi 
hozzá Zettwitz Sándor.

A vállalat forgalma 
háromszorosára nőtt – 10 ezer 
négyzetméteres központ

A folyamatos innovációnak és a folyta-
tódó külföldi terjeszkedésnek köszön-
hetően a vállalat forgalma 2013 és 2018 
között háromszorosára nőtt. 2017-ben a 
cég több mint 1 milliárd forintból, önálló 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Köz-
pontot hozott létre a közel tízezer négy-
zetméteres Fehérvári úti telephelyén, 
ahol ma már 120 fős magyar kutató- és 
fejlesztőgárda dolgozik.

Felvásárolták német 
beszállítójukat

A vállalat ezt követően 2018-ban hozta 
létre több mint 1,5 milliárd forintból a 
balatonfüredi üzemét is, ahol a vizelet-
analizátorok egyszer használatos esz-
köze, az úgynevezett küvetta és más 
forgácsolt alkatrészek gyártása törté-
nik. Ezzel a fogyóeszközök gyártásá-
nak jelentős része már a cégen belül 
valósul meg, csupán a vizelet-reagens-
csíkot vásárolták külső beszállítótól, 
a hesseni székhelyű  Analyticon Bio-
technologies AG-tól.

„A német cég által szállított termék 
minőségével és szállítókészségével elé-
gedettek voltunk, hiszen rajtuk kívül a 
világon mindössze három nagy multina-
cionális vállalat tudja ezt a világszínvo-
nalú minőséget nyújtani, ezért döntött 
úgy a 77 Elektronika vezetősége, hogy 
tárgyalást kezd az Analyticon AG-vel 
annak teljeskörű megvásárlására” – te-
szi hozzá Zettwitz Sándor.

Ennek eredményeként a most április 
elején aláírt szerződés értelmében a 77 
Elektronika cégcsoport megvásárolta az 
Analyticon Biotechnologies AG részvé-
nyeinek száz százalékát.

A jövőben a közel 100 főt foglalkoz-
tató, világszerte 80 országba exportáló 
Analyticon AG a családi tulajdonban 
lévő 77 Elektronika vállalatcsoport ré-
szeként, de továbbra is Németországban, 
a saját márkaneve alatt folytatja tevé-
kenységét.

„Úgy véljük, hogy igen kevés példa 
van arra, hogy egy magyar magáncég 
német céget vásárol meg, az ellenke-
zője sokkal inkább szokásos. Az Analy-
ticon AG megvásárlása a 77 Elektronika 
első külföldi beruházása, és biztosak va-
gyunk abban, hogy a társaság műkö-
désének biztonsága érdekében nagy 
lépést tettünk előre” – mondta az akvizí-
ció kapcsán Zettwitz Sándor, a 77 Elekt-
ronika ügyvezető tulajdonosa. Ezzel a 

vásárlással a 77 Elektronika cégcsoport 
épp a fennállásának 35. évében elérte 
stratégiai célját, hogy az összes egyszer 
használatos fogyóeszközt, amely az el-
adott gépeik működéséhez szükséges, 
saját kézbe vette, biztosítva ezzel a za-
vartalan ellátást.

Itthon is új termékekkel 
jelentkeznek

Mindeközben itthon 2020-ban új termék-
kel is jelentkezett a cég, piacra dobták 
a 2019-ben bevezetett Dcont ETALON 
készülék OEP-támogatott testvérké-
szülékét, idén pedig egy új ketonmérő 
készüléket vezetnek be.

BP

Külföldi terjeszkedéssel 
ünnepli 35. születésnapját 
a 77 Elektronika cégcsoport
Folytatás a 12. oldalról

1987
Dcont I. 

2021
Dcont® ETALON

  150 mp
/ méréshez 
  szükséges vér 

  4 mp

/ méréshez 
  szükséges vér

50 µl

0,6 µl

35 éve a diabetológia szolgálatában!
Dcont®  készülékek fejlődése a kezdetektől napjainkig

A Dcont® ETALON vércukormérő 
gyógyászati segédeszköz.

77 ELEKTRONIKA KFT. / H-1116 Budapest, Fehérvári út 98. / www.e77.hu
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Fizesse be tagdíját!
A tagdíjbefizetés honlapunkon keresztül, 
elektronikus módon történik. Banki átutalással 
történő fizetés esetén az MDT tagdíjat 
a következő számlaszámra lehet átutalni:

Magyar Diabetes Társaság 
11709002-20335263-00000000

FONTOS:
Banki átutalásnál kérjük a közlemény rovatban 
feltüntetni:  „Az Ön neve, Tagdíj és a megfelelő 
évszám” (pl.: Dr. Minta Károly, tagdíj, 2017)

Rendezett tagdíj esetén, hozzáférhet a 
kizárólag a Magyar Diabetes Társaság tagjai 
számára készült anyagokhoz, szakmai 
protokollokhoz és jegyzőkönyvekhez, 
valamint a zártkörű fórumokhoz is.

i  Bejelentkezés után megtekintheti a befizetéseinek egyenlegét is!
Amennyiben bejelentkezési adatait nem tudja, 

kérjük küldjön egy e-mailt a support@diabet.hu címre!

Magyar
Diabetes 
Társaság
hivatalos honlapja:

WWW.DIABET.HU

XII. KELET-MAGYARORSZÁGI DIABETES HÉTVÉGE

BAJA | 2021. október 7–9.

Szerete� el várjuk a diabetológia és 
határterületei iránt érdeklődőket 

2021. október 7–9. közö�  Baján 
a XII. Kelet-magyarországi Diabetes Hétvégén.

A diabetológiai témák vezető szakemberei  
garantálják a megszoko� , magas szintű 
tudományos színvonalat, gondolatokat 

ébreszthetnek és vitákat indíthatnak 
a sokszínű előadások.

A tudomány friss eredményeinek megismerése 
melle�  lehetőséget szeretnénk nyújtani Baja  

és környéke egyedülálló kulturális és kulináris 
értékeivel való ismerkedésre is.

Részletes információ:
kongresszusbaja.hu

DIABETES RENDEZVÉNYEK

2021

Magyar Diabetes Társaság XXIX. Kongresszusa
Pécs, 2021. szeptember 2-5.
www.diabet.hu/MDT2021

Fiatal Diabetológusok Fóruma
Szeged, 2021. november 18-20.
https://stand-art.hu/FDF2021

XVI. Szegedi Diabétesz Nap
Szeged, 2021. november 19-20.
https://stand-art.hu/XVISZDN

MDT Családorvosi Munkacsoport IX. 
Továbbképző Konferenciája

Herceghalom, 2021. november 25-27.
https://stand-art.hu/MDTCSOM2021
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