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„A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene forrást építeni, 
amikor már megszomjazott. Nem csak akkor van szükségünk orvosra, amikor betegek 
vagyunk, hanem akkor is, amikor jól érezzük magunkat.” – James Le Fanu

Tisztelt XXV. 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.

Tavaly a COVID okozta kényszerből 
egy új műfajba kóstoltunk bele. Kipró-
báltuk a Virtuális Tihanyt mint helyszínt 
a diabet.hu felületén. Nem gondoltam 
volna, hogy a középső napon 597 láto-
gatót regisztrálunk, beleértve a Nővér 
Akadémiát is. A Hétvége után még egy 
hónapig a regisztráltak számára elérhető 
volt a teljes műsor, szinte ugyanennyi 
látogatóval. Köszönjük minden részt-
vevőnek és támogatónak, hogy a várva 
várt személyes találkozás helyett így is 

velünk tartottak. Idén már a személyes 
részvétel mellett döntöttünk.

31 évvel az első DDH után, a huszon-
ötödik jubileumon jólesik mindnyájunk 
számára nyugtázni az elért eredménye-
ket, amelyekben nagyon sok, a diabeto-
lógia iránt elkötelezett dunántúli kolléga 
munkája szerepel. A programbizottság 
igyekezett a műhelymunkát erősíteni és 
a DDH – mint a gyakorlati diabetológia 
egyik legkiemelkedőbb magyar fórumá-
nak – hírnevét öregbíteni. Ismét megren-
dezzük a Nővér Akadémiát, amelynek 
programját a szakdolgozók javaslatai 
alapján állítottuk össze. Újra meghívtuk 
a megyében dolgozó védőnőket is.

Ugyan a tavalyi, bajai Kelet-magyar-
országi Diabetes Hétvégére nem kaptunk 

meghívást, ennek ellenére folytatjuk a 
Kelet és Nyugat egységének szimboli-
zálását. Idén Lengyel Csaba professzor 
urat (az MDT leendő elnökét) kér-
tük fel, hogy a megnyitón köszöntse a 
DDH résztvevőit. Korábban ezt a tisz-
tet hagyományosan dr. Gyimesi András 
főorvos úr (Békéscsaba), a Kelet-magyar-
országi Diabetes Hétvégék megálmodója 
látta el, akit immár öt éve temettünk el. 

ÉLJEN A
   LEHETŐSÉGGEL

Heti egyszeri kezelés szuperior
hatékonysággal és CV előnnyel1-5

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

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

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, Ozempic® 2 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 ml oldatban. 
1 mg szemaglutidot tartalmaz adagonként, 0,74 ml oldatban. Ozempic® 2 mg oldatos injekció: 2,68 mg szemaglutidot* tartalmaz 
milliliterenként az oldat. 8 mg szemaglutidot tartalmaz injekciós tollanként 3 ml oldatban. 2 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.

Az Ozempic® 2 mg oldatos injekció előretöltött injekciós tollban hatáserősség Magyarországon kereskedelmi forgalomban nem elérhető.

CV=kardiovaszkuláris; MACE=jelentős nemkívánatos kardiovaszkuláris esemény; ADA=Amerikai Diabétesz Társaság; EASD= Európai 
Diabétesz Társaság; GLP-1 RA=glükagonszerű-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 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, diuretiku-
mok 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.
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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**
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A korAi háziorvosi diAgnózis jelentősége 
A szövődmények megelőzésében

Párhuzamos dimenzió
Előadásomban két betegtörténetet muta-
tok be párhuzamosan.

Egyikőjük egy nem időben felfedezett 
és így nem kezelt 2-es típusú cukorbe-
tegség talaján kialakult szövődmények-
kel került látóterembe diabetológiai 
szakrendelés keretében, számos már 
meglévő, életminőséget rontó szövőd-
ménnyel.

Míg másikójuk korán, háziorvosi kör-
zetemben, praediabeteses állapotban lett 
kiszűrve és időben életmód- és gyógysze-
res terápiára állítva. A folyamatos orvosi 
odafigyelés miatt a cukorbetegség diag-
nózisa és előrehaladásának folyamata is 
minden lépcsőn korán lett felismerve és 
kezelve, így folyamatosan közel célérté-
keken sikerült tartani a beteget.

A két közel hasonló korú férfi eseté-
ben két szinte párhuzamos dimenziót 
követhetünk nyomon, amelyben egy-
értelműen láthatóvá válik, hogy a ko-
rai diagnózis és a megfelelő holisztikus 
személettel, disease modifying drugs ke-
zeléssel támogatott beteget számos szö-
vődménytől sikerül megóvni.

Ezért is kiemelten fontos a házior-
vos kollégák bevonása és szerepe a cu-
korbetegek kiszűrésében és kezelésében, 
hiszen a betegség korai szakaszában, a 
még nem károsodott érrendszer megőr-
zésében marginális szerepet töltenek be.

Az esettanulmányok terápiás döntései 
mögött meghúzódó tudományos háttér-
anyagokat is bemutatom röviden, ami se-
gített a megfelelő kezelés kiválasztásában.

Dr. Wolf Szilvia

„kettő Az egyben”

Diabetes insipidus és diabetes 
mellitus együttes előfordulása
Mind a két betegségre jellemző a bő vi-
zeletürítés és a kínzó szomjazás. Két kü-
lönböző entitással állunk szemben a 
patogenezis, a vizsgálatok, a szövődmé-
nyek és a kezelés tekintetében.

Esetbemutatásom a két kórkép elő-
fordulását mutatja be egy személyben, 
két eset kapcsán, választ keresve arra, 
hogy a betegségek kórélettani lefolyása, 
időbeli jelentkezése milyen módon be-
folyásolja a tüneteket, ha együttesen 
fordulnak elő az egyénben? Okoznak-e 
a gyakorló orvos számára diagnoszti-
kus nehézséget, a beteg terápiáját kés-
leltetve?

Szeretném röviden ismertetni a diabe-
tes insipidus főbb jellemzőit, összehason-
lítva a diabetes mellitusszal.

A diabetes insipidus (DI) a szervezet 
vízmegőrző képességének zavara, amely 
polyuriával és polydipsiával jár. Kórtani 
alapja a vazopresszin hiánya vagy ha-
tástalansága, ez esetben a vese nem tud 
vizet visszaszívni, nincs koncentrálóké-
pesség, a vizelet híg lesz. A vazopresz-
szin a hypothalamusban képződik és a 
neuronok a hypophysisnyélen keresztül 
a hypophysis hátsó lebenyébe szekretál-
ják. A vazopresszinelválasztás ingere a 
plazma ozmolalitásának emelkedése, ez 
280 mosmol/kg ozmotikus küszöbnél in-
dul be az ozmoreceptorokon keresztül.

Formái:
• centrális DI;
• nephrogen DI;
• dipsogen DI.

A szervezet ozmotikus homeosztázisát 
a neurohypophysis, a vese és a hypotha-
lamikus szomjazásközpont koordinálja.

A centrális DI a leggyakoribb.
Okai:
• familiáris (dominánsan öröklődő, 

Wolfram-szindróma: IDDM, nervus 
optikus atrophia, süketség);

• szekunder (fejtrauma, intrakraniá-
lis tumorok, infekciók, granulómás 
kórképek);

• idiopátiás.
A nephrogen DI kialakulásához auto-

szomálisan vezethetnek szintén
• familiáris (AVPR2 atrophia és AQP2 

génhiba);
• szekunder (krónikus vesebetegség, 

amyloidosis, policisztás vese, gyógy-
szerek: pl. lítium, ozmotikus diureti-
kumok: mannitol, glükóz, terhesség: 
fokozott PGE-szintézis) okok.

A dipsogen diabetes insipidus – pri-
mer polydipsia okai: pszichózis, sar-
coidosis, autoimmun kórfolyamatok 

– sclerosis multiplex, gyógyszerek – tri-
ciklikus antidepresszánsok, idiopátiás.

A DI tünetei: polyuria, amely 
3–20  l/nap, a hypothalamus–hypophy-
sealis rendszer sérülésének helye ha-
tározza meg a tünetek alarmírozó 
jellegét. A polydipsia következmé-
nye a poly uriának, feltétele az egész-
séges szomjazási központ, így a beteg 
víz- és elektrolitháztartása kompen-
zált! Ez a két tünet a beteget alvásában 
is zavarja, emiatt keresik fel orvosukat. 

Ha a szervezet víztartalma lecsökken, 
szomjazásérzés alakul ki, ami vízivásra 
késztet bennünket. A plazmaozmo-
lalitás 280  mosmol/kg fölött enyhe, 
295  mosmol/kg értéknél kifejezetten 
szomjazunk.

A diagnózis felállításában a tünetek 
mellett a laboreltérések és képalkotó 
vizsgálatok segítenek.

A laboreredményekre jellemző a 5 l-
nél nagyobb napi vizeletmennyiség, az 
alacsony vizeletfajsúly: teljes DI-ben 
1002–1005, részleges DI-ben 1010-ig. 
Szükséges laborvizsgálatok: vizelet- és 
plazmaozmolalitás, vércukor, CN, krea-
tinin, ALP, Na, K, Ca, P, folyadékfelvétel 
és -ürítés mérése. A plazmaozmolalitás 
és a szérum-Na-szint kissé a normális 
fölé emelkedik. A vizeletozmolalitás tel-
jes DI-ben 200 mosmol/kg-nál kisebb.

Kórházi körülmények között: VP-érzé-
kenységi vizsgálattal kapcsolt szomjazta-
tási próba, Carter–Robbins-próba.

Képalkotó vizsgálatok közül a sel-
la-MR javasolt, ahol a T1 súlyozott képe-
ken a neurohypophysisben hiperintenzív 
jel észlelhető, amit az AVP-tartalmú neu-
roszekretoros granulumok okoznak.

Terápia: alapbetegség gyógyítása, 
centrális formában: dezmopresszin, pl. 
Minirin tabl., orrspray. Nephrogen for-
mában: tiazid diuretikum.

Differenciáldiagnosztika szempont-
jából az összes polyuriával járó kórkép: 
diabetes mellitus, hyperparathyreosis, 
primer hyperaldosteronismus, krónikus 
vesebetegségek kompenzáló poly uriás 
fázisa.

És elérkeztünk a másik betegsé-
günkhöz, a diabetes mellitushoz (DM), 
amelyet az inzulin abszolút vagy rela-
tív hiánya jellemez. A diagnosztikus 

kritériumait itt nem említem, hiszen a 
Magyar Diabetes Társaság ezt alaposan 
és érthetően definiálja.

A tünetekben a polyuria, polydipsia, 
nocturne, súlycsökkenés, látásromlás, 
pruritus jelen van, főleg a betegség kez-
detén vagy a kezeletlen esetekben.

A DM-ben észlelhető polyuria ozmo-
tikus diurézis következménye, amely a 
vércukor mennyiségével arányos, de az 
insipidusra jellemző napi mennyiséget 
nem éri el. A veseküszöb 9–10 mmol/l 
vércukorszint, amely környékén megje-
lenik a glükózuria.

DM-ben gyakori az uroinfekció a ma-
gas vizeletcukor-koncentráció miatt, 
DI-ben ez hiányzik. DM-ben a vizelet 
fajsúlya magas, DI-ben alacsony. Az éh-
gyomri vércukor, HbA1c DM-ben magas.

A testsúlycsökkenés nem jellemző a 
DI-re, amíg a szomjazási központ ép (de 
a szomjazási próbánál a testsúly 5%-át 
elvesztheti a beteg, ami diagnosztikus 
értékű), DM-ben a fogyás gyakori.

Különleges formája a DI-nek a gesztá-
ció III. trimeszterében jelentkező forma, 
amely gesztációs DM egyidejű fennál-
lása esetén szintén diagnosztikus prob-
lémát jelenthet.

Itt a placentáris vazopresszináz fo-
kozott aktivitása miatt elégtelen a va-
zopresszin mennyisége, kifejlődik a DI. 
A kezelése a dezmopresszin. Szülést kö-
vetően a panaszok megszűnnek.

A DI részleges formájában a polyuria 
nem jellegzetes, a betegek megszokják 
állapotukat, nem fordulnak azonnal or-
voshoz, a diagnózis felállítása nehéz.

A DM gyakori betegség, a DI nem, de 
egyik előfordulása nem zárja ki a mási-
kat. Gondoljunk rá!

Dr. Kiss Julianna

A temetésén tett ígéretünkhöz híven 
idén is Gyimesi András-emlékülés kere-
tében tisztelgünk előtte, amelynek ülés-
elnöke utóda, Taybani Zoltán főorvos úr 
lesz.

A DDH-t Wittmann István professzor 
úr, az MDT elnöke nyitotta meg.

Most is beszámolunk a 11 éve alapított 
Pannon Diabetes Díj átadásáról, amire 
25-én, pénteken, a szakmai program 
után kerül sor. 2011-ben elsőként prof. dr. 
Simon Kornél és Bosits Istvánné szakasz-
szisztens, 2013-ban dr. Pátkay József 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, 2021-ben dr. Dezső Enikő és 
Keserű Sándorné szakápoló részesültek 
az egyedülálló elismerésben.

Idén először két Pannon Diabetes Élet-
műdíjat is átadunk, azoknak, akik eddig 

Pannon Diabetes Díjat nem kaptak, de a 
dunántúli diabetológia kimagasló egyé-
niségei és a DDH-k sikerének kovácsai 
voltak.

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

Amikor e sorokat írom, a regisztráció 
lezárta után 654 résztvevőt jelentettek 
munkatársaim. 2020-ban, a kezdés előtti 
napon bejelentett vészhelyzet miatt el-
maradt DDH-n 640-en lettek volna.

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

A DDH ideje alatt két Hírmondó-szám 
fog megjelenni a szállodai szobák ajtaja 
előtt, a regisztrációs pultnál és a Média 
Caféban elérhetően. A DDH Hírmondó 
előállításában segítségemre vannak és a 
munka oroszlánrészét vállalták a Tudo-
mány Kiadó munkatársai.

Tartalmas Hétvégét kívánok a lap, a 
szervező-, a programbizottság és a tech-
nikai szervező, a Vanderlich Kft. minden 
munkatársa nevében:

Dr. Vándorfi Győző
a DDH szervezőbizottságának elnöke és 

a DDH Hírmondó főszerkesztője

Tisztelt XXV. DDH Résztvevő! 
Kedves Olvasó!
Folytatás az 1. oldalról
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Mitől jó a DDH?
Dr. Wittmann István professzor urat, a Magyar Diabetes Társaság elnökét kér-
deztük: véleménye szerint miért jó, miért fontos a Dunántúli Diabetes Hét-
vége? Mi az, ami 25 éven át képes volt életben tartani?

Regionalitás

A diabetológiában érzékelhető, ahogy a 
nagy régiók működnek. Általánosság-
ban elmondható, hogy mi, dunántúli or-
vosok szorosabb kapcsolatban vagyunk 
egymással, mint a távolabbi megyékben 
dolgozókkal. Gyakran előfordul, hogy 
megbeszéljük a betegeket, a konkrét 
problémáinkat.

A DDH-n például nem csak arról be-
szélgetünk, hogy milyen új diagnoszti-
kus módszerek, kezelési eljárások vannak, 
hanem arról is, hol milyen munkacsopor-
tok tevékenykednek, milyen betegutakat 
tudunk kidolgozni a régióban. Tehát a 
szakma helyi vonzatai is előkerülnek.

Személyes kontaktus

Bár telefonon, interneten is tartjuk a kap-
csolatot, a személyes találkozás sokkal 

több ezeknél. Közvetlenebb, lazább, em-
beribb. Ezeken a tihanyi találkozókon 
mindig remek szociális programok is 
várnak bennünket. Az az igazság, hogy 
egyre több kolléga érkezik Tihanyba az 
ország más részeiről, őket is szeretettel 
várják és fogadják a szervezők s a du-
nántúliak.

Tudományos, de 
gyakorlatorientált

A DDH-n a legmagasabb tudomány leg-
mélyebb részleteiig elmenő előadások 
vannak, ugyanakkor az aktuális irány-
elvek, a konkrét esetek megbeszélése is 
jellemző. Tudományos minősítésű konfe-
renciáról van szó, amely elsősorban gya-
korlat-, illetve betegorientált, épp ezért 
tud sokat segíteni a mindennapjainkban. 
A nagy, társasági (MDT) kongresszusok-
nak más a feladatuk.

Civil részvétel

Mint minden idült betegség kezelésében, 
a diabetesében is az orvos csak tanács-
adó. A kezelést a beteg valósítja meg, a 
megfelelő életmóddal, a gyógyszerek al-
kalmazásával. Csak akkor születik jó 
eredmény, ha a betegek együttműködése 
az orvosokkal kollegiálisnak mondható. 
Ez érvényes az egyes betegekre ugyan-
úgy, mint a betegek – diabetes esetében 
kiválóan működő – közösségeire.

Műtét során a pácienseknek aludni 
kell, diabetes esetében életmódot kell 

váltani. Ehhez kiscsoportban kell taná-
csokat kapniuk szakemberektől, s át kell 
adniuk egymásnak a tapasztalataikat. 
Ehhez szükségesek a betegszervezetek, 
amelyeknek képviselői a DDH-n is szép 
számmal részt vesznek.

A civilek oktatása terén új helyzet te-
remtődött: egyre nagyobb számban kell 
a pedagógusokat is oktatnunk, beavat-
nunk a cukorbeteg gyermekek gondo-
zásába. Így ma már nem cukorbeteg 
civilekkel is párbeszédet folytatunk. Ez 
különleges hozzáállást igényel részünk-
ről, szakmailag helyesen, de közérthető 
nyelven kell fogalmaznunk.

Lelkesedés, kreativitás

Ha egy konferencia szakmailag magas 
színvonalú, a szociális programok ki-
válóak, a helyszín tökéletes és azokat 
hozza össze, akik amúgy is kapcsolat-
ban vannak egymással – az eredmény 
csak jó lehet. Vándorfi Győző érdeme, az 
ő kreativitásától, törődésétől függ, hogy 
Tihanyban a Dunántúli Diabetes Hétvé-
gék így működnek. Csak gratulálni lehet, 
s kívánni, hogy továbbra is így legyen.

HV

Nővér Akadémia
A Dunántúli Diabetes Hétvége (DDH) keretein belül 2015-ben jelent meg a 
Nővér Akadémia. Egyórás szakdolgozói szekciót 2002-ben szerveztek először, 
ebből nőtt ki a teljes délutánnyi szakmai program. Tematikáját a szakdolgo-
zókat, dietetikusokat megkérdezve, az őket érdeklő témákból állítják össze a 
szervezők. Állandó meghívott Halmos Tamásné, az MDT Szakdolgozói Szek-
ciójának volt elnöke. Főszervezője Stáhlné Tausz Katalin diabetológiai szak-
ápoló. Vele beszélgettünk.

– A program lényege, hogy az előadók 
a szakdolgozók nyelvén szólalnak meg. 
Az orvosi szekciók előadásainak nagy ré-
szét is értjük, de a Nővér Akadémia kife-
jezetten nekünk szól.

A pontszerző képzésnek számító dél-
utánon 5-6 előadást hallhatnak, illetve 
workshopon vehetnek részt a diabeto-
lógiai szakápolók, diplomás ápolók, die-
tetikusok, gyerekápolók, védőnők. Van, 
aki csak erre a programra érkezik, ám 
nagy részük a többnapos esemény egé-
szén jelen van. Idén 136 szakdolgozó je-
lentkezett a Nővér Akadémiára.

– Minden évben mások az aktuális 
témák, ami közös, hogy a diabeteshez 
szorosan kapcsolódnak, s bennünket, 
szakápolókat érintenek, érdekelnek legin-
kább. Idén a diabetes időskori gondozása, 

a diabetes tipizálása (ma már közel öt-
venféle típusa ismert) és a pandémia 
miatt előtérbe került telemedicina sze-
repel az előadások között. Érdekes témá-
nak ígérkezik a 2-es típusú cukorbetegek 
intenzív inzulinkezeléséről szóló előadás, 
ezen belül az a kérdés, hogyan lehetne 
egyszerűsíteni ezt a terápiát, amely a be-
tegeknek nagy terhet jelent és amelynek 
nagy a hipoglikémia-kockázata is. Be-
mutatnak nekünk egy új ketonszintmérő 
eszközt, amely egy csepp vérből pillana-
tok alatt megmutatja a ketonszintet, va-
lamint a diabetes érszövődményéről, a 
stroke-ról is hallhatunk előadást.

A Nővér Akadémia előadói orvo-
sok, dietetikusok, szakápolók. Amit a 
részt vevő szakdolgozók a legjobban 
kedvelnek ebben a programban, hogy 

kifejezetten nekik szól, az ő nyelvükön 
beszélnek az előadók, az őket érintő és 
érdeklő témákról.

Természetesen a szakmai kapcsolatok, 
a kapcsolatépítés, -erősítés színtere is a 
Nővér Akadémia, egymástól is tanulhat-
nak, tapasztalatot cserélhetnek az ország 
minden részéről jelen lévők. A DDH a 
kezdetektől az interaktivitásra törek-
szik, ez adja „családias” jellegét, amelyet 
a mára már nagy létszám mellett is meg 
tudott tartani. A három nap beszélgeté-
sekre, egymás jobb megismerésére is al-
kalmat ad.

Látszólag hierarchikus a kapcsolat 
orvos és szakápoló között, de a legtöbb 

helyen ma már a partneri kapcsolat a 
jellemző. A diabetológusok megbecsü-
lik és önálló feladatokkal látják el őket, 
megbíznak a tudásukban és támaszkod-
nak rájuk. Ráadásul tudvalevő, hogy a 
cukorbetegekkel a szakdolgozók kö-
zelebbi kapcsolatot tudnak kialakítani, 
mint az orvosok. A betegek velük ta-
lálkoznak először, gyakran őszintébben 
megnyílnak előttük. Az orvosok pe-
dig építhetnek az így szerzett informá-
ciókra is.

– Ha egy mondatban akarnám össze-
foglalni: segítő szerepünk van, a gondo-
zás alappillérei vagyunk.

HV

Az Egis pregabalin

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: 2022. 02. 24.H
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A Novo Nordisk 
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A diabetes mellitus klasszifikációja és a személyre 
szabott diabeteskezelés kérdései és lehetőségei
A diabetes mellitus olyan, hiperglikémiával járó szindrómának tekinthető, 
amelyet nem megfelelő kezelés esetében az életminőség drámai romlása mel-
let a korai halálozás jellemez. A diabetes mellitus is pandémiának tekinthető, 
amit jól mutatnak az alábbi számok.
Az International Diabetes Federation (IDF) 2021-es 10. Atlaszának adatai sze-
rint a Földön a cukorbetegek száma a 20–79 év közötti lakosságot illetően 537 
millió főre emelkedett. Ha a mai tendenciák folytatódnak, akkor ez a szám 
2030-ra 643 millióra nő. Európában 61 millió a cukorbetegek száma, Magyar-
országon több mint 700 000 diabeteses embert kezelnek valamilyen cukorbe-
tegségre ható gyógyszerrel. Minden bizonnyal 1 000 000 feletti a cukorbetegek 
száma hazánkban. A rossz életminőség és életkilátás nem törvényszerű, a sze-
mélyre szabott kezeléssel lehetővé válhat a szövődmények megelőzése, a ko-
rai halálozás elkerülése.

A diabetes mellitus jelenlegi 
klasszifikációja

A Magyar Diabetes Társaság ajánlása sze-
rint a diabetes kórisméjének megállapí-
tását követően mindenképpen törekedni 
kell a diabetes típusának meghatározá-
sára, a diabetes klasszifikációjára.

A diabetes mellitus etiológiai jellegű 
klasszifikációja alapján négy alapvető 
típus (1-es típusú diabetes mellitus, 2-es 
típusú diabetes mellitus, egyéb speciá-
lis típusok, gesztációs diabetes mellitus) 
különíthető el. A négy alaptípus nem 
homogén, több diabetest is magukba fog-
lalnak. Az egyéb speciális típusok közé 
tartoznak a béta-sejt-működés genetikai 

zavarai következtében kialakuló diabe-
tesek. Általánosságban igaz, hogy a cu-
korbetegség kialakulásában az örökletes 
tényezők és a környezet egyaránt szere-
pet játszik. A pontos patomechanizmust 
legtöbbször nem ismerjük. A béta-sejt-
működés genetikai zavarai következté-
ben kialakuló diabetesek esetében több 
diabetes kialakulásának okát ma már is-
merjük.

A klasszifikáció eszközei közül a leg-
több azonnal hozzáférhető. Jó egyéni és 
családi anamnézis, a fenotípus adatai-
nak pontos ismerete, pl. életkor, testsúly 
alapvető. Minden esetben szükség lenne 
a saját inzulinszekréciót tükröző C-pep-
tid-vizsgálatra – a vércukor, az inzulin, a 

C-peptid szimultán mérésére. Az 1-es tí-
pusú cukorbetegség gyanúja esetében a 
szigetsejtellenes autoantitestek vihetnek 
közelebb a diagnózishoz és szükséges 
más autoimmun betegség keresése. Mo-
nogénes diabetes gyanúja esetében az ún. 
MODY Calculator megadja ezen diabe-
testípus valószínűségét. Ezen applikáció 
szabadon letölthető. A molekuláris gene-
tikai vizsgálatok segítenek a monogénes 
diabetesek diagnosztizálásában.

A monogénes diabetesek 
mint a precíziós diabetológia 
iskolapéldái

A monogénes diabetesek, amelyek az 
egyéb speciális diabetesek csoportjába 
tartoznak egy gén egy vagy több hibája 
következtében alakulnak ki. Ma több 
mint 20 monogénes típust ismerünk. 
Az egyes monogénes diabetesek ritká-
nak tekinthetők, de összességükben már 
jelentős számot képviselnek, a diabe-
tesszindróma legalább 1–5%-át reprezen-
tálják. Jellemzően félrediagnosztizálják 
ezeket a cukorbetegeket, kezdetben 1-es 
vagy 2-es típusú diabetesnek tartják be-
tegségüket. A monogénes diabetesek 

Folytatás az 5. oldalon

Készítmény megnevezése
Az árak 2021. november 1-jétől érvényesek.

Termelői ár** Bruttó 
fogyasztói ár**

Emelt 
támogatási kategória 

(EÜ70 1., %)

Emelt 
támogatási 

összeg**

Térítési díj emelt 
támogatás 

esetén**

GALVUS 50 MG TABLETTA 
28x buborék csoma go lás ban 4 018 Ft 5 198 Ft 70 % 3 639 Ft 1 559 Ft

EUCREAS 50 MG/1000 MG FILM TABLETTA
60x buborék csomago lásban (pvc/pe/pvdc/alu) 8 169 Ft 9 994 Ft 70 % 6 996 Ft 2 998 Ft

EUCREAS 50 MG/850 MG FILM TABLETTA
60x buborék  csomago lásban (pvc/pe/pvdc/alu) 8 169 Ft 9 994 Ft 70 % 6 996 Ft 2 998 Ft

*Körültekintéssel alkalmazható GFR< 15 ml/perc/1,73 m2 esetén, a Galvus® készítmény 
2021. 06. 21-i keltezésű alkalmazási előirata szerint.

Az EUCREAS® 
1,1%-os HbA1c csökkenést eredményez1

alacsony hipoglikémia kockázatú2

testsúlysemleges2

idős korban is alkalmazható3

A GALVUS® 
a veseelégtelenség bármely stádiumában 
adható4,5,*

egyszeri 50mg vildagliptin 50ml/min 
GFR-érték alatt5

idős korban is alkalmazható5

Hivatkozások:
1. Bosi E. Et al. Diabetes Care 30 890-895, 2007
2. Ferrannini E et al: Fifty-two-week effi cacy and safety of vildagliptin vs. 

glimepiride in patients with type 2 diabetes mellitus inadequately controlled 
on metformin onotherapy; Diabetes, Obesity and Metabolism 2009;11: 
157-166.

3. EUCREAS alkalmazási előírás. 2021.06.21. www.ogyei.gov.hu/gyogysze-
radatbazis

4. Kothny Wet al. DOM 2012 14 1032-1039
5. GALVUS alkalmazási előírás. 2021.06.21. www.ogyei.gov.hu/gyogysze-

radatbazis

**Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon 
található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; szakmának; 
gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus 
gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. Bővebb 
információért kérjük 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/) honlapon. 
Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-
adat bázis; Gyógyszer neve: Eucreas/Galvus; Keresés indítása; ;  ikon vagy 
Alkalmazási előírás hiperlink.

Novartis Hungária Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47. • Tel.: 457 6500 • Fax: 457 6600 

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá! Nemkívá-
natos esemény bejelentésével kapcsolatban, kérem keresse Gyógyszerbiztonsági Részlegünket: safety.phhubu@novartis.com, tel.: + 36 1 457 6500 / 
Mellékhatás-jelentő vonal, fax: + 36 1 457 6600   •  RSdz3283/11.21  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2021. november 30.
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közé sorolhatók az ún. MODY-típusok, 
ma 14 MODY-diabetest ismerünk. Ezek-
nek eltérő a genetikája, a közös jellem-
zők mellett is eltérő a klinikai kép és a 
prognózis.

A leggyakoribb monogénes diabetesek 
3 fő megnyilvánulása:

1. HNF-1A, HNF-4A gének által kó-
dolt MODY-k általában 1-es típusú 
diabetes képében jelennek meg, je-
lentős lehet a hiperglikémia. Kli-
nikailag jellemző rájuk, hogy kis 
dózisú szulfanilurea általában elég-
séges a kezelésükhöz, nincs szük-
ség inzulinterápiára.

2. A GCK enzim heterozigóta, inakti-
váló mutációi következtében alakul 
ki a GCK-MODY, amelyet jellemez 
a születéstől észlelhető enyhe hi-
perglikémia. Legtöbbször nem 
igényel semmilyen gyógyszeres 
kezelést, legfeljebb terhesség vagy 
súlyos infekció esetén szükséges 
átmenetileg inzulinkezelés.

3. Az élet első 6 hónapjában kialakuló 
diabetesek mögött legtöbbször nem 
1-es típusú diabetes, hanem mo-
nogénes diabetes áll. Az ún. per-
manens neonatalis diabetes és a 
transiens neonatalis diabetes leg-
többször jól kezelhető nagy dózisú 
szulfanilureával, a korábban alkal-
mazott inzulinkezelésről a beteget 
át lehet állítani per os adagolható 
gyógyszerre.

A fenti kórképek esetében már sze-
mélyre szabott, hatékony és olcsó terápia 
alkalmazható. A monogénes diabetesek 
genetikai diagnosztizálása az irodalom 
szerint költséghatékonynak tekinthető.

A monogénes diabetesek 
diagnosztizálásának jelenlegi 
hazai lehetőségei

A Debreceni Egyetem Laboratóriumi 
Medicina Intézetében teremtették meg 
a monogénes diabetesek hazai diagnosz-
tizálásának lehetőségét. Létrejött az ún. 
MODY-génbank, és a klasszikus San-
ger-módszerrel vizsgálták a leggyako-
ribb MODY-géneket. Az elmúlt években 
a Klinikai Genetikai Tanszéken már az 
új generációs szekvenálással (NGS) le-
hetővé vált a leggyakoribb MODY-gének 
egyidejű analízise, 13 gént tudnak egy-
idejűleg vizsgálni.

A hazai MODY-genetikai eredmények 
2021-ben kerültek először nemzetközi 
közlésre. A közlemények jelentős szak-
mai figyelmet kaptak. A hazai adatok 
szerint Magyarországon a GCK-MODY 
a leggyakoribb monogénes diabetes.

Jelentős problémát jelent a hosszú, 
igen hosszú leletátfordulási idő.

A reklasszifikáció kérdései

A diabetes mellitus kórisméjének felállí-
tást követően időről időre szükséges le-
het áttekinteni az aktuális tipizálást. Ide 
tartoznak a következők:

1. A gesztációs diabeteses nőknél a 
terhesség után szükséges lenne az 
újbóli tipizálás. A gesztációs diabe-
tes nem etiológiai diagnózis, szülés 
után klasszifikáció lenne szüksé-
ges. Ez ma nem általános, pedig 
megelőzhető lenne számos anya 
esetében a 2-es típusú diabetes ki-
alakulása. A GCK-MODY leggyak-
rabban gesztációs diabetes képében 
jelentkezik. Ilyen esetben a szü-
lés után is megmarad az „enyhe” 
éhomi hiperglikémia.

2. A családi halmozódás felismerése 
felveti a reklasszifikáció szüksé-
gességét.

3. Szokatlan fenotípus, pl. sovány 
testalkatú, 2-es típusúnak tartott 
cukorbeteg esetében újbóli klasz-
szifikáció végzendő LADA, MODY 
irányába.

4. Ha az 1-es típusú cukorbetegnek 
tartott diabeteses páciens minimá-
lis inzulinadaggal is jól kezelhető, 
akkor újbóli tipizálás szükséges – 
C-peptid-vizsgálat, molekuláris ge-
netikai vizsgálat.

5. Ha az 1-es típusúnak tartott cukor-
betegnél jó C-peptid-szint észlel-
hető.

6. Ha atípusosnak tartjuk a diabetes 
klinikai képét.

A diabetológus-, 
a diabetológiaiszakápoló- és 
az edukátorképzés adta lehetőségek

Az aktuális helyzet elemzése

A diabetológus mint terápiás specia-
lista szerepel legtöbbször. A hangsúly 
a gyógyszerek kiválasztására kerül. 
A klasszifikáció ritkán szerepel a képzé-
seken, mivel legtöbben úgy vélik, hogy 
a klasszifikáció könnyű, nem szükséges 
foglalkozni vele. Az endokrinológusok 
esetében a diabetológiai gyakorlat meg-
szerzése nem követelmény. Ennek meg-
felelően az endokrinológusok többsége 
nem foglalkozik diabetológiával.

A diabetológiai szakápoló és eduká-
tor az egyik legfontosabb szereplője a 
cukorbetegek ellátásának. Képzésükben 
nem szerepelnek a klasszifikáció, re-
klasszifikáció problémái.

Javaslatok

• Az orvos- és szakápolóképzés egyete-
mein külön oktatni kellene a diabetes 
tipizálását.

• Az endokrinológus szakvizsga meg-
szerzéséhez szükséges lenne a diabe-
tológiai gyakorlat, a terápiás kérdések 
mellett a tipizálási kérdések kötelező 
ismerete.

• A szakápoló- és edukátorképzés kur-
rikulumába szükséges lenne beemelni 
a tipizálás oktatását. Az Egyesült Ki-
rályságban külön specialitás a Diabe-
tes Genetic Nurse. Ennek feltételeit 
hazánkban is meg lehetne teremteni.

• A háziorvosok kezelik a legtöbb cu-
korbeteget. Amennyiben a praxis-
közösségekben is lenne legalább egy 
diabetológiai licenccel rendelkező há-
ziorvos, akkor minden bizonnyal több 

diabeteses beteg klasszifikációja vál-
hatna valósággá.

Javaslatok

1. Valamennyi újonnan diagnosztizált 
cukorbeteg gyermeknél történjen 
molekuláris genetikai vizsgálat mo-
nogénes diabetes kizárása céljából. 
Becsléseink szerint ez évi 300 millió 
forintból működhetne.

2. Valamennyi olyan gyermeknél vagy 
felnőttnél, akinél a diagnóziskor az 
autoantitestek negatívak voltak, tör-
ténjen genetikai vizsgálat MODY irá-
nyába.

3. Valamennyi 1-es típusúnak tartott cu-
korbetegnél, akiknél jó C-peptid-szint 
észlelhető, történjen genetikai vizsgá-
lat MODY irányába.

4. Az aktuális életkortól függetlenül va-
lamennyi diabeteses betegnél tör-
ténjen genetikai vizsgálat MODY 
irányába, ha cukorbetegségüket az 
első 6 hónapban diagnosztizálják.

5. Valamennyi gesztációs diabeteses 
anyánál történjen szülés után reklasz-
szifikáció, majd évente OGTT.

6. Szükséges lenne a molekuláris gene-
tikai vizsgálatok gyorsítása. Jelenleg 
nagyon hosszú a leletátfordulási idő.

7. A diabetológus, endokrinológus, dia-
betológiai szakápoló és edukátor 
képzésében alapvető lenne a klasszi-
fikáció oktatása.

8. Optimális lenne, ha valamennyi pra-
xisközösségben dolgozna diabeto-
lógus. A diabetológusképzésükben 
kiemelt kellene hogy legyen a klasz-
szifikáció oktatása.

9. A diabetes diagnosztizálásakor min-
den beteg esetében legyen C-peptid-
vizsgálat és MODY Calculator adat.
Összességében elmondható, hogy 

a fenti javaslatok elfogadása jelentős 
egészségnyereséget adna betegeinknek.

Dr. Gaál Zsolt

A diabetes mellitus 
klasszifikációja és a személyre 
szabott diabeteskezelés 
kérdései és lehetőségei
Folytatás a 4. oldalról

A klinikumtól a felismerésen 
át a személyre szabott 
terápiáig (kerekasztal)

Az MDT Genetikai Munkacsoportja
péntek, 9.15–10.10 – Wimbledon terem

A hatályos Alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet honlapján (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/). 
Hatályos ár 2022.02.01-től, Diaprel MR 60 mg módosított hatóanyagleadású tabletta (30x): Közfi nanszírozás alapjául elfogadott ár: 1321 Ft, Támogatás összege: 444 Ft, Térítési díj: 877 Ft. 
Az árváltozások tekintetében kérjük, hogy ellenőrizze a http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/
pupha/Vegleges_PUPHA.html honlapon található információkat. 22/DIA60/2/AH/2  Lezárás: 2022.03.08.
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Szemléletváltás a 2-es típusú diabetes kezelésében
A közelmúltban egyértelmű paradigmaváltásnak lehettünk tanúi a diabeto-
lógiában. A kimeneteli mutatókat javító új antidiabetikumcsoportok megje-
lenése átírta a szakma kezelési algoritmusait, preferálva a kardiovaszkuláris, 
renális előnyt hordozó készítmények alkalmazását. Szükség volt ezekre a 
szerekre, hiszen 2-es típusú diabetesben (T2DM) a kardiorenális kórképek a 
leggyakoribb társbetegségek, és az eddig alkalmazott készítmények jó eset-
ben is legfeljebb csak semlegesnek bizonyultak ezen a területen. A korábbi, 
döntően glükocentrikus szemlélettel szemben kiteljesedett a holisztikus 
megközelítés. A betegek aktuális állapotát, társbetegségeit, szövődményeit, 
életkilátásait felmérve ajánlunk fel a számukra olyan kezelési lehetősége-
ket, amelyek túlmutatnak az elérendő glikémiás célokon.

A feladat az életminőség és az életkilátá-
sok javítása. Olyan készítményt, készít-
ményeket helyezünk előtérbe, amelyek 
képesek a kardiovaszkuláris, kardiorená-
lis betegségek kialakulásának, progresz-
sziójának gátlására, az ezzel kapcsolatos 

történések kockázatának csökkenté-
sére. A legújabb ajánlások ennek meg-
felelőn magas kockázatú betegeknél 
már a HbA1c-értéktől függetlenül is ja-
vasolják olyan GLP-1-receptoragonista 
vagy SGLT-2-gátló alkalmazását, amely 

CVOT és való élet vizsgálatokban ha-
tékony fegyvernek bizonyult a kardio-
vaszkuláris, kardiorenális szövődmények 
elleni harcban.

Tudjuk, hogy betegeink multifaktoriá-
lis kezelése mellett is számolnunk kell a 

„maradék kockázattal”, amelynek egyik 
rossz prognózisú összetevője a szívelég-
telenség. Ezen a területen áttörést hoz-
tak azok a CVOT vizsgálatok, amelyek 
empa-, kana- és dapagliflozin esetében 
is szignifikáns preventív hatást igazoltak. 
Az ADA 2022-es ajánlása T2DM-es bete-
geknél a kiindulási és egyéni cél-HbA1c-
től, a metforminhasználattól függetlenül 
az ASCVD vagy annak magas kockázata 
esetén első vonalbeli kezelésként ajánlja 
az SGLT-2-i és/vagy GLP-1-RA alkalma-
zását. Szívelégtelenség jelenléte esetén 
SGLT-2-i a preferált. (A szakmai ajánlás 
még nem mutatkozik meg a magyar fi-
nanszírozási szabályokban!)

A Magyarországon elérhető készítmé-
nyek közül a dapagliflozin előnyös voltát 
a DECLARE-TIMI és a DAPA HF vizs-
gálatok igazolták. Az empagliflozin az 
EMPAREG-OUTCOME és az EMPREOR-
Reduced vizsgálatokban bizonyított. 
A diabetes kezelése kapcsán eddig is 
igyekeztünk védeni a vesét, azonban 
egy dapagliflozinnal végzett vizsgálat, a 
DAPA-CKD (The Dapagliflozin And Pre-
vention of Adverse outcomes in Chronic 

Kidney Disease) új előnyöket igazolt a 
dapagliflozin alkalmazásával. A vizsgálat 
eredményei alapján a dapagliflozinkeze-
lés eddig soha nem tapasztalt mértékben 
csökkentette a veseelégtelenség és a kar-
diovaszkuláris, illetve renális halálozás 
kockázatát krónikus vesebetegeknél a 
Ⅲ. fázisú DAPA-CKD vizsgálatban. A da-
pagliflozin az első gyógyszerkészítmény, 
amely jelentősen meghosszabbította a 
2-es típusú diabetesben szenvedő, illetve 
a nem diabeteses krónikus vesebetegek 
túlélését egy renális végpontú, beteg-
ség-kimeneteli vizsgálatban. A vizsgá-
latot idő előtt leállították a független 
Data Monitoring Committee ajánlásá-
nak megfelelően, mert nagyfokú haté-
konyságot állapítottak meg az interim 
elemzés során. A DAPA-CKD egy 4304 

20 éve az elsõ áttörést jelentõ terápia, mely lassítja a
CKD progresszióját a T2D és nem diabéteszes betegeknél1-3

VÉDJE MEG
AZ ÉLETET!

A VESEFUNKCIÓ ROMLÁS, AZ ESRD ÉS A RENÁLIS, 
VAGY CV HALÁLOZÁS ÖSSZESSÉGÉNEK 
KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSÉVEL4

A FORXIGA igazoltan csökkenti a SZÍVELÉGTELENSÉG MIATTI HOSPITALIZÁCIÓ, 
ill. a NEFROPÁTIA progressziójának kockázatát T2D betegeknél több CV kockázati 
tényező fennállása, vagy meglévő CV betegség esetén5

A FORXIGA az ELSŐ SGLT2-gátló, mely jóváhagyott indikációval rendelkezik a
tünetekkel járó, krónikus, csökkent ejekciós frakcióval társuló SZÍVELÉGTELENSÉG
kezelésére T2D és nem diabéteszes felnőtt betegeknél1,6-8

A FORXIGA az ELSÕ és EGYETLEN SGLT2-gátló, mely jóváhagyott indikációval 
rendelkezik a KRÓNIKUS VESEBETEGSÉG kezelésére T2D és nem diabéteszes 
felnõtt betegeknél ≥25 ml/perc GFR érték mellett1,6-8

ÚJ

Rövidítések: CKD=krónikus vesebetegség; T2D=2-es típusú diabétesz; ESRD: 
végstádiumú vesebetegség; CV=kardiovaszkuláris; GFR=glomerulus fi ltrációs ráta; SGLT2-
gátló=nátrium-glükóz kotranszporter 2 gátló.

Referenciák: 1. FORXIGA alkalmazási előírás; 2. Breyer MD et al. Nat Rev Drug 
Discov. 2016;15(8):568–588.; 3. Tuttle KR. Lancet Diabetes Endocrinol. 2021;9(1):3–5.; 4. 
Heerspink HJL et al. N Engl J Med. 2020;383(15):1436–1446.; 5. Wiviott SD et al. N Engl 
J Med. 2019;380(4):347-357; 6. Invokana alkalmazási előírás; 7. Jardiance alkalmazási 
előírás; 8. Steglatro alkalmazási előírás

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

FORXIGA® (dapaglifl ozin) 5 mg; 10 mg fi lmtabletta
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” megadása, a „KERESÉS 
INDÍTÁSA”, EMA ikon vagy  hiperlinkre történő kattintás.

A FORXIGA® 10 mg fi lmtabletta a szívelégtelenség és krónikus vesebetegség 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.
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1117 Budapest, Alíz utca 4. B ép. 1. em.

Tel:  +36-1-883-6500, www.astrazeneca.hu
HU-4133
Lezárás dátuma: 2021.08.23.

FORXIGA® 5 mg fi lmtabletta, 30x. Bruttó fogyasztói ár: 12 839 Ft, Társadalombiztosítási 
támogatással nem rendelkezik.
FORXIGA® 10 mg fi lmtabletta, 30x. Bruttó fogyasztói ár: 12 839 Ft, Támogatás összege: 8 
987 Ft, Térítési díj: 3 852 Ft, Emelt támogatási kategória: 70%, Indikációs pont: EÜ70 1.

Folytatás a 7. oldalon

AstraZeneca tudományos 
szimpózium – 

Szemléletváltás a 2-es típusú 
diabetes kezelésében

Üléselnök: Prof. dr. Wittmann István
péntek, 11.40–12.25 – Wimbledon terem
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Percenként mérő, folyamatos cukormonitorozó 
rendszert dobott piacra a 77 Elektronika Kft.
A cukorbetegek és kezelőorvosaik is részletesebb képet kaphatnak a szerve-
zet cukorháztartásáról annak a folyamatos cukormonitorozási rendszernek 
köszönhetően, amelyet a száz százalékban magyar tulajdonú 77 Elektronika 
Kft. dobott piacra márciusban. A mobilapplikációval összehangolható glü-
kózszenzor képes a nap 24 órájában percenként új cukorértéket mérni a 
betegnek, aki azonnal megoszthatja eredményeit orvosával vagy családtag-
jával. A készüléket 2022. március 11-én mutatták be a Magyar Tudományos 
Akadémián rendezett szimpóziumon. A rendezvény a Magyar Diabetes Tár-
saság szakmai támogatásával valósult meg.

A GlucoMen Day folyamatos cukormoni-
torozási rendszer bevezetése alkalmából 
megrendezésre kerülő szakmai szimpó-
ziumon a 77 Elektronika Kft. vezetőségi 
tagjai mellett részt vett és felszólalt prof. 
dr. Wittmann István, a Magyar Diabetes 
Társaság elnöke, dr. Alessandro Borghesi, 
a Menarini Group globális marketing-
menedzsere, előadást tartott dr. Kocsis 
Győző, a Magyar Diabetes Társaság Inzu-
linpumpa Munkacsoportjának elnöke és 
prof. dr. Várkonyi Tamás, a Magyar Dia-
betes Társaság főtitkára is.

A rendezvényen elhangzott, hogy Ma-
gyarországon az ujjbegyszúrásos vér-
cukorszint-ellenőrzést elsőként a 77 
Elektronika Kft. tette széleskörűen el-
érhetővé a cukorbetegek számára. 
A Dcont® vércukormérő-termékcsaládot 
fejlesztő és gyártó, száz százalékban ma-
gyar tulajdonú 77 Elektronika cégcso-
port a mai napig vezető szerepet tölt be a 
magyarországi vércukormérő-piacon. Az 
általuk fejlesztett vércukormérő-termék-
család egyes típusai egyedülálló módon 
képesek magyar nyelven, szóban is kom-
munikálni a betegekkel. A Dcont® csa-
lád legújabb típusai elsőként a világon 
±8 százalékos hibahatáron belüli, közel 
klinikai laboratóriumi pontosságú vér-
cukormérést tesznek lehetővé az otthoni 
önellenőrzés során. Az „okos” vércu-
kormérő készülékeik pedig összekap-
csolhatók a szintén a cég által fejlesztett 
telemedicinás rendszerrel is.

Valós idejű, folyamatos visszajelzés

A szimpóziumon részt vevők elmond-
ták, hogy a magyar hi-tech vállalat 2022. 

márciustól tovább bővíti a cukorbetegség 
kezelését megkönnyítő eszközportfo-
lióját és az olasz A. Menarini Diagnos-
ticsszel együttműködve itthon is piacra 
dobták a GlucoMen Day folyamatos cu-
kormonitorozási rendszert (continuous 
glucose monitor, CGM).

A két, orvosdiagnosztikai eszközöket 
fejlesztő és gyártó cég együttműködése 
kézenfekvő volt, hiszen a közös értéke-
sítési tevékenységük évtizedekre nyúlik 
vissza. A Menarini Diagnosticsszel kötött 
korábbi megállapodásnak köszönhetően 
a 77 Elektronika által fejlesztett UriSed 
vizeletautomata-laboratórium meghódí-
totta a nyugat-európai piacot, és a vál-
lalat számára néhány éven belül jelentős 
világpiaci részesedést eredményezett – 
fejtette ki Zettwitz Sándor, a 77 Elektro-
nika ügyvezetője.

A GlucoMen Day valós idejű, percen-
kénti mérést tesz lehetővé, így dinamikus 
információt nyújt a glükózszint-válto-
zás sebességéről és irányáról. A szenzor 
egyszerűen viselhető, fájdalommentes 
felhelyezést tesz lehetővé, mivel (tro-
kár) bevezetőtű-mentes, így könnyedén 
felhelyezhető és eltávolítható. Az auto-
matikus belövő – a hagyományos kanül-
tűbelövővel ellentétben – lehetővé teszi 
a szenzor gyors és fájdalommentes fel-
helyezését. A szenzor hosszú élettartamú, 
14 napon keresztül is képes mérni a glü-
kózszintet a nap 24 órájában.

A GlucoMen Day CGM alkalmazás 
lehetővé teszi, hogy a beteg riasztáso-
kat állítson be rajta, amelyek jelzik, ha 
olyan esemény történik, amely figyelmet 
igényel, például alacsony vagy magas 
glükózszint, csökkenő vagy emelkedő 

glükózszint, illetve alacsony vagy ma-
gas előre jelzett glükózszint.

A rendszer a GlucoLog felhőalapú 
platformmal áll valós adatkapcsolatban, 
így az orvosok és gondozók a beteggel 
egy időben kísérhetik nyomon a páciens 
glikémiás trendjét. Emellett a szülő szá-
mára a GlucoLog T3 alkalmazás azt is le-
hetővé teszi, hogy valós időben nyomon 

követhesse gyermeke GlucoMen Day 
CGM-jét.

A készülék rendkívül környezetbarát, 
alacsony műanyag- és akkumulátorfo-
gyasztással bír. A GlucoMen Day bármi-
lyen eszközről elérhető, használatával az 
összes CGM-adat könnyen kezelhető és 
elemezhető.

A készülék használatáról oktatóanya-
gok és útmutatók a www.cgms.hu honla-
pon érhetőek el.

A GlucoMen Day CGM már megvásá-
rolható a 77 Elektronika Kft. szaküzleté-
ben és webáruházában.

A Magyar Tudományos Akadémián rendezett szimpózium résztvevői: 
dr. Alessandro Borghesi, a Menarini Group globális marketingmenedzsere, 
dr. Kocsis Győző, a Magyar Diabetes Társaság Inzulinpumpa Munkacsoportjának 
elnöke, prof. dr. Wittmann István, a Magyar Diabetes Társaság elnöke, 
prof. dr. Várkonyi Tamás, a Magyar Diabetes Társaság főtitkára és 
Szabó Barnabás, a 77 Elektronika fejlesztési igazgatóhelyettese

betegen végzett, nemzetközi, multicent-
rikus, randomizált, kettős vak vizsgálat, 
amelyet úgy terveztek, hogy értékelje a 
dapagliflozin 10 mg kezelés hatásosságát 
placebóval szemben olyan, T2DM-ben 
szenvedő vagy nem diabeteses, 2–4. stá-
diumú CKD-s betegeknél, akiknél emel-
kedett a vizeletben az albuminexkréció. 
A dapagliflozinkezelést napi egyszeri 
dózisban alkalmazták a standard kezelés 
mellett. Az összetett elsődleges végpont 
a veseműködés romlása, illetve a halálo-
zási kockázat (a meghatározás szerint az 
eGFR ≥50%-os romlása, ESRD, vagy CV, 

illetve renális halálozás) volt. A másod-
lagos végpontok között találjuk az ösz-
szetett renális végpont (tartós, ≥50%-os 
eGFR-csökkenés, ESRD és renális halá-
lozás) első megjelenéséig eltelt időt, a CV 
halálozás, hHF, illetve bármely okból be-
következő halálozás összetett végpontját. 
A vizsgálatot 21 országban végezték, és 
az összefoglaló eredményeket 2020 júliu-
sában jelentették be. Az összetett elsőd-
leges végpontot illetően a dapagliflozin a 
standard kezelés mellett alkalmazva 39%-
os, szignifikáns relatívrizikó-csökkenést 
mutatott az elsődleges összetett vég-
pont tekintetében a placebóhoz képest 
(p<0,0001). Az abszolút rizikócsökkenés 
(ARR) 5,3% volt a vizsgálat 2,4 éves kö-
vetése során. Az eredmények 2-es típusú 

diabetesben szenvedő és nem diabete-
ses betegek esetén egyaránt megfigyel-
hetők voltak. A vizsgálatban emellett 
minden másodlagos végpont is teljesült, 
beleértve a bármely okból bekövetkező 
halálozás 31%-os, szignifikáns relatívrizi-
kó-csökkenését is (ARR=2,1%, p=0,0035) 
placebóval szemben. A dapagliflozin biz-
tonságossága és tolerálhatósága össz-
hangban állt a gyógyszer részletesen 
tanulmányozott biztonságossági pro-
filjával. A vizsgálat során a dapagliflo-
zinkezelésben részesült betegek kisebb 
arányban tapasztaltak súlyos, nemkívá-
natos eseményt (29,5%), mint a placebót 
kapó betegek (33,9%). Érthető ezek után, 
hogy szintén a 2022-es ADA-ajánlásban 
krónikus vesebetegség fennállása esetén 

az albuminuria meglététől függetlenül 
SGLT-2-i adását javasolják a renális vé-
delem miatt. T2DM és albuminuriával 
nem járó CKD esetén GLP-1-RA és/vagy 
SGLT-2-i a preferált választás.

A diabetológia fegyvertára az elmúlt 
években új és hatékony készítmények-
kel bővült, amelyek a társszakmák (kar-
diológia, nefrológia) lehetőségeit is 
bővítik. A feladat adott. Az orvos-be-
teg találkozások kapcsán az orvos szá-
mos szempont ismeretében a beteggel 
egyeztetve dönt a terápia meghagyásá-
ról vagy módosításáról. Az új készítmé-
nyekkel végzett vizsgálatok eredményei 
meggyőzőek. Bőségesen elegendők a be-
tegek meggyőzéséhez is.

Dr. Sudár Zsolt

Szemléletváltás a 2-es típusú 
diabetes kezelésében
Folytatás a 6. oldalról

77 Elektronika tudományos 
szimpózium – GlucoMen 

Day – a Diabetes Control új 
eszköze Magyarországon

Üléselnök: Prof. dr. Várkonyi Tamás 
péntek, 14.50–15.35 – Wimbledon terem

DCM Rendszer®: A valós idejű terápiakövetés
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Lipodisztrófia-szindrómák
A lipodisztrófia-szindrómákkal kapcsola-
tos első megfigyelés 1885-ből származik, 
egy felső testfelet érintő, mai nomenk-
latúra szerint parciális lipodisztrófiának 
megfelelő kórkép került leírásra egy 12 
éves lánynál.1 Definícióját tekintve a li-
podisztrófiák (LD) egy heterogén beteg-
ségcsoportot jelentenek, amelyekben 
közös pont a zsírszövet szelektív hiánya 
bizonyos testtájakon.2,3,4 Abban az eset-
ben, ha a zsírszövet hiánya csak az alsó, 
vagy csak a felső testfelet érinti, parciá-
lis LD-ről, amennyiben testszerte jelen 
van a zsírszövet hiánya, generalizált LD-
ről beszélünk. A zsírszövet hiánya lep-
tinhiányt eredményez, amely hormon 
fontos szerepet játszik a zsíranyagcsere, 
valamint az étvágy és a jóllakottság hosz-
szú távú szabályozásában. A betegség 
etiológiája is heterogén, vannak gene-
tikailag determinált, családi halmozó-
dást mutató (familiáris/kongenitális) és 
szerzett formák, utóbbiak például au-
toimmun jelenségekhez, betegségekhez 
(pl. HIV) kötődhetnek. A lipodisztrófiák 
nagyon ritka betegségek, a gyakoriság 
becslések alapján 3 fő/millió körüli lehet. 
Ezen belül a generalizált LD-k a ritkább 
kórképek (0,23–0,96 eset/millió fő), az 
esetek nagyobb részét (1,67–2,8 eset/mil-
lió fő) a parciális LD-k adják.4

A leggyakoribb lipodisztrófia-formák 
felosztását mutatja az 1. táblázat.

A klinikum jellegzetessége a betegek 
fenotípusa mellett az anyagcsere-rend-
ellenességek gyakori volta. Gyakori a 
kifejezett inzulinrezisztencia, a következ-
ményes hyperinsulinaemia, acanthosis 
nigricans, a máj szteatózisa, hepatome-
gália jelenléte, lehetséges akár cirrózis 
kialakulása, kifejezett hypertriglyce-
ridaemia, akut pancreatitis gyakoribb 
volta, cukorbetegség, izmos végtagok, 
flebomegália (látványosan kidudorodó 
vénák jelenléte), komplex gonád- és en-
dokrin zavarok jelenléte (pl. policisztás 
ovárium szindróma) is.5,6,7 A betegség 
veseérintettséggel is járhat, pl. protein-
uria, veseelégtelenség is kialakulhat. Az 

érintett betegek kardiovaszkuláris koc-
kázata magas. Jellegzetes a nehezen beál-
lítható, ugyanakkor ketoacidózisra nem 
hajlamos cukorbetegség.7,8 Emiatt az 
egyébként 2-es típusú diabetesnek meg-
felelő kórkép esetében is gyakran kap-
nak a betegek inzulint, ebben az esetben 
is jellegzetes a magas inzulinigény.

A diagnózis lehetősége elsősorban a 
fizikális vizsgálat, a betegek jellegzetes 
megjelenése alapján merül fel. Differen-
ciáldiagnosztika szempontjából az alábbi 
kórképek jelentősége kiemelt:2,4

Cachexiával járó kórképek:
• anorexia nervosa,
• malnutríció,
• malabszorpció,
• hyperthyreosis,
• kezeletlen cukorbetegség,
• tumoros cachexia,
• mellékvese-elégtelenség,
• AIDS-hez társuló cachexia,
• Cushing-kór.
Egyéb, ritka kórképek: progé-

ria, lipomatosisok, Werner-szindróma, 
leprechaunizmus, Rabson–Mendenhall-
szindróma stb.

A fizikális vizsgálat részét kell, hogy 
képezze a zsíreloszlás vizsgálata. Ezt leg-
jobban reprodukálható módon a bőr-
redők vatagságának lemérésével lehet 
elvégezni, standard helyeket (pl. bicepsz, 
tricepsz felett, szubszkapuláris redőt, 
szuprailiakális redőt, combot, vádlit) le-
mérve. A mérések a feltételezett generali-
zált vagy parciális jelleget is megerősítik. 
A vizsgálat kapcsán kifejezett acanthosis 
nigricanst és nagyobb májat is találha-
tunk, az esetek egy részében lipomák is 
jelen lehetnek nagyobb számban.6

Diabetológusként valószínűleg nehe-
zen beállítható, esetleg az inzulinrezisz-
tencia miatt spontán hipoglikémiákban 
szenvedő, hypertriglyceridaemiás, zsír-
májjal rendelkező betegek esetén me-
rülhet fel LD szindróma lehetősége, 
ugyanakkor általában a betegek megjele-
nése rendelkezik nagy diagnosztikus ér-
tékkel. A kongenitális/familiáris formák 

egy jelentős részében vannak ismert ge-
netikai eltérések, ezek kimutatása jelen-
leg rutinvizsgálatként külföldön elérhető, 
de van elvi lehetőség hazánkban történő 
vizsgálatukra is.

A kórkép diagnózisának nehézsége 
után a kezelés nehézségeivel kell szem-
besülnünk. A betegség nehezen reagál 

szokványos antidiabetikumokra, így 
metforminra, inzulinra. Tiazolidindion 
nálunk nem elérhető, SGLT-2-gátlók és 
GLP-1-agonisták vonatkozásában kevés 
a tapasztalat. A kezelés oki kezeléséhez 
legközelebb a rekombináns leptin (met-
releptin) pótlása áll.7

Dr. Molnár Gergő

1. táblázat. A leggyakoribb lipodisztrófia-formák felosztása (Garg alapján2)

Generalizált Parciális Egyéb

Kongenitális/familiáris Kongenitális generalizált LD Familiáris parciális LD Egyéb familiáris LD

Szerzett Szerzett generalizált LD Szerzett parciális LD Egyéb szerzett LD
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DDH 25 Jubileumi fotózás  
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Az elmúlt 25 rendezvény mindig új 
barátságok születésének, meglévők 
elmélyülésének volt tanúja. Ebből 
szeretnénk most egy pillanatképet 
visszaadni a kiállítótér sarkában. 

Keressék fel barátaikkal, örökítsék 
meg a jubileumi pillanatot!

Tagdíjfizetési 
lehetőség

A rendezvény ideje 
alatt a Média Caféban 
segítséget nyújtunk 

tagdíjának helyszínen 
történő bankkártyás 
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