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VÉRCUKORKONTROLL

Jelenlegi számunkban néhány szakmai újdonságra hívjuk fel figyelmet. Rendhagyó módon 

online jelenik meg ez a szám, de nagyon bízunk abban, hogy rövidesen az érdeklődők a 

nyomtatott változatot is kézbe vehetik munkahelyükön vagy különböző rendezvényeken. 

Napjainkban a COVID-járvánnyal összefüggésben fontossá vált, hogy minden lehetséges 

módon csökkentsük a fertőzés terjedését. Az egészségügyben az orvos-beteg személyes ta-

lálkozást adott esetben célszerű kiváltani valamely infokommunikációs rendszer alkalmazá-

sával. Ennek jogszabályi hátterét a hatóság 2020. szeptemberében megteremtette. Rosta 

László dr. rövid közleményében áttekinti ezeket a módozatokat, felhívva a figyelmet arra, 

hogy mind a diabetológia, mind a háziorvoslás területén érdemes ezekkel a lehetőségekkel 

élni. 

A Dcont.hu internetalapú, telemedicinális rendszer (Dcont® eNAPLÓ) a vércukor-önellenőr-

zést rendszeresen végző cukorbetegek gondozását támogatja. A második közlemény ösz-

szegzi a Dcont® eNAPLÓ első 10 évének tapasztalatait, a közel 10 millió mérési eredmény 

megoszlását. Az adatok ismét fókuszba állítják ezt a telemedicinális rendszert, amely – más 

megoldások mellett – sokban segíti a cukorbeteggondozást.

A ketózis, a ketoacidózis a cukorbetegség viszonylag hirtelen kialakuló szövődménye lehet, 

időben történő felismerése nagy jelentőségű, erre hívja fel a figyelmet Blatniczky László dr. 

írása. Kialakulására elsősorban gyermek- és serdülőkorban, 1-es típusú diabetesben szenve-

dők körében lehet számítani. Hazánkban is rövidesen elérhetővé válik a keton-meghatározást 

biztosító, önellenőrzést lehetővé tévő célkészülék, amely használata a vércukor-önellenőrzés 

mellett ajánlott, remélve azt, hogy ez a módszer csökkenteni fogja a súlyos, életveszélyes 

anyagcsere-kisiklásokat.

Hazánkban a cukorbeteg-gondozás terén dolgozó kollégák már nagyon várták a szakmai 

irányelv megújítását. A negyedik kézirat a 2020. júliusában megjelent irányelv legfontosabb 

újdonságára, a 2-es típusú diabetes antihyperglykaemiás gyógyszeres kezelésében követen-

dő új lehetőségekre hívja fel a figyelmet.

Fogadják szeretettel a kiadvány jelenlegi számát. 

                                                                                                    Prof. Dr. Jermendy György
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10 ÉV, 10 MILLIÓ ADAT 

A VÉRCUKOR-ÖNELLENŐRZÉST VÉGZŐ CUKORBETE-
GEK SZÁMÁRA KIFEJLESZTETT TELEMEDICINÁLIS TÁMO-
GATÁS (DCONT® eNAPLÓ) TAPASZTALATAI

A Dcont.hu internetalapú, telemedicinális rendszer (Dcont® eNAPLÓ) a vércukor-önelle-

nőrzést rendszeresen végző cukorbetegek gondozását támogatja átlagok, tendenciák, mérési 

naplók, grafikonok, statisztikai adatok megjelenítésével. A fejlesztés az Intellimed Kft. és a  

77 Elektronika Kft. közös projektjének keretein belül történt, 2010-től kezdődően a Dcont.hu  

a 77 Elektronika Kft. kizárólagos tulajdonát képezi.  A Dcont® eNAPLÓ használatával kapcsola-

tos kezdeti tapasztalatokról, az első öt év eredményeiről korábban már beszámoltunk (1). Úgy 

gondoltuk, hogy a telemedicinális rendszerek igénybevétele a betegellátás minden területén 

előtérbe fog kerülni a 2020 tavaszán kialakult járványügyi helyzetből adódóan. Ezért dön-

töttünk úgy, hogy összegezzük a Dcont® eNAPLÓ első 10 évének tapasztalatait és az adatok 

közreadásával ismét fókuszba állítjuk azt a telemedicinális rendszert, amely – más megoldások 

mellett – sokban segíti a cukorbeteggondozást. 

A vizsgálat időtartama alatt használatos vércukormérők mindegyike (Dcont® PERSONAL, 

Dcont® START, Dcont® OPTIMUM, Dcont® OPTIMUM PLUSZ, Dcont® PARTNER, Dcont® IDEÁL, 

Dcont® TREND, Dcont® HUNOR, Dcont® MAGOR, Dcont® NEMERE, Dcont® MONDA, Dcont® 

NOVUM, Dcont® ETALON) rendelkezett/rendelkezik egy optikai adapterrel (újabb változatok-

nál USB csatlakozási vagy okostelefonon keresztüli feltöltési lehetőséggel), amely biztosítja a 

telemedicinális rendszerhez történő, internetalapú csatlakozást, az adatfeltöltés (mérési ered-

mény, mérés időpontja) automatikus, a szolgáltatás ingyenesen hozzáférhető. Az automatikus 

adatfeltöltés kizárja azt, hogy a mérési eredmény a mérést követően manipulálható legyen. 

Kezdetben csak a beteg életkora és neme került rögzítésre, később jelölhető volt a diabetes 

típusa, tartama, kezdetének időpontja és terápiája (hatástani csoportok szerint). A feltöltött 

vércukoradatokból átlag, szórás, tendencia-görbék, mérési naplók, grafikonok állíthatók elő, 

amelyeket a beteg megtekinthet, azokat kinyomtatva orvosának megmutathatja. A vércukor-

mérő készülékek műszaki tartalma fokozatosan bővült, a termékcsalád legutóbbi változatai 

rendelkeznek a különböző időtartamú átlagszámítás, a hypoglykaemia-kockázat és a HbA1c-ér-

ték becslésének lehetőségével. A Dcont® ETALON további új funkciókat tartalmaz (beállítható 

önellenőrzési rendszer, étkezés utáni vércukormérés időpontjának beállítása, hypoglykaemia 

utáni ismételt mérésre történő figyelmeztetés, éhomi/étkezés előtti és étkezés utáni vércu-

kormérési eredmények jelölése, az étkezés és az inzulinadás időpontjának rögzítése, kezelési 

célérték elérésének jelzése színes LED-világítással). A Dcont® eNAPLÓ lehetőséget biztosít arra 

is, hogy – kölcsönös egyetértés esetén – a kezelőorvos és a beteg elektronikus üzenetet (e-mail) 

küldjön egymásnak, ill. felhatalmazás esetén az adatokat a kezelőorvos online is elérheti.
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A Dcont® eNAPLÓ adatbázis elemzését a 2010. július 16. és 2020. február 15. közötti 

közel 10 éves periódusban végeztük el (2). Csak azokat a betegeket vontuk be az értékelésbe, 

akik alapvető felhasználói adataikat megadták (nem, életkor) és a rendszerben legalább 10 

feltöltött vércukormérési adattal rendelkeztek. Miután az értékeléshez számszerű adatra volt 

szükségünk, a mérési határ alatti és feletti adatokat az összesítő analízisbe nem vontuk be. 

Vizsgálatunk során az adatvédelmi előírásokra tekintettel voltunk, csak betegcsoportok jellem-

zőit adjuk meg. 

A 9 859 276 vércukormérési eredményt 8 190 rendszeres felhasználó (2 638 nő, 5 552 

férfi) töltötte fel, a nők 3 316 752 mérési eredménnyel, a férfiak 6 542 524 vércukorértékkel 

rendelkeztek. Az egy főre eső átlagos feltöltés (~1 200/fő) közel azonos volt férfiak és nők 

körében.

A betegek életkora a vizsgálatkor 42,6±19,2 év (férfiak: 44,7±18,4 év; nők 38,2±20,1 

év) volt (szélső értékek 1-94 év). A betegek életkora a Dcont® eNAPLÓ-ra történő regisztráci-

ókor 41,3±19,4 év (férfiak: 43,4±18,6 év; nők: 36,7±20,4 év, szélső értékek 1-88 év), míg  

a diabetes kezdetekor 34,1±18,8 év (férfiak: 36,4±18,4 év; nők: 29,6±18,9 év, szélső értékek 

1-86 év) volt. Kisgyermekek esetén – értelemszerűen – a feltöltéseket a szülők végezték.

A felhasználók között 1-es típusú diabetesben szenvedett a betegek többsége (n=3 670; 44,8%), 

bár 2-es típusú diabeteses beteg csak minimálisan kisebb számban (n=3 438; 42,0%) szerepelt 

a rendszerben; 1 082 beteg esetében (13,2%) a diabetes-típust illetően nem áll rendelkezésre 

adat. 

A felhasználók életkor és diabetes-típus szerinti megoszlása arra utal, hogy a fiatal cu-

korbetegek (életkor 10-19 év) is jelentősebb arányban szerepeltek a felhasználók között, de 

1-es típusú diabetes esetén egy másik csúcs is jól azonosítható 35-40. életév körül. A 2-es típu-

sú diabetesben szenvedők életkori csúcsa az 60-69. életév közé esett (1. ábra). 

1.ábra. A felhasználók (n=8 190) életkor és diabetes-típus szerinti megoszlása
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A mért vércukorértékek medián értéke 7,8 mmol/l volt (férfiak: 7,7 mmol/l, nők: 7,9 
mmol/l, p <0,001). A vércukorértékek megoszlását férfiak és a nők esetében a 2. ábra tünte-
ti fel. Látható, hogy a férfiak közel kétszer több mérési adattal rendelkeztek, mint a nők, az 
oszlopdiagram azonban azonos jelleggel férfiak és nők esetében is balra tolt, a kezelési célnak 
megfelelően.

A legtöbb felhasználó (3 648 beteg) csak inzulinkezelésben részesült (feltöltések száma: 7 

141 128), az orális készítmény + inzulinterápián lévő felhasználók száma 1 044 fő volt (feltöltések 

száma: 1 202 358). Csak orális antidiabetikus kezelésben részesült 1 622 beteg (feltöltések szá-

ma 488 628), önmagában diétás előírást tartott 689 fő (feltöltések száma 220 822), nem inzulin-

természetű injektábilis készítményt használt 123 beteg (feltöltések száma 46 075)   (1. táblázat)  

DIABETES TERÁPIÁJA  FELHASZNÁLÓK        FELHASZNÁLÓK  BEVITT ADATOK

    száma (n)        aránya (%)  száma (n)

CSAK DIÉTA   689 8,4 220 822

ORÁLIS SZEREK 1 622 19,8 488 623

ORÁLIS SZEREK + INZULIN  1 044 12,7  1 202 358

INZULIN 3 648 44,5      7 141 128

INJEKTÁBILIS, NEM INZULIN    123 1,5 46 075

NINCS ADAT 1 064 13,1 760 265

ÖSSZESEN 8 190        100,0 9 859 276

2. ábra. A férfiak és nők mérési eredményeinek megoszlása (férfiak mérési száma: 6 542 524, nők mérési száma: 

3 316 752)

1. táblázat. A regisztrált betegek megoszlása a diabetes terápiája szerint
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A rendszerben szereplő betegek közül 1 615 fő (19,7%) engedélyezte, hogy adataikat a kezelő 

orvosuk is láthassa.

Az adatbázis különösen értékes adatokat tartalmazott a hypoglykaemiákkal kapcsolat-

ban, ezeket külön publikációkban közöljük (3).

A jelenlegi adataink nagy esetszámmal, tíz évre terjedő adatgyűjtéssel megerősítik a 

korábbi megfigyeléseink eredményét: a Dcont® eNAPLÓ rendszere a betegek számára könnyen 

kezelhető, az azonnal rendelkezésre álló grafikák, kimutatások, statisztikák megkönnyítik az 

anyagcserehelyzetről történő tájékozódást. A rendszer segíti a kezelőorvos munkáját is, aki 

– felhatalmazás esetén – online is tájékozódni tud a mért értékekről. A rendszer jól haszno-

sítható a 2020 tavaszán kezdődő járványügyi helyzetben, amikor is az orvos-beteg személyes 

találkozást csak a legszükségesebb esetekre célszerű korlátozni. 

Prof. Dr. Jermendy György
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A TELEMEDICINA, MINT LEHETŐSÉG 
A DIABETOLÓGIAI GONDOZÁSBAN

ELŐZMÉNYEK
A vércukor-önellenőrzés mindig fontos részét képezte a diabetológiai gondozásnak és vár-

hatóan ez a jövőben még inkább így lesz. Az éhomi, étkezés előtti és posztprandiális vér-

cukorértékek mellett egyre nagyobb jelentőséget kap a mért adatok statisztikai elemzése, 

átlag, szórás meghatározása, illetve napjainkban egy új fogalom az ún. „Time in Range” (TIR) 

bevezetése, mely annak az időnek a százalékos arányát jelöli, amikor az adott beteg vércukor 

értékei a számára meghatározott céltartományban vannak. Ezen paramétereknek a klinikai 

tanulmányok alapján bizonyítottan prognosztikai értékük van és meghatározásuk, valamint 

rendszeres monitorozásuk elősegíti a terápiás döntést, az egyénre szabott kezelés kialakítá-

sát. Könnyen belátható, hogy ennek a modern szemléletnek a gyakorlati megvalósításához 

a hagyományos vércukornaplók már nem elégségesek, ezt az elektronikus vércukornaplók és 

CGM-rendszerek térhódítása is jól bizonyítja. A telemedicina már közel egy évtizede jól ismert 

fogalom a hazai diabetológiában, elsősorban az elektronikus vércukornaplók elterjedése ré-

vén. Ma már pedig a társadalombiztosítási támogatással rendelhető szinte összes vércukor-

mérő alkalmas az ilyen típusú telekommunikációra. A telemedicinában rejlő lehetőségeket az 

egészségügyi kormányzat is felismerte és 2017. novemberében bevezetésre került hazánk-

ban az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) két fontos modullal, melyek közül 

az eRecept a betegek számára felírt vényeket, az eKórtörténet (EHR) pedig a betegellátás 

kapcsán keletkező egészségügyi dokumentumokat, leleteket kezeli. 

COVID PANDÉMIA
A 2020. március közepén kialakult járványhelyzetben a telemedicina szerepe még inkább 

felértékelődött. Jól ismert, hogy a COVID fertőzés és a szövődmények szempontjából az egyik 

leginkább vulnerábilis csoport a diabéteszben szenvedő betegeké. A megfelelő anyagcsere-

kontroll biztosítása elengedhetetlenül fontos volt tehát a rizikó csökkentése szempontjából, 

ugyanakkor ezt lehetőleg a személyes orvos-beteg találkozások elkerülésével kellett megva-

lósítani. Előtérbe került a távkonzultáció szerepe, melyre a 15/2020. (IV.29.) EMMI rendelet 

adta meg a lehetőséget. Emellett a szakorvosi javaslatot igénylő gyógyszerek felírhatósága a 

járvány ideje alatt automatikusan meghosszabbodott, valamint májustól számos – a diabe-

tológiát is érintő – gyógyászati segédeszköz elektronikusan is felírhatóvá vált. A távkonzul-

tációk a gyakorlatban az egészségügyi ellátórendszer infrastruktúrájától függően különböző 

csatornákon valósultak meg (telefon, SMS, e-mail, közösségi oldalak, videó megosztók stb.). 

Úttörő kezdeményezés volt, hogy a Magyar Diabetes Társaság a weboldalán biztosított on-

line konzultációs lehetőséget a háziorvosok és a diabetológus szakorvosok között.
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Ősszel az EMMI a telemedicina szabályozását érintő 33/2020 (IX.16.) rendelet alapján to-

vábbra is lehetővé tette a hagyományos személyes találkozás mellett – az egészségügyi 

adatok megfelelő védelme mellett – valamely infokommunikációs eszköz alkalmazásával az 

egészségügyi ellátást az alábbi esetekben: 

/ diagnózis, terápiás javaslat felállítása

/ tanácsadás, konzultáció

/ beutaló adása

/ gondozás

/ terápia, rehabilitációs tevékenység végzése

/ gyógyszerfelírás

/ elektronikus vényen gyógyászati segédeszköz rendelése

A JÖVŐ FELADATAI
A tapasztalatok alapján a jövőben indokolt lenne az egészségügyi ellátórendszerek egymás-

sal és a betegekkel történő kapcsolatának biztosítása céljából egy egységes, biztonságos 

kommunikációs csatorna és protokoll létrehozása. 

Az EESZT számos lehetőséget rejt a szűrővizsgálatok, gondozási tevékenységek, betegeduká-

ció, adatbáziselemzés stb. területén is, ezek folyamatos fejlesztése a jövő egyik nagy kihívása 

lehet. 

Összességében megállapítható, hogy a távkonzultáció – mint az egészségügyi ellátás egyik 

formája – a jövőben várhatóan egyre inkább be fog épülni a mindennapi klinikai gyakorlatba. 

A diabeteses betegek telemedicina alapú gondozásának két alapvető pillére a jól használható 

EESZT és az elektronikus alapú vércukor-önellenőrzés, ezért ezek integrációja elengedhetetle-

nül fontos a korszerű diabetológiai ellátás szempontjából. 

Dr. Rosta László 
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KETÓZIS – KETOACIDÓZIS:  
A CUKORBETEGEK HIRTELEN FELLÉPŐ 
SZÖVŐDMÉNYE

A szervezetben a szénhidrát- és zsírlebontás az energiaellátásában (pl.: a testhőmérsék-

let fenntartásában, a fizikai aktivitás energiaigényének biztosításában) együttesen játszik sze-

repet. Az energiatermelés e két komponens lebontásával döntően a máj mitokondriumaiban 

zajlik. A két típusú energiaforrás anyagcseréje egymáshoz viszonyítva is kényes egyensúlyban 

van. A XIX. században Claude Bernard fiziológus - tapasztalatai alapján - a ma már csaknem 

teljességgel ismert bonyolult biokémiai folyamatok ismeretében is helytálló megállapítást tett, 

miszerint „a zsírok a szénhidrátok tüzében égnek el”. A lényeg: a zsírlebontás hosszú folya-

matának maradéktalan bekövetkezéséhez szükség van a szénhidrátok (glukóz) párhuzamos le-

bontására is. A glukózanyagcsere során ugyanis olyan folyamatok zajlanak az ún. citrátkörben, 

amelyek egyben segítik a zsírlebontás hosszú folyamatának csaknem legutolsó lépéseit. Ha 

nincs megfelelő mértékű glukózlebontás, a szervezet fokozottan előtérbe helyezi a zsír lebon-

tását. Tekintettel arra, hogy megbomlik a zsír/glukóz-anyagcsere aránya, a zsírsavak lebontásá-

nak termékei nem tudnak involválódni a citrátkör folyamatába, és a folyamat megakad. Ennek 

eredményeként megszaporodik az Acetyl-Co-A, és a folyamat rossz irányba kezd terelődni. 

Az ekkor keletkező béta-oxyvajsav és acetecetsav szintje megemelkedik. Belőlük a gluconeo- 

genezis folyamata során glukóz képződik – közvetve energiát biztosítva. Jelentős mennyisé-

gük azonban acetonná alakul. E kémiai anyagokat nevezzük együttesen ketontesteknek. Az 

aceton jellegzetesen édeskés, gyümölcsaromára emlékeztető illatú anyag, amely a leheletben 

érezhetővé válik. Ezek a termékek „sav”ak, azaz savanyú vegyhatásúak, ezért felszaporodásuk 

esetén a vér pH-ja savanyú irányba tolódik el.  A szervezet 7,4-es pH-n működik optimálisan, 

a savanyosodás rontja a sejtfunkciókat. Amennyiben a pH 6,8 alá csökken, a savanyosodás 

ilyen foka megállítja a sejtélettani folyamatokat, és ez az élettel így már összeegyeztethetetlen.  

A folyamat tehát kezdetben ketózist eredményez, ami súlyosbodás esetén a sav-bázis egyen-

súly megbomlásával életveszélyes ketoacidózisba süllyed. Ebben az állapotban már komplex 

só- és vízháztartászavar is fennáll. 

Az aceton- és ketontest-felszaporodással számolni kell tehát minden olyan esetben, ami-

kor csökkenő glukózégetés (bevitel) mellett fokozott energiaigény lép fel.   Nem cukorbetegek-

ben is megjelenhetnek a ketontestek, az ún. éhezési glukóz hiány (alacsony a vércukorszint) 

esetében (pl.: hányós gyermek, paleoketogen diéta, null-kalóriás fogyókúra stb.).

Diabéteszesekben a relatív, vagy abszolút inzulinhiány vezet csökkent glukózlebontás-

hoz, fokozódó zsírégetéshez és ebből következő acetonémia, ill. ketoacidózis kialakulásához. 

Sajnos a frissen felfedezett 1-es típusú cukorbeteg gyermekek-ifjak 50%-a még ma is keto- 

acidózisos állapotban kerül felismerésre. Gyakori jelenség a serdülők körében, hogy a korosz-

tályra jellemző heteroagresszivitás a betegség tudatosodása következében autoagresszivitásba 

hajlik. Ennek folyományaként egyáltalán nem, vagy önhatalmúan mérsékelt adagban adják az 

inzulint. 
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Ebben a vonatkozásban az egyébként ideális inzulinpumpa-kezelés is gondot okozhat. 

Bármely technikai probléma, ami a folyamatos inzulinadagolást leállítja, azonnal inzulinhiányt 

eredményez. A pumpák biztonsági jelzőrendszere – elsősorban kis inzulinigényű, kicsiny gyer-

mekekben – késve jelez. Mire ez bekövetkezik, már elindulhat a ketotikus állapot kifejlődése.   

Az infekciók, lázas állapotok ketogen hatásával elsősorban gyermekkori cukorbetegség-

ben kell számolni. A test +2-3 fokos felmelegítése óriási energiaigényű, amelyet az aktuálisan 

elfogyasztott diéta – ha hányás is társul az infekcióhoz, akkor kitüntetetten – nem tud biztosí-

tani. Ezért fokozódik a zsír lebontása - csökkent glukózégetés mellett…

Számos esetben – különösen serdülőkorban – az ún. kontrainzuláris (stressz-, pajzsmi-

rigy-, növekedési-) hormonok aktuális, átmeneti túltermelődése is provokálhatja a ketontestek 

(aceton) felszaporodását.  

E patofiziológiai folyatok ismeretében nyilvánvaló, hogy a folyamatot korán kell felis-

merni és kezelni. A jelenség gyanúját a kiváltó kóros folyamat felismerése felvetheti. Általános 

gyakorlat szerint a diagnózishoz jelenleg a vizeletaceton meghatározásával juthat a beteg. Ha 

figyelembe vesszük, hogy az aktuális vizelet 2-3 órán keresztül „gyűlik” a betegben, nyilvánva-

ló, hogy ennyit késhet a felismerés. Ugyanakkor a beteg által még jól kezelhető korai állapot 

tünetei (fáradtság, szomjúság, hasi fájdalom) igen szegényesek, nem feltétlenül vetik fel a 

ketózis kialakulásának a lehetőségét.

Mindez tehát indokolja, hogy a ketontestek felszaporodását korán érdemes (kell!) felis-

merni, mert így a jól oktatott beteg érdemben meg tudja előzni az életveszélyes ketoacidózis 

kialakulását.

A vér béta-keton tartalmának meghatározása segít az állapot korai felismerésében.

A jelenleg alkalmazott ún. célkészülékekben zajló kémiai folyamat lényege, hogy a ké-

szülék tesztcsíkja a vér pillanatnyi beta-ketonszintjét határozza meg amperometriás módon. 

A vérmintában található beta-hidroxibutirát és a tesztcsíkon található specifikus beta-hidroxi-

butirát-dehidrogenaz enzimatikus reakciójából felszabaduló elektronok elektronátvivő anyag 

segítségével az elektródon a beta-hidroxibutirát koncentrációjával arányos, amperometriásan 

mérhető kis áramot generálnak. 

Az amperometriás jelből a készülék koncentrációértéket számít.

beta-hidroxibutirat dehidrogenáz                                       

beta-hidroxibutirat  + NAD+                                                acetecetsav  + NADH  +  H+ 
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AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE, ÉS AZ AZOKHOZ FŰZŐDŐ TANÁCS:

A meghatározással párhuzamosan a kialakuló tünetekre is figyelni kell: a 

magas vércukorszint mellett gyakori a száraz nyelv, a bőrturgor csökkenése (a 

bőr könnyen emelhető redőbe), alacsony vérnyomás, szédülés, rossz közérzet, 

hányinger.  Hányás beindulása a ketoacidózis biztos tünete lehet. Hányás há-

romszori ismétlődése esetén haladéktalanul kórházi kezelést kell igénybe venni 

(legközelebbi kórház!). Kisebb gyermekeknél (testsúly <20 kg) már a második 

hányás esetén is ebbe az irányba kell lépni.

A már hazánkban is hozzáférhető keton-meghatározó célkészülékek aján-

lott, rendszeres használata várhatóan csökkenteni fogja a súlyos, életveszélyes 

anyagcsere-kisiklásokat.

Ajánlott irodalom:

Nyenwe EA, Kitabchi AE: The evolution of diabetic ketoacidosis.  An update of its etiology, pathegenesis and 

management. Metabolism 65(4): 507-521, 2015.

Wilfdorf JI, Glaser N, Agus M, Fritsch M, Hanas R, Rewers A, Sperling MA, Codner E: ISPAD Clinical Practice 

Consensus Guidelines 2018: Diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic hyperosmolar state. Pediatric Diabetes 

19 (Suppl 27):155-177, 2018.

Tóth-Heyn P: Akut szövődmények gyermekkori 1-es típusú diabéteszben. In: A gyermekdiabetológia kézikönyve 

(szerk.: Barkai L, Madácsy L). Spring Med, Budapest, 2019, pp. 157-168.

Dr. Blatniczky László

KETONSZINT A VÉRBEN    TANÁCS

0,6 mmol/l alatt     

Vércukormérés! Az eredmény függvényében esetleg módosítan 

kell a kezelést. Fogyasszon több folyadékot, és törekedjen a nor-

mál vércukorszint elérésére. A mérést 3-4 óra múlva ismételje meg, 

mindaddig, amíg el nem éri a normál, 0,6 mmol/l alatti értéket. 

Eredménytelenség, vagy a tünetek fokozódása esetén kérjen taná-

csot kezelőorvosától!

Mindenképpen párhuzamos vércukormérésre van szükség. Magas 

(10 mmol/l feletti) glukózérték azt jelzi, hogy nem kellő mértékű a 

cukorlebontás. Ezért szükség lehet 1-1 E korrekciós inzulin adására, 

esetleg közepes gyorsasággal felszívódó szénhidrát fogyasztására. 

Ebben tanácsot a kezelőorvosa adhat. Ilyen magas bétaketon-érték 

a ketoacidózis kialakulása mellett szól és esetleg kórházi kezelés 

 szükségességét is felveti. Figyelje meg a tünetek súlyosságát is.

Normális tartomány – folytatható az eddig alkalmazott kezelés.  

Ha ezt követően ketózisra utaló tünetek jelentkeznek, a mérést is-

mételni kell.

0,6 - 1,5 mmol/l 

1,5 mmol/l fölött
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MEGÚJULT A HAZAI SZAKMAI 
IRÁNYELV (A DIABETES MELLITUS 
KÓRISMÉZÉSÉRŐL, A CUKORBETEGEK 
ANTIHYPERGLYKAEMIÁS KEZELÉSÉRŐL 
ÉS GONDOZÁSÁRÓL FELNŐTTKORBAN)

A hazai diabetológiai gyakorlatot alapvetően meghatározó szakmai irányelv korábbi 

változata 2017. januárban látott napvilágot. Az esedékes megújítás a szakmai előírásoknak 

megfelelően 2019 második felében kezdődött el, végül megfelelő egyeztetések után a kon-

szenzuson alapuló irányelv 2020. júliusban jelent meg az Egészségügyi Közlöny hasábjain, az 

rövid időn belül felkerült az MDT honlapjára és megjelent a Diabetologia Hungarica 2020/3. 

számaként is. 

Mi a legfontosabb újdonság a jelenlegi szakmai irányelvben? Röviden összefoglalva: 

olyan antihyperglykaemiás kezelést indokolt a 2-es típusú diabetesben szenvedő betegeink 

számára választani, amely a megfelelő vércukorkontrollon túlmenően előnyösen befolyásolja  

a kardiovaszkuláris szövődményeket, a szívelégtelenséget, és óvja a vesefunkciót is. 

A 2-es típusú diabetesben végzett kardiovaszkuláris biztonságossági vizsgálatok ered-

ményei nyomán, főleg 2015 után, kiemelt figyelem fordult a kardiovaszkuláris kockázat mérle-

gelésére. Kiderült ugyanis, hogy egyes antidiabetikumok kardiovaszkuláris szempontból nem-

csak biztonságosak, hanem előnyösek is. Ezen eredmények nyomán a mérlegelési körülmények 

között alapvető jelentőségűvé vált a kardiovaszkuláris kockázat megítélése, a kockázat becs-

lése (rizikóstratifikáció), amely nem öncélú, miután a kockázatbesorolás a szükségessé váló 

teendőket is meghatározza. A kardiovaszkuláris kockázat becslése mellett a terápiás döntés-

hozatal során hasonlóan fontossá vált a szívelégtelenség kockázatának, ill. a renális protekció 

szükségességének a megítélése. Az eGFR-érték ismerete is fontos, mert több antidiabetikum 

esetében az alkalmazás megkezdése és fenntartása eGFR-értékhez kötött. 

AZ ÚJONNAN FELISMERT 2-ES TÍPUSÚ DIABETES KEZDŐ 
TERÁPIÁJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA

A heveny anyagcsere-kisiklással járó esetek kivételével az újonnan felismert 2-es típu-

sú cukorbetegség kezelésének első és alapvető fontosságú lépése a helyesen felépített élet-

mód-kezelés. Amennyiben a glykaemiás célérték az életmódkezelés önmagában történő al-

kalmazásával 3 hónap elteltével sem teljesül, a HbA1c-értékkel jellemzett anyagcserekontroll 

függvényében orális monoterápia, kettős vagy hármas antidiabetikum-kombináció bevezetése 

szükséges (1. ábra). Magasabb HbA1c-érték esetén az életmód-terápia és a gyógyszeres keze-

lés egyszerre indulhat.
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Javasolt készítmény                              Adható készítmény                                      

A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES MELLITUS DIAGNÓZISAKOR

ÉLETMÓD-TERÁPIA

HbA1c 7,0-8,0%

*

HbA1c > 8,0-9,0%

**

HbA1c > 9,0%
tünetek nélkül

**

HbA1c > 9,0% 
tünetekkel

**

Hármas
kombináció

MET / első szer
+

Kettős kombináció 
egy tagja

+

Mérlegelési 
körülmények  
számbavétele után

Kettős kombináció 
másik tagja

VAGY

MET ± SU ± SGLT-
2-G ± BÁZIS INZ ±
GLP-1-RA

+
GLP-1-RA + BÁZIS 
INZ fix kombináció

Inzulinterápia

± MET

Inzulinterápia
megkezdése / 
intenzifikálása

3
hónap

3
hónap

3
hónap

Mérlegelési körülmények: ateroszklerotikus kardiovaszkuláris betegség/-
kockázati tényező, szívelégtelenség, renális funkció, idült vesebetegség 
jelenléte, testsúlyfelesleg, hypoglykaemia-kockázat, életkor, betegségtar-
tam, gyógyszermellékhatás lehetősége, beteg preferenciája és anyagi 
teherbíró képessége.

*Az első gyógyszeres kezelés történhet az életmód-terápia megkezdésével 
egy időben vagy néhány hónapppal később is.
**A kettős vagy hármas kombinációs első kezelés, illetve az inzulinterápiá-
val történő kezelésindítás az életmód-terápiával egy időben kezdődik. Az 
első gyógyszeres kezelés megválasztására a kiindulási HbA1c-érték és a 
klinikai tünetek jelenléte vagy hiánya figyelembevételével kerül sor.

Monoterápia 
(első szer)

MET

Javasolt vagy adható készítmény a 
mérlegelési körülménytől függően

A kezelési célérték általában HbA1c < 7,0% (kezelési céltartomány: 6,0 – 8,0%). A következő kezelési lépcsőre való áttérést akkor kell 
megfontolni, ha a beteg az adott kezelés mellett nem érte el az egyénileg megállapított célértéket, általában 3 hónapig tartó kezelés során.
A terápiamódosítás az aktuális HbA1c-értéktől függetlenül is mérlegelendő akkor, ha a kardiovaszkuláris kockázat nagy/igen nagy, vagy a 
renális protekció prioritást jelent, de az aktuális terápia nem tartalmaz kardiovaszkuláris vagy renális szempontból dokumentáltan előnyös 
készítményt.
Klinikai tünetek: polyuria, polydipsia, fogyás, pruritus vulvae, balanitis, ketonuria, jelentősen emelkedett éhomi vércukor (általában > 15,0 mmol/l).
A kezelési rendszerekben visszafelé is lehet haladni, ha azt a klinikai körülmények indokolják.
GLP-1-RA és DPP-4-gátló együttadása kerülendő.
A hatástani csoportok felsorolása nem jelent sorrendiséget. A készítményeket színkóddal (javasolt, adható, javasolt vagy adható) jelöljük.
BÁZIS INZ: bázisinzulin; DPP-4-G: dipeptidilpeptidáz-4-gátló; GLP-1-RA: GLP-1 receptoragonista; MET: metformin; SU: szulfanilurea; 
SGLT-2-G: nátrium-glukóz-kotranszporter-2-gátló

MET-intolerancia/
-kontraindikáció

DPP-4-G

SGLT-2-G

GLP-1-RA

SU

Kettős
kombináció

                       MET / első szer
                           +

Mérlegelési 
körülmények  
számbavétele után

SGLT-2-G

GLP-1-RA

DPP-4-G

SU

BÁZIS INZ

1. ábra.  Szakmailag megalapozott terápiás lépések az újonnan felismert 2-es típusú diabetes mellitus kezelésekor
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A TERÁPIA MEGVÁLASZTÁSA A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES 
KÉSŐBBI KÓRLEFOLYÁSA SORÁN

Javasolt készítmény     

Javasolt vagy adható készítmény a 
mérlegelési körülménytől függően

KORÁBBI ANTIDIABETIKUS KEZELÉS + ÉLETMÓD-TERÁPIA

Hiányoznak

Klinikai tünetek *

Hármas / négyes
kombináció

MET / első szer
+

Kettős kombináció 
egy tagja

+
Kettős kombináció 
másik tagja

VAGY

MET±SU ± SGLT-2-G
±BÁZIS INZ±GLP-1-RA

+
GLP-1-RA+BÁZIS
INZ fix kombináció

Inzulinterápia
megkezdése /
intenzifikálása
±MET

3
hónap

Jelen vannak

Mérlegelési körül-
mények  számbavé-
tele után

3
hónap

A 2-ES TÍPUSÚ DIABETES KÉSŐBBI KÓRLEFOLYÁSA SORÁN

Mérlegelési körülmények: ateroszklerotikus 
kardiovaszkuláris betegség/kockázati tényező, 
szívelégtelenség, renális funkció, idült vesebe-
tegség jelenléte, testsúlyfelesleg, hypogly-
kaemia-kockázat, életkor, betegségtartam, 
gyógyszermellékhatás lehetősége, beteg 
preferenciája és anyagi teherbíró képessége.

DIABETESTARTAM

*Metabolikus dekompenzáció tünetei: polyuria, polydipsia, fogyás, pruritus vulvae, balanitis, ketonuria, jelentősen emelkedett éhomi 
vércukor (általában > 15,0 mmol/l).

A kezelési célérték általában HbA1c < 7,0% (kezelési céltartomány: 6,0 – 8,0%). A következő kezelési lépcsőre való áttérést akkor 
kell megfontolni, ha a beteg az adott kezelés mellett nem érte el az egyénileg megállapított célértéket, általában 3 hónapig tartó 
kezelés során.
A terápiamódosítás az aktuális HbA1c-értéktől függetlenül is mérlegelendő akkor, ha a kardiovaszkuláris kockázat nagy/igen nagy, 
vagy a renális protekció prioritást jelent, de az aktuális terápia nem tartalmaz kardiovaszkuláris vagy renális szempontból dokumentál-
tan előnyös készítményt.
A kezelési rendszerekben visszafelé is lehet haladni, ha azt a klinikai körülmények indokolják.
GLP-1-RA és DPP-4-gátló együttadása kerülendő.
A hatástani csoportok felsorolása nem jelent sorrendiséget. A készítményeket színkóddal (javasolt, adható, javasolt vagy adható) 
jelöljük.
BÁZIS INZ: bázisinzulin; DPP-4-G: dipeptidilpeptidáz-4-gátló; GLP-1-RA: GLP-1 receptoragonista; MET: metformin; SU: szulfanilurea; 
SGLT-2-G: nátrium-glukóz-kotranszporter-2-gátló

   Adható készítmény          

Kettős
kombináció

MET / első szer
                      +  

SGLT-2-G

GLP-1-RA

DPP-4-G

BÁZIS INZ

SU

2. ábra  Szakmailag megalapozott terápiás lépések a 2-es típusú diabetes évekre elnyúló kórlefolyása során
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Az anyagcsere-állapothoz igazodó intenzitású vércukorcsökkentő kezelés alkalmazandó 

a 2-es típusú diabetes későbbi kórlefolyása során is (heveny anyagcsere-kisiklás hiányában).  

A terápiaváltásnál a kezelési célérték (HbA1c <7,0%, illetve egyéni terápiás cél 6,0-8,0% kö-

zött), illetve ≥7,0% érték esetén diabetesre jellemző klinikai tünetek fennállása vagy hiánya, 

valamint HbA1c-értéktől függetlenül az ateroszklerotikus kardiovaszkuláris betegség/kocká-

zati tényező, szívelégtelenség, vagy renális protekció megítélése lehet a mérlegelési tényező  

(2. ábra).

Preferálandók azok a hatástani csoportok (GLP-1-receptoragonisták, SGLT-2-gátlók), 

amelyekről megfelelő tanulmányok igazolták, hogy a kardiovaszkuláris megbetegedések és  

a szívelégtelenség kockázatának csökkentése, ill. a renális funkció megóvása terén előnnyel 

rendelkeznek. A terápia-módosítás az aktuális HbA1c-értéktől függetlenül is mérlegelendő ak-

kor, ha a kardiovaszkuláris kockázat nagy/igen nagy, vagy a renális protekció prioritást jelent, 

de az aktuális terápia nem tartalmazott kardiovaszkuláris vagy renális szempontból dokumen-

táltan előnyös készítményt.

A szakmai irányelv értelemszerűen szakmai ajánlásokat fogalmaz meg. A szakmai ajánlá-

sok azonban nem minden esetben esnek egybe az érvényes finanszírozási rendeletekkel. Nem 

vitás, hogy gyakorló orvosi szinten bármely készítmény támogatott formában történő felírása-

kor az érvényes rendeletnek megfelelően kell eljárnunk. Reméljük azonban, hogy a megújított 

diabetológiai irányelvet a szakmai hatóság képviselői is tanulmányozzák és a terápiaválasztás-

ban jól tetten érhető hangsúlyeltolódást a finanszírozás áttekintése is követni fogja.

Irodalom

Egészségügyi szakmai irányelv – A diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek  

antihyperglykaemiás kezeléséről és gondozásáról felnőttkorban (szerk: Jermendy Gy, írta: 

Gaál Zs, Gerő L, Hidvégi T, Jermendy Gy, Kempler P, Lengyel Cs, Várkonyi T, Winkler G,  

Wittmann I). Diabetologia Hungarica 2020; 28(3): 119-207.

Prof. Dr. Jermendy György
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