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Az Alapítvány a Cukorbetegekért lapja

www.diabetes.hu
facebook.com/diabetes.hu

Magyar siker az EB-n
Diabétesz és foci



A z egészségmegőrzés szem-
pontjából a túlsúly csökkentése 
fontos tényező, különösen igaz ez 
a cukor- és a magasvérnyomás-be-
tegségben szenvedők esetében.

A sikeres fogyás titka a tuda-
tos, az étkezési zsírokra odafigye-
lő étrend, megfelelő mennyiségű 
mozgás és napi néhány Formoli-
ne L112 tabletta, melynek hatal-
mas előnye más fogyasztószerekkel 
szemben, hogy a szervezet egyálta-
lán nem tudja megemészteni, ez-
által nem lép be a metabolizmusba, 
így nagyon kicsi a mellékhatások 
kialakulásának esélye.

Heti egy kiló fogyás

A klinikai tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogy tartós súlycsökkenés 
érhető el, ha naponta kétszer két 
L112-t szedünk. Lényeges, hogy 
mindig a nap legnagyobb meny-
nyiségű zsírt tartalmazó étkezése 
során vegyük be, így a tabletták 
rostjai azonnal megkötik a fel-
vett zsírt, és az természetes úton, 
a széklettel távozik a szervezetből. 
Ezáltal az étkezésekből felvett kaló-
riamennyiséget erőteljesen le tud-
juk csökkenteni, vagyis elkezdődik 
a fogyás, átlagosan fél–egy kilo-
grammtól szabadulhatunk meg he-
tente. Ennél nagyobb ütemű fogyás 
már nem feltétlenül egészséges, az 
átlalában főleg vízveszteség, nem a 
testzsír tömégének csökkenése.

További előnyös tulajdonsága, 
hogy csökkenti a triglicerid- és ko-
leszterinszintet, ezen belül főleg az 
LDL-koleszterin szintjét, javítva az 
LDL és HDL arányát.

A tartós fogyáshoz idő kell

A Formoline L112 nem tartalmaz 
ízfokozót, tartósítószert vagy szí-
nezőanyagot, glutén-, laktóz- és 
koleszterinmentes, cukorbetegek-
nek is kifejezetten ajánlják, mert a 
szénhidrát-anyagcserét nem befo-
lyásolja. Tartós gyógyszerfogyasz-
tás esetén kérje ki orvosa tanácsát!

A fogyókúrázók többsége gyak-
ran azért kezd el valamilyen fo-
gyasztószert szedni, mert a lehető 
leggyorsabban szeretne megszaba-
dulni a fölösleges kilóktól. Csak-
hogy a sikeres fogyáshoz idő és 
türelem kell. A fölösleges kilók hó-
napok, sőt évek alatt kúsztak fel 
ránk dekánként, ugyanilyen tem-
póban és mértékben olvadnak le 
rólunk. A Formoline meggyorsítja 
ugyan ezt a folyamatot, de a kon-
fekcióméret csökkenésére így is he-
teket kell várni.

A készítmény alkalmazása előtt gon-
dosan olvassa el a dobozában lévő 
használati útmutatót! Egyidejűleg al-
kalmazott gyógyszeres kezeléssel, ritkán 
előforduló mellékhatással kapcsolatos 
kérdéseivel forduljon orvosához vagy 
gyógyszerészéhez!

A túlsúlyos cukorbetegek és a magasvérnyomás-betegségben szenvedők 
esetében különösen fontos a testsúly, azon belül is a testzsír mennyisé-
gének csökkentése. A fogyókúrázóknak kínál segítséget a Formoline L112 
nevű készítmény, melynek rostjai megkötik az étkezések során felvett zsírt, 
így azok természetes úton távoznak a szervezetből. Klinikai vizsgálatok 
igazolták a készítmény hatékonyságát cukorbetegségben szenvedőkben is.

FORMOLINE L112
Testsúlycsökkentés az egészségért

A Formoline koncepció – recept a si-
keres fogyáshoz:
1.  Változtasson étrendjén, csökkent-

se kb. a felére az eddigi zsírbevi-
telt. Ne koplaljon, egyen egészsé-
gesebben. Az egészséges étrend 
miatt éhes nem lesz.

2.  Növelje fizikai aktivitását – sétál-
jon, kocogjon, ússzon.

3.  Hívja segítségül a Formoline 
L112-t. Különösen az elején.

Forgalmazó: Cremum Pharma Kft.
1148 Bp., Nagy Lajos király útja 16-18.

Tel.: +36 1 784 1747, Fax: +36 1 782 1997 • www.cremum.hu

A kockázatokról olvassa
el a használati útmutatót,

vagy kérdezze meg
kezelőorvosát!

 Hatékonysága klinikailag bizonyított 
  A fogyókúra alatt is ízletes és változatos 

étrend biztosítható 
  Segít a vér koleszterin- és LDL-

szintjének csökkentésében 
  1 g hatóanyag akár 700 g zsír

megkötésére is képes 
 Tartósan is alkalmazható 
 Cukorbetegek is használhatják
 Nem befolyásolja a metabolizmust
  Mellékhatásai enyhék, és csak ritkán 

fordulnak elő

Vény nélkül kapható a patikákban.
www.l112.com

L112 nélkül:
a zsírok megemésztődnek

és felszívódnak

L112-vel:
az L112 rostjai, mint egy mágnes,  

vonzzák és megkötik a zsírt

Fogyjon le
Ön is Németország

Nr. 1 fogyasztószerével!*
Formoline L112-vel

*A német gyógyszerészszövetség
(Bundesverband dt. Apotheker e.V) által odaítélt

„Az év fogyasztószere” díj: 2007, 2008, 2009.„Az év fogyasztószere  díj: 2007, 2008, 2009.
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Jönnek a gyerekek!
A közelmúltban megállapítottam, elértem abba a korba, ami-
kor az idő „meggörbül”, relatívvá válik. A gyerekek nőnek, 
komolyodnak, a kis elsősből ripsz-ropsz középiskolás lesz, mi-
közben az én életemben minden olyan, mint tíz éve, húsz éve 
volt. Lehet persze, hogy az ismerőseim látnak változást rajtam, 
de én, belül nem érzem.

Hogy jutott ez az eszembe? Az év utolsó Diabetesének vezér-
cikkében értékelni kellene az évet, s ahogy a billentyűzet fölé 
emeltem a kezem, úgy éreztem, pár hete volt, amikor a tavalyi 
évet értékeltem. A másik ok kedvesebb: a Diabetes környékét 
ostromolják a gyerekek!

Idén két új névvel találkozhattak a lap hasábjain. Madácsy 
Tamás elsősorban az internetet böngészi, laptársainkat olvas-
gatja, s ha érdekeset talál bennük, lefordítja lapunk olvasói 
számára. Szabados Judit interjúkat, riportokat ír a Diabetesbe. 
Ha kell, Tatabányára utazik, ha arra van szükség, Budapes-
ten találkozik riportalanyával. Két fiatal újságíróról van szó, 
ez önmagában is örömhír. Ám ha elárulom a titkot, kik ők…! 
Madácsy Tamás édesanyja nem más, mint lapunk főmunka-
társa, Szőke Mária. Szabados Judit pedig az egyik veszprémi 
diabetológus szakorvosnak, a lapunkban időnként publikáló 
Fulcz Ágnesnek a lánya. (Mondja valaki, hogy a diabétesz – Dia-
betes – nem fertőz!)

Térjünk vissza az értékelésre! Nehéz volt ez az év, s nem 
kell vátesznek lenni, hogy leírjam, a következő is nehéz lesz. 
(Mióta az eszemet tudom, mindig ezt hallottam: most lesz egy 
– kettő vagy három – nehéz év, aztán majd jön a fellendülés, 
a javulás, a tejjel, mézzel folyó…) Én már nem hiszek benne, 
nem is várom. Talán majd a gyerekek…! (A szüleim is mindig 
ezt gondolták.)

Mégis elégedett vagyok a világgal, a saját mikrovilágommal. 
Hiszen, ha végiggondolom, mi az, ami számomra fontos, egyet 
sem találok, amely függne a világpolitikától, a devizaárfolyam-
tól, a parlament döntésétől. Ezektől a pénztárcám vastagsága 
függ, ami fontos, nagyon fontos kérdés a hétköznapokban, de 
mióta olvastam Móricz Zsigmond Hét krajcár című novelláját, 
tudom, a nevetést, a szemünkben lévő mosolyt nem befolyásolja.

Egy valami mégis függ a nagypolitika játékaitól, a gazdasági 
válságtól, s ez maga a Diabetes. Lapunk él! Megjelenik 2012-
ben is, március első felében. Köszönöm – az Önök nevében 
is – a Tudomány Kiadónak, az Alapítvány a Cukorbetegekért 
tagjainak, támogatóinknak, a szerkesztőség munkatársainak!

A Diabetes készítői nevében kívánok Önöknek a jövő 
esztendőre mosolygós szemeket, szerető családtagokat, kedves 
barátokat! Ízletes diétás ebédeket, megfizethető gyógyszereket, 

amelyek tényleg segítenek! Olyan békés saját világot, 
amelyben élve minden gond és baj veszít jelentőségéből!

Herth Viktória

Lapunk megrendelhető
A Diabetes hat, a Hypertonia és a kardio-
vaszkuláris rendszer négy alkalommal jele-
nik meg 2012-ben. Megrendeléskor az alábbi 
postázási költséget kérjük befizetni:

Példány-
szám

Diabetes Hypertonia Diabetes + 
Hypertonia

1 (egyéni)  1 890 Ft  1 260 Ft  2 490 Ft
10–50 12 600 Ft  8 600 Ft 19 600 Ft

 51–100 18 600 Ft 12 400 Ft 28 200 Ft
101–150 24 400 Ft 15 800 Ft 36 000 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll 
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együtt-
rendelés azonos időbeli postázást jelent. A fen-
ti ár az egyéni megrendelőkre és a cukorbete-
gek egyesületeire, klubjaira vonatkozik. Minden 
egyéb esetben az előfizetésről bővebb informá-
ció a kiadóban. A befizetés módja: a kiadótól ka-
pott sárga csekken vagy átutalással a 10402166-
21634572 (K&H Bank Zrt.) számlaszámra.

A kiadó címe: Tudomány Kiadó, 
1146 Budapest, Hermina út 57–59.

Következő számunk március közepén jelenik meg.

A Szerkesztőség és a Kiadó a hirdetések szakmai tartalmáért felelősséget nem vállal, az a hirdetőre hárul.
Az optimális cukoranyagcsere eléréséhez a lapunkban hirdetett termékek alkalmazása esetén is feltétlenül szükséges a beállított 

diéta, a rendszeres mozgás és az orvosa által rendelt gyógyszerek használata, valamint a rendszeres ellenőrzés! 
Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!

2011/6
Az Alapítvány a Cukorbetegekért kiadványa, 

megjelenik évente hat alkalommal.

Főszerkesztő: Herth Viktória, 
telefon: 88/328-051 
e-mail: diabetes@tudomany-kiado.hu

A szerkesztőbizottság elnöke: 
dr. Vándorfi Győző: belgyógyász, diabetológus, 
lipidológus (telefon: 88/406-354)

A szerkesztőbizottság tagjai: 
dr. Bakó Barnabás: belgyógyász, diabetológus; 
dr. Békefi Dezső: csecsemő- és 
gyermekgyógyász, diabetológus; 
Gyurcsáné Kondrát Ilona: dietetikus; 
József Attila: diabéteszes, a lap nemzetközi 
képviselője; 
dr. Niederland Tamás: csecsemő- és 
gyermekgyógyász, diabetológus; 
prof. dr. Pogátsa Gábor: belgyógyász, 
kardiológus, diabetológus; 
dr. Rakk Erika: belgyógyász, diabetológus, a lap 
orvos szaktanácsadója; 
Reichardt Béláné: diabéteszes, az Alapítvány a 
Cukorbetegekért kuratóriumának elnöke; 
Visontainé Balla Ágnes: diabétesz szakápoló.

A szerkesztőség címe: 
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1., 
tel.: 88/442-763, fax: 88/421-217

A szerkesztőség munkatársai: 
Szőke Mária: főmunkatárs 
Kicsák Marian: dietetikus 
Nagy Margit: Konyhasarok 
Miklosovits László: grafikus 
Flórkievicz Ede: rejtvény 
Reichardt Béláné: szerkesztőségi titkár

Kiadja a Tudomány Kiadó Kft., 
1146 Budapest, Hermina út 57–59., 
telefon: 1/273-2840, 1/273-2844

Felelős kiadó: Guti Péter ügyvezető
Marketing manager: Béki János
Nyomtatás: Infopress Group Hungary Zrt. 
2600 Vác, Nádas u. 6. 
Felelős vezető: Lakatos Imre vezérigazgató

Látványterv: EQ Marketing Kft.
Tipográfia: PORTMED Kft. – Engárd Viktor
Az újságban megjelent cikkek, receptek 
csak a szerkesztőség hozzájárulásával 
sokszorosíthatók. Kéziratokat, fotókat nem 
őrzünk meg és nem küldünk vissza.

ISSN 1418–4990 
Készült 30 000 példányban

E lapszámunk megjelenését 
a Novartis Hungária Kft. 
támogatta.
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Csatlakozz Te is az Internetes Gastroyal Cukorbeteg Klubhoz!
MERT EGYÜTT KÖNNYEBB!
Rendeld meg weboldalunkon a 

karácsonyi fi nomságokat,
vagy kérd étlapjainkat területi képviselőinktől!
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Vércukormérés 2010 - Kiflik
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Fehér kifli (hagyományos lisztből) 60 g

"ZSÍRÉGETŐ" kifli ("Zsírégető" lisztből) 60 g

Hatalmas sikert aratott 2011. 
november 13-án a SYMA Csar-
nokban megtartott Egy Csepp 

Világnapon a Gastroyal Cukorbeteg 
Klub bemutatója. A Klub kínálatában 
elérhető termékeket a cukorbetegek is 
fogyaszthatják. A Zsírégető márkanév 
alatt forgalmazott termékek felszívódó 
szénhidráttartalma mintegy 80%-kal 
alacsonyabb, mint a kereskedelmi for-
galomban kapható hasonló termékeké. 

Mint tudjuk, a táblázatokban megadott 
gyakorlati értékek az összes szénhidrát-
fajtát úgymond egy kalap alá veszik, noha 
elméletben mindenki tudja, hogy ez leg-
alább két kalap, hiszen vannak a felszívó-
dó és a fel nem szívódó szénhidrátok. A 
cukorbetegeknek értelemszerűen elég, ha 
a felszívódók csapatával „zsonglőrködnek”, 
és a fel nem szívódókat békén hagyják. Ez 
utóbbiakból mondhatni korlátlan mennyi-
séget is lehet fogyasztaniuk, egészen ad-
dig, amíg tökéletesen jóllaknak, degeszre 
tömik pocakjukat. A baj csak az, hogy nem 
igazán lehetett tudni, melyikből meny-
nyi van az adott fogásban. Mi Ön helyett 
számoljuk ki az étel, a menü vagy akár az 
egész nap szénhidráttartalmát, de csak a 
felszívódó szénhidrátokat!

A ZSÍRÉGETŐ Liszt  a Gastroyal saját fej-
lesztésű terméke és alapvetően különbö-
zik a kereskedelmi forgalomban kapható 
teljes kiőrlésű vagy csökkentett szénhid-
ráttartalmú lisztektől. Magasabb rost- és 
fehérjetartalommal és rendkívül alacsony 
felszívódó szénhidrátértékekkel rendelke-
zik. Éppen olyan fi nom ételek készíthetők 
vele, illetve belőle, mint „bolti” társaiból. 
Míg általában a fehér lisztekkel készült ka-
kaós csiga felszívódó szénhidráttartalma 
31 g/10 dkg, addig a Gastroyal ZSÍRÉGETŐ 
Lisztjével  készült ZSÍRÉGETŐ, kakaós csiga 
ténylegesen felszívódó szénhidráttartalma 
mindössze 8 g/10 dkg. 
A ZSÍRÉGETŐ Liszttel  készült élelmiszerek 
szinte alig emelik meg a vércukor- és inzu-
linszintet étkezés után, mint a grafi konon 
is látható!

A ZSÍRÉGETŐ Lisztnek  köszönhetően 
már a cukorbetegeknek is elérhetővé vá-
lik, hogy olyan ételeket fogyasszanak, és 
olyan ételekkel ünnepeljék a Karácsonyt, 
amelyek eddig tiltottak voltak a szigo-
rú szénhidrátszámolás miatt! Látogas-
son el honlapunkra, ismerjen meg még 
többet a Cukorbeteg Klub előnyeiből, 
és tekintse meg étel-, italkínálatunkat a 
www.cukorbetegklub.hu oldalon!

A cukorbetegek sem szeretnek számolni, 
   fôleg nem Karácsonykor!

ZSÍRÉGETŐ, mákos bejgli
ch.: 9 g / 10 dkg *

ZSÍRÉGETŐ, diós bejgli
ch.: 7 g / 10 dkg *

ZSÍRÉGETŐ, szárnyas töltött káposzta
ch.: 16 g / adag *
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A z idén nálunk (nekem) teljesen kimaradt 
a karácsonyi ajándék utáni várakozás izgalma, 
ugyanis meglehetősen korán érkezett a Jézuska: 
október közepén. De az is lehet, hogy két évet 
késett. Nézőpont kérdése.

A párom ugyanis két évvel ezelőtt, januárban 
ígért nekem egy mosogatógépet, miután a szil-
vesztert és az év első napjait fekvéssel töltöttem a 
karácsonyi takarítás-sütés-főzés-mosogatás követ-
keztében megrokkant hátam miatt. Maradandó 
nyoma ugyan nem maradt a megerőltetésnek, 
de az ünnepi készülődésből szívesen kihagynék 
néhány tevékenységet. Ehhez ígért nekem az én 
egyetlenem egy mosogatógépet a következő kará-
csonyra. Ennek immár két éve. Nem hibáztatom 
a késlekedésért, cudar időket éltünk, minket is el-
ért a munkanélküliség. Ha valami mégis adódott, 
abból nem győztünk foltozni, a mosogatógép kér-
dése ezredrangúvá vált.

Viszont ebben az évben, október közepén a 
gondviselés – látva mennyit szorgoskodom: befő-
zök, fagyasztok, lekvárt készítek, hogy tele legyen 
a kamra, és nem utolsósorban kimondhatatlanul 
sokat mosogatok – beavatkozott, és egy barát se-
gítségével hozzájuttatta a páromat egy nagyon jó 
állapotú, alig használt mosogatógéphez. Nosza, 
mindjárt be is építettük a konyhabútorba, szerel-
vényeztünk, bútorlapot vágattunk, így boldogan 
gondoltam arra, hogy már az ünnepet megelő-
ző készülődés is gyerekjáték lesz, ha nem kell az 
időmet és a kezemet feláldozni a tiszta tányérok 
oltárán.

Azért egy pici hiba becsúszott a gépezetbe. A 
szállításkor leszedett programkapcsoló gombját 
ugyanis az én polihisztorom (értsd: a férfi a ház-
ban) fordítva rakta a helyére. A gomb ugyan el-
lenállt, de hát csak nem hagyja, hogy egy apró, 
gömbölyű fémdarab kifogjon rajta? (Főként, 
miután negyvenedszerre is le, majd felszerelte a 
víz csatlakozóját, de azt is megoldotta.) Egyetlen 
határozott mozdulattal megnyomta, és a gomb – 
hangos reccsenéssel – máris a helyén volt. Ennek 
a hangos reccsenésnek következtében viszont a 
gomb élettelenül forgott körbe. – Semmi pánik! 
– kiáltott fel a hősöm, akit semmilyen probléma 
nem tud elrettenteni, – majd én megjavítom. Az-

zal szétszedte a kapcsolót, helyrepattintotta az 
áramkör fölötti bakelitfedelet, és magabiztosan 
jelezte, működőképes a gép.

Gyorsan kerítettem mosatlan edényeket, és 
már indult is a program. Az eredmény önma-
gáért beszélt. Minden csillogott-villogott, a po-
harak megszabadultak több év vízkő-cseppjeitől. 
Az örömömet még az sem tudta elhomályosítani, 
hogy a gép aljában mintegy kétliternyi víz ma-
radt. – Majd kitapasztaljuk – mondta a párom. 
Akkor még hittem neki, ám másnap, amikor a 
gép, az ominózus panel-visszapattintást követően 
az öblítőprogrammal kezdett, és az ételmaradék 
vidáman nézett velem farkasszemet a ,,mosott” 
edények faláról, a sarkamra álltam és közöltem: 
szerelőt hívunk. A teremtés koronája először le 
akart beszélni, majd persze megsértődött, de hiá-
ba, hajthatatlan voltam.

A szerelő két perc alatt kiderítette a hiba okát: 
a fordítva felerőltetett kapcsoló kilökött két pici 
rugót a helyéről, ami két aprócska ék alakot tar-
tott, ezek ugranak a kapcsoló egyik nútjából a 
másikba. A rugókat megtaláltuk, az ékeknek vi-
szont nyoma veszett. Most az egyszer hasznát 
vettem volna, ha nem takarítok naponta, hanem 
mondjuk csak hetente, de sajnos be kellett lát-
nom, hogy ezek az apró alkatrészek már valame-
lyik szemétdombon pihennek szép csendben. A 
szerelő most megpróbál valami hasonlót keríteni.

Én pedig várakozom, nem kis izgalommal. Fel-
nőttként mint egy gyermek. Ha a gondviselés is 
úgy akarja, akkor karácsonyra már el is felejtem 
ezt az apró affért a gépezetben, és a mosogató-
gép halk búgásának kíséretében kívánok minden-
kinek boldog, békés ünnepeket!

Kavisánszki Mária

Az ünnep bennünk születik (vagy mosogatógépben)
Ennek az írásnak semmi köze a cukorbetegséghez. A diabéteszhez is csak annyi, hogy a Diabetesben 
jelenik meg. Miért kell mindig a bajunkról beszélni? Illetve miért mindig ugyanarról a bajunkról beszé-
lünk? Így év végén, szilveszter közeledtén nevessünk hétköznapi problémáinkon is!
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A diabétesszel élő gyerekek ötödik Lab-
darúgó-Európa-bajnokságát 2011. augusz-
tus 26–28. között rendezték meg Svájcban, 
a genfi  Bout- du- monde Stadionban. A svájci 
nemzeti labdarúgó-válogatott segédedzője ál-
tal támogatott kezdeményezés célja a fiatalok-
nak a cukorbetegség kezelésével kapcsolatos 
ismeretei bővítése. Magyarország 10 gyerek-
ből összekovácsolt csapatot delegált a megmé-
rettetésre, akik 4 felnőtt kíséretében érkeztek 
a rendezvényre. A gyerekeket diabetológus 
szakorvos (dr. Gelencsér Éva), diabetológiai 
szakápolók (Juhászné Tuifel Andrea és Kun Mónika) 

és a rendezvény magyar programkoordinátora 
(Németh Gábor) kísérte.

A nyár folyamán 3 alkalommal volt lehe-
tősége a gyerekeknek edzőmérkőzést játsza-
ni hasonló korosztályú fiatalokkal, a Gyirmót 
csapatával. Az utolsó tréninget Hevesi Tamás 
tartotta, majd edzőmérkőzést játszottak a fiúk 
a „mester” lánycsapatával. Mondanom sem 
kell, a mérkőzésen végig „szoros” emberfo-
gást alkalmaztak fiaink.

A közös vacsorát követően csapatépítő tré-
ninget tartottunk, amin eldőlt a csapatkapi-
tány személye, valamint nagy nehézségek 
árán az esetleges „gólöröm” is.

A reptérre transzferjárattal érkeztünk, a 
stressz itt kezdődött igazán, mivel a társaság 

nagy része először készült repülőútra. Természe-
tesen a szenzorok az első kalibrációs jelet 
a beszállókapunál kérték. Ezt is megoldot-
tuk, nem kis feltűnést keltve.

A gép felszállását követően a vércuk-
rok is a magasba emelkedtek. Igyekeztünk 
mindenkit megnyugtatni, hogy a repülés 
nem veszélyes, csak a zuhanás; pontosan 
annyiszor szállunk le, ahányszor fel. Ezt 
átgondolva elhessegették félelmeiket. A 
repülőgépen nagyon aranyos volt velünk 
a személyzet, kaptunk „pót”-szénhidrátot, 
dupla adag, nagyon finom, különleges 
süteményt. Végül gond nélkül megérkez-
tünk, minden játékosunk és csomagunk 
megvolt.

A hotelban vacsorával kezdtünk. A nagy 
kedvenc a „Hotel hamburgere” lett, amely 

természetesen gluténmentes változatban is elér-

Magyar focisiker az Európa-bajnokságon
Lapunk eddig nem dicsekedhetett sportrovattal, ám most a Diabetes újság első sportrovati tudósítását 
olvashatják! S nem akármivel indulunk: a magyar fiatalok 5. helyéről tudósítunk, amelyet a Diabéteszes 
Gyermekek Labdarúgó-Európa-bajnokságán értek el.
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hető volt. Rengeteg saláta, köret, hal díszítette a 
svédasztalt.

Színvonalas, jó hangulatú megnyitón került 
sor a sorsolásra, amit a gyerekek nagy izgalom-
mal vártak, majd elkezdték a taktikai egyeztetést. 
Másnap reggel, étkezés közben a fiúkban meg-
érett valami, illetve VALAKI. A légkör, 
amelybe kerültek, feltette arra az i-re 
a pontot, amelyet az edzések alkalmá-
val közösen alkottunk, írtunk. Saját 
maguk mondták ki, hogy bár még nem 
játszottak meccset, de máris nyertek. 
Nyertek, méghozzá olyasfajta hozzáál-
lást az élethez (nem csak a diabétesz-
hez), amelyet sokan megirigyelhetnek 
tőlük! Segítették egymást, figyeltek tár-
saikra, és persze önmagukra: játék köz-
ben, szünetben, a szállodában és még 
sorolhatnám. Nem vitatkoztak a kezdő-
csapat összeállításán, mindenki tudta, 
hol a helye, mivel tud hozzájárulni a 
CSAPAT sikeréhez. Mindenki tisztában 
volt azzal, egy országot képviselnek, méghozzá 
Magyarországot! Mintaszerűen viselkedtek min-
den helyzetben, lelkesek voltak, és az sem utolsó, 
hogy tízen együtt hangosan tudták kiáltani, hogy 
„ HÁÁÁNGÖRIIIII”.

Szombaton négy meccset játszottunk, ebből 
kettőt nyertünk, kettőt sajnos elveszítettünk. Ez-
zel csoporton belül a harmadik helyre kerültünk. 
Vasárnap nagy küzdelmek árán Ukrajna ellen 
2:1-re nyertünk, ezzel az eddigi legjobb magyar 
szereplést értük el, az 5. helyen végeztünk.

Hozzájárult a sikerünkhöz a sváj-
ciak profi szervezése. A pályák szélén 
kihelyezett sátrakban egész nap hozzá-
férhető volt a hipoglikémia elhárításá-
ra szolgáló szénhidrát és folyadék. A 
mérkőzések között különféle ügyessé-
gi feladatokat kellett végezni a gyere-
keknek, amit egy Svájcban élő magyar 
koordinátor vezényelt.

Vasárnap az eredményhirdetést és 
éremosztót követően „boldogságban 
úszva”, éremmel a nyakunkban indul-
tunk a reptérre. A visszaút már ruti-
nos repülőutasokkal zajlott, természe-
tesen problémamentesen.

A hazaérkezést a szülők rendkívül 
meleg fogadtatása tette emlékezetes-
sé. A sok magyar zászló, hangos „szép 
volt, fiúk” megható volt. Jó volt látni 
az itthoniak büszkeségét, örömét. Ez 
a hétvége mindenki számára emléke-
zetes marad.

A sikerhez természetesen sok lép-
csőfok vezetett. Kellett hozzá 10 gyermek, akik 
akarták a sikert, és mellesleg még a focihoz is 
„konyítottak” egy kicsit. A háttérmunkákhoz ren-
delkezésre állt a profi szervezést nyújtó szpon-
zorunk, egy nagyon lelkes szakápolókból és dia-
betológusból, pumpakoordinátorból álló csapat. 

Természetesen nagy segítség volt a szenzor által 
nyújtott folyamatos vércukorellenőrzés, amely 
nagy biztonságot jelentett a gyermekeknek és ne-
künk is. Szakápolóként nagyon sokat tanultunk 
és tapasztaltunk.

A hangulatról ízelítőt kaphat mindenki, aki 
ellátogat a www.diabeteszkupa.com, illetve a 
juniorcup-diabetes.eu honlapokra.

Juhászné Tuifel Andrea
diabetológiai szakápoló

Győr – gyermekdiabetológia

Első sor: Németh Áron (Sopron), Rácz Gergő (Győr), Tölgyesi-Gál 
Mátyás (Győr), Lobenwein Marcell (Sopron), Segesdi Áron (Veszprém), 
Bonyhády Gábor (Budapest)
Hátsó sor: Tóth Máté (Győr), Tóth András Bálint (Budapest), Tillinger 
Boldizsár (Budapest), Mosberger Patrik (Budapest)
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A diabéteszt az orvostudomány a molekuláris 
diagnosztika kialakulásáig egységes betegségként 
kezelte. A hetvenes évek óta, amint megismertük 
a vércukor egyensúlyban tartásának élettanát, két 
csoportra osztjuk a kórképet aszerint, hogy az in-
zulin nevű hormon jelen van-e a betegek szerve-
zetében. Az első nagy csoportba tartoznak azok a 
betegek, akiknél az inzulin hiányzik és cukorbe-
tegségük az immunrendszer örökletesen megha-
tározott hibás működésére vezethető vissza. Ezt 
nevezzük 1-es típusú cukorbetegségnek.

A második csoportba (2-es típusú diabétesz) 
leginkább túlsúlyos betegek tartoznak, akik ren-
delkeznek elegendő mennyiségű inzulinnal, de 
szervezetük nem érzékeli azt (inzulinrezisztencia), 
így nem jut el a megfelelő mennyiségű cukor a 
vérből a sejtekhez. Ezért vércukorszintjük tartó-
san magas marad, ami szervi károsodásokhoz és 
anyagcserezavarhoz vezet.

A fenti két típus kialakulásában fontos szerepet 
játszik az örökletes hajlam, a környezeti faktorok 
és az életvitel. A harmadik csoportba az úgyneve-
zett monogénes diabéteszformák tartoznak, ahol 
a vércukorszint egyensúlyban tartása kizárólag 
genetikai okokkal magyarázható. Ez a típus na-
gyon ritka, a betegek néhány százalékát alkotja.

A genetika szerepe
Az emberi génkészlet rendkívül összetett, elem-
zése orvosok és kutatók feladata. A továbbiakban 
a diabétesszel kapcsolatos legfontosabb geneti-
kai információkat foglaljuk össze, amelyek nagy 
nemzetközi vizsgálatokon és tényeken alapulnak.

Az emberi génkészlet átörökíthető egységek-
be, kromoszómákba szerveződik, összesen 23 
pár kromoszómánk van. A 6. kromoszómán he-
lyezkednek el olyan, a diabéteszhajlamot megha-
tározó gének, amelyeket főleg emberi fehérvér-
sejteken (leukocitákon) tanulmányoztak, innen 
ered a Humán Leukocita Antigén (HLA) elne-
vezés. A diabéteszre való hajlam kialakításában 

a HLA génrendszernek van a legfontosabb sze-
repe.

A HLA génrégióban több mint 100 gén fog-
lal helyet, ezeknek feladata a szervezet „saját” és 
„nem saját” anyagainak felismerése az immun-
folyamatok során. Szervezetünk ezt a különbség-
tételt már magzati korban megtanulja. Amit saját 
anyagának tekint, elfogadja, és ellene nem kezd 
védekező folyamatot, de ha számára idegennek 
érzékel egy saját fehérjét vagy vírust, immunfo-
lyamatot indít és megpróbál tőle megszabadul-
ni. Ha az immunrendszer egy vagy több tagja 
valamilyen ponton – genetikai okok miatt – sé-
rül, a szervezet képtelen lesz különbséget tenni 
a „saját” és a „nem saját” anyagok között. Ennek 
eredménye lehet, hogy fontos, a normális mű-
ködéshez nélkülözhetetlen struktúrákat is meg-
semmisít. Az 1-es típusú diabétesz esetében ez a 
támadás az inzulintermelő hasnyálmirigy egyes 
sejtjei (béta-sejtek) ellen indul, és a sejtek csök-
kenő száma miatt egyre kevesebb inzulin fog ke-
letkezni, ami a szervezet hormon- és cukorház-
tartásának felborulásához vezet.

HLA és diabétesz

Születésekor mindenki egyéni HLA génkom-
binációval rendelkezik. Léteznek olyan geneti-
kai HLA-variációk, amelyek hajlamosítanak, míg 
mások védő szerepet játszanak a betegségek ki-
alakulásában. Abban az esetben, ha a gyermek 
nagy kockázattal járó HLA géneket örököl, főleg 
ha a családban halmozottan fordul elő diabétesz, 
kiemelt figyelmet kell fordítanunk az életvitelre, 
táplálkozásra és a rendszeres orvosi utánkövetésre.

A HLA géneknek 50–1000 különböző változata 
létezik, születéskor egyet-egyet öröklünk a szülők-
től. Családvizsgálataink adataiból kiderült, hogy a 
diabéteszes anyák 2-3 százalékban, az apák 5-6 
százalékban járulnak hozzá a hajlam öröklődésé-
hez. Egypetéjű ikrek esetében ez a kockázat jó-
val magasabb (30–70 százalék), kétpetéjű ikreknél 
kevesebb, 10–12 százalékra becsülhető.

A diabétesz okairól 1. rész
A diabétesz genetikai és immunológiai okai
A diabétesz megváltoztatja az életet. Átírja a napi rutint, meghatározza a napirendet, a család prog-
ramját, a munkahelyi teljesítményt, a házastársi viszonyt és a gyermekek felnevelésének legfontosabb 
pontjait. Ebben a cikksorozatban segítséget szeretnénk adni minden érintettnek, és a modern orvostu-
domány szemszögéből megvilágítani a diabétesz okait, a megelőzés és a kezelés korszerű gyakorlatát.
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A HLA génkombinációk diabéteszre hajlamosí-
tó hatásának elemzése szakember feladata. A be-
tegségre hajlamosító hatásuk alapján különböző 
kategóriákba soroljuk a HLA génkombinációkat 
(genotípusokat): magas, közepes, semleges vagy 
alacsony rizikójú. A magas vagy közepes rizikó-
jú személyeknél indokolt az antitestvizsgálat. Ha 
pozitív eredményt kapunk, nagyobb eséllyel fog 
a betegség kifejlődni, mint a negatív eredményű 
személyekben. Ha a HLA faktorok magas rizikó-
júak és a vizsgált személy laboratóriumi eredmé-
nye kettő vagy annál több antitestre pozitív, 95 
százalék az esélye, hogy 5 éven belül kialakul a 
diabétesz. Ez kritikusan fontos információ, mert 
ilyenkor klinikai vizsgálatokat (OGTT – orális 
glükóztolerancia-teszt) kell végezni a hasnyálmi-
rigy működésének pontos megállapítására.

Semleges vagy alacsony rizikó esetén szeren-
csére csökkent a hajlam. A HLA génrendszer által 
kódolt információ nagyon komplex. Amennyiben 
a családban diabéteszes családtag van, indokolt 
és fontos a gyermekeknél és a 45 év alatti család-
tagoknál a HLA-genetikai vizsgálat.

A HLA faktorok védelmet is jelenthetnek dia-
bétesz ellen, ebben az esetben nem szükségesek 
további vizsgálatok, mert a betegség kialakulásá-
nak esélye nagyon kicsi.

HLA génjeink nem csak cukorbetegségre haj-
lamosíthatnak, egyértelmű összefüggés mutatha-
tó ki más autoimmun betegségek (lisztérzékeny-
ség, pajzsmirigy-működési zavar, reumás ízületi 
gyulladás stb.) és a beteg HLA génjei között, így 
ezek a betegségek sokszor halmozottan fordulnak 
elő diabéteszes páciensekben.

A HLA-n kívüli diabéteszgének

A HLA géneken kívül léteznek más hajlamosí-
tó gének (inzulingén, CTLA4, PTPN22) is, ame-
lyek különböző módon és mértékben hordoznak 
örökletes fogékonyságot (például az immunrend-
szer sejtjeit aktiválják, vagy az immunválaszt befo-
lyásolják) és a normálistól eltérő működést létre-
hozva járulnak hozzá a béta-sejtek pusztulásához. 
Ezek a gének együttesen további 15–20 százalék-
ban határozzák meg a betegségre való hajlamot. 
Vizsgálatuk csak speciális esetekben szükséges a 
betegséghajlam meghatározásához.

Immunológiai eltérések, 
autoimmunitás
A hajlamosító HLA gének jelenlétén kívül gyak-
ran mutathatók ki a betegek vérében autoantites-

tek. Ezek a szervezet saját fehérjéi ellen képződ-
nek, és az autoimmun folyamatokban a tévesen 
„nem saját”-ként azonosított sejteket pusztítják 
el. Különböző biológiai kórfolyamatokon át ká-
rosítják a szervezetben az enzimek és más fontos 
fehérjék működését, aminek következményeként 
biokémiai folyamatok (enzimműködés, hormo-
nok kiválasztódása) sérülnek.

Az 1-es típus diabétesz esetében a célpontban a 
hasnyálmirigy Langerhans-szigeteinek béta-sejtjei 
és az inzulin állnak. Az autoantitestek közül az 
inzulin elleni autoantitest (IAA) jelenik meg leg-
korábban, sokszor már csecsemőkorban. Ez dön-
tő lépés, mert a termelt inzulin ellen képződik és 
hozzájárul a későbbi autoantitestek megjelenése, 
ami növekvő kockázatot jelent a diabétesz kifej-
lődésére.

Az 1-es típusú diabétesz 
előrejelzése
Az 1-es típusú diabétesz előrejelzésének első lépé-
se a családi örökletes faktorok és a genetikai min-
tából (DNS) a HLA-típus meghatározása (ábra). 
Ez specializált gyermekgyógyászati centrumok-
ban, magánklinikákon vagy online egészségügyi 
szolgáltatónál könnyen elérhető. A genetikai haj-
lam meghatározása után az antitestvizsgálat és az 
anyagcserezavar értékelése következik. Ezeknek 
az információknak az ismeretében felmérhető a 
diabéteszhajlam és a további teendők.

Cikksorozatunk további részében tájékoztatást 
adunk a diabétesz egyéb formáinak okairól, és rész-
letesen tájékoztatunk a megelőzés lehetőségeiről.

Dr. Hermann Róbert, Szalai Renáta
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika

HLA

Családi
hajlam

Immuno-
lógiai

tényezők
(antitestek)

Anyagcsere-
eltérések

Az 1-es típusú cukorbetegség kialakulásának 
előrejelzéséhez szükséges tényezők



A Tudomány Kiadó és a Diab-Pont Kft. közös akciója keretében 2011. december 31-ig a Diabetes betegtájékozta-
tó lap valamennyi olvasójának lehetősége nyílik telefonon (06-30-900-5217) vagy postán (2030 Érd, Mester u. 39.) 
kedvezményes kiszállítással megrendelni az itt szereplő termékeket. Megrendelését leadhatja interneten keresztül 
a Diab-Pont webáruházban (diabetikus.bolt.diab-pont.hu) is, ahol további több száz diabetikus terméket talál. In-
ternetes megrendelés esetén kérjük, írja be a „DIABETES11” kódot a megjegyzés rovatba, hogy jogosulttá váljon 
a kedvezményre. A kiszállítás díja 5000 Ft-os értékhatárig 1500 Ft, 5000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes. 
Bízunk benne, hogy ezzel a kezdeményezéssel hozzájárulhatunk a cukorbetegek életminőségének javulásához!

MÉRY vércukormérő tesztcsík 3×50 db + ajándék MÉRY mini vércukormérő készülék 8310 Ft/db
Vásároljon 3 doboz MÉRY tesztcsíkot és ajándékba kap 1 db MÉRY mini vércukormérő készüléket! A kész-
let 3 doboz (50 db/doboz) MÉRY tesztcsíkot, MÉRY mini vércukorszintmérő készüléket, ujjszúrót, 10 db 
vérvételi lándzsát, használati útmutatót, hordtáskát és teljes körű garanciát biztosító jótállási jegyet tartal-
maz. Elsősorban tablettás készítményeket alkalmazó cukorbetegek és várandós kismamák részére ajánlott.

  darab

MÉRY TD-4252 bioszenzoros vércukormérő + 50 db MÉRY tesztcsík 9760 Ft/db
Korszerű, Európában és az amerikai kontinensen a legnagyobb számban használt, bioszenzoros tech-
nológiával működő készülék. A méréshez igen kis mennyiségű (0,7 µl) vérmintára van szükség, a mérés 
max. 7 másodpercig tart. A készlet ujjbegyszúrót, 10+50 db tesztcsíkot, elemet, felhasználói kézikönyvet, 
hordtáskát és jótállási jegyet (6 év garancia) tartalmaz.

  darab

Katona Zsuzsa: Cukor nélkül – torták, sütemények, desszertek 2960 Ft helyett 1690 Ft/db
A szerző, aki maga is cukorbeteg, kikísérletezte kedvenc süteményeinek diétás változatát, és ebből nyújt 
át egy csokorral a könyv lapjain keresztül. A könyvben szereplő valamennyi süteményt és desszertet fo-
gyaszthatják cukorbetegek, tejcukorérzékenyek és fogyókúrázók is.

  darab

DIABECINN kapszula, 60 db 4720 Ft/doboz
A Diabecinn Original kapszula fahéjkivonatot tartalmazó étrendkiegészítő készítmény, amely cukorbete-
gek számára az előírt diéta mellett is használható. A fahéj az egészséges életmód részeként segít egyen-
súlyban tartani a szervezet természetes szénhidrát- és vércukorszintjét.

  doboz

DIABECINN lábápoló krém cukorbetegek számára, 75 ml 2690 Ft/db
A termék alkalmas a cukorbetegek mindennapi lábápolásához, a kimondottan száraz és érzékeny bőr 
hidratálására fejlesztették ki. Egy tubus kb. 70 alkalomra elegendő.

  darab

COPPENRATH diabetikus keksz, 200 g  699 Ft/csomag
A köztudottan kiváló minőségű osztrák teasüteményeket már a cukorbetegeknek sem kell nélkülözniük, 
hiszen ez a több ízben is kapható termékcsalád különleges élményt nyújt. Egyetlen hibája van: nehéz el-
dönteni, hogy melyik a legfi nomabb!

mogyorós:  , vaníliás:  , bécsi karika:  , csokidarabos:  , zabos (175 g):   csomag

TORRAS édesítőszerrel készült 75 g-os csokoládék 575 Ft/db
Kiváló minőségű spanyol édességek. Ízesítésük alapján elmondható, hogy szerencsére a cukorbetegek-
nek sem kell lemondaniuk a különlegességekről, de a mennyiségre természetesen muszáj odafi gyelni!

étcsokoládé kávébabbal:  , fehér csokoládé eperrel:  , mandulás tejcsokoládé:  , egész mogyorós tej-

csokoládé:   csomag

Megrendelő neve:  .................................................................................................................................................................

Szállítási cím:  ........................................................................................................................................................................

Telefonszám:  .......................................  E-mail cím:  ............................................................................................................
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A várpalotai klub 1986-ban alakult, ahogy 
Kóti Lászlóné Ilike, az elnök fogalmaz: akkor 
összejártunk, majd ’89-ben hivatalosan is megala-
kultunk. 1994-től közhasznú alapítványt hoz-
tak létre, amely ’98-tól kiemelten közhasznú 
alapítványként működik. Annakidején 15 
cukorbeteg közös elhatározásából jött létre a 
klub, ma 79 tagjuk van. A kezdetektől mind a 
mai napig Széles Margit doktornő az, aki nem 
egyszerűen segítője, hanem lelke, szellemi ve-
zetője, összetartó ereje a klubnak. (Legyünk 
őszinték, ott működik jó cukorbetegklub, ahol 
van egy olyan orvos, nővér vagy dietetikus, 
aki személyiségével, tudásával, kisugárzásával 
képes összefogni a közösséget. Széles doktor-
nő immár 25 éve épp ilyen.)

Persze a doktornő egyedül kevés lenne. A 
jelenlegi 79 tagból nem sorolhatok fel ötve-
net, csak azok nevét említem, akik nagyon sokat 
tettek, tesznek a közösségért. 2007-ig Ötvös Ferenc 
volt a vezető, feleségével együtt sok munkájuk 
rejlik a klub sikerei mögött. A jelenlegi elnöknő, 
Ilike, amikor először járt a klubban, nem volt cu-
korbeteg, szomszédasszonyát kísérte csak el. De 
mivel örökös tenni vágyás, ügyes szervezőkész-
ség jellemzi, nemcsak egyszerű tagként maradt 
köztük. 8 éve aztán utolérte a sorsa, ő is diabéte-
szes lett, majd 4 éve elnök. Háklár Józsefné az, aki 
mindig, mindenütt mér: vércukrot, vérnyomást. 
Egyébként láttam a naplót, amelyben pontosan 
vezetik, melyik rendezvényen kinek mérték meg 
a vércukrát. Nemcsak a klubfoglalkozások kez-
dődnek ezzel, a városi rendezvényeken is részt 
vesznek. Idén májusban a civil napon például 
177 mérést végeztek, szeptemberben, a Várpalo-
tai Napokon „csak” 97 fő ellenőriztette a vércuk-
rát. Pihokker Andrásné az alapítvány elnökeként 
dolgozik, Velencei Józsefre vezetőségi tagként lehet 
számítani.

Minden hónap második csütörtökjén tartja fog-
lalkozásait a klub, s minden alkalomra jellemző a 
jó hangulat. Tanulnak az előadásokból, jókat be-
szélgetnek. Minden tagtársunk optimistábban megy 

haza a foglalkozásokról – összegzi az egyik legfőbb 
eredményüket Ilike. Egyre több pártoló tag is 
részt vesz az összejöveteleken. A világnapot min-
den évben megrendezik Várpalotán, aminek az 
önkormányzat is, a városlakók is örülnek, mert a 
várpalotai diabéteszesek nagy hangsúlyt fektetnek 
a megelőzésre. Nem elég megmérni valakinek a 
cukrát, kérdéseire is válaszolni kell, tanácsokat kell 
adni, hogyan védhető ki a diabétesz, vagy annak 
enyhe jelentkezése esetén hogyan lehet visszafor-
dítani a folyamatot. A városi önkormányzat egyéb-
ként támogatja is rendszeresen a klubot, ahogy a 
Várpalota és Kistérsége Civilek Szövetsége, vala-
mint a megyei cukorbeteg-egyesület is. Ezenfelül 
sokat pályáznak, és önkéntes alapon tagdíjat szed-
nek. Kell is a pénz, mert sokat utaznak. Most ősz-
szel Győrbe és Székesfehérvárra készülnek, tavaly 
jártak Szentesen, Budapesten, Devecserben.

Akik hozzánk fordulnak, érzik, hogy támaszkodhatnak 
ránk, segítségükre vagyunk, amiben lehet. Megmutatjuk 
számukra a helyes utat mind az egészséges életmód, mind 
a betegségük kezelése területén. Várpalotán mindenki 
tudja, hogy ez valóban így van. A Várpalotai Dia-
bétesz Klub díjával Guszti is egyetértene.

Herth Viktória

Minden tagtársunk optimistábban megy haza
A Lang Gusztáv-díjas várpalotai klub
Jó fél évvel ezelőtt, a II. Civil Fórum budapesti rendezvényén adta át Reichardt Béláné, 
az Alapítvány a Cukorbetegekért kuratóriumának elnöke az idei Lang Gusztáv-díjakat. 
Lapunk rövid hírben beszámolt ugyan erről, de egész eddig adós maradt a portréval, a 
díjazott klub bemutatásával.

Kóti Lászlóné Ilike a díj átadásakor
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Évekig nem tudtam, hogy Julika cukorbe-
teg. Nem azért, mert titkolt volna a betegségé-
ről valamit, hiszen például a reumánkról jókat 
panaszkodtunk egymásnak, csak a cukorbetegség 
valahogy nem került szóba. Egyszer szokatlan 
időben, hajnaltájt összetalálkoztunk az utcán. Én 
a kutyát sétáltattam, ő meg túrabakancsban álldo-
gált, a barátaival indult a budai hegyekbe.

– Nagyon jót tesz nekem a mozgás – mondta, 
én meg azt gondoltam, 15 kilométer gyaloglás? 
Én ugyan nem vettem észre rajta, de azt mondta, 
mostanában felszedett két kilót, és ez tűrhetetlen. 
Amikor délután visszatért, kérdezgettem, hogy 
bírta a túrát, ő meg szabadkozott: elmesélem, de 
először megmérem a vércukromat.

A két kiló, a vércukormérés, meg a jóleső fá-
radtság: Juli cukorbeteg? Kiderült, húsz éve már. 
És jól vagy-e, kérdeztem, persze, mondta ő, csak 
a lábammal van baj mostanában. Már nem fáj, 
már nem érzem. A plusz húsz év, mondtam, mire 
ő: a butaság, az, a butaság!

Juli keserű szavai azt mutatták, nem törődött 
komolyan betegségével. Törődött pedig, de nem 
eleget. Nem fájt semmi, Juli bevette a tablettát, 
ha elfelejtette, megbocsátotta magának. Diétázott 
is, gondosan. Megtanulta mérés nélkül kalkulál-
ni mennyi egy szelet kenyérnek, egy zsemlének a 
szénhidráttartalma, lemondott a sok cukrot tartal-
mazó gyümölcsökről. Sportolt is, járt uszodába, hi-
szen fiatal kora óta ott élte életét, ő úszó volt, a fér-
je vízilabdázó. A mozgás megvolt, a diéta is, csak 
a vércukormérés… hát azt nem vette komolyan. 
Havonta egyszer megmérette a családorvossal a 
vércukorszintjét, kölcsönösen megnyugtatták egy-
mást, hogy nincs nagy baj, és kész. Nem nagy do-
log ez a cukorbetegség, nincs is mit beszélni róla.

Juli végül vett vércukormérőt. Na, ennek tör-
ténete van. Lapunkat, a Diabetest a patikában 
rendszeresen megkapta, így hát a patikus egyszer 

úgy érezte, ismerik már egymást olyan régóta, 
hogy megkérdezheti: sosem vesz tesztcsíkot? Ne-
kem nem kell, mert vércukormérőm sincs – fe-
lelte. A gyógyszerész hosszan győzködte a mérés 
fontosságáról, végül rábeszélte, hogy azonnal vá-
sároljon. Juli azóta teljesen jóban van a vércu-
kormérővel, pedig az pontosan őrzi memóriájá-
ban a bizonyítékot, hogy Juli csak képzelte, hogy 
minden rendben van. Most szembesült vele, hogy 
ingadozó a vércukorszintje. A mérések alapján vi-
szont sikerült Juli vércukorértékeit pontosan be-
állítani az elvárható, a normális vércukorértékre.

Amit eddig Juli nem tudott, most gyorsan meg-
tanulta és teljes pontossággal alkalmazza, méri a 
vércukorszintet és pontosan adagol. Ez a hetven-
éves asszony világéletében jó kedélyű, optimista 
volt, mindig a jó oldalát látta mindennek, most 
még büszke is. Arra, hogy megtanulta a vércu-
kormérő készüléke kezelését, és vett számítógé-
pet, hogy a mérő automatikusan át tudja küldeni 
az adatokat diabetológus orvosának a világhálón. 
Kinyílt a világ számára: Látod, mondja, mit kö-
szönhetek a betegségemnek? Az unokám meg-
tanított internetezni, skypon beszélgetünk, hát 
nem nagyszerű? Sok mindent elolvastam a beteg-
ségről, és mindent megteszek, hogy elkerüljem a 
legrosszabb szövődményeket! Azokat is, amelyek-
ről eddig nem is hallottam!

Gábor 50 éves múlt, amikor végre felkeres-
te orvosát gyomorpanaszaival. Már a vizsgálatok 
elején kiderült, hogy 2-es típusú cukorbeteg. De 
mert gyomorfájásai, görcsei, teltségérzései nem 
javultak, ki kellett vizsgálni, nincs-e valami ko-
moly elváltozás.

Naponta láttam szenvedő arcát, mert elmesél-
te, mi mindent csináltak vele. Hát a sokféle vizs-
gálat, a tükrözés senkinek sem öröm. Mint kezdő 

Vedd kezedbe az életed
Édes sorsok

Nagy Margit

konyhasarok
receptgyűjtemény 2 A receptgyűjtemény első kötete az elmúlt évek során több kiadásban összesen mintegy 300 000 példány-

ban jelent meg. Most közkívánatra elkészítettük a nagy sikerű receptgyűjtemény folytatását. A kiadványt 
a fogyni vágyó cukorbetegek és nem cukorbetegek részére állítottuk össze. A kiadványban a Diabetes új-
ság Konyhasarok rovatából válogattunk, melyet kezdetek óta Nagy Margit dietetikus szerkeszt, a recep-
tek az ő alkotásai.

A kiadvány még korlátozott számban rendelhető 199 Ft-os áron.
Telefon: (1) 273-2840 • Internet: http://www.tudomany-kiado.hu/konyhasarok
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cukorbeteg, kapta a tanácsokat: napi ötszöri ét-
kezés, kis adagok, kiszámított szénhidráttartalom, 
kevesebb kávé és alkohol, na és hagyja abba a 
dohányzást. Lehetőleg kerülje a stresszt, mert a 
gyakori fejfájása miatt szedett fájdalomcsillapítók 
is okozhatnak komoly panaszokat. Tanulja meg 
mérni a vércukorszintjét és betegsége minden 
csínját-bínját.

Okos ember Gábor, a baj csak az, hogy az or-
vosnál is okosabbnak tartja magát. Minden ta-
nácsra volt egy felelete, miért nem tudja megol-
dani. Ötször enni? Ki ér arra rá, munka közben? 
Minden munkatársa vedeli a kávét és füstöl, mint 
egy gyárkémény, hogyan is tudná abbahagyni? 
Imádja a sütiket, és mert őrá tekintettel a fele-
sége már nem süt, Gábor a cukrászdában nassol. 
A gyomra fáj, a vércukorszintjét nem méri, az 
egész problémát úgy, ahogy van, elutasítja. Már 
két éve nem vesz tudomást a cukorbetegségről. 
Pedig újabban a szemével is van valami gond.

A felesége két éve küzd vele. Mit és mennyit 
egyen, ne a fotelban terpeszkedjen, menjenek sé-
tálni. Újabban már a gyerek előtt is rászól. A ser-
dülő lányuknak ez valahogy teljesen új és meg-
szokhatatlan: anya veszekszik, és apa mégsem 
olyan okos, mint hitte. A feszültség tanyát vert a 
családban.

Gábor panaszkodik Ágira, a feleségére. Hogy 
nem érti meg őt, hogy nem hagyja békén, hogy 
mindig ugyanarról szól minden estéjük: mit csi-
náltál, mit ettél, miért etted? Én is rákérdezek: 
mit ettél, mennyit ettél? Mérgesen néz rám: te is 
kezded? Tudod, mit mondott tegnap Ági? Hogy 
felnőtt vagy, dönts te magad, mi lesz a jövőd, 
akarsz-e betegebb lenni! Gábor, Gábor, hát nincs 
igaza?

A liz éppen egy nagy tálból sajtos tésztát eszik, 
kicsit zavarba jön a kérdésemtől: Délelőtt tízkor 
már ebédelsz? Megéheztem, feleli halkan. Éppen 
azt, amit nem volna szabad? Megvonja a vállát 
és kicsit kényszeredett mosollyal mondja: meg-
bocsátom magamnak a bűneimet. Azt azért még 
hozzáteszi: te mindig olyan szigorú vagy hozzám!

Igazából régen nem beszélgettem vele cukor-
betegségéről, a „hogy vagy?” és az „egészen jól” 
afféle szállóige csak. Mit mondjak neki? Aliz friss 
nyugdíjas, asszisztens volt egy orvosi rendelőben, 
többet kell tudnia a betegségéről, mint amit én 
mondhatnék neki. De mert jó barátok vagyunk, 
mindig korholom és mondom neki, hogy féltem, 
mert szeretem. Aha, feleli, ezt mondja a fiam is.

Aliz tíz éve vált el, a maga akaratából, mégis 
nehéz éveket élt át, és egyre nehezedett ő maga 
is – az evés lett az öröme. És minden bizonnyal a 

veszte is. Csak hízott és hízott. Egy napon a ren-
delőben lett rosszul, izzadt, hirtelen hányinger és 
nagy-nagy fáradtság tört rá. Le kellett ülnie, ne-
hogy összeessen. A kolléganője azonnal megitatta 
ásványvízzel, két orvos is odarohant hozzá, pilla-
natok alatt 17-es vércukorértéket mértek. Ő meg 
csak hajtogatta: magas cukorszinttől nem lehet 
kóma. Vizsgán ezért megbukott volna, de azóta 
már kénytelen volt sokkal többet tudni, mindent 
megtanulni a cukorbetegségről.

Azóta úgy eszi a neki nem való ételeket, hogy 
tudja, pontosan tudja, mennyit árt magának. Va-
lahogy ki kellene mozdítani ebből. Egyedül él, azt 
érzem, céltalanul, és a lelke is magányos.

– Tudod, mit kellene neked? – kérdezem hir-
telen. – Elmenni egy diabéteszes klubba.

– Mit csinálnék ott? Hallgatnám az előadáso-
kat?

– Ha akarod, azt is. De ha megkérnek, te is 
tarthatnál, nem? Mindent elmondhatnál, amit 
tudsz, ismersz, az elméletet is, a gyakorlatot is…

– …sokat kellene még ahhoz tanulnom. A 
szakkönyveket előkapnom. Meg aztán le is kel-
lene fogynom. Csak nem állhatok így elébük! – 
mondja kisvártatva. – Persze… persze ki akadá-
lyozna meg ebben?

Szőke Mária

Már 3 nap után látható változás.

 természetes hidratáló szer, amely segít 
megőrizni a bőr puhaságát

 csökkenti a bőr vízveszteségét 

 vízmegkötő hatásának köszönhetően 
hosszú ideig megtartja a bőr hidratáltságát

 felgyorsítja a bőr sejtjeinek újjáépülését 
segítve a bőr regenerálódását

Keresse a patikákban!

Diabeteses láb ápolására

Sarok- és lábápoló balzsam 
nagyon száraz, kirepedezett 

sarokra és lábra

Forgalmazó: Ceumed Kft. 
1138 Margitsziget Grand H. IV/6

tel.: +36 1 237 0005 • fax: +36 1 237 0006, 
info@ceumed.eu

www.ceumed.eu/maxiderma

25%-os urea tartalommal:
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Újra elmúlt egy év, és Peti, Fecsi és Ferike újabb rejtvényekkel 
kedveskedik ifjú olvasóinak. A házikóban nagy az ünnepi készülő-
dés. Találd ki, hogy a számokkal jelölt helyiségekben mi történik, 
és a betűkkel jelölt tárgyak hova illenek. Az alul mellékelt tárgyak 
közül három felesleges. Melyik három?

(Megfejtés: 1-C, 2-E, 3-H, 4-L, 5-A, 6-N, 7-G, 8-J, 9-D, 10-F; Felesleges tárgy az ecset – B, a levélboríték – K, és a labda – M)
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Régóta ismert, hogy a cukorbetegek szerve-
zete általában kevésbé tud védekezni a fertőző 
(infekciós) betegségek ellen, mint az átlagos né-
pességé: közöttük gyakrabban fordulnak elő bizo-
nyos fertőzések (infekciók), ezek általában súlyo-
sabb lefolyásúak, háromszor nagyobb az esélyük 
arra, hogy valamilyen fertőzésben haljanak meg, 
mint a nem cukorbetegeknek. Ezt az orvosi szak-
irodalom úgy foglalja össze, hogy a diabétesz fo-
kozott infekciós kockázattal járó betegség.

Fokozott kockázat
A fokozott kockázatot egyrészt a magas vércukor-
szint, másrészt a diabétesz szövődményei magya-
rázzák. Vizsgálatok igazolják, hogy 1 egységnyi (1 
mmol/l) vércukorszint-emelkedés 6–10 százalékkal 
növeli a fertőzések előfordulását és súlyos lezajlá-
sát, 11 mmol/l feletti vércukorszint esetén három-
negyedére, 16 mmol/l feletti érték esetén akár fe-
lére csökkenhet a baktériumok okozta fertőzések 
elleni védekezőképesség. A tartósan magas vércu-
korszinttel szoros összefüggésben áll a diabéteszre 
jellemző szövődmények kialakulása is, amelyek to-
vább fokozzák az infekciós kockázatot: kedveznek 
a kórokozók megtelepedésének és szaporodásának.

Mindebből következik, hogy a cukorbetegek 
nagyobb infekciós kockázatát jelentősen csökken-
teni lehet a normoglikémiára törekvő anyagcse-
re-vezetéssel: a normális vércukorszint javítja a 
védekezőképességet és hátráltatja a diabéteszes 
szövődmények kialakulását.

A diabétesz leggondosabban megtervezett ke-
zelése mellett is előfordulnak vércukor-ingadozá-

sok, esetenként kiugróan magas vércukorszintek. 
Ezt nemegyszer valamilyen enyhe vagy súlyosabb 
fertőzés váltja ki. Törekedni kell tehát arra, hogy 
a cukorbeteg lehetőleg minél kevesebb fertőző be-
tegséget kapjon meg. A fertőző betegségek meg-
előzésének leghatékonyabb módszere a védőoltás.

A védőoltások célja
A védőoltások célja a védettség (immunitás) mes-
terséges kialakítása a fertőzésért felelős vírusok, 
baktériumok és egyéb kórokozók ellen. Ezt úgy 
érjük el, hogy elölt kórokozót, vagy a kóroko-
zónak élő, de betegséget nem okozó változatát 
adjuk be injekcióval, ritkábban szájon keresztül 
vagy orrspray-ben a védendő személynek. Az 
immunrendszer felismeri a kórokozóra jellemző 
idegen anyagokat (molekulákat), rájuk védeke-
ző reakcióval, immunválasszal reagál. Azokat az 
anyagokat, amelyek a szervezetben specifikus im-
munválaszt váltanak ki, antigéneknek nevezzük.

A specifikus immunválasz azt jelenti, hogy a vé-
dekező reakció az antigén ellen irányul, tehát csak 
az ellen a kórokozó ellen nyújt védelmet, amelyre 
ez az antigén jellemző. Ha ismerjük a kórokozó-
nak azt az antigénjét, amely döntő szerepet ját-
szik a betegség elleni védekezésben, akkor elég 
lehet magát a tisztított antigént beadni a védett-
ség kialakításához (tisztított antigént tartalmazó 
oltóanyagok). Az immunválasz során ellenanya-
gok (specifikus antitestek) képződnek, amelyek az 
antigénhez kapcsolódva közömbösítik a vírusokat, 
a kórokozó által termelt mérgező anyagokat (to-
xinok), illetve elősegítik a kórokozó elpusztítását.

Itt a tél, az influenza és egyéb fertőző betegségek időszaka. Az egyik leghatékonyabb védekezés ezek 
ellen a védőoltás, amely – ahogy az alábbi cikkből is kiderül – különösen ajánlott a fertőző betegségek 
által jobban veszélyeztetett cukorbetegeknek.

Cukorbetegség és védőoltások

Bővebb információk a http://www.diabetes.hu/oktatas/ weboldalon.

A tavaly indított oktatóprogramunk első évének tapasztalatai jók, a cukorbetegek és közösségeik egy-
aránt hasznosnak minősítették. Megszerveztük a II. Civil Fórumot, s az ott elhangzott előadásokat ol-
vashatják az év folyamán lapunkban. De megtalálják ezeket honlapunkon is, a www.diabetes.hu-n.

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2013
Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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Az első oltás után a kellő mennyiségű antitest 
képződéséhez hosszabb időre van szükség, biz-
tonságos védettség kialakulására általában csak 
két hét után számíthatunk. Az immunrendszer 
azonban emlékszik az egyszer már felismert anti-
génre (immunmemória), és most már készen áll 
arra, hogy az azonos antigént hordozó kórokozó 
támadását azonnal kivédje. Ismételt oltásokkal az 
immunmemória felerősíthető. Abban az esetben, 
ha a kórokozó megváltoztatja antigénszerkezetét 
(például az influenzavírusra jellemző a gyors an-
tigénváltás), akkor az új antigén ellen új védett-
séget kell kialakítanunk. Ezért kell az influenza 
ellen évente új védőoltást adnunk.

Hatékony és biztonságos 
vakcinák
Védőoltásra csak olyan oltóanyagok (vakcinák) 
alkalmazhatók, amelyek kellően hatékonyak és 
biztonságosak. A hatékonyság azt jelenti, hogy az 
oltás olyan immunválaszt váltson ki, amely alkal-
mas a kórokozó támadásának a kivédésére. Az 
oltóanyag összetételén kívül az oltás hatékony-
ságát az egyén immunválaszkészsége is befolyá-
solja, például időskorban a védőoltások kevésbé 
hatékonyak, mint az egészséges fiatalokban. Az 
oltás biztonságossága azt jelenti, hogy ne okoz-
zon káros mellékhatást. Átmeneti oltási reakció 
(helyi, ritkán általános tünetek) szinte minden ol-
tóanyagnál előfordulhat, de ez néhány nap alatt 
elmúlik. A védőoltások biztonságosságát folyama-
tosan ellenőrzik: minden oltást követő nem kívá-
natos eseményt be kell jelenteni, és részletesen 
kivizsgálják, hogy ez összefüggésben áll-e a védő-
oltással, vagy attól független, véletlen időbeli egy-
beesésről van szó. A súlyos mellékhatásokat oko-
zó oltóanyagokat azonnal kivonják a forgalomból.

Sajnos nem minden fertőző betegség ellen ren-
delkezünk hatékony és biztonságos oltóanyaggal. 
Hazánkban összesen 20 olyan betegség fordul elő, 
amelyet védőoltással ki tudunk védeni. Közülük 
10 ellen a teljes lakosságot szükséges védelembe 
részesíteni, ilyen például a kanyaró (morbilli), a 
tetanusz, a diftéria (torokgyík), a poliomielitisz 
(járványos gyermekbénulás). Ezek ellen életkor-
hoz kötött kötelező védőoltást alkalmazunk. A má-
sik 10 fertőzés elleni oltás csak közvetlen fertőzési 
veszély esetén kötelező (pl. veszettség), egyébként 
csak ajánlott védőoltások. Az ajánlásban mérlegre 
kell tenni a fertőződés kockázatát és az oltás eset-
leges nem kívánatos mellékhatásait. Szem előtt kell 
tartani, hogy a természetes fertőzés még az egész-
séges személyek számára is mindig veszélyesebb, 

mint a megelőzésére alkalmazott védőoltás. A cu-
korbetegek számára a védőoltásokkal megelőzhető 
betegségek közül különösen nagy veszélyt jelent 
az influenza, a pneumococcus-fertőzés, valamint a 
varicella (bárányhimlő). Az ezek elleni védőoltást 
minden cukorbetegnek ajánlani kell.

Influenza

Az influenza diabéteszben súlyosabb lezajlású és 
magasabb halálozású betegség, mint az átlagos 
népességben. Egy Hollandiában végzett felmérés 
szerint influenzajárványok idején a cukorbetegek 
hatszor gyakrabban kerültek kórházba, és 1-es tí-
pusú diabéteszben közel kétszer gyakrabban lé-
pett fel halálos kimenetelű ketoacidózis, mint a 
nem a járványos évek azonos időszakában. Az 
Egyesült Államokban az influenzával összefüggő 
tüdőgyulladásban (pneumónia) meghalt bete-
gek adatait elemezve azt találták, hogy a diabé-
tesz négy-ötszörösére növelte a halálos kimenetel 
kockázatát. A 2009–2010-es H1N1 influenzavírus 
okozta világjárvány idején mind a nemzetközi, 
mind a hazai felmérések azt mutatták, hogy az 
intenzív osztályos kezelést igénylő betegek 16 szá-
zaléka, a meghaltak 20 százaléka volt cukorbeteg. 
A diabétesz egyik leggyakoribb hajlamosító ténye-
zőnek bizonyult a súlyos lefolyású, esetenként ha-
lálos kimenetelű influenzára.

Az influenza megelőzésére elölt teljes vírust, 
hasított vírust („split vakcina”), illetve tisztított 
felszíni antigént (alegység-vakcina) tartalmazó 
oltóanyagok állnak rendelkezésünkre. A hazai 
vakcina elölt teljes vírus, a külföldi gyártásúak 
túlnyomó többsége split vagy alegység-vakcina. 

Ajánlás a cukorbetegek védőoltására

Minden cukorbeteg kapjon meg minden védő-
oltást, amely a nem cukorbetegeknek is ajánlott.
Kiemelt fontosságú:
•  Pneumococcus elleni vakcináció: 6 éves korig 

konjugált vakcinával oltandók (1 plusz oltás). 
Felnőttkorban egyszer poliszacharid-vakciná-
val javasolt az oltásuk, de 65 éves kor felett 
minden cukorbeteg kapjon egy oltást polisza-
charid-vakcinával.

•  Influenzaoltás: Minden évben javasolt az aktu-
ális influenzaoltás beadása.

•  Varicella és zoster elleni oltás: Minden cukor-
beteg kapjon varicella elleni védőoltást, ha 
még nem volt bárányhimlője. 50-60 éves kor 
felett fel kell ajánlani a zoster elleni vakcináció 
lehetőségét.

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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Utóbbiak védőhatása valamivel gyengébb, mint 
a teljes vírus vakcinának, ezért a 9 éves életkor 
alatti gyermekeknek két oltást kell adni legalább 
négyhetes időközzel a védettség kialakítására. A 
hazai oltóanyagból egy oltás elegendő.

A világjárvány során a járványt okozó H1N1 
influenzavírust tartalmazó vakcinákkal oltottak. 
Hazánkban a több mint két és fél millió oltott 
közül 5-en, a 7,4 millió oltatlan közül 130-an hal-
tak meg, tehát a hazai oltóanyag 90 százalékos 
hatékonyságúnak bizonyult a halálos kimenete-
lű influenza megelőzésében. Helyi vagy általános 
oltási reakció (például magasabb láz) igen rit-
kán fordult elő, oltást követő nem kívánatos ese-
ményt 300-nál kevesebb oltottban jelentettek be. 
Az évenként ismétlődő kisebb influenzajárványok 
során több influenzavírus-típus kórokozó szere-
pére kell számítani, ezért az aktuális oltóanyagot 
általában egy H1N1, egy H3N2 jelű és egy B 
vírustörzsből állítják elő. Az influenzavírus gyor-
san változtatja antigénszerkezetét, ezért évente új 
oltóanyagot gyártanak.

Tekintettel arra, hogy a diabétesz az egyik leg-
fontosabb kockázati tényező az influenza súlyos 
lefolyására, kiemelten javasolt, hogy a cukorbete-
gek minden évben kapják meg az influenza elleni 
védőoltást.

Pneumococcus-fertőzések

A Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) ún. to-
kos baktérium, a felső légúti fertőzések (közép-
fülgyulladás, arcüreggyulladás), a tüdőgyulladás 
(pneumónia) és a gennyes agyhártyagyulladás 
(purulens meningitisz) leggyakoribb kórokozó-
ja. A baktérium bejuthat a véráramba is, a vér-
áramfertőzés szepszist (vérmérgezést) okozhat. A 
pneumo coccus által okozott pneumónia halálo-
zása időskorban 5–7 százalék, véráramfertőzéssel 
járó esetekben eléri a 20 százalékot. A pneumo-
coccus okozta agyhártyagyulladásban szenvedő 
betegek közül minden negyedik még megfelelő 
kezelés mellett is meghal. Fokozottan veszélyez-
tetettek a csecsemők és az idősek, különösen 65 
éves kor felett, továbbá az immunhiányban szen-
vedők (pl. akiknek eltávolították a lépét).

A cukorbetegség jelentősen növeli a pneumo-
coccus-fertőzések kockázatát. 2-es típusú diabé-
teszben szenvedők tüdőgyulladás miatt sokkal 
gyakrabban kerülnek kórházba, mint az azonos 
korú nem cukorbetegek, az 1-es típusú cukor-
betegség pedig négyszeresére növeli a súlyos le-
folyású tüdőgyulladás kockázatát.

A pneumococcus-fertőzés elleni védekezésben a 
baktériumtok elleni antitestek játsszák a fő szere-

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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• A mikrotû csak 1,5 mm 
mélyen hatol a bôrbe

• Biztonságos – nem szúr meg 
vénát vagy ideget

• Tartósítószer- és higanymentes

• A bôrbe adva hatékony 
védelmet nyújt

hagyo mányos tûmikrotû

Tekintettel arra, hogy a diabéteszes betegeknél az infl uenza 
sokkal súlyosabb lefolyású lehet, kiemelten javasolt, hogy a cukorbetegek 

minden évben kapják meg az infl uenza elleni védôoltást.

OLTASSA BE MAGÁT INFLUENZA ELLEN 
AZ ELSÔ MIKROTÛS OLTÁSSAL! 

További információt kezelôorvosától kaphat.

Ne kockáztasson! 
Kapcsolja be szervezete 
védekezô rendszerét!
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pet. A tokantigének úgynevezett poliszacharidok, 
vagyis egymáshoz kapcsolódó cukormolekulákból 
épülnek fel. Cukormolekulák a szervezetben ter-
mészetesen előforduló anyagok, az immunrend-
szer csak azokat a poliszacharidokat ismeri fel 
idegenként, amelyek szerkezete jelentősen eltér 
a saját anyagaitól. A baktériumok tokantigén-
jei ilyen idegen szerkezetűek. A poliszacharidok 
azonban, szemben a fehérje-antigénekkel, önma-
gukban csak részleges immunválaszt váltanak ki: 
egyrészt csecsemő- és kisdedkorban hatékony an-
titestek alig termelődnek ellenük, másrészt nem 
képződnek úgynevezett memóriasejtek, amelyek 
az immunemlékezésért felelős sejtek. Kétéves kor 
felett már megindul a poliszacharid-antigén ellen 
az antitesttermelés, de immunmemória még fel-
nőttekben sem alakul ki, tisztított poliszacharid- 
vakcinával ismételt oltással sem érhető el tartós 
védettség. Más a helyzet, ha a poliszacharidhoz 
valamilyen fehérje-antigén kapcsolódik. Ilyenkor 
a fehérjekomponens biztosítja a memóriasejt-kép-
ződést, és a poliszacharid-antigén elleni teljes 
immunválaszt. Csecsemők és 6 évesnél fiatalabb 
gyermekek védőoltására ezért olyan oltóanyago-
kat alkalmazunk, amelyek fehérjekomponenst is 
tartalmaznak (ezek az úgynevezett konjugált vak-
cinák). Felnőttek védőoltására a fehérjét nem tar-
talmazó, tisztított poliszacharid-vakcinák is alkal-
masak, de ezek csak 3-5 évig nyújtanak védelmet.

A pneumococcusoknak 91 antigéntípusa is-
mert, minél több antigéntípus van az oltóanyag-
ban, annál szélesebb a védőhatása. Az eddig 
előállított konjugált vakcinák 7, 10, illetve 13 
antigéntípust tartalmaznak. A legújabban forga-
lomba került vakcina 13, a súlyos fertőzést okozó 
pneumococcusok 80–85 százaléka ellen biztosít 
tartós védettséget. Ismételt oltással a védettség 
megerősíthető. A tisztított poliszacharid-vakcinák 
23 antigéntípust tartalmaznak, ezek már a súlyos 
pneumococcus-fertőzések 85–90 százaléka ellen 
védenek, de csak körülbelül 5 évig.

Hazánkban minden csecsemőnek és kisdednek 
ajánlják a 13 komponensű konjugált vakcinát, 
csecsemőkben több oltásból álló alapimmunizá-
lásra és később emlékeztető oltásra van szükség, 
kétéves kor felett egy oltás elegendő lehet a vé-
delemhez. Cukorbetegeknek − a fokozott ve-
szélyeztetettség miatt − egy további emlékeztető 
oltás javasolt 4-5 éves korban. Felnőtt cukorbe-
tegeknek 19–54 éves kor között egyszeri polisza-
charid-vakcinát ajánlanak. Hatvanöt éves korban 
mindenkinek javasolt egy pneumococcus elleni 
oltás poliszacharid-vakcinával, a diabéteszes be-
tegek védelme kiemelt fontosságú. Ha előzőleg 
kaptak már poliszacharid-vakcinát, akkor 5 éves 
várakozás után célszerű az újabb oltást beadni.

Bárányhimlő és övsömör

A lakosság 90 százaléka már gyermekkorban át-
esik a fertőzésen. Gyermekkorban ritka a súlyos 
lefolyás, de felnőttekben, különösen várandós 
nőkben, nem ritka szövődménye a közvetlenül 
a vírus által okozott tüdőgyulladás. A terhesek 
fertőzése magzati ártalmat is okozhat. Kiemel-
ten veszélyeztetettek a veleszületett és a szerzett 
immunhiányban szenvedők (pl. AIDS, szervátül-
tetés, leukémia, daganatos betegség), akikben a 
varicella életveszélyes formában zajlik.

A bárányhimlő leggyakoribb szövődménye a 
hólyagos kiütés felülfertőződése gennykeltő bak-
tériumokkal. A másodlagos bakteriális fertőzés 
lényegesen gyakoribb cukorbetegségben, és sú-
lyosabb, mélyre terjedő gennyes gyulladást okoz. 
Nem ritka, hogy a helyi gyulladásból véráramfer-
tőzés, szepszis indul ki. A felülfertőződés nagyobb 
kockázata teszi különösen fontossá a cukorbete-
gek bárányhimlő elleni védelmét.

A bárányhimlő megelőzésére élő, gyengített ví-
rust tartalmazó vakcina áll rendelkezésre, amely 
12 hónapos kortól hatékony. A védőoltás beadását 
általában 15 hónapos korban, a kötelező MMR 
vakcinával egyidejűleg javasolják a fertőződés 
mielőbbi kivédése érdekében. Tartós, biztonságos 
védelemhez 2 oltásra van szükség. A várandósok 
fokozott kockázatára tekintettel minden lányt, aki 
még nem esett át a fertőzésen, célszerű legkésőbb 
12-14 éves korig beoltani. A cukorbetegek védő-
oltását a diabétesz diagnózisának felállítása után 
mielőbb ajánlják elvégezni, természetesen csak 
akkor, ha még nem volt bárányhimlőjük.

A bárányhimlő átvészelése életre szóló immu-
nitást biztosít az újabb fertőzés ellen, de maga a 
vírus nem tűnik el a szervezetből. A szervezetben 
megbújó vírus, főleg idősebb korban, az immun-
védekezés csökkenésével újból aktiválódhat. A ví-
rus reaktiválódása okozza az övsömört (herpesz 
zoster), amelyet gyakran hónapokig tartó, igen 
erős fájdalom kísér (posztherpeszes neuralgia). 
Sok tízezer beteg megfigyelése során azt tapasz-
talták, hogy a diabétesz másfélszeresére növeli az 
övsömör előfordulását.

Az övsömör ellen is kidolgoztak védőoltást, ame-
lyet 50-60 éves kor feletti, krónikus betegségben 
szenvedőknek javasolnak, köztük a cukorbetegek-
nek is. A zostervakcina 51 százalékkal csökkenti a 
herpesz zoster jelentkezésének kockázatát, és 66 
százalékos valószínűséggel megelőzi a posztherpe-
szes neuralgiát. A vakcina a varicellavakcinához 
hasonlóan élő, gyengített vírust tartalmaz. Egysze-
ri védőoltás elegendő az immunvédelem felerősí-
téséhez és a vírusreaktiválódás megelőzéséhez.

Dr. Timár László

Együtt erősebbek vagyunk 2010–2011 • Páciensoktatási program felnőtt cukorbetegeknek
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Édes testvéreim!

Azt hiszem, hogy egy kicsit „szent” vagyok, mert 
magam felé hajlik a kezem. A diabétesz helyett 
írhattam volna például, hogy a tüdőrák és a pszi-
ché, a szklerózis multiplex és a psziché… és még 
sorolhatnám. Miért is van ez? Hát azért, mert 
mindenkinek a saját baja a világ legnagyobb 
problémája.

Egy ismeretlen kínai azt mondta úgy jó ötezer 
évvel ezelőtt, hogy „…a lélek betegségei a testi 
bajokban mutatkoznak meg”. Érdekes! Azóta sem 
cáfolta senki. Ha viszont ez így van, akkor meg-
kérdezem: ki foglalkozott a lelkemmel, az énem-
mel? Senki!

Mikor a cukorbetegségemet felfedezték, kéz-
be vették a testemet, megmérték a súlyomat, a 
hastérfogatomat, olvastattak velem, meg levették 
a véremet, meg még pisiltem is. Megmondták, 
hogy miből mennyit és mikor ehetek, mikor ve-
gyem be a gyógyszereimet, és mikor kell ellen-
őrzésre jönnöm. És ennyi!

Ritkán fordul elő velem, de a közelmúltban 
elkezdtem rendbe szedni a gondolataimat, emí-
gyen:

Hogyan fedezik fel a diabéteszt?

Van, akinél véletlenül, más vizsgálatok során. 
Például egy műtét előzetes vizsgálatakor, a la-
borlelet éhomi szép 12-es glukózértéket mutat. 
Ez már jó kezdés! Aztán van, akinél célzottan. 
Azért megy vagy küldik az orvoshoz, kérik a 
szakirányú vizsgálatát, mert rohamosan veszít 
a súlyából, fáradékony, sokat eszik és iszik stb. 
Ez már „jó” jel a cukorbetegség felé! Van, akit 
kiszűrnek egy diabétesz világnapon vagy más 
egyesületi rendezvényen, ahova meghívta a só-
gornője. Engem valamikor régen akkor szűrtek 
ki, amikor a kötelező tüdőszűréskor vinni kellett 
vizeletet.

Olyan ismerősöm és egyesületi tagtársam is 
van, akinek kíváncsiságból derült ki a betegsége. 
Éppen mért a barátnő, a haver, a szomszéd, mi-
kor jött a kérés, hogy ugye megméred nekem is? 
Hát persze, hogy megméri, aztán 13-as a cukor, 
nagy levegővétel, és indul a vizsgálat. Ez szeren-
csés kezdet, mert rövidül a felfedezési idő, lehet, 
hogy éveket nyer az illető.

A beteg reakciói

Mikor az orvos közli valakivel, hogy cukorbeteg 
lett, nem érti, mi a helyzet, azt sem tudja, hol 
van, miről is beszélnek. Itt több variáció lehet:

• nem is emlékszik, hogy hallott volna ilyen-
ről;

• hallott már ilyenről, a Margit, a szomszéd-
asszony is cukros, de nem tudja, mi ez a be-
tegség;

• mindent ért, tudja, miről beszélnek, ismeri a 
betegséget, a családban is volt, de nem fog-
lalkozott vele, mert nem az ő baja;

• nem tudja, miről beszélnek, nem is érdekli, 
mert nem fáj, azért van itt, mert a háziorvos 
ide küldte. Ezért nem kellett volna annyit 
mászkálni, majd rendbe jövök.

A lélek megpróbáltatásai még csak most kö-
vetkeznek, mikor 1-2 nap vagy hét után kezdi 
kapizsgálni a beteg, hogy az átlagosnál azért na-
gyobb a baj, már abból is, hogy mennyit foglal-
koznak vele az orvosok.

A lélek megpróbáltatásainak időszakai

Ez nem lehet igaz! Kételkedik az egész diagnózis-
ban. Nem fáj semmim, igaz, kicsit fáradtabb va-
gyok, de hát fát szedtünk a múlt héten, biztosan 
amiatt. Azért is nőtt az étvágyam. Lehet, hogy 
elcserélték a leletemet? Volt már ilyen, nem?

Aztán elérkezik a csodavárás időszakába. Felke-
res más orvost, mert mondta a Laci, hogy ő tud 
egy frankót! Érdeklődik a természetgyógyászok 
után, mert hallotta, hogy azok is foglalkoznak 
ilyesmivel. Keresgél az interneten, egyre több is-
meretet olvas, és egyre jobban nem ért semmit.

Magába fordul, és elkezdi feltenni a felesleges 
kérdéseket. Miért éppen velem történik? Ott az 
anyós, már közel a nyolcvanhoz, neki miért nincs 
semmi baja? (Mert ilyen rendes veje van, te sze-
rencsétlen!)

Semmit nem tud még a betegségéről, bele-
törődik a sorsába. Világfájdalma van, fásultság 
vesz rajta erőt. Ennyi az élet, ezt kaptam tőle, 
nem tudom, Isten vár-e ott majd a mennyek ka-
pujában?

Végezetül elkezd gondolkodni. Elfogadja be-
tegségét, elfogadja magát, szeretni kezdi önma-
gát. Neki áll rendszeresen tanulni, lassan érteni 

A diabétesz és a psziché
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kezdi saját baját, és ez nem baj! Egyesületi tag 
lesz, továbbképzésekre jár, házi előadásokat szer-
vez, majd maga is tart, tanul, tanul, és egyre 
jobban érzi magát, a végén edukátor lesz, majd 
örökké él, mint én. Nekem eddig sikerült.

Most nézzük meg, hogyan lehet a lélek és a test 
(betegség) harmóniáját elérni?

Szilárd elhatározás

Mikor sorstársunkkal beszélgetünk, az elején tisz-
tázni kell, hogy az élet szexuális úton terjedő ál-
lapot, amelynek halálozási aránya 100 százalék. 
Tehát mindennek vége lesz, mindenki meghal, 
csak az nem mindegy, hogy hogyan? A földi élet 
vége a halál, de ez az állapot még nem az! Ez 
még nem a vég, csak fel a fejjel!

Az ENSZ statisztikája szerint 2015-re a világon 
élő diabéteszesek száma megduplázódik. Vésd 
jól az eszedbe, hogy kétfajta ember van, aki cu-
korbeteg, és aki cukorbeteg lesz. Neked már si-
került!

Nagyon sok kiváló ember van, aki ebben az 
állapotban alkot, fest, dolgozik, politizál… és edu-
kátor! Például itt vagyok én! Mindenki meg tudta 
tenni, szerinted Te miért ne tudnád? Mindenben 
segítünk, nekem is segítettek, látod, itt vagyok. 
Képzeld, így megy ez már 35 éve. Saját lábamon 
járok, autót vezetek, dolgozom, segítek mások-
nak. Te miért nem tudod megtenni?

Természetesen ezért tenni, igenis tenni kell. 
Életed feszesebb, fegyelmezettebb, tervezettebb 
kell hogy legyen. Meg kell változtatnod felfogá-
sodat az életről, az evésről, az ivásról, az ívásról 
(igen, a szexuális életedről), eddigi szokásaidról. 
Biztos vagyok benne, hogy meg tudod tenni, én 
is megtettem, neked miért ne sikerülne?

Szeresd magadat!

Valamikor régen egy nap Jézus azt mondta tanít-
ványainak: „Szeresd felebarátodat, mint ten ma-
gadat.” Valóban, aki nem szereti magát, másokat 
sem tud szeretni. De nem „narcisztikusan”, ne 
légy szerelmes önmagadba. Munkád során bár-
mit is teszel, tanulsz vagy tanítasz, játszol vagy 
dolgozol, két dolgot mindig, mindenkinek adjál, 
ami ingyen van: szeretetet és mosolyt!

Úgy lehetne ezt lefordítani, hogy fogadd el ön-
magad! Ha ez sikerül – és miért ne sikerülne? –, 
kinyílik előtted a világ, fény önti el a sötét, zegzu-
gos utcákat, és érdekes módon mindig sütni fog 
a nap. Ha el akarod érni ezt az állapotot, akkor 
fogadj el pár jó tanácsot:

• Ne tégy fel bugyuta kérdéseket (miért ép-
pen én?)!

• Betegséged okát soha ne keresd, úgysem 
tudja senki!

• Betegségedért soha ne okolj senkit! Ennek 
kivételesen még anyósod sem oka!

• Fogadd el magad! Ha megteszed, lelked há-
borgó hullámai megnyugszanak, és az életed 
hajója lágyan ringva siklik tovább.

Éld az életet, az életed!

Alapvető dolgok betartása egész életedben kötele-
ző. Mire gondolok?

Egyeztesd össze életviteledet a betegségeddel!
Ne mondj le semmiről, de tervezd meg napo-

dat, hetedet, az egész életedet. Kirándulj, menj 
moziba, utazz, szórakozz! Jól vésd az eszedbe, 
ugyanolyan ember vagy, mint a többi, csak több 
az elvégzendő feladatod. Egy embernél sem vagy 
alábbvaló!

Légy alapos és előrelátó utazásaid alkalmával 
(európai, tengerentúli utazás), felszerelés ponto-
sítása, 100-as fecskendő, dupla adag inzulin, or-
vosság, idegen ország beszerzési lehetőségei, mi 
van, ha elveszik, elvesztem, ki írja fel, mi a neve 
ott, ahova megyek, stb. Ezekről részletesen to-
vábbképzéseken fogsz hallani.

Állíts emléket! Mire gondolok? Munkád során 
értsd és értesd meg a diabétesz lényegét, kezelési 
módjait, kilátásait. Ne állíts szobrot, ne fess képet, 
ne faragj emléket! Taníts! Vezess! Edukálj!

Csak a következőket kell megtenned:
• Állandóan képezd magad!
• Vegyél részt továbbképzéseken, szervezd is 

azokat!
• Segítsd az új, alakuló szervezetek munkáját!
• Add át tapasztalataidat, de soha ne utasíts!
• Mondj véleményt, de soha ne légy fölényes!
• Minden megmozdulásod – szóban, tettben – 

segítség legyen!
• Tudásod add tovább, de ne feledd, nem 

vagy isten!
• Mondd el a lehetséges változatokat, úgy ok-

tass, hogy a beteg a neki legjobbat tudja ki-
választani!

Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhat-
tam gondolataimat, és a segítséget ahhoz, hogy 
ezek a gondolatok létrejöhettek. Búcsúzóul egy 
kínai bölcs szavait szeretném figyelmükbe aján-
lani:

Ha naplementét látsz, ne sírj, mert könnyeiden ke-
resztül nem látod a csillagokat!

Jó laboreredményeket kívánva búcsúzom.
Soós Tibor

edukátor
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Focista voltam, a veszpré-
mi csapatban játszottam, nem 
mondhatom tehát, hogy a test-
mozgás hiányzott volna az éle-
temből. 23 évesen, 1956-ban 
egyszer csak jöttek a – ma már 
tudom, hogy szokásos – tü-
netek: egyre többet és többet 
ittam, rohamosan fogytam. 
Elmentem orvoshoz, ő a vi-
zeletemet forralni kezdte a 
kémcsőben; koromfekete lett. 
Azonnal kórházba! – adta ki a 
parancsot.

Eleinte azt sem tudtam, 
mennyi inzulint kapok, mert 
az üzemorvosi rendelőben adta 
be nekem naponta az asszisz-
tensnő. Nem ismertem olyan orvost Veszprém-
ben, aki a diabétesszel foglalkozott volna. Később 
vásároltam magamnak – az NDK-ból – belövőt, 
sőt saját sterilizálóm is lett. Attól kezdve magam-
nak adtam az inzulint. Legközelebb ’60-ban ke-
rültem kórházba, az igazolást a Joslin Diabetes 
Centernek erről az időpontról tudtam megadni.

Sok év telt el, amikor találkoztam az egyik utca-
belimmel, Vándorfi Győzővel, aki belgyógyászként 
akkortájt kezdett foglalkozni a cukorbetegség ke-
zelésével. Ez az én életemben is fordulópontot 
jelentett. Tőle kaptam először kezelési naplót, ja-
vaslatára rövidesen megvásároltam az első vér-
cukormérőmet. Nos, az megint csak nagy dolog 
volt! Addig nem tudhattam, mikor magas, mikor 
alacsony a vércukrom, akkor kezdtem megismer-
ni magamat és a betegségemet. Tanfolyamokon 
is részt vettem. Éhséget sosem éreztem, hiszen a 
napi ötszöri étkezést mindig betartottam.

Azért voltak gondjaim, rendszerint a saját ha-
nyagságomból. A Volánnál dolgoztam több évti-
zedig, igazgatóhelyettesként mentem nyugdíjba. 
Kötetlen munkaidőm volt, de sok munkám, hi-
szen 9 üzemegységben 7200 dolgozót kellett irá-
nyítani. Egyszer fordult elő, hogy épp előadást 
tartottam, sok ember előtt, amikor a kollégám fél-
beszakított: ne haragudjatok, pár perc szünetet 
tartunk! S azonnal ennivalót tett elém. Ő vette 

észre, hogy baj van, gondolom, 
nem úgy beszéltem, ahogy 
szoktam.

’91-ben egy tüdőszűrés al-
kalmával derült ki, hogy folt 
van a bal tüdőmön. A Korá-
nyi Kórházban műtöttek meg. 
Ezt azért mesélem, mert büsz-
ke vagyok a történtekre: Fövé-
nyi doktor úr meglátogatott, és 
beszélt a sebészekkel, hogy ne 
nyúljanak a cukromhoz, majd 
én magam beállítom a cukro-
mat műtét előtt. Meg is oldot-
tam, beadtam az inzulint, nem 
ehettem, ezért cukros vizet it-
tam. Nem volt semmi gond a 
vércukorszintemmel.

A bal kezem két ujját viszont a diabétesz miatt 
vesztettem el, no meg a saját butaságom miatt. 
A muskátlikhoz fűrészeltem karókat. Ebédelnem 
kellett volna már, de arra gondoltam, majd csak 
ha befejezem a munkát. A cukrom leesett, a fű-
rész megcsúszott, és a fa helyett két ujjamat vág-
tam le.

A feleségemmel 58 éve élünk együtt, nélküle 
nem is tudom, mi lett volna velem. Hihetetlen, 
mennyit segített, segít. Rosszulléteimkor mindig 
megoldotta a problémákat, a sok év alatt, ha jól 
emlékszem, csak nyolcszor kellett mentőt hívni 
hozzám. Pedig nekem nagyon gyorsan esik le a 
cukrom, ha nem figyelek oda, pillanatok alatt hi-
pózom. Ha éjjel jön a hipó, nem ébredek fel rá, 
ilyenkor csak a feleségem tud segíteni. Ebben az 
írásban is szeretnék megköszönni neki mindent, 
amit értem tett!

Egy fiunk született, aki sajnos fiatalon meghalt. 
Két unokánknak örülhetünk, s már dédunokáink 
is vannak. A Balatonfüreden élő kislány déduno-
kánk egyéves korában diabéteszes lett, most két-
éves, inzulinpumpát használ.

Mivel zárjam a történetem? Milyen tanulság-
gal? Együtt lehet élni a diabétesszel, de nehéz. 
Vagy inkább megfordítom: nehéz együtt élni a 
diabétesszel, de lehet!

Varga István

Joslin-érmeseink
Tavasszal, a Budapesten tartott II. Civil Fórumon kapta meg az 50 év diabéteszért 
járó érmet Varga István veszprémi sorstársunk.
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Milyen pálya állt egy hatvanas évek végén 
végzett fizikus előtt, aki nem a mindenki által vá-
gyott Központi Fizikai Kutatóintézetben, hanem 
az orvosi műszereket fejlesztő és gyártó Medicor 
Művekben kezdett dolgozni? Ha tőmondatban fe-
lelnénk: meg kellett keresnie a feladatait! Fizikus 
kutató-fejlesztőként Fenyő Márta megkereste és 
feltárta az orvosok igényeit, majd biológiai kuta-
tásokat végzett, kifejlesztette a megfelelő eszközt, 
műszert az orvosi kezelésekhez, diagnosztizálás-
hoz. 1979-től a lézerfény hatását vizsgálta bioló-
giai makromolekulákon. Ekkor jutott el Mester 
professzor laboratóriumába, aki lábszárfekélyes 
betegeket kezelt lézerrel, köztük diabéteszeseket 
is.

– A professzor úr háromféle lézerrel kezel-
te ezeket a nagyon nehezen gyógyuló sebeket 
– mondja Fenyő Márta. – Rengeteg volt a be-
teg, és bár a terápia hatásos volt, a fekélyes be-
tegek számát tekintve aránylag kevesen jutottak 
hozzá. Lelkes fiatal fizikusként nagyon szerettem 
volna mindenki számára elérhetővé tenni a fény-
terápiát, így jutottunk munkatársaimmal arra az 
eredményre, hogy a lézernek a sebek viszonylag 
gyors begyógyításáért felelős tulajdonsága: a po-
larizáció.

– Ehhez eszköz is kellett…
– Polarizált fényt kibocsátó fényforrást, az első 

„gyógyító” készüléket egy diavetítő átalakításával 
készítettünk. Kilóra is súlyos volt, mérete is nagy 
volt, de nagyon hatásosnak bizonyult: hamaro-
san híre ment, hogy a Vas utcai kórházban (mert 
ott dolgoztunk ebben az izgalmas, gyönyörű és 
heroi kus időszakban) mindenféle anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül gyógyítanak lábszárfekélyes 
betegeket. A polarizált fény hatására szemmel 
láthatóan elindult a hámosodás a fekélyek pere-
mén, helyreállt a keringés, a szövetek regenerá-
lódtak, régóta fennálló, kínzó fekélyek tisztultak 
fel néhány kezelés után, majd gyógyultak be. Ott 
fedeztük fel tapasztalati úton, majd klinikai kuta-
tások révén, hogy a polarizált fénnyel való keze-
lésnek immunerősítő hatása is van. Az érsebészeti 

klinikán folytatott biológiai kutatások és megfi-
gyelések azt mutatták, hogy a polarizált fény ha-
tására a vörösvértestek több oxigént tudnak meg-
kötni és elszállítani.

– Mi volt a további fejlődés útja?
– A ’90-es évek elején férjemmel létrehoztuk 

Budapesten a Bioptron Gyógycentrumot, ahol 
nagyon sok lábszárfekélyes pácienst kezeltünk, 
köztük sok diabéteszes beteget. 1999-ben készült 
az első szabadalmi bejelentés azzal kapcsolatban, 
hogy az egész testfelületre ható polarizált fény-
forrást megvalósíthassuk. Nagyon nehéz és hosz-
szú fejlesztési folyamat eredményeként 2004-re 
elkészült az a technológia, amellyel már elő lehe-
tett állítani tetszőleges felületű és formájú, pola-
rizáltfény-kezelésre alkalmas felületet. Ez az alap-
ja a mai Sensolite fényterápiás ágynak. 2007-ben 
találkoztam Klein Péterrel, akivel közös fejlesztés 
alapján 2008 novemberére elkészült az első pola-
rizáltfény-terápiás ágy, a Sensolite.

– Milyen volt a Sensolite bevezetése és fogadtatása?
– Ismét csodálatos időszak következett az éle-

temben. Dr. Knoll Zsolt ortopéd sebészorvos volt 
a kutatópartnerem, a legkülönfélébb betegsé-
gekkel, sérülésekkel, akut és krónikus egészség-
ügyi problémákkal küszködő pácienseket küldött 
Sensolite-kezelésre. Az esetek között volt sport-
sérülés, voltak törések, légzőszervi, valamint bőr-
problémák. Együtt dolgoztunk még dr. Marschal-
kó Péter gyermek-ortopéd sebészorvossal is, aki 
csontfejlődési és egyéb problémákkal küszködő 
gyerekeket küldött a fényterápiás ágyra, továbbá 
dr. Madarasi Anna pulmonológus szakorvossal, aki 
elsősorban gyermekek felső légúti megbetegedé-
seit kezelte a polarizáltfény-terápiával.

– Diabéteszes betegeik is voltak?
– Igen, voltak, bár nem elsősorban a cukor-

betegség miatt fordultak hozzánk. Voltak például 
olyan diabéteszes betegek, akiknek az általános 
állapota annyira javult a polarizáltfény-terápiától, 
hogy szakorvosuk csökkenthette az inzulinadag-
jukat. Ezek egyes betegekre vonatkozó tapasz-
talatok, e téren végzett módszeres vizsgálatról 

Az Evolite lámpától a Sensolite fényágyig
Talán megmosolyogtató ma már, hogy a sokak által ismert és használt Evolite, majd ké-
sőbbi nevén Bioptron gyógyító lámpa „ősét” egy diavetítőből készítette Fenyő Márta fizi-
kus, feltaláló. A lokális kezelésre alkalmas lámpák után kifejlesztett, a teljes testfelüle-
ten ható fényágy, a Sensolite feltalálójával a polarizált fény által kiváltott biológiai hatások 
gyógyító erejéről, jelentőségéről beszélgettünk.
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nincs tudomásom. A műtéti beavatkozások után 
nehezen gyógyuló sebek a diabéteszeseknél is ál-
talában a szokásosnál sokkal jobban gyógyulnak a 
fényterápiának köszönhetően. Ha időben felfede-
zik rossz keringésű lábukon a kisebbfajta hámsé-
rülést, akkor az esetek többségében megelőzhető 
a kezelés révén a komolyabb probléma kialakulá-
sa. Itt utalnék vissza arra a már említett tapaszta-
latra, hogy aki a fényterápiás ágyat igénybe veszi, 
annál az immunrendszer működése is javul.

– Vizsgálták, hogy nincs-e a kezelésnek nem kívána-
tos mellékhatása?

– Káros mellékhatást nem tapasztaltunk, de 
nagyon szeretnénk hangsúlyozni, és ez külö-
nösen a lábszárfekély esetében igaz, hogy akut 
gyulladásos állapotban – tehát a fekély fájdal-

mas, piros környezete esetén – kerüljük el a po-
larizáltfény-terápiát! Viszont miután a beteg ezen 
az állapoton túljutott, érdemes igénybe venni a 
kezelést, mert gyorsabban gyógyul maga a seb. 
A figyelmet a megelőzésre irányítanám, mert a 
fényterápiás ágy az immunrendszer erősítésével 
a kezdődő fekély kialakulásának folyamatát álta-
lában eredményesen gátolja. A Sensolite-kezelés 
során a vörösvértestek több oxigént szállítanak 
minden sejthez és szervhez, ezzel segítjük a sej-
tek működését, a beteg sejtek regenerálódását.

Tapasztalati tény, hogy a polarizáltfény-terápia 
után az emberek állapota, közérzete, állóképessé-
ge, fizikai és szellemi terhelhetősége jobb lesz. Az 
is tapasztalati tény, hogy a teljes testfelületre ható 
polarizáltfény-terápiának az esetek nagy részében 
harmonizáló hatása van, a túlműködést mutató 
biológiai folyamatokat csökkenti, az alulműködést 
serkenti. Általában a hangulatot is harmonizálja, 
a stresszes állapotot, feszültséget oldja, a depresz-
sziós hangulatot határozottan javítja.

Terveinkben szerepel, hogy diabetológus or-
vosokkal közös kutatást végzünk a diabéteszes 
láb témakörében is. Tapasztalataink szerint a 
polarizáltfény-terápiával érdemes lenne bekap-

csolódnunk a megelőzésbe, illetve a műtét utáni 
sebgyógyítás felgyorsításába is. A diabétesz kiala-
kulása mögött nagyon sokszor áll hosszú éveken 
át tartó krónikus gyulladásos állapot. Nemrég 
publikáltuk azon kutatási eredményünket, amely 
a legkorszerűbb vizsgálati módszerek segítségé-
vel alátámasztotta, hogy a rendszeres Sensolite 
fénykezelés a krónikus gyulladásos folyamatok 
fékezése irányában hat, például olyan légúti be-
tegségben szenvedő gyermekek esetében, akik jól 
reagáltak a polarizáltfény-kezelésre.

– Gyógyszerekkel van-e valami kölcsönhatása a fény-
terápiának?

– A polarizáltfény-terápia előnye, hogy kom-
binálható minden más módszerrel. Örvendetes 
tapasztalat, hogy gyakran olyan állapotjavulás 

következett be, amelynek eredményeként – 
orvosi vizsgálat után − bizonyos gyógyszerek-
ből a korábbinál kisebb dózis is elég volt.

– Kik azok, akiknek nem javasolható a fényágy, 
a teljes test kezelése polarizált fénnyel?

– Kontraindikáció egyebek mellett az epi-
lepszia, a bipoláris mániás depressziós meg-
betegedés mániás szakasza, de akut gyulladás 
vagy lázas állapot esetén sem ajánljuk a hasz-
nálatát.

– Elérhető áron juthatnak a diabéteszesek a ke-
zelésekhez?

– Most is olcsóbb a bérlet időseknek és 
gyerekeknek a Sensolite Gyógycentrumok-
ban. Karácsonyi akciók is lesznek. Tudomá-

som szerint előkészületben van az együttműködés 
azokkal a diabétesz-klubokkal, amelyeknek tagjai 
a polarizáltfény-terápiás kezelés után érdeklőd-
nek.

– Sok ilyen gyógycentrum működik?
– Budapesten több is van, továbbá az ország 

számos városában is működnek. Ezekről tájéko-
zódni lehet a Sensolite honlapján.

Mondják, minden sikeres férfi mögött ott áll 
egy támogató nő. De az is igaz, hogy minden si-
keres nő mögött megtaláljuk a kiegyensúlyozott 
családi életet. Fenyő Márta és férje felnevelték két 
tehetséges lányukat. Éva pszichiáter lett, két uno-
kával ajándékozta meg szüleit. Judit közgazdász, 
három kisgyermek édesanyja.

– Tegnap mind az öt unokám itt hancúrozott 
nálunk – mondja büszke örömmel Fenyő Márta. 
Nem beszélt egy szót sem a kutatással eltöltött 
évek küzdelmeiről, azt is csak mellékesen tudom 
meg tőle, hogy „Az 50 legbefolyásosabb magyar 
nő” társaságába választották. Gratulálok hozzá, 
de tudom, neki az az igazi öröm, hogy a sok ezer 
gyógyult betegnek ő az első számú, a mindenki-
nél befolyásosabb ember.

Szőke Mária
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Mit jelent az evés szimbolikusan? Valami 
külső dolog bevitelét, a külvilággal való kap-
csolatot, a környezet be-, illetve elfogadását 
úgy, hogy azt egy feldolgozási folyamat során 
sajátunkká, testünk-lelkünk részévé tesszük. A 
csecsemőkor folyamán a kisbaba elsősorban a 
száján át, illetve annak segítségével érzékeli a 
világot. Ebben a(z orális) fázisban mindent a 
szájába vesz, megnyal, megrág, és ha a fejlő-
désben túl is haladta ezt a szakaszt, a száj köz-
vetítésével hozzáférhető tapasztalatok, örömök, 
csalódások felnőttkoráig elkísérik.

Kicsikorban a has és a gyomor a lét közép-
pontja, ezen keresztül él át a csecsemő minden 
kínt és örömöt – és ha ez a hely felnőttkor-
ban is meghatározó, akkor akár azt is mond-
hatjuk, hogy az ember a hasán keresztül tart 
közeli kapcsolatot a környezetével. A szoptatás 
során a táplálkozás a csecsemő számára a tes-
ti kellemetlenségek (éhség) megszűnésén túl a 
biztonságban levést, az anya szeretetteljes mo-
solyát, érintését is jelenti – és az ekkor szerzett 
tapasztalatok egész életre meghatározó erővel 
bírhatnak. Az anyai gondoskodás elsődleges 
megnyilvánulása az etetés, ami szorosan ösz-
szefonódik a számunkra jelentős érzelmi tárgy 
szeretetével. „Etess, nézd, éhezem! Takarj be, fá-
zom! Ostoba vagyok, foglalkozz velem, hiányod át-
jár, mint huzat a házon. Mondd, távozzon tőlem a 
félelem!” – írja József Attila Gyermekké tettél című 
szerelmes versében. Igen, az anyával való korai 
kapcsolat mintájára szerveződik a felnőttkori 
intim viszonyulásunk mintázata is. Mondhatni, 
az anyatejjel szívjuk magunkba…

Aki az ételt adja, hatalma van az éhező fölött, 
mivel ő birtokolja az élet forrását. A mostoha-
gyereket vagy a bevándorlót kegyelemkenyé-
ren tartják, kihangsúlyozva függő viszonyukat. 
Háború esetén blokádot (az élelemhez jutás 
megakadályozását) vetnek be a hódítók az el-
lenfél térdre kényszerítéséhez. A független em-
ber megél a maga kenyerén. A fenti kifejezések 
szinte kézzelfoghatóan jelzik az étel lelki viszo-

nyát az élethez. Az étel közvetítő funkciót tölt 
be, nem csak a személyes kapcsolatokban, de a 
társadalmi csoportok egymáshoz való viszonyá-
ban is. Szimbolizálja az együvé tartozást, egy 
csoport szövetségét (lásd: ünnepi vacsorák, va-
sárnapi családi ebédek stb.).

Vannak olyan helyzetek, amikor az étel 
visszautasítása felér egy sértéssel, vagy nyílt 
szembeszegülés azzal a hatalommal, aki/ami az 
ételt/életet birtokolja vagy kontrollálja (ilyen 
például az éhségsztrájk). A kövér ember fél 
visszautasítani az ételt, ami akár azt is jelenthe-
ti, hogy fél egyértelműen konfrontálódni má-
sokkal, egyszersmind saját magával, nehézséget 
jelent számára az ellenséges érzések nyílt kife-
jezése és elviselése.

Könnyen belátható azonban, hogy az ételek 
bekebelezése is agresszív folyamat (lásd: raga-
dozó állatok), aminek eredményeként a táplá-
lék izommá (később hájjá) alakul, ami megvéd-
het a többiek támadásaitól. Eszünkbe juthat itt 
az a (bizonyos országokban, primitív törzseknél 
vagy vidéken ma is meglévő) nézet, hogy a kö-
vérség a hatalom, az erő, a jólét szimbóluma, 
az egészség bizonyítéka (pl. törzsfőnökök, ja-
pán birkózók, hajdani párttitkárok vagy po-
litikusok). Gyakran társítják a szépséget is a 
kövérséggel, mondván: „egyél, fiam, csúnya a 
sovány ember!” Móricz Zsigmond így ír Életem re-
génye című művében: „…szégyelltem magam, mert 
már tudtam, hogy a legcsúnyább, ha valakinek nincs 
ennivalója”.

De az élet bölcs: a kövérek sem térhetnek 
ki az agresszió kifejezése elől, csak ők áttételes 
módot választanak: lenyelik agresszív készte-
téseiket, ennek révén jutva erőhöz. Ezt egyes 
analitikus elméletek a kannibalizmus tudatta-
lan formájának, a szeretett, de frusztráló érzel-
mi tárgy birtokbavételének tekintik (Hermann 
I.). József Attila Kései sirató című verséből vett 
idézet: „Ettelek volna meg! Vacsorádat hoztad el, 
kértem én? Mért görbítetted mosásnak a hátad? Hogy 
egyengesd egy láda fenekén?” is erre utal. Eszünk-

A lelkemnek is köze van ahhoz, mit és hogyan eszem?
Segítség, kövér vagyok! – III.
Mint tudjuk, az étel – és az evés – a létfenntartást szolgálja elsősorban, de – és ezt a 
kövér emberek még normális súlyú társaiknál is jobban tudják – táplálékul szolgál a 
léleknek is.
Tekintsük először az evés és az etetés lelki vonatkozásait.
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be juthat ennek kapcsán a pogány népek szo-
kása, akik megették megölt ellenségeik vagy 
halott felmenőik különböző szerveit − agyát, 
szívét – azért, hogy beléjük költözzön azoknak 
ereje, bölcsessége, bátorsága.

Az evés tehát lehet a szeretet és az elfoga-
dás, de az agresszió és a pusztítás kifejezője is. 
Könnyű belátni, hogy a száj, a fogak az agresz-
szió szervei, és magától kínálkozik a párhuzam 
a rágás, a fogakat igénybe vevő ételek prefe-
renciája és az indulatok kifejezése között. Még 
egyértelműbb a dolog, ha a gyerekek (vagy az 
arab nők) harapással kifejezett érzéseire gon-
dolunk. A hatalmasra tátott száj felidézi az el-
nyeletéstől, bekebelezéstől való félelmet (nem 
véletlenül mondjuk annak, aki nagy szájat 
nyitva veszekszik velünk: be ne kapj!).

Az ízeknek is van lélektani jelentésük, amit 
jól kifejeznek azok a jelzős szerkezetek, ame-
lyek a köznapi nyelvben is használatosak. Az 
édes, mint a babám csókja; édes hazám, fogadj szí-
vedbe; édes élet; édes anyatej fordulatok a szeretet-
tel, boldogsággal kapcsolják össze az édes ízt. 
A keserű, a savanyú az ellenkezőjét idézi: ke-
serű könnyeket hullatunk valami fontos érzelmi 
tárgy elvesztése fölött, savanyú a szőlő, ha vala-
mi vágyott dolog elérhetetlen, és a rosszkedvű, 
humortalan emberre is azt mondjuk, savanyú 
uborka, mert savanyú képet vág a dolgokhoz. A 
jól ismert mesében azt mondja a legkisebb lány 
az öreg királynak: Úgy szeretem édesapámat, mint 
az emberek a sót, azaz nem tudok nélküle élni. 
Kétségtelen, hogy só nélkül nincsen íze az ételnek, 
ahogy a népdal is mondja, viszont az elsózott 
dolgok keserűek, ehetetlenek.

Eljutottunk hát oda, hogy az ételek élvezhe-
tőségéhez és az élet élhetőségéhez is elenged-
hetetlen a mértéktartás. Igen, de milyen mér-
téket kell tartanunk? Mint tudjuk, a nagyevők 
többségének gondja van a mértéktartással, de a 
konstruált mértékek használata (pl. fogyókúra, 
diéta, életmódprogram) nem mindig célrave-
zető. Álljon itt egy kicsi gyerekeken igen régen 
elvégzett kísérlet rövid leírása.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, vajon ha 
a gyerekekre bízzák, hogy a sokféle étel kö-
zül mit esznek evési időben, hogyan alakul a 
tápláltságuk, egészségük? Kiderült, hogy az 
apróságok felváltva fogyasztottak mindenféle 
táplálékból, de közel sem egyenlő mennyisége-
ket – volt, aki csak főzeléket, vagy húst, tojást, 
tésztát evett, volt, aki többféléből keveset, vol-
tak olyanok, akik csak napok múltával váltottak 
egyféle ételről valami másra. A vizsgálat végén 
azonban minden gyereknek egészséges táplált-
sági mutatói, laborértékei voltak, azaz a maga 

módján mindegyikük hozzájutott minden szá-
mára szükséges tápanyaghoz. Tehát, ha elérhe-
tő számunkra a megfelelő táplálék, a bennünk 
lévő szabályozórendszer az étvágy segítségével 
„elintézi”, hogy megfelelően elégítsük ki táp-
anyagszükségletünket.

Az a tapasztalat, hogy a kövér ember elve-
szítette azt a képességét, hogy észlelje a teste 
szükségleteit – ő „megkívánja” a dolgokat, és 
ez nem ugyanaz. A lélek vágya elnyomja a test 
jelzéseit, akár az éhségérzetet is. Máshogyan 
fogalmazva: a kövérek elnyomják belső kész-
tetéseiket, nem érzik az éhséget–teltséget, és 
aszerint etetik a testüket, hogy a lelkük mire 
vágyik. Ezért igen nehéz „visszajutni a kez-
detekhez”, újratanulni az elveszett testi érzé-
kelést, a lelki szükségletek ugyanis követelik 
a magukét. A pszichoterápia segít felismerni 
azokat a lelki szükségleteket, amelyeket evés 
révén elégítünk ki, és ennek nyomán megta-
lálhatjuk a keletkezett feszültségek megfelelő 
levezetésének lehetőségeit (pl. nem nyeljük le 
a dühünket, hanem kifejezzük, nem csokolá-
dét majszolunk, hanem vesszük a bátorságot 
és „szerzünk magunknak egy simogatást”). Ha 
meg merjük kockáztatni, hogy néha nem va-
gyunk szeretetreméltóak, vagy mi nem szere-
tünk másokat egy ideig, megtapasztaljuk, hogy 
ez nem tart örökké, a mi haragunk és a máso-
ké is elmúlik.

És ami még ennél is fontosabb: ha meg mer-
jük látni, hogy nem azért szeretnek minket, 
mert kedvesek vagyunk akkor is, ha bántanak, 
hogy szerethetők vagyunk mérgesen vagy szo-
morúan is, csupán önmagunkért. Ha képesek 
vagyunk elfogadni magunkat olyannak, ami-
lyenek vagyunk, akkor mások is elfogadnak 
minket – ez a hiteles kapcsolat alapja. A legtöbb 
kövér ember irreális vágyakat dédelget, irreális 
az a célsúly is, amire vágyik. Bár nem gondo-
lunk erre, de ez is semmibevétele, lebecsülése 
a testünknek (majd én megmutatom, hogy úgy 
alakítalak, ahogy kedvem tartja!). Ilyenkor va-
lami olyat teszünk magunkkal, amit gyakran 
zokszó nélkül (de nem fájdalom nélkül!) vise-
lünk a környezetünktől. Ha hagyjuk, hogy a 
testünk „magára találjon”, akkor el tudjuk érni 
saját súlyunkat (ami nem feltétlenül azonos a 
vágyott súllyal!).

A túlsúlyos emberek többsége utálja magát, 
ami elsősorban a testével kapcsolatos elégedet-
lenségében jut kifejezésre. Ezt a kérdéskört – a 
testünkhöz, kövérségünkhöz való lelki viszo-
nyulást – a következő fejezetben fejtjük ki bő-
vebben.

Joó Mária Nóra
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Miért fontos a zöldségeket és gyümölcsöket 
rendszeresen, nap mint nap enni? Hogy vitami-
noknak és ásványi anyagoknak értékes forrásai, 
jól tudjuk. Jótékony élelmi rostot is tartalmaznak 
bőséggel. (Ez utóbbiak segítenek alacsonyan tar-
tani a vércukorszintet és támogatják a bélműkö-
dést.) Azonban azt már talán kevesebben ismerik, 
hogy egyéb más vegyületekben is gazdagok ezen 
élelmiszerek, amelyeket összefoglaló néven flavo-
noidoknak hívunk. A flavonoidok növényi ere-
detű élelmiszerekben fordulnak elő. A zöldség-
féléken és gyümölcsökön kívül gabonafélékben, 
szárazhüvelyesekben, olajos magvakban, gyógy- 
és fűszernövényekben, teában, kávéban.

A növényi flavonoidok megfelelő bevitele ese-
tén a szív- és érrendszeri betegségek, valamint 
egyes rosszindulatú daganatok kialakulásának 
kockázata számottevően csökkenhet. Így érdemes 
e csodálatos vegyületekkel egy kicsit közelebbről 
megismerkedni.

Mik azok a flavonoidok, 
és hol vannak?
A flavonoidok az élelmiszerek nem tápanyag-
komponensei, azaz nem jelentenek tápértéket. A 
növényi metabolizmus másodlagos termékei. Az 
élelmiszerként szolgáló növényi anyagokban ter-
mészetes színezőanyagok, ízkomponensek, anti-
oxidánsok. Ha különféle flavonoidot szeretnénk 
enni, akkor szó szerint színesen kell étkezni. Enni 
kell fehéret, mint a vöröshagyma vagy a fokhagy-
ma, narancssárgát, mint a narancs vagy a sütőtök, 
citromsárgát, mint a citrom vagy a kukorica. Lila 
színűt, mint a cékla, vöröskáposzta vagy padli-
zsán. De együnk piros paradicsomot, földiepret 
vagy görögdinnyét! Kék szilvát, áfonyát, szedret. 
A zöld különféle árnyalatait: így sóskát, káposztát, 
parajt, avokádót, uborkát, zöldborsót vagy zöld 
fűszernövényeket. Barnát, mint a lencse vagy a 
szárazbab.

Cukorbetegeknél az első és legfontosabb, hogy 
ezeket az élelmiszereket úgy egyék, olyan meny-
nyiségben egyszerre, hogy a vércukorszintjük a 
kívánt tartományon belül maradjon. Ezért külö-

nösen figyelni kell a gyümölcs, a keményítőtar-
talmú zöldségfélék (pl. kukorica), valamint a szá-
razhüvelyesek fogyasztására. Ezek mennyiségét 
mindig le kell mérni, és ki kell számolni a szén-
hidráttartalmukat.

Hogyan segítenek?
Elsőként 1936-ban Szent-Györgyi Albert és munka-
társai vizsgálták a citrusfélékből származó flavo-
noidok élettani hatását, és azt tapasztalták, hogy 
csökkentik a hajszálerek törékenységét. Akkori-
ban ők még vitaminnak nevezték el a két megis-
mert flavonoidot, azonban hamarosan megdőlt a 
vitaminelmélet és az elnevezést is elvetették.

Flavonoidokon 13 különböző vegyületcsopor-
tot értünk. Mára mintegy 4000-féle különböző 
flavonoidot azonosítottak. Fontos, hogy ebből a 
sokféle vegyületből minél többfélét együnk rend-
szeresen. Tehát nem csak az számít, hogy a zöld-
ségekből, gyümölcsökből, fűszernövényekből 
mennyit eszünk, de az is, hogy mennyire külön-
bözőféléket. Csak figyeljünk a színekre!

Először 1960-ban tanulmányozták (25 éves kö-
vetéses vizsgálattal) a flavonoid vegyületeknek az 
emberi egészségre gyakorolt hatását. A lakosság 
élelmiszerfogyasztási szokásait, valamint a szív- és 
érrendszeri megbetegedésekből származó halálo-
zási adatokat elemezték, és azt találták, hogy ma-
gas flavonoidbevitel mellett ez az arány csökken.

Epidemiológiai megfigyelések hívták fel a fi-
gyelmet az ún. francia paradoxonra is, amelynek 
lényege: egyes mediterrán térségekben a szív- és 
érrendszeri megbetegedésekből származó halálo-
zás aránya jóval kisebb, mint az az életmódból 
fakadó rizikófaktorokból és a táplálkozási szoká-
sokból várható volna. Bizonyítást nyert, hogy eb-
ben a magas flavonoidtartalmú étrendnek, ezen 
belül az étkezéshez kapcsolódó jó minőségű, kis 
mennyiségű, rendszeres vörösborfogyasztásnak 
van szerepe. A vörösbor polifenolos komponen-
sei, köztük a flavonoidok antioxidáns és gyökfogó 
tulajdonságokkal rendelkeznek, más étrendi anti-
oxidánsok hatását felerősítik.

Magyarországon 150-féle növényi élelmiszer-
ben mérték meg bizonyos flavonoidok mennyi-

Együnk színesen!
Naponta többször is ajánlatos enni zöldségeket és gyümölcsöket az egészségünk megőrzéséért. Ennek 
mennyisége a tanácsok szerint felnőtteknél el kell, hogy érje a napi 40 dekagrammnyi mennyiséget.
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ségét. Volt közte friss és aszalt gyümölcs, zöld-
ségféle, olajos mag, szárazhüvelyes, gabonafélék, 
zöldség- és gyümölcslevek.

A zöldségfélék közül a hagymafélék, a petre-
zselyemgyökér, a spenót, a zeller, a lencse volt a 
leggazdagabbak flavonoidban. A gyümölcsök kö-
zül az eper és a szeder, az olajos magvak közül 
pedig a dió.

A flavonoidok széleskörű kémiai és biológiai 
aktivitással rendelkeznek. A legtöbb flavonoid an-
tioxidáns vitaminokkal (A-, C-, E-vitamin) együt-
tesen fejti ki hatását, azok hatását erősíti.

A flavonoidok kedvező hatásai:
• antioxidáns és/vagy szabadgyök-befogás,
• immunerősítő és gyulladáscsökkentő hatás,
• asztmaellenes és antiallergén hatás,
• antivirális, antibakteriális hatás,
• májvédő hatás,
• a véredényrendszer működését, állapotát 

befolyásoló hatás.

„Ízlelni a szivárványt”
Próbáljunk meg minél több színt vinni az étke-
zésekbe: reggelire ihatunk egy csésze kávét vagy 
teát. A szendvicshez minden esetben tartozzon 
zöldségféle. Nyáron paradicsom, paprika, uborka 
vagy salátalevél. Télen fekete retek, lilahagyma 
vagy savanyú káposzta. Tízóraira a friss, nyers 
gyümölcs a legjobb választás, természetesen a 
szénhidráttartalom beszámítása mellett. Itt is 
használjuk ki a szezon adta lehetőségeket.

Ebédre minden esetben együnk zöldségfélét. 
Gyakran főzeléket vagy rakott ételt, esetleg zöld-
ségalapú leveseket. A kis adagnyi burgonya vagy 
rizsköret mellé párolt zöldségeket vagy zöldsalá-
tát. Uzsonnára gyümölcsből vagy zöldségből ké-
szítsünk salátát. Vacsorára lehet enni valami köny-
nyű zöldséges ételt: parajfőzeléket, tökfőzeléket, 
párolt kelbimbót, sütőtököt és így tovább.

A varázslatos színek
Vörös, lila, kék, piros

Az antociánok a bogyós gyümölcsök (meggy, sze-
der, cseresznye, szilva), a padlizsán, a cékla, a lila-
hagyma, a vöröskáposzta kékes-vöröses színét ad-
ják. Ezek a legerősebb antioxidánsok. Segítenek 
fenntartani a szív egészségét és a jó memóriát. 
Csökkentik bizonyos daganatok előfordulását és 
az agyi érbetegségeket. A másik fontos kompo-
nens a likopin nevű anyag, amely a piros színű 
növényekben van, így pl. a paradicsomban.
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Pontos 
és megbízható 
Accu-Chek® 
Active Vércukormérő
most rendkívüli 
árkedvezménnyel!
Az akció 2011. okt. 15. – dec. 31. között érvényes.

Az Accu-Chek® Active vércukormérőt keresse 
a patikákban vagy gyógyászati segédeszközöket 
forgalmazó boltokban!

Bővebb információ:  www.vercukormeres.hu
06 (80) 200-694

Ajánlott fogy. ár: 6.883 Ft
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Narancs és sárga

A legtöbben már hallhattak a béta-karotinról, ami 
bőven található a sárgarépában vagy a sütőtökben. 
Ez az A-vitamin egyik előanyaga (provitamin). 
Fontos szerepe van a látás és a hámszövet épségé-
nek fenntartásában. A sárga és narancssárga színű 
növények tele vannak C-vitaminnal. Számottevő 
a kálium- és folsavtartalmuk is. Az élénk színnek 
étvágygerjesztő hatása is van. A citrusfélék és a 
belőlük készült gyümölcslevek a flavanonok (ez 
egy flavonoid csoport) fő forrásai. Hozzájárulnak 
a gyümölcs ízének kialakításához. A narancsban 
található heszperidin tulajdonképpen íztelen, a 
grapefruitban lévő naringin kissé kesernyés ízét 
azonban már mindannyian felismerjük.

Zöld

A leveles zöldségféléket enni igen előnyös cukor-
betegségben, mert nem emelik a vércukorszin-
tet. Ilyen a spenót, a sóska vagy a káposztafélék. 
Ugyanakkor jelentős mennyiségű vitamin-, ásvá-
nyianyag- és flavonoidbevitelt is jelentenek. Érde-
mes rendszeresen enni ezeket. Ajánlatos továbbá 
zöld fűszernövényeket (pl. petrezselyemzöld, ba-
zsalikom, kakukkfű) használni az ételkészítéshez.

Fehér

Ha azt halljuk, hogy a diétában kerüljük a „fe-
hér” dolgokat, ez vonatkozhat a fehér kenyérre, 
fehér rizsre, de nem a zöldség- és gyümölcsfélék-
re. A hagyma, fokhagyma fehér. Vagy a karfiol is. 
Telis-tele vannak jótékony flavonoiddal.

Ajánlás
• Fogyasszunk naponta több alkalommal, el-

sősorban nyersen, különféle zöldséget, gyü-
mölcsöt, ezek napi mennyisége érje el a 40 
dkg-ot!

• Hetente 1-2 alkalommal 20-30 g olajos mag 
(elsősorban hazai dió) beilleszthető az ét-
rendbe.

• Miután a fűszernövények is tartalmaznak 
flavonoidokat, használjunk az ételkészítés-
hez az ételhez illő friss vagy szárított fűszer-
növényeket!

Napi egy-két csésze, jó minőségű zöld vagy fe-
kete tea, egy csésze feketekávé fogyasztása elfo-
gadható.

Kicsák Marian
dietetikus
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FF 81 – Különleges minőségű 
vegyes gyümölcslekvár

Fekete áfonya – fekete 
berkenye diabetikus dzsem

Magas antocianintartalom, csökkentett szénhidráttartalom

Új termékeink
A Pacifi c Óceán Kft. kétéves tudományos 
termékfejlesztési munkájának eredmé-
nyeként született meg az a két termék, 
mely előnyösen ötvözi a korszerű élelmi-
szerkémiai és táplálkozástudományi is-
mereteket a modern lekvárfőzési tech-
nológiával. A cél az volt, hogy különleges 
ízkombinációjú, kiváló beltartalmi értékű 
gyümölcsök felhasználásával magas anto-
cianintartalmú, csökkentett szénhidrát-
tartalmú termékeket fejlesszünk ki.

Az antocianinok helye és szerepe a pre-
ventív táplálkozásban: Az étrendi antioxi-
dánsoknak alapvető jelentőségük van számos 
megbetegedés prevenciójában. Az antocia-
ninok hatásos antioxidánsok, kiváló szabad-
gyök-fogó kapacitással rendelkeznek, hoz-
zájárulnak többek közt egyes betegségek 
kialakulási valószínűségének csökkenéséhez, 
jelentős gyulladásgátló hatással rendelkez-
nek, ismert immunerősítő, antimikrobás ha-
tásuk is. A rostok táplálkozás-élettani sze-
repe: A rostbevitel növelése számos előnyös 
egészségügyi hatással jár: csökkenti a szív- és 
érrendszeri megbetegedések kockázatát, la-
xatív (hashajtó) hatású. A rostkomponensek 
jól kötik a vizet és az ionos komponenseket, 
mechanikailag „tisztítják” a bélfelszínt, csök-
kentik a béltartalom sűrűségét .

Fekete áfonya – fekete berkenye 
diabetikus dzsem

Összetétel: A termék magas antocianintar-
talmú, biológiailag értékes összetevőket tar-
talmazó gyümölcsökből készül (35%), cukor 
(szacharóz) hozzáadása nélkül, fruktózzal 
és nátrium-ciklamáttal édesítve. A berkenye 
rendkívül gazdag tápértékű gyümölcs, magas 
polifenoltartalommal bír, a fekete áfonya pe-
dig gazdag színanyagokban, vitaminokban 
és ásványi sókban. Eredmény: Az analitikai 
vizsgálati eredmények alapján elmondható, 
hogy az új termék valamennyi antioxidáns 
hatású vegyületét tekintve felülmúlja a ha-

gyományos piros gyümölcsös (pl. szamó-
ca és málna) termékeket. A termék közel 
háromszoros polifenoltartalommal rendel-
kezik (901 mg/kg), mint az ugyanolyan gyü-
mölcstartalmú málna- vagy szamócadzsem. 
Antocianintartalma és antioxidáns kapaci-
tása (23,43 mM/l) is jóval magasabb azok-
nál. Ajánlás: a termék fogyasztását a cukor-
betegek és fogyókúrázók mellett valamennyi 
egészségtudatos, a mindennapi minőségi ét-
kezésre odafi gyelő vásárló számára ajánljuk.
A termék a Spar üzletekben kapható.

FF 81 – Különleges minőségű vegyes 
gyümölcslekvár

Összetétel: Gyümölcstartalom 72% (feke-
te ribizli, fekete áfonya, szeder, meggy, fekete 
berkenye, csipkevelő), rostanyagban gazdag 
csicsókavelő (9%) felhasználásával készült, 
fruktózzal édesítve. Az értékes gyümölcsök 
bővelkednek vitaminokban, ásványi anya-
gokban és sok természetes antioxidánst tar-
talmaznak. A rostanyagban dús csicsóka gaz-
dag ásványi anyagokban, és sok természetes 
antioxidánst tartalmaz. Eredmény: A kifej-
lesztett lekvár az antioxidáns vegyületek gaz-
dag tárháza, melyek képesek megkötni és 
közömbösíteni az oxidációs folyamatok so-
rán keletkező szabad gyököket. Magas poli-
fenoltartalmát (4220,5  mg/kg) elsősorban 
a csicsóka és a sötét bogyós gyümölcsökből 
származó különböző fl avonoid vegyületei ad-
ják. Kiemelkedő a termék antocianintartal-
ma (795 mg/kg) és antioxidáns kapacitása is 
(21,12 mM/l). A termék szénhidráttartalma 
mindössze egyharmada a hagyományos lek-
várokénak. A citromsav helyett természetes 
citromlével történt a megfelelő savhatás be-
állítása. Ajánlás: A termék fogyasztását pre-
ventív céllal, vagy éppen betegségből való lá-
badozás elősegítésére éppúgy ajánljuk, mint 
az egészségtudatos, aktív életet élők számá-
ra vitalitásuk megőrzéséhez. Hozzáadott ré-
pacukrot nem tartalmaz, ezért cukorbetegek 
és fogyókúrázók is fogyaszthatják.

Pacifi c Óceán Kft.
2600 Vác, Szent László út 21/1-3.
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Sertésvagdalt alufóliában 
sütve
• 30 dkg sovány ser-

téshús
• 1 db tojás
• 1 db zsömle

• 3 dkg vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• só, bors, paprika, 

olaj a fólia kenéséhez
A sertéshúst az áztatott és kinyomkodott zsömlé-
vel, vöröshagymával, fokhagymával együtt kétszer 
ledaráljuk. Hozzáadjuk a nyers tojást, a paprikát, 
borsot, sót, és jól összedolgozzuk. A masszából 
rudat formálunk, ráhelyezzük a beolajozott alu-
fóliára és beletekerjük. A sütés végén kb. 10–15 
percre kibontjuk a fóliát, és pirosra sütjük. Sok 
kalóriát spórolunk meg!

E.: 176 kcal Sz.: 8 g

Töltött padlizsán
• 80 dkg padlizsán (4 

db)
• 10 dkg vöröshagyma
• 20 dkg darált puly-

kahús
• 20 dkg gomba

• 5 dkg rizs
• 2 ek. étolaj
• 1 gerezd fokhagyma
• 5 dkg paradicsom
• só, bors, pirospap-

rika
A padlizsánokat hosszában kettévágjuk, belsejüket 
kikaparjuk, megsózzuk. A húst az apróra vágott 
hagymával olajon megpirítjuk, kevés vizet ön-
tünk rá, puhára pároljuk. A felszeletelt gombát, a 
paradicsomot, a padlizsán húsát az előfőzött rizs-
hez adjuk, sóval, borssal, paprikával fűszerezzük, 
és körülbelül 5-6 percig pároljuk. Végül elkever-
jük a hússal, az apróra vágott petrezselyemmel, 
és megtöltjük a padlizsánokat. Sütőben átsütjük.

E.: 266 kcal Sz.: 23 g

Vegyes saláta
• 40 dkg cékla
• 20 dkg alma
• 30 dkg sárgarépa
• 1 cs. újhagyma

• 2 dl joghurt
• só, citromlé, mustár, 

édesítőszer

A megtisztított céklát, almát, sárgarépát almaresze-
lőn lereszeljük. Gyengén sózzuk, hozzáadjuk a vé-
konyra szeletelt újhagymát, ráöntjük a citromlével, 
édesítőszerrel, mustárral ízesített és simára kevert 
joghurtot. A salátát jól elkeverjük, hűtve tálaljuk.

E.: 117 kcal Sz.: 20 g

Bazsalikomos paradicsom
• 80 dkg paradicsom
• 8 dkg vöröshagyma

• friss bazsalikom, cit-
romlé, őrölt bors, só

A paradicsomokat és a megtisztított vöröshagymát 
vágjuk szeletekre, majd egy tálban keverjük össze 
az apróra tépkedett bazsalikommal, végül öntöz-
zük meg citromlével. Kevés sóval, őrölt borssal 
ízesíthetjük. Tálalás előtt legalább negyed órával 
készítsük el, hogy az ízek összeérjenek.

E.: 51 kcal Sz.: 9 g

Kuszkusz paprikával, 
paradicsommal
• 20 dkg kuszkusz
• 25 dkg paradicsom
• 25 dkg zöld kalifor-

niai paprika

• 10 dkg lila hagyma
• 3 ek. étolaj
• só, gyömbér, ecet

A kuszkuszt nagyobb lábasba tesszük, ráöntünk 
4 dl forró vizet, hozzáadjuk a sót, a gyömbért, 
és lefedve 8–10 percig főzzük, majd lefedve áll-
ni hagyjuk, amíg kihűl. Ezután hozzákeverjük az 
olajat, az ecetet, a kockákra vágott paradicsomot, 
a paprikát és a hagymát. Azonnal tálaljuk.

E.: 274 kcal Sz.: 41 g

Konyhasarok
Az elkészítés módjánál megadott mennyiségek 4 
személy adagjára vonatkoznak. Az energiaérték 
(E.) és a szénhidrátérték (Sz.) egy személy adag-
jára vonatkozik. Az ettől eltérő mennyiségeket kü-
lön jelöljük. A receptek kiötlője – ellenkező jelölés 
hiányában – Nagy Margit dietetikus.
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Nagy Margit rovata

Töltött tojás sajttal
• 4 db tojás
• 1 dl energiaszegény 

tejföl

• 4 dkg Óvári sajt
• 1 ek. étolaj
• só, mustár, citromlé

A keményre főtt tojásokat hosszanti irányban 
kettévágjuk. Óvatosan kiszedjük a tojások sár-
gáját és összekeverjük a reszelt sajttal, a tejföl 
felével, mustárral, sóval, pár csepp citromlével. 
A kikevert krémet a fél tojásokba töltjük, olajjal 
kikent tűzálló tálba helyezzük, a maradék tejföl-
lel meglocsoljuk, és pirosra sütjük. Frissen, me-
legen tálaljuk. Szezámmagos burgonyapüré illik 
hozzá.

E.: 153 kcal Sz.: 1 g

Sült alma túróval
• 60 dkg alma
• 15 dkg túró
• 2 db tojás
• 0,5 dl tejföl

• 2 dkg búzadara
• citromhéj, őrölt fa-

héj, édesítőszer

Az almákat meghámozzuk, a tetejüket levágjuk, 
alulról pedig kivájjuk. A túrót szitán áttörtjük, 
hozzáadjuk a tojások habosra kikevert sárgáját, 
a tejfölt, a citromhéjat, a keményre felvert tojás-
fehérjét, majd a búzadarát. Ezután a finoman 
összedolgozott krémet beletöltjük az almákba, rá-
tesszük a tetejüket, fahéjjal meghintjük, és sütő-
ben megsütjük.

E.: 167 kcal Sz.: 16 g

Burgonyafelfújt
• 40 dkg burgonya
• 1 dl tej
• 1 db tojás
• 1 dkg liszt

• 2 dkg light margarin
• só, bors, petrezse-

lyem

A margarinból, lisztből készített világos rántást 
felengedjük tejjel, lassú tűzön addig főzzük foly-
tonos keverés mellett, amíg a massza el nem válik 
az edény falától. Ezután belekeverjük a tojássár-
gáját, az áttört főtt burgonyát, a tojás kemény-
re felvert habját, a sót, borsot, az apróra vágott 
petrezselymet. Az óvatosan összekevert masszát 
margarinnal kikent formába vagy formákba (4) 
tesszük, sütőben pirosra sütjük.

E.: 144 kcal Sz.: 23 g

Diabetikus

A SZEGEDI

GABONAKUTATÓ ÁLTAL FEJLESZTETT

Diabetikus
Kenyérlisztek: 

DIABET-MIX Fehérkenyér liszt
DIABET-MIX Zabkenyér liszt
DIABET-MIX Árpakenyér liszt
DIABET-MIX Búza-rozskenyér liszt

Süteményliszt:
DIABET-MIX Linzerliszt

Száraztészták:
DIABET-MAX Széles metélt
DIABET-MAX Cérnametélt
DIABET-MAX Kiskocka
DIABET-MAX Fodros nagykocka
DIABET-MAX Rövid csõ

rendelhetõk utánvéttel 
a www.diabettrade.hu honlapról,

vagy telefonon: (30) 9-951-984, faxon: (62) 439-035,
levélben: Diabettrade Kft.

6726 Szeged, Tambura u. 5.

Édes élet Szerencsen

E-mail: info@szerencsibonbon.hu
www.szerencsibonbon.hu

Szerencsi Bonbon Kft. • 3900 Szerencs, Gyár u. 22.

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván
a Diabon termékcsalád gyártója,

a Szerencsi Bonbon Kft!
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Erre a helyre 
mázolCivakodóDél-amerikai 

folyam óriás Az udvarra Keresi a 
hányadost Gépember Akna közepe!

Olasz 
gépkocsik 

jelzése
Lombos 
növény Fogadására Huszár-

parancs!
Késnek van, 

szónak lehet!
Az idő jele 
a fizikában

Omszk egyik 
folyója

Tibeti 
buddhista 
szerzetes

Oszmán-
török tiszt

Tönkös, 
kalapos 

erdei növény

Dürrenmatt 
meséje

Tova lopózik
Tamara 

…; orosz 
színésznő

Diódában 
halad

Glédának is 
mondják Néma Tóni! Ige végződés! Jelfogó Vágófelület Vendég-

marasztaló
Páratlan 

mozi!

``

`

Rész, röviden 

Holt nyelv 

Arat 

Épületelem 

Az emeletről 

Svájci kanton 

Lapos fenekű 
csónak
Tonna, 
röviden

Amper, 
röviden
Zsivago 

szerelme

Varázslat 

Tréfa, 
vidámság

Német író 
(Thomas)

Primőr 
növény

Ugyanaz, 
röviden

Alkotórész 

Méter, 
röviden

Urán 

…-móg; 
morgolódik

Deci- 

Zseb szélei! 

Arrafele! 

Farad, 
röviden

Lantán 

A tesla jele 

Rend(i), 
röviden

Római 
100-as

Hidrogén 

Ancsa 

Verdi operája 

Valami 
aljától

Tesz a tűzre 

Szántó-
eszköz

Cicero dolga! 

Férfinév 

Télire befőző 

Száraz (ital) 

Avítt, régies 

Zörej
Schütz 

…; néhai 
színésznő

Római 50-es 

Gödröt 
mélyít

Törött ablak! 

Ütlegel 

Gondol 

Telefon, 
röviden

Kövérkés 

Szimmetri-
kus tirisztor

Nyájat hajt 

Engedély, 
röviden

Darabonként 

Kipárnáz 

Sport-
jutalom

Tengernyi 

Leplező, 
titkoló

Igen, oroszul 

Bór 

Képes, bír 

Kuba 
NOB-jele
Mélyülni 

kezd!
Rangjelző 

előtag
Kérdő- 
szócska

Új szögfok 

Asszonynév-
képző

Kivív
… Rota; 

olasz 
zeneszerző

Zola regénye 

A joule jele 

Fernando 
…; spanyol 

színész
Milli-

Vizessé válik 

Épeület-
szárny

Névelő
… Shan; 

kínai 
hegység

Gépkocsi 

Beltag! 

Pinceszag 

A Don 
partjai!

Dicsőítő 
ének

Atanáz, 
becézve

Hím ló; 
csődör

Kissé badar! 

Falvég! 

Spanyol 
autómárka

Egy, németül 

Dudva 

Ének 

Komornyik 

Durva posztó 

Ruhadarab! 

Közép hosszú 
szoknya

Éjfélig 

Színmű 

Az út fizikai 
jele

Sorvég!
Előtag: 

áramlás-, 
folyás

USA-beli 
műhold

Kopoltyús 

-on, -…, 
-ön

A felületére 

Hekto- 

Daru is lehet 
belőle!

… plus ultra

Jótékony-
kodik

Meg kell 
fűszerezni

Különmunka 
vállalása, 
végzése

Oslo 
centruma!

Előkelő, 
gazdagságra 

valló

Település; 
község

Kaluga 
folyója

Patás 
versenyállat

Botvég!

5 pontos 
betűfokozat

Braun-
schweig 
folyója

Ütemes 
kattogó zaj 

keltése

Játékos 
csoportos 

tánc

Francia 
terület-
mérték

Bulgakov 
főműve

Folyó 
Asztúriában

Történelmi 
időszak

Német 
névelő

Mózes 
testvér bátyja

Egykori 
szabad japán 

harcos

Sav maradék!

Hideg-
konyhai 

készítmény

1

Időmérő

2

Egy vicc poénját kell 
megkeresniük, illetve egy 

vicces kérdésre a vicces választ.
Íme a kérdés:

Mi az az egyetlen alkalom, 
amikor a nő nem néz bele a 

tükörbe?
Címünk: 

8200 Veszprém, 
Ádám Iván u. 1.

Beküldési határidő: 
2012. március 16.

A helyes megfejtést 
beküldők között a 

Szerencsi Bonbon Kft. 
Diabon ajándékcsomagjait 

sorsoljuk ki.

Rejtvénynyertesek: Az idei 4-es számban megjelent rejtvényünkben található vicc: Hogyan érzékeli a pincér, hogy hónap vége van? A 
vendégek ilyenkor az étlapot nem balról jobbra, hanem jobbról balra olvassák. Szerencsés nyerteseink, akik az Idealbody Kft. aján-
dékcsomagjait nyerték: Piffkó Jánosné, Jászberény; Fehér B. Szilvia, Almásfüzitő-felső; Szegény János, Mezőtúr; Tóth Alajos, Jász-
árokszállás; Nagy Gáborné, Medgyesbodzás.
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A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, 
vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
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Lilly Diabetes

További információ:
Lilly Hungária Kft., 1075 Budapest, Madách I. u. 13-14.
Tel.: +36 1 328 51 00, www.lilly.hu
Dokumentum lezárásának idôpontja: 2011. március 3.

• Korszerű terápia a cukorbetegség különböző szakaszaiban
• Pontos és egyszerűen kezelhető adagolótollak
• Betegoktató program és széleskörű szolgáltatások

Egyénre szabott megoldások 
a cukorbetegség kezelésre
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