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A világ egyik vezetô 
inzulingyártója,  
a Novo Nordisk, dán székhelyû 
gyógyszergyártó vállalat, 
80 éve élen jár a cukorbetegség 
kezelésében. Ma a hagyományos 
inzulinokon túl a modern 
inzulinok széles skáláját kínálja 
a betegek számára. Minôségi 
inzulinadagoló eszközei 
biztonságot, megbízhatóságot 
garantálnak. A Novo Nordisk
modern inzulinjai hozzájárulnak
a hosszútávon is 
szövôdménymentes, teljes 
élet lehetôségéhez, ezzel 
a cukorbetegek széles körében 
változtatva meg a diabétesz 
lefolyását.
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Mit kívánok…?
A közelmúltban kaptam egy levelet. Gyermekkorunkban is kap-
tunk időnként ilyet: másold le, küld el tíz barátodnak, s akkor 
határtalan szerencse ér. Ma már e-mail formájában érkeznek e 
szép gondolatok, melyeket a levelezőrendszerek üzemeltetői-
nek örömére kell továbbküldenünk ahhoz, hogy szerencse ér-
jen bennünket. Nos, abban a levélben, amelyet ősszel kaptam, 
valóban szép gondolatok voltak. Pénz ellen beszélő, valódi ér-
tékeket közvetítő bölcsességek. Pénzért vásárolhatsz házat, órát, 
ágyat, de otthont, időt, alvást nem. Vehetsz könyvet, de tudást 
nem. Vásárolhatsz magadnak pozíciót, de tekintélyt nem. Meg-
fizetheted az orvost, az egészséget nem; megveheted a vért, az 
életet nem. Valóban szép ellentétpárok, s milyen igazak! Miért 
hajszoljuk örökké a pénzt? Miért fontosak a pénzért vásárolha-
tó kütyük, elektromos berendezések, luxuscikkek, amikre va-
lójában alig-alig van szükségünk? Miért nem fontos a család, 
az egészség, a lelki érték? Elmerengtem az olvasottakon. Majd 
megjelent a képernyőn a levél záró oldala: ha ezt a bölcs gon-
dolatokkal teli levelet továbbküldöm, olyan szerencsém lesz, 
mint X-nek volt, mert ő a továbbküldést követő ötödik napon 
több milliót nyert a lottón. Puff neki! Most nevessek, vagy mér-
gelődjek? Ennyire zavaros fejűek vagyunk?

Az év végi ünnepek alkalmából megkértem kollégáimat, ír-
ják meg, mit várnak a jövő évtől. Néhányan meg is írták. Én 
röviden össze tudom foglalni, mit szeretnék. Az előbbi levélnél 
maradva: otthont, időt a valóban fontos dolgokra, egészséget, 
tiszteletet magam számára és embertársaimnak. Természetesen 
pénzre is szükségem van, mert ennivalót, ruhát ingyen nem 
adnak. De ha annyi lesz, amennyi kell, többet nem akarok. És 
mennyi kell? Épp annyi, hogy nyugodtan tudjak aludni éjsza-
ka, ne aggódjak azon, miből veszek cipőt a gyereknek, s ne 
aggódjak azon se, hogy a tőzsdeindex alakulása hogyan hat a 
vagyonomra.

A karácsonyi készülődés végén járunk. Túl vagyunk az 
ajándékvásárlás nyűgjein-örömein, a sütés-főzés egy része még 
előttünk van. Minden évben visszatérő misztikus időszak ez: 
fahéjillat és a konyhában szerterepülő dióhéjdarabkák roppa-
nása a lábunk alatt, hirtelen becsapott szekrényajtók, a jól el-
dugott ajándék kétségbeesett keresése az utolsó pillanatban, 
titokzatoskodás, bizsergető izgalom, várakozás az ajándékra, a 
karácsonyéj áhítatára. Legyen békés, boldog ez a „csendes éj” 
minden olvasónk számára!

A diós, mákos bejglifolyamok, a mézes puszedlitornyok, a tej-
színhabhegyek útvesztőiben nem könnyű céltudatosan halad-
niuk a diabéteszeseknek. Évek óta óva intem a családokat: a ka-
rácsony nem az evésről szól! A leghabosabb képviselőfánknál is 
többet ér egy meleg mosoly, egy simogatás. Természetesen fino-
mat enni szabad: például őszibarackos joghurtpudingot, amely-
nek fotóját a címlapon láthatják. Fogadják tőlünk szeretettel, 
karácsonyi ajándékként a receptjét is, amelyet a Konyhasarok-
ban olvashatnak. Öt bejglit adok cserébe ezért az őszibarackos 
nyalánkságért! Jó étvágyat kívánok e finomsághoz! És kívánok 
még sok-sok mosolyt, amelyet Önök kapnak és Önök adnak!

Herth Viktória
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Lapunk megrendelhető
A Diabetes hat, a Hypertonia és a kardio-
vaszkuláris rendszer négy alkalommal je-
lenik meg 2009-ben. Személyes átvételkor 
ingyenes, postai megrendeléskor az alábbi 
postázási költséget kérjük befizetni:
Példány-

szám
Diabetes Hypertonia Diabetes + 

Hypertonia
1 (egyéni)  1 260 Ft    840 Ft  1 800 Ft

10–50  9 900 Ft  6 600 Ft 15 300 Ft
 51–100 14 400 Ft  9 600 Ft 22 320 Ft
101–150 18 300 Ft 12 200 Ft 28 350 Ft
151–350 31 200 Ft 20 800 Ft 48 000 Ft

A megrendeléseket a befizetés beérkezésétől áll 
módunkban teljesíteni. A kedvezményes együtt-
rendelés azonos időbeli postázást jelent. 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 márciusban jelenik meg.

A szerkesztőség megjegyzése: 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 haszná-

lata, valamint a rendszeres ellenőrzés! Minden esetben kérje ki kezelőorvosa véleményét!
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A kedves Olvasó most egy rendhagyó be-
számolót olvashat. Készítője botcsinálta újságíró, 
nem a szavak, inkább a képek embere. Történt 
ugyanis, hogy elkövetkezett az idei utolsó „Túra 
az egészségért – Nem csak diabéteszeseknek” 
megszervezése. Az idő már olyan rövid volt, az 
időjárás meg bármikor rosszabbra fordulhatott, 
így elhatároztuk: a kaposvári világnapi ünnep-
ség másnapját jelöljük ki időpontnak. És hogy 
ne befolyásolhasson bennünket a hideg és az 
eső, ez alkalommal inkább a kultúrát részesítet-

tük előnyben, de fogalmazhatnék úgy is, hogy 
most a szellemünk megtornáztatására fektettünk 
hangsúlyt. Erre alkalmasabb helyet nem is talál-
hattunk volna, mint ezt a csodás, ligetes várost a 
dombos környékkel, a régit óvó, az újat ízlésesen 
hozzáépítő, festői emlékeket megőrző Kaposvárt. 
Fő programunk a város szülöttjének – és élete 
utolsó 17 évében visszatérő, ott, a Róma-hegyen 
letelepedő és alkotó – Rippl-Rónai József alkotó-
házának megtekintése volt.

Néhány szót még a lelkes emberekről, akiknek 
ezt a szép napot köszönhetjük: Ferkáné Zsuzsának, 
a  Cukorbetegek Kaposvári Egyesülete vezetőjé-

nek, aki minden betegsége ellenére (egy hete még 
lázasan feküdt otthon tüdőgyulladással) megszer-
vezte nemcsak a mi programunkat, hanem szom-
baton a világnapi rendezvény háziasszonya is volt. 
Minden elismerésünk az övé! Köszönet a lelkes 
kaposvári és monori csapatnak, akik testületileg 
részt vettek a sétán, és azt hiszem, kiválóan érez-
ték magukat, élükön Jámborné Jutkával. Köszönjük 
Buzási Évának, a lelkes lokálpatriótának a nagysze-
rű idegenvezetést, a rengeteg hasznos informáci-
ót. És persze most is hálásak vagyunk támogató-
inknak, akik mindezt lehetővé tették számunkra.

Guti Péter

Diabetes Világnap
Kaposvár – 2008. november 8–9.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a túra támogatóinak:

Kvízjáték az indulás előtt

Tájékoztató a Rippl-Rónai-villa előtt

Támogatóink ajándékcsomagjának kiosztása
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Lang Gusztáv – élt 65 évet
Mostanában ritkán találkoztunk. Ezért nekem hiába mondják, hogy többé nem is fogunk! 
Biztos vagyok benne, hogy egyszer csak becsöngetsz, letelepszel a sarokban álló karosszé-
künkbe, ahogy szoktál, és elmeséled, mi történt az elmúlt időszakban. Nevetve mondod 
majd, hogy vállaltad a szívműtétet, és nem is volt olyan szörnyű, mint ahogy ijesztgettek 
vele. Így meséltél az érműtétedről is pár éve, s akkor úgy tűnt, a halál kaszája rajtad mindig 
kicsorbul. Ekkora életkedv, ilyen lendület, optimizmus láttán nem csoda, hogy hátrahőkölt. 
Most ő győzött. S ilyenkor nincs már visszavágó.

A veszprémi kézilabdacsapat lelkes szurkolója voltál – jut eszembe a visszavágó szóról. 
Időnként Spanyolországig is utaztál, hogy megnézhesd a meccsüket. Két apróság boldog és 
büszke nagypapája lettél a közelmúltban, azóta, ha találkoztunk, mesélésed háromnegyed 
része unokádról szólt. A kisebbnek sajnos nem lesz emléke rólad, alig pár hónapos még. 
Mindig dolgoztál, sosem álltál meg, talán csak feleséged, Marika látta, hogy fáradt is tudsz 
lenni időnként.

De a legtöbb, a legnagyobb, amit hátrahagytál: a Magyar Cukorbetegek Országos Szövet-
sége, a magyar cukorbetegek összefogása, a számtalan klub, az egyre több és több egyesület, 
amely valamilyen módon mind a Te nevedhez fűződik, mert a minta, a példa a veszprémi 
közösség volt sokak számára.

A Veszprém Megyei Cukorbeteg Egyesület elnökeként, majd évekig a MACOSZ első 
embereként annyit dolgoztál, annyit tettél a cukorbetegekért, mint kevesen az országban, 
sőt a világon. Az alapítványunk elnöke is Te lettél – az voltál halálod percéig. De nem tiszt-
ségekről van szó, hanem a lényedről: akit mindig az vezetett, hogy segítsen sorstársainak. 
Hogy bebizonyítsa mindenkinek, a cukorbetegség nem betegség, csak állapot, vagy ahogy 
gyakran mondogattad: feltételhez kötött egészség!

Néha hivatalos minőségedben tárgyaltál, alkudoztál, harcoltál, de gyakrabban egész egy-
szerűen csak tanácsokat adtál, ötleteket másoknak, hogyan csinálják, példát mutattál, s ha 
megkértek – gyakran kérés nélkül is – segítettél. Mindig, mindenkinek. A te neved össze-
forrt a cukorbeteg-mozgalommal, a cukorbetegek érdekképviseletével.

És az újság! Az első tíz évben minden számában, minden betűjében benne volt a munkád: 
hol pénzt szereztél a szponzoroktól, hol postára hordtad a nehéz kötegeket, bármit meg-
tettél, hogy a lap megszülessen, életben maradjon, fejlődjön. A második tíz évben, mint a 
laptulajdonos alapítvány vezetője, a háttérből figyelted az újság életét, de ha kértünk, első 
szóra jöttél, cselekedtél, segítettél.

Minden magyar cukorbeteg nevében köszönöm most neked, 
amit értünk tettél! Az életnek ennél több értelme nem is lehet.

Rég jártál nálam, rövidesen jönni fogsz, tudom, mert így szokott történni évek óta. Le-
ülsz a sarokban álló karosszékbe, és elmeséled, hogy… milyen ott, a túloldalon.

Herth Viktória



  Jövő nyáron lesz 20 éve, hogy a Diabetes első alkalommal megjelent. Akkor még nem így nézett ki: kicsi volt, fakó, s nem látszott újságnak, némi jóindulattal kiadványnak lehetett nevezni. De nagyszerű volt, mert diétás tanácsokat tartalma-zott, orvosi javaslatokat, sőt még viccek is olvashatók voltak benne. A veszprémi diabétesz szakrendelés munkatársai készítették. Ez volt az őskor.  Egy év múlva már a mai Diabetes elődje jelent meg, a ma is megtalálható ro-vatokkal, s a maihoz hasonló formátumban. Még fekete-fehér kiadvány volt, olcsó, csúnya papíron, de többoldalnyi ételrecepttel, interjúkkal, hasznos tanácsokkal. 2000 példányban nyomtattuk, igazi nyomdában. A Veszprém megyében élő cukorbetegeket akkor 18 másik megye cukorbetegei irigyelték. Ez volt az ókor? Nem, azt átugrot-tuk, ez már középkornak számít.
  Lapunk 10 éves fennállását a budapesti Petőfi Csarnokban ünnepeltük 1999. szep-tember 25-én, akik ott voltak, bizonyára emlékeznek még rá. (A fénykép is ott ké-szült.) Négy helyszínen számos esemény zajlott párhuzamosan, s a rendezvényre mint-egy 3500 ember volt kíváncsi.
  Szóval, jövő nyáron lesz 20 éves a Diabetes. 2009. június 6-án szombaton pedig hatalmas születésnapi bulit rendezünk Veszprémben.

  Lapunk születésnapja alkalmából nemcsak olvasóit szeretné vendégül látni, de a cukorbetegek népes „családját” és a gondozásban részt vevőket is. Célunk a lap születésnapjának megünneplésén túl felhívni a cukorbetegségre a figyelmet, a szóra-kozáson és szórakoztatáson kívül az ismeretterjesztés (előadások és beszélgetések formájában) és kedvezményes vásárlási lehetőség biztosítása (természetesen a vény-köteles gyógyszerek kivételével).
  A rendezvény helyszíne a Veszprémi Aréna, amely lehetőséget biztosít arra, hogy változatos programot szervezzünk. A nagyterem színpadán szórakoztató műsor látható, míg a három kisebb előadóban folyamatosan követik egymást az előadások, beszélge-tések, amelyeken az önöket leginkább érdeklő témákkal foglalkozunk majd. Kérjük és várjuk javaslataikat, ötleteiket!
  Tervezett előadások: Diéta a gyakorlatban (ételkészítési, diéta-összeállítási gyakorlatok); Hogyan fogyjon az elhízott cukorbeteg?; Diabéteszes láb megelőzése, kezelése; Inzulinkezelés cukorbetegségben; A páciens szerepe a diabétesz tablettás kezelésében; A magas vérnyomásról cukorbetegségben; Terhesség és diabétesz; Otthoni önellenőrzés; Hogyan működtessük a cukorbeteg-egyesületeket? (Módszertani börze); Az inzulinpumpa.
  Az előadásokon minden érdeklődő a szakma elismert személyiségeitől szerezhet is-mereteket betegségéről, kaphat válaszokat kérdéseire. Az előterek és folyosók tágas teret nyújtanak a cégeknek termékeik bemutatására, kedvezményes vásárral egybeköt-ve. Az előadások alatt a gyermekek szórakozásáról animátorok gondoskodnak majd vál-tozatos programokkal. Mindezen felül szűrővizsgálatokat is szervezünk.  A részvétel, belépés természetesen ingyenes. Belépőjegy előzetesen igényelhető kiadónk címén. A részletes programot külön műsorfüzet ismerteti majd, amelyet min-den érdeklődő számára még a rendezvény előtt megküldünk.
A készülődés már decemberben elkezdődik, hiszen a rendezvényhez kapcsolódó pályáza-tokat minden klubnak, egyesületnek, valamint a szakellátóknak megküldjük, de várjuk ötleteiket, javaslataikat, melyek színesebbé tehetik mindenki számára ezt a napot.

A személyes találkozás reményében várjuk szíves jelentkezését!

Van már programja 
2009. június 6-ra?



20 éves cukorbetegek
Húsz év lehet kevés és lehet sok. An-
nak, aki épp 20 évvel ezelőtt született 
– maga a világmindenség. Van Önök 
között olyan fiatal, aki diabéteszes, és 
1989-ben született?

 
Kérjük, jelentkezzen!

Ünnepeljünk közösen!
Várjuk olyan fiatalok 
jelentkezését, akik szívesen szerepelnének a Diabetes születésnapi rendezvényének műsorában. Lehetnek vers- vagy mesemondók, énekesek, táncosok, zenekarok… bármilyen műfajnak örülünk. A jelentkezést követően a szerkesztőség dönti el, kik kapnak fellépési lehetőséget a Veszprémi Aréna nagyszínpadán a Diabetes születésnapján.

20 éve cukorbetegek

Húsz év lehet kevés és lehet 

sok. Annak, aki épp húsz éve 

cukorbeteg, soknak tűnik. Van 

Önök között, akinél épp húsz 

éve, 1989-ben diagnosztizálták 

a cukorbetegséget?

 Kérjük, jelentkezzen!

20 éve diabéteszes 
 édesanyák

Van Önök között olyan 
cukorbeteg édesanya, aki 
épp húsz éve, 1989 nyarán 
szülte meg – diabéteszesként 
– gyermekét?
Kérjük, jelentkezzen!

Cukorbetegek emléktárgyai

Önök között sokan vannak, akik már évtizedek óta együtt élnek a cukorbetegség-
gel. Annak idején még főzték a vastag tűket, majd örültek az egyszer használatos 
fecskendőknek. Vizelettel „varázsoltak”, hogy megnézhessék, magas-e a cukruk, 
s ujjongtak, amikor otthon, ujjbegyből vett vérből percek alatt viszonylag pontos 
értéket tudtak mérni. Esetleg Önnek vannak otthon diabétesztörténeti relikviái? 
Felajánlja nekünk? Szívesen fogadunk minden, a cukorbetegség ellátásával, gondo-
zásával kapcsolatos tárgyat (pl. régi fecskendőket, vércukormérőket, betegeknek 
írt kiadványokat stb.), amikből születésnapunkon egy kis kiállítást tervezünk. 
(A tárgyakat a kiállítás után kérésre visszaszolgáltatjuk.) Természetesen minden 
rendelkezésünkre bocsátott tárgy esetében feltüntetjük majd beküldője nevét, s a 
felajánlók díszvendégek lesznek a Diabetes születésnapi rendezvényén!

Jelentkezés:

A felhívásokra 2009. április 1-ig lehet jelentkezni a Tu
domány Kiadó elérhetőségein. 

Minden jelentkező díszvendég lesz a Diabetes születésnap
i rendezvényén!

Levélcím: 1146 Budapest, Hermina út 57-59.

Telefax: (1) 384-5399 E-mail: tudomany@tudomany-kiado.hu
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Idén is voltak magas színvonalú diabétesz világnapi események hazánkban és az egész világon. A Diabétesz 
Junior Országos Szövetség is megünnepelte a jeles eseményt Budapesten, a Millenárison a diabéteszes fiatalok és 
családtagjaik  társaságában.

De az ünnep lényegét, a legfonto-
sabbat, magát az ünnepeltet valahogy 
elnyelte a vidám, harsány ünnepi „for-
gatag”. 

Az ünnepeltet, aki nem védi le 
„szabadalmát”, így önzetlenségének 
köszönhetően az inzulinkezelés vil-
lámgyorsan elterjed a világon és cu-
korbetegek milliói menekülnek meg a 
haláltól.

Az ünnepeltet, aki a Nobel-díjjal 
járó pénzt habozás nélkül megosztja 
kollégájával.

Az ünnepeltet, aki miután lezuhan 
a gépe, önmagával nem törődve még 
ellátja a pilóta sebeit, ő maga azon-
ban belehal sérüléseibe…

Sir Frederick Grant Banting 
(Kanada, Ontario, Alliston, 1891. november 14. – Kanada, Újfundland, Musgrave Harbour, 1941. február 21.) ka-
nadai Nobel-díjas orvoskutató, az inzulin egyik felfedezője.

Egy születésnap margójára

A MEGA B VITAMIN a B vitamin vegyületek tárháza,

melyek mint koenzimek, nélkülözhetlenek az idegrendszer

mûködésében. A MEGA B VITAMIN biztosítja a szervezet

számára a komplex B vitamin pótlást anyagcsere- és egyéb

betegségek okozta hiányállapotokban.

A MEGA B VITAMIN nem tartalmaz hozzáadott cukrot,
sót, glutént, élesztôt, mesterséges színezôanyagot és
tartósítószert.

OÉTI nyilvántartási szám: 1311/2006.

Forgalmazza: QuantumPharma Kft.
1025 Budapest, Zöldkert u. 6 E / 2., Tel.: 323-16-55,
e-mail: office@quantumpharma.hu
web: www.quantumpharma.hu
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Mit várok?
Ó, ez aztán igazán nem nehéz kérdés. Neki-
ülök, aztán seperc alatt összebarkácsolom a ter-
veimet egy frappáns kis cikké – gondoltam, ami-
kor elolvastam a felkérést. A biztonság kedvéért 
megkérdeztem a páromat is, szerinte én mire 
vágyom-várok a közeljövőben a legjobban: Bom-
bika, te most éppen a lottónyereményre vársz. 
Azontúl pedig mindenre, ami mozdítható, és ami 
nem – hangzott rögtön a válasz.

Na, ettől okosabb nem lettem, milyen szálon 
indulhatnék el. Felhívtam anyukámat, akinek a 
tízperces litániájából leszűrtem: toronyórára vá-
gyom, láncostul. Na jó, mondjuk ez igaz, amióta 
csak élek. De ezt mégsem írhatom meg. S akkor 
jött a mentő ötlet: majd a horoszkóp megmondja, 
mire vágyom. Nézzük csak. ,,A Bivaly erős, szívós, 
megbízható és felelősségteljes segítőtárs. Ez a faj-
ta kötelességtudat jellemző a Bivaly évére is. Meg 
kell dolgozni az eredményekért, és időt kell arra 
hagyni, hogy az energia-befektetés meghozza gyü-
mölcsét. A Bivaly lassan, de biztosan és kiszámít-
hatóan halad előre. Az év a hagyományos meg-
oldásoknak és tradicionális értékeknek kedvez, 
ugyanakkor gyakorlatiasság jellemzi, ezért számít-
hatunk arra, hogy a cselekvés időszaka lesz.”

Nos tehát, ha eddig nem lettem volna elég fe-
lelősségteljes, akkor most már tényleg ideje meg-
komolyodnom. Négy gyereket sikerült (majdnem) 
felnevelnem, miután már a legkisebb is nagykorú. 
Ám a felelősségteljes korszak valahogy eddig ki-
maradt az életemből – tudtam meg. ,,Meg kell dol-
gozni az eredményekért.” Hát igen, eddig minden 
az ölembe hullott, ideje tenni is valamit… Nonono! 
Álljunk csak meg egy szóra! Éppen túl vagyunk 
egy ház külső és belső felújításán, majdnem telje-
sen saját kezűleg. Nem kis erőfeszítések árán. Ed-
dig is az ország keleti részén éltünk, egy évvel ez-
előtt azonban még keletebbre költöztünk, Szabolcs 
megye északi határára. Az ok nagyon egyszerű: jó 

a levegő, csend van és nyugalom, megfizethető az 
ingatlan. Viszont itt aztán tényleg művészet életben 
maradni. Főleg erőfeszítés nélkül. Gázszámla – az 
van, lehetőség – az nincs. Még egy olyan izgő-moz-
gó embernek sem, mint én vagyok. Újságíróként 
marad a külsős munka, hol ide, hol oda. És az 
újabb szakmakeresés. Hányadik is? Hmmm… nem 
tudom… talán úgy a harminchetedik. Na jó, csak 
vicceltem. Nem lehet több mint tizenöt. Remélem, 
ez már a megélhetéshez is elég lesz. S ha csak a tü-
relmemen múlik a boldogulás, akkor nyert ügyem 
van. Türelmem, mint a tenger.

S amíg várok, addig is van idő az ábrándozás-
ra. Például egy utazásra Japánba. Másfél éve ta-
nulom a japán nyelvet, igazán gyakorolni viszont 
csak anyanyelvi környezetben lehetne. Nem egy 
szervezett úton, és nem egy hét alatt. Tervnek 
merész, álomnak teljesen reális 2009-re. Vagy 
akár 2010-re. Netán ’11-re.

Egy (majd több) könyv megírására is készülök 
már jó néhány éve. Az idén a tettek mezejére 
léptem, és belekezdtem az elsőbe. Kár, hogy nem 
tettem hamarabb, hiszen nemcsak munka, de iga-
zán jó szórakozás is. Remélem, mások is így gon-
dolják majd, ha sikerül kiadót találnom rá.

Régóta foglalkoztat a festészet, igazi Van 
Gogh-rajongó vagyok. Ha tehetném – mondjuk, 
megnyerném a lottón a főnyereményt –, lakó-
autóval végigjárnám a művész életének főbb ál-
lomásait, s tanulmányoznám az ott készült mű-
veket. Természetesen azokban a múzeumokban, 
ahol fellelhetők.

S ha mindez 2009-ben is csak ábránd marad, 
nem keseredem el. Áttolom őket a következő esz-
tendőre, ahogyan eddig is tettem. Álmokra akkor 
is szükségem lesz.

Egy dologból viszont nem engedek. Az idén ja-
nuárban vásároltunk négy vemhes kecskét, ami-
ből ez idáig egy ellett meg. A kiszámolt vemhes-
ségi idő azóta már kétszer letelt. Na, azoknak a 
kecskéknek 2009-ben már tényleg elleni kell!
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Mit hozzon 2009?
Minden év végén szokás, hogy nagy komolyan elgondoljuk, mit is tervezünk a jövő évre, mit várunk 
tőle, csodák, álmok megvalósulását, régi tervek megvalósítását. Persze, a szilveszter éjszaka át-
gondolt bölcsességeknek nyoma sem marad január másodikára, de minden évben eljátsszuk ezt 
a játékot. Most mi is valami ilyenre gondoltunk. Igen ám, de én a Diabetes lap készítőitől már ok-
tóber végén kértem, írják le, mit várnak 2009-től. Az alábbi gondolatok tehát nem pezsgőmámo-
ros hangulatban fogantak, hanem a napsütéses, aranyló őszben érlelődtek.
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Mit hozzon 2009?

A kilences az újraépítésé!
Évek óta készítek rejtvényeket a Diabetesnek. 
Szeretem ezt a munkát. Méghozzá több okból. 
Egyrészt, mert nyugodtan állíthatom magamról, 
hogy a munkám a hobbim. Hiszen annak ide-
jén fejtőként kerültem kapcsolatba a rejtvény-
szerkesztéssel, és azóta is örömet szerez nekem, 
amikor elkészülök egy-egy sikerült feladvány-
nyal. Másrészről pedig tudom, hogy a lap olva-
sói is kellemes órákat töltenek feladványaimmal, 
és erre újra meg újra szívesen gondolok. Annál 
is inkább így van ez, mert immár sorstársak va-
gyunk: az utóbbi néhány évben engem is elért a 
cukorbetegség.

A munka annál is többet jelent nekem, mert 
a magánéletemben szomorú időszakot kell le-
zárnom ebben az esztendőben. Tavaly halt meg 

a párom, életem fele. A következő évet ezért új 
helyzetem felépítésére szánom. Úgy tervezem, 
elköltözöm jelenlegi lakhelyemről. Olyan ott-
hont keresek, ahol már a jövőre is tudok gondol-
ni, nem csak a múltra. Szeretnék egy kis kertet, 
ahol pihenni is, dolgozni is lehet. Orvosi javaslat-
ra többet fogok mozogni. A sétálás untat, ezért 
a kerekezést választom, biciklivel járom majd a 
környéket. Igyekszem vigyázni az egészségemre, 
mert ennek fontosságát egyre jobban átlátom. És 
főképpen kellemes, számomra rokonszenves em-
berekkel szeretném körülvenni magamat. Hiszen 
az utóbbi időben megtapasztaltam, hogy milyen 
fontos lehet egy jó barát! No meg, persze, sokat 
akarok dolgozni, hiszen ennél jobb hangulatja-
vítót talán még a modern orvostudomány sem 
talált ki! Terveim szerint tehát a 9-es, azaz a 2009-
es év az újraépítésé lesz.

Megtanulnánk mosolyogni
Mit várunk a jövő évtől? Létbiztonságot, örömet, 
boldogságot, nyugalmat, és ha ez megvan, akkor 
biztos a jó hemoglobin-eredmény is, és ez egyenlő 
a jó egészséggel. Annyi anyagi javat, hogy a Dia-
betes újság továbbra is ilyen sikeresen, ilyen jól 
működjön, és segítsen a bajbajutott sorstársakon, 
reményt adjon a reményvesztett embereknek.

Várjuk és kérjük, hogy az újság főszerkesztő 
asszonya továbbra is ilyen jól szerkessze az újsá-
got, egyben kívánok neki és az egész családjá-

nak jó egészséget, kitartást, és természetesen örök 
hála a munkájáért.

Szeretném, ha sokat sütne a nap és az embere-
ket átjárná a melegség, akkor hátha jobban odafi-
gyelnénk egymás bajaira, megtanulnánk egymást 
szeretni, tisztelni és mindenkit elfogadni olyan-
nak, amilyennek született. Ha önmagunkkal tisz-
tában lennénk, elfogadnánk egymást.

És végezetül, szeretném, ha újra megtanulnánk 
mosolyogni, hiszen a mosoly semmibe sem kerül, 
mégis gazdaggá teszi azt, aki kapja. Tehát szeret-
nék gazdag lenni!

Flórkievicz Ede – rejtvénykészítő
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Együtt könnyebb
A kilátások nem fényesek, Magyarországot is 

elérte a világválság. Jelentős költségvetési meg-
szorítások várhatók, amelyek az egészségügyben 
is éreztetik hatásukat! Ha alkalmazkodni akarunk, 
lehet, hogy az egészségügyi struktúrát is jelentő-
sen át kell alakítanunk. Nem tudni, mennyiben 
fogja ez érinteni a cukorbetegek ellátását. A páci-
enseinknek az öngondoskodást, az egészségükkel 

való sokkal több törődést szeretnénk sugallni. A 
rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás 
nem elsősorban pénzkérdés. Az egészség a leg-
fontosabb vagyonunk, ezt ugyanúgy szükséges 
ápolni, gondozni, fejleszteni, mint a házunkat, 
autónkat vagy éppen a vállalkozásunkat. Ez té-
rül meg a legjobban. Fektessünk be az egészsé-
günkbe! Fejlesszük a civil mozgalmat, a klubokat, 
egyesületeket! Együtt könnyebb a nehézségeket is 
megélni! Ennyi az én üzenetem!
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Merek nagyot álmodni!
Bár a magyar egészségügyi ágazat (is) romok-

ban hever, merek nagyot álmodni! Azt szeretném, 
ha a döntéshozók végre eljutnának oda, hogy az 
egészségügyet prioritásként kezeljék. Szeretném, 

ha a kiöregedő orvoskar mögött itthon is jövő-
képet látó, utánpótlást jelentő fiatal nemzedék 
nőne fel és a nővérek sem mennének külföldre. 
Szeretném, ha a hazai diabetológiai ellátás is leg-
alább megőrizné eddigi színvonalát. Persze ehhez 
is több szakápoló és dietetikus kell.

D
r. B

orda Ferenc 
– diabetológus, 
szerző

Néhány nemes gesztus 
kellene

Nem várok komoly, pozitív változást 2009-től. 
Így az esélytelenek nyugalmával csak annyit kívá-
nok türelmetlen, felszínes és értékdeficites nem-
zedékeinknek: 2009-ben országunk gyermekei és 
felnőttei legyenek kevésbé felelőtlenek, kevésbé 
felületesek, és váljanak sokkal szerényebbé, ön-
zetlenebbé, türelmesebbé.

Tegyünk néhány figyelmes, nemes gesztust 
egymásnak, próbáljunk életünk minden percében 
nagyvonalúnak lenni! Kezdjük mindezt reggel az 

otthon melegében, és ami a fő, ne feledkezzünk 
meg róla közlekedés, autóvezetés (!) közben sem, 
folytassuk tovább az iskolában, munkahelyen, és 
ilyen lelkülettel zárjuk a napot otthon szeretteink 
körében.

Először biztosan nagyon nehéz lesz, de ha be-
lejövünk, pár év múlva sokkal több felelősségtel-
jes, megértő, jó szándékú, vagyis tiszta szívű, igaz 
ember lesz, és talán elviselhetőbb és sokkal élhe-
tőbb lesz ez az ország! Mit várnék 2009-től? Csak 
azt, hogy a fent leírtakat kezdjük el! És ha ezek 
az amúgy egyszerű, evidens minimumok egyszer 
csak teljesülnek, majd álmodozhatunk sokkal ko-
molyabb és fontosabb dolgokról!

Az este kocogó sündisznó
Sokszor megtapasztalom, de már vizsgálatokkal 

is igazolták, hogy a magyar emberek mennyire 
pesszimisták. Körülvesznek bennünket a negatív 
hírek, a stressz. Még azok is csak panaszkodnak, 
akiknek erre semmi okuk nem lenne. A léleknek 
nem tesznek jót a negatív érzelmek, több beteg-
ség visszavezethető lelki okokra. Állítólag kevés-
bé lennénk betegek is, ha pozitívabb gondolatok 
munkálkodnának bennünk.

Most kaptam körlevélben egy üzenetet, és bár 
nem hiszek e levelek „hatalmában”, egy gondolat 
megfogott: „Minden nap, amit élsz, egy különle-
ges alkalom.”

Azt kívánom a Diabetes olvasóinak, hogy érez-
zék minden napjukat ezentúl különleges alkalom-
nak. Nagyítsák fel a pici jó eseményeket, és söpör-
jék félre tudatukban azokat a dolgokat, amelyek 
a közérzetüket rontaná. Ami történik velünk, az 
csak 15 százalék, ahogy reagálunk az események-
re, az 85 százalék. Örüljenek annak, hogy a dia-
bétesz „nem betegség”, de figyeljenek magukra, 
hogy később se legyen gondjuk a szövődményei-
vel. Ne holnaptól diétázzanak, hanem mától ét-
kezzenek egészségesebben! Minél kevesebb időt 

töltsenek a tévé előtt, helyette többet sétáljanak! 
Vegyék észre a természet csodáit, legyen az nap-
kelte, napnyugta, szikrázó napsütés, csendes eső 
vagy lenyűgöző vihar, harmatos vagy deres reg-
gel, szivárvány vagy csillaghullás. Hallgassák a 
madárcsicsergést, békakuruttyolást, tücsökciripe-
lést. Lássák a sütkérező gyíkokat, az este kocogó 
sündisznót, a szemtelen verebeket. Még a váro-
sokban is vannak „zöld szigetek”, ahol virágok ta-
lálhatók lepkékkel, méhecskékkel. De lehet, hogy 
az is elég, ha előveszik Fekete István regényeit, és 
olvassák a természet szépségeiről sorait.

Akik egyedül élnek, keressenek társaságot, 
akikkel időnként találkozhatnak, barátokra, társ-
ra találhatnak. Állandó társ lehet egy cica vagy 
kutya, mert a törődésért cserébe szeretetet ad-
nak. Volt alkalmam megtapasztalni, hogy a cica 
simogatásakor 120 volt a vérnyomásom, bezzeg 
mikor idegeskedtem…

Végül, ha kellően felvértezték magukat po-
zitív gondolatokkal, érzelmekkel, „fertőzzenek” 
meg másokat is vele. Legyen másoknak is gond-
talanabb az élete. Ne újév napján fogadkozzunk, 
hogy mit kéne másképp tennünk, azt úgysem 
tartjuk be. Tegyük mától, és azért, mert így jobb 
lesz nekünk.

K
el

le
r 

R
ic

ha
rd

 –
 

di
ab

ét
es

ze
s,

 s
ze

rz
ő

Gy
ur

cs
án

é 
K

on
dr

át
 Il

on
a 

– 
di

et
et

ik
us

, s
ze

rz
ő



12 Diabetes • 2008/6

Guti Péter – a Tudom
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ja Álmodni szabad…
Nem igazán szívderítő a mai baljós időkben meg-
öregedni. Annyit tehet az ember, hogy igyekszik 
a dolgokat a bölcsesség derűjével nézni. S mivel 
a Diabetes 20 éves, ifjonti jubileuma a jövő évben 
várhatóan egybeesik a saját 65. születésnapom-
mal, mindenképpen indokolt lenne valamiféle rö-
vid visszatekintés, számvetés, összegzés, de sajnos 
erre nincs most igazán lehetőség.

A kezdetektől a Herth Viktória írta, Horváth 
Mária rajzolta és dr. Soltész Gyula szaktanácsadó 
részvételével készült Peti és Fecsi képregény a fő-
hősök történeteivel, élethelyzeteikkel, fogyasztha-
tó formában kedves, hasznos tanácsokat adott a 
gyermekeknek, szülőknek.

Számomra 1995 jelentett fordulópontot. A Dia-
betes az évi második számától napjainkig rajzolom, 
szerkesztem, öntöm képi formába a képregényt. 
Az elmúlt években a Herth Viktóriával kialakult 
alkotó-munkakapcsolat nagyszerűen működik, vá-
lik egyre árnyaltabbá. Igyekszem ezt a nem igazán 

„művészi” feladatot jól ellátni, mert úgy hiszem – 
jó néhány élmény, személyes tapasztalat, visszajel-
zések igazolják –, szükség van erre a képregényre. 
Ezek az elvárások, a csillogó gyermek-szemek sar-
kallnak. Eleddig 20 fekete-fehér és közel 60 színes 
folytatást készítettem el. Ahogy mondani szokás, 
ez még szilvás gombócból is sok!

Meg kell említenem fiam, Miklósovics Máté 
profi számítógépes segítségét, okítását. Sokat ta-
nultam tőle, sokat köszönhetek neki. Közremű-
ködésével sikerült évről évre megújulni, techni-
kailag is korszerű, színes folytatásokat létrehozni.

Visszatérve az évfordulókra… úgy gondolom, 
hogy a saját, de egy el nem hanyagolható, dia-
bétesszel birkózó gyermeksereg álma is megvaló-
sulna akkor, ha valamelyik gyógyszergyár, cég, de 
akár egy tehetős magánszemély, szponzor (aki át-
érezné ennek a jelentőségét, és itt nem szeretnék 
statisztikai adatokkal riogatni!) segítségével erre 
a jubileumra egy kis albumban kiadásra kerülne, 
megjelenhetne az eddigi összes Peti és Fecsi kép-
regényfolytatás…

Szabad-e egy kiadónak 
megöregednie?
A kérdésre a választ kicsit korábbról kezdem. Bi-
zony, ebben az esztendőben egy kerek évfordulót 
töltöttem be (fedje homály az évszámot!). Tíz év-
vel ezelőtt – pedig az is rendesen kerek volt – a 
hegyeket is elmozdítottam volna a helyéről. Ak-
kor futottam az addigi legnagyobb távolságot, 18 
kilométert, és egész nap madarat lehetett volna 
velem fogatni.

Most bezzeg már hetek óta nem tudok futni, 
mindig valami nyavalya akadályoz benne, és vala-
hogy a madarak sem repkednek úgy, mint annak 
előtte!

A munka azonban jó orvosság: a kilenc lapunk 
ad épp elég feladatot most is és jövőre is. A két 
betegtájékoztató lapunk különösen izgalmas ki-
hívásokat tartogat. A Diabetes újság új fizimiskája 
úgy tűnik, osztatlan sikert hozott, mindenkinek 
tetszik, szerencsére. Ezt a változtatást direkt a 
jövő évi kerek évforduló elé ütemeztük. Nagyon 
készülünk a 20 éves fennállás megünneplésé-

re! Remélem, az 5000 fő befogadására alkalmas 
veszprémi sportcsarnok nem fog tátongani az 
ürességtől, nagyon dolgozunk a jó szervezésen, 
hogy aki csak egy kicsit is szeretne, az el tudjon 
jönni, velünk ünnepelni!

És ott a másik kedves gyermekünk, az „újszü-
lött” Hypertonia és a kardiovaszkuláris rendszer 
című újság. Az első két szám, azt gondolom, jól 
sikerült, a szakma legalábbis nagyon jól fogad-
ta. Jövőre szeretnénk odáig eljutni, hogy minden 
háziorvos kaphasson belőle mondjuk számonként 
50 példányt. Ez bizony 300000 példány, igen szép 
cél! A gyógyszerészek őszi kongresszusán már si-
keresen túl vagyunk, a Diabetes lap ismertsége és 
elismertsége révén rengeteg megrendelést kap-
tunk a lapra.

Nem tagadom, büszke nagypapaként (négy 
apróság két lányomnál) leginkább a gyerekekkel 
töltendő időt várom: ahhoz azért még nem va-
gyok elég öreg, hogy naphosszat velük lehessek, 
de már nincs olyan távol ez sem…!

Szóval, válság ide vagy oda, ezzel mi nem érünk 
rá foglalkozni, és azt tanácsolom a kedves Olvasó-
nak, ha egy mód van rá, Ön se tegye!

Mit hozzon 2009?
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A gyógyító szerek története
A betegségek okát sokáig nem ismerte az ember, és igen hiányos ismeretek birtokában volt a test 
működéséről, ezért évszázadokon keresztül a legtöbb szert a betegségtől függetlenül, csak tüneti 
kezelésre, elsősorban fájdalom, láz enyhítésére alkalmazták. A gyógyító szándék egyidős az ember-
rel, a ténylegesen gyógyító szerek használata azonban igen rövid időre nyúlik vissza. A 19. századtól 
rohamosan fejlődik az orvostudomány, a tudósok mind pontosabb leírást adnak a test és a szervek 
működéséről, a betegségek kiváltó okairól, és lefolyásukról, ami lehetőséget teremtett a hatékony, 
tudományos kezelésre, és a valóban gyógyító szerek előállítására.

A gyógyszerkészítés története szervesen ösz-
szefonódik a kémia fejlődésével. A XVIII. század 
második feléig az alkímia keretein belül folytak a 
kémiai kutatások. Az alkimisták a bölcsek köve és 
az aranycsinálás titkát kutatva számos kémiai el-
járással gazdagították a tudományos ismereteket, 
amelyekből a gyógyszerkészítés is többet felhasz-
nált – például a lepárlást, a különféle oldószere-
ket alkalmazva hatékonyabb növényi kivonatokat 
lehetett előállítani. Az alkímiát azonban átszőtte a 
miszticizmus, az alkimisták pedig gyakran folya-
modtak csaláshoz. A rossz hírnév következménye-
ként a XVIII. század második felétől akár halállal 
is büntethetővé vált, aki alkímiával foglalkozott. Az 
alkímiával párhuzamosan, de vele szemben állva 
létezik az iatrokémia (jatrokémia), az életfolyama-
tok kémiája. A század vége felé már tudományos 
kutatásként is foglalkoznak kémiával, sorra szület-
nek a felfedezések, a kémia szervetlen és szerves 
kémiára válik szét, gyors fejlődésnek indul a jatro-
kémia is. A szerves kémiával foglalkozó vegyészek 
számos molekulát izolálnak, szintetizálnak, meg-
határozzák szerkezetüket, és módosítják azokat. A 
gyógyszermolekulákat először állatokon próbálják 
ki, majd megfelelő hatásosság és biztonságosság 
után megkezdődnek a klinikai vizsgálatok.

A természet patikája
A XVIII. századtól számos, elsősorban növényi 
hatóanyagot izolálnak és vezetnek be a gyógyá-
szatba. Az 1700-as években Angliában vették ész-
re, hogy a piros gyűszűvirág főzetével meg lehet 
szüntetni a szívbetegek folyadék-fölhalmozódását, 
az ödémát, és a kivonat szabályozza a szívössze-
húzódások ritmusát. A gyűszűvirág hatóanyaga, a 
digitálisz a szívelégtelenség kezelésének első szá-
mú és csaknem az egyetlen hatásos gyógyszere 
volt sokáig, és a mai napig fontos helyet foglal el 
a szívgyógyászatban.

A középkor kezdetén azokon a vidékeken, ahol 
a rozslisztből készítették a kenyeret, súlyos, jár-
ványszerű megbetegedések ütötték fel fejüket, a 
betegeknek elhaltak az ujjaik a kezükön és a lá-
bukon. Ma már tudjuk, hogy a nemegyszer több 
ezer ember halálát okozó betegséget az anya-
rozzsal fertőzött liszt okozta. Az anyarozs a rozs-
szemeken élősködő gomba, a népi gyógyászat-
ban magzatelhajtóként, illetve a szülés segítésére 
használták.

Az anyarozst 1787-ben alkalmazták először a 
nőgyógyászatban mint méhösszehúzó szert. A 
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XX. században felfedezték, hogy még sok, a gyó-
gyászat számára fontos hatóanyagot tartalmaz – 
pl. 1918-ban izolálták az ergotamint, mely erős 
érösszehúzó hatású anyag, migrén elleni szer 
készül belőle –, így termesztésére is kísérleteket 
folytattak. A mesterségesen fertőzött anyarozs 
termesztésének nagyüzemi megvalósításában 
nagy szerepe volt a magyar Békésy Miklósnak. A 
természetes anyarozs-alkaloidok alap-építőkö-
ve, a lizergsav. 1938-ban készítették el a lizerg-
sav egyik származékát, a lizergsav-dietilamidot, 
amelyet a szer kezdőbetűiből rövidítve csupán 
LSD-nek jelölnek. Az LSD gyógyszervegyületnek 
készült, de nem vált be, azonban élénk halluci-
nációt okozó hatása miatt kábítószerként nagyon 
„népszerű” lett.

Az ópium évezredek óta használatos nyugtató, 
fájdalomcsillapító szer. 1805-ben sikerült kivonni 
a mákból az ópium fő hatóanyagát, egy igen erős 
fájdalomcsillapítót, a morfint.

A malária rendkívül súlyos és elterjedt beteg-
ség évszázadok óta (még ma is 2 millió halálesetet 
okoz, és 300 millió embert fertőz meg évente), 
gyógyítására az Andokban honos kínafa aprított 
kérgét használták. 1820-ban vonták ki a kéregből 
a kinint, mely a mai napig a leghatásosabb gyógy-
szer a malária ellen.

A Peruban honos kokacserje leveleinek fo-
gyasztása a messzi múltba nyúlik vissza, alkaloid-
ját, a kokaint a XIX. század derekán izolálták. A 
levelek kb. 0,5–1 százalék kokaint tartalmaznak. 
A kokaint közvetlenül a termesztés helyén kell 
kivonni a növényből, mert a levelek a szállítás 
során elveszthetik drogtartalmukat. A nyugtató-
ként és helyi érzéstelenítőként használt anyagra 
sokáig csodaszerként tekintettek. Élénkítő hatása 
miatt kezdetben üdítőitalokba is keverték, az első 
ilyen az olasz eredetű Vin Mariani, majd 1886-
ban megjelent a Coca-Cola is, amely 1903-ig szin-
tén tartalmazott kokaint.

Az 1920-as évekig az inzulinhiány okozta cu-
korbetegség gyógyíthatatlan kórnak számított, 
még szigorú diéta mellett is gyakran vezetett ha-
lálhoz. Több kísérlet után végül 1922-ben Frede-
rick Grant Banting kanadai fiziológusnak és Charles 
Herbert Best orvostanhallgatónak sikerült a toron-
tói egyetemen borjú hasnyálmirigyből klinikailag 
is hasznosítható inzulint előállítani. Teljestményü-
ket Nobel-díjjal jutalmazták.

A gyógyszeripar kezdete
A technológia rohamos fejlődése lehetővé tette, 
hogy a XIX. század végétől, a XX. század elejétől 
új irányt vegyen a gyógyszerkutatás. Részben a 
korábbi tapasztalatok, részben új elméletek alap-
ján a kutatók számos vegyületet próbálnak ki a 
különböző betegségek kezelésére, majd az ígére-
tes anyagokat tovább módosítják, hogy minél ha-
tékonyabb szert állíthassanak elő, és a gyárakban 
megindul a tömegtermelés.

Az első és legismertebb ipari méretekben elő-
állított szer az 1899-es szabadalmi bejegyzésű 
(Bayer cég) szalicilsavszármazék, az aszpirin. A 
fűzfakéreg lázcsillapító hatása már évszázadok 
óta ismert volt. A fűzfafőzetből 1828-ban egy 
müncheni gyógyszerészprofesszor keserű, sárgás 
anyagot vont ki, amelyet a fűzfa latin neve (salix) 
után szalicinnek nevezett el. A szalicinből savas 
főzéssel állítható elő a szalicilsav.

Az aszpirin hamar népszerűvé vált, s miután 
1859 meghatározták a szalicilsav kémiai szerke-
zetét, a növekvő szükséglet kielégítésére kidol-
gozták ipari szintézisét is. Friedrich von Heyden a 
szalicilsav-termelésre gyárat alapított. Az aszpirin 
karrierje ma is töretlen.

A szifiliszt évszázadokon keresztül higannyal 
kezelték, változó sikerrel. 1910-ben Paul Ehrlich 
német orvos és japán asszisztense, Sachahiro Hata 
több száz próbálkozás után megtalálta a félelme-
tes betegség első hatékony gyógyszerét, a Salvar-
sanak nevezett arzénos keveréket. A korábban 
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már orvosi Nobel-díjat kapott Ehrlichet a szifilisz 
legyőzőjeként ünnepelték.

Garhardt Domagk német gyógyszervegyész a 30-
as években vegyületek százait vizsgálva végig fe-
dezte fel az antibakteriális hatású szulfonamidokat 
(prontosil). A készítménnyel gyógyíthatóvá vált a 
Streptococcus okozta orbánc és kötőszöveti gyulla-
dás, a kankó és a gyermekek közt pusztító Menin-
gococcus okozta agyhártyagyulladás. Felfedezéséért 
Domagkot 1939-ben Nobel-díjjal tüntették ki.

Az első antibiotikumot, a penicillint még 1929-
ben Fleming fedezte fel, véletlenül, amikor észre-
vette, hogy a tenyészetbe került gombaszennye-
ződés körül a baktériumok növekedése megáll. A 
táptalajon a baktériumtelepeket feloldó Penicillium 
notatum gomba termékét, a penicillint  gyógyszer-
ként csak 1942-ben próbálták ki, akkor azonban 
példa nélküli hatékonyságúvá tette a fertőző be-
tegségek kezelését. Majd 1948-ban megjelent az 
első tuberkulózis-ellenes szer, a sztreptomicin. Ez-
után célzottan keresték az antibiotikumot terme-
lő mikroorganizmusokat; az 50-es évektől kezdve 
újabb antibiotikumok sora született. (Az antibio-
tikum szót kezdetben csak a mikroorganizmusok 
termelte hatóanyagokra használták, elkülönítve 
őket a kémiailag előállított kemoterapeutikumok-
tól, ez a megkülönböztetés mára már megszűnt.)

Később a gyógyszervegyületek szerkezete és 
hatása közti összefüggések tisztázása lehetővé 
tette, hogy céltudatos kémiai változtatásokat vé-
gezzenek a természetes baktériumellenes vegyü-
leteken, illetve a szintetikus anyagokat célzottan 
alakítsák, igen hatékony és nagyszámú antibioti-
kumot hozva létre. Az előbbiekhez tartoznak pl. 
a penicillinek, cefalosporinok, aminoglikozidok, 
makrolidok stb., míg az utóbbiakhoz pl. a szul-
fonamidok, kinolonok, imidazolok.

Géntechnológia
Az 1970-es évektől drámaian megnőtt a 2-es tí-
pusú diabéteszes betegek száma, lehetetlen volt 
a kezeléshez szükséges inzulinmennyiséget állati 
hasnyálmirigyből kivonni. A kutatók egy teljesen 
új módszert dolgoztak ki biológiai molekulák – 
többek közt az inzulin – előállítására. A rekombi-
náns DNS technológiával a kívánt anyag génjét 
(DNS-t) baktériumok génállományába építik be, 
így azok természetes úton állítják elő a molekulát. 
Az inzulin volt az első olyan szer, amelyet ezzel a 
módszerrel ipari méretekben állítottak elő.

 
Szabó Zsuzsa
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Ferike cukorbeteg. Peti doktor bácsi - aki maga is gyermekkora 
óta diabéteszes, - és Fecsi, a nagyszájú inzulinadagoló vannak 
Ferike segítségére.
Ismét itt a karácsony, a szeretet ünnepe. Ilyenkor szünetel az 
iskola is. Hogy hasznosan, játékosan teljen az idő, Peti, Ferike, 
Fecsi rejtvényekkel kedveskedik a kicsiny és az idősebb korú 
gyerekeknek:
a. Ha a szélmalom szárnyain látható betűket összeolvasod, kide-
rül, hogy melyik országra jellemző a kép.   
b. A második rejtvény olyan számtanfeladat, ahol a számokat 
állatfigurák helyettesítik  

(Megfejtés: a, Hollandia; b, Cica-3, Egér-1, Kutya-4, Béka-2)
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(M
egfejtés: bohóc, olló, teniszlabda, fl

askó, labda, szem
üveg, kosár, cigaretta, kalapács, gom

bolyag, rab, vonalzó, ételhordó, tengerész, sza-
kács, gyertya, kalap, rendőr, takarítónő, kém

ényseprő, teniszütő, esernyő)
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A diabétesz az egész világon járványszerűen 
terjedő betegség. A járvány megállításának kul-
csa: országonként mérjük az adatokat, ezeket szé-
les körben ismertessük és a betegeket megfele-
lően kezeljük – mert csak a mérések eredményei 
mutathatnak rá arra, hogy változtatás szükséges 
a megelőzésben és a gondozásban is. Az ENSZ 
2006-ban tűzte ki célul, hogy minden országnak 
legyen nemzeti diabétesz-terve, s hogy minden 
évben ünnepeljük meg a diabétesz világnapot no-
vember 14-én. Magyarországon ünnepségek már 
évek óta vannak, de a terv még nem kész.

Együtt változtathatunk (Changing diabetes) címmel 
rendezett a legnagyobb európai inzulingyártó és 
diabéteszkutató cég, a Novo Nordisk sajtótájékoz-
tatót, amelyen megismerhettük az aktuális adato-
kat, célkitűzéseket, feladatokat.

Lise Kingo, a Novo Nordisk A/S ügyvezető al-
elnöke és személyzeti főnöke arról beszélt, hogy 
a diabétesz megítélésében valós változásnak kell 
bekövetkeznie; meg kell nyerni a politikai erők 
támogatását, hogy a diabétesz terjedését meg-
előzhessük. Lényeges, hogy a diabéteszes betegek 
érdekeit helyezzük előtérbe – a kormányok és a 
nemzetközi szervezetek ítéljék meg a betegség sú-
lyát, fordítsanak rá kellő figyelmet. Javítani kell 
az egészségügy mutatóit: a döntéshozók szervez-
zék újjá és jobbá az ellátórendszereket, fordítsa-
nak több figyelmet arra, hogy mindenki minőségi 
kezelést kapjon.

Ahhoz, hogy a nemzeti kormányok jó terveket 
készíthessenek, adatokat kell számukra szolgál-
tatni, emiatt indult meg a Changing Diabetes Ba-
rometer program. Az eddig 21 országban készült 
felmérés alapján állítják a Novo Nordisk kutatói, 
hogy elengedhetetlen a diabétesz-kezelés minősé-
gi mutatóinak nyomon követése. Elsődleges fel-
adat a források biztosítása a szűrőprogramokra, a 
belgyógyászok, az ápolók és a betegek képzésére, 
valamint a megfelelő, hatékony gyógyszeres ke-
zelés biztosítása. Ennek költségei megtérülnének 
azáltal, hogy a cukorbetegek többsége mentes ma-
radna a szövődményektől. A programhoz hazánk 
is csatlakozott, ezen a sajtótájékoztatón mutatták 
be a kiadványt, amely a magyarországi adatokat 
tartalmazza. A becslések szerint a világon jelen-
leg 246 millió cukorbeteg él, számuk azonban ro-
hamosan emelkedik, úgy számítják, hogy 2025-re 
380 millióra nőhet. Magyarországon ma több mint 
félmillió cukorbeteg van, a tendencia kísértetiesen 
hasonlít a világ kilátásaihoz: 2025-re minden tize-
dik magyar cukorbeteg lehet, mialatt a népesség 
folyamatosan fogy. A betegek fele nem tud róla, 
hogy beteg, de a már kezeltek közül is csak min-
den második éri el a klinikai irányelvek szerint 
meghatározott és kívánatos kezelési célértéket.

Alapítványi beszámolók
Alapítvány a Cukorbetegekért
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1. 
A 2007. évi beszámoló mérlege és eredménye
(az adatok ezer forintban értendők):

Befektetett eszközök 18 575

Forgóeszközök 46 840

Aktív időbeli elhat. 265

Eszközök összesen: 65 680

Saját tőke 62 436

Kötelezettségek 3 220

Passzív időbeli elhatárolás 24

Források összesen: 65 680

Közhasznú tevékenység árbevétele 1 797

Vállalkozási tevékenység árbevétele 57 987

Közhasznú tevékenység ráfordításai 6 087

Vállalkozási tevékenység ráfordításai 46 535

Adózás előtti eredmény 11 452

Adófizetési kötelezettség 1 316

Tárgy évi vállalkozási eredmény 10 836

Tárgy évi közhasznú eredmény -4 290

Az alapítvány a 2007. évben 509 000 Ft-ot kapott 
a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-okból, 
melyből cukorbetegek részére finanszíroztuk az 
inzulinbeadási alapismeretek elsajátítását, vala-
mint továbbra is a postaköltség térítése mellett 
juttattuk el a Diabetes újságot páciensekhez. 
Köszönjük az eddig felajánlott 1%-okat!
Kérjük a jövőben is támogassák alapítványunkat, 
s ezzel lapunkat!
ADÓSZÁMUNK: 19260192-2-19

Veszprém Megyei Diabetes Egyesület
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1. 
A 2007. évi beszámoló mérlege
(az adatok ezer forintban értendők):

Forgóeszközök 433

Eszközök összesen: 433

Saját tőke 238

Kötelezettségek 51

Források összesen: 483

Közhasznú tevékenység árbevétele 348

Közhasznú tevékenység ráfordítása 214

Adózás előtti eredmény 0

Adófizetési kötelezettség 0

Tárgyévi közhasznú eredmény 134

Az egyesület a 2007. évben 48 000 Ft-ot kapott 
a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-okból, 
melyből betegek életvitelét érintő témakörökben 
szerveztünk előadásokat  Köszönjük az eddig fel-
ajánlott 1%-okat! Kérjük, a jövőben is támogassák 
egyesületünket! 
ADÓSZÁMUNK: 19254434-1-19
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Az elhízás, a magas vérnyomás és a kóros zsír-
anyagcsere-értékek együttes jelenléte, azaz a 
metabolikus szindróma gyakran társul a cukor-
háztartás zavarával, és ez már a cukorbetegség 
előszobája. Ha tudjuk, és figyelünk rá, ilyenkor 
életmód-változtatással még lenne esélyünk arra, 
hogy cukorháztartásunk normalizálódjon. Lassít-
hatjuk vagy korai kezeléssel jelentősen késleltet-
hetjük a betegség kialakulását. Ha a betegséget 
nem fedezik fel időben, vagy a kezelés, gondozás 
nem megfelelő, súlyos és gyógyíthatatlan szövőd-
mények alakulhatnak ki: vakság, veseelégtelen-
ség, idegrendszeri problémák, szív- és érrend-
szeri betegségek, végtag-amputáció. Lapunkban 
számtalanszor hívtuk fel erre a figyelmet.

A magyarországi kiadvány – Diabétesz: a rejtőzkö-
dő népbetegség és hatása Magyarországon – tudomá-
nyos szakértői közül prof. dr. Madácsy László és prof. 
dr. Winkler Gábor vett részt a sajtótájékoztatón. A 
kiadvány szakmai tudományos anyagának össze-
gyűjtésében részt vett még prof. dr Barkai László, 
dr. Hidvégi Tibor, dr. Hosszúfalusi Nóra, prof. dr. Jer-
mendy György és prof. dr. Wittmann István.

Madácsy professzor a sajtótájékoztatón kiemelte, 
hogy előre látható a betegek számának növekedé-
se, mert a túlsúlyosság és a metabolikus szindróma 
előfordulása hazánkban két és félszeresére növe-
kedett. A gyermekek körében is egyre gyakoribb 
a diabétesz. A 2-es típusú cukorbetegek száma ro-
hamosan nő, és sokan szenvednek a betegség szö-
vődményeitől: 30 százalékuk szívkoszorúér-beteg, 
átlagban 2500 alsóvégtag-amputációt kell elvégez-
ni, és közel ezer vakság alakul ki minden évben 
diabétesz miatt. Statisztikák szerint a művesekeze-
lésre szorulóknak is 30 százaléka cukorbeteg.

Winkler professzor a megelőzést és az időben 
való felismerést emelte ki, elsősorban a Magyar 
Diabetes Társaság szűrőprogramját, amelyet a 
veszélyeztetettek körében végeznek serdülő- és 
felnőttkorban is. Az alap- és a szakellátásban is az 
a legfontosabb, hogy a beteg érje el a célértéke-

ket, és szoros ellenőrzés valósuljon meg a szövőd-
mények megelőzése céljából. A szűrésben jelenleg 
50 háziorvos vesz részt, de újakat is bevonnak.

Mindkét professzor hangsúlyozta: összefogás 
szükséges a betegség rohamos terjedésének meg-
akadályozására az egészségügyi alap- és szak-
ellátásban, valamint a társadalomban. Ehhez a 
betegséggel kapcsolatos tudásszint széles körű nö-
velésére is szükség lenne. Fontos volna az iskolák-
ban ismét bevezetni az egészségnevelést. Egészsé-
gesebben kellene táplálkozni, több testnevelésóra 
kellene, több sportpálya – a felnőtteknek is –, de 
legalábbis szabad park, ahol ingyen sportolhatná-
nak. A ma kiadásai idővel megtérülnének: elke-
rülhetjük vagy elodázhatjuk a későbbi fájdalmas 
és költséges szövődményeket.

Kiemelték a tájékoztatás, a sajtó szerepét ab-
ban, hogy mindenki megismerhesse, hogyan előz-
heti meg a betegségeket, s ha mégis beteg lett, mi 
a teendője. Az Együtt változtathatunk (Changing dia-
betes) program új válasz egy sürgető kérdésre.

Szőke Mária

Együtt változtathatunk!

Kívánatos célértékek
BMI (testtömegindex) <25 kg/m2

HbA1c <7%
Éhomi laboratóriumi vércukor <6,0 mmol/l
Étkezés után 90 perccel mért 
laboratóriumi vércukor

<7,5 mmol/l

Vérnyomás <130/80 Hgmm

Karamell-Snack Kft.  
6300 Kalocsa, Ciglidi út 2/a Tel.: 06-78/462-643

karamellkereskedelem@karamellkft.hu • www.karamellsnack.hu

Karamell-Snack Kft. 
által gyártott diabetikus 
idény termékek
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Komolyra fordítva a szót, az alábbiakban át-
tekintést szeretnék adni a macskák cukorbeteg-
ségéről, az „Édes kutyaélet” című írás folytatása-
ként. A macska diabétesze a kutyáétól merőben 
eltér, és az teszi izgalmassá, hogy nagyon közel 
áll az emberi diabétesz egyik formájához. Ez nem 
azt jelenti, hogy az emberi faj „elmacskásodna”, 
inkább a macskák életmódja vált túl civilizálttá.

Kandúrok veszélyben
A macskák cukorbetegsége ritkább, mint a kutyá-
ké, de gyakorisága az emberéhez hasonlóan egyre 
nő, főleg a városi, lakásban tartott cicák körében. 
Ennek fő oka a macskák gyakori túletetése, moz-
gáshiánya és elhízása. A „kijáró” macskák eseté-
ben a jóval intenzívebb mozgás, a ritkább elhízás 
miatt kevésbé gyakori az előfordulása. (Zárójel-
ben megjegyzendő, hogy a kijáró cicákra viszont 
a rendkívül elterjedt vírusos betegségek, illetve 
a gépjármű-közlekedés, mint másfajta civilizáci-
ós ártalom, szintén veszélyként leselkednek.) A 
macska diabétesze a kutyához hasonlóan főleg az 
idősebb korosztály betegsége, rendszerint 7 éves 
kor felett fordul elő, és a leggyakoribb a 10–13 
éves egyedek körében. A kutyával ellentétben a 
hím egyedek, a kandúrok között találkozhatunk 
vele gyakrabban. Az előfordulás kevésbé köthető 
bizonyos macskafajtákhoz, bár genetikai faktorok 
itt is szerepet játszhatnak a betegség kialakulásá-
ban. Erre bizonyíték, hogy egy nem túl gyakori 
fajta, a burmai macska esetében több országban is 
halmozott előfordulást írtak le.

Említést érdemel az is, hogy a betegség kiala-
kulásában az állatorvosok által alkalmazott gyógy-
szerek is szerepet játszhatnak. Például bizonyos 
allergiás betegségek tüneti kezelésének szerei, 
illetve az ivarzást megelőző fogamzásgátló hor-

monkezelés két éven belüli használata csökkenti 
a szervezet inzulin iránti érzékenységét.

A cukorbeteg macskák 80–95 százalékában a 
betegség nagymértékben hasonló a humán 2-es 
típusú diabéteszhez. A cukorbeteg cicák 5–20 szá-
zalékában egyéb, a béta-sejtek pusztulását okozó 
tényezők – daganatos elváltozások, gyulladásos 
folyamatok – okoznak diabéteszt. Emlékeztetőül, 
a kutyák esetében az 1-es típusú diabétesz a be-
tegség leggyakoribb formája.

A cukorbeteg macskák szervezete átlagosan 
hatszor kevésbé érzékeny az inzulin hatására, 
mint az egészséges macskáké. Érdekes adat, hogy 
a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő embe-
reknél hasonló nagyságrendben, tehát átlagosan 
hatodára csökken az inzulinérzékenység.

Szobacicák és a becsapós 
tápok
Fontos áttekintenünk, hogy mi az oka az inzu-
linrezisztencia kialakulásának macskákban. Ne le-
pődjünk meg, ha hasonló okokkal találkozunk, 
mint nálunk, embereknél. Az elhízás az egyik ok, 
a kövér cicákban az inzulinérzékenység körülbe-
lül a felére csökken, de ez tovább is romolhat. 
A fizikai inaktivitás az elhízástól függetlenül is 
inzulinrezisztenciához vezet. Ez különösen a la-
kásban tartott macskáknál probléma, mivel nem 
vadásznak, mint kijáró „kollégáik”. A macskák 
diabéteszének kialakulásában fontos szerepet ját-
szik ezenkívül kedvenceink táplálkozása is. Bár 
a macska teljes húsevőnek számít, mégis számos 
eledel magas szénhidráttartalmú, némelyikben az 
összes kalóriaérték felét szénhidrátok adják.

Persze az állatok is becsaphatók különféle szag- 
és ízanyagokkal (mint mi egyes gyorséttermek-

Mennyi Garfield vércukorszintje?
Garfield, kövér cica, ez alakjának és személyiségének egyik fő motívuma. Kedvenc étele a lasagna, 
ami jelentős szénhidráttartalommal bír. Ebből sokat eszik vörös cicánk, azután rendszerint pihen 
egy kicsit mielőtt újra enni kérne, ezért gömbölyödik annyira. A rajzfilm azonban nem szól arról, va-
jon hogyan és meddig bírják ezt az életmódot Garfield hasnyálmirigyének béta sejtjei. Ha ennek a 
rajzfilmnek lenne egy olyan epizódja, amelyben a gazdi aggódva vinné állatorvoshoz kedvencét az-
zal a panasszal, hogy fogyni kezdett, sokat iszik, esetleg már rossz az étvágya, akkor egy képzett 
rajzfilmfigura-állatorvos valószínűleg a vércukormérőhöz „kapna” először. A valósághoz ez a törté-
net áll közelebb, ezért ilyen epizód várhatóan sosem fog születni. (Pedig jó figyelemfelkeltés lehet-
ne, és nemcsak a macskatartóknak!)
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ben!). A könnyen emészthető szénhidrátok nagy 
hányada a táplálékban nagyobb mennyiségű in-
zulin termelését igényli annak érdekében, hogy 
evés után a vércukorszint a normális szintre tér-
jen vissza. Az ilyen táplálékkal etetett macskák 
esetén a vércukorszint 25 százalékkal volt maga-
sabb a normálértéknél az evést követő 4–18. óra 
között. Ez nagy terhet ró a béta-sejtekre, az ered-
mény tartós túlműködésük és károsodásuk. Az 
állatorvos feladata, hogy a gazdák felvilágosítá-
sával megpróbálja csökkenteni a betegség előfor-
dulását. Figyelmezteti a gazdát az ideális testsúly 
fenntartására, indokolt esetben diétát rendel, na-
ponta legalább 10 perces aktív játékot javasol a 
lakásban tartott macskáknak, felhívja a figyelmet 
a fogamzásgátló gyógyszerek és az allergiás beteg-
ségek esetén használt szteroidok káros hatásaira.

A macskáknál is beigazolódott, hogy a vércu-
korszintnek kellő időben alkalmazott inzulinte-
rápiával való gyors helyreállításával a betegnek 
rövid időn belül saját inzulintermelése is lehet. 
Az időben diagnosztizált és megfelelően kezelt 
cukorbeteg macskák 20–90 százaléka, jellemzően 
1–4 hónapon belül teljesen meggyógyult, vagyis a 
diabétesz megszűnt, a saját inzulintermelés hely-
reállt, inzulinbeadásra nem volt szükség. Ezt a 
gyógyulást remissziónak nevezzük. Fontos azon-
ban tudni, hogy ezeknek a macskáknak egy ré-
sze visszaeshet, ezért a továbbiakban is fokozott 
figyelmet igényelnek.

Tünetek, diagnosztika
A macska-diabétesz tüneteit viszonylag nehéz fel-
ismerni, különösen egy laikus gazda számára. Jel-
lemző lehet, hogy sokat iszik és sokat vizel a cica, 
ez azonban főleg csak szobában tartott macskák-
nál vehető észre. Jellemző a cukorbeteg macskára 
az elhízás, akár extrém mértékben elhízott is le-
het (10 kg feletti), de gyakran előfordul, hogy a 
betegség későbbi stádiumában lévő, étvágytalan, 
lesoványodott és kiszáradt beteg kerül az állat-
orvoshoz. A betegség szövődményei között gya-
kori a máj elzsírosodása, míg a szemlencse homá-
lya – szemben a kutyával – ritka a macskáknál. 
Gyakoribb azonban az idegműködés károsodá-
sa (neuropátia), ami jellegzetes mozgászavarban 
nyilvánul meg: a cica hátsó lábán a csánkon jár, 
ún. „nyúlláb”-járás figyelhető meg.

A diagnózis felállítása laborvizsgálatokon ala-
pul, azonban ezzel kapcsolatban a macskák ese-
tében jóval több nehézség merülhet fel, mint a 
kutyáknál. Tudnunk kell, hogy a macska a „harc-
művészet” magasabb fokát műveli, és szinte egy-
általán nem nevelhető, ezért a vele való összetű-

zés sokszor veszélyesebb, aminek sajnos fájdalmas 
következményei lehetnek.

Macskáknál is végezhetünk vérvizsgálatot, 
azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy jóval 
gyakoribb és jelentősebb az ún. stressz okozta hi-
perglikémia, ami azt jelenti, hogy a vérvételhez 
való lefogás, rögzítés hatására a vércukorszint a 
macskákban akár percek alatt 20 mmol/liter fölé 
emelkedhet. Ilyenkor használható a kutyáknál 
már említett fruktózamin-meghatározás, illetve 
a hemoglobin A1c-szint mérése. Ha a vizeletben 
rendszeresen glükóz található, az általában cukor-
betegségre utal. A vizeletgyűjtés nem egyszerű, 
mivel a katéterezés, illetve a húgyhólyagból tű-
vel való mintavétel nem gyakorlatias és stresszel 
jár. Használható eljárásnak tűnik, ha nyugodt ott-
honi viszonyok között az alomra glükóz-tesztcsík 
„négyzetkéket” szór a gazda, ha ezek rendszere-
sen elszíneződnek, az cukorvizelést jelent. Ez a 
módszer a későbbiekben a gyógykezelés eredmé-
nyességének ellenőrzéséhez is megfelelő lehet. A 
diabéteszt, főleg az idősebb macskáknál, az idült 
veseelégtelenségtől (mint kutyák esetében is) és 
a macskákban igen gyakori pajzsmirigy-túlműkö-
déstől kell elkülöníteni. Az idült veseelégtelenség 
esetén a „sokat iszik, sokat vizel” tünet lehet ha-
sonló, s ez az állapot gyakran jár kiszáradással. 
A pajzsmirigy-túlműködés fennállásakor viszont a 
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diabétesznél is előforduló fokozott étvágy, illetve 
ételfogyasztás melletti akár jelentős testsúlyvesz-
teség és lefogyás jelentkezhet.

Inzulinkezelés
A gyógyulás szempontjából nagyon fontos a diag-
nózis gyors felállítása és a gyógykezelés haladékta-
lan megkezdése, ami a vércukorszint minél előbbi 
helyreállítását és annak megfelelő szinten tartását 
jelenti. Az utóbbi években a diabétesz kezelésé-
nek célja macskák esetében megváltozott. Nem 
csupán a vércukorszint helyreállítása és a tüne-
tek megszüntetése a cél, hanem a cukorbetegség 
meggyógyítása, a remisszió, vagyis hogy a saját 
belső inzulintermelés helyreálljon, és a cica ne 
szoruljon további inzulinkezelésre. Megjegyzen-
dő, hogy a macskánál az inzulinkezelés mellett, 
a kutyával ellentétben, inzulintermelést serkentő 
antidiabetikum szájon át történő adása is szóba 
jöhet. Az inzulinkezelés metódusa gyakorlatilag 
teljesen megegyezik a kutyáéval, vagyis napi két-
szeri inzulinbeadás szükséges injekcióval bőr alá, 
kizárólag etetés után. Bármely készítmény ese-
tén a naponta kétszeri inzulinadagolás alacsony 
szénhidráttartalmú diétával együtt vezet a leg-
jobb eredményre. A hosszú hatású inzulinokkal 
sokkal jobban kontrollálható a vércukorszint, és 
minimálisra csökkenthető a hipoglikémia előfor-
dulása. Ennek ellenére cicák esetében ugyanúgy 
fontos a vércukorszint-leesés tüneteinek felisme-
rése, szükség esetén annak otthoni kezelése. Eny-
he izgatottság, illetve gyengeség jelentkezésekor 
haladéktalanul táplálékot kell adni a macskának. 
Mivel macskában helyreállhat a szervezet inzulin-
termelése, a kezelés alatt különösen figyelni kell 
a vércukorszint leesésének esetleges tüneteire. Az 

otthoni kezelés feltétele, hogy legyen 
étvágya az állatnak, illetve hogy a szer-
vezete ne legyen dehidrált (kiszáradt). 
Abban az esetben, ha ketózis jeleit is 
mutatja a macska, akkor intravénás 
folyadékterápia és inzulin segítségével 
előbb stabilizálni kell az állapotát, így az 
otthoni kezelésre alkalmassá kell tenni. 
Az inzulinadagolási protokoll három 
alappillére a vércukorszintmérés, a vi-
zelet glükózszintjének tesztcsíkkal való 
meghatározása, illetve a vízfogyasztás 
mérése. Az elfogadható mértékű megi-
vott vízmennyiség száraztáp fogyasztá-
sa mellett 70 – max. 100 ml/ttkg, illetve 
konzervfogyasztás mellet 20 – max. 40 
ml/ttkg. Ezek a mérések, illetve vizsgá-
latok részben otthon, részben az állat-

orvosnál történnek, és a macska inzulinadagja ez 
alapján határozható meg, illetve változtatható kis 
lépésekben. Ez a protokoll „személyre” szabott az 
adott macska részére.

Diéta
A kezelés fontos része a diéta. Megfelelő diétával 
csökkenthető az inzulin adagja, illetve nagyobb az 
esély a remisszió elérésére. Macskáknál gyakor-
latilag csak a gyári diétás tápok vehetők igény-
be, mivel ezek elfogadottsága a macska részéről 
a legjobb, ezenkívül a házi diéta előállítása a gya-
korlatban sokszor nem megoldható. Óvatosnak 
kell lennünk, mert a macska a tápváltásra na-
gyon érzékeny, gyakran a táplálék elutasításával 
reagál. A gyári diétás tápok összetétele állandó, 
rendszerint alacsony szénhidráttartalmúak (lehe-
tőleg az összes kalóriaérték 20 százaléka származ-
zon szénhidrátból), és magas fehérjetartalmúak 
(ha a megfelelő vesefunkció lehetővé teszi, mert 
vesediéta esetén magas fehérjetartalmú nem le-
het a táp!). Fontos a megfelelő diéta mellett, hogy 
szükség esetén a testsúlyt is csökkentsük és kont-
rolláljuk, hiszen az elhízás inzulinrezisztenciát 
okoz. Sokszor a remisszió előfeltétele a macska 
ideális súlyra való lefogyasztása is.

Ha sikeresen gyógykezeltünk egy beteg macs-
kát és remissziót értünk el, akkor is javasolt, 
hogy a jövőben a diétát fenntartsuk, az elhízást 
megelőzzük, a fizikai aktivitást növeljük és rend-
szeresen, legalább havonta ellenőrizzük a vércu-
korszintet. A gyors felismerés fontos, mivel ez a 
gyógyulás alapfeltétele.

Dr. Tamás Gergely
állatorvos

Akadémia Állatorvosi Ambulancia, Kecskemét

Főhősünk mozgásszegény életmóddal és egészségtelen táplálkozással
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    Mit mutat az A1c
A táplálkozás során az emésztés következtében cukor kerül a véráramba. Ennek a cukornak egy része 

azután bejut a vörösvértestekbe, és ott lekötôdik. Az A1c-teszttel megmérik, hogy mennyi cukor kötôdött le, 

és ezt az értéket százalékban adják meg. 

Az A1c-teszt - az „ujjszúrásos” próbával ellentétben - nem mutatja meg a vizsgálat pillanatában fennálló 

vércukorszintet, hanem az elmúlt 2-3 hónap egészét tükrözi. Minél több cukor került ez idô alatt a véráramba, 

annál nagyobb lesz az A1c értéke. A nem diabéteszesek esetében ez a szám 6% alatt van. 

Mivel a cukorbetegek vércukorszintje általában magasabb, így az A1c-értékük várhatóan nagyobb ennél. 

A1c  Az elmúlt 2-3 hónap alatti vércukorszintek összességét tükrözi (%-ban)

            8 felett            7-8 között       7 vagy kevesebb

Nagyon magas
Keresse fel kezelôorvosát 

a terápia módosítása 
céljából!

Magas
Esetleg terápiamódosításra 
van szükség. Keresse fel 

kezelôorvosát!

Elfogadható

n)

    Miért fontos, hogy mennyi az A1c
Tudományos vizsgálatokkal kimutatták, hogy amennyiben sikerül az A1c-értéket tartósan 7 alatt tartani, a diabétesz 

súlyos késôi szövôdményeinek kockázata jelentôsen csökkenthetô. Ám, még ha 7 alatt volt is az A1c értéke, 

amikor utoljára megnézette, sajnos elôfordulhat, hogy idôvel változik, ezért rendszeres idôközönként továbbra is 

ellenôriztetnie kell.

FELHÔTLENÜL  

      7 ALATT

A1c 
TEGYEN RÓLA!

HU.GLA.07.06.02

-érték?

-PRÓBA

-értékem?
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Kedves Hölgyem!
A cukorbetegség fennállása során jelentkező ideg-
bántalom (neuropátia) a kis ereket érintő szö-
vődmények közé tartozik, hasonlóan a vese- és a 
szemszövődményekhez.

Alsó végtagi fájdalmat cukorbetegek esetében 
egyéb kórkép, például érszűkület is okozhat, de 
két különböző, fájdalommal járó betegség is je-
lentkezhet egyidejűleg. A neuropátia fő klinikai 
jellemzője a fájdalom és az érzészavar, amely az 
idegrostokat borító mielinhüvely károsodása kö-
vetkeztében alakul ki. A betegek egy része tűr-

Az orvos válaszol
A neuropátiás fájdalmakról

A Diabetes 2008/3. számában Ferencz Patrícia: Fájdalom nélkül élni című cikkében olvastam 
a neuropátiás fájdalom felismeréséről.
A férjem panaszai és fájdalma szinte elviselhetetlen és tipikusan megegyezik a cikkben körül-
írt jellemzőkkel. Rendszeresen járunk a cukorbetegség miatt ellenőrzésre, de erre a problé-
mára (fájdalomra) megfelelő kezelést, gyógyszert nem tudtunk kapni. Elviselni ezt a fájdalmat 
hosszú távon szinte lehetetlen. De látni is, és tehetetlenül várni, hátha valamikor enyhül a 
fájdalom.
Hiába járunk vizsgálatokra, eddig eredményt nem értünk el. Nem segített a sok kérés után ne-
hezen felírt kapszula, mivel az nem a megfelelő gyógyszer. Tisztelettel szeretném kérni a vá-
laszukat arra, hol találunk Budapesten nem szűrővizsgálatot, hanem hatásos terápiát, gyógy-
szert a fájdalom megszüntetésére, enyhítésére? Ha van mód a fájdalom enyhítésére, miért 
nem tudjuk megfelelő szakorvostól megkapni azt? Üdvözölni szeretnénk ezúton a Neuropátiás 
Munkacsoportot, mert van mit tenniük ez esetben is!

Az ismeretlen eredetû fájdalom megértése
A neuropátiás fájdalom éget, szúr, bizsereg.
Panaszok esetén forduljon kezelôorvosához!

Pfizer Kft.  1123 Budapest, Alkotás út 53. 
Tel.: 488 3700; www.pfizer.hu

Lyr 08-10-01



D
ia

be
te

s 
•  2

00
8/

6

25

hetetlen fájdalmat észlel, gyakran még a takaró 
érintését sem tudja elviselni, más részük pedig 
egyáltalán nem érez fájdalmat még akkor sem, 
ha esetleg mezítláb szögbe lép. Mindemellett kó-
ros érzésformák is megjelenhetnek, pl. bizsergés, 
hangyamászás-érzés stb.

A kezelés megkezdése előtt nagyon fontos a 
helyes diagnózis felállítása, amelyet elvégezhet a 
háziorvos, történhet diabétesz szakellátó helyen 
vagy neuropátiaszűrő központban.

A diabéteszes neuropátia kezelésében a hazai 
irányelvek szerint elsődleges a vércukorszint op-
timális beállítása. Ezenkívül megkülönböztetünk 
a szövődmény kialakulásának okára, illetve a szö-
vődmény tüneteire ható kezelést.

Az oki kezelés egyik fajtája (benfotiamin, mely 
egy B1-vitaminszármazék) a mielinhüvely károso-
dását előidéző toxikus anyagok szintjét csökken-
ti, a másik fajta pedig, a neuropátiás károsodást 
előidéző oxidatív stresszt szorítja vissza. Mindkét 
kezelési forma lassíthatja, illetve megállíthatja a 
neuropátia kórfolyamatát, rendelkezik fájdalom-
csökkentő hatással, és előnyösen befolyásolja az 
érzészavarokat is.

A tüneti kezelés sorába több olyan hatékony 
fájdalomcsillapító tartozik, amelyek támadáspont-
ja döntően a központi idegrendszer. Például az 
egyik ilyen szer beállítása türelmet igényel, a ha-
tékony dózis nem mindig ítélhető meg azonnal, 
előfordulhat, hogy az adott gyógyszert nagyobb 
dózisban kell adagolni a megfelelő hatás eléré-
séhez. Így például a kisebb kezdő adag mellett 
még nem jelentkezik a kívánt hatás, de ez nem 
jelenti az alkalmazott gyógyszer hatástalanságát, 
legfeljebb nagyobb adagra lehet szükség.

Az oki és a tüneti kezelés kombinálható is 
egymással, részben a fokozottabb hatékonyság, 
részben pedig a kórfolyamat lassítása, illetve 
megállítása érdekében. A benfotiamin-tartalmú 
gyógyszerek recept nélkül is kaphatók, a többi 
oki/tüneti szer felírását diabetológus vagy neuro-
lógus szakorvos kezdeményezheti.

Sok kórház diabetológiai vagy neurológiai 
részlegén van neuropátiás rendelés országszer-
te, ezek listáját megyékre bontva megtalálhatja a 
www.fajdalomnelkul.eu web oldalon a „Kihez for-
duljak?” menüpont alatt; itt segíthetnek a való-
ban hatékony gyógyszer(ek) megtalálásában.

Dr. Kempler Péter
Semmelweis Egyetem I. Belklinika

Továbbra is várjuk kérdéseiket 
a szerkesztőség címén 

Az orvos válaszol rovatunkhoz.

További információk: umk@t-online.hu

Ultra Marketing Kft. 1145 Budapest, Mexikói út 33.
Telefon: 221 9591 • Fax: 221 9592

új

• Antibakteriális

• Segíti a nedvedző,  
fertőzött sebek tisztulását, 
gyógyulását

• Kellemetlen szagok  
mérséklése, megszüntetése

• Biztosítja a sebgyógyuláshoz  
szükséges nedves közeget

• Könnyű alkalmazhatóság

• CE 0086

Activon tubus
Activon sebkötés
Actilite sebkötés

Algivon alginate sebkötés

Sterilorvosimanukamézes
Alkalmas diabéteszes

lábszárfekélyek kezelésére

sebkezelés

Keresse a gyógyszertárakban!
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Diabétesz vitamin
Vitamin- és nyomelemkomplex a szénhidrát-anyagcsere védelmében

Kifejezetten   
cukorbetegek  

számára összeállított  
vitamin- és 

nyomelemkombináció  
a Wörwag Pharmától 

MINDEN CUKORBETEGNEK AJÁNLHATÓ!

1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 54.
Telefon: (1) 345-7350, Fax: (1) 345-7353

E-mail: worwag@worwag.hu  
http://www.worwagpharma.hu
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Az egészség megőrzésének 
alapja: a kiegyensúlyozott 
táplálkozás
Ezen belül a vitamin- és ásványianyag-ellátottság 
egyénenként változó. Az igény nem csak attól 
függ, hogy mit eszünk, hogyan készítjük el, ha-
nem attól is, milyen környezeti ártalmak (stressz, 
dohányzás stb.) érik az embert. Az 1985–1988 
közötti táplálkozási vizsgálatok kimutatták, hogy 
a magyar népesség étkezése nem csak energiát 
adó összetevőiben, hanem vitamin- és ásványi-
anyag-ellátottságban is kedvezőtlen.

Az egészséges táplálkozás megfelelő energiabe-
vitel és összeállítás esetén tartalmazhatja mind-
azokat a vitaminokat és nyomelemeket, amelyek-
re a szervezetnek szüksége van. Mi viszont nem 
a szervezet szükségletei szerint szoktuk enni. Vá-
lasztásunk inkább annak a függvénye, hogy mit 
szeretünk. Ez persze azt is jelentheti, hogy né-
mely vitaminhoz vagy ásványi anyaghoz nem jut 
hozzá a szervezet, gondoljunk például azokra, 
akik nem szeretik a főzelékféléket. De problémát 
jelenthet az egyhangú étkezés is, például minden 
reggel margarinos fehér kenyér, teával. Nos, eb-
ben az összeállításban szinte csak szénhidrát van, 
zsír, és egy kis C-vitamin a citromlében.

Az egészségeseknek javasolt táplálkozás első 
pontja: „Minél változatosabban, többféle élelmi-
szerből, különböző ételkészítési módok felhasz-
nálásával állítsuk össze étrendünket. Ne ragasz-
kodjunk a megszokotthoz, ízleljünk meg más 
ételeket is, kipróbálás után mondjunk csak vé-
leményt, ne legyenek előítéleteink. A sokszínű, 
nem gyakran ismétlődő ételsorokat tartalmazó 
étrend önmagában komoly biztosítékot jelent 
arra, hogy minden szükséges tápanyagot meg-
kap a szervezetünk.”

Mi a cukorbetegek 
étrendjének alapja?
A kiegyensúlyozott, azaz az egészségeseknek is ja-
vasolt táplálkozás. A túlsúlyos cukorbetegeknek 
fogyniuk is kellene, de az energiaszükséglet csök-
kenésével egyre nehezebb az olyan étrend ösz-
szeállítása, amely tartalmazza a napi mennyisé-
geket a vitaminokból és az ásványi anyagokból 
is. Már 2000 kcal esetén is egy-két vitaminban 
vagy nyomelemben hiányos lehet még a jól össze-
állított étrend is. További energiacsökkentéskor 
egyre több olyan összetevő lesz, amelynek a napi 
bevitele hiányos. 1000–1500 kcal esetén szinte 
alig van olyan vitamin és nyomelem, amelyből a 
napi mennyiséget rendszeresen tudjuk biztosíta-
ni. Persze, ezek a hiányok nem olyan kifejezettek, 
hogy komoly elváltozásokat vagy tüneteket hoz-
nának létre. Csak teljes hiány esetén okoznak be-
tegségeket, például: C-vitamin-hiány – skorbut, 
D-vitamin-hiány – angolkór, B12-vas-folsav hiány 
– vérszegénység. De ki ne ismerné a tavaszi fá-
radságot, ami a C-vitamin relatív hiánya miatt 
alakul ki. Vagy a fogyókúrák esetén felmerülő 
fáradékonyságot, gyengeség-érzést, ami bizony 
nem energiahiány miatt adódik, hiszen energia-
ként pont a zsírpárnáinkat céloztuk meg felhasz-
nálni. Tízfajta vitamin és ásványi anyag relatív hi-
ánya fáradékonyságot okozhat. Tehát, annak aki 
tartósan alacsony energiatartalmú étrendet eszik, 
szüksége lehet táplálékkiegészítőre is.

Másik alapvető probléma abból adódik, hogy 
amit eszünk, azok az élelmiszerek tartalmazzák-e 
azt a mennyiséget mindenből, nem csak energiá-
ból és szénhidrátból, amire szervezetünknek szük-
sége van. Nap mint nap lehet olvasni cikkeket, 
amelyek leírják, mit együnk, melyik vitamin és ás-
ványi anyag milyen élelmiszerben található meg. 
Tehát igenis, táplálékkal is be lehet vinni ezeket 

A étrendi tanácsadások során az energiát adó tápanyagok (fehérjék, zsírok, szénhidrátok) fogyasztá-
sával kapcsolatban adunk elsősorban tanácsokat. A diabétesz olyan anyagcsere-betegség, amely a 
szénhidrátok feldolgozásával kapcsolatos, de fontos szerepe van a fehérjék és zsírok megfelelő fo-
gyasztásának is a szövődmények megelőzése szempontjából. Mivel mennyiségileg – energia, szénhidrát 
szempontjából – meghatározott az étrend, központi kérdés, hogy hogyan állítható össze a napi menü. 
Ritkábban, vagy csak érintőlegesen esik szó az energiát nem adó, de nélkülözhetetlen vitaminokról és 
ásványi anyagokról. Napjainkban, amikor egyre több olyan készítmény jelenik meg, amely ezeket tartal-
mazza, óhatatlanul felmerül a kérdés: szükségünk van nekünk ezekre? Együk vagy ne együk?

Vitaminok, ásványi anyagok – táplálékkiegészítők
Téli vitaminpótlás
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a létfontosságú elemeket. Kérdés, 
hogy a felsoroltakat napi rendsze-
rességgel fogyasztjuk-e?

Problémát jelenthet…

…az is, hogy az ideális étrendet 
kevesen tudják összeállítani táp-
lálkozási ismeretek hiányában 
vagy anyagi problémák miatt, 
esetleg diétás megszorítások miatt 
kiesik olyan élelmiszer, ami sok 
fontos elemet tartalmaz: koleszte-
rinszegény étrend esetén például 
a máj és tojás, az emésztőrendszer 
betegsége esetén egyes zöldség-, 
főzelék- és gyümölcsfélék.

A magyaros ételek zöme sajnos 
inkább szénhidrát- és zsírdús. A 
főzelékek agyonfőzöttek, sűrítés-
sel készülnek. Vannak, akik az 
első főzőlevet is leöntik, persze 
az ásványi anyagok egy részével 
együtt. Nem fogyasztunk elég 
nyers salátát és gyümölcsöt. Hő 
hatására a B-vitaminok egy része is károsodhat, 
a vízben oldódó C-vitamin szinte teljesen elbom-
lik. A tavaszi fáradságot az is okozza, hogy táro-
lás közben még a nyers zöldségek és gyümölcsök 
vitamintartalma is csökken. C-vitaminból a napi 
90 mg fogyasztása télen is fontos, de a náthás, lá-
zas időszakban 4-500 mg feletti is lehet a javasolt 
bevitel. Ezért fogadjuk meg a jó tanácsot: együnk 
naponta háromszor háromféle zöldséget vagy 
gyümölcsöt, lehetőleg minél többet nyersen. Téli 
C-vitamin-forrásaink: citrusfélék, kivi, savanyú 
káposzta. Ügyeljünk arra, hogy a vízben oldódó 
vitaminokat naponta kell a szervezetbe bejuttatni, 
mert a felesleg kiürül.

Étrendünk legyen a 
legegészségesebb
Ahogy egyik páciensem megfogalmazta, mindany-
nyian tudjuk, mit kellene enni (vagy nem enni), 
de nehéz betartani. Rendszeres fogyasztásra ja-
vasoltak: teljes kiőrlésű gabonatermékek, hüve-
lyesek, olajos magvak, zsírszegény tejtermékek, 
sovány húsok, zöldségek, főzelékek, gyümölcsök. 
Tapasztalataim szerint nem ezekből tevődik össze 
az étrendünk, ezért szükség lehet táplálékkiegé-
szítésre. Javaslom, hogy orvostól vagy dietetikustól 
kérjenek tanácsot. A táplálkozási anamnézis alap-
ján lehet eldönteni, hogy van-e szükség kiegészí-

tésre. A túladagolásnak is vannak veszélyei, ezért 
ha több készítményt is fogyasztunk, figyeljünk az 
összetételükre. Olyan terméket célszerű választa-
ni, amely a vitaminokat és ásványi anyagokat egy-
aránt tartalmazza, mert némely elemnél fontos a 
más elemmel való elfogyasztás aránya is.

A fejlődő szervezetnek…

…fokozottabban van szüksége a megfelelő vita-
min- és ásványianyag-ellátásra. Bár a gyerekek 
szívesen fogyasztják a pezsgőtablettát vagy a rá-
gótablettákat, de fontos, hogy ebben a korban 
kialakítsuk az egészséges táplálkozási szokásokat, 
amelyekkel természetes alapanyagokból, jobban 
hasznosuló tápanyagokhoz jut a szervezet. Kínál-
juk őket gyümölccsel csoki helyett, rágcsáljanak 
sárgarépát ropi helyett. A magas foszfortartalmú 
kóla gátolja a kalcium beépülését a csontba, igya-
nak helyette ásványvizet, cukormentes gyümölcs-
leveket.

A táplálékkiegészítőkkel egyszerűen megoldha-
tónak tűnik a vitaminok és az ásványi anyagok 
biztosítása, pedig nem helyettesítik a megfelelő ét-
rendet és a gyógyszeres vagy inzulinterápiát (mint 
ahogy a gyógyszer vagy az inzulin sem helyettesíti 
a „diétát”). Csak kiegészítők! Akkor, ha nem túl 
egészségesen él vagy étkezik valaki, vagy állapotá-
tól függően étrendi megszorításra van szüksége.

Gyurcsáné Kondrát Ilona
dietetikus

Vitaminok és ásványi anyagok alapvető élelmiszerekben
A-vitamin tej és tejtermékek, máj, vese, tojássárgája, 

tengeri halak
Béta-karotin sütőtök, sárgarépa, mángold, paraj, sóska
B-vitamin máj, hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabona, olajos 

magvak, élesztő
C-vitamin citrom, narancs, kivi, csipkebogyó, friss 

zöldségek, főzelékek, savanyú káposzta
D-vitamin halmáj, máj, tojássárgája, vaj, tejszín
E-vitamin olajok, olajos magvak, gabonacsírák
Cink máj, húsok, hüvelyesek, halak, tojás
Foszfor tojássárgája, ömlesztett sajtok, halak
Kalcium sajtok, mák, mogyoró, tej, szója, süllő, banán
Kálium burgonya, cékla, paradicsom, sóska, sárgarépa, 

zeller, zöldborsó, banán, narancs, citrom, mák
Króm hüvelyesek, teljes kiőrlésű gabona, hús, máj, sajt
Magnézium olajos magvak, hüvelyesek, gabonafélék, 

zöldségek, gyümölcsök
Réz hüvelyesek, máj, gabonafélék
Szelén teljes kiőrlésű gabona, belsőség
Vas máj, húsok (bárány, ló), paraj
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„Lökd ide a sört…”
A sörnek évezredes története van. Volt az uralkodó osztály kiváltsága és a 
legszegényebbek itala is. Voltak idők, amikor előírták fogyasztását, máskor 
megtiltották azt.

A régészek szerint már az időszámításunk 
előtti V. évezredben is készítettek sört. A feltárt 
edényzetekből következtetnek minderre. Termé-
szetesen az a sör nem hasonlított a ma ismert 
sörökhöz, hiszen a komlót csak jóval később kezd-
ték el használni a sörgyártásban, ami pedig a mai 
sör zamatához egyértelműen hozzátartozik.

A sörrel kapcsolatos legrégebbi írás az időszá-
mításunk előtti III. évezredből, Mezopotámiából 
való. Az ókori Egyiptomban nem csak a gazdagok 
itala volt, egyszerű emberek ugyanúgy fogyaszt-
hatták. Akkoriban nem főzéssel állítottak elő sör-
cefrét, csupán szobahőmérsékleten tárolták, a 
többit a levegőben lévő élesztőgombákra bízták. 
Többféle sörük volt: korma – gyömbérrel ízesített 
sör, hag – a legrégebbi egyiptomi sör, ezenkívül 
ízesítettek még sört datolyával és datolyalevéllel 
is.

Az ókori görögök és rómaiak a sört a szegé-
nyek és barbárok italának tartották, ők inkább 
bort ittak. A germánok nagy sörrajongók voltak, 
a sört egyenesen az istenek italának tartották. Az 
ő sörüket metnek hívták, és mézzel ízesítették. 
Már főzték a sört, de komlót még mindig nem 
használtak hozzá, hanem más fűszerekkel (fűszer-
sáfrány, borókabogyó, fakéreg) ízesítették.

Nem meglepő a sör történetét nézve, hogy a 
későbbi korokban a sörkészítés elsősorban azok-
ban az országokban terjedt el, ahol a szőlő ter-
mesztésére nem volt megfelelő a talaj, és ked-
vezőtlen volt az időjárás is. Így érthető, hogy a 
mai Anglia és Írország területén szintén már az 
időszámításunk előtti időkben ismerték a sörké-
szítés tudományát. A kereszténység terjedésével 
az egyház egyre nagyobb szerepet kapott a sör-
főzésben is, saját kolostori sörfőzdéik voltak a kö-
zépkorban. Nagyon híres sörfőző volt például a 
St. Gallen-i kolostor.

A középkorban alapvetően a kolostorok és a 
városok kiváltsága volt a sörfőzés. Az egyház és a 
városok folyamatosan harcban álltak egymással a 
piac megszerzéséért. A kolostorok eleinte csak sa-
ját szükségletük kielégítésére törekedtek, később 
nagyon jól jövedelmező üzletággá vált a sörfőzés. 
Egy idő után a szerzetesek sok helyütt kocsmát 

is berendeztek, és saját sörüket árulták. A városi 
polgárság elég bosszúsan figyelte az egyház tér-
nyerését területükön, mindezt fokozta, hogy a 
szerzetesekre alacsonyabb adókulcsok vonatkoz-
tak. Zsigmond császár 1490-ben meg is tiltotta az 
egyháznak a nyilvános kocsmák nyitását.

Tény, hogy a sörfőzésben a legnagyobb vál-
tozást a középkorban a komló megjelenése hoz-
ta. Az addig használt különféle ízesítőanyagok a 
komló megjelenésével lassan kezdtek kiszorulni a 
receptúrákból. A XIII. századtól a sörfőzők már 
kezdtek céhekbe tömörülni, hogy érdekeiket job-
ban érvényesíteni tudják. A céhes sörfőzés még 
évszázadokon át fennmaradt, de szerepüket fo-
lyamatosan és egyre növekvő mértékben átvették 
a sörgyárak.

A sör készítése
Napjainkban a sörital két alapanyaga az árpa-
maláta és a komló. A sör leggyakrabban árpa 
erjesztésével készül. A folyamat során a gabona 
magjában található cukrok az élesztőgombák se-
gítségével alkohollá és szén-dioxiddá alakulnak.

Az árpából először is malátát kell készíteni. Eh-
hez tavaszi árpát használnak. A jó sörárpa világos 
szalmasárga, vékony héjú, egyenletes szemű. A 
törési felülete lisztes, fehérjetartalma maximum 
12 százalék. Első lépésként a gondosan megtisz-
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tított árpát alul kúposan végződő nagy henge-
rekben beáztatják. A hengerből a vizet időnként 
leeresztik, s friss vízzel pótolják azt, miközben 
alulról erős levegőáram befuvatásával keverik a 
vizes árpát. Néhány nap alatt az árpa mintegy 50 
százaléknyi vizet vesz fel.

Az áztatott árpát ezután „szérükön” csíráztatják. 
A csíráztatás során a gabonaszemben felhalmozó-
dott tápanyagból, szénhidrátból és fehérjéből fej-
lődik ki a csíra. Ezek a tápanyagok kezdetben még 
oldhatatlanok, de a természet gondoskodik arról, 
hogy a csírázáskor a szükséges anyagok mégis ol-
dott állapotban jussanak a csíra növekedési helyé-
hez. Ezt enzimek teszik lehetővé. Egyike az ami-
láz, amely a keményítőt egyszerű cukorra kezdi 
bontani, a másik a peptáz, amely a fehérjét oldja. 
A sörmaláta 8–10 nap alatt készül el, ekkor a gyö-
kércsíra a mag hosszának mintegy másfélszerese. 
Ez az úgynevezett zöldmaláta magas víztartalma 
miatt romlandó, ezért szárítják, aszalják. A vég-
ső aszalási hőmérséklet sörtípusonként változó: a 
pilseni típusú malátáknál 66–88 °C, a bécsi típu-
súnál 88–100 °C, a bajor típusúnál 94–112 °C. A 
pilseni típusú maláta így világossárga marad, a 
bécsi típusú aranysárga lesz, a bajor azonban sö-
tétebb színű.

Az aszalt malátát azután csírátlanító és fényező 
berendezéseken engedik át. A csírákat tördelik 
és különválasztják. A barna sör készítéséhez pör-
költ malátát is felhasználnak. A malátát ezután 
megőrlik, hogy lisztté hulljon szét, és ekkor meg-
kezdődhet a sörfőzés. A malátát cefréző kádakban 
langyos vízzel keverik, a keverék egy részét főző-
üstbe eresztik, ezt fokozatosan melegítik forrásig, 
egy ideig forralják, majd visszaszivattyúzzák a ke-
verék többi részéhez. Ezt többször megismétlik, 
míg a keményítő teljesen elcukrosodik. Majd a 
cefrét leszűrik. Az oldott anyag mintegy 92–94 
százaléka szénhidrát (ebből mintegy 80 százalék 
erjeszthető, a többi ún. dextrin), 4–6 százaléka 
fehérje.

A folyadék a komlófőző üstbe kerül. A komló 
illóolajokat, gyantát, csersavat és más keserű anya-
gokat tartalmaz. Az illóolaj és a keserű anyagok 
kellenek ahhoz, hogy kialakuljon a sör zamata, a 
gyanta pedig tejsavas és rothasztó baktériumok 
fejlődését képes gátolni. A komlóval való főzés 
célja az, hogy a fehérjéket kicsapják, töményítse-
nek, sterilizáljanak. A cefrét a komlóval mintegy 

két órán át erősen forralják, szűrik, majd hűtik. 
Ezt követi a sör erjesztése mesterségesen hűtött 
helyiségekben, hogy ilyen módon is gátolják a ká-
ros baktériumok elszaporodását. A főerjedés után 
a sör utóerjedése és érése az ászokpincékben tör-
ténik. A sör ekkor megtisztul és szén-dioxiddal 
telítődik. A kész sört ezután palackokba vagy szál-
lítóhordókba fejtik. A palackozott sört pasztőrözik 
is, hogy tartósabb legyen. A kész sör alkohol- és 
extrakttartalma attól függ, hogy milyen sűrűsé-
gű cefrét készítettek és mennyire erjesztették el. 
Általában a sörök alkoholtartalma 2,5–5 százalék 
között van. A sörök energia- és tápanyagtartalma 
a táblázatban látható.

Sörkultúra
Vannak, akik imádják a sör kellemesen kesernyés 
ízét. Igen sokan a nagy melegben a sör hűsítő 
tulajdonságáért rajonganak, mások meg nem is 
értik, hogy mit lehet szeretni rajta.

Ahogy a bornak, úgy a sörnek is létezik kultú-
rája. Nem mindegy például, hogy milyen hőmér-
sékleten fogyasztjuk, mivel hígítjuk. A hab minő-
sége legalább olyan fontos, mint a sör színe, íze 
és zamata. Fontos, hogy a habzó nedűt ne csupán 
felhörpintsük, hanem ízleljük is! Figyeljünk a sör 
színére és az ízharmóniára.

A borokról viszonylag sokat tudunk, de a sör-
készítésről, fogyasztásának szabályairól szinte alig 
hallunk. Pedig nagyon érdekesek a sörökre vo-
natkozó írott és íratlan szabályok is. A búzasör fo-
gyasztásának külön szabályai vannak: fontos, hogy 
lassan töltsük ki a pohárba, mert itt nagyobb a túl-
nyomás a palackban, mint az árpasörnél. Mindig 
akkora poharat válasszunk, amekkora az üveg. 
Ihatjuk tisztán is, de az észak-német változatot 
gyakran hígítják málnaszörppel, a dél-német szo-
kások szerint pedig citromszelettel az igazi.

A protokoll-szakértők szerint a sokat vitatott 
koccintás nem az illem része, de nem is tiltott. 
Elegáns körökben nem szokás, csak emeljük a 
poharunkat és egymás szemébe nézünk. De ba-
ráti körben gyakori a poharak „hangos találko-
zása”. Valójában a sörös korsókat összeütjük, a 
poharat hosszában egymáshoz érintjük.

De az illem betartásához talán az is hozzátar-
tozik, hogy bármily csodás legyen is e nedű, csak 

ritkán – évente néhány 
alkalommal –, s alkal-
manként csak egy po-
hárnyi mennyiséget 
igyunk belőle.

Kicsák Marian
dietetikus

Megnevezés Energia tartalom 
(kcal/dl)

Etilalkohol 
(g/dl)

Extrakt – erjedés 
előtt (névleges)

Világos 40–48 3,0–3,6 10,3–13,0 °B
Barna 66 4,6 18 °B
Forrás: Új tápanyagtáblázat, Medicina 2005.
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Energiaszegény mintaétrend téli-tavaszi időszakra
1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap

R
eg

ge
li 

Sz
.h

.: 
31

–3
3 

g
tej, 1,5% zsír-• 
tartalmú 200 
ml
csökkentett • 
zsírtartalmú 
margarin 15 g
rozskenyér • 
40 g
hónapos retek • 
50 g

tea• 
sonkás felvá-• 
gott 40 g
csökkentett • 
zsírtartalmú 
margarin 20 g
bakonyi barna • 
kenyér 60 g
hónapos retek • 
50 g

kakaó 1,5% • 
zsírtartalmú 
tejből 200 ml
csökkentett • 
zsírtartalmú 
margarin 15 g
bakonyi barna • 
kenyér 40 g

tea• 
kefires túró • 
60 g félzsíros 
túróból és 50 
ml kefirből
bakonyi barna • 
kenyér 50 g
retek 50 g• 

tejeskávé 1,5% • 
zsírtartalmú 
tejből, pótká-
véval 200 ml
csökkentett • 
zsírtartalmú 
margarin 15 g
rozskenyér • 
40 g

Tí
zó

ra
i 

Sz
.h

.: 
18

–2
0 

g Korpovit keksz • 
7 db

téli saláta • 
(sárgarépa 
100 g, fejes-
káposzta 80 g, 
alma 150 g)

Abonett 2 db• 
kivi 80 g• 

Korpovit keksz • 
3 db
alma 150 g• 

pulykasonka • 
20 g
rozskenyér • 
30 g
zöldpaprika • 
30 g

Eb
éd

 
Sz

.h
.: 

47
–5

3 
g

brokkolikrém-• 
leves
natúr sült hal • 
1 kisebb szelet
párolt kukori-• 
ca 150 g

zöldségleves• 
grillcsirke-• 
comb 1 db 
(közepes nagy-
ságú)
petrezsely-• 
mes burgonya 
150 g

rakott zöldbab• 
mandarin 80 g• 

csirkemáj-• 
rizottó (5 dkg 
száraz rizsből) 
fejes saláta• 

magyaros bur-• 
gonyaleves
köményes • 
sertéssült 1 
vékony szelet
párolt vörös • 
káposzta 250 g

U
zs

on
na

 
Sz

.h
.: 

18
–1

9 
g alma 150 g• 

Korpovit keksz • 
3 db

grépfrút 150 g• 
Hamlet 1 db• 

Abonett 2 db• 
mandarin 80 g• 

Korpovit keksz • 
2 db
narancs 150 g• 

alma 150 g• 
narancs 100 g• 

Va
cs

or
a 

Sz
.h

.: 
38

–4
2 

g

Óvári sajt 40 g• 
rozskenyér • 
70 g
savanyú ká-• 
poszta 100 g

0,1%-os jog-• 
hurt 150 ml
bakonyi barna • 
kenyér 70 g

tea mestersé-• 
ges édesítő-
szerrel
sajtos tojás-• 
omlett (2 db 
tojásból, tef-
lonedényben 
sütve)
rozskenyér • 
70 g

sütőtök 250 g• Óvári sajt 40 g• 
csökkentett • 
zsírtartalmú 
margarin 10 g
rozskenyér • 
70 g
pritaminpapri-• 
ka 50 g

U
tó

va
cs

or
a 

Sz
.h

.: 
14

–1
6 

g Korpovit keksz • 
2 db
mandarin 80 g• 

alma 100 g• 
Korpovit keksz • 
3 db

Zala felvágott • 
20 g
rozskenyér • 
20 g
hónapos retek • 
30 g

Mackó sajt • 
1 db
bakonyi barna • 
kenyér 30 g
retek 50 g• 

0%-os joghurt • 
150 ml
Korpovit keksz • 
3 db

E.: 1549 kcal,
Fehérje: 69 g, 
Zsír: 61 g,
Sz.h.: 177 g

E.: 1306 kcal,
Fehérje: 70 g, 
Zsír: 32 g,
Sz.h.: 178 g

E.: 1409 kcal,
Fehérje: 69 g, 
Zsír: 43 g,
Sz.h.: 179 g

E.: 1199 kcal,
Fehérje: 52 g, 
Zsír: 31 g,
Sz.h.: 173 g

E.: 1463 kcal,
Fehérje: 75 g, 
Zsír: 47 g,
Sz.h.: 178 g

Az ételek csak nagyon kevés (1 kávéskanál/adag) növényi olaj felhasználásával készülhetnek, hogy az 
energiaszegénységet ily módon is biztosítsuk.
A zöldség és gyümölcsök esetében a megadott mennyiségek minden esetben tisztított nyersanyagra 
vonatkoznak. Édesítéshez minden esetben mesterséges édesítőszert használjon.
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Diós csuka
80 dkg csuka• 
6 dkg dió• 
15 dkg sárgarépa• 
10 dkg fehérrépa• 

10 dkg vöröshagyma• 
2 dl energiaszegény • 
tejföl
só, egész bors• 

A zöldségeket és a hagymát karikára vágjuk, só-
val, borssal fűszerezett vízben puhára főzzük és 
leszűrjük. A megtisztított halat tűzálló tálba fek-
tetjük, és annyi zöldséges lét öntünk rá, amennyi 
ellepi, majd hozzáadjuk a dióval összekevert tej-
fölt. Letakarjuk és sütőben puhára pároljuk.

E.: 396 kcal Sz.: 25 g

Fűszeres pulykamell
60 dkg pulykamell• 
3 dl joghurt• 
1 kk. őrölt gyömbér• 
1 ek. citromlé• 

0,5 kk. chili• 
2 ek. olaj• 
10 dkg vöröshagyma• 
só, pirospaprika• 

A pulykamellet kicsit bevagdossuk. A joghurt-
hoz hozzáadjuk a citromlevet, a gyömbért, chi-
lit, sót, pirospaprikát. Jól összekeverjük, alaposan 
megforgatjuk benne a húst, és a lében hagyjuk 
legalább 6 órán keresztül, hűtőben tárolva. A 
sütőedényt fóliával kibéleljük, erre helyezzük a 
pulykát. Forró sütőben pirosra sütjük, közben 
olajjal kenegetjük.

E.: 343 kcal Sz.: 6 g

Rakott zöldség
50 dkg paradicsom• 
30 dkg padlizsán• 
30 dkg cukkini• 
30 dkg sütőtök• 

3 ek. olaj• 
só, bors, rozmaring, • 
oregánó, kakukkfű, 
ánizs

A cukkinit, padlizsánt és a sütőtököt meghámoz-
zuk és vékonyan felszeleteljük. A paradicsom héját 
lehúzzuk, karikára vágjuk. Olajjal kikent tepsiben 
vagy tűzálló tálban lerakjuk a zöldségeket. Alulra a 
sütőtök kerüljön, amit tört ánizzsal hintsünk meg, 
majd a paradicsom, amelyet oregánóval fűszere-
zünk. A padlizsán következik, amit kakukkfűvel, és 
végül a cukkini, amit rozmaringgal szórunk meg, 
és minden réteget sózunk, borsozunk. A maradék 
olajjal leöntjük, és először alufóliával lefedve, majd 
azt levéve körülbelül 1 óráig sütjük.

E.: 194 kcal Sz.: 25 g

Tészta paradicsommal
25 dkg kagylótészta • 
(Durillo)
20 dkg csirkemell• 
25 dkg paradicsom• 

1 gerezd fokhagyma• 
3 ek. olaj• 
só, bors, petrezse-• 
lyem

Az olajon kicsit pároljuk meg a zúzott fokhagy-
mát. Pirítsuk meg benne az apróra vágott húst, 
adjuk hozzá a lehéjazott, cikkekre vágott para-
dicsomot, sózzuk, borsozzuk és főzzük puhára a 
húst. A tésztát sós vízben főzzük ki, csepegtessük 
le és öntsük rá a mártást. Tetejét hintsük meg ap-
róra vágott petrezselyemmel.

E.: 372 kcal Sz.: 46 g

Dióval töltött sertéshús
60 dkg szűzpecsenye• 
6 dkg ép dióbél• 

5 dkg light margarin• 
só, bors, majoránna• 

A szűzpecsenyét élet késsel felszúrjuk, és megtölt-
jük a félbevágott dióbéllel. A húst sózzuk, borsoz-
zuk, megszórjuk majoránnával, és a felforrósított 
margarinon mindkét oldalát pirosra sütjük. Fel-
szeletelve, párolt zöldséggel kínáljuk.

E.: 384 kcal Sz.: 16 g

Az elkészítés módjánál megadott mennyiségek 4 
személy adagjára vonatkoznak. Az energiaérték (E.) 
és a szénhidrátérték (Sz.) egy személy adagjára vo-
natkozik. Az ettől eltérő mennyiségeket külön jelöl-
jük. A receptek kiötlője – ellenkező jelölés hiányá-
ban – Nagy Margit dietetikus. Fotó: Oszkó Zsuzsa.

Konyhasarok
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Nagy Margit rovata

Halfilé zöldséggel
60 dkg halfilé• 
50 dkg padlizsán• 
15 dkg kaliforniai • 
paprika (piros)
15 dkg paradicsom• 
1 dl tejszín• 

4 dkg light margarin• 
1,5 dl zöldségleves • 
(kockából)
2 ek. citromlé• 
só, bors, kakukkfű• 

A halat megsózzuk, citromlével megcsepegtetjük. 
A zöldségeket csíkokra vágjuk. A margarint fel-
forrósítjuk és a hal mindkét oldalát 6–7 percig 
sütjük, majd kivesszük az edényből és melegen 
tartjuk. A zöldségeket a halsütésből megmaradt 
lében 5 percig pároljuk. Ráöntjük a zöldségle-
vest, a tejszínt és felforraljuk. Sóval, borssal, ka-
kukkfűvel ízesítjük. A halat a zöldségekkel együtt 
tálaljuk.

E.: 270 kcal Sz.: 11 g

Töltött csirkemell
60 dkg csirkemell• 
20 dkg gomba• 
20 dkg paraj• 
1 db tojás• 
4 dkg reszelt sajt• 

5 dkg húsos szalon-• 
na
6 dkg light margarin• 
6 dkg vöröshagyma• 
só, bors• 

A gombát felszeleteljük és 2 dkg margarinon 
megpároljuk. A parajt finomra vágjuk és összeke-
verjük a gombával, az apróra vágott szalonnával, 
hagymával, tojással, sajttal és 4 dkg margarin-
nal. Sóval, borssal ízesítjük. A csirkemellet lapos-
ra szétnyitjuk, kicsit kiverjük, sózzuk, borsozzuk, 
és a töltelékkel megkenjük. Felgöngyöljük, és jól 
összekötözzük. Tűzálló tálban, lefedve, sütőben 
pároljuk, majd pirosra sütjük.

E.: 350 kcal Sz.: 4 g

A borítón látható finomság bejgli helyett:

Őszibarackos 
joghurtpuding

40 dkg őszibarack• 
4 dl joghurt• 
1,5 tk. folyékony • 
édesítőszer

0,5 citrom leve• 
0,5 narancs leve• 
4 zselatinlap• 

Az őszibaracknak lehúzzuk a héját és leturmixol-
juk. Hozzákeverjük a joghurtot, az édesítőszert. A 
citrom és a narancs levét felhevítjük, a tűzről le-
vesszük, hozzáadjuk a hideg vízben áztatott zsela-
tint, majd addig keverjük, amíg feloldódik. Kicsit 
hűlni hagyjuk, majd összekeverjük a krémmel. 
Végül tálkákba adagoljuk és néhány órára hűtő-
be tesszük. Tetejét gyümölcsdarabokkal díszítjük.

E.: 125 kcal Sz.: 14 g

Narancsos ponty
80 dkg pontyfilé• 
30 dkg póréhagyma• 
2 dl frissen facsart • 
narancslé

20 dkg narancs• 
2 ek. olaj• 
só, fehér bors, cit-• 
romlé

A halszeleteket megsózzuk, meglocsoljuk kevés 
citromlével, félretesszük. Egy kiolajozott tepsiben 
elosztjuk a felkarikázott póréhagymát, sóval, bors-
sal megszórjuk. Ráfektetjük a halszeleteket, ke-
vés olajat csepegtetünk rá, megrakjuk a narancs-
szeletekkel. A halszeletek köré, a póréhagymára 
öntjük a narancslét, és sütőben 15–20 perc alatt 
megpároljuk. Rizsköret illik hozzá. Ponty helyett 
használhatunk csukát is.

E.: 355 kcal Sz.: 11 g

Tészta paradicsommal
25 dkg kagylótészta • 
(Durillo)
20 dkg csirkemell• 
25 dkg paradicsom• 

1 gerezd fokhagyma• 
3 ek. olaj• 
só, bors, petrezse-• 
lyem

Az olajon kicsit pároljuk meg a zúzott fokhagy-
mát. Pirítsuk meg benne az apróra vágott húst, 
adjuk hozzá a lehéjazott, cikkekre vágott para-
dicsomot, sózzuk, borsozzuk és főzzük puhára a 
húst. A tésztát sós vízben főzzük ki, csepegtessük 
le és öntsük rá a mártást. Tetejét hintsük meg ap-
róra vágott petrezselyemmel.

E.: 372 kcal Sz.: 46 g

Dióval töltött sertéshús
60 dkg szűzpecsenye• 
6 dkg ép dióbél• 

5 dkg light margarin• 
só, bors, majoránna• 

A szűzpecsenyét élet késsel felszúrjuk, és megtölt-
jük a félbevágott dióbéllel. A húst sózzuk, borsoz-
zuk, megszórjuk majoránnával, és a felforrósított 
margarinon mindkét oldalát pirosra sütjük. Fel-
szeletelve, párolt zöldséggel kínáljuk.

E.: 384 kcal Sz.: 16 g
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A könyv bolti forgalomban nem kapható. 
Megrendelhető a szerzőtől:

Máger József: (30) 618-5164, (1) 264-1461
E-mail: magerjoska@freemail.hu

Idei keresztrejtvényeink helyes 
megfejtése minden esetben 

egy-egy kérdés lesz. Ezt a kérdést 
és a rá adott rövid választ kérjük 
beküldeni szerkesztőségünkbe.

Címünk:
8200 Veszprém, Ádám Iván u. 1.

Beküldési határidő:
2009. február 15.

A helyes megfejtést beküldők 
között

Máger József és Gézsiné Márta: 
Édes élet cukorbetegeknek c. 

süteményeskönyvét 
sorsoljuk ki.

Rejtvénynyertesek: Miről olvasna szívesen lapunkban? – tettük fel a kérdést az ez évi negyedik számunkban megjelent keresztrejt-
vényben. A helyes választ – következő számunkban térünk ki részletesen a válaszokra is – sokan megadták, közülük a szerencsések: 
Sámson Istvánné, Szigetszentmiklós; Balogh Erzsébet, Budapest XIII.; Császár Istvánné, Kunfehértó; Zsoldos Anikó, Budapest III.; 
Burgyánné N. Ágnes, Veszprém. Ők a Madal Bal Kft. ajándékcsomagját nyerték.



“A természetben nincs hatás, ok nélkül.”
                                                  Leonardo da Vinci

milgamma®

fájdalmas idegbántalmak

rheumás 
panaszok

arcideg  
bénulás

kimerültség izom és 
izületi 
fájdalmak

migrén övsömör

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót,  
vagy kérdezze meg kezelôorvosát, gyógyszerészét!

idegvédô gyógyszer



Lilly Diabetes

További információ: Lilly Hungária Kft. 
1075 Budapest, Madách I. u. 13-14.
Tel: (1) 328 51 00, www.lilly.hu

Célunk, hogy a cukorbetegek 
igényeinek legmegfelelőbb 
terápiákat biztosíthassuk.
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