
Világszerte több mint kétsze-
resére emelkedett 1980 óta a 
diabéteszes felnőttek száma. A 
csendes-óceáni térségben pél-
dául minden harmadik nő és min-
den negyedik férfi cukorbeteg.

Több mint kétszeresére emel-
kedett 1980 óta a diabéteszes 
felnőttek száma világszerte 

– állapították meg brit és amerikai 
kutatók. A londoni Imperial Col lege 
és az amerikai Harvard Egyetem ku-
tatói áttekintették a 25 évnél idősebb 
emberek vércukorszintjére vonat-
kozó adatokat több mint 150 nem-
zet egészségügyi felméréseiben. Az 
elemzett mérési eredmények a világ 
minden részéből összesen 2,7 millió 
felnőttre vonatkoztak.

A cukorbetegség szívbetegség-
hez, szélütéshez vezethet, károsít-
hatja a vesét, az idegeket és a szemet 
is. A diabétesz és a magas vércukor-
szint miatt évente hárommillió em-
ber hal meg a világon.

A tanulmány becslése szerint 
míg 1980-ban 153 millió diabé-
teszes ember élt a világon, addig 
2008-ban már ennek több mint 
kétszerese, 347 millió ember. A 
kutatók úgy vélik, a diabéteszesek 
növekvő arányának hátterében 
két fő ok áll: az egyik az emelkedő 
élettartam, a másik pedig a túlsúly. 
Utóbbit különösen a nőkre találták 
érvényesnek.

„Mindez ellentétben van az-
zal, ami a magas vérnyomással és 
magas koleszterinszinttel kapcso-

latban történik, ezek ugyanis sok 
régióban csökkentek. A diabé-
teszt jóval nehezebb megelőzni 
és kezelni, mint a másik két álla-
potot” – magyarázta Majid Ezzati 
kutatásvezető, az Imperial Col-
lege London munkatársa.

A cukorbetegek aránya legin-
kább a csendes-óceáni térségben 
élő népeknél emelkedett, ahol 
a tanulmány szerint a világon a 
legnagyobb arányban fordul elő 
most a diabétesz. A Marshall-szi-
geteken például minden harma-
dik nő és minden negyedik férfi 
cukorbeteg. A nyugat-európai or-
szágokban viszonylag kis mérték-
ben emelkedett a diabétesz elő-
fordulási gyakorisága a vizsgált 
időszakban.
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350 millió cukorbeteg világszerte
növeli A kígyómArás utáni túlélési időt

Halált késleltető szer

Ötven százalékkal megnyújtja 
a túlélési és ezzel a beavatko-
zásra rendelkezésre álló időt, 

ha a kígyómarás helyét bedörzsölik 
egy ismert hatóanyaggal, mert az las-
sítja a méreg nyirokmirigyeken át tör-
ténő felszívódását – közölték ausztrál 
kutatók. A kutatók kimutatták, hogy a 
nitrogén-monoxid (NO) – amely egy 
gáz halmazállapotú ingerületátvivő 
anyag – lelassítja a potenciálisan halá-
los kígyóméreg bejutását a véráramba, 
mert fékezi a nyirokáramlást.

Világszerte évente mintegy 100 
ezer ember hal meg kígyómarás kö-
vetkeztében, 400 ezer embernek pedig 
amputálni kell azt a végtagját, amelybe 
a kígyóméreg bejutott. A kígyóméreg 
olyan nagy méretű molekulákat, fe-
hérjéket tartalmaz, amelyek nem köz-

vetlenül lépnek be az ember véráramá-
ba, hanem a test nyirokrendszerén ke-
resztül áthaladva jutnak el a vérerekig.

Dirk van Helden kutatásvezető 
feltételezte, hogy egy NO-t kibo-
csátó szerrel lelassíthatják a méreg 
bejutását a keringésbe. Elméletük 
igazolásához a kutatók 15 önkéntes 
lábába fecskendeztek kígyóméreghez 
hasonló ártalmatlan festékanyagot, 
majd mérték, mennyi idő alatt ért el 
az ágyéki nyirokcsomókig a helyette-
sítő szer. A kísérletet úgy ismételték 
meg, hogy egy nitrogén-monoxidot 
kibocsátó gyógyszerrel dörzsölték 
be egy percen belül a bőrt ott, ahol a 
fecskendővel bejuttatták az álmérget. 
A mérések szerint az átlagos áthala-
dási idő ekkor drasztikusan, 13 perc-
ről 54 percre emelkedett.


