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A három-öt hónapon át ala-
csony kalóriatartalmú 
étrenden élők 45,6 szá-

zalékánál sikerült elérni azt is, 
hogy elhagyhatták a diabétesz 
kezelésére használt gyógysze-
reiket. A kutatásba bevontak 
esetében fontos tényező volt 
az is, hogy a háziorvosi szol-
gálat személyzete hosszú tá-
von segítette őket abban, hogy 
súlycsökkenésük fennma-
radjon. Az Egyesült Királyság 
Diabétesztársasága által támo-
gatott programba 298 embert 
vontak be az egyetemek.

„A jelentős súlycsökkenés ke-
vesebb zsírt eredményezett a 
májban és a hasnyálmirigyben, 
lehetővé tette, hogy ezek a szer-
vek visszatérjenek normális mű-
ködésükhöz. A kutatásból az 

is kiderült, hogy a súlycsökke-
nés nemcsak a kettes típusú cu-
korbetegség jobb kezelésével áll 
kapcsolatban, a jelentős súly-
csökkenés hosszú távú remisszi-
ót eredményezhet” – magyarázta 
Roy Taylor, a Newcastle-i Egye-
tem professzora, a kutatás egyik 
vezetője. A remisszió alatt a 
szakemberek azt értik, hogy a 
vércukorszint alacsonyabb 6,5 
százaléknál (48 mmol/mol) ti-
zenkét hónapon át, és legalább 
két hónap az az idő, amikor már 
nincs szükség a kettes típusú cu-
korbetegség kezeléséhez szük-
séges gyógyszerre.

A 298 részvevő fele hagyo-
mányos kezelést kapott há-
ziorvosától, míg a másik felét 
egy súlycsökkentési programba 
vontak be, szintén a háziorvosi 

rendszerben. Ez a program ala-
csony kalóriatartalmú, de táp-
láló étrendet jelentett három-öt 
hónapon át, majd az élelmisze-
rek újbóli bevonását az étrend-
be és hosszú távú támogatást a 
súlycsökkentés fenntartására.

A szakemberek kimutatták, 
hogy a kettes típusú cukorbe-
tegség remissziója szorosan 
összefügg a súlycsökkenéssel. 
A 10–15 kilogrammot fogyók 
57 százalékánál és az 5–10 ki-
logrammot fogyók 34 százalé-
kánál tapasztaltak remissziót. 
A hagyományos kezelést ka-
pó kontrollcsoportban csak 4 
százaléknál érték el ugyanezt. 
Eredményeiket a szakemberek 
bemutatták a Nemzetközi Dia-
bétesz Szövetség Abu Dzabiban 
rendezett kongresszusán is.

A négyzetrács üres négyzeteibe úgy kell beírnunk a hi-
ányzó számokat, hogy mind a 9 sorban és 9 oszlopban 

megtalálható legyen 1-től 9-ig minden egyes szám, illetve 
a 9 kis négyzetben (blokkban) is szerepeljen 

az összes szám 1-től 9-ig.
Hozzávalók 4 személy-
re: 60 dkg csirkemell, 6 
evőkanál liszt, 3 evőkanál 
étkezési keményítő, 1 
evőkanál olaj, 2 tojás, 
csipet só, 1,5 teáskanál 
sütőpor, víz (kb. 1,5–2 
dl) bő olaj a sütéshez; 
a mázhoz: 1 dl ketchup, 
½ dl rizsecet, 1 dl méz, 
4 evőkanál pirított sze-
zámmag, 1 teáskanál 
csiliszósz vagy apróra vágott csili, ½ evőkanál szója-
szósz, 1 evőkanál kukoricakeményítő.

Elkészítése: A csirkemellet nagyobb darabokra vág-
juk. A lisztből, a keményítőből, a tojásból, az olajból, a 
sütőporból, illetve vízből sűrű palacsintatésztát készí-
tünk, végül megsózzuk. A húsdarabokat beleforgatjuk, 
és bő olajban kisütjük. Ezután elkészítjük a mázat a 
hozzávalókból, és beleforgatjuk a bundázott húsokat. 

Szezámmagos édes-savanyú csirke

Megszületett Giovanni Lo-
renzo Bernini olasz barokk 
szobrász.

Keszthelyen megszületett 
Schwarz Dávid, a kormá-
nyozható léghajó feltalálója. 
Találmányát Zeppelin vette 
meg.

Megszületett Pietro Mascag ni 
olasz zeneszerző, karmester 
(Parasztbecsület).

Elborult elmével meghalt 
Ferdinand de Lesseps fran-
cia mérnök és diplomata, a 
Szuezi- és a Panama-csator-
na építésvezetője.

Megszületett Louis Prima, 
a Just a Gigolo című dal 
szerzője.

Megszületett Szántó Piros-
ka festőművész, grafikus, 
író, kiváló és érdemes mű-
vész.

Világrekordot állított fel 
Johnny Weissmüller 150 
yardos (kb 140 m) gyors-
úszásban.

Az Electrolux szabadalmaz-
tatta a gázzal működő hűtő-
szekrényt.

Megszületett Fodor Sándor 
romániai magyar író, mű-
fordító.

A Japánok megtámadták a 
Hawaii-szigeteken lévő ame-
rikai támaszpontot, Pearl 
Harbort.

New Yorkban megszületett 
Harry Chapin zeneszerző, 
énekes.

Szabadalmaztatták 
a mikrohullámú sütőt.

Megszületett Tom Waits 
zeneszerző, zenész, színész 
(Rövidre vágva).

Megszületett Pitti Katalin 
szoprán operaénekesnő.

Megszületett Larry (Joe) 
Bird kosárlabda-játékos.

Megszületett Nagy Natá-
lia színésznő (Zimmer Feri, 
Csinibaba, L’art pour L’art 
társulat).

Útjára indult az Apollo–17, 
az utolsó űrrepülő, amely a 
Holdra szállt.

Megszületett Gyuriska 
János színész.

Meghalt Peter Carl 
Goldmark magyar szárma-
zású amerikai mérnök, 
az első széles körben hasz-
nált színes televízió meg-
építője.
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Ezen a napon

Recept Sudoku

Köszöntő
Köszöntjük Ambrus nevű olvasó-
inkat, valamint mindazokat, akik 
ezen a napon ünneplik születés-
napjukat.

Ambrus: Görög eredetű, az 
Ambrosziosz név rövidüléséből 
származik. Jelentése halhatatlan. 

Töltsön több időt azoknak a társasá-
gában, akiket szeret! Ehhez persze 
kénytelen lesz kompromisszumokat 
kötni, de megéri.

Ma bizony csak nehezen tudja kihar-
colni, amit akar. Szinte minden terü-
leten alkudozni kénytelen, és így sok 
kompromisszumot kell kötnie.

Mérleg

Ha megismerkedik valakivel és úgy 
érzi, akár komoly kapcsolat is kialakul-
hat Önök között, de nem akar semmit 
elkapkodni, ne engedje sürgetni 
magát!

Rák

A szerelmi kapcsolatok vagy egyál-
talán a szerelem témája most nem 
játszik központi szerepet az életében. 
Valami más foglalkoztatja, amit meg 
is fog oldani.

Bak

Párkapcsolatában engedje szabadon 
fantáziáját! Keressen új lehetősége-
ket, amikor együtt lehetnek, gyűjtse-
nek új közös élményeket!

Bika

Minden nőre hatással vannak a virá-
gok, az apró ajándékok. Ezt ne felejtse 
el, vagy juttassa kedvese eszébe, és 
élvezzék együtt a hatást!

Skorpió

Kiderülhet, hogy sokkal nagyobb fába 
vágta a fejszéjét, mint korábban gon-
dolta, de ha valóban fontos Önnek az 
ügy, ne hátráljon meg!

Oroszlán

Időnként szüksége van rá, hogy valaki 
irányítsa Önt. Bár egyedül is kiválóan 
meg tudná oldani a helyzeteket, jó ér-
zés néha letenni a felelősség súlyát.

Vízöntő

Akkor fogja igazán élvezni, hogy segít 
másoknak, ha előbb saját háza táján 
tesz rendet. Igenis fontos, hogy elége-
dett lehessen az életével.

Ikrek

Kíváncsiságának köszönhetően külö-
nös szerelmi kalandba keveredhet. Új 
élményei kikapcsolják, és végre nem 
agyal mindenen.

Nyilas

Ne engedje, hogy bűntudatot éb-
resszenek Önben olyan dolgokért, 
amelyek tényleg nem Önön múlnak, 
viszont vállalja a felelősséget az Önt 
érintő ügyekért!

Szűz

Ma a Mars különösen erősen hat Ön-
re, ezért nemcsak energiával lesz tele, 
de feszültséggel vagy akár haraggal is. 
Próbálja meg uralni erejét!

Halak

Kos
HoroszkópJelentős súlycsökkentéssel remisszió érhető el

Lehet megoldás

A felmérésben részt vevők felénél remissziót állapítottak meg

A súlycsökkentési programban részt vevő kettes típusú cukorbetegek 

mintegy 90 százalékánál elérték a betegség remisszióját 10–15 kilo-

gramm vagy annál nagyobb mértékű fogyással – derült ki a Newcastle-i 

és a Glasgow-i Egyetem kutatói által a The Lancet című tudományos 

folyóiratban közzétett tanulmányból.

Forrás: ezenanapon.hu
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