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csökkenést mutatott a szekvenciális terápiával
szemben (HR: 0,71; CI: 0,42-1,19; p = 0,19)
(4. ábra). A vizsgálat során mindkét kezelési
mód biztonságosnak és jól tolerálhatónak bi-
zonyult, és e szempontok alapján érdemi kü-
lönbség nem volt a két csoport között. Hypo -
glykaemia annak ellenére is csak elhanyagol-
ható mértékben fordult elő, hogy a terápia
számos esetben tartósan 6% alatti HbA1c-ér-
téket eredményezett.

ÖSSZEFOGLALÁS 

A VERIFY-vizsgálat bizonyította, hogy 2-es tí-
pusú diabéteszben a korai metformin + vil -
dagliptin kombináció alkalmazása a gli ké miás
kontroll javulását eredményezi a met formin-
monoterápiát követően szekvenciá lisan beve-
zetett vildagliptinkombinációval szem ben. Ez

a tanulmány 5 éves időtartama alatt 49%-os
relatív rizikócsökkenést mutatott a korai kom-
bináció javára az elsődleges terápiás cél meg-
hiúsulásának tekintetében (két egymást köve-
tő alkalommal a HbA1c-szint 7% feletti). Az a
megfigyelés pedig, hogy a vizsgálat 2. periódu-
sában – amikor mindkét csoport ugyanazon
kombinációs kezelést kapta – a megfelelő
glikémiás kontroll időtartama a korai kombi-
nációs csoportban szignifikánsan hosszabbnak
bizonyult, szintén alátámasztja a korai kombi-
náció hatékonyságát.
Összegezve megállapítható, hogy az újonnan
felfedezett 2-es típusú diabétesz esetén a
VERIFY-tanulmány számos új evidenciával
szolgált a korai kombináció versus szekvenci-
ális terápia kérdéskörének vonatkozásában,
és hogy a primer metformin + vildagliptin
kombináció eredményes és hosszú távon haté-
kony kezelés lehet ezen esetekben (5). 

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a Magyar Diabetes Társaság (MDT) és annak Családorvosi Munkacsoportja

online diabetológiai konzultáció lehetőségével szeretné segíteni az alapellátásban dolgozó kollégák munkáját. 

Az online konzultáció az MDT honlapon keresztül történne, ahol a háziorvos kolléga egy előzetes egyszeri gyors regisztrációt köve-

tően (amennyiben még nem MDT tag) kitölt egy rövid, csak a leginkább releváns adatokat tartalmazó kérdőívet betegéről és a fel-

merült kérdésről, vagy problémáról. Ezt egy diabetológus ugyanezen az online felületen megválaszolja, vagy kiegészítő kérdéseket

tehet fel és ezt követően ad tanácsot, mond véleményt. A kommunikáció csak ezen két orvos között zajlik, tehát gyakorlatilag te-

kinthető egy online vizit leegyszerűsített formájának, ahol természetesen javaslatadásra, vagy gyógyszerfelírásra nem lesz lehető-

ség, ennek ellenére vélhetően így is érdemi támogatást nyújthat a háziorvos kollégák és az általuk gondozott bete-

gek részére. A kezdeményezésünk során szerzett tapasztalatok a későbbiekben alapjául szolgálhatnak majd

a már régóta várt, TB finanszírozott online vizit/konzultáció megvalósításának.
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IRODALOM
Az irodalom megtalálható a szerkesztőségben, valamint a www.olo.hu weboldalon.
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