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A Magyar Diabetes Társaság elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, valamint a Magyar Diabetes Társaság Vezetőségéhez és
Közgyűléséhez, hogy támogassa a hazai Diabetes Genetikai Munkacsoport megalakítását a
Magyar Diabetes Társaság szervezetén belül.
A diabétesz genetikai hátterének feltárása nemcsak a kutatás, a betegség megelőzés
szempontjából került az érdeklődés középpontjába, de gazdasági szempontok okán is. A
cukorbetegség jelenleg még nem gyógyítható betegség, de a leggyakoribb 2-es típus
esetében a nagy nemzetközi vizsgálatok azt bizonyítják, hogy életmódi és gyógyszeres
beavatkozással az esetek közel felében a betegség manifesztációja vagy elmarad, vagy
ismeretlen ideig halasztódik. Miután a betegség manifesztációjakor már szövődmények is
vannak a korai időpontban történő felismerésnek, a hajlam felmérésének óriási a
jelentősége.
A betegség monogenikus formái között ismerünk olyanokat, ahol a kezelés megválasztása,
vagy éppen a gazdaságos kezelés kialakítása genetikai alapon sikeresebben történhetne.
A Munkacsoport vállalt feladata a mono- és poligenikus diabetes formák feltérképezéséhez
szükséges Génbankok kialakítása és a feldolgozáshoz szükséges Laboratóriumi kapacitás
kialakítása, a megfelelő módszerek honosítása és kimunkálása lesz.
A 2-estípusú cukorbetegség genetikai feltárása szervezett formában hazánkban még nem
történik, de az MDT támogatásával a dunántúli Diabétesz Génbank családgyűjtése megindult
és évek óta sikerrel folytatódik a Balatonfüredi Szívközpont Alapítvány szervezésében. Az 1es típus genetikai feldolgozása a pécsi és budapesti Gyermekklinikák gondozásában elindult
és már nemzetközi sikerekkel büszkélkedhet.
A fenti tevékenység mellett a Munkacsoport vállalja, hogy a jövőben szervezi a fiatal
diabetológusok hazai és külföldi genetikai képzését, illetve a diabetológiával foglakozó
kollégák körében a genetikai ismeretek terjesztését. Úgy tervezzük, hogy a diabetes
genetikájával foglalkozó irodalmat, cikkeket folyamatosan referáljuk a Diabetologia
Hungaricába és az MDT honlapjára.
E kérelem beadása előtt széleskörű felmérést végeztünk az MDT tagjai között, akik a
Munkacsoport megalakításának gondolatát támogatták és a felvállalt genetikai munka
elvégzését szükségesnek, sőt halaszthatatlannak tartották. Hazánkban már több olyan
genetikai érdeklődésű munkacsoport és laboratórium dolgozik, akiknek a tevékenységét
szervezve valós közelségbe kerülhet a diabétesz genetikai hátterének hazai felmérése.
Kérjük tehát, hogy a Magyar Diabetes Társaság fogadja be a Diabetes Genetikai
Munkacsoportot és emelje be nyilvántartott tagszervezetei sorába.
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