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15. Azon gondozott cukorbetegek száma, akik-

nél az elmúlt 2 évben, legalább 1 alkalommal, 

gyakorlott szemész által, tágított pupillával el-

végzett szemfenéki vizsgálat történt / gondozott 

cukorbetegek száma x 100. Célértéke 80%.
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KÉSZÍTETTE A HÁZIORVOSTANI SZAKMAI KOLLÉGIUM 

M ivel a cukorbetegséggel szövődött ter-

hesség számos anyai, magzati és újszü-

lött szövődmény veszélyével jár, va-

lamint a terhes cukorbetegek gondozása nagy 

tapasztalatot igényel és felelősséget jelent, in-

dokolt a cukorbeteg terheseket terhesdiabe-

tológiai központokban gondozni, ahol egyúttal 

rendelkezésre áll a szükséges szakkonzílium.

A SZÉNHIDRÁT-ANYAGCSERE VÁLTOZÁSA 
TERHESSÉG ALATT
A terhesség első trimeszterében az inzulini-

gény csökken, a vércukorszint ingadozóvá vá-

lik. Ennek hátterében egyrészt a terhesség 

által kiváltott hormonális változás, másrészt a 

koraterhességre jellemző émelygés, hányás mi-

att a szénhidrátbevitel csökkenése áll. A szén-

hidrát-anyagcsere labilitása olyan fokú lehet, 

hogy indokolttá teheti a terhes cukorbeteg 

hospitalizációját. A második trimeszterben az 

inzulinszükséglet fokozatosan nő, a terhesség 

16–18. hetére eléri a terhesség előtti szintet, 

majd a terhesség végére annak 2-3-szorosát. 

Az inzulinszükséglet hetente 6-7%-kal nő. A 

szülést követően az inzulinszükséglet roha-

mosan, néhány napon belül a terhesség előtti 

szintre, sőt gyakran az alá (főleg ha a terhesség 

előtt nem volt teljesen normoglikémiás a be-

teg) csökken.

Mindezen változások megkövetelik, hogy a 

terhesség alatt a cukorbeteg nő 1-2 hetente 

jelenjen meg diabetológiai ellenőrzésen. Fon-

tos továbbá, hogy a cukorbeteg nő terhessé-

gét megfelelő terhesdiabetológiai központban 

gondozzák.

AZ INZULINSZÜKSÉGLET SZOKÁSOSTÓL 
ELTÉRŐ VÁLTOZÁSA TERHESSÉG ALATT
1. A terhesség második és harmadik tri-

meszterében bekövetkező inzulinszükség-

let-csökkenésnek fontos figyelemfelhívó 

szerepe van. Ez lehet az első jele a méhak-

tivitás fokozódásának, ezáltal a fenyegető 

Diabéteszes terhesek 
gyógyszeres kezelése
A cukorbetegséggel szövődött terhesség az egyik leggyakoribb terhességi 
komplikáció. A cukorbetegség prevalenciájának növekedésével és a terhesség 
vállalásának későbbi életkorra való kitolódásával a cukorbetegséggel szövődött 
terhesség gyakoriságának növekedésére lehet számítani. 

Bitó Tamás
SZTE ÁOK, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
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vetélésnek, koraszülésnek. A lepényi hor-

montermelés csökkenésének, a magzat ká-

rosodásához, akár méhen belüli elhalásához 

vezető lepényelégtelenségnek is fontos fi-

gyelmeztető jele lehet. Ezekre mindig gon-

dolni kell, ha az inzulinszint csökkenését 

észleljük.

2. Természetesen ellenőrizni kell a terhes di-

étáját, inzulindózisait, fizikai aktivitását. Min-

dig meg kell kérdezni, hogy a cukorprofil el-

téréseit szerinte mi okozhatta, célszerű, ha 

ezeket fel is jegyzi önellenőrzési naplójában. 

Hypoglikémiát okozhat, ha pl. később evett, 

többet mozgott, vagy valami miatt több inzu-

lint adott be az előírtnál. Hyperglikémiát okoz-

hat, ha többet evett, illetve magasabb glikémi-

ás indexű ételt fogyasztott, kevesebbet moz-

gott (pl. fenyegető vetélés, illetve koraszülés 

miatti ágynyugalom) a szokásosnál.

3. A terhesség alatt alkalmazott egyéb gyógy-

szeres kezelés is hatással lehet a szénhidrát-

anyagcserére, ezáltal az inzulinszükségletre. 

Ilyen pl. a fenyegető koraszülés megelőzésére 

alkalmazott béta-mimetikum, illetve a respirá-

ciós distressz-szindróma (RDS) profilaxisára al-

kalmazott szteroidkezelés. Ezért célszerű mag-

néziumot alkalmazni, amennyiben tokolízisre 

van szükség, illetve ambroxolt vagy bromhexi-

net alkalmazni RDS-profilaxis céljából.

A PREKONCEPCIONÁLIS GONDOZÁS 
JELENTŐSÉGE, FELADATA
1. A normoglikémiára való törekvés a magza-

ti fejlődési rendellenességek megelőzésének 

kulcsa. Fontos, hogy a terhesség optimális, azaz 

normoglikémiás anyagcsere-állapotban követ-

kezzen be. Ennek feltétele, hogy a fogamzó-

képes korú nő szénhidrát-anyagcseréje meg-

felelő módon legyen beállítva, valamint hogy 

minden vizit során érdeklődjünk az esetleges 

terhességvállalási szándékról. A terhesség vál-

lalása előtt már néhány hónappal szükséges a 

normoglikémia fennállása, célszerű elkezdeni 

a folsav, valamint a magnézium adását. Előbbi 

a velőcsőzáródási rendellenességek (spina bi-

fida, meningomyelokele, anencephalia) meg-

előzésében (folsav hiányában felszaporodik a 

homocystein), utóbbi a spontán vetélés kivé-

désében játszik szerepet. A magnéziumot cél-

szerű B6 vitaminnal (pyridoxine) együtt adni, 

mely segít a koraterhességi hányinger csökken-

tésében, ami különösen fontos egy inzulinnal 

kezelt terhes esetén. Amennyiben a terhesség 

normoglikémiás (az elmúlt 4–6 hét átlagos vér-

cukorszintjét tükröző HbA1c <6%) anyagcse-

re-állapotban következik be és a normoglikémi-

át sikerül fenntartani a terhesség első trimesz-

terében, úgy a magzati fejlődési rendellenes-

ség kockázata 2-3%, azaz nem magasabb, mint 

egészséges terhesek esetén. Úgy lehet kalku-

lálni, hogy a HbA1c minden egyes százaléknyi 

növekedése megduplázza a magzati fejlődé-

si rendellenesség kockázatát. Azaz 7% HbA1c 

esetén 4–6%, 8% HbA1c esetén 8–12%, míg 

9% HbA1c esetén meghaladja a 15%-ot a mag-

zati fejlődési rendellenesség kockázata. Ezen 

belül ha a cukorprofil kiegyensúlyozott, akkor 

a magzati fejlődési rendellenesség kockázata a 

megadott tartományon belül inkább az alacso-

nyabb értékhez közelít, míg erősen ingadozó 

cukorprofil esetén inkább a felső határértékek-

kel kell kalkulálni. A terhesség vállalására akkor 

adjuk meg a „startjelet”, ha legalább 1-2 hónap-

ja normoglikémia áll fenn. Egyes esetekben a 

beteg és orvosa együttes erőfeszítése ellenére 

hosszabb idő alatt sem sikerül elérni a célként 

kitűzött normoglikémiát. Ilyen esetben a nor-

moglikémiát megközelítő egyénileg meghatá-

rozott célérték elérésekor megkaphatja a beteg 

a „startjelet”, de csak a kellő tájékoztatás után. 

Célszerű, ha ilyenkor a terhesdiabetológiai köz-

pont szakorvosa határozza meg az egyéni célér-

téket, illetve adja meg a kockázatokat mérle-

gelve a „startjelet” a terhesség vállalására.

Ha a nem tervezett terhesség esetén a kora-

terhességi HbA1c eléri a 9%-ot, akkor a terhes 

nő kérésére orvosi indikáció (magzati fejlődési 

rendellenesség kockázata >10%) alapján meg 

lehet szakítani a terhességet.

2. Elengedhetetlen a terhességet tervező 

nő egészségi állapotának felmérése, a diabetes 

mellitus esetleg már kialakult szövődményei-

nek kivizsgálása, a terhességvállalás esetleges 

ellenjavallatának fennállása esetén annak meg-

konzultálása a terhessel. Célszerű, ha már a 

terhesség vállalása előtti kivizsgálás megfelelő 

terhesdiabetológiai központban történik, ahol 

lehetőség nyílik a szükséges szakkonzíliumokra 

is, egyúttal könnyebben megnyerhető a terhes 

nő együttműködése.

3. Az egyéb társuló betegségek miatt alkal-

mazott gyógyszeres kezelés átértékelése: pl. 

magasvérnyomás-betegség kezelésére alkalma-

zott angiotenzin-konvertáló enzim(ACE)-gát-

lók szedése terhesség alatt ellenjavallt, átállí-

tás szükséges.

4. A terhességet tervező nő diétára és cukor-

betegségre vonatkozó ismereteinek gyarapítása. 

A terhességet tervező nőt elméletben is fel kell 

készíteni a terhesség alatti szénhidrátanyagcse-

re-változásokra, ugyanakkor gyakorlatban is fel 

kell vértezni a szénhidrát-anyagcsere ingado-

zásainak elhárítására. Ez a terhesdiabetológiai 

szakambulanciák feladata, ahol nagy számban 

gondozzák a terhes cukorbetegeket.

5. A terhességet tervező nő együttműködésé-

nek megnyerése.

Természetesen a normoglikémia fenntartásá-

ra nem csak az első trimeszterben kell töreked-

ni, hanem az egész terhesség során, hiszen ez 

a kulcsa az anyai, magzati és neonatális szövőd-

mények megelőzésének.

6. A terhesgondozást és szülés levezeté-

sét végző terhesdiabetológiai centrum ki-

választása.

1-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ESETÉN
1. Terhesség alatt humán inzulin adása javasolt 

hagyományos intenzív inzulinkezelés formájá-

ban: nappalra 3x rövid hatású inzulin, éjszaká-

ra bázis-inzulin adása. Előfordul, hogy nappalra 

is szükséges bázis-inzulin. Egyes esetekben az 

éjszakai bázis-inzulin mellett nem sikerül kivé-

deni a reggeli hyperglikémiát, mivel az éjszakai 

inzulindózis emelése hajnali hypoglikémiához 

vezet. Ilyen esetekben mindig egyedileg kell 

mérlegelni, hogy az inzulinadás és az utóvacso-

ra idejének, valamint az utóvacsora szénhid-

ráttartalmának és glikémiás indexének módo-

sítása, vagy rövid hatású inzulinra való átváltás 

szükséges.

2. Inzulinanalógok (lispro, aspart) alkalma-

zása terhesség alatt nem javasolt. Bár egyes 

tanulmányok arról számoltak be, hogy az in-

zulinanalógok nem jutnak át a méhlepényen, 
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így nincs magzati károsító hatásuk, azonban 

egyrészt terhesség alatti alkalmazásukról még 

viszonylag kevés a tapasztalat, másrészt az in-

zulinanalógok alkalmazása elsősorban azoknak 

való, akik aktívabb, flexibilisebb életvitelt él-

nek, a fix mennyiségű és időpontú étkezések 

nem felelnek meg az életritmusuknak. Ter-

hesség esetén azonban fontos, hogy a beteg 

lehetőleg nyugodt, kiegyensúlyozott életrit-

must folytasson, mely mellett könnyebb a 

feltétlenül szükséges normoglikémiát elérni. 

Az ultragyors hatású inzulinanalógok terhes-

ség alatti alkalmazása azért is veszélyes, mert 

egy esetleges koraterhességi hányás miatt a 

betegnek nem marad ideje kivédeni a hypog-

likémiát. Célszerű az inzulinanalóg-terápiáról 

való átállítás még a terhesség tervezésekor, 

ezáltal elkerülve az átállásból adódó szén-

hidrátanyagcsere-labilitást a magzati fejlődési 

rendellenességek kialakulása és a retinopathia 

diabetica progressziója szempontjából kritikus 

koraterhességben.

3. Inzulinpumpa a napjában többször alkal-

mazott inzulinkezelés alternatívájaként megfe-

lelően megválasztott betegek esetén alkalmaz-

ható. Terhesség alatti alkalmazására viszonylag 

ritkán kerül sor. Mivel pumpa–inzulinként az 

ultragyors hatású inzulinanalógok váltak be, a 

terhesség alatti inzulinpumpa-kezelés csak ak-

kor indokolható, ha a hagyományos intenzív in-

zulinkezeléssel nem érhető el normoglikémia.

2-ES TÍPUSÚ CUKORBETEGSÉG ESETÉN
Amennyiben a diéta önmagában nem elégsé-

ges a normoglikémia eléréséhez, úgy inzulin-

kezelésre való beállítás szükséges. Terhessé-

get tervező 2-es típusú cukorbeteg nőt cél-

szerű eleve inzulinkezelésre beállítani. Orá-

lis antidiabetikum szedése az esetleges mag-

zatkárosító hatás miatt ellenjavallt.

A CUKORBETEGSÉG SZÖVŐDMÉNYEINEK 
GYÓGYSZERES KEZELÉSE
1. A retinopathia diabetica kezelése az első tri-

meszterben alkalmazott calcium dobesilate-tal 

mindig az előnyök és kockázatok mérlegelésé-

vel történik. A második és harmadik trimesz-

terben a lepényi keringés javítására is adható, 

különösen a magzat növekedésének lemaradá-

sa (IUGR: intrauterine growth restriction) ese-

tén terápiás célból, vagy megelőző méhen be-

lüli magzati elhalás esetén profilaktikus célból. 

A proliferatív retinopathia a terhesség vállalásá-

nak ellenjavallatát képezi, míg microaneurysma 

esetén lézerkezelés és/vagy gyógyszeres keze-

lés alkalmazása indokolt.

2. Microalbuminuria esetén verapamil adása 

nephroprotectív céllal még normotenzió ese-

tén is javasolható, míg súlyos nephropathia di-

abetica a terhesség vállalásának ellenjavallatát 

képezi.

3. A magasvérnyomás-betegség kezelésé-

re elsősorban methyldopa, dihydralazine, 

nifedipine vagy verapamil hatóanyagú sze-

rek javasolhatóak.

A SZÉNHIDRÁT-ANYAGCSERE VEZETÉSE 
A SZÜLÉS ALATT
A szülés alatti szénhidrátanyagcsere-vezetés 

speciális tapasztalatot igényel. A vajúdás alatt 

a terhes már szájon át nem fogyaszt semmit, 

a szénhidrátbevitel infúzió formájában törté-

nik. A méhösszehúzódások egyre erősödnek, 

sűrűsödnek, és időtartamuk is egyre hos-

szabb, ezáltal a méhizomzat glukózfelhaszná-

lása is egyre nő. Érthető, hogy a szénhidrát-

anyagcsere labilisabbá válik a vajúdás során, 

mint korábban bármikor a terhesség alatt. A 

vajúdás alatti hypoglikémia az anya és a mag-

zat életét fenyegeti, szekunder fájásgyenge-

séghez, a vajúdás elhúzódásához vezet, míg 

a hyperglikémia magzati hyperinzulinémiát 

okoz, mely az újszülöttnél a hypoglikémia-

hajlamot növeli, ezzel is nehezítve az újszü-

lött méhen kívüli élethez való adaptációját. A 

szénhidrát-anyagcsere egyensúlyban tartásá-

nak elengedhetetlen feltétele a szoros anyag-

cserekontroll, azaz a vércukorszint óránkén-

ti (további soron kívüli vércukormérésre is 

szükség lehet) ellenőrzése, ettől függ a szén-

hidrátbevitel változtatása, ezért a szénhidrát-

anyagcsere szülés alatti vezetésében megfe-

lelő tapasztalattal rendelkező orvos jelenlé-

te a vajúdás során nélkülözhetetlen. A vajú-

dás alatti szénhidrát-

anyagcsere vezetésére 

két módszer alkalmaz-

ható, melyek közül az 

ebben jártas diabeto-

lógus egyedi mérlege-

lés alapján választja ki, 

hogy az adott esetben 

melyik az optimális:

– Rövid hatású in-

zulin subcutan adá-

sa mellett glukózinfú-

zió alkalmazása, mely-

nek cseppszáma, illetve 

esetleges szünetelteté-

se, valamint a további 

reguláris inzulindózisok 

meghatározása az aktu-

ális óránkénti kapilláris-

vércukorértéktől függő-

en történik.

– Folyamatos glu-

kóz + inzulin + káli-

um (GIK) infúzió alkal-

mazása: 1000 ml 5%-os 

dextróz + 10E rövid ha-

tású inzulin + 1g káli-

um infúziója 100ml/óra 

sebességgel.

Mind a vajúdás 

alatt, mind császár-

metszés esetén a pe-

rioperatív szakban csak rövid hatású inzu-

lint célszerű alkalmazni.

A SZÉNHIDRÁT-ANYAGCSERE VEZETÉSE 
A GYERMEKÁGYBAN ÉS A SZOPTATÁS ALATT
A szülés után a méhlepény hormonterme-

lésének megszűntével rohamosan csök-

ken – 3-4 nap alatt felére-harmadára – az 

inzulinszükséglet. Ilyenkor a legnagyobb 

veszélyt a hypoglikémia jelenti, aminek 

elkerülése érdekében úgy csökkentjük az 

inzulindózist, hogy a beteget lehetőleg a 

normoglikémia felső határán tartjuk. Ezt, 

valamint a laktáció megindulását szolgálja a 

szénhidrátbevitel emelése is. Természete-

sen ez is megfelelő jártasságú diabetológus 

közreműködését és rendszeres vércukor-

ellenőrzést kíván.
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vashiányról vagy másodlagos vasanyagcsere-za-

varról van-e szó. Nem különíti el a két kórfor-

mát a vérszegénység, az MCH és MCV és a 

szérum-vas csökkent értéke. Ezek mind a két 

kórképben egyformák. Az elkülönítésben segít 

az, hogy a TVK vashiányban emelkedett, dis-

sziderózisban normális, vagy inkább csökkent. 

A transzferrin vastelítettsége mindkét kórfor-

mában csökken, de vashiány mellett szól, ha 

a szaturációs koefficiens 0,16 alatt van. Gyul-

ladás vagy tumor okozta vérszegénységben a 

transzferrin vastelítettsége általában 0,16–0,26 

között van, tehát nem olyan kifejezett, mint 

vashiányban.

Vashiányban a szérum-ferritin-koncentráció 

csökken. Ha a szérum-ferritin 20–30 µg/l kö-

zött van, akkor fel kell vetnünk a vashiány lehe-

tőségét, további vasanyagcsere-vizsgálatot kell 

végeznünk a hiposziderózis tisztázására. Húsz 

µg/l alatti ferritin koncentráció a vashiány nagy 

valószínűségét jelzi. Ha a ferritin-koncentráció 

10 µg/l alatt van, a vashiány egyértelmű.

ACD-ben a ferritin-koncentráció normális, 

vagy emelkedett. Ötven µg/l feletti szérum-

ferritin-koncentráció gyakorlatilag kizárja a 

vashiányt, még abban az esetben is, ha a be-

teg vérszegény és a szérum-vas-koncentráció 

csökkent.

Kissé bonyolultabb a helyzet, ha a vashiány 

dissziderózissal szövődik. Ilyen kombinált va-

sanyagcsere-zavarral találkozunk, például vérző 

vastagbéltumor esetén. A daganatos betegség 

dissziderózist és ACD-t okoz, a daganat vérzé-

se pedig vashiányossá teszi a daganatos beteg-

ségben szenvedőt. Az ilyen példában az elkü-

lönítés nem egyszerű, de a következők segíte-

nek: Vashiány mellett szól:

1. Ha a daganatos betegben 

gasztrointesztinális vérzés bizonyított 

(Weber-pozitivitás, gasztroszkópia, 

kolonoszkópia).

2. Ha a szérum-vaskoncentráció jelentősen 

csökkent (pl. 2–4 µmol/l).

3. Ha a transzferrin-koncentráció emelkedett 

(>60 µmol/l).

4. Ha a transzferrin vastelítettsége 0,16 

alatt van.

5. Ha a ferritin-koncentráció 30 µg/l alatt van.

A legérzékenyebb vizsgálat, amellyel el tud-

juk különíteni a két kórformát, a vasfelszívó-

dás meghatározása. Már említettük, hogy az 

ACD kialakulásának legkorábbi szakaszában a 

HAMP csökkenti a vas felszívódását a nyom-

bélben. A csökkent vasfelszívódás a gyulladá-

sos folyamat teljes időtartamában fennmarad. 

Ezzel szemben vashiányban minden esetben 

fokozott a vas felszívódása. Így aztán könnyen 

elkülöníthető a hipo- és dissziderózis.

Tumoros betegségben, krónikus gyulladás-

ban, immunbetegségben, krónikus vese- és 

májbetegségben minden esetben kialakul a 

dissziderózis, illetve az ACD. Ezért ha e be-

tegek vérszegények, ennek hátterében min-

den esetben ott van a vasanyagcsere-zavar. Ha 

emellett vashiányt is feltételezünk, ezt csak 

a fenti részletes kivizsgálással bizonyíthatjuk. 

Vasat csak abban az esetben adhatunk például 

tumoros betegnek, ha egyértelműen tudtuk bi-

zonyítani a dissziderózis és a vashiány együttes 

fennállását. Bizonytalan esetben inkább fordul-

junk hematológushoz.

Gyakran észleljük a vashiány és dissziderózis 

együttes meglétét rheumatoid arthritisben. A 

másik ilyen gyakori példa a krónikus veseelég-

telenségben kialakult ACD, valamint a hemo-

dialízis, illetve eritropoetin terápia hatására ki-

alakult vashiány együttes fennállása. Így a kró-

nikus betegség okozta anémiák közül RA-ban 

és hemodializált krónikus vesebetegben kerül 

sor leggyakrabban vasterápiára az alapbetegség 

kezelése mellett.

Daganatos betegségben nő a szérum-ferritin-

koncentráció. Az emelkedés mértéke – japán 

szerzők szerint – a daganat nagyságától, a be-

tegség kiterjedtségétől függ. In situ méhkar-

cinómás betegekben például a szérum-ferri-

tin-koncentráció átlagértéke 60 µg/l körül van. 

Az I–II. stádiumú betegek csoportjában ez az 

érték már 100 µg/l körül, a III. stádiumú be-

tegek csoportjában pedig 140 µg körül mozog 

(széles határok között). A szérum-ferritin-kon-

centráció több száz µg/litert is elérhet. Ha a da-

ganatot eltávolítják, már a korai poszt-operatív 

szakban a szérum-ferritin 70 µg/l köré csökken. 

Recidiva esetén újra megemelkedik a szérum-

ferritin szintje. Ugyanezt az összefüggést mu-

tatták ki német szerzők mieloid leukémiás be-

tegek vizsgálatakor. A vasanyagcsere változása 

akár meg is előzte a leukémia teljes remisszió-

ját, illetve relapszusát. A vasanyagcsere és a vér-

szegénység aktuális állapota, a kóros eltérések 

foka jól tükrözi mind a daganatos, mind a gyul-

ladásos betegség aktuális állapotát.

Ganz és munkatársai ugyanezt az összefüg-

gést igazolták a HAMP-szint változása kapcsán 

is. Ahogy arról már volt szó, a hepcidin antimik-

robiális peptid irányítja gyulladásban, infekció-

ban, daganatos betegségben a vasanyagcserét és 

a vérképzést. A fenti betegségekben a HAMP-

szint magas, míg a daganat eltávolítása, illet-

ve remisszió esetén a HAMP-szint csökken. A 

HAMP-szint emelkedése a vasanyagcsere-zavar 

súlyosbodását, csökkenése pedig a vasanyagcse-

re-zavar mérséklődését vonja maga után.

A fentiek bizonyítják azt is, hogy ezekben az 

esetekben a hematológiai eltérések az alapbe-

tegség következményei. Ebből egyenesen adó-

dik, hogy önmagában a vasháztartás zavara, il-

letve a vérszegénység nem gyógyítható, csak az 

alapbetegség kezelése vagy gyógyítása vezet a 

vérképzőszervi eltérések megszűnéséhez.

TERÁPIA
A krónikus betegséghez társult vérszegénysé-

get az alapbetegség kezelése, gyógyítása révén 

szüntethetjük meg. Ha a krónikus gyulladás 

meggyógyul, ezzel párhuzamosan normalizá-

lódik a HAMP-produkció, megszűnik a vas-

anyagcsere-zavar, és végül megszűnik a vér-

szegénység is. Ha a daganatot sikerül teljesen 

eltávolítanunk, szintén megszüntethetjük az 

ACD-t. A cél tehát az alapbetegség – a kiváltó 

ok – mielőbbi megszüntetése. Ha ez nem le-

hetséges (pl. inoperábilis tumor), a beteg élet-

minőségének javítása céljából szükséges a vér-

szegénységet kezelni.

Vérátömlesztést csak abban az esetben sza-

bad adni, ha a vérszegénység következtében 

súlyos vagy az életet veszélyeztető tünetek 

észlelhetők. Például ischaemiás szívbetegnél 

az anémia súlyosbodása miatt angina alakul ki. 

Jelentős nehézlégzés, fulladás, tachycardia, az 

anémiára visszavezethető elesett általános álla-

pot, erős szédülés, ájuláshajlam lehet a transz-

fúzió indikációja. A kondíció javítása, a beteg 

„erősítése” azonban soha nem jelenti a vérát-

ömlesztés szükségességét.

Krónikus betegségekben (leggyakrabban kró-

nikus vesebetegségekben) csökken az eritro-

poetin-koncentrációja. Ilyen esetben eritropo-

etin adása drámaian emelheti a hemoglobin-

koncentrációt, a hematokrit-értéket és a vö-

rösvérsejtszámot. Az esetek jó részében azon-

ban az eritropoetin-szint normális, vagy éppen 

emelkedett. Ilyen esetekben az eritropoetin 

adása felesleges és ineffektív. Tehát az eritro-

poetin-terápiát minden esetben meg kell, hogy 

előzze a beteg eritropoetin-koncentrációjának 

meghatározása.

A vasanyagcsere-zavar fennállása miatt króni-

kus betegség okozta anémiában szükségtelen 

és káros a vas adása. Igen gyakori hiba, hogy 

ezekben a betegségekben az orvos az anémia, 

a csökkent szérum-vas-koncentráció láttán el-

rendeli a vas adását. Kontrollvizsgálatra vissza-

rendelve a beteget, a kolléga erősen csodálko-

zik, hogy nem javult a „vérkép”, sőt egyes ese-

tekben akár még romlik is. Ilyenkor vasfelszí-

vódási zavarra gondol, és vénás vaskészítményt 

ad. Ezzel újabb hibát követ el, mert mint lát-

tuk, vas adásával ezekben a kórállapotokban a 

vérszegénység nem gyógyítható. Krónikus be-

tegség gyanúja és vérszegénység, valamint hi-

poferrémia együttes fennállása esetén részle-

tes vasanyagcsere-vizsgálatokat követően és a 

vashiány egyértelmű bizonyítása után szabad 

csak vasat adni a betegnek. Dissziderózisban 

adott vas tovább növeli az amúgy is túlterhelt 

és blokkolt vasraktárakat.

Egyértelmű vashiánybetegségben is, ha in-

terkurrens, lázzal járó infekció, gyulladás lép 

fel, a vasterápiát meg kell szakítani. A láz, illet-

ve a gyulladás megszűnte után lehet csak újra 

kezdeni a vas-szubsztitúciót.

IRODALOM
1. Ganz T. és mtsai.: Curr. Opin. Hematol. 2004;11:251.

2. Gurlanik J. M. és mtsai.: Blood, 2004;104:2263.

3. Chaves P. H. M. és mtsa.: J. amGeriatr. Soc. 

2002;59:1257.

morvos0611.indd   30morvos0611.indd   30 11/28/2006   5:34:51 PM11/28/2006   5:34:51 PM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E9007400720065002000610020006A006F006200620020006E0079006F006D00740061007400E1007300690020006D0069006E0151007300E90067002000E9007200640065006B00E900620065006E0020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [1984.252 2834.646]
>> setpagedevice




