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Szívbetegségek 

• Ritka (gyakoriság: 1%) 

• Szerzett rheumás szívbetegségek visszaszorultak 

• Congenitalis vitiumok száma csökkent 

• Akut ischaemiás szívbetegségek gyakorisága nő (szülési 
életkor kitolódása, dohányzás) 

• Komoly rizikó mind az anya, mind a magzat számára 
(anyai halálozás 10%-a) 

• Praeconceptionalis gondozás 

• Interdisciplinaris team 



NYHA klasszifikáció 

• I. csoport: a megszokott fizikai tevékenység mellett 

tünetmentesek 

• II. csoport: pihenéskor tünetmentesek, de a szokásos 

megterhelés mellett tünetek (fáradtság, fulladás, palpitatio, 

angina) jelentkeznek 

• III. csoport: pihenéskor tünetmentesek, de már kisebb 

terhelés esetén is tünetek mutatkoznak 

• IV. csoport: teljes fizikai nyugalomban is a decompensatio 

jeleit mutatják 



Terhesség alatti megfontolások 

• I-II. csoport (a betegek 80%-a): pihenő életmód, korlátozott, könnyű 

házimunka, sószegény diéta, vérkép kontroll, decompensatio jelei 

esetén hospitalisatio 

• III. csoport: a szívelégtelenség veszélye jelentős (15%-os halálozás), 

terhességmegszakítás mérlegelendő 

 ágynyugalom, szoros kardiológiai ellenőrzés, cardialis 

decompensatio tünetei esetén a szülésig kórházi megfigyelés 

• IV. csoport: az első trimeszterben a terhesség megszakítása javasolt 

 folyamatos kórházi kezelés 

• Szívbillentyű-beültetés után anticoagulans terápia (heparin) 



Anyai halálozás kockázata 

• A csoport (halálozás 1% alatt): 

 pulmonalis/tricuspidalis billentyű betegsége 

 állati eredetű vagy humán műbillentyű 

 mitralis insuffitientia, aorta insuffitientia 

 mitralis stenosis (NYHA I-II. csoport) 

 bal-jobb shunt 

• B csoport (halálozás 5-15%): 

 mitralis stenosis (NYHA III-IV. csoport), illetve pitvarfibrillatióval 

 mesterséges műbillentyű 

 aortastenosis 

 coronariabetegség, lezajlott myocardialis infarctus 

• C csoport (halálozás 25% felett): 

 pulmonalis hypertonia (Eisenmenger-syndroma) 



Magzati kockázatok 

• Magzati növekedési retardatio, antepartum magzati 

veszélyállapot gyakoribb (cyanosis) 

• Congenitalis szívbetegség kockázata az utódban 5-10% 

(congenitalis aortastenosis, coarctatio esetén 20%) 

• A szülőknél fennálló szívbetegség esetén magzati 

echocardiographia a 20.héten 

• A terhesség harmadik trimeszterében szoros magzati 

állapotdiagnosztika 



Szülésvezetés 

• Szülésvezetés módja: kardiológussal konzultálva 

• Strukturális szívbetegségben szülés alatt endocarditis 

profilaxis (ampicillin, amoxicillin) 

• A kitolási szak megrövidítése vacuumextractióval 

• Epiduralis analgesia (SPA hypotensiv) 

• Vérveszteség minimalizálása 

• Oxytocin adható (ergotamin-készítmény ellenjavallt) 

• III-IV. csoport: elektív császármetszés egyidejű 

tubasterilisatióval 



Peripartalis cardiomyopathia 

• Dilatativ cardiomyopathia a terhesség utolsó hónapjában vagy a 

szülést követő 5 hónap során 

• 1:3000/4000 élveszülés 

• Hátterében egyéb szívbetegség nem igazolható 

• Echocardiographia: bal kamra tágulat, bal kamrai EF<45% 

• Pangásos szívelégtelenség (CHF) tünetei 

• Szövettanilag kiterjedt szívizomfibrosis 

• Oka nem ismert (immunológiai, vírus) 

• Az esetek 20%-a fulmináns (szívtransplantatio), 30-50%-ában 

részleges gyógyulás, a többi esetben csaknem teljes gyógyulás 

• Ismétlődési kockázat 20-50% 

• Kezelés: mint nem terhesekben (sószegény étrend, diureticum, ACE-

gátlók helyett hydralazin, digoxin, LMWH) 



Ischaemiás szívbetegség 

• Ritka (gyakoriság: 1:10000) 

• Ergotamin-készítmények, bromocryptin fokozza a 

kockázatát 

• Akut myocardialis infarctus (AMI) kezelése: mint nem 

terhesekben 

• PTCA stent beültetéssel 

• Szülésvezetés: császármetszés vagy hüvelyi szülés EDA-

ban 

• Korábbi AMI: praeconceptionalis gondozás 

• Súlyos kamrai dysfunctio jelenlétében terhesség vállalása 

nem tanácsos 



Asymptomás bacteriuria 

• 105 csíraszám/ml felett (döntően E.coli) 

• Gyakoriság: 2-10% (mint nem terhes állapotban) 

• Szövődményes cystitis, pyelonephritis gyakoribb, főleg a II-III. 

trimeszterben (dilatatio, pangás) 

• Anaemia, terhességi hypertonia, koraszülés, IUGR kockázata 

fokozott 

• Hajlamosító tényezők: idősebb anyai életkor, multiparitás, hátrányos 

szociális helyzet, diabetes mellitus, húgyúti obstrukció, hypertonia 

• Szűrés: vizeletüledék, dipstick, dipslide vagy vizelettenyésztés 

lemosás utáni középsugárból mindhárom trimeszterben 

• Célzott antibiotikum kezelés 

• Kontroll: havonta, szülés után 6 héttel, majd 2 évig 3 havonta 

• Postpartum vese UH: kiújuló asymptomás bacteriuria, akut 

pyelonephritis, hathetes kontrollnál ismét bacteriuria 



Pyelonephritis gravidarum 

• Gyakorisága 1-2%, praedilectiós hely: jobb vese 

• 90% E.coli 

• Tünetek: hidegrázás, láz, hányinger, hányás, deréktáji fájdalom 

• Szövődmények: anaemia 25%, ARDS 2%, septicus shock, 

koraszülés, IUGR 

• Diagnosis: vizelettenyésztés (lezárt vese esetén negatív), vese UH 

• Kezelés: célzott antibiotikummal 2 hétig parenteralisan, majd 4-6 

hétig per os (penicillin, cephalosporin), lázcsillapító, görcsoldó, bő 

folyadékfelvétel, ellenoldalra fektetés 

• Vesepangás: tehermentesítő uretercatheter („double-J”) vagy 

percutan nephrostomia 

• Recidíva 60% (fenntartó antibiotikum kezelés a szülést követő első 

hét végéig), szülést követően urológiai kivizsgálás 



Akut veseelégtelenség 

• Gyakorisága 0,01% 

• Okok: praeeclampsia-eclampsia, akut vérzés 

(lepényleválás, placenta praevia, uterusruptura, atonia), 

septicus abortus, magzatvíz-embolisatio, halott magzat 

syndroma, incompatibilis transfusio, akut 

glomerulonephritis, terhes méh okozta húgyúti obstrukció 

• Súlyos vér- és volumenveszteség: tubularis necrosis, 

corticalis necrosis 

• Kezelés: alapbetegség kezelése, peritonealis dialysis, 

haemodialysis (naponta alkalmazott rövidebb kezelések) 



Krónikus veseelégtelenség 

• Okok: diabetes, hypertonia, krónikus glomerulonephritis, polycystás 
vesebetegség 

• Szövődmények terhességben: rárakódásos praeeclampsia, anaemia, 
spontán vetélés, koraszülés, IUGR 

• Terhesgondozás: vérnyomás, proteinuria (24 órás), vesefunkció 
szoros ellenőrzése, bacteriuria szűrése, magzati állapotdiagnosztika 

• Kezelés: fehérjemegszorítás nem javasolt, anaemia esetén 
rekombináns EPO (de hypertonia!), dialysis (peritonealis- vagy 
haemodialysis) 

• Normotonia és normális vesefunkció esetén a prognózis 
szövődménymentes terhességre jó 

• Rárakódásos praeeclampsia, illetve lepényleválás hiányában a 
terhesség nem rontja az állapotot (vesefunkciós paramétereket) 



Vesetransplantatiót követően fogant terhesség 

• Anyai szövődmények: hypertonia-praeeclampsia 30%, vesefunkció 
romlása 15%, májfunkcióromlás, hyperglycaemia, diabetes, 
leukopenia, tuberculosis, sepsis, allograftkilökődés, anyai halál 

• Magzati szövődmények: koraszülés, IUGR 

• Terhesgondozás: praeeclampsia irányában observatio, máj- és 
vesefunkció, vérkép szoros ellenőrzése, bacteriuria szűrése, magzati 
állapotdiagnosztika 

• Fájásgyengeség gyakori, császármetszés csak szülészeti javallat 
alapján 

• Praeconceptionalis tanácsadás: élő donorból származó allograft 
esetén 1 év, cadaver donor esetében 2 év várakozás 

• Jó prognózis: normális vesefunkció, nem áll fenn hypertonia, 
proteinuria vagy pyelectasia, alacsony dózisú immunszuppresszív 
kezelés (prednisolon, azathioprin) 

• Cyclosporin terhesség alatt lehetőleg kerülendő (GFR ↓, 
thrombocytopenia, IUGR) 



Systemás lupus erythematosus (SLE) 

• Gyakorisága terhességben 1/1500-2000 

• Hosszútávú prognózist a terhesség nem befolyásolja, de a relapsusok 
gyakoribbak 

• Praeeclampsia kockázata nő, különösen veseérintettség, APA 
jelenléte esetén (differenciál-diagnosztika: lupus nephritis) 

• Magzati szövődmények: vetélés 25-40%, koraszülés, perinatalis 
magzati veszteség, IUGR 20%, neonatalis lupus szívblokk nélkül 
10%, magzati szívblokk (SSA, SSB antitestet hordozók 2-5%-ában) 

• Terhesgondozás: interdisciplinaris team (NIC) 

• Terhesség kezdetén: autoantitestek, lupus anticoagulans, 
komplementszintek, vizeletfehérje, kreatinin-clearence, 
pajzsmirigyfunkció, vérkép, OGTT 

• Terhesség során: ANA-, anti-DNS-antitest titer, komplementszintek, 
vérkép, vesefunkció 3 havonta, OGTT, anti-SSA, -SSB: 16. héttől 
magzati szívfrekvencia ellenőrzése, magzati állapotdiagnosztika 

 



 SLE 

• Kezelés: kortikoszteroid (de diabetes, hypertonia, IUGR!), relapsus 
esetén adag megemelése, illetve lökéskezelés 

• Szteroid-rezisztens nephritis esetén azathioprin (magzati 
immunszuppresszió, IUGR) 

• Cyclophosphamid teratogén, cytotoxicus 

• Kis dózisú acetilszalicilsav (APA, praeeclampsia megelőzése) 

• Szülés időzítése egyedileg, szülés alatt és a gyermekágyban szteroid 
adag megemelése a relapsus megelőzésére (profilaktikus kezelés 
egyedileg mérlegelendő) 

• Szülés után 6-8 héttel immunológiai ellenőrzés 

• Praeconceptionalis gondozás: legalább fél éves remissióban fogant 
terhesség 

• Súlyos vese-, szív- vagy idegrendszeri érintettség esetén terhesség 
vállalása nem javasolt 

• Cyclophosphamid, methotrexat kezelés mellett fogant terhesség 
esetén a terhesség megszakítása mérlegelendő 



 Antifoszfolipid-antitest syndroma 

• Primer, szekunder (SLE 40%-ában) 

• A terhesség a betegség lefolyását rontja (thrombosis-hajlam) 

• Szekunder formák prognózisa rosszabb 

• Anyai szövődmények: thrombocytopenia szinte mindig, terhesség 
után megszűnik, artériás vagy vénás thrombosis, praeeclampsia, 
HELLP-syndroma, abruptio placentae 

• Magzati szövődmények: középidős magzati veszteség (habituális 
vetélés), halvaszületés, koraszülés, IUGR 

• Terhesség alatt: thrombocytaszám, anticardiolipin-antitest titer, 
lupus anticoagulans-szint követése 

• Kezelés: tünetmentes esetben kis dózisú acetilszalicilsav 

• Ha már volt a terhesnek korábban klinikai tünete vagy terhességi 
szövődménye: ASA + profilaktikus LMWH egész terhesség alatt és 
a gyermekágyban 



 Rheumatoid arthritis 

• Hosszútávú lefolyását a terhesség nem befolyásolja 

• A betegség tünetei a terhesség alatt rendszerint javulnak 

• Relapsus 90%-ban a szülést követő hetekben 

• Nem jelent kockázatot a magzat számára 

• Beszűkült csípőmozgások: elektív császármetszés 

• Kezelés: acetilszalicilsav max. 4 g/die, osztott adagban (szülési 
vérvesztés, cephalhaematoma, neonatalis szalicilát-intoxicatio) 

• NSAID: oligohydramnion, Botallo-vezeték idő előtti elzáródása 

 33. hét után nem adjuk 

• Sulfasalazin (koraszülés) 

• Kortikoszteroidok: harmadik trimeszterben NSAID helyett 

• Chloroquin, hydrochloroquin, azathioprin kis dózisban adható 

• Aranysó készítmények, penicillamin ellenjavallt 



 Anaemia terhesség alatt 

• Élettani haemodilutio 

• Hb<110 g/l az I. és III. trimeszterben, <105 g/l a II. 

trimeszterben, <100 g/l a szülés után 

• Gyakorisága 5-18% a fejlett országokban (hátrányos 

helyzetűekben 38%, tizenévesekben 70%) 

• 95%-a vas- és/vagy folsavhiányos anaemia 

• Fokozott hajlam fertőzésekre, szülés utáni vérvesztésre, 

shockra 

• Önmagában nem fejt ki magzatkárosító hatást 



 Vashiányos anaemia 

• Terhesség alatti vasigény: 1000-1200 mg (anyai vasraktár: 300 mg). 

500 mg erythropoiesis, 300 mg magzat, lepény, 200 mg secretiók, 

bőrsejtek leválása, 200 mg szülés alatti vérvesztés 

• Rizikófaktorok: elégtelen táplálkozás, szociális helyzet, tizenévesek, 

többes terhességek, egymást rövid idővel követő terhességek 

• Szűrés: vérképvizsgálat (első alkalommal, 16., 24., 32., 36-38. 

héten) 

• Korai anaemia: szervi okok 

• Anyai következmények: infectiós hajlam, lepényi funkcióromlás, 

gyermekágyi szövődmények, rosszabb sebgyógyulási hajlam 

• Magzati következmények (csak súlyos vashiány esetén): koraszülés, 

IUGR 

• Megelőzés: napi 30-60 mg oralis vaspótlás a II. trimesztertől 

• Kezelés: 120-240 mg, parenteralis, transfusio 



 Folsavhiányos anaemia 

• Terhesség alatti szükséglet 400 µg/nap 

• Rizikófaktorok: elégtelen táplálkozás (zöldség, gyümölcs, 

állati fehérje), Crohn-betegség, többes terhesség, 

haemoglobinopathia, idült haemolysis, gyógyszerek 

(hydantoin, pyrimethamin), alkohol 

• Terhességi szövődmények: spontán vetélés, koraszülés, 

IUGR, velőcsőzáródási rendellenességek, abruptio 

placentae 

• Megelőzés: napi 400 µg folsav, rizikófaktorok esetén 

emelt dózis 

• Kezelés: napi 1 mg folsav vassal kiegészítve 



 Terhességi incidentalis thrombocytopenia 

• Thrombocytaszám 70-150 G/l 

• Gyakorisága 5% (többes terhességben gyakoribb) 

• Nem okoz tünetet, anyai, magzati szövődményt 

• Szülés után spontán megszűnik, következő terhességben 

ismét jelentkezik 

• Oka nem ismert (nem thrombocyta-ellenes antitestek 

okozzák) 

• Feltételezés: uteroplacentaris keringésben zajló élettani 

thrombocyta-destructio 

• Kezelést nem igényel 



 Autoimmun thrombocytopeniás purpura 

• Szülések 0,5 ezrelékében 

• Thrombocyta-ellenes autoantitestek 

• A terhesség legtöbbször nem befolyásolja az ITP lefolyását, de 

súlyosbodás, relapsus előfordulhat 

• Terhességi szövődmények: szülésnél fokozott vérvesztés, magzati, 

neonatalis thrombocytopenia intracranialis vérzéssel 

• Terhesség alatt 1-4 hetente thrombocytaszám ellenőrzés 

• Kezelés: ha Plt<20-30 G/l, illetve vérzés (harmadik trimeszterben 

<50 G/l, császármetszéshez 70 G/l) 

• Kortikoszteroid, IVIG, splenectomia (II. trimeszter), szülés illetve 

műtét előtt: vérlemezke-transfusio, plazmaferezis 

• Hüvelyi szülés előnyösebb, kivéve súlyos magzati thrombocytopenia 

(PUBS, anamnézis): elektív császármetszés 

• Praeconceptionalis tanácsadás: terhességvállalás remissióban  



 Thromboticus microangiopathiák 

• Gyakoriság: 1/25000 (mint nem terhesekben) 

• Terhesség nem predisponál, III. trimeszterben vagy gyermekágyban 

• Thromboticus thrombocytopeniás purpura (TTP): MAHA, 

thrombocytopenia, neurológiai tünetek, veseműködési zavar és láz 

 ADAMTS13 aktivitás<10% (ADAMTS13 génmutációk, 

autoantitestek, gyógyszerek) 

• Haemolyticus uraemiás syndroma: veseelégtelenség dominál, 

neurológiai tünet ritkább 

 Shiga- és verocytotoxin termelő baktériumok, pneumococcus sepsis, 

komplementreguláció örökletes vagy szerzett zavara 

• Kezelés: kortikoszteroid, plazmaferezis, IVIG, transfusio, dialysis 

• Hosszútávú következmények: relapsusok (következő terhességben), 

végstádiumú veseelégtelenség, hypertonia, transfusiós fertőzések 

• Differenciáldiagnózis: HELLP-syndroma  


