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Hypertoniák terhesség alatt



A magas vérnyomás jelentősége 

terhességben

• Gyakoriság: 10-15%

– Szülőnők életkora 

– Ikerterhességek száma

– Ch. hypertonia

– Vesebeteg

– Autoimmun betegség

– Diabetes mellitus

• A terhesség befejezésének 
javallata a koraszülések 

15%-ában
(Magyarország: 

1200 szülés/év)

• Neonatalis morbiditas, 
mortalitas

• Anyai morbiditas

• Az anyai halálozás ~ 15% 

• Késői cardiovascularis
szövődmények



Hypertonia diagnózisa

• Hypertonia: 

RR  140/90 Hgmm  

• Terhességi hypertoniák reklasszifikációja szükséges

(post partum 90 nappal) – 20%-ban változik a 

terhesség során felállított  diagnózis  

• 24 órás vérnyomás-monitorizálás



Rárakódásos praeeclampsia gyakorisága:

Mérsékelt fokú CHT esetén 10-25%

Súlyos fokú CHT esetén 50%  

Kockázat emelkedik:

• CHT > 4 év

• PE előző terhességben

• RR diast. > 100-110 Hgmm

• Súlyos vesebetegség

Chronicus hypertonia (1.)



I. trimesterben súlyos hypertonia:

Koraszülés 60-70%

Magzati növekedési retardatio 30-40%  

Izolált hypertonia proteinuria nélkül:

Koraszülés 40%

Magzati növekedési retardatio 20%

Méhlepényleválás kockázata 2x

Chronicus hypertonia (2.)



Koraterhességben szervkárosodás esetén

• Hypertensiv encephalopathia

• Stroke

• Retinopathia

• Acut veseelégtelenség

• Tüdőoedema

Chronicus hypertonia (3.)



A praeeclampsia kialakulásának 

kétlépcsős modellje

I. stádium

a terhesség első fele

II. stádium

a terhesség második fele

hibás placentáció

placentaris ischaemia

oxidatív stressz

sFlt-1 syncytiotrophoblast-törmelék, 

egyéb tényezők

endothel-diszfunkció
anyai szisztémás 

gyulladásos válasz

praeeclampsia klinikai tünetei



Praeeclampsiában az anyai halálozáshoz vezető okok

• Nem megfelelő terhesgondozás

• kórkép késői felismerése, két vizit közti hosszú időtartam,

a beteg nem megfelelő felvilágosítása

• Lassú betegszállítás

• Nem megfelelő beteg-monitorizálás

• A protokoll figyelmen kívül hagyása



Az anyai halálozás leggyakoribb okai 

súlyos praeeclampsiában

Agyvérzés 30-40%

Tüdőoedema 30-40%

Agyoedema 20%

Vesekárosodás 10%

Coagulopathia 10%



Praeeclampsia rizikófaktorai
(ACOG)

Chronicus vesebetegség

Antifoszfolipid syndroma

Chronicus hypertonia

Praeeclampsia előfordulása a családban

Ikerterhesség

Primiparitas

Életkor >40 év

Diabetes



A praeeclampsia és a cardiovascularis 

kórképek pathophysiologiájában 

szereplő közös tényezők

• Endothelsejt dysfunctio

• Gyulladás

• Fokozott szabadgyök képződés

• Véralvadási rendszer fokozott aktivációja

• Hyperinsulinaemia

• Dyslipidaemia

• Obesitas



A praeeclampsia kezelésének célja

• Az anya életét veszélyeztető szövődmények, szervi, 

szervrendszeri megbetegedések megelőzése.

• Minél érettebb és minél kevesebb intenzív 

neonatológiai ellátást igénylő életképes magzat

világra segítése.



• Szabad légutak biztosítása, sz.e. lélegeztetés.

• Convulsiók oldása, a beteg óvása a sérülésektől.

• A terhesség befejezése.

• Eclampsiát kísérő kórképek, szövődmények megelőzése, 

kezelése. 

Az eclampsia kezelésének alapjai



A praeeclampsia kezelése

• Agresszív teharapia

Anyai szempontból kedvező

• Konzervatív kezelés

Magzati szempontból előnyös

Anyai kockázat emelkedik



A 24. terhességi hét előtt megkezdett 

konzervatív therapia eredményei
(Gaugler-Senden 2006)

• Nyert időtartam: 24 nap (3-46 nap)

• Gestatiós kor a szüléskor: 26 hét 3 nap (22-29 hét)

• Születési súly: 455 g (300-710 g)

• 26 terhességből 18 iu elhalás, 5 gyermek került

haza, perinatalis mortalitas 82%

• Anyai morbiditas: HELLP sy. 62% (9 nap), 

eclampsia 19%, pulmonalis oedema 15%,

therapia-resistens hypertonia 8%



Anyai állapot

• Vérnyomás

• Laboratóriumi 

vizsgálatok

• Szemészeti vizsgálat

• Sz.e. anaesthesiológiai, 

belgyógyászati,

neurológiai konzílium

Az anyai és a magzati állapot vizsgálata 

súlyos praeeclampsiában

Magzati állapot

• NST

• Ultrahangvizsgálat

• Színkódolt Doppler 

ultrahangvizsgálat

• Sz.e. neonatológiai 

konzílium



Monitorizálás

Állapotváltozás                           Döntés                              Szülés

• Vérnyomás-kontroll

• Laboratóriumi vizsgálatok

• Praeeclampsia szubjektív tüneteinek észlelése

• Folyadékfelvétel-leadás kontrollja

• Magnézium-intoxikáció jelei 



• antihypertensiv therapia

• convulsio-prophylaxis

• szteroid-terápia

A praeeclampsia sürgősségi gyógyszeres 

kezelése



Acut vérnyomáscsökkentésre 

ajánlott szerek terhességben

Antihypertensiv szer
A vérnyomáscsökkenés 

kezdete
Megjegyzés

Nifedipin (p.os) 10-15 perc

Hydralazin (iv.) 10 perc Uteroplacentalis keringés  

Urapidil (iv.) 5 perc Kevés tapasztalat

Labetalol (iv.) 5-10 perc Placenta-perfusio nem csökken

Na-nitroprussid (iv.) (USA) másodperceken belül Cianid mérgezés lehetõsége

Diazoxid (iv.) (AUS) 1-5 perc Hyperglycaemiás újszülött.



• Alfa-metildopa

• Labetaolol

• Nifedipin

• Verapamil

• Metoprolol

• Hydralazin

Ellenjavallt: ACE-inhibitorok, Angiotenzin II blokkolók, 

Renin-inhibitorok, Atenolol

A terhesség alatt alkalmazható 

vérnyomáscsökkentők 



• therapia-resistens hypertonia;

• eclampsia;

• GOT, GPT értékek magasabbak a normál értékek felső 

határának kétszeresénél, epigastrialis fájdalom kíséretében;

• thrombocytaszám < 100 000 /l;

• tartós neurológiai tünetek;

• oedema pulmonum;

• tartós oliguria <30 ml/óra;

• proteinuria > 10 g/nap;

• abruptio placentae. 

A terhesség befejezésének anyai 

javallatai súlyos praeeclampsiában



• magzati distress;

• kóros NST/flowmetriás lelet;

• súlyos magzati retardatio 

(a magzat becsült súlya < 5 percentilis);

• súlyos oligohydramnion 

(a magzatvíz index < 2).

A terhesség befejezésének magzati 

javallatai súlyos praeeclampsiában



• Szabad légutak biztosítása, sz.e. lélegeztetés.

• Convulsiók oldása, a beteg óvása a sérülésektől.

• A terhesség befejezése.

• Eclampsiát kísérő kórképek, szövődmények megelőzése, 

kezelése. 

Az eclampsia kezelésének alapjai



• agyvérzés

• intracranialis nyomásfokozódás

• veseelégtelenség

• oedema pulmonum

• HELLP syndroma

• abruptio placentae

Eclampsiát kísérő kórképek, 

szövődmények megelőzése, kezelése



Weinstein L.: Syndrome of  hemolysis, elevated liver enzymes, 

and low platelet count: a severe consequence of  hypertension 

in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1982; 142: 159-167. 

H: hemolysis

EL: elevated liver enzymes

LP: low platelets

Oka: (?) feltehetően immunológiai

Pathomechanismus: endothelsejt (laesio) központi szerepe 

HELLP syndroma



• SGOT >70 U/l

• LDH >600 U/l

• thrombocytaszám <150 000/l

• összbilirubin >20,4 mol/l

• a peripheriás vérkenetben fragmentocyták 

HELLP syndroma kritériumai



cholelythiasis gyomorfekély

cholecystitis pancreatitis

vírusinfectio vesekő

appendicitis pyelonephritis stb.

A HELLP syndroma „imitátorai”: TTP, HUS, AFLP

A HELLP syndroma elkülönítő 

kórisméje 
(általános klinikai tünetek alapján)



• Gyors diagnózis

• Anyai és magzati állapot megítélése

• Praeeclampsia/eclampsia kezelésének megkezdése

• Haemostatus korrigálása 

• A terhesség befejezése (magas SC arány – narcosis)

• Szülés után intenzív osztályon megfigyelés (48–72 óra)

• Plasmapheresis (abrasio - decidua eltávolítása)

A HELLP syndroma kezelése


