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Terhesség és endocrinium (anya) 

• A hypophysis jelentősen megnagyobbodik 

 

• A prolactin szint az 5-8. héttől emelkedik, a terminusban tízszerese 

a terhesség  előtti értéknek. A prolactin emelkedést a magas 

oestrogen szint okozza. (+progeszteron) 

 

 

• GH termelés csökken, az IGF-I szint azonban a placentaris GH 

hatására normális vagy emelkedett. 

 

 

• Az anyai FSH és LH mérhetetlen és GnRH hatására sem emelkedik 

a magas oestrogen, progesteron, prolactin és inhibin koncentráció 

gátló hatása miatt 

PRL: mammogenesis, lactogenesis, galactopoeisis  

FSH: 3. postpartum hétre normalizálódik 



Terhesség endokrinológiája (anya) 

•TSH:  

•I. trimeszter végén terhesek 20%-ában átmeneti 

tartományban,  

•2-3 %-ában szupprimált (hCG hatás) 

 

• ACTH: 

•a terhesség 16-20. hetétől jelentősen emelkedett (placenta 

által termelt CRH stimulálja a hypophysis és placenta 

ACTH termelését)  

 

•Mellékvesék hypertrophizálnak és hyperplasiassá válnak 
 



Magassága max.12 mm, 

 max: postpartum 3. napon 

Norm. postp.6. hó.-ra 

Ösztrogén: 

Lactotrop sejtek hypertrophiája és  

hyperplasiája:  

Hypophysis 



Terhesség: magas oestrogen szint serkentő a lactotrop 

sejtekre 

Microadenoma  

2%: tünetekkel járó tumornövekedés (fejfájás,látótérkiesés) 

5%: tünetmentes tumornövekedés  

Macroadenoma 

15-35%: fejfájás és/vagy látótér kiesés 

Hyperprolactinaemia női eredetű infertilitás 1/3-a!  

Pulsatilis gonadotropin szekr. gátolt  poz. feedback ösztrogén-LH között gátolt 

Quinagolide nem javasolt! 

Hypophysis betegségei terhesség alatt 
Prolactinoma 



Microadenoma 
 
bromocriptin elhagyása, 2-3 havonta történő ellenőrzés.  
Látótér vizsgálat csak panasz esetén. 
Prolactin szint ellenőrzése nem informatív. 
 
Supraselláris macroadenomák 
növekedés esélye nagyobb, terhesség előtt a tumor 
transsphenoidalis eltávolítása mérlegelendő. 
Havonta látótér vizsgálat,tünetek vagy látótér beszűkülése:MRI 
 
Irradiatio  
a terhesség tervezése szempontjából nem 
kedvező(hypopituitarismus) 

Prolactinoma 



Prolactinoma 

Tumornövekedés: 
bromocriptin kezelés gyorsan emelt dózisban, 
szoros ellenőrzés. A bromocriptin kezelés 
(dopamin agonista) magzatkárosító hatása nem 
bizonyított, de átmegy a placentán   
Cabergolin biztonságos, sz.e. transsphenoidalis műtét 
 
Szülés után micro- és macroadenoma esetén 
egyaránt MR vizsgálat szükséges 
A szoptatás hatása a prolactinomára lényegesen 
kisebb, mint a terhességé, ezért a  
szoptatás nem kontraindikált.  
Bromocriptin újrakezdése: szoptatás után 



Acromegalia 

Terhesség alatt progresszió  

GDM, hypertonia romlik, cardialis szövődmények 

Szomatosztatin analóg ellenjavallt, kezelés halasztható a szülésig 

2/3: hypogonadismus, infertilitás  

IGF-I: nem alkalmas diagnózisra terhességben (normál terhességben cc.emelkedik) 

GH nem jut át a placentán: macrosomia oka az anyai diabetes/GDM. 



 
Diabetes insipidus 

 
Terhesség: EC volumen nő → plazma osm. csökken 

Se Na 4-5 mEq/l-rel alacsonyabb.  

 

Vasopressin felszabadulás már 270-275 mosmol/kg-nál 

(hCG hatás, nem terhes: 285 mosmol/kg) 

Placenta vazopresszinázt (oxytocint is bontja) termel  

Plasma vasopressin clearance-e megnő. 
A plasma osm. és vasopressin szint nomogrammok a terhességben nem használhatóak. 

Diabetes insipidus a terhesség során, főleg a III. trimeszterben 
súlyosbodik 

Szubklinikus manifesztté válik. 

Kezelése DDAVP (dezmopresszin)  

nem bontja a vazopresszináz. (lactatio alatt is adható) 



Diabetes insipidus  

Centrális DI:  

hypophysis adenoma, hypophysitis,  

Langerhans-sejtes hystiocytosis, sarcoidosis  

Nephrogén DI   
 

Transitionális DI:  

III. trimeszterben placenta vazopresszináz miatt:  

 
acut terhességi zsírmáj/hepatitis/HELLP-sy. esetében gyakoribb:  

vazopresszináz lebontása károsodik    



 

Lymphocytás hypophysitis 

 

Az adenohypophysisben és infundibulumban (ritkán érintett a hátsó 
lebeny) lymphocytás, plasmasejtes infiltratio, a hypophysis 

megnagyobbodik.  

 

Klinikai kép:  

parciális vagy komplett  

hypopituitarismus és a kompressziós tünetek.  

Leggyakrabban az ACTH hiánya fordul elő (DI is).  

 

A betegek 40%-ban alacsony, 40%-ban magas prolactin szintet 

észleltek (nyélkompresszió). Késői stádium: fibrosis 

Ritka autoimmun kórkép,  
Leggyakrabban a terhesség alatt vagy 
közvetlen postpartum jelentkezik.  



Lymphocytás hypophysitis  

30%: egyéb autoimmun kórkép 

Hypophysis elleni antitestek ritkán. 

Non-invazív diagnosztikus lehetőség nincsen. 

 

Kezelés: korai szteroid terápia és a megfelelő hormonpótlás. 

  

Spontán remisszió gyakori. 

Műtét: csak kompressziós tünetek esetén.  

25%-os mortalitás: kezeletlen esetben mellékvese-elégtelenség 
miatt 

A betegek jelentős részében krónikus hypopituitarismus  



Sheehan -szindróma  

Ischaemia: hypophysis állomány necrotizál 

Szülés során hypotensio, shock, vérzés.  

Hajlamosít: terhesség alatti hypophysis megnagyobbodás. 

Adenohypophysis gyakrabban.  

ACTH, kortizol, prolactin, TSH, FT4, LH, FSH, ösztradiol, IGF-I vizsgálata 

Másodlagos elváltozás: diabetes insipidus  

Enyhe forma: éveket késhet a diagnózis.  

Secundaer mellékvese elégtelenség 

Partialis hypopituitarismus:  

fertilitás és menstruációs ciklus megmaradhat 

Sella MRI: empty sella  



Sheehan-szindróma 

Tünetek 

Akut forma  Krónikus forma  

hypotensio feledékenység 

tachycardia  fáradékonyság 

lactatio elmaradása   lactatio elmaradása  

hypoglycaemia amenorrhoea  

ritka mons pubis szőrzet testszőrzet csökken  

extrém fáradékonyság  bőrszárazság  

hányinger, hányás  libido csökkenése  

hányinger, hányás  

hidegintolerancia  



Pajzsmirigy és terhesség  

Vese Jód-clearance nő 

Plazma Jód cc. és placenta jód transzfer csökken  

I.trimester: szérum hCG nő 

Szérum TBG nő (20.hétig, 2,5x) 

Plazma térfogat nő 

Placenta dejodináz aktivitása  T4/T3 degradáció 

+produkció nő 

T4/T3 pool nő 

Total T4/T3 nő 

FT4/FT3 nő, TSH csökken  

Jódhiányos állapot: T4 csökken, TSH nő. Struma 



Pajzsmirigy és terhesség  



Pajzsmirigy és terhesség  

Szérum TSH normál tartomány: 

  

 I. trimeszter: 0,1-2,5 mIU/l 

 II. trimeszter: 0,2-3,0 mIU/l 

 III. trimeszter: 0,3-3,0 mIU/l 



TSH szűrés 

Szérum TSH szint mérése:  

koraterhességben (praeconceptionalisan!) és 

postpartum 1-3. hónapban ha: 

  

 a családban vagy a beteg anamnesisében 

pajzsmirigybetegség 

 korábban pajzsmirigy elleni autoantitestet 

kimutattak 

 I. tipusú diabetesben, vagy egyéb autoimmun 

betegségben  



és terhesség 

•Gestatios hyperthyreosis hCG 2-3% 

•Basedow-kór 0,1-0,4%, 

•toxicus multinodularis golyva   igen ritkák 

•toxicus adenoma 

•subacut thyreoiditis 

•iatrogén hyperthyreosis 

•mola hydatidosa 

Hyperthyreosis 



 Átmeneti gestatios hyperthyreosis 

Hyperemesis gravidarum: hCG hatására: átmeneti hyperthyreosis 

(hCG- TSH rec.) 

Nem minden hyperemesis okoz GT-t, de hyperemesis: javasolt 

a pajzsmirigy funkció ellenőrzése és a se.hCG cc. meghatározása 

Ok:  

közös alpha alegység, nagyfokú strukturális hasonlóság a beta 

alegységben 

TSH receptor és az LH/hCG receptor homológiája  

 

. 



 Átmeneti gestatios hyperthyreosis 

2-3%/terhesség: GT kialakulására, 10-szerese a G-B kórnak. 

  

Tartama 1-10 hét között. 

 

Pajzsmirigy elleni autoantitestek nem fordulnak elő. 

 

Kezelése tüneti, béta-blokkoló adása javasolt. 

 

A terhesség kimenetelét a GT nem befolyásolja.  
 



TRAK meghatározás indikációja terhességben 

Basedow-kór 

 

neonatalis hyperthyreosis az előző terhességben 

 

thyreostatikummal kezelt beteg 

 

euthyreoid beteg ablativ therápia után, ha 

    magzati tachycardia, golyva vagy intrauterin 

    növekedési retardáció észlelhető 

 

chronicus thyreoiditis golyva nélkül 

 

magzati golyva 

congenitalis hypothyreosissal született gyermek 

 

 

 

 



Graves-Basedow (G-B) kór 

 A terhesség a G-B kór lefolyását megváltoztatja,  

 2. trimesztertől a tünetek általában enyhülnek 

 

 A klinikai diagnózist megnehezíti a normális terhességgel járó 

panaszok és az enyhe hyperthyreosis tüneteinek hasonlósága. 

   

 FT4, FT3 meghatározása diagnosztikus 

 

 Szükséges a GT-től való elkülönítése  -  a pozitív pajzsmirigy 

autoantitestek és a klinikai kép alapján lehetséges 



Graves-Basedow (G-B) kór 

A TSH receptor elleni antitestek (TSAb) átjutnak a placentán,  

magzat veszélyeztetettségét kifejezi 

 

A stimuláló antitestek magzati hyperthyreosist 

a gátló antitestek  hypothyreosist okozhatnak.  

 

TSAb titer a terhesség folyamán csökken,  

meghatározását az 1. trimeszterben javasolják,  

majd pozitív esetben a 6. hónap végén. 

Euthyreoid, korábban ablativ terápián átesett nő: TSAb titer mérése 



Hyperthyreosis és terhesség 

A kezeletlen hyperthyreosis súlyos veszély: anya + magzat 

Az anyai szövődmények: hypertonia, praeeclampsia, eclampsia, 

koraszülés, placenta leválás, szívelégtelenség és thyreotoxicus crisis 

A magzati szövődmények: intrauterin elhalás, koraszülöttség,  

intrauterin növekedési retardatio, magzati és neonatalis hyperthyr. 

 

A magzati szövődmények aránya: 

kezelt hyperthyreosis: 2x 

kezeletlen hyperthyreosis: 9x  

 

A hyperthyreosis kezelésére I. trimeszter: Propycil  

kisebb koncentrációban jut át a placentán, mint a Metothyrin  

II.-III. trimeszter: Metothyrin 

 



 Kombinált terápia thyroxinnal kockázatos,  

 thyroxin nem jut át a placentán, de a Propycil igen,  

 nem észleljük a magzati hypothyreosist  

 Az FT4 szint a normál tartomány felső harmadában legyen, 

a második trimeszter végén megkísérelhető a gyógyszer 

elhagyása 

 Súlyos tachycardia:  

 Propranolol 3-4x20-40 mg, vagy Atenolol 2x25-50 mg 

 Műtét csak gyógyszerallergia vagy noncompliance esetén jön 

szóba, a 2. trimeszterben (subtotalis thyreoidectomia) 

 A szoptatás nem kontraindikált, a szoptatás alatt a Propycil 

előnyösebb, mert kisebb koncentrációban megy át az 

anyatejbe, mint a Metothyrin.  

Hyperthyreosis és terhesség 



Hypothyreosis 

A fertilitást a szubklinikus hypothyreosis is csökkenti,  

manifeszt kezeletlen hypothyreosis esetén pedig ritka a terhesség. 

 

 Praeeclampsia 

 Hypertonia 

 Placentaleválás 

 Anaemia 

 Postpartum vérzés 

 Abortus 

 Halvaszülés 

 Alacsony születési súly 

 Magzat intellektuális fejlődésének károsodása  



Hypothyreosis 

Szubsztitúció fontos:  

thyroxin igény 25-50%-kal nő, 

fokozott igény már az első trimeszterben jelentkezik. 

  

A terhesség során gyakori ellenőrzés szükséges. 

 

Thyreoiditis chronica:  Abortus sp. 2-4x + koraszülés 

 

Anti-TPO pozitivitás: 40%-ban hypothyreosis terhesség során 

 

ATPO: postpartum thyreoiditis 50%! Késői követés javasolt! 



 

Jódhiány 

 
Jódhiány: 

 

FT4 érték csökkenését 

T3/T4 arány fokozódását 

thyreoglobulin szint emelkedését 

az anya és a magzat pajzsmirigyének növekedését  

 

eredményezi 

 

Súlyos jódhiány:  

a magzat psychoneuro-intellektuális fejlődése zavart.  

Terhesség és szoptatás során napi 200 ug jódbevitel szükséges.  



Struma nodosa 

 

Új göbök gyakrabban képződnek, a meglévő göbök növekednek 

Megelőzés: optimális jódellátottság 

 

Jó jódellátottságú terület:  

pajzsmirigy göbök magas malignitási aránya (10-40%).  

 

A terhesség nem befolyásolja a differenciált carcinomák prognózisát: 

 

a műtét halasztható a szülésig, de elvégezhető a 2. trimeszterben. 

  

A postoperativ időszakban: se.Ca + pm. funkció ellenőrzése,  

sz.e. korai thyroxin pótlás. 



 

Postpartum thyreoiditis (PPT) 

 

 Előfordulás: 5-9%/szülés, anti-TPO +: 50%!  

 1-es típusú diabetesben 3x gyakoribb 

 Kor: 20-35 év 

 Etiológia: autoimmun, HLA-DR3, DR5 

 Tünetek: a szülést követő első 6 hónapban jelentkeznek 

 Három fázisú lefolyás, de előfordul csak hyper- vagy 

hypothyreosis is   

 Nyaki fájdalom nem jellemző 



Diagnózis:  

 mérsékelten nagyobb, tömöttebb pajzsmirigy 

 pajzsmirigy funkció eltérés  

 Autoantitestek 65-85% (anti-TPO, -TG)  

 UH-on inhomogén szerkezet, alacsony jódfelvétel 

 cytológia során destruktív thyreoiditis, kifejezett lymphocytás 

infiltratio 

 A pajzsmirigy destrukciót az emelkedett se thyreoglobulin szint is 

tükrözi 

Terápia:  

hyperfunkciós fázisban tüneti (beta-

blokkoló)/hypofunkció:hormonpótlás  

Prognózis:  

permanens hypothyreosis 20-30% 

újabb terhesség esetén a PPT esélye nagy (70%) 

 

Postpartum thyreoiditis (PPT) 
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Cushing-szindróma 

Ritka: 2/1000000,  

összesen 100 eset 

44%: hypophysis adenoma 

44%: mellékvese adenoma 

11%: mellékvese carcinoma 

1%: ectopiás ACTH  

Placenta CRH nő:  

anyai és magzati hypophysis-melllékvese tengelyre hat,  

16. héttől ACTH nő   



ACTH diurnális ritmusa:  

megtartott egészséges terhességben 

CRH nő- ACTH nő- kortizol 2-3x 

Kortizol ürítés nő 

CBG nő ösztradiol 

Progeszteron leszorítja CBG-ről 

Szabad kortizol nő 

Cushing-szindróma 



Ritka 

 

klinikai kép típusos: 

az izomgyengeség kifejezett, a hypertonia súlyos 

 

Hypophysaer eredet 50 %-ban,  

mellékvese carcinoma 10%-ban  

 

Cushing syndroma súlyosbodhat a placenta által termelt CRH és 
ACTH miatt 

 

 

A diagnosztikus tesztek normál értéke terhességben nem ismert, 

éjszakai kis dózisú dexamethason teszt nem használható,  

mert normál terhességben sem szupprimálható így a cortisol 

Cushing syndroma 



Cushing syndroma 

A terhesség alatti Cushing syndroma  

 

anyai, magzati súlyos szövődmények!  

 

Anyai halálozás 5%, hypertonia 70%, praeeclampsia 10%, 

diabetes 30%, szívelégtelenség, mentális zavarok,  

proximális myopathia, elhúzódó sebgyógyulás észlelhető. 

 

A perinatális magzati halálozás 15%, 70%-ban koraszülés,  

25%-ban intrauterin növekedési retardatio fordul elő 

  



Cushing syndroma 

Diurnális ritmus megtartottsága 
2 mg-os és 8 mg-os hosszú dexamethason teszt elvégezhető 
 
ha a cortisol nagy dózisú dexamethasonnal sem szupprimálható,  
adrenalis eredetű hypercortisolismus 
 
ACTH meghatározás nem megbízható  
 
 
Radiológiai diagnosztika elengedhetetlen, UH és MR végezhető.  



Cushing syndroma 

Leánymagzatokban nem alakul ki virilizáció. 
 
Magzati hypadreniával számolni kell. 
 
A terhesség alatti műtéti megoldás  
(adrenalectomia/hypophysis műtét) kedvező 
hatású, 
még a korai 3. trimeszterben is elvégezhető.  
 



Mellékvese és a terhesség 

Renin nő (3-7x), max: 20. héten 

Angiotenzin II nő (3x) 

Aldoszteron nő (10-20x) 

Progeszteron gátolja aldoszteron sóvisszatartó és kaliureticus hatását dist. tubulusban 



  
Hypadrenia 

 
Kezelt Addison-kór:  

a fogamzás, a terhesség és a magzati fejlődés normális,  

kezelésen nem kell változtatni,  

szüléskor 50-100 mg iv.hydrocortison  

 

Primaer, nem diagnosztizált hypadrenia igen ritka,  

enyhe forma csak szüléskor vagy a postpartum időszakban 

manifesztálódik.  

Diagnózisa: alacsony kortizol + magas ACTH 

Secundaer hypadrenia diagnózisa nehéz, gyakoribb 

hypophysis tumor, lymphocytás hypophysitis vagy tartós steroid th. 

hátterében.  

Placenta-ACTH: ACTH nem alacsony! 



Placentáris ACTH miatt ACTH közel norm.:  

de az anyai adrenális funkciót nem helyettesíti 

 

Magzat: fetoplacentaris egység miatt magzat védett,  

antitest min.jut át a placentán  

Tünetek nehezen felismerhetőek: 

gyengeség, syncope, nausea, hányás, bőrpigmentatio, súlyveszteség  

Mellékvese krízis: hugyúti infekció, szülés provokálja  

(magzati kortizol védelem szülésig) 

Glükokortikoid kezelés terhességben biztonsággal adható. 

Na csökken/K nő 

Hypoglycaemia 

Eosinophylia  

Lymphocytosis  

  
Hypadrenia 

 



Congenitalis adrenalis hyperplasia 

Az esetek döntő többségét (95%) 21-hydroxilase defektus 

okozza. 

Korai praenatális diagnosztika!  

Mindkét szülő vizsgálata szükséges terhesség előtt.  

(magzati kockázat)  

 

Klasszikus CAH-ban szenvedő anyát a terhesség során kezelni 

kell 

Késői kezdetű, nem klasszikus CAH:  

nem kell kezelni a terhesség alatt, mert magzata nem 

virilizálódik. Ha a terhesség előtt dexamethasont kapott, a 

dózison nem kell változtatni.  

Szűrés 17OH-P. Pozitív esetben genetikai vizsgálatot végeznek. 



Congenitalis adrenalis hyperplasia 

Korábbi terhességből CAH újszülött (mk. szülő heterozigóta): 

 

20 µg/kg dózisú dexamethason 

 

8. hét előtt elkezdve.  

 

8-10. héten chorion biopsia,  

genetikai vizsgálat javasolt (21-hidroxiláz gén. CYP21) 

 

csak az érintett leánymagzat esetén kell a kezelést a terminusig folytatni.  

 

Anyai compliance-t ellenőrizni.  



Apa vizsgálata is.  

Heterozygota: ACTH teszt során gyakran nem felismerhető!  

Dexamethason: 

placentán átjut, nem kötődik a CBG-hez,  

nem metabolizálja placentaris 11β-OH szteroid dehidrogenáz  

Hydrocortison:  

metabolizálja placentaris 11β-OH szteroid dehidrogenáz,  

nincs túladagolás    

Prednisolon és prednison: placentán nem jut át.  

Congenitalis adrenalis hyperplasia 



Phaeochromocytoma 

Ritka terhesség alatt 

Klinikai kép típusos: 

súlyos hypertonia, fejfájás, izzadás, tachycardia,  

posturális hypotonia, mellkasi vagy hasi fájdalom,  

convulsio, collapsus, diabetes mellitus 

Mind az anyára, mind a magzatra komoly kockázat 

Uteroplacentaris vasoconstrictio, lepényi elégtelenség 

Növekvő uterus, magzatmozgás provokálja 

  

A radiológiai diagnosztika során UH és MR végezhető. 

Gyakrabban kell extraadrenalis lokalizációra (10%) számítani! 

Katekolamin placentán nehezen jut át  

(lepényi catechol-o-methyltranszferáz és monoamin-oxidáz miatt)   

 

MEN2 diagnózisa nehéz terhességben 



 Phaeochromocytoma 

Diagnózis: vizelet catecholamin és catecholamin metabolit 

meghatározás 

 

normál terhességben: 

catecholamin szintek nem változnak 

 

praeeclampsia és eclampsia:  

vizelet catecholaminok igen magasak  

  

Phentolamin teszt nem használható,  

alkalmazása során anyai és magzati halálról számoltak be 



1. trimeszter: 

terhesség megszakítása, majd előkészítés után 

a tumor eltávolítása 

2.-3. trimeszter:  

a műtét a 23. hétig végezhető el, ezután a növekvő uterus miatt 
nehéz a kivitelezés, várakozás a magzat érettségéig, a 
császármetszést összekötni a tumor eltávolításával (hüvelyi 
szülés nem javasolt) 

Alpha-blokád: phenoxybenzamint (phentolamine-t gátolja, 

terhességben megengedett),  

prasosint és labetalolt alkalmaztak terheseken  

+béta-blokkoló (csak az alpha blokád után)  

NB: anyai tachycardia/arrhythmia miatt, de fet. bradycardia,  

IUGR veszély! 

 Phaeochromocytoma 



A kalcium homeostasis változása a terhesség 
során 

       terhesség            

 

kalcium felszívódás   nő            

kalcium kiválasztás   nő    

1,25 (OH)2D-vitamin   nő   

PTH       csökken  

PTHrP     nő   

Magzati csontrendszer: kb. 30 g Ca (80%-a III.trimesterben akkumulálódik) 



Kovacs C S , and Kronenberg H M Endocrine Reviews 

1997;18:832-872 

   

Haemodilutio + albumin ↓  

2x nő: anyai vese 1αOHáz nő  

+ placenta calcitriol termelése+ PTHrP 

Ca felszívódás max. 12. héten 

Calcitonin nő: placenta +emlő szintézise miatt 



diagnózisa a terhesség során 

A diagnózis nehéz az extracelluláris volumen  

növekedése és a plazma kalcium szint csökke- 

nése miatt 

 

Hypercalcaemia: 

 2. trimeszterben 2,52 mmol/l 

 3. trimeszterben 2,2 mmol/l feletti kalcium 

 

Dg alapja : PTH meghatározás 

Hyperparathyreosis 



Hyperparathyreosis 

Primer hyperparathyreosis: terhes korú nők 0,1%-a, sokszor 

tünetmentes.  

EC volumen nő+ haemodilutio + kalcium vesztés csökkenti a 

tüneteket  

a szülés után azonban hypercalcaemiás crisis alakulhat ki 

Anyai szövődmények:  

50-60%-ban  hyperemesis, nephrolithiasis.  

Pancreatitis gyakoribb, mint nem terheseknél. 

Magzati szövődmények: Ab.sp., Iu. mors, IUGR, koraszülés 

Neonatalis hypocalcaemia (magzati hypoparathyreosis) 

3-5 hónapig is elhúzódik.  

Műtét: magzati szövődmény 10,5% (2.trimesterben optimális) 

Gyógyszeres kezelés: magzati szövődmény 44%,  

Igen: orális foszfát, diuretikum, calcitonin  

Tilos: biszfoszfonát   

Szülés után szoros ellenőrzés szükséges. 

PTH: nem jut át a placentán 

Furosemid, kacs-diuretikum:  

placentán átjut, magzati diuresis nő,  

polyhydramnion veszély! 



 
Hypoparathyreosis 

 Igen ritka  
Klinikai kép= nem terheseken észlelt tünetek 
 
Terhességben a kalcitriol PTH-tól független képzése miatt a 

tünetek általában javulnak 
Esetenként a D-vitamin pótlást is lehet csökkenteni 
Szüléskor tetánia veszélye (hiperventilláció → alkalosis) 

 
Hypocalcaemia a magzatban:  
generalizált demineralisatio, osteitis fibrosa cystica 

(szekunder hyperparathyreosis) 
 
Szülés után a placenta kalcitriol termelésének kiesésével a 

kalcium és D-vitamin igény rohamosan nő 
Parenterális MgSO4 kezelés befolyásolja  a kalcium 

homeostasist (hypocalcaemia)! 


