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A többes terhességek klinikai jelentősége

• Relatíve ritka előfordulás, DE drámai gyakoriság-növekedés 1980 óta

• A kettes ikrek 60%-a, a hármas ikrek 90%-a koraszülött

• Rosszabb túlélési esélyek újszülött korban, nagyobb a maradandó, egész életre 
kiható egészségkárosodás veszélye 

• Az 1500 g születési súly alattiak 25%-a többes terhességből származik (Martin, 
2012)

• Az első életévben meghalt gyermekek 15%-a többes terhességből származik 
(Martin, 2012)

• A csecsemőhalálozás többes terhességben ötszörös a szinguláris terhességekhez 
képest

• A fejlődési rendellenességek egy magzatra vetített kockázata nagyobb

• Magas anyai megbetegedési és halálozási arány (a praeeclampsia, postpartum
vérzés, anyai halálozás kockázata legalább kétszeres – Walker, 2004) 



A többes terhességek epidemiológiája

• Hellin-Zeleny-szabály:
• kettes ikerszülések gyakorisága: 1:85

• hármas ikerszülések gyakorisága: 1:852

• (Magyarországon: 1:95:952)

• Elméleti gyakoriság (/100000 újszülött):
• kettes ikrek: 2083

• hármas ikrek: 33

• A valóságban gyakoribb!



A kettes és nagyobb magzatszámú ikerterhességből 
született újszülöttek aránya az USA-ban
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A kettes ikerterhességből született újszülöttek 
aránya Magyarországon (%)
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A hármas ikerterhességből született újszülöttek aránya 
Magyarországon (/100000 élveszületés)
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Az ikerképződés mechanizmusai

• Dizygota (fraternal)

• Monozygota (identical)– kettéválás
• 1-3. nap – dichorialis diamnialis

• 4-8. nap – monochorialis diamnialis

• 8- nap – monoamnialis, sziámi

Zigozytas: külön neműek – dizygota; monochorialis – monozygota

A chorionicitastól függ a kórjóslat, az iker-spcifikus szövődmények kockázata.

Monochorialis ikerterhességben nagy a perinatalis halálozás, neurológiai 
károsodás kockázata (Hack, 2008)



Az ikerképződést befolyásoló tényezők I.

• Rassz (afroamerikai – gyakoribb, latin, ázsiai, indián – ritkább mint a 
kaukázusi rasszban) Abel and Kruger 2012

• Ezer újszülöttre jutó ikrek száma (MacGillivray, 1986)

Ország Monozygota Dizygota Összesen

Nigéria 5,0 49 54

USA – afroamerikai 4,7 11,1 15,8

USA – fehér 4,2 7,1 11,3

Anglia, Wales 3,5 8,8 12,3

India 3,3 8,1 11,4

Japán 3,0 1,3 4,3



Az ikerképződést befolyásoló tényezők II.

• Anyai életkor (15 és 37 éves kor között a dizygota ikrek gyakorisága 
négyszeresére emelkedik) (Painter, 2010)

• Paritás (Antsaklis, 2012)

• Öröklött hajlam (anyai ágon)

• Táplálkozási tényezők

• Testsúly és testmagasság (BMI > 30 kg/m2; tm >164 cm) (Basso, 2004)

• Gonadotropinok szintje (rassz, életkor, testsúly)

• Meddőségi kezelés



A kettes és hármas ikerterhességek fogamzásának 
módja

Kettes iker
n=197

% Hármas iker
n=150

%

IVF 62 31,5 92 61,3

Inseminatio 12 6,1 19 12,7

Ovuláció 
indukció

9 4,6 17 11,3

Spontán 112 56,8 19 12,7

N/A 2 1,0 3 2,0

Hruby, 2007



Az ikerképződést befolyásoló tényezők III.

• Vanishing twin (az első trimeszterben még látható iker eltűnik)
• Az ikerfogamzások 10-40%-ában (Brady, 2013)

• ART esetén még nagyobb az arány

• Monochorialis ikrek esetén gyakoribb (Sperling, 2006)

• Többes fogamzás: 1:8 terhesség, ikerszülés: 1:80 terhesség (Corsello, 2010)

• A terhesség időtartama, a születési súly fordított összefüggést mutat a 
petezsákok kezdeti számával (Dickey, 2002)



Az ikerterhességek felismerése

• Ultrahangvizsgálat az I. trimeszterben

• A chorionicitas az I. trimeszterben UH vizsgálattal 99%-ban 
meghatározható (placenták száma, elválasztó burok vastagsága, 
tapadása: twin peak – lambda-jel, illetve T-jel) (Miller, 2012)

• A 20-30. hét között a fundus magasság 5 cm-rel nagyobb (Rouse, 1993)



Az anyai szervezet adaptációja a többes 
terhességhez

• Magasabb β-hCG szint – hányinger, hányás gyakoribb

• A vérplazma térfogat növekedése nagyobb (50-60%) – relatív anaemia

• Nagyobb folsav és vas szükséglet – valódi anaemia

• A hypervolaemia és a csökkent érellenállás miatt nagyobb a szív 
teljesítménye (20%-kal). Döntően a pulzustérfogat növekszik. (Kuleva,  
2011)

• Nagyobb a méh térfogata (hasi szervek, tüdő, húgyutak
kompressziója)



Terhesgondozás ikerterhességben I.

• Cél: szoros anyai és magzati felügyelet, a szövődmények időben történő 
felismerése és kezelése (az éretlen koraszülöttek megszületésének 
megelőzése)

• Ellenőrzés: a 22. héttől 2 hetente, hüvelyi vizsgálat minden alkalommal

• UH vizsgálat: a speciális szövődmények felismerése, a magzatvíz és a 
magzati növekedés ellenőrzése céljából: MC 4 hetente, DC 6 hetente
• A magzati növekedés ellenőrzése (diszkordáns növekedés) - UH
• A magzatvíz mennyiségének ellenőrzése (AFI, DVP) – UH

• Táplálkozás: szénhidrát-bevitel korlátozása, Ca, Mg, C, D és E vitamin 
szupplementáció, napi 40-45 kcal/kg/nap bevitel 20% fehérje, 40% zsír és 
40% szénhidrát összetételben, 3 fő és 3 köztes étkezés (Goodnight, 2009)



Terhesgondozás ikerterhességben II.

• Magzati állapotdiagnosztika (nagy az álpozitív leletek aránya –
kerülendő a iatrogén koraszülés, ha a másik magzat eredménye 
negatív)
• Non-stressz teszt (CTG)

• Biofizikális profil

• A. umbilicalis flow



Terhességi szövődmények ikerterhességben I.

• Veleszületett rendellenességek
• Ikrekben 406/10000, szinguláris terhességben 238/10000 gyakoriság, 

monochorialis placenta esetén kétszer gyakoribb (Glinianaia, 2008)

• 1987-ben a rendellenességek aránya ikrekben 2,16%, 2007-ben 3,26%, 
miközben a monozygoták aránya nem változott, a dizygoták aránya 30%-kal 
nőtt (Boyle, 2013) Ezért az ART felelős.

• Alacsony születési súly
• 28-30. hétig azonos a szinguláris terhességből születettekkel

• 35-36. héttől jelentősen alacsonyabb (kettes iker; hármas iker növekedési 
görbék – IUGR, ha ettől eltérés van) (Obido, 2013)

• Monochorialis ikreknél a lemaradás jelentősebb



Terhességi szövődmények ikerterhességben II.

• A hypertonia többes terhességben gyakoribb (magzatok száma, 
placenta tömege), korábban kezdődik, súlyosabb

Kettes iker
n=197

%
Hármas iker

n=150
%

Praeeclampsia 17 8,6 13 8,7

Trans. hypertonia 3 1,5 8 5,3

HELLP syndroma 1 0,5 3 2,0

PIH 21 10,7 24 16,0

Krónikus hypertonia 5 2,5 Hruby, 2007



Terhességi szövődmények ikerterhességben III.

• A gestatiós diabetes mellitus is gyakoribb többes terhességben 
(nagyobb lepénytömeg)

Kettes iker
n=197

%
Hármas 

iker
n=150

%

Gestatiós diabetes 
mellitus 24 12,2 31 20,7

Hruby, 2007



Terhességi szövődmények ikerterhességben IV.

• Koraszülés
• A magzatszám növekedésével csökken a terhesség időtartama
• A magas újszülött halálozás és morbiditás okozója
• Kettes ikerterhességben hatszoros, hármas ikerterhességben tízszeres a 

kockázat (Giuffre, 2012)
• Többes terhességben a koraszülések egyharmada spontán, 10% idő előtti 

burokrepedést követő, 60%-a indikált (Chauhan, 2010)
• Az utóbbi 20 évben a koraszülések aránya nőtt többes terhességben, 

ugyanakkor a perinatalis halálozás és morbiditás nem javult a 34. hetet 
követően – nem feltétlenül negatív trend (Joseph, 2001)

• A neonatalis kimenetel egy adott terhességi korban azonos szingularis és 
többes terhességben, bár a koraszülés okai különbözőek (Ray, 2009)



Kettes iker élveszületések terhességi kor szerinti 
megoszlása

Időszak < 37. hét >37. hét
ebből 39-40. 

hét

Bazsó és mtsai1 1950-67 45,8% 54,2% 28,5%

Berkő és mtsai2 1980-82 48,4% 51,6% 21,8%

Török és mtsai3 1988 előtt 44,9% 55,1% 23,8%

I. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika 2010-2014 69,6% 30,46% 0,45%

1Bazsó J, és mtsai. Magy Nőorv L 1969; 32: 248-253.
2Berkő P, és mtsai. Magy Nőorv L 1988; 51: 232-235.
3Török M, és mtsai. Magy Nőorv L 1988; 51: 278-280.



A kettes iker élveszületések terhességi kor 
szerinti megoszlása 1995 és 2013 között
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A koraszülés előjelzése ikerterhességben

• Goldberg és mtsai (1996): 32. hét előtti koraszülés kockázata
• Méhnyak hossza (24. héten < 25 mm)
• Magzati fibronektin koncentráció a nyakcsatornában a 28. héten

• To és mtsai (2006): 32. hét előtti koraszülés kockázata
• Méhnyak hossza a 22-24. héten: 10 mm – 66%; 20 mm – 24%; 25 mm - 12%

McMahon és mtsai (2002): 32. hét előtti koraszülés kockázata
• Kis kockázat: zárt belső méhszáj hüvelyi vizsgálattal, normális méhnyakhossz UH 

vizsgálattal és negatív magzati fibronektin teszt a 24. héten. A hüvelyi vizsgálat 
prediktív értéke azonos a másik kettő kombinációjával

• Conde-Aguendo (2010): metaanalysis
• A 20-24. hét között mért 20 mm-nél kisebb méhnyak hossz a 34. hét előtti koraszülés 

legjobb előjelzője



A koraszülés megelőzése ikerterhességben
• Ágynyugalom, hospitalizáció – nem csökkenti a koraszülés kockázatát és a 

perinatalis halálozást (Crowther and Han, 2010)

• Profilaktikus tocolysis – orális β-mimtikumok nem csökkentik a 37., illetve a 34. 
hét előtti koraszülések arányát ikerterhességben (Yamasmit, 2012) (FDA nem 
kívánatosnak minősítette a többes terhességben a β-mimetikumok alkalmazását)

• Intramuscularis progeszteron kezelés - (17α-hidroxiprogeszteron-karoát) nem 
hatásos többes terhességben (Combs, 2011), sőt korábbra hozhatja a 
megszületést (Caritis, 2012)

• Intravaginalis progeszteron kezelés – (mikronizált progeszteron) nem csökkenti a 
34. hét előtti koraszülések arányát ikerterhességben (PREDICT trial, Rode, 2011

• Cerclage – a profilaktikus cerclage nem javítja a perinatalis kimenetelt többes 
terhességben, sőt ronthatja is (Berghella, 205)

• Pesszárium (körbeveszi és komprimálja a méhnyakat, megváltoztatja a szögét, 
tehermentesíti a belső méhszájat; szilikon Arabin pesszárium) – a pesszárium nem 
csökkentette a 32. hét előtti koraszülések arányát 38 mm-nál rövidebb méhnyak 
hossz esetén (ProTWIN trial, Liem, 2013)



A 28. terhességi hét előtti hospitalizáció és 
ágynyugalom hatása hármas ikerterhességben 

Hármas iker Hospitalizáció a 28. 
hét előtt, panasz-
mentesen n=36

Hospitalizáció a 28. 
héten vagy azt 
követően n=52

szülés (hét) 33,1±2,5 33,1±2,3 

születési súly (g) 1815±446 1783,4±391,0 

Hruby, 2008



Profilaktikus cerclage hatása hármas 
ikerterhesésgben

Hármas iker Cerclage
történt
n=18

% Cercalge nem 
történt
n=98

%

szülés (hét) 31,5±3,6 32,4±3,2 

születési súly (g) 1573±498 1682±507 

< 1500 g 24/53 45,3 103/281 36,7

ventilatio 13/20 65,0 102/191 53,4

Hruby, 2007



A koraszülés kezelése ikerterhességben

• A tocolysis ikerterhességben nem javítja a neonatalis kimenetelt 
(Chauhan, 2010)

• A hypervolaemia és fokozott szívmunka fokozza a tüdőoedema
veszélyét ikerterhességben, β-mimetikum kezelés esetén (Gabriel, 
1994), illetve nifedipin kezeléskor is több a mellékhatás (Derbent, 
2011)

• Szteroid profilaxis – ugyanolyan hatásos, mint szingularis
terhességben (Battista, 2008). A protokoll ugyanaz, mint szingularis
terhességben.

• Idő előtti burokrepedés – az expektatív kezelés kevsébé sikeres, mint 
szingularis terhességben, főleg a 30. hét után (Ehsanipoor, 2012)



Speciális ikerterhességi kórképek I.

• Monoamnialis ikrek – a MC ikrek 1%-a, kórjóslata rossz
• Köldökzsinór hurkolódás (50%-ban előfordul!), veleszületett rendellenességek, 

koraszülés, TTTS
• A 20. héttől a magzati halálozás kockázata 10 %-os (Allen, 2001), a perinatalis

halálozás 17% (Hack, 2009) 
• Nincs olyan módszer, amely biztosítaná a magzatok jó kórjóslatát, a köldökzsinór 

hurkolódás miatti elhalás nem jelezhető előre, nincs hatásos monitorizálás
(fekvőbetegként végzett folyamatos monitorizálással is csak 50%-ban lehetséges)

• Nem ismert olyan tényező, amely az összehurkolódott köldökzsinórok 
komprimálódásához vezet

• Színkódolt Doppler-vizsgálattal a köldökzsinórok összegabalyodása látható, de nincs 
elfogadott protokoll, hogy mi a teendő

• Heyborne és mtsai (2005) Naponta többször magzati szívhang-regisztrálás a 26-28. 
héttől; szteroid profilaxis alkalmazása, császármetszés a 34. terhességi héten



Speciális ikerterhességi kórképek II.

Hruby, 2015



Speciális ikerterhességi kórképek III.

• Ikertorzok (sziámi ikrek, parazita iker)

• Iker-iker transzfúzió (Twin-Twin Transfusion Syndrome - TTTS)
• Stuck twin
• Twin Oligohydramnios Polyhydramnios Syndrome (TOPS) „poly-oli”
• Twin Anemia Polycythemia Sequence (TAPS)

• Twin Reversed Arterial Perfusion (TRAP) Sequence – acardia

• Nagy magzatszámú terhességek

• Egyik magzat elhalása

• Ikermagzatok diszkordáns növekedése (szelektív IUGR)



Ami az ikerterhességek gondozása során még 
felmerül…

• Magzati kromoszóma-rendellenességek szűrése, diagnosztikája

• Szülés optimális időpontjának megválasztása

• Szülés módja


