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ANYAI ALAPBETEGSÉG OKOZTA KOCKÁZATOK

• Neurológiai és pszichiátriai kórképek
• Epilepsia

• Myasthenia gravis

• Depressio, psychoticus kórképek

• Belgyógyászati kórképek
• Endokrin betegségek (Diabetes mellitus, hyper-, hypothyreosis)

• Cardiovascularis betegségek

• Nephrológiai betegségek

• Immunológiai betegségek (SLE, antiphospholipid syndroma)

• Thrombosis hajlam



ANYAI ALAPBETEGSÉG OKOZTA KOCKÁZATOK

• Kockázat
• Anyai alapbetegség

• Anyai állapotromlás

• Teratogén kockázat

• Magzati hatások

• Gyógyszeres kezelés
• Teratogén kockázat

• Egyéb magzati hatások



ANYAI ALAPBETEGSÉG OKOZTA KOCKÁZATOK

• Amennyiben olyan alapbetegsége van a nőnek, mely miatt tartós 
gyógyszerszedésre kényszerül:

• javasolt várandósság vállalása esetén a gyógyszerelés ennek megfelelő 
beállítása, 

• ilyenkor a várandósság alatt is szedhető a gyógyszer megfelelő 
módosítással. 



Epilepsia
• Az epilepsiás terhesben jelentkező roham gyakran összefüggésben áll 

az elégtelen anticonvulsiv therapiával. 

• Ha az utolsó roham óta több mint öt év telt el, akkor a tervezett 
terhesség előtt célszerű az antiepilepticus therapiát abbahagyni. 

• Ha az antiepilepticum nem hagyható el, úgy javasolt monotherapia
beállítása. 

• Terhességben az antiepilepticumok hatása változhat (a gyógyszerek 
plasma clearencé-nek növekedése és a májban történő fokozott 
lebomlása) 

• Rohamok alatt az uteroplacentaris keringés romlása, magzati 
hypoxiához vezethet, aminek súlyosabb következménye lehet, mint az 
antiepilecticumok mellékhatásának. 



Az epilepsia kezelésében alkalmazott gyógyszerek és esetleges 
teratogen hatásuk

Hydantoin-származékok
phenytoin DIPHEDAN hydantoin-syndroma (10%)

EPANUTIN ajak- és szájpadhasadék
köröm és distalis ujjpercek hypoplasiája
facialis dysmorphia
(széles száj, rövid széles orr, epicanthus redő)
további tünet:
microcephalia
somato-mentalis retardatio



Az epilepsia kezelésében alkalmazott gyógyszerek és esetleges 
teratogen hatásuk

Zsírsav származékok

valproinsav CONVULEX valproat-embryopathia (1000 mg felett)

DEPAKINE velőcsőzáródási rendellenesség (1-2%)

microcephalia

facialis dysmorphia
(epicanthus redő, lapos orrnyereg, 
pisze, kicsi orr, hosszú felső ajak, 
lapos ajakbarázdával, lefelé helyezett szájzug)

vigabatrin SABRIL hasonló tünetek, kevésbé toxicus



Az epilepsia kezelésében alkalmazott gyógyszerek és esetleges 
teratogen hatásuk

Carboxamidok

carbamazepine CARBAMAZEPINE velőcsőzáródási rendellenesség (0,5-0,9%)

NEUROTOP facialis dysmorphia

STAZEPINE distalis ujjpercek hypoplasiája

TEGRETOL újszülöttkori coagulopathia

oxocarbazepin TRILEPTAL hasonló tünetek, kevésbé toxicus

rufinamid INOVELON

Barbiturátok

phenobarbital SEVENAL újszülöttkori megvonási tünetek

SEVENALETTA újszülöttkori coagulopathia

primidone SERTAN

Succinimidek (nincs forgalomban)

Benzodiazepinek növelik a hypotonia, légzési, etetési nehézségek, hypothermia kockázatát

clonazepam CLONAZEPANUM .

RIVOTRIL  



Az epilepsia kezelésében alkalmazott gyógyszerek és esetleges 
teratogen hatásuk

Egyéb

sultiame OSPOLOT

lamotrigine GEROLAMIC kis mértékben növeli az ajakhasadék és szájpadhasadék kockázatát 
LAMICTAL
LAMITRIN
LAMOLEP
LAMOTRIGIN

felbamate TALOXA

topiramate ETOPRO
TOPAMAX
TOPEPSIL

gabapentin GABAGAMMA
GORDIUS
GRIMODIN
NEURONTIN

levetiracetam KAPIDOKOR 0.7%-ban okozhat fejlődési rendellenességet monoterápia esetén, 
KEPPRA kombinált terápia esetén ez a kockázat magasabb
LEVETIRACETAM
LEVIL

zonisamide ZONEGRAN, ZONIBON

pregabalil EGZYSTA, LYRICIA, NAXALGAN, PRABEGIN, PRAGIOLA, PREGABALIN

stiripentol DIACOMIT

lacosamide COSIM, LACOSAMID, TRELEMA, VIMPAT

perampanel FYCOMPA

brivarasetam BRIVIACT



Myasthenia gravis

• Terhességben az esetek harmadában javulás, harmadában az állapot 
rosszabbodása 

• A betegség exacerbatiója az első trimesterben, míg javulás a második és a 
harmadik trimesterben gyakoribb 

• Az anyai ellenanyagok átjutnak a lepényen keresztül (acethylcholin receptor 
ellenes antitestek)

• Terhességben a pyridostigmin bromid (Mestinon) szedését tovább kell folytatni.

• Fokozott monitorizálás az újszülött korban: 
• Transiens neonatalis myasthenia (TNM) izomgyengeség jelentkezik az esetek 10-15 %-ában

• Az újszülöttön észlelhető tünetek: légzési- és táplálási nehézség, általános izomgyengeség, 
szemhéj-ptosis stb.



Depressio

• Szelektív serotonin reuptake inhibitorok (SSRI): 
• Depresszió kezelésének elsődleges eszköze, biztonságos alkalmazhatóság.
• Bár bizonyos vizsgálatok alapján növekedett a szívfejlődési rendellenességek kockázata, 

más vizsgálatok ezt nem erősítették meg. Az utolsó három hónapban alkalmazott 
kezelésnél nőtt újszülöttkori perzisztáló pulmonális hypertóniának (PPHN) kockázata, ezért 
megszületés után az újszülött vizsgálata javasolt.

• Triciklikus antidepresszánsok (nem szelektív monoamin
reuptake-gátlók):
• Terhesség alatti alkalmazásuk relatíve biztonságosnak tekinthető.
• Megvonási tünetek jelentkezhetnek az újszülöttnél, ha nem szoptatják. 
• Kis mértékben nő a szem, fül, arc rendellenességeinek kockázata.

• Monoaminoxidáz (MAO) inhibitorok: 
• Alkalmazása háttérbe szorult, jelenleg már nincsenek forgalomban teratogen hatású 

készítmények.

• Egyéb, újabb készítmények (pl. mianserin, venlafaxin):
• Viszonylag kevés adat áll a rendelkezésre. A készítmények többségénél nem mutattak 

ki rendellenességet.
• Venlafaxin esetén nőtt a máj rendellenességek kockázat.



Depressio

• Szelektív serotonin reuptake inhibitorok (SSRI): 
• Depresszió kezelésének elsődleges eszköze, biztonságos alkalmazhatóság.
• Bár bizonyos vizsgálatok alapján növekedett a szívfejlődési rendellenességek kockázata, 

más vizsgálatok ezt nem erősítették meg. Az utolsó három hónapban alkalmazott 
kezelésnél nőtt újszülöttkori perzisztáló pulmonális hypertóniának (PPHN) kockázata, ezért 
megszületés után az újszülött vizsgálata javasolt.

• Triciklikus antidepresszánsok (nem szelektív monoamin
reuptake-gátlók):
• Terhesség alatti alkalmazásuk relatíve biztonságosnak tekinthető.
• Megvonási tünetek jelentkezhetnek az újszülöttnél, ha nem szoptatják. 
• Kis mértékben nő a szem, fül, arc rendellenességeinek kockázata.

• Monoaminoxidáz (MAO) inhibitorok: 
• Alkalmazása háttérbe szorult, jelenleg már nincsenek forgalomban teratogen hatású 

készítmények.

• Egyéb, újabb készítmények (pl. mianserin, venlafaxin):
• Viszonylag kevés adat áll a rendelkezésre. A készítmények többségénél nem mutattak 

ki rendellenességet.
• Venlafaxin esetén nőtt a máj rendellenességek kockázat.



Psychoticus kórképek
• Fenotiazinok: 

• Minimális mértékben növelik a rendellenességek előfordulási gyakoriságát (2,5%). 

• Butyrophenon-származékok:
• Haloperidol, droperidol esetén nem jelent teratogen kockázatot.

• Thioxanthen-származékok:
• Teratogén hatást nem írtak le, de a harmadik trimesterben adagolva hyperreflexivitás

előfordulhat az újszülöttnél, ezért neonatológiai vizsgálat javasolt. 

• Diazepinek, oxazepinek, thiazepinek és oxepinek:
• Rendelkezésre álló adatok alapján eddig nem mutattak ki rendellenességet.

• Egyéb, újabb készítmények:
• Rendelkezésre álló adatok alapján csak minimális kockázatnövekedés valószínűsíthető.



Psychoticus kórképek

• Lithium:
• Növeli az endocardialis párna defectusok előfordulását (Ebstein anomalia).

• A korábban megadott kockázat (10%) volt.

• Újabb felmérések alacsonyabb értéket adtak (1%-on belüli). 

Ennek oka: 
• Csökkentett gyógyszermennyiség

• Lithium vérszint-mérés bevezetése



Anyai alkoholizmus

• Fetalis alkohol szindróma
• Facialis dysmorphia:

• keskeny felsőajak
• orr és a felsőajak közötti bemélyedés hiánya (filtrum)
• szűkebb szemrés

• Strabismus (kancsalság)
• Hallászavar
• Növekedésbeli elmaradás
• Szívfejlődési rendellenesség (ASD, VSD)
• Pectus excavatus (tyúkmell)
• Gerincferdülés
• Idegrendszeri eltérések
• Alacsonyabb intelligenciaszint

• Parcialis fetalis alkohol szindróma
• Facialis dysmorphia egy része

• Viselkedési (neurobehavioral) rendellenesség



Diabetes mellitus

Meghatározás 

Diabetes és a terhesség
-Praegestatiós diabetes 
-Gestatiós diabetes



Diabetes mellitus

 Terhesség vállalása előtt javasolt a vércukorszint beállítása.

 Kezeletlen diabetes mellitus teratogen kockázatot jelenthet: 
• caudalis regressiós syndroma

• szívfejlődési rendellenességek

• holoprosencephalia

Terhesség alatt célzott ultrahangvizsgálat, echocardiographia javasolt.



Diabetes mellitus

• HgbA1C 8% fölött nő a magzati rendellenesség kockázata
• Szívfejlődési rendellenesség

• Holoprosencephalia

• Caudalis regressziós szindróma



Diabetes mellitus

• Már a fogantatás előtt javasolt normál értéken tartani a 
vércukorszintet, 
ez fontos a magzat egészsége és normális fejlődése szempontjából. 

• Ha a kezdeti vércukorszintje magas, a teherbeeséssel indokolt addig 
várnia, amíg az érték a normál tartományba esik. 

• Heteket, hónapokat vehet igénybe a vércukorszint normalizálása és a 
normál tartományban való stabilizálása. 

• Fontos, hogy a glikát-hemoglobin szint (HgbA1c) megfelelő értéken 
legyen, 8% fölötti értéknél nő a terhesség genetikai kockázata. 



1. Első választandó terápia: inzulin

2. Metformin terhességben hatásos

3. Rövid távon biztonságos a használata

4. Hosszú távon kevés adat (újszülött, gyermek)

5. Magzatkárosító hatása nem ismert

6. 12. hét után csak a PE rizikóját csökkentette

7. Koraszülés előfordulása kissé gyakoribb volt

8. Orális antidiabeticumok placentán átjutnak

Metformin és a terhesség

Diabetes mellitus

• Kezelés
• Diéta

• Sz.e. Insulin



Gestatiós diabetes



A gestatiós diabetes 2016-os hazai diagnosztikus ajánlása
NICE-ajánlás (UK) alapján

1. Teljes körű terhességi szűrés, minden várandós nő esetében

2. koraterhességben, az első vérvételnél manifeszt diabetes szűrése

Manifeszt diabetes (vénás plazmában)
Éhomi vércukor ≥ 7,0 mmol/l és/vagy random vércukor ≥ 11,1 mmol/l

3. GDM szempontból magas rizikójú egyéneknél manifeszt diabetes kizárása után
16-18. terhességi hét között OGTT (75 gr.), negatív eredmény esetén ismétlése
24-28.
30-32. terhességi hét között 

4. A terhesség 24-28. hete között OGTT (75 gr.). Gestatiós hyperglycaemia:

Éhomi vércukor ≥ 5,6 mmol/l és/vagy

120 perces vérc. ≥ 7,8 mmol/l

A cukoroldat elfogyasztása előtt ujjbegyes vércukorméréssel tájékozódó vércukormérés javasolt diabetes 
kizárására.

Magyar Diabetes Társaság



A gestatiós diabetes 2016-os hazai diagnosztikus ajánlása
NICE-ajánlás (UK) alapján

Magyar Diabetes Társaság

Fokozott kockázatú várandósok:

 Életkor ≥35 év

 BMI ≥30 kg/m2

 Diabetes előfordulása az első fokú rokonok között

 Anamnézisben 

- CH anyagcsere-zavar: IFG, IGT, GDM

- halvaszülés, koraszülés, méhen belüli elhalás, fejlődési rendellenesség, 

>4000 g-os magzat

 Ikerterhesség   

 Asszisztált reprodukcióval létrejött terhesség



Postpartum
reklasszifikáció

180g CH-diéta

Postpartum 6. hét OGTT (WHO)

Normál OGTT Kóros OGTT

Ismételt OGTT ½-1 év múlva IFG IGT DM

World Health Organization (1999) 
Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications.

Β-sejt károsodás?

További súlygyarapodás?

IDGDM 60 %-a!

50% részvétel!!!

Inzulin th.?



Magzati fejlődési rendellenességek

Congenitalis anomaliák
• Holoprosencephalia

• Szívfejlődési rendellenesség 
• Kamrai sövényhiány (VSD)

• Fallot-tetralógia

• Caudalis regressziós szindróma

• /Nyitott gerinc – állatkísérletekben/

Egyéb UH eltérés

• Polyhydramion



Magzati egyéb szövődmények

Diabeteses fetopathia
• Macrosomia
• Placentaelégtelenség

=>Súlyos esetben intrauterin magzati elhalás a terhesség utolsó 2-4 hetében 

Koraszülés, növekedési retardatio

Újszülöttkori
• hypoglycaemia
• hypolcalcaemia
• polycytaemia
• hyperbilirubinaemia



Degeneratív változások a lepény szerkezetében

• Fibrinoid necrosis

• Chorangiosis 

• Éretlen chorionbolyhok 

Placentatio zavara
Chr. lepényi elégtelenség

lepényi súly

hyperglycaemia

microangiopathia



Anyai szövődmények

Terhesség alatti szövődmények

• folyadék- és elektrolitháztartás zavara, ketoacidozis

• vascularis szövődmények (prae-eclampsia, retinopathia)

• vulvovaginitis, húgyúti infekciók

Terhesség utáni szövődmények

• terhességi cukorbetegségben szenvedő betegek esetében a 
későbbiekben nagyobb valószínűséggel alakul ki 2-es típusú diabetes 
mellitus



Genetikai háttér

• PAX3 gén szerepe

• P53 szerepe

• Oxidatív stressz szerepe

/Sheller-2010/



Hypothyreosis

• A pajzsmirigybetegségek közül a hypothyreosis jelenthet magzati 
kockázatot.

• Csak súlyos, nem kezelt alulműködés okozhat szellemi 
fogyatékosságot. 

• Amennyiben a pajzsmirigy működés a kezelés beállítása mellette 
egyensúlyban van (euthyreosis), 
a terhesség genetikai kockázatnövekedése minimális. 

• A terhesség kapcsán nem javasolt általános szűrést végezni 
pajzsmirigybetegség kimutatására, mivel az anyánál fennálló 
szubklinikus hypothyreosis felismerése és kezelése nem javítja az utód 
neurokognitív funkcióját.



Phenylketonuria (PKU)

• Phenyl-alanin szegény diéta 

• Veszély: magas serum-phenyl-alanin értékek

• Az igen magas szérumértékek alapján jelen terhességben a magzati 
idegrendszeri szövődmények kockázata magas

Megelőzés: 

• PKU esetén már a fogamzás előtt 3 hónappal, majd a terhesség során 
végig 120-240 umol/l serum-phenyl-alanin szint tartása szükséges. 



Cardiovascularis kórképek

• A terhesség alatti szívbetegségek gyakorisága 1-4 % közötti. 

• A szívbeteg terhes nőket funkcionális szempontból  négy csoportba soroljuk:

• I. csoport: 
• a megszokott fizikai tevékenység mellett tünetmentesek

• II. csoport: 
• pihenéskor tünetmentesek, de a szokásos fizikai aktivitás mellett tünetek 

(fáradtság, fulladás, palpitatio, angina) jelentkeznek

• III. csoport: 
• pihenéskor tünetmentesek, de kisebb terhelés esetén is tünetek jelentkeznek

• IV. csoport: 
• teljes fizikai nyugalomban is a decompensatio jeleit mutatják



Cardiovascularis kórképek
• A betegek 80 %-a az I-II. csoportba tartozik. Ezek a betegek általában jól 

tolerálják a terhességet, de enyhébb szövődmény esetén is a 
decompensatio fellépésére lehet számítani. 

• A III. csoportba tartozó szívbeteg terhesek esetében a szívelégtelenség 
veszélye jelentős. Ebben a csoportban az anyai mortalitás a 15 %-ot is 
elérheti. Abban az esetben, ha a terhes nő a terhesség kiviselését vállalja, 
ágynyugalom,  szoros megfigyelés és állandó cardiologiai ellenőrzés 
ajánlott. Cardialis tünetek esetén a szülésig kórházi  megfigyelés szükséges. 
A szülés és a császármetszés nagyobb megterhelést jelenthet a beteg 
számára, mint maga a terhesség kiviselése.

• A IV. csoportba sorolható szívbeteg terhesek esetében az első trimesterben
az anyai halálozás közvetlen veszélye miatt a terhesség megszakítása 
javasolt. Ha az anya ragaszkodik a terhességhez, akkor a veszély részletes 
ismertetése után, írásbeli kérése esetén szigorú, folyamatos kórházi kezelés 
és ellenőrzés  szükséges a terhesség végéig.



Cardiovascularis kórképek

• Fokozottan veszélyes: 
• mitralis stenosis

• aorta stenosis

• coronaria betegség

• congenitalis vagy szerzett jobb-bal shunttel járó pulmonalis hypertonia



Cardiovascularis kórképek

• Sikeres szívműtétek (szívbillentyű-beültetés, mitralis billentyű 
szűkületének oldása, stb.) után egyre többen vállalhatnak 
terhességet, nemegyszer spontán szülhetnek. 

• Szívbillentyű-beültetés után terhesség alatt is szükséges az 
anticoagulans therapia. 

•



Cardiovascularis kórképek

• Terhességi dilatativ cardiomyopathia a terhesség utolsó hónapjaiban 
vagy az azt követő öt hónapon belül fejlődik ki. 

• Oka nem ismert, immunologiai tényezők valószínűek, de a víruseredet 
lehetősége sem zárható ki. 

• A szülés után regressiót mutathat, de fenn is maradhat. Magas 
mortalitas (25-30 %) jellemzi.



Hypertonia kezelése

 A hypertonia kezelésében alkalmazott gyógyszerek túlnyomó többsége nem 
jelent kockázatot.

Adható:
• nifedipin
• methyldopa
• dihydralazine

Nem szükséges ezen készítményekre beállítani a reproductiv korban lévő 
nőbeteget. 

Elegendő, ha a teherbeesést követően kerül átállításra.



Hypertonia kezelése

• ACE-gátlók:
• Haemodinamikai magzati hatások => hypotensio

• Elsősorban a III. trimesterben anuria/oliguria

oligohydramnion
IUGR

elégtelen  koponyacsont.

Amennyiben gyógyszerszedés mellett esik teherbe, gyógyszerelés átállítása 
javasolt, nem indokolt a terhesség megszakítása.



Felnőttkori (AD) polycystás vesebetegség - az egyik leggyakoribb örökletes 
megbetegedés (1:1000) 
- 40. évre tünet
- vesefunkció fokozatosan romlik (transzpl.)
- secundaer hypertonia oka lehet

Multicystás vesebetegség 
- követés, sze. műtét (cysta eltávolítás, LSK, kövek eltávolítása, sze. egyoldali veseeltávolítása)
- Cysta a vizeletelfolyást akadályozhatja 

Cystás vesebetegségek



- 64-84%: spontán távozik
- jobb oldalon gyakoribb (j.o. vena ovarica és uterus
dextrorotatioja miatt)

Komplikáció: 
koraszülés 
húgyúti fertőzés

Ok:

Ureter-peristaltica csökkent

Fiziológiás hydronephrosis

Infectiók

Hypercalcinuria

Nephrolithiasis



4 vezető tünet: 

1. Alapbetegség klinikuma
2. IgG hiány miatt fertőzéshajlam
3. Veseelégtelenség előrehaladott stádiumban
4. Halmozott thromboembóliás szövődmények (renalis antithrombin-III vesztés)

Csökken: 
-albumin
-gamma-globulin 
-IgG
-antithrombin-III
Emelkedett:
-kreatinin
-KN
-koleszterin
-TG

Kezelés: 
Fertőzés kezelése
Fizikai kímélet
Fehérjeszegény diéta (0,8g/kg/nap)
Furosemid
Antihypertensív-th.
Hyperkoleszterinaemia kezelése 

(>3,5 g fehérjeürítés/24 ó)

Nephrosis syndroma



1TDM: 15-20 év múlva minden 3. érintett 

2TDM: Dg.-kor 20%: microalbuminuria, 3%: macroalbuminuria TÖBB DIALÍZÁLT BETEG!!!

-nephropathia legkorábbi jele: microalbuminuria (30-300 mg/24ó albuminürítés)
-kezeléssel progresszió lassítható
-kardiovaszkuláris szövődmények rizikója nő

Megelőzés:
Diabetes kezelése
Hypertonia kezelése 
Fehérjebevitel csökkentése
Dohányzás elhagyása 
Dyslipidaemia kezelése

Diabeteses nephropathia= retinopathia

Nincsen retinopathia = proteinuriát nem diabetes okozza! 

Diabeteses nephropathia



Systemás lupus erythematosusban (SLE)

• A terhesség gyakran kedvezőtlen hatással van a betegségre.

• A betegség nephropathiával társul, a terhességek 50%-ában 
hypertonia fejlődik ki, és ugyancsak 50%-ában fokozódik a proteinuria. 

• Az ilyen esetek 80%-ában a terhesség alatt egyéb vesefunkciók nem 
romlanak. 

• A proteinuria és hypertonia miatt fontos a kórképet elkülöníteni a 
praeeclampsiától, thromobocytopenia esetén pedig a HELLP 
syndromától.



Systemás lupus erythematosusban (SLE)

• Kedvezőtlen hatással van a terhesség kimenetelére és magzati 
retardatiót, fejlődési elmaradást okozhat a betegség aktiválódása 
(társuló láz és anaemia révén), valamint a veseérintettség (csökkent 
vesemüködés, azotémia, hypertonia megjelenése és rárakodásos 
praeeclampsia révén). 

• Secunder anti-phospholipid syndroma esetén nagyobb a spontán 
vetélések, intrauterin elhalás és magzati retardáció aránya. 

• Az anti-Ro vagy anti-La antitestek (másnéven anti-SS-A és B 
antitestek) jelenléte esetén a magzatnál teljes AV blokkot idézhet elő. 



Systemás lupus erythematosusban (SLE)

• Labor kontrollok mellett fontos a megfelelő szülészeti monitorizálás, a 
rendszeres ultrahangvizsgálat végzendő az intrauterin retardáció kockázata 
miatt. 

• Retardatio gyanúja esetén rendszeres flowmetria és a magzatvíz 
mennyiségének ultrahangos kontrollja javasolt. 

• Anti-Ro antitestek jelenléte esetén magzati echocardiographia végzendő.
• Amennyiben a kórképhez secunder antiphospholipid syndroma (APS) társul 

kis adagban profilaktikus salicylát kezelés tanácsos a magzati veszteség 
csökkentése érdekében. 

• Terhelő szülészeti anamnézis fennállásakor mérlegelendő a salicylát kezelés 
kiegészítése LMWH kezeléssel.



Anti-phospholipid syndroma

• A betegség fokozott coagulatióval járó rendellenesség, amely 
klinikailag főként artériás és vénás thrombosissal, 
thrombocytopeniával, szívbillentyű betegséggel, és habituális 
vetéléssel jellemezhető. 

• A laboratóriumi vizsgálatok során anti-cardiolipin antitestek, vagy 
lupus anticoaguláns antitestek mutathatók ki.  

• A terhesség során fontos figyelembe venni, hogy a lupus
anticoagulánssal bíró nők terhessége az esetek egyharmadában 
tünetmentes, egyharmadában thrombosissal jár, és további 
egyharmadában SLE van jelen. 



Anti-phospholipid syndroma

• Magasabb az IgG anti-cardiolipin titer esetén magasabb arányu a 
terhesség második harmadában bekövetkező magzati elhalás a 25. 
hét körül. 

• Anti-phospholipid syndromában gyakori az intrauterin retardáció, a 
koraszülés és a praeeclampsia előfordulása. 

• A terhesek gondozása magába foglalja egyrészt a thrombocytaszám
rendszeres meghatározását, mivel a csökkenésének terápiás 
konzekvenciája van, másrészt az anti-cardiolipin, ill. lupus
anticoaguláns szint meghatározását a terhesség elején, és ennek 
rendszeres ismétlését.

•



Anti-phospholipid syndroma

• A szülészeti monitorizálás azonos az SLE-ben szenvedők magzati 
ellenőrzésével. 
• Rendszeres ultrahangvizsgálat végzendő az intrauterin retardáció kockázata 

miatt. 

• Retardatio gyanúja esetén rendszeres flowmetria és a magzatvíz 
mennyiségének ultrahangos kontrollja javasolt.

• Kezelés során kis dózisú salicylát vagy LMWH, esetleg salicylát és 
LMWH együttes adása javasolt. 



A terhesség alatt adható lázcsillapítók

Non-steroid gyulladáscsökkentők

Adható:
Paracetamol

Metamizol-nátrium /Noraminofenazon, Novamidazofen/
Aminophenazon

Tilos: 
Salicylatok /Aspirin, Kalmopyrin/   (500mg!)
Indomethacin

Diclophenac

32. hét után a Botallo-vezeték elzáródását okozhatják!

(A 32. hét előtt indokolt esetben alkalmazható, pl. 100-150 mg salicylat – praeeclampsia prevenciója)



A terhesség alatt adható antibiotikumok

Adható:

• Penicillin származékok

• Cephalosporin származékok

• Macrolidok (Erythromycin szárm.) 

• /erythromycin/

• Clindamycin

• Dirithromycin

• Clarithromycin

• Roxithromycin

• Spiramycin (Toxoplasmában is)

• Azithromycin

• Josamycin



A terhesség alatt nem adható antibiotikumok

• Tetracycklinek fetalis fogak elszínezôdése
csontképzôdés/növekedés zavara

• Aminoglycosidok halláskárosodés, vestibularis károsodás

• Fluorokinolonok nem okoznak fejlődési rendellenességet, azonban:
• Egyéb:

• - íngyulladás, ínszakadás, irreverzibilis neuropátia

• - figyelemzavarok, orientációs zavarok, nyugtalanság, idegesség, emlékezetzavarok és delírium

• - glükózanyagcsere zavara  -súlyos hipoglikémia

• Szulfonamidok hyperbilirubinaemia



Anticoaguláns kezelés

warfarin WARFARIN facialis dysmorphia (10-15%)
nasalis hypoplasia

lapos orrgyök

corpus callosum dys/agenesis

hydrocephalus

cerebralis hypoplasia

utolsó kéz- és lábujjperc megrövid.

chondrodysplasia punctata-hoz (XR) 

hasonló kép! (arylsulfatase blokkolása)

acenocumarol SYNCUMAR

A warfarin dicumarol, szemben a hazánkban már korábban is forgalomban lévő 

acenocoumarol (Syncumar) készítménnyel, amely monocumarin. 

Javasolt a terhesség felismerése esetén a gyógyszerelés átállítása parenteralis

anticoaguláns kezelésre. A heparin és kis molekulatömegű heparin származékok nem 

teratogének.



Anticoaguláns kezelés

Direkt factor Xa faktor inhibitorok Nem állnak rendelkezésre elegendő adatok, ezért terhességben adásuk nem javasolt. 
(teratogén hatások nem állnak rendelkezésre állatokban,
terheseken  nem végeztek vizsgálatokat.)

dabigatran etexilát PRADAXAL

rivaroxaban XARELTO

apixaban ELIQUIS

betrixaban (nincs forgalomban)



Isotretinoin teratogen hatása

Isotretinoin ROACCUTAN fül rendellenességek (25%)

microtia, anotia

hallójárat hiánya vagy stricturája

központi idegrendszeri rendell.

microcephalia

hydrocephalia

agyfejl. rendell.

szívfejlődési rendell.

conotruncalis rendell.

aortaív rendell.

Szedése mellett megfelelő fogamzásgátlás javasolt.


