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A pajzsmirigyműködés jelentősége 

fertilis korú nőkben: meddőség, 

terhesség és a post partum időszak
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Betegápoló Irgalmasrendi Kórház, Budapest

A szerző a terhesség alatt és post partum észlelt pajzsmirigy-megbetegedések kezelésére és diagnózisára vonatkozó 

lehetőségeket ismerteti, több szakmai társaság által készült és 2012-ben publikált ajánláson keresztül.  Bemutatja ezen 

ajánlás alapjait és meg nem oldott kérdéseit is, különösen a TSH-szűréssel kapcsolatos álláspontokban. Terhességben 

a hyperthyreosis okai a kezelendő Basedow-kór, az ettől gyakran nehezen megkülönböztethető terhességi, átmeneti 

thyreotoxicosis, amely nem kezelendő. A post partum thyreoiditis jóval gyakrabban fordul elő pajzsmirigy-peroxidáz-

ellenes antitestpozitív nőkben, akik esetén ezért a TSH-szintet a terhesség 6. és 12. hete között, illetve a szülés utáni 

3. és 6. hónapban ellenőrizni kell. A hypothyreosis autoimmun eredetű, és nem kizárólag a manifeszt formája, hanem 

a szubklinikai megjelenése is kezelendő. Minden pajzsmirigybetegség szerepet játszik a meddőség patomechaniz-

musában is. Orv. Hetil., 2013, 154(51), 2017–2023.

Kulcsszavak: terhesség, pajzsmirigy, post partum periódus, meddőség, autoimmunitás

The impact of thyroid function in women at the reproductive age: 

infertility, pregnancy and the postpartum period

This article reviews the management and diagnosis of thyroid dysfunction during pregnancy and postpartum, which 

was published by any of the endocrine societies in 2012. The author presents human data based on these clinical 

practice guidelines, however, there are also many unresolved questions. Especially, there are inconsistencies about 

screening using plasma TSH measurement. In pregnancy the main causes of hyperthyroidism are Graves’s disease and 

gestational transient thyrotoxicosis. Generally, gestational transient thyrotoxicosis does not require medication, 

whereas Graves’s disease needs antithyroid drug therapy. Postpartum thyroiditis occurs more frequently in antithy-

roid peroxidase-positive women, who should be screened using serum thyrotropin measurements at 6 to 12 gestation 

weeks and at 3 and 6 months postpartum. Because overt maternal hypothyroidism, due to autoimmune pathophysi-

oloical mechanisms, negatively affects the fetus, timely recognition and treatment are important. The subclinical form 

of maternal hypothyroidism should also be treated. A link between thyroid dysfunction and infertility has been war-

ranted.
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Rövidítések

1TDM = 1-es típusú cukorbetegség; AACE = American Asso-

ciation of Clinical Endocrinologists; AITD = autoimmun 

thyreoiditis; anti-TPO = pajzsmirigy-peroxidáz-ellenes anti-

test; ASOG = American Society of Obstetricians and Gynecol-

ogists; ATA = American Thyroid Association; fT3 = szabad 

trijódtironin; fT4 = szabad tiroxin; GnRH = gonadotropin re-

leasing hormon; GTT = terhességi átmeneti thyreotoxicosis; 

hCG = humán chorion gonadotropin; HG = hyperemesis gra-

vidarum; MMI = methimazol; PCOS = polycystás petefészek 

szindróma; PPTD = post partum pajzsmirigy-diszfunkció; 

PTU = propiltiouracil; TAb = pajzsmirigyellenes autoantitestek; 

TRAK = TSH-receptor-ellenes antitest; TSH = thyrotropin

Manifeszt hyperthyreosisról akkor beszélünk, ha a szup-

primált thyrotropin (TSH) mellett emelkedett a szabad 

(free, f) trijódtironin T3 (fT3) és/vagy tiroxin (T4) 

(fT4) szintje. Manifeszt hypothyreosisban épp fordítot-

tak az arányok. Szubklinikus hypothyreosis esetén a ma-

gas TSH mellett a szabad hormonok szintjei (fT3 és 

fT4) normálisak, míg a szubklinikus hyperthyreosis épp 

fordítva: a TSH szupprimált. A pajzsmirigy-megbetege-

dések nagy része autoimmun kórkép, ennek igazolása 

pajzsmirigyellenes autoantitestek (TAb) kimutatásával 

lehetséges. Három ilyen antitest a pajzsmirigy-per-

oxidáz-ellenes antitest (anti-TPO), az antitireoglobulin 

(anti-Tg) és a TSH-receptor-ellenes antitest (TRAK).

A magzat csak a terhesség 18–20. hetétől termel pajzs-

mirigyhormont, ezen ideig a magzat – döntően neuroló-

giai – fejlődését kizárólag az anyai fT4-szint határozza 

meg. A humán chorion gonadotropin (hCG) a foganta-

tás utáni első héten emelkedni kezd, és a legmagasabb a 

10. héten lesz a szintje. A hCG és TSH hasonló fehérje, 

ezért ez is stimulálja a pajzsmirigyet, amelynek mértéke 

egyértelműen a hCG csúcsszintjétől és a magas szint 

fennállásának idejétől (elhúzódásától) függ. Az emel-

kedő hCG fokozza tehát az fT4- és fT3-szinteket. Ezek 

miatt tartják sokan szükségesnek a terhességben a nor-

málistól eltérő fT4-értékeket is kialakítani [1, 2].

Nem meglepő ezért, hogy a hCG-emelkedés önma-

gában is gesztációs (terhességi) hyperthyreosist okozhat. 

Sokan trimeszterspecifi kus TSH-szinteket is szükséges-

nek tartanak. Ezek tehát alacsonyabbak. Ennek oka ép-

pen az, hogy terhességben a jelentősen emelkedett hCG 

TSH-szerű hatással bír a pajzsmirigyre, amely az endo-

gén TSH-szintet – értelemszerűen – csökkenti. Ezért a 

fi ziológiás TSH-szint terhességben csökken, és a normá-

lis TSH-szinteket alapul véve pl. az enyhe TSH-emel-

kedést (hypothyreosis) nem észlelik, mert a kompen-

zatorikus TSH-növekedés a nem terheseknek megfelelő 

normális értékeken belül maradhat. Ezért javasolt tehát 

a TSH normális értékeinek csökkentése a terhesség első 

trimeszterében: a különböző társaságok egyöntetű vé-

leménye alapján a TSH normális tartománynak felső 

szintje a terhesség első trimeszterében 2,5 mIU/L, míg 

a 2. és 3. trimeszterben 3 mIU/L kell, hogy legyen [1, 

2, 3]. (Hazánkban sem alkalmaznak a laboratóriumok a 

terhességben specifi kus TSH-határértékeket.)

Sokan egyetértenek abban, hogy egészséges pajzsmi-

rigyű terhes nőkben is előfordulhat csökkent TSH-szint. 

Majd ez emelkedni kezd és magasabb lesz a 3. trimesz-

terben, és a szülés utáni 3–4 napon a legmagasabb.

Pajzsmirigy és fertilitás

Adatok utalnak arra, hogy az infertilis párok 35%-ában 

női, 30%-ában férfi , 20%-ában mind női, mind férfi  ok áll 

fenn, míg 15%-ukban idiopathiás infertilitásról van szó 

[3]. Mivel a közlemény a fertilis korú nő pajzs mirigy-

működésének jelentőségét igyekszik bemutatni, csak né-

hány mondatot szentelek annak, hogy férfi ban a pajzsmi-

rigy-túlműködés a spermium motilitását rontja, míg a 

hypothyreosis a spermium morfológiáját káro sítja. Ezen 

eltérések az euthyreoid állapot visszatértével normali-

zálódhatnak. Végezetül, a pajzsmirigy az erectilis disz-

funkcióban is szerepet játszik, amely szintén gyógyul a 

pajzsmirigy-megbetegedés kezelésével.

A nőben rejlő infertilitáshoz vezető egészségügyi 

okok  között az ovulációdiszfunkció is szerepel, amely-

nek egyik oka lehet a pajzsmirigy megbetegedése. Talán 

meglepő, de az endometriosis, mint az infertilitás to-

vábbi oka, szintén összefügg a pajzsmirigy megbetege-

déseivel.

A hyperthyreosis káros hatása

A terhességi hyperthyreosis megkérdőjelezhetetlenül 

növeli a spontán abortusz, a praeeclampsia és a szülési 

komplikációk kockázatát. A magzatban növekedéselma-

radást, csontérési zavarokat, kis testsúlyt és malformá-

ciókat okozhat [1, 4, 5]. Hyperthyreosisban szenvedő 

nő ösztrogénszintje 2–3-szor magasabb a menstruációs 

ciklus minden fázisában. Hasonlóan, a tesztoszteron- 

és androsztendionszintek is megemelkednek. Ez utóbbi 

ösztronná, illetve a tesztoszteron ösztradiollá való kon-

verziójának fokozódása hyperthyreosisban még tovább 

emeli az ösztrogénhatást. Igazolták, hogy az LH- és 

FSH-szintek is nőnek [3].

Kevés az adat, de egy vizsgálatban (58 beteg) a hy-

perthyreosisban szenvedő nők 5,8%-a volt infertilis. Má-

sok infertilis nőkben a szupprimált TSH prevalenciáját 

2,1%-nak találták, amely nem különbözött az egészsé-

ges, fertilis korú nőkben észlelthez képest (3%). Ha az 

anti-TPO-pozitivitást vesszük alapul, akkor a szuppri-

mált TSH gyakoribb volt körükben, mint a kontrollok-

ban (7% vs. 1%) [3, 6].

A kérdéshez tartozik a radiojódkezelés és a terhes-

ség kapcsolata. A hyperthyreosisban alkalmazott radio-

jódkezelés dózisa (átlagosan 370 MBq) nem hat károsan 

a gonadok működésére, és a genetikai károsító hatása is 

elhanyagolható [3], de mindezek ellenére a hazai szoká-

sok legtöbbjének gyakorlata szerint a kezelés után egy 

évet várni kell a teherbe eséssel.
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A terhességi hyperthyreosis jóval ritkább az alulmű-

ködésnél, előfordulását 0,1–1,4%-ra teszik. Leggyako-

ribb oka a Basedow-kór (a terhességi hyperthyreosis 

85%-a) [3, 4]. A leggyakoribb autoimmun megbetege-

dés eleve a Basedow-kór, egy metaanalízis szerint elő-

fordulása 1% a populációban. Ez teszi jelentőssé terhes-

ségben is. A Basedow-kór, mint minden autoimmun 

megbetegedés, fl uktuál a terhesség alatt. Az első tri-

meszterben exacerbatiója fi gyelhető meg, míg a késői 

terhesség alatt spontán remissziója is előfordul. A ter-

hességi pajzsmirigy-túlműködés második leggyakoribb 

oka a terhességi átmeneti thyreotoxicosis (GTT). Ez a 

terhesség első felében lép fel és a hCG direkt pajzsmi-

rigyműködést stimuláló hatásával magyarázható. Klini-

kailag kevésbé súlyos állapot, ezért általában felisme-

résre sem kerül. A Basedow-kór okozta hyperthyreosistól 

etiológiájában, klinikumában, illetve kimenetelében is 

jelentősen eltér, ezért egyértelműen meg kell különböz-

tetni a két kórképet, és pontos diagnózishoz kell jutni.

Mivel a hyperthyreosis tünetei a normális terhesség-

ben észlelt panaszokkal gyakran egybeesnek (palpitáció-

érzés, gyengeség, melegintolerancia, izzadás, szoron-

gás), ezért a terhesség alatti pajzsmirigy-túlműködés 

könnyen elnézhető. Talán segít a hyperthyreosis tünetei-

nek keresésében, ha például a természetes testsúlynöve-

kedés helyett fogyást említ a terhes nő, vagy akkor, ha a 

fokozott étvágy ellenére nem tapasztal hízást az első tri-

meszterben (leszámítva az állandó hányással járó esetet).

Fontos tudni, hogy a terhességi átmeneti thyreotoxi-

cosis gyakran együtt jár a hyperemesis gravidarum (HG) 

diagnózissal. Ez utóbbi a terhesek 0,05–1%-ában ész-

lelhető és a testsúly több mint 5%-ának elvesztésével, 

 dehidrációval, abnormális májenzimszintekkel és keton-

uriával jár. HG-ban szenvedő terhesek 30–60%-ában 

emelkedett fT4- és szupprimált TSH-szintek észlelhe-

tők. A HG az első trimeszterben jelentkezik, utána mú-

lik, átmeneti tehát, és ez is összefüggésben áll a hCG-

szint emelkedésével. Úgy tűnik, hogy a HG súlyosságának 

mértéke összefügg az észlelt hyperthyreosis súlyossá-

gával. A HG javulásával párhuzamosan (lassabban bár) 

a pajzsmirigyfunkció is normalizálódik [1, 3, 4].

Nincs vizsgálat arra nézve, hogy kell-e kezelni a ter-

hességi átmeneti thyreotoxicosist és milyen esetekben. 

Leggyakrabban szubklinikus hyperthyreosis formájá-

ban jelentkezik, fel sem ismerik, mert alapvetően enyhe, 

néhány hét alatt spontán múlik. Ha a GTT súlyos for-

májú és a tünetek miatt kezelésre szorul a terhes be-

teg, ez csak tüneti legyen: adott esetben béta-blokkolók 

alkalmazása hasznos (kizárólag egyetértésben a nőgyó-

gyász véleményével). Adatok alapján a GTT-ben szen-

vedő terhesekben csak ritkán van szükség a hyperthy-

reosis gyógyszeres kezelésére (thyreostaticumokkal), 

és ennek az alkalmazása a publikált esetekben nem oko-

zott magzati károsodást. Két közlés mutat be eseteket 

GTT és HG együttállásával, mindkettő során a rehidrá-

ciós kórházi kezelés, thyreostaticum alkalmazása nélkül, 

megoldotta az átmeneti hyperthyreosist is [3, 4, 5].

Hyperthyreosis úgy is kiderülhet a terhesség alatt, 

hogy a már korábban kialakult (de fel nem ismert, vagy 

tünetmentessége miatt rejtve maradt) Basedow-kór a 

terhesség alatt fellángol (és csak ekkor kerül felisme-

résre), amelyet szintén a pajzsmirigyműködést is stimu-

láló hCG-emelkedés vált ki. Az ajánlás szerint hyperthy-

reosis gyanúja esetén, terhességben, TSH-, fT3- és fT4-, 

illetve pajzsmirigyellenes antitestek vizsgálatára van 

szükség. Ez utóbbira azért, mert Basedow-kórban na-

gyon gyakran emelkedettek, míg GTT-ben nem. A pajzs-

mirigyellenes antitestek meghatározásának tehát jelen-

tősége van.

A Basedow-kór viszont kezelendő terhességben. Min-

den thyreostaticum átjut a placentán, ezért bármelyik 

alkalmazását a lehető legkisebb dózisban kell végezni. 

Nem kizárólag az anyai, de a magzati pajzsmirigymű-

ködést is gátolják. Thyreostaticum és levothyroxin (T4) 

egyidejű alkalmazása terhességben nem javallt (amelyet 

nem terhes beteg esetén több iskola alkalmaz adott ese-

tekben). Az elsőként választandó kezelés propiltiou-

racil (PTU – Propycil), mert a methimazolnál (MMI – 

Metothyrin) jóval kevesebb mellékhatással bír. Azonban, 

ha  a propiltiouracil (PTU) -kezelés hatástalan vagy 

 mellékhatások jelentkeznek a kezeléssel, a nemzetközi 

ajánlások szerint MMI adható, de mivel a hazai alkalma-

zási előírás a mérvadó: az MMI nem alkalmazható ter-

hességben. Az MMI okozta embriopathia (choanalis és 

oesophagealis atresia, aplasia cruris) előfordulása 17-szer 

nagyobb a kezeléskor, mint az átlagos populációban. 

A PTU súlyos májkárosodást okozó hatása miatt veszé-

lyes, anyai alkalmazás esetén a magzatban is. A PTU-nak 

tipikusan 50–100 mg a kezdeti adagja terhességben [1]. 

Adatok arra utalnak, hogy az esetek 30%-ában az utolsó 

trimeszterben elhagyható a kezelés a betegség fl uktuá-

ciója miatt.

A tünetek kezelésére a propranolol jól alkalmazható, 

mert nincs teratogén hatása. Nem terhes esetekben a sú-

lyos hyperthyreosis kezelésében rövid ideig, nagy adag-

ban kálium-jodid terápiát is alkalmazunk, de terhes-

ségben ez csak 50–100 mg lehet és csak 10–14 napon át, 

a  thyreoidectomia előkészítése miatt és csak másodvo-

nalban, mert a nagy dózisú jód magzati hypothyreosist 

okozhat. Végső esetben – másodvonalban – terhesség-

ben thyreoidectomia végezhető, de csak a második tri-

meszterben, mert a magzati organogenezis ekkorra 

komplett csak [1, 3]. Radiojód alkalmazása kontraindi-

kált (a pajzsmirigy-szcintigráfi a elvégzése is!).

A post partum időszak

A post partum időszakban két típusa létezik a hyperthy-

reosisnak. A már korábban kialakult Basedow-kór fel-

lángolása vagy az ún. post partum thyroid diszfunkció 

(PPTD). Mindkettő laboratóriumi megjelenési formája 

egyforma. A PPTD előfordulása jóval gyakoribb, a kettőt 

megkülönbözteti az, hogy Basedow-kórban emelkedett 
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a pajzsmirigyellenes antitestek szintje, míg PPTD-ben 

nem [1, 3, 7].

PPTD-ről akkor beszélünk, ha a szülés után egy éven 

belül alakul ki pajzsmirigy-diszfunkció. Előfordulása 

5–9% között van nem szelektált post partum nők kö-

rében, és összefüggést mutat a kora terhességben kimu-

tatott anti-TPO-pozitivitással. Az 1-es típusú cukorbe-

tegségben (1TDM) a PPTD előfordulása 20%. Ezért 

ilyen esetekben a szülést követő 3. és 6. hónapban szük-

séges a pajzsmirigyfunkció ellenőrzése. Gyakran vissza-

tér, azaz a már PPTD-n átesett anti-TPO-pozitív nők 

70%-ában ismét PPTD alakul ki a következő terhességük 

után. Ezzel szemben azokban, akik ugyan anti-TPO-po-

zitívak voltak, de első alkalommal nem alakult ki náluk 

PPTD, kialakulására 25% az esély a rákövetkező terhes-

ségben. Akiknél nem alakult ki és nem is anti-TPO-pozi-

tívak, az ő esetükben nem várható, hogy a következő 

terhességben jelentkezik [1, 7].

A PPTD destruktív thyreoiditis, oka abban kere-

sendő,  hogy a terhesség alatti immunszuppresszió a 

 szülés után felerősödik. Bifázisos megjelenésű: korai és 

átmeneti hyperthyreosist (amely 3–4 hónappal a szülés 

után alakul ki) átmeneti hypothyreosis követ (a 3–8. 

 hónapban post partum), amelyet 1. év végén euthyreoid 

állapot követ. Jelentkezhet önállóan elhúzódó, enyhe, 

átmeneti hyper- vagy hypothyreosis képében is. Azt is 

tudni kell, hogy PPTD-n átesett nők 30–50%-ában az 

elkövetkező 10 évben manifeszt hypothyreosis alakul 

ki, különösen azokban, akiknél antitestek mutathatók ki. 

Ezért a PPTD-n átesett nőkben évente javasolt a TSH-

szűrés [1, 8].

A post partum Basedow-kórnál a PPTD 20-szor gya-

koribb. Fontos a pontos differenciáldiagnózis, mert a 

PPTD kezelést nem igényel, míg Basedow-kórban egy-

értelműen szükséges a kezelés. A tünetek PPTD-hyper-

thyreosis fázisában enyhébbek, mint Basedow-kórban, és 

itt a TRAK-szintek 95%-ban kimutathatók, míg PPTD-

ben nem. Természetesen a PPTD szimptomatikus keze-

lése megfontolandó, pl. béta-blokkolóval. A pajzsmirigy-

megbetegedés kockázatával bíró nők 11%-ában alakul 

ki PPTD, míg az alacsony kockázatú betegek 1,9%-ában 

(1. táblázat).

A hypothyreosis patogén szerepe 

a terhesség előtt, alatt és post partum

Terhességben a pajzsmirigyhormon-termelés és ezért a 

jódfelvétel mértéke akár 50%-kal megnő, így jódhiányos 

nőkben a késő terhességben hypothyreosis alakulhat ki, 

abban az esetben is, amikor az első trimeszterben még 

euthyreoidok voltak. A jódhiány tehát jelentős oka a 

hypothyreosisnak, mert csökken a T4 kialakulása, a goly-

vaképződés fokozódik. A nem jódhiányos populációban 

(ilyen a magyar is) a különböző etiológiájú autoimmun 

thyreoiditis (AITD) vezető ok a terhes nők hypothyreo-

sisában (mint a nem terhesekben is). Az AITD prevalen-

ciája 5–20% (átlagosan 7,8%) reproduktív korú nőkben. 

Igen gyakran nem kerül diagnózisra, mert évekig nor-

mális pajzsmirigyműködéssel jár. A legtöbb vizsgálat az 

AITD gyakoribb előfordulását találta infertilis nők kö-

rében, egyesek szerint 4-szer gyakrabban. Különösen en-

dometriosisban és ovariumdiszfunkcióban szenvedők 

között. Asszisztált reprodukcióban részesült nőkben az 

AITD előfordulását (anti-Tg vagy anti-TPO kimutatása 

alapján) 19%-nak találták, szemben a kontroll 15%-kal 

[1, 3, 4].

Hypothyreosisban a terhes vagy fertilis korú nők and-

rogén- és ösztrogénszintjei csökkennek. Ehhez társul, 

hogy a prolaktinszint nő, aminek oka a TRH emelke-

dése. A hyperprolactinaemia olyan mértékű is lehet, 

hogy tünetei is észlelhetők (pl. galactorrhoea, inferti-

litás), de mindez levothyroxin (T4) -kezelésre múlik. 

Nem meglepő, hogy a hypothyreosis a menstruációs 

 ciklusra is hatással van. Adatok szerint a betegek 23–

68%-ában irreguláris menses észlelhető (szemben a kont-

rollok 8–12%-ával), amely lehet oligomenorrhoea, akár 

amenorrhoea, de metrorrhagia vagy menorrhagia is. Az 

észlelt polymenorrhoea vagy menorrhagia okai között 

említendő az a hypothyreosisban ismert jelenség, hogy 

bizonyos haemostasisfaktorok szintje csökken (VII–IX 

és XI), és ez vérzékenységhez vezet. Látható tehát, hogy 

hypothyreosisban a menstruációs ciklus eltérései mini-

mum 3-szor gyakrabban fordulnak elő, mint az egészsé-

ges populációban, aminek oka az ösztrogén-anyagcsere 

eltérései, a károsodott haemostasis és gonadotropin 

 releasing hormon (GnRH) -szekréció (ez utóbbi kóros 

LH pulzatilitásában nyilvánul meg). Mindezek okai az 

infertilitás hypothyreosisban való gyakoribb előfordu-

lásának [2, 3]. Igazolták azt is, hogy az asszisztált repro-

dukció sikerességét a TSH szintje is befolyásolja.

A szubklinikai hypothyreosist is sokan összefüggésbe 

hozták az infertilitással, de ezek a vizsgálatok retrospek-

tívek és nem kontrolláltak voltak. Egy vizsgálatban a be-

tegeket 5 éven át kezelték levothyroxinnal. Itt is igazo-

lódott az, hogy azon nők, akiknek a TSH-szintje sosem 

érte el a 2,5 mIU/L szintet, jóval ritkábban estek te-

herbe, mint azok, akiknél ez a kezeléssel sikerült. Az is 

igaz volt, hogy a teherbe esett nők 25%-ában a fogan-

tatáskor még mindig szubklinikai hypothyreosis volt 

(maradt) észlelhető. Nem volt összefüggés a pajzsmirigy-

ellenes antitestek jelenléte és a vetélés között, ugyan-

akkor ez mégis gyakoribb volt magasabb TSH-szintek 

esetén [9]. A fentieket cáfoló adatok is vannak.

Egy munkacsoport infertilis nőkben a szubklinikus 

hypothyreosis előfordulását 14%-nak találta, míg 4%-nak 

a kontrollok között. Mások szerint az emelkedett TSH-

szint nem gyakoribb infertilis nőkben. Polycystás pete-

fészek szindrómában (PCOS) a pajzsmirigyellenes anti-

testek előfordulását 27%-nak találták, szemben a kontroll 

8%-ával, és az emelkedett TSH-szint is gyakoribb volt 

(11% vs. 2%) körükben [9].

Adatok igazolták, hogy a kontrollált ovariumhipersti-

muláció befolyásolja a pajzsmirigyet, sőt ez jelentősen 

függ attól is, hogy előtte a pajzsmirigy intakt volt-e. Van 
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olyan vélemény, amely kontrollált ovariumhiperstimu-

láció előtt a pajzsmirigyműködés vizsgálatát (TSH és 

fT4) javasolja. Ekkor, amennyiben a TSH 2,5–4 mIU/L 

közötti és nincs AITD vagy korábbi thyreoidectomia 

az anamnézisben, a kezelés során követni kell a pajzsmi-

rigyműködést, míg azon esetekben, akiknél a TSH 2,5 

mIU/L feletti és AITD igazolható, levothyroxinkezelést 

kell indítani. Azok között, akiknél már korábban hy-

pothyreosist igazoltak és kezelés alatt állnak, a levothy-

roxin dózisával a TSH-t mindig 2,5 mIU/L alatt kell 

tartani [3, 4].

Izolált alacsony T4-szint (hypothyroxinaemia) szintén 

előfordul terhességben (1,3–2%). A betegek egy része 

jódhiányos. Ez a jelenség olyan biokémiai eltérés, amely-

ben alacsony fT4-szint észlelhető normális TSH mellett. 

Sokak szerint ez csak biokémiai eltérés, de mások azt ál-

lítják, hogy ez klinikai relevanciával bírhat, bár jelentő-

sége jelenleg még ismeretlen. Az első trimeszterben az 

fT4 anyai szintje alapvető a magzati neuronális fejlődés 

szempontjából. Egy klinikai vizsgálat – 3 éven át követve 

a megszületett gyermeket – igazolta, hogy az anyai, izo-

lált hypothyroxinaemia független kockázati faktora a ká-

rosodott neuropszichomotoros fejlődésnek [1, 3, 9]. 

Izolált fT4-hiány a terhesek 14%-ában a terhesség alatt 

végig megfi gyelhető, de a legtöbb esetben egészében 

vagy részlegesen elmúlik. Egy másik vizsgálatban ezen 

eltérés a terhesség kimenetelére semmiféle hatással nem 

volt. A kérdés jelentősége azonban (így a hormonkezelés 

szükségessége), alapvetően a gyermek szempontjából, 

még tisztázatlan.

Összefoglalva tehát: bár a súlyos anyai pajzsmirigy-

alulműködés káros hatása ismert, de az ezt el nem érő 

pajzsmirigy-alulműködés (fT4-hiány vagy szubklinikai 

hypothyreosis) terhességi kimenetelre való hatása még 

egyértelműen nem igazolt. A jelenlegi álláspont szerint 

az infertilis nők körében a szubklinikai és a manifeszt 

hypothyreosis előfordulása nem különbözik a kontroll 

női csoportokétól, sőt a kezelés hatásosságát prospektív 

vizsgálatok nem igazolták a fertilitásra való hatásban 

[1,  3]. Ugyanakkor a kezelés egyértelműen javította a 

károsodott menstruációs ciklust, az LH pulzatilitását, 

csökkentette a prolaktinszintet. Mindezek ellenére nem 

javasolt a szűrés [1]. A spontán abortusz kockázata mind 

szubklinikai, mind manifeszt hypothyreosisban kimuta-

tott, bár mások ezt nem igazolták. Sokan kizárólag a 

szubklinikai hypothyreosis jelentőségét kérdőjelezik meg 

[3, 5].

Egy tanulmányban a szerzők véletlen besorolásos, 

kontrollált vizsgálatban azt mérték fel, hogy a pajzsmi-

rigyszűrés és az ennek kapcsán észlelt hypothyreosis ke-

zelése hogyan befolyásolja a gyermek 3. életévében fel-

mért kognitív képességeket. Átlagosan a 12. terhességi 

héten végezték a szűrést, és a manifeszt hypothyreosis-

ban szenvedők kezelése el is kezdődött. A vizsgálatban a 

kezeltek gyermekei a kontrollokhoz képest nem mutat-

tak jobb intelligenciahányadost, ezért ez is a rutinszerű 

szűrés és kezelés ellen szól [10]. A FASTER vizsgálat 

1. táblázat Pajzsmirigybetegségek szempontjából nagy kockázatú beteg-

csoportok

–  Személyes vagy a családi anamnézisben pajzsmirigy-megbetegedés.

–  Pajzsmirigyműködés zavarának klinikai jelei.

–  Más autoimmun megbetegedés az anamnézisben.

–  Infertilitás.

–  1-es típusú diabetes mellitus.

–  Fej-nyak régiót érintő sugárkezelés a kórtörténetben.

–  Azon nők köre, akiknél korábban igazolódott a pajzsmirigyellenes 

antitestek jelenléte. (Nyilván ez utóbbi önmagában 

nehezen lehetséges, akiknél ezt vizsgálták, azoknál biztosan készült

a terhesség előtt vagy folyamán pajzsmirigyfunkció is.)

sem igazolt összefüggést a szubklinikai hypothyreosis és 

a terhesség nőgyógyászati kimenetele között. A folya-

matban lévő, prospektív, intervenciós ún. CATS vizsgá-

lat mindezekre keres választ.

A következők ajánlottak jelenleg az anyai hypothy-

reosis kezelésében [1]: Azon nők esetében, akiknél már a 

terhesség előtt ismert a hypothyreosis és kezelés alatt 

 állnak, a prekoncepciós TSH-szint 2,5 mIU/L alatti le-

gyen. Az ismert jelenség, hogy a hormonpótlás dózisa 

a terhesség alatt 30–50%-kal növelendő. Ez természete-

sen állandó kontroll alapján valósul meg. A dózisnövelés 

szükségességét alapvetően a residualis pajzsmirigymű-

ködés dönti el. Pl. Hashimoto-thyreoiditis alapján kiala-

kult hypothyreosisban residualis funkció van. Minden 

kezelt terhes nő esetén a TSH-t 6–8 hetenként ellen-

őrizni szükséges, míg el nem értük a megfelelő (akár 

emelt) T4-dózist. A megfelelő TSH-szint az első tri-

meszterben nem lehet magasabb 2,5 mIU/L-nél, míg a 

2. és a 3. trimeszterben 3 mIU/L-nél. Azon terhes nők 

esetén, akiknél a terhesség alatt igazolódik a manifeszt 

hypothyreosis, a T4-kezelést azonnal el kell kezdeni, 

100–150 μg/nap adaggal. Minden kezelt esetben a szü-

lés után 6 hónappal ismét TSH-ellenőrzés szükséges.

Szükséges-e a szűrés?

Az AACE (American Association of Clinical Endocrino-

logists) javasolja a rutin TSH-meghatározást a terhesség 

első trimeszterében vagy a terhesség előtt, minden nő-

ben. Az Amerikai Endokrin Társaság mind a négy nem-

zetközi, pajzsmirigy-megbetegedésekkel foglalkozó tár-

sasággal összhangban ezt nem javasolja, kizárólag csak 

a  rizikócsoportban (1. táblázat). Az ASOG (American 

Society of Obstetricians and Gynecologists) egyáltalán 

nem ajánl rutinszerű szűrést, mert nem látja igazoltnak 

a kezelés jelentőségét, különösen nem aszimptomatikus 

szubklinikai hypothyreosisban szenvedő terhes nőkben 

[1, 8].

Egy közlemény szerint, ha kizárólag ezen nagy koc-

kázatú csoportok esetén történik meg a szűrés, a hypo-

thyreosisban szenvedő terhes nők harmada nem kerül 

diagnózisra. Erre a kérdésre a szakma az NIH által 

szponzorált vizsgálatban kap majd választ. Ez 2015-ben 

fog véget érni. A szakértők többségének véleménye az, 
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amely szerint a koraszülés és az anti-TPO-pozitivitás 

 között kapcsolat van, míg mások szerint nincs [3, 10].

Az ATA (American Thyroid Association) levothyroxin 

(T4) -kezelést javasol minden anti-TPO-pozitív szub-

klinikai hypothyreosisban szenvedő terhes nőben, míg 

negativitás esetén nem. Az AACE és az Endocrine So-

ciety közös állásfoglalása ugyanakkor minden esetben 

hormon- (T4-) pótlást javasol szubklinikai hypothyreo-

sisban [3].

Pajzsmirigyellenes antitest negatív terhesekben, ha a 

TSH 2,5–5,0 mIU/L közötti, a spontán vetélés előfor-

dulása szignifi kánsan és jelentősen nő, szemben, ha ez 

2,5 mIU/L alatt van (6,1% vs. 3,6%). Egy metaanalízis 

31 vizsgálatot vont be 12 126 terhes nő adatával és vizs-

gálta a pajzsmirigy-autoantitestek jelenlétének jelen-

tőségét a vetélésben. Igazolták, hogy megduplázódik 

a koraszülés előfordulása, míg megháromszorozódott a 

vetélés-előfordulás az antitestek jelenléte esetén. Negro 

és  mtsai intervenciós vizsgálatában a korai levothy-

roxinkezelés drámaian csökkentette a pajzsmirigyellenes 

 antitest pozitív nőkben a koraszülést [6].

Az Endocrine Society 2012 augusztusában 

közölt legfontosabb 

ajánlásainak rövid ismertetése [1]

Óvnak terhesekben a szokásos fT4 normális értékek al-

kalmazásától. Felhívják a fi gyelmet a trimeszterspecifi kus 

értékek kialakítására, kimondják, hogy pl. a nem terhes 

össz-T4-értékek a 2. és 3. trimeszterben alkalmazhatók, 

másfeles szorzót alkalmazva. (Hazánkban az össz-T4-

szint meghatározását már nem végzik.)

A manifeszt anyai hypothyreosis súlyos magzati ha-

tásokkal bír, ezért ez kezelendő.

A szubklinikai hypothyreosis káros hatású lehet mind 

az anyára, mind a magzatra, különösen antitestpozitív 

anyákban. Retrospektív vizsgálatok alapján szubklinikai 

hypothyreosisban a T4-kezelés a nőgyógyászati kime-

netelt javítja, de nem igazolt, hogy az újszülött neu-

rológiai fejlődését előnyösen befolyásolná. Figyelembe 

véve a kezelés potenciális kockázatát és ismert előnyeit, 

a társaság javasolja – függetlenül az anti-TPO-eredmény-

től – szubklinikai hypothyreosisban szenvedő nők keze-

lését.

Ha a hypothyreosis már a terhesség előtt is ismert, 

 akkor a TSH célértéke a terhesség alatt 2,5 mIU/L. 

Ha pedig terhesség alatt derül ki a betegség, azt azonnal 

kezelni kell: a TSH célértéke az első trimeszterben 2,5 

mIU/L alatt, míg a második kétharmadban 3 mIU/L 

alatt.

Azon nők esetében, akiknél ismert a pajzsmirigy- 

autoimmunitás és euthyreoidak, a pajzsmirigyműködést 

4–6 hetente ellenőrizni kell a hypothyreosis kockázata 

miatt.

Hyperthyreosisban a PTU az elsőként választandó 

szer. Alkalmazása alatt a májműködés 3–4 hetente el-

2. táblázat A magzati hyperthyreosis kockázati faktorai

–  Anyai hyperthyreosis, amelyet a terhesség alatt igazoltak.

–  Basedow-kór (korábban vagy jelenleg), vagy a terhesség alatt 

thyreostaticum szedése.

–  Antithyreoid kezelés után remisszióban lévő anya gyermeke.

–  Anyának radiojódkezelése volt.

–  Pajzsmirigy-stimuláló antitestek kimutatása az anyában.

–  Az anya az utolsó trimeszterben thyreostaticumot szedett.

hogy a manifeszt hypothyreosisban szenvedő nők döntő 

többsége már terhessége előtt ismert és kezelt. Szub-

klinikai hypothyreosisban szenvedők nem lesznek azon-

ban felismerve mindaddig, míg a TSH-szűrés meg nem 

történik. A szubklinikai hypothyreosis manifeszt hypo-

thyreosisba való átalakulásának kockázati faktora a pajzs-

mirigyellenes antitestek jelenléte és a már emelkedett 

TSH [7]. Szubklinikai hypothyreosisban szenvedők 

55%-ában volt kimutatható pajzsmirigyellenes antitest, 

míg ez manifeszt hypothyreosisban 80% volt.

Az európai szakmai társaságok a következő esetek-

ben javasolják a pajzsmirigyellenes antitestek meghatáro-

zását: olyan euthyreoid nőkben, akik ugyan jelenleg nem 

kapnak semmiféle kezelést, de korábban AITD miatt ke-

zelés alatt álltak. Javasolt a szűrés aktív Basedow-kórban 

szenvedő nőkben, akik kezelést kapnak vagy azoknál, 

akik ugyan jelenleg euthyreoidok, de sebészi vagy ra-

diojódkezelésben részesültek korábban. Az antitestek a 

második trimeszter előtt mérendők, mert a neonatalis 

thyreotoxicosis egyértelműen összefügg az emelkedett 

antitestek ekkor meghatározott szintjével [5].

Az újszülöttekben észlelhető pajzsmirigy-túlműkö-

dés  kezelése kihívás. Felhívom a fi gyelmet arra, hogy 

mely esetekben van a kialakulásának nagyobb kockázata 

(2. táblázat), de a kezelés bemutatását gyermekgyógyá-

szati közleményre bízom.

A pajzsmirigyellenes autoantitestek 

ismeretének jelentősége terhességben

Az NHANES III vizsgálat igazolta, hogy a terhesek 

17%-ában anti-TPO, míg 15,2%-ában anti-Tg mutatható 

ki. Euthyreoid terhes nőkben az emelkedett antitestek 

2–4-szeres kockázatfokozódást jelentenek a koraszü-

lésre.  Euthyreoid nőkben, akiknek anamnézisében is-

métlődő vetélések vannak, gyakran mutathatók ki emel-

kedett anti-Tg- és TPO-antitestek. Azon euthyreoid nők 

esetében, akiknek az anamnézisében pajzsmirigybeteg-

ség szerepel és anti-TPO-pozitívak, a spontán abortusz 

kockázata emelkedett (13,3% vs. 3%). Más vizsgálatok 

ugyanakkor ezt nem támasztották alá. Egy vizsgálat-

ban az igazolódott, hogy azon nők, akik anti-TPO-po-

zitívak voltak és euthyreoidok, a pajzsmirigyhormon- 

kezelés nem befolyásolta vetéléskockázatukat, szemben 

azokkal, akik kezelést nem kaptak. Van olyan vizsgálat, 
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lenőrizendő. Ha a gyógyszeres kezelés sikertelen (ideér-

tendő az is, ha a szükséges PTU adagja napi 450 mg-nál 

nagyobb lenne a hatásosság eléréséhez), akkor szubto-

tális thyreoidectomia a kezelés. A szubklinikai hyperthy-

reosis kezelése nem jelent előnyt sem a magzat, sem az 

anya számára.

A pajzsmirigyellenes antitestek mérendők a 22. gesz-

tációs héten, ha a beteg Basedow-kórban szenved, vagy 

ha az anamnézisében ez és ennek kezelése szerepel, vagy 

ha korábbi terhességben gyermekének Basedow-kórja 

alakult ki vagy már korábban emelkedett TSH-receptor-

ellenes antitesteket (TRAK) mutattak ki.

Ha a gesztációs hyperemesishez Basedow-kór társul, 

az kezelendő thyreostaticummal, de egyebekben a hy-

peremesis melletti hyperthyreosis nem kezelendő.

Post partum thyreoiditisben, anti-TPO-pozitivitás 

esetén, a TSH ellenőrizendő a 6. és 12. héten és a szülés 

után 6 hónappal, illetve bármikor még ezenfelül, ha ez 

kli nikailag indokolt.

PPTD-ben szenvedő nő esetén, ha a TSH szintje ma-

gas, de 10 mIU/L alatt van, és nem tervez következő 

terhességet, akkor nem kell kezelni, csak követni. Keze-

lés szükséges azonban, ha tünetek állnak fenn, vagy ha a 

TSH a normálisnál magasabb, és terhességet tervez.

Egészséges nők terhesség előtti általános TSH-szű-

rése nem indokolt. A pajzsmirigy-megbetegedésre koc-

kázattal bíró csoportban (1. táblázat) a TSH mérése 

 indokolt. Ha ez 2,5 mIU/L feletti, akkor kezelés alkal-

mazható (bár nincs meggyőző és egyértelmű adat) és a 

TSH ezen érték alá csökkentendő, de elhagyható a ke-

zelés, ha nem következik be terhesség, és a post partum 

időszakban sem szükséges a kezelés.

Az anti-TPO terhesség előtti és alatti általános szű-

rése nem indokolt. Bár az emelkedett anti-TPO-szintek-

kel rendelkező nők vetélésének, koraszülésének vagy a 

hypothyreosisának progressziója, illetve a PPTD kialaku-

lásának valószínűsége ebben az esetben nagyobb. Ekkor 

a TSH ellenőrzése javasolt.
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