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Hypothyreosis Hyperthyreosis Közös

Idegrendszeri,

általános

Memóriazavar, 

aluszékonyság, 

lehangoltság

Idegesség, álmatlanság, 

remegés

Fáradékonyság, 

közérzetromlás

Anyagcsere Hízás, fázékonyság Fogyás, fokozott étvágy, 

izzadékonyság, meleg 

intolerancia

Súlyváltozás

Bőr Száraz, sápadt, vastag Verítékes, meleg; köröm 

töredezettség

Hajhullás

Szem Periorbitális duzzanat Tág szemrés, 

szárazságérzés

Keringés Bradycardia, 

folyadékretenció

Tachycardia, palpitáció Hypertonia

Mozgásszervi Rheumatikus fájdalom Proximális

izomgyengeség

Gasztrointeszt. Székrekedés Hasmenés

Szexuális Menstruációs 

zavar

Pajzsmirigy Struma, göbösség

Labor TSH ↑, koleszterin ↑ TSH ↓ Kóros TSH



Hypothyreosis Hyperthyreosis Közös

Idegrendszeri,

mozgásszervi

Carpal tunnel

szindróma

Apátia

Anyagcsere Hízás

Szem Orbita fájdalom

Keringés Low voltage Pitvarfibrilláció Szívelégtelenség

Egyéb Gynecomastia,

osteoporosis

(tartós esetben)

Labor Anaemia

(makrociter)

Alk foszfatáz,

kalcium ↑,

GOT, GPT ↑

A pajzsmirigy működési zavarok kevésbé gyakori tünetei 





Jayne A. Franklyn Clin Endocrinol. 2013;78(1):1-8.











A pajzsmirigy göb klinikai spektruma

1 cm alatti, UH-

gal felismert göb

hyperthyreosis

Trachea 

kompresszió

Malignoma









A pajzsmirigy rosszindulatú daganatai

• Papillaris

• Follicularis

• Medullaris

• Anaplasticus

• Lymphoma

• Nem hám eredetű 
tumorok

• Áttétek



Morris LGT és mtsai Thyroid 2013, 23 (7):885-891

Jelenleg a 8. leggyakoribb daganattípus
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A pajzsmirigyrák kezelése

• Műtét után differenciált rákokban radiojód remnant
ablatio

• Differenciált rákokban magas rizikó vagy perzisztáló
betegség esetén TSH szuppresszió

• Élethossziglan ellenőrző vizsgálatok (tireoglobulin vagy 
calcitonin) 

• Tüdő és csontmetastasisok radiojód, később esetleg 
sorafenib kezelése





A só- és 
vízháztartásra ható 
szerek

A hypothalamikus
ADH elválasztás 
serkentői

ADH hatásra 
érzékenyítő 
szerek

Az ADH szekréció 
küszöbértékének 
csökkentői

Diuretikumok
thiazidok
indapamid
amilorid
kacsdiuretikumok

Antiepilepticumok
carbamazepin
oxcarbazepine
valproát

Antiepilepticumok
carbamazepine
lamotrigin

Antiepilepticumok
carbamazepine

Antidepresszánsok
triciklikus
antidepresszánsok
szelektív szerotonin 
visszavétel gátlók
monoamin-oxidáz gátlók

non-steroid 
fájdalomcsillapítók 

Antidepresszánsok
venlafaxin

Kemoterápiás szerek
vinca alkaloidok
platina származékok
alkiláló ágensek
egyéb

metotrexát
interferon

Kemoterápiás szerek
alkiláló ágensek
cyclophosphamid

Antipsychotikumok
phenothiazinok

butyrophenonok

Opiátok



antitenzív szerek

ACE-gátlók

amlodipin

proton pumpa gátlók

antibiotikumok

ciprofloxacin

trimethoprim-sulfamethoxazol

antiaritmiás szerek

amiodaron

propafenon

immunglobulinok

theophyllin

bromocriptin

egyéb antidepresszánsok

bupropion

duloxetin
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Mi újság a PCOS területén?

• Pathomechanizmus: kisspeptin neuronok szerepe

• Genetika: hajlamosító gének azonosítása

• Kezelés: Klinikai vizsgálatok neurokinin receptor gátlóval

• Infertilitás kezelése: letrozol



Elméletek a PCO etiológiájáról

• A GnRH szekréció elsődleges zavara – a GnRH neuront a 
kisspeptin neuron szabályozza

• A petefészek és mellékvese fokozott androgén termelése

• Inzulinrezisztencia



A GnRH neuron hálózat fejlődése a 

születés után

Herbison, A. E. (2016) Control of puberty onset and fertility by gonadotropin-releasing hormone neurons

Nat. Rev. Endocrinol. doi:10.1038/nrendo.2016.70



A GnRH neuron kisspeptin neuron általi 

szabályozása

Herbison, A. E. (2016) Control of puberty onset and fertility by gonadotropin-releasing hormone neurons

Nat. Rev. Endocrinol. doi:10.1038/nrendo.2016.70



George JT, és mtsai. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Nov;101(11):4313-4321.



Az inzulin rezisztencia szöveti 
szelektivitása

• Inzulin rezisztens
• a zsírszövet

• Máj

• Izomszövet

• Inzulin érzékeny 
• A petefészek

• A mellékvese

Talán helyesebb úgy fogalmazni, hogy az inzulin 
metabolikus hatása a petefészekben is gátolt, a szteroid 
termelés serkentése azonban nem, tehát az inzulin 
hatásai divergálnak 



Magzati élet születés gyermekkor serdülőkor felnőttkor

Genetikai

Epigenetikai

Környezeti hatások

Anyai HA

Magzati HA

Anyai obesitas

GDM

Magzati 

hyperinsulinismus

Alacsony 

születési súly

Magas

Születési súly

Gyors növekedés

Korai adrenarche

pubarche

Viscerális

elhízás

Fiziológiás

Inzulin

rezisztencia

Adrenalis

/ovariális HA

Adrenalis

/ovariális HA

Subfertilitás

HA

Metabolikus 

szindróma

DM

Dyslipidaemia

CV betegség

Diamanti-Kandarakis E és mtsai

ábrája alapján

Pediatr Endocrinol Rev 2008;5:904–911





Elhízás PCOS

Infertilitás



BMI megoszlása PCOS-ben

UK US





Életmódkezelés, a priori

Before any intervention is 

initiated, preconceptional

counselling should be 

provided emphasizing the

importance of life style, 

especially weight reduction

and exercise in overweight 

women…

Bármilyen beavatkozás előtt 

tanácsadásra van szükség, 

hangsúlyozva az életmód 

fontosságát, túlsúlyos nők 

esetében különösen a 

testsúlycsökkentést és a 

testmozgást...

bajnok.laszlo@pte.hu



…with weight loss methods no 

long-term studies 

available…Our own

meta-analysis showed… 

minimal effects

on hirsutism and fertility…

… súlycsökkentéssel 

nincsenek hosszú távú 

vizsgálatok… Saját 

metaanalízisünk minimális 

hatást jelzett a hirzutizmusra 

és fertilitásra nézve…

bajnok.laszlo@pte.hu



bajnok.laszlo@pte.hu



… no evidence that metformin 

improved live birth rates.... alone 

(pooled OR: 1.80, 95% CI 0.52 to 

6.16, 3 trials, 115 women) 

However, clinical pregnancy rates 

were improved for metformin versus 

placebo (pooled OR: 2.31, 95% CI 

1.52 to 3.51, 8 trials, 707 women).

…nincs bizonyíték arra, hogy a 

metformin javítaná az élveszületési 

arányt… magában (OR: 1,80, 95% 

CI 0,52-6,16, 3 vizsgálat, 115 nő), 

de a klinikai terhességi rátát a 

placebóval szemben javítja (OR: 

2,31, 95% CI 1,52-3,51, 8 vizsgálat, 

707 nő).

bajnok.laszlo@pte.hu



OR: 2,3

bajnok.laszlo@pte.hu



We recommend clomiphene 

citrate (or comparable

estrogen modulators such 

as letrozole) as the first-line

treatment of anovulatory 

infertility in women with 

PCOS

Clomifen (vagy ösztrogén 

modulátor, pl. letrozol) 

javasolt első választandó 

kezeléseként PCOS és 

meddőség társulásakor

bajnok.laszlo@pte.hu



…who received letrozole

had… rate ratio for live birth

1.44; 95% confidence interval, 

1.10 to 1.87, as compared with

clomiphene

… clomifenehez képest 

letrozol mellett az 

élveszületési arány …1.44; 

95% CI, 1.10-1.87 volt

bajnok.laszlo@pte.hu





A módszerek hatása az élveszületésre
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A meddőség kezelése PCOS-ban

1. Obezitás esetén az életmódkezelés a női infertilitásra

gyakorolt hatása kérdéses (árthat!?)

bajnok.laszlo@pte.hu



A meddőség kezelése PCOS-ban

1. Obezitás esetén az életmódkezelés a női infertilitásra

gyakorolt hatása kérdéses (árthat!?)

2. PCOS esetén a meddőség kezelésére a letrozol

hatásosabb ovuláció-indukciós módszer, mint a 

clomifen, különösen obezitás esetén (nem PCOS-hez

társuló, idiopathiás esetben nem)

bajnok.laszlo@pte.hu



A meddőség kezelése PCOS-ban

1. Obezitás esetén az életmódkezelés a női infertilitásra

gyakorolt hatása kérdéses (árthat!?)

2. PCOS esetén a meddőség kezelésére a letrozol

hatásosabb ovuláció-indukciós módszer, mint a 

clomifen, különösen obezitás estén (nem PCOS-hez

társuló, idiopathiás esetben nem)

3. A metformin nem alternatívája az ovuláció-

indukciónak PCOS-ben sem, de a meddőség 

kezelésében lehet adjuváns szerepe (mielőtt kiderül, 

diabétesz, obez + idősebb nő, ovuláció indukció 

során kialakuló rezisztencia, in vitro fertilizáció)

bajnok.laszlo@pte.hu



Összefoglalás

metformin

életmódkezelés

ovuláció indukció

? +

meddőség

1 év

??

??

bajnok.laszlo@pte.hu
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PCO - Myo-inositol monoterápia

Papaleo et al, 2007 ( n=25)

• PCOS betegek – 6 hónapos kezelés

• Spontán menstruációs ciklus – 88%

• Szabályos ovuláció – 72%

• Klinikai terhességi ráta: 40%  

Raffone et al, 2010 (n=120):

• Ovulációs ráta: 65%

• Terhességi ráta: 30%



MI Placebo

GD (P< 0.001) 8 out of 46 (17.4%) 20 out of 37 (54%)




