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Első találkozás a beteggel

Ügyeleti átadás : a szülészeti osztályon van egy kismama, akinél folyamatos 
hypoglicaemia jelentkezik glükóz infúzió nélkül. Egy ízben eszméletvesztése is volt. 
/vc: 1.4mmol/l/

Megtekintés: rendkívül elesett, gyenge, felülni sem tudó anyát találtam, akinél 5%-os 
glükóz infúzió folyt

Anamnesis: 28 éves nőbeteg
Első menstruáció: 14 évesen,  menstruáció rendszeres: 28/5
Etnikum: félig romaPECH 2022



Első terhesség 

• Első gyermekkel könnyen esett teherbe (18é.), 13 hetes kortól gondozott

• Sectio Cesarea ( 2012.10.) élő fiú,  2450g  39. terhességi hét

• Labor: Se K:3,6mmol/l  Na:136mmol/l   Ca:2,17mmol/l     

• RR: 130/80Hgmm     P:80/min 

• Anti – D IgG védelemben részesült / mater : A Rh neg/

• Szoptatni nem tudott ( tejelválasztás nem indult be) 

• Szülés után menstruáció 4 hónap múlva spontán jelentkezett

• Menstruáció: továbbra is rendszeres volt (28/5)

2018 művi AB ( organikus malformatio miatt ) menstruáció 6 hónap múlva   
jelentkezettPECH 2022



Második terhesség 

• Nehezen esett teherbe /8 év, rendszeres menstruáció /

7 hetes graviditás óta gondozott

• Panaszmentes terhesség

• Labor: OGTT: 0’: 3,4mmol/l, 120’: 4,7mmol/l, K:4,1mmol/l, Na:137mmol/l

• Sectio Cesarea ( 2020.12.) - 36. héten abruptio placentae

• Élő,  2140gr súlyú leánymagzat

• Súlyos vérvesztés miatt – 2E vvt massza transzfúzió

• Anti – D IgG védelemben részesült 

• Szövődménymentes post. op. szak és gyermekágy, RR: 85-110 /55-65 Hgmm   P:72/min

• Szoptatni nem tudott ( tejelválasztás nem indult be) 

• Fejfájás és látászavar nem voltPECH 2022



Harmadik terhesség

• Menstruáció a szülést követően 1 ízben jelentkezett, ismételt terhesség

• 12 hetes kortól gondozott

• „Hypoglikaemias”  rosszullétek előfordultak terhessége alatt ( gyengeség, szédülés,                    
verejtékezés, rossz közérzet , vc. mérés nem történt)

• Anaemia miatt vaskészítményt kapott

• Terhesség alatt 10kg-ot hízott, kórházi obszerváció alatt leadta

• Sectio Cesarea ( 2021. 12. ) – 39. héten   - élő,  2700gr súlyú leánymagzat

• Műtét után atoniás vérzés – 2E vvt massza transzfúzió

• RR:105/80Hgmm  P:82/min

• Anti – D IgG védelemben részesültPECH 2022



Gyermekágy
• 2. nap 

• 2óra 00 perc – betegellenőrzés során ( nővér ) a beteg nem kommunikál 

• Vércukor ( stix ) : 1,4-1,8-2,2-mmol/l, glükóz infúzió (4x100ml 40%-os),  után vércukor 
7,0mmol/l, folyamatos 5% glükóz infúzió

• RR: 85/60 Hgmm  P:90/min

Délelőtt, hányás, hasi fájdalom, haspuffadás, folyamatos hypoglikaemia 2.2-5.4 mmol /l

• Natív hasi RTG: A jobb rekeszív alatt 4 cm hosszú szakaszon keskeny szabad hasi levegő 
figyelhető meg. A gyomorban 9 cm-es nívó ábrázolódik. A felhas területén tágult, 4- 5 
cm-es bélkacsok figyelhetők meg. Az alhas területén a belek teljesen gázszegények. A 
kismedencében ábrázolódik még néhány 4 cm-es nívóval rendelkező bélkacs. Vélemény: 
A látott kép vékonybél ileusnak tartható. Szabad hasi levegő.

• Labor: Se Na:132mmol/l   K:4,0mmol/l     Ca:2,0mmol/l   Glukóz:2,2mmol/l 

Nasogastrikus szonda lehelyezése (minimális gyomortartalom)PECH 2022



Gyermekágy

• Műtét előtt  : 2 egység vvt massza és 2 egység FFP transfusio

• Műtét:  Ileus alapos gyanúja miatt explorativ laparotomia történt - teljes bél 
átvizsgálást követően béltractuson sérülést nem találtak, vastagbél teljes 
hosszában ileusos, mechanicus akadályt nem észleltek. Műtét közben a 
vastagbelet colonoscoppal gastroenterológus leszívta.

• Műtét után: antibiotikum ( Amoxicillin ) 

bélmozgatók ( Dulcolax, Stigmosan, Cerucal ) 

KCl, NaClPECH 2022



Gyermekágy
• 3. nap endokrin konzílium (glukóz infúzió abbahagyása után folyamatos 

hypoglikaemia )

• Elesett állapotú beteg, gyengeségről, szédülésről panaszkodik

• RR:90/67Hgmm      P.90/min

• Vércukor( stix ) :5,0mmol/L

• Has puha, bélhangok nincsenek , vizelet rendben 

• Labor:

• Fvs:13,57G/l  Vvt:3,72T/l   Htk:30,9%   MCV:83.1, CRP:209,6mg/l

• Se K:3,6mmol/l  Na:134mmol/l  glükóz:4,7mmol/l  ö.Feh:41g/l

• TSH:11,543uIU/ml, fT4:0,84ng/dl, LH:<0.12IU/l, FSH:<0.11IU/l, Prol.:4256mIU/l  
Prol. visszanyerés 100%, ACTH:<1,11,  Kortizol:160nmol/l-műtét alatt kapott 
steroidot

Terápia:  4x 50mg Solu-CortefPECH 2022



Gyermekágy

• 4.nap

• Általános állapota kielégítő még nem tud felkelni 

• Glükóz infúzióra nem szorult , Vc.:6,2mmol/l, RR:100/70Hgmm, P:88/min

• Terápia: 4x25mg Solu-Cortef

• 5.nap

• Vc.: 5,9mmol/l,  RR:110/75Hgmm, P:69/min 

• Jó bélhangok , norm. bélmozgások, Gyomorszonda eltávolítása

• Per os táplálás indítása ( folyadék ) 

• 6.nap

• Bélműködés megindult, javuló állapot RR:110/60Hgmm, P:85/minPECH 2022



Gyermekágy
• 7. nap 

• Jó általános állapot

• Széklet-vizelet rendben

• Vércukor ( stix ) 5,9mmol/l    RR:106/65Hgmm     P:55/min 

• 8.nap

• Panaszmentes

• Per os Cortef indítása ( Reggel:15mg     14óra:5mg ) RR:130/80Hgmm P:70/min

• 9.nap

• RR: 120/70Hgmm   P:   72/min      Vc:7,4mmol/l

• Labor:   Se Na:140mmol/l     K:3,8mmol/l    albumin:21g/l 

• 10.nap

• beteg emisszió

• RR:130/80Hgmm      P:70/min

• Vércukor ( stix ) 6,4mmol/l

•

PECH 2022



Endokrin kontroll
2022.01.11. 

Gyengeség, szédülés előfordul, jobban van
RR: fekve: 100/70Hgmm P:81/min, állva:89/75Hgmm P:98/min
Ts:52kg, Tm:160cm , BMI:20, vc: 4,3mmol/l
gyógyszeremelés: Cortef 20mg-10mg-0

2022.03.17.
Panaszmentes
RR:fekve:105/66Hgmm P:68/min, állva:94/71Hgmm P:90/min
Ts:55,9kg, BMI:21,8
labor:TSH:0,043 uIU/ml, fT4:0,96ng/dl, fT3:4,3pg/ml LH:3,1IU/l, FSH:4,7IU/l,  
Prol.:838 mIU/l ,PEG után Prol.:628 mIU/l, ACTH:<1,11pmol/l,  
Kortizol:<27,6nmol/l, Aldoszteron:97pg/ml ,Renin:47,7uIU/ml, 
Aldoszteron/Renin ráta:2.04,  PTH:76,9pg/ml
vc:4,5mmol/l, K:4,3mmol/l, Na:140mmol/l, Ca:2,41mmol/l, D-vitamin:32nmol/lPECH 2022



Endokrin kontroll
2022.08.16.

labor:TSH:13,9 uIU/ml, fT4:0,54ng/dl,fT3:3,67pg/ml, aTG:84IU/ml, aTPO:845IU/ml,   
TRAK:0,04
LH:4,7IU/l, FSH:6,4IU/l, Prol.:425 mIU/l, E2:<88, Prog:<1,6, SHBG:90nmol/l, 17-OH    
prog:<0,13ng/ml, ACTH:<1,11pmol/l,  Kortizol:<27,6nmol/l,    Aldoszteron:43pg/ml, 
Renin:9,0uIU/ml, Aldoszteron/Renin ráta:4.76, PTH:76,9pg/ml
vc:4,3mmol/l, HbA1c:5,2%, C-peptid:0,62ng/ml, K:3,6mmol/l, Na:138mmol/l, 
Ca:2,23mmol/l, D-vitamin:64nmol/l

Synacten terhelés:                                    0’                                                           60’
2022.08.18.:
ACTH:                                                    <1.11pmol/l                                                   -
Kortizol <27.6 nmol/l                                             <27.6nmol/l
2022.09.30:                                           
ACTH:                                                    <1.11pmol/l                                               <1.11pmol/l    
Kortizol:                                                <27.6nmol/l                                               <27.6nmol/l
C-peptid:                                              1,17ng/ml

PECH 2022



Képalkotó vizsgálatok

2022.02.10. Sella MRI: A hypophysis nyél 
középállású, norm. szélességű. A hypophysis mérete, 
kontraszthalmozása szabályos. Vélemény: Adenoma
nem igazolható

2022.04.21. Hasi UH: neg .lelet

2022.07.07. Nyaki UH: diffus pajzsmirigy. 
Parenchyma lézió, a morfológia alapján hyperfuncio-
Basedow- merül fel.PECH 2022



Akut Sheehan-szindróma
Kórlefolyás: 1937-ben Sheehan írta le a kórkép krónikus formáját
Acut előfordulása ritka, életveszélyes állapot  (szülés során a nagy vérveszteségek esetén 1-2%-ban fordul elő)
Fiziológiásan a hypophysis megnagyobbodik a prolaktintermelő sejtek hyperpláziája miatt és másodlagosan a 
mirigyet ellátó erek összenyomódnak így vérellátásuk csökken
BMC Pregnancy Childbirth. 2017; 17: 188.
A case of acute Sheehan’s syndrome and literature review: a rare but life-threatening complication of 
postpartum hemorrhage /Shinya Matsuzaki, Kazuya Mimura/
Patomehanizmus: Ischaemias , hypophysis necrosis –hypovolaemia
Szülés után pár órával egészen 6 hétig jelentkezhet—szülészeti osztályok
Tünetek változóak -------a folyamat részleges vagy teljes------ időbeli lefolyással 
Legsúlyosabb tüneteket a hypoglikaemia és a hypadrenia okozza
Gyakoriság: Hyponatremia:12, Hypadrenia :12, Diabetes insipidus:4, Hypothyreosis:2, 
Panhypopituitarismus:3
Kialakulási idő: Hypadrenia: 14óra-19nap, Diabetes insipidus:1-7nap, 

Hypothyreosis:16-20nap, Panhypopituitarizmus:4-14nap
MRI: korai: (20 napon belül),13 esetben  / Hyperplasia, Haemorrhagia, „Hypotens jel”/, neg .lelet

késői: (1-3-5-6-hó) Neg.lelet, Empty sellaPECH 2022



Sheehen- szindróma
Pro                         és                          kontra

Acut-chronicus Sheehen sy.                     +
(Nagy mennyiségű vérvesztés)                +
Részleges vagy teljes                                 +
Mikor kezdődött?   / második szülés vagy a harmadik után?/
Hypoglicaemia +
Hypadrenia +
Szoptatási képtelenség                             +
Labor vizsgálatok                                                                                                            +
MRI-radiológiai konzilium +

„Vagy valami más”

Centrális Hypadrenia?- Laborhiba?
Primer Hypothyreosis? -mikor kezdjük a szubsztituciót?
Postpartum thyreoiditis ?- Hyperthyreosis?
Jelen panaszok:  menstruáció kimaradás 2 hónapja
C peptid- labor hiba?
Diagnózis: alaphormonszint ellenőrzés, 6 hó múlva stimulációs tesztek és MRI ismétlésPECH 2022




