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Esetismertetés (45 éves nőbeteg)

Kórelőzmény: ismert vitiligo, egyéb betegsége nem volt

2015. május-2017. április:  Graves -Basedow kór miatt thiamasol

kezelés történt,  nyaki UH-n diffúz struma került leírásra, göb nem 
látszott.

2017. október: recidív hyperthyreosis miatt ismételten thiamasol
kezelés

- Endokrin orbitopathiára utaló tünete nem volt. PECH 2022



2018. április:  euthyreoid állapotban 250 MBq radiojód kezelést 

kapott

2018. június: iatrogén hypothyreosis miatt levothyroxin pótlás

Ezt követően folyamatos endokrin gondozás, kezelt 

hypothyreosis, fél évente történik kontroll. 

2019. április: Endokrin kontroll során kóros laboreltérése nincs, 

euthyreoid állapotPECH 2022



2019. szeptember:  Sürgősségi osztályos vizsgálat hasi 

panaszok, hányinger miatt 

Kóros laborleletek: se Na: 121 mmol/l (norm: 135-147 mmol/l); 

K: 5,3 mmol/l (norm: 3,5-5,2 mmol/l)

Tüneti therápia, antiemetikum, infundálás, Na pótlást követően 

hazabocsátják

Ambulanter készült  gastroscopia, hasi UH negativ leletPECH 2022



2019. október:  ismételt SBO észlelés perzisztáló hasi panaszok, 

ismétlődő hányás miatt

Laborleletek: se Na:  117 mmol/l; se K:  4.26 mmol/l;

Kivizsgálás céljából Belgyógyászati osztályos felvétel.

Fizikális vizsgálat: testszerte vitiligo, foltosan hyperpigmentált

területekkel, elesett állapot, hypotonia
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Kiegészitő hormonleletek:  se kortizol 24h:  39.50 nmol/l;  
se kortizol 8h: 46.80 nmol/l; (norm: 140-690 nmol/l) 
TSH: 0.363 mU/L (norm: 0,4-3,7 MIU/l)

ACTH: 1500 pg/ml (norm: 4-28 pg/ml), DHEAS: 0,02
umol/l (norm: 1.2-6,7 umol/l), Renin: 25 uIU/ml (norm: 
3.6-43 uIU/ml)

Terápia: parenterális hidrocortison pótlás mellett 
panaszmentessé vált (200 mg Solu Cortef/nap) 

Kezelési javaslat hazabocsátáskor: Cortef 20 mg/nap, 0,1 
mg Astonin H /nap, 100 ug levothyroxin/napPECH 2022



2022. szeptember:  endokrin kontroll

Euthyreoid, tünet és panaszmentes állapot 
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APS 2 ( autoimmun polyglanduláris

szindróma):  

- Addison kór és I. tip. Diabetes mellitus vagy autoimmun 

pajzsmirigy betegség társulása

- 30-40 éves kor között manifesztálódik

- Polygénes öröklődés

Társulhat:  vitiligo, atrophiás gastritis, autoimmun hepatitis, 

anaemia perniciosa, myasthenia gravis, hypophysitis, POFPECH 2022



Köszönöm a figyelmet!
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