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2019: Endokrinológiai Szakrendelés, Szombathely

1991-ben született (28 éves)  fiatal nő (Dóra) az édesanyjával (Judit, 51éves) érkezett a rendelésre 

kevés dokumentációval, nagy bizalommal irányomban.

Anyuka kérdése:- Pontosan milyen betegsége van a lányának, lehet-e gyermeke ill örökölhető-e a 

betegsége?

A hozott dokumentáció alapján:

-A gyermeket  kisded korában kezdték vizsgálni obezitás, motoros funkciók elégtelen fejlődése, 

subcutan mészlerakódás miatt, több kórházban is vizsgálták. 3 évesen 23 kg volt

-SOTE II Gyermekklinika: 8 éves korában,  hypocalcaemiát, magas PTH-, foszfor-, ALP szintet, magas 

TSH –t , alacsony fT4-et észleltek.

-PSEUDOHYPOPARATHYREOSIS-t állapítottak meg, Rocaltrol- és Ca pótlást kezdtek. 

-Hypothyreosis miatt L-thyroxin pótlás 

-PTH stimuláció melletti vizelet cAMP mérés volt a terv, de Magyarországon ez nem volt 

kivitelezhető (Ellsworth-Howard teszt).PECH 2022



Dóra jellemzői:
-kerek arc 

-alacsonyabb testmagasság (150 cm körül)

-kissé obez (68kg), tömzsi testalkat

-(I.dist ujjperc,IV., V.ph) kézujjai, lábujjai 

rövidebbek

-subcutan calcinosis lábszáron

-menzesze rendszeres, nincs partnere

-jó tanuló, grafikusként dolgozik

-fogászati problémái vannak

-izomgörcsei, epilepsziás rohamai nincsenek

A fenotípus az Albright-féle hereditaer

osteodystrophiára (AHO) utal

Giovanna Mantovani et al.Diagnosis and management of pseudohypoparathyreoidism and 

related disorders:first international Consensus Statement, Nature Reviews, Endocr.,Vol. 14. 

476-500 (2018)
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Laborok és néhány képalkotó összefoglalója
-1999.: koponya MRI negatív, DEXA norm.

-2001-ben parathormon 505 pg/ml (-65)

-2018.: OGTT norm, pm UH: göb nincs, Sopronban gondozták

-2019.04.:Gyógyszert nem szed, Ca 1,62 mmol/L (2,15-), P 1,66 mmol/L (-1,45) 

TSH 14,78 mIU/L  TSH PEG után 9 mIU/L ,fT4 11,7 pmol/L (12-22)

-2019.07.:TSH 7,3 mIU/L   D-vitamin 58,9nmol/l

- Alpha-D 3-at (1,5ug) , Ca-ot hajlandó volt szedni, L-Thyroxint nem.

„Mindegy, hogy szedek gyógyszert v. sem, a TSH-m önálló életet él. Ha kapok gyógyszert, a szervezetem 

mindenféle módon tiltakozik, rosszul vagyok.”

-2020.03.: LH 4,3 IU/L , FSH 8,7 IU/L,  HOMA index 0,7,  TSH 17 mIU/L

-2020.04.: genetikai vizsgálat SE Klinikai Genetika és Endokrinológia Labor.

-2020.05.: MR: uterus arcuatus

-2020.06.: TSH 11 mIU/L, Ca 1,75 mmol/L -Itt került ki a szhelyi gondozásból, visszament Sopronba, 

emailben kommunikáltunk néhányszor

-2020.10.: TSH 12,1mIU/L, Ca 1,68 mmol/L, P 1,72 mmol/L

-2021.04-5.: TSH 13,9 mIU/L, Ca 1,53 mmol/L, P 1,8 mmol/L, vc 4,4 mmol/L

-2021.10.: HgbA1C 5,4%

-2022.06.: nőgyógyászati vizsgálat alhasi fájdalom miattPECH 2022



Judit jellemzői:

-8 évesen a térdkalácsán kemény púpszerű elváltozás keletkezett, Ortopédiai Klinikán 
betokosodott porcleválást állapítottak meg MRI-vel alátámasztva. 2004-ben opus, calcinosis volt 

-nincs laboreltérése

-normális a testmagassága (kb.155 cm), átlagos testalkatú, arca inkább ovális

-átlagos intellektus

-kéz (V?, IV) ujjai talán rövidebbek, lábujjai rövidek

-örökbe fogadták, elvált- volt férjével sem tudja felvenni a kapcsolatot

-2019-ben méheltávolítás, fogamzásgátlót még mindig szed e.sz.

AHO tünetcsoport?
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2020.04.: Dóra és Judit genetikai vizsgálata SE  Klinikai Genetika és Endokrinológia 

Laboratóriumában, Dr. Patócs Attila segítségével,  GNAS mutáció igazolása:

A GNAS gén kódoló régiójában egy 25bp hosszú inszerciót igazoltak, ami 

betegséget okozó eltérésnek megfelel. 

Genetikai vizsgálat eredménye
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Dóra betegsége: Pseudohypoparathyreosis 1A típus (PHP 1A)

- PTH, TSH rezisztencia

- AHO kritériumoknak megfelel

- Maternális eredetű, funkció vesztő mutáció a GNAS gén  Gs alphát kódoló régiójában, autoszóm

domináns öröklésmenettel ( eddig 340 ismert mutáció)

- Jellemző a csökkent Gs alpha aktivitás, ezt nem feltétlen kell/lehet mérni

- 30%-ban kognitív funkció megtartott, azonban a neurokognitív diszfunkció gyakori, cerebralis

calcificatio- M.  Fahr, spinalis stenosis, hallás károsodás…

- Születés után ill kisgyermek korban kezdődő tünetek

- Kialakulhat: GHRH rezisztencia, hypogonadizmus, (hypercalcitoninaemia, ADH rezisztencia)

- Prevalencia nem pontos: Japánban 2000-2016 között 0,34/100e lakos, Dániában 1,1/100e lakos, 

nem egyértelmű a molekuláris háttér vizsgálataPECH 2022



Fahr syndrome discovered in adulthood revealing a rare GNAS mutation in 

pseudohypoparathyroidism type 1a in a Tunisian family

Wided Debbabi et al.Clinical Case Reports, Volume: 10, Issue: 5, First published: 16 May 

2022, DOI: (10.1002/ccr3.5849) PECH 2022



A heterotrimer, aktivált, stimuláló G protein alpha subunit része aktiválja az adenylat

cyclase-t, ezáltal a cAMP termelést fokozza

Giovanna Mantovani et al.Diagnosis and management of pseudohypoparathyreoidism and related disorders:first international

Consensus Statement, Nature Reviews, Endocr.,Vol. 14. 476-500 (2018)
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Pseudohypoparathyreosis (PHP) 1B
- Izolált PTH rezisztencia, nincs AHO

- Normál Gs alpha aktivitás

- Időnként brachydactylia

- Sporadikus és öröklött metilációs zavar

Pseudohypoparathyreosis (PHP) 1C
- AHO, mint PHP1A-nál

- Normál Gs alpha aktivitás

- 1A egyik verziója valószínűleg

PHP2

-fokozott  cAMP válasz a vizeletben PTH adására, de nincs fokozott foszfátürítés

-valószínűleg szerzett betegség, D vitamin hiány következménye lehetPECH 2022



Judit betegsége: Pseudo-pseudohypoparathyreosis (PPHP) 

- AHO  (és csökkent Gs alpha aktivitás jellemzi)

-Nincs PTH vagy egyéb hormon rezisztencia v.  nagyon enyhe formában

-Subcutan calcificatio nagyon valószínű

-Paternalis allél eredetű öröklés (Juditot örökbefogadták, ezt nem tudtuk  tovább 

vizsgálni)

-Lehetséges, hogy PPHP-s maternek PHP1A –ban szenvedő gyermeke születik.
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Giovanna Mantovani et al.Diagnosis and management of pseudohypoparathyreoidism and related disorders:first international

Consensus Statement, Nature Reviews, Endocr.,Vol. 14. 476-500 (2018)
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Guidance for genetic counselling in PHP and related disorders according to each 
molecular defect

-GNAS-t genetikai imprinting jellemzi, a Gs alpha biallélikus expressziójú a legtöbb szövetben

- Azonban pajzsmirigy, agyalapimirigy, proximális vese tubulusok, gonádok esetében a maternalis allél a 

predomináns, a paternalis allél csendes.

Giovanna Mantovani et al.Diagnosis and management of pseudohypoparathyreoidism and related disorders:first international Consensus

Statement, Nature Reviews, Endocr.,Vol. 14. 476-500 (2018)
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Gondozás, kezelés

- D-vitamin: 2x feletti PTH emelkedés esetén analóg v. aktív D vitamin 

kezelés, calcium pótlás- Ca szintet normál alsó határon tartani, vizelet Ca

ürítés ne emelkedjen nagy mértékben

- L-thyroxin pótlás

- 3-6 év között kezdik GH, IGF1 kontrollt-nagyobb adag rhGH készítmény 

lehet szükséges vsz.

- Testsúly kontroll, diabetes szűrés, gyakori az alvási apnoe

- Hypercalcitoninaemia esetén medullaris pm carcinoma kizárása

- Ektópiás ossificatio ellátása

- Hypogonadizmusra gondolni, ellátásában nincs különbség

- Kognitív funkciók ellenőrzésePECH 2022



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
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