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Beszámoló a Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati  
Endokrinológiai Társaság (MSZNET) IV. Szimpóziumáról  
(MTA Székháza, Díszterem, 2021. szeptember 24.)
„Pajzsmirigy és reprodukció”
A tudomány örök létjogosultságát és értékállóságát sugárzó 
impozáns környezetben rendezte meg a Magyar Szülészeti 
és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság (MSZNET) 
IV. tematikus szimpóziumát, hagyományosan az Exeltis 
Magyarország támogatásával. A rendezvénnyel az MSZNET 
előző elnökének, Szilágyi András professzornak az emléke 
előtt is tisztelegtünk, akinek a korábbi témaválasztásai (2014. 
A progeszteron és a gesztagének szerepe a szülészeti és a nő-
gyógyászati endokrinológiában, 2016. A női infertilitás en-
dokrinológiai vonatkozásai, 2018. Hormonterápia a váran-
dósság alatt) beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és ma-
gasra tették a mércét. A nőgyógyászokból, belgyógyászokból 
és endokrinológusokból álló nagyszámú hallgatóság (260 fe-
letti létszám) és a visszajelzések igazolták, hogy szükség van 
az interdiszciplináris párbeszédre és ez a pajzsmirigy-disz-
funkciók és a reprodukciós vonatkozások esetében kiemelten 
igaz. Ritkán adatik meg az is, hogy belgyógyászok, endokri-
nológusok és nőgyógyászok közösen töltsenek meg egy nagy 
előadótermet, ez is jelzi a témaválasztás létjogosultságát. Az 
elmúlt évtizedekben a pajzsmirigy betegségeinek a jelentő-
sége egyre inkább kitüntetett figyelmet kapott az infertilitás 
ellátásában és várandósság gondozása során, a kapcsolódá-
sok ismerete nélkülözhetetlenné vált a reproduktív korú nők 
ellátásában részt vevők számára, a pajzsmirigyműködés eny-
he diszfunkciója és hatással a reprodukciós prognózisra és a 
perinatológiai kimenetelre. Kitüntető számunkra, hogy a rep-
rodukcióban járatos belgyógyász endokrinológus és a pajzs-
mirigybetegségek területén járatos nőgyógyász endokrinoló-
gus kiválóságokat sikerült megnyerni a referátumok megtar-
tására, amelyek lefedték a pajzsmirigy és a női reprodukció 
kapcsolatának minden vonatkozását és minden bizonnyal 
hasznos útravalókkal szolgáltak.

„Fiziológiás változások a terhességben és postpartum” 
címmel Deli Tamás tartott bevezető referátumot, amelyet a 
hypo- és hyperthyreosissal szövődött terhesség során szük-
séges tennivalók megbeszélése követett (Várbíró Szabolcs 
és Kovács L. Gábor). A második blokkban pajzsmirigy 
autoimmunitással gyakran társuló infertilitás, asszisztált rep-
rodukció, terhesség és postpartum thyreoiditis kerültek meg-
beszélésre (Sipos Miklós, Tűű László, Lakatos Péter), kiegé-
szítve a gyulladás következményei csökkentésének lehetősé-
geivel, mint pl. az inozitol, szelén vagy a D-vitamin (Valkusz 
Zsuzsanna). Ebédszünet után a lakossági jódellátottság, a 
terhességi és laktációs jódigény és -pótlás kérdései követ-
keztek (Nagy V. Endre, Hajnáczky Károly, Béres László). A 
záró szekcióban a pajzsmirigygöbök és rákok terhességben 
való előfordulásáról és diagnosztikájáról, a terhességben vég-
zett pajzsmirigyműtétekről szóltak a referátumok (Solymosi 
Tamás, Mezősi Emese, Győri Ferenc). Minden szekciót élénk 
és élvezetes diszkusszió követett, a népes hallgatóság aktivitá-
sa is igazolta a téma iránt való széles körű érdeklődést.

Az MSZNET nevében köszönettel tartozok az előadók-
nak a kiemelkedő szakmai színvonalat hozó előadásaikért, 
az Exeltis Magyarország támogatásáért és hatékony szerve-
zőmunkájáért, a Congressline munkatársainak a hagyomá-
nyosan színvonalas háttérmunkájáért, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémiának a vendéglátásért.

Reményeink szerint a továbbképző szimpózium anya-
gát nyomtatott formában is megjelentethetjük.
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