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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és szakmai 
továbbképző hírlevele  
 
 
 
Tisztelt Kolleganők és Kollegák!  
 
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Semmelweis Fórum első rendezvénye 
nagy érdeklődéssel került megrendezésre. A rendezvények rövid összefoglalóját, 
megállapításait emlékeztetőként írásban is közreadjuk, bízva abban, hogy ezzel is 
segítjük betegeik gyógyítását. Ezt hírlevél formájában jelentetjük, meg, melyben 
rendszeresen tájékoztatást kívánunk nyújtani a Klinikánkon folyó gyógyító 
tevékenység aktuális változásairól, szabályozásáról, tudományos munkánk 
eredményeiről.  
Reméljük, hogy összejöveteleink és hírleveleink hasznos, értékes információkat 
nyújtanak segítve a mindennapi munkájukat.  
 
 
Budapest, 2011. április 25.  
 
 
 
      Dr. Rigó János  
           egyetemi tanár, igazgató  
                az MTA doktora 
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Az endometriosis:  
elméleti alapok, gyakorlati vonatkozások 
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Megállapítások 

 
1. Az endometriosis gyakran előforduló, a fogamzóképes korban lévő nők mintegy 

10%-át érintő benignus, ösztogéndependens, krónikus nőgyógyászati betegség. 
 

2. Endometriosis esetén az endometrium szöveti struktúrájára jellemző mirigy- 
vagy stromaállomány található a méh üregén kívül, leggyakrabban a 
kismedencében. Ez a szövet az endometriumtól eltérően nagy mennyiségben 
tartalmaz specifikus fehérjéket (pl. adhaesios molekulákat, aromatázt, mátrix-
metalloproteinázt stb.). 
 

3. Multifaktoriális kórkép, melynek megjelenési formáit egyetlen meghatározott 
kóroki tényező sem magyarázza. 
 

4. A kismedencei fájdalom, a dysmenorrhoea, a meddőség, a krónikus dyspareunia, 
a dyschesia/ a haematochesia, a diarrhoea, a tenesmus, a dysuria/ a haematuria, a 
pollakysuria, a deréktáji fájdalom és az idült fáradtság endometriosis gyanúját 
vetheti fel. A betegség súlyos formái azonban teljesen tünetmentesek is lehetnek.  
 

5. A képalkotó eljárások közül, a betegség előrehaladott eseteiben, kielégítő 
specifitással, szenzitivitással, pozitív és negatív prediktív értékkel csak az MR és a 
speciális felkészültséget igénylő transvagnalis és transrectalis ultrahangvizsgálat 
bír. 
 

6. Az endometriosis diagnózisának napjainkban általánosan elfogadott eljárása a 
kismedence laparoszkópos áttekintése, mely során szövettani vizsgálatra 
mintavétel végezhető, jóllehet a hisztológiai vizsgálat nélkül is diagnosztizálható 
az endometriosis.  
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7. A 3 cm-nél nagyobb endometriomák és a mélyen infiltráló endometriosis 

esetében szövettani vizsgálat végzése szükséges a malignus folyamatok kizárása 
céljából. 
 

8.  Az endometriosis terápiájában meghatározó szerepet játszik a megfelelő sebészi 
kezelés, mely laparoszkópia útján végzendő. Laparotomia alkalmazása csak 
speciális esetekre korlátozódik. 
 

9. A peritoneális endometriosis sebészi kezelése excisióval, elektokoagulációval 
vagy lézervaporizációval valósítható meg. 
 

10. Az endometriómák sebészi kezelésében a cystafal (pseudocapsula) kiágyazása 
„stripping” technikával javasolt. Nagyméretű és kétoldali elváltozás két lépésben 
történő eltávolítása tanácsolt.  
 

11. Mélyen infiltráló endometriosisnak nevezzük az 5 mm-t meghaladó mélységben 
infiltráló endometriosist, mely klinikai szempontból a betegség legsúlyosabb 
formája. Predilectiós helye a spatium rectovaginale, a rectum, a sigmabél és a 
húgyhólyag. 
 

12. Az extragenitális mélyen infiltráló endometriosis esetében multidisciplinaris 
sebészi kezelés javasolt. 
 

13. A hormonális terápia célja az ovariumok hormontermelésének szupressziója, ami 
orális anticoncipiensek, gesztagének/ progeszteron tartalmú IUD, danazol, 
GnRH-agonista analóg készítmények, valamint aromatáz inhibitorok 
alkalmazásával érhető el. 
 

14. A 3-6 hónapig alkalmazott ovarium szupressziós kezelés, hatásosan csökkenti a 
betegséghez társuló fájdalmat. 
 

15. Meddő, endometriosban szenvedő betegek tartós GnRH-agonista analóg 
kezelése nem javítja a későbbi spontán teherbeesés esélyét. 
 

16. Az IVF előtti tartós GnRH-agonista analóg terápia kedvezően befolyásolja a 
szervezeten kívüli megtermékenyítés sikerességét.  
 

17. Endometriosis esetén az IVF kezelés eredményessége csökken. Ennek ellenére 
III-IV. stádiumú endometriosis és magas anyai életkor együttes elfordulása 
esetén IVF terápia tanácsos különösen, ha más társindikáció is fennáll. 
 

Budapest, 2011. március 10.      
     Dr. Rigó János egyetemi tanár 
         a Semmelweis Egyetem 
            I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 

 
 



- 4 - 

 
TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
Az év kórháza 
 

Az „Év kórháza” HáziPatika.com internetes szavazás alapján az orvos-szakmai 
kategóriában az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika I. helyezést ért el. 
 
Ph.D. fokozatszerzés 
 

Dr. Murber Ákos „Petefészek-stimulációs kezelések hatása a szervezeten kívüli 
megtermékenyítés eredményességére” című Ph.D. értekezését sikeresen védte 
meg 2011. február 4-én.  
 
MEES 
 

Az Société Générale de Surveillance (SGS) minőségellenőrző, vizsgáló és tanúsító 
vállalat auditja során 2011 áprilisában klinikánk megfelelt a Magyar Egészségügyi 
Ellátási Standard követelményeinek. 
 
Szakvizsga 
 

Klinikánk munkatársai közül Dr. Berecz Botond, Dr. Horváth Adrienn, Dr. Pete 
Barbara és Dr. Varga Péter neonatológia, Dr. Kollár Timea gyermekgyógyászat 
szakterületen szerzett szakvizsgát 2011 áprilisában. 
 
Perinatalis Intenzív Centrum 
 

Az elmúlt 3 hónapban két extrém kis súlyú koraszülött távozott jó általános 
állapotban klinikánkról. Az első koraszülött a 23. terhességi 380 g-mal, míg a 
második a 26. héten 360 g-mal született császármetszés útján. 
 
Laparoszkópia 
 

Klinikánkon sikeresen kezdtük alkalmazni az állandó testhőmérsékletet biztosító 
betegmelegítő gélpárnát, amely a hosszú ideig tartó, multidiszciplináris 
laparoszkópos műtétek során a betegek stabilizálását, valamint a posztoperatív 
szakban a gyorsabb gyógyulást segíti.  
 
Ultrahangvizsgálat 
 

Tisztelt Kollegák! Kérjük, hogy a genetikai ultrahangvizsgálatra irányított terhes 
nők beutalóját klinikánk Terhesambulanciájára címezzék. 


