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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! 
 
 
A Semmelweis Egyetem által szervezett „Kötelező szintentartó tanfolyam szülészek 
és nőgyógyászok számára” 2016. október 17-19. között kerül megrendezésre 
Budapesten, a Lurdy Konferencia és Rendezvényközpontban (1097 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 12-14). A jövőben, a korábbi évektől eltérően ritkábban, nem 
évente szervez a Semmelweis Egyetem a működési engedély megújításához szükséges 
kötelező továbbképző tanfolyamot. A következő szintentartó tanfolyam 2018-ban 
várható. A fentiek miatt az egyes tanfolyamok résztvevőinek száma növekszik, ezért 
kérjük, hogy az OFTEX portálon keresztül nyújtsák be jelentkezésüket.  
 
 
Budapest, 2016. április 3.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rigó János 
 egyetemi tanár, igazgató, 

az MTA doktora 
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A  h u m á n  p a p i l l o m a v í r u s  a  s z ü l é s z e t -
n ő g y ó g y á s z a t i  g y a k o r l a t b a n  

 
Előadók: Dr. Bősze Péter1 

Dr. Koiss Róbert3 
Dr. Mensch Károly4 
Dr. Siklós Pál3 

Dr. Tisza Tímea6 

Dr. Jeney Csaba2 
Dr. Máté Szabolcs1 
Dr. Schmideg György5 
Dr. Szánthó András1 

1 Semmelweis Egyetem 
  I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
2Semmelweis Egyetem, 
  Orvosi Mikrobiológiai Intézet 
3 Egyesített Szent István és Szent László Kórház 
  Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály 
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Megállapítások 
 
 

1. A HPV fertőzés a leggyakoribb STD betegség, a szexuálisan aktív nők több mint 50%-a 
esik át élete folyamán HPV fertőzésen. 

 

2. A HPV felelős az összes emberi daganat 6%-ért, míg a méhnyakrák kialakulásának közel 
90%-ért.  

 

3. A sejtkenet mintavétel jelentősen javítja a méhnyakrák morbiditási és mortalitási adatait, 
de egy bizonyos szinten túl tovább nem csökkenti azokat. 

 

4. A méhnyakrákszűrés akkor hatékony, ha a méhnyakrák kialakulásának különböző 
fázisait jelzi, objektív, könnyen reprodukálható és szakszemélyzet nélkül is elvégezhető. 

 

5. A HPV teszt negatív prediktív értéke magas.  
 

6. A Magyar Kolposzkópos és Méhnyakkórtani Társaság (MKMT) álláspontja szerint 25 és 
65 év közötti nőknél negatív HPV teszt és negatív citológiai lelet esetén 5 év múlva 
elégséges a következő citológiai vizsgálat. Kóros szűrővizsgálati eredmény esetén az 
MKMT irányelvei megfontolandók. 

 

7. A két komponensű védőoltás a 16-os és 18-as HPV törzs ellen nyújt védelmet, a négy 
komponensű védőoltás 6-os, 11-es, 16-os és 18-as HPV törzs ellen ad védelmet.                     
A 2015 óta az EU-ban engedélyezett 9 komponensű védőoltás a 6-os, 11-es, 16-os,                  
18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 42-es és 58-as HPV törzsek által okozott fertőzések ellen véd. 
Utóbbi esetén jelenleg négy éves utánvizsgálatok igazolják a hatékonyságot. 
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8 Néhány vizsgálat igazolta, hogy a két és négy komponensű vakcinák a HPV 16 és 18  

elleni védőhatása két oltás után is védettséget biztosít. A keresztreakciók miatti védelem 
más HPV törzsekkel szemben azonban gyengül.  

 

9. A HPV elleni védőoltás alkalmazása várandósságban nem javasolt, noha eddig nem 
figyeltek meg fejlődési rendellenességet a HPV ellen beoltott terhes nők magzataiban. 
Szoptatás alatt a HPV védőoltás alkalmazható. 

 

10. Biztató vizsgálatok folynak a terápiás oltóanyag hatékonyságának vizsgálatával 
kapcsolatban. HPV 16 és 18 által okozott CIN2/3 esetén a VGX-3100 szintetikus 
plazmidok a kezelést követően 36 héttel az esetek közel 50%-ában normális szövettani 
mintát eredményeztek. 

 

11. A condyloma acuminatum diagnózisa klinikai. Amennyiben a klinikai diagnózis nem 
egyértelmű, a növedék nagyméretű, vagy ha excisióval távolítjuk el, szövettani vizsgálat 
szükséges. 

 

12. A terhesség alatt a HPV eredetű szemölcsök hirtelen méretbeli és számbeli növekedést 
mutathatnak. 

 

13. Terhességben a condyloma acuminatum kezelése indokolt és egyéb STD fertőzések 
irányában szűrővizsgálatot tanácsos végezni. Terhesség esetén a condyloma 
triklórecetsavval történő kezelése vagy fizikális destrukciója jön szóba, de CO2 lézer is 
alkalmazható. A recidiva aránya azonban magas. 

 

14. A HPV a magzatnál fejlődési rendellenességet nem, de kiújuló légúti papillomatosist 
(juvenile onset recurrent respiratory papillomatosis, JoRRP) okozhat. Utóbbi ritka 
kórkép, álló burok mellett végzett császármetszés csökkentheti, de nem zárja ki 
kialakulását. 

 

15. A HPV oralis közösülés útján átvihető a szájüregbe, ott fej-nyak carcinomák és 
rekurráló respiratorikus papillomatosis kifejlődését okozhatja. Fiatal, nem dohányzó, 
alkoholt rendszeresen nem fogyasztó fej-nyaki daganatos betegek esetén fő etiológiai 
faktornak tekinthető. 

 

16. Tünetmentes férfiak HPV tesztje hasznos, mert személyre szabott tanácsadásra nyújt 
lehetőséget, orientál a vakcinálás szempontjából, meghatározza a fertőzés 
eliminációjának időpontját. 

 

17. A HPV fertőzés terjedésének megelőzésében a prevenció, a rendszeres szűrővizsgálat és 
a multidisciplinaris konzultáció játszik szerepet. 

 
Budapest, 2016. március 16. 
 
      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
                  I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
 
III. Terhesség és Szívbetegség Vitafórum 
 

Ebben az évben harmadik alkalommal kerül megrendezésre a „Terhesség és 
Szívbetegség Vitafórum” a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és a 
Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szervezésében.                 
Az előadások négy fő témakörben hangzanak el, melyek a következők: 
 

1. Magas rizikójú szívbeteg nő várandóssága 
2. Terhesség és hypertonia 
3. Magzati szívbetegségek diagnosztikája 
4. Egyéb anyai és magzati szívbetegségekkel kapcsolatos problémák 

 

Időpont: 2016. június 17.  
Helyszín: Hotel Hungaria City Center, 1074 Budapest, Rákóczi út 90.  
Jelentkezés: Kérjük, hogy részvételi szándékát a férőhely és az ebéd biztosítása 
érdekében 2016. június 10-ig szíveskedjék e-mailben (kongenitalis.goki@gmail.com) 
jelezni.  
Kapcsolattartó: Dr. Bálint Hajnalka (e-mail: balintoh@gmail.com,  
telefon: 06-70-382-0268), Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet. 
 
Kinevezés 
 

Dr. Rigó János egyetemi tanárt a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának 
elnökhelyettesévé nevezték ki 2016 februárjában. 
Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatárs a Debreceni Egyetem 
Humángenetikai Tanszékén igazgatói kinevezést kapott 2016 márciusában. 
 
PhD fokozatszerzés 
 

Dr. Fügedi Gergely, Klinikánk PhD hallgatója „Az endocannabinoid rendszer 
vizsgálata praeeclampsiában” című PhD értekezését sikeresen védte meg                                  
2016. március 8-án. 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Silhavy Mihály klinikai főorvos, Dr. Tóth Pál Ernő egyetemi docens és                       
Dr. Bokor Attila egyetemi adjunktus nőgyógyászati daganatsebészetből tett 
szakvizsgát 2016 februárjában. 
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