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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! 
 
Tájékoztatjuk, hogy klinikánkon megnyitottuk a Terhességi Hypertonia Ambulanciát, 

mely a magas vérnyomásban szenvedő várandós nők gondozásával foglalkozik.                   

A betegek előjegyzés után beutalóval jelentkezhetnek az ambulancián. 

Előjegyzést Dr. Alasztics Bálintnál a 06 20 666 3683 telefonszámon lehet kérni. 

 
Budapest, 2016. augusztus 15.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rigó János 
 egyetemi tanár, igazgató, 

az MTA doktora 
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Megállapítások 
 

1. Az elmúlt három évtizedben a különböző összetételű orális hormonális fogamzásgátlók 
 alkalmazása, a méhen belüli hormontartalmú eszköz, a bőrön keresztül felszívódó 
 készítmények megjelenése, a hormontartalmú hüvelygyűrű, a különböző implantátumok  és 
 injekciós készítmények, valamint új barriermódszerek bevezetése és elterjedése a 
 fogamzásgátlás fejlődését tükrözik. 
 

2. Újabban ígéretes módszernek tűnik a microchip által kontrollált fogamzásgátló eljárás.      
 A bőr alá helyezett levonogesztrelt tartalmazó eszköz működése távirányítóval 
 szabályozható (pl. tervezett terhesség előtt kikapcsolható, majd szülést követően ismét 
 bekapcsolható).  
 

3. Az ösztrogént és progeszteront tartalmazó transzdermális tapasz előnye az egyenletes 
 gyógyszerfelszívódás, a jó complience, a hatóanyag közvetlenül a vérkeringésbe jut.                       
 A tapaszt hetente egyszer kell felhelyezni. A tapasz alkalmazásának megkezdése után 7 nap 
 múlva ad védettséget. 
 

4. Általánosságban megállapítható, hogy a kombinált hormonális fogamzásgátló tabletták 
 előnyös mellékhatása a megfelelő cikluskontroll, a menstruációval kapcsolatos panaszok 
 csökkenése, a fokozott androgénhatásból adódó tünetek csökkenése, a csontsűrűség 
 kedvező változása, a petefészek rák, a méhtestrák és a vastagbélrák rizikójának  csökkenése, 
 a magzati triszómiák előfordulási kockázatának csökkenése. 
 

5. Orális kombinált hormonális fogamzásgátló tabletta szedése mellett a vénás 
 thromboembolia kockázata a 3-szorosára, a thromboticus stroke rizikója a 2-szeresére 
 emelkedik. 
 

6. A lactatiós amenorrhoea alatt bekövetkező fogamzással szembeni védelem a szülést 
 követő első 6 hónapban akkor hatékony, ha a szoptatás mellett nem szükséges 
 hozzátáplálást alkalmazni és a menstruáció még nem tért vissza. 
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7. A szoptatás alatt alkalmazott progeszteron tartalmú fogamzásgátlók nem befolyásolják a 
 gyermek növekedését és a szoptatás időtartamát. 
 

8. Sürgősségi fogamzásgátlás céljából 1x150 mg levonogestrel, 30 mg ulipristal-acetát vagy 
 méhen belüli eszköz felhelyezése jön szóba. 
 

9. A WHO 2008-as állásfoglalása szerint 20 év alatti nem szült nőknél a méhen belüli 
 fogamzásgátló eszköz előnyei meghaladják annak esetleges veszélyeit. 
 

10. Idősebb életkorban elsősorban méhen belüli fogamzásgátló eszköz alkalmazása  tanácsos,                
 e mellett a barriermódszerek használata és a sterilizáció is szóba jöhet. 
 

11. Kombinált hormonális fogamzásgátló tabletta minden egészséges, nem-dohányzó 
 nőnek javasolható 40 éves kor felett is. A csak progeszteron tartalmú készítmények 
 fogamzásgátló hatékonysága 40 év felett jó, ösztrogén adásának ellenjavallata esetén 
 adhatók. 
 

12. Krónikus betegségben szenvedő nők fogamzásgátlását a kórképtől függően, a  különböző 
 kockázati tényezőket figyelembe véve ajánlott megtervezni. Hypertoniás nők és krónikus 
 szívbetegek esetében méhen belüli eszközök és csak progeszteron tartalmú 
 készítmények javasoltak. Thromboemboliás kockázat esetén minden ösztrogéntartalmú 
 készítmény ellenjavallt, levonorgesztrel tartalmú méhen belüli eszköz (LNG IUD) 
 alkalmazása tanácsolt. 
 

13. Diabetes mellitus esetén, obesitas fennállásakor szintén LNG IUD használata javasolt, 
 kombinált hormonális fogamzásgátló adása óvatosságot igényel. 
 

14. Migrainben szenvedőknél elsőként LNG IUD alkalmazása, csak progeszteron tartalmú 
 készítmény adása tanácsos. Epilepsiás betegeknél réztartalmú IUD vagy LNG IUD az 
 elsőként választandó fogamzásgátló módszer. 
 

15. Az endometrialis polypus kialakulása valószínűleg ösztrogénhatással áll kapcsolatban.                     
 A csak progeszteron tartalmú készítmény csökkentheti a recidiva kialakulását, de LNG IUD 
 is szóba jön. 
 

16. Endometriosis esetén dienogest tartalmú fogamzásgátó használata, míg adenomyosis 
 esetén LNG IUD alkalmazása tanácsos. 
 

17. Fogamzásgátlás céljából végzett vasectomia 40. életévet betöltött vagy 3 vér szerinti 
 gyermekkel rendelkező személynél végezhető el. Magyarországon fogamzásgátlási célból 
 mindössze 20 esetben végeztek vasectomiát 2014-ben. 
 

18. A férfi fogamzásgátló módszerek közül bíztató eredményeket mutatnak a Vasalgéllel 
 végzett klinikai vizsgálatok. A vas deferensbe fecskendezett gél 10-15 évre nyújt biztos 
 fogamzásgátlást. A módszer reverzibilis hatású. 
 
Budapest, 2016. június 10. 
 
      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
                  I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
Petefészek autotranszplantáció 

 

A fiatal daganatos nőbetegek kemo- illetve radioterápiája miatt kialakuló korai 
petefészek elégtelenség (premature ovarian failure, POF) az ovariális hormontermelés 
leállásához, amenorrheához és meddőséghez vezethet. Annak ellenére, hogy a sikeres 
daganatterápia megmenti a beteg életét, a „mellékhatásként” fellépő POF az 
életminőséget csökkenti, és sok esetben a gyermekvállalást is lehetetlenné teszi.                       
A kemoterápia során elsősorban az alkiláló-szerek használata jár magas kockázattal, 
aminek következtében az esetek jelentős hányadában az ovárium endokrin és 
reprodukciós működését egyaránt elveszíti. 

A daganatterápia következtében bekövetkező petefészek-elégtelenség kockázatának 
csökkentésére és a termékenység megtartására korlátozottak a lehetőségek. A közelmúltig 
kizárólag az oocyták, illetve embriók lefagyasztásán, majd daganatterápia utáni 
felhasználásán alapuló módszerek voltak kivitelezhetőek. 

A legújabb lehetőség a daganatterápia következtében kialakuló POF és meddőség 
elkerülésére a gonadotoxicus terápiát megelőzően eltávolított és mélyfagyasztott ovarium 
cortexdarabok ortotopikus visszaültetése. Erre öt évvel a sikeres onkoterápia után van 
lehetőség. Ezzel a módszerrel megvalósítható a folliculusok ovárium-stimuláció nélküli 
megőrzése, a daganatterápia késleltetése nélkül. Irodalmi források a ciklus újraindulásáról, 
illetve 96 esetben várandósság kialakulásáról számolnak be. 

Az ovarium transzplantáció a következő lépések során valósul meg: 
• Az ovarium cortex műtéti (laparoszkópos) eltávolítása és feldarabolása 
• A kéregdarabok mélyfagyasztása (- slow freezing) 
• A beteg daganatterápiája és teljes gyógyulása után a cortex darabok felolvasztása 
• A felolvasztott cortex darabok azonnali laparoszkópos visszaültetése 

Az I. Sz Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán lehetőség nyílt a fiatal betegek 
fertilitásának megőrzésére autológ ovarium transzplantáció segítségével. A betegek 
jelentkezése Klinikánk Titkárságán keresztül történik. 

 
Kitüntetés 
 

Varga Péter dr., Jeager Judit dr., Harmath Ágnes dr., Berecz Botond dr., Kollár Tímea 
dr., Pete Barbara dr., Magyar Zsófia dr., Rigó János jr. dr., Romicsné Görbe Éva dr.:                 
„Az 500 gramm alatti születési súlyú koraszülöttek túlélésének változása klinikánkon” 
Orv. Hetil. 2015; 156: 404-408. című közleményét az Orvosi Hetilap Markusovszky 
Lajos-díjjal jutalmazta. 
 
Szakvizsga 
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