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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és  
szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!  
 
A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Felnőtt congenitalis szívbetegségek 
munkacsoportja és a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája 
interdiszciplináris fórumot rendez a terhesség és a szívbetegség témakörben.  
Az elmúlt évtizedekben folyamatosan emelkedett a veleszületett szívbetegségben 
szenvedő szülőnők száma és várhatóan ez a tendencia a jövőben is folytatódik. Ebben 
fontos szerepet játszik a magzati szívbetegségek praenatalis diagnosztikájának és az 
újszülöttkori szívsebészetnek a rohamos fejlődése.  
A szívbeteg terhes nők gondozása nagy kihívást jelent a kardiológus, a szülész-
nőgyógyász és az aneszteziológus számára. Rendezvényünk elsősorban a magas rizikójú 
szívbeteg várandós nők gondozásának kérdéseit vitatja meg, de egyéb általános gyakorlati 
problémákat is érint. Az előadások mellett kerekasztal beszélgetés keretében tekintjük át a 
congenitalis szívbeteg nők terhességével szerzett hazai tapasztalatokat.  
A fórum helyszíne a Helia Hotel Budapest (1133 Budapest, Kárpát utca 62.), időpontja 
2012. szeptember 28. Részletes tájékoztatót a mellékelt meghívó tartalmaz. 
Szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket! 
 
Budapest, 2012. augusztus 6. 
 

Dr. Temesvári András PhD Dr. Bálint Hajnalka PhD Dr. Rigó János az MTA doktora 
főorvos kardiológus szakorvos egyetemi tanár 
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Praenatalis diagnosztika 
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Megállapítások 
 

1. A genetikai tanácsadás szemlélete, köszönhetően a diagnosztikai módszerek fejlődésének, jelentős 
változáson ment keresztül az elmúlt évtizedben. Az ultrahangkészülékek fejlődése, a molekuláris és 
citogenetikai módszerek tárházának kiszélesedése új lehetőségeket biztosít a praeconceptionális és a 
praenatalis diagnosztika területén egyaránt. 
 

2. A praenatalis diagnosztika jelentőségét mutatja, hogy nemzetközi adatok szerint a szülések mintegy 
0,65%-ban figyelhető meg klinikailag jelentős kromoszómarendellenesség, a tehességek 2-3%-ában a 
magzat egy vagy több rendellenességben szenved. A perinatális halálozás 30%-ában van szerepe a 
veleszületett fejlődési rendellenességeknek. A terhességek közel 8%-ában indokolt praenatalis 
diagnosztika genetikai javallat alapján. 
 

3. A praenatalis diagnosztika célja a fejlődési rendellenességek korai felismerése, a magzati rendellenesség 
kórjóslatának, az esetleges intrauterin és postpartum kezelésének mérlegelése. Segítséget nyújt a 
szülőknek a beteg újszülött fogadásához, és a megfelelő ellátás biztosításához. Segít a szülés optimális 
idejének, módjának és helyének megválasztásában, adott esetben felveti a terhesség megszakításának 
lehetőségét.  
 

4. A praenatalis diagnosztika része a genetikai tanácsadás, az ultrahang, a citogenetikai és a molekuláris 
genetikai vizsgálat. 
 

5. A genetikai tanácsadás keretében a tanácskérők valamilyen veleszületett vagy csak később 
manifesztálódó, de nagy valószínűséggel genetikai hátterű betegségre vonatkozóan mindazt az 
információt megkapják, amely szükséges ahhoz, hogy saját, reprodukcióval, életvitellel, diagnosztikus és 
terápiás beavatkozással kapcsolatos döntésüket meg tudják hozni. 
 

6. A tanácsadás időpontja annak javallatától függ, de minden olyan esetben szükséges, amikor az 
előzményi adatok indokolják. 
 

7. Bármely diagnosztikai módszer végzése esetén fontos a várandós/házaspár genetikai tanácsadás 
keretében történő részletes tájékoztatása. A felvilágosításnak minden esetben ki kell terjednie az 
alkalmazott diagnosztikus módszerek (ultrahang, cito-molekuláris genetikai stb.) hatékonyságára, a 
javasolt invazív beavatkozások kockázatára, valamint a várható eredmény pontosságára. 
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8. A terhesség során végzett ultrahangvizsgálatok tekintetében megállapítható, hogy az egyes fejlődési 
magzati rendellenességek kimutathatósága a különböző terhességi korokban eltérő. A praenatalis 
ultrahangvizsgálat során a diagnosztikus hatékonyságot a magzati, anyai és egyéb külső tényezők 
befolyásolják. A magzat helyzete, gestatiós kora, a magzatvíz mennyisége, az anyai hasfal vastagsága 
egyaránt módosíthatja az ultrahangvizsgálat találati pontosságát. Mindezeken kívül a vizsgáló berendezés 
minősége, a vizsgálatot végző tapasztalata, képesítése, a vizsgálati protokollok betartása is befolyásolja a 
fejlődési rendellenességek felismerését. Fontos megemlíteni, hogy a terhesség során, az adott terhességi 
időszakokban végzett ultrahangvizsgálatok számának emelkedésével a vizsgálat hatékonysága nem javul. 
 

9. A Down-szindróma szűrése és diagnosztikája a betegség előfordulási gyakorisága és az anyai átlagéletkor 
növekedése miatt kiemelkedő jelentőségű. Napjainkban a nyaki redő vastagságának ultrahangvizsgálatát 
és biokémiai teszteket alkalmazunk szűrővizsgálatként. A biokémiai és ultrahangvizsgálatok eredményére 
alapozott kockázatbecslés a korszerű praenatalis diagnosztika elengedhetetlen eszköze. A 
szűrővizsgálatok, azok alkalmazási protokolljának egységesítése sürgető feladat a szakmai fórumok 
számára. 
 

10. Ikerterhességben végzett biokémiai és ultrahangvizsgálatokra alapozott kockázatbecslés feltétele a 
chorionicitas/amnionicitas meghatározása koraterhességben.   
 

11. A praenatalis diagnosztika módszerei között a nem invazív praenatalis diagnosztikai módszerek a 
legdinamikusabban fejlődő vizsgálóeljárások. Az anyai vérkeringésben fellelhető magzati fehérjék, 
nukleinsavak valamint sejtek proteomikai, citogenetikai, valamint molekuláris biológiai módszerekkel 
történő vizsgálata számos magzati rendellenesség közel 100%-os biztonsággal történő kimutatását teszi 
lehetővé. 
 

12. A praeimplantatiós genetikai diagnosztika a praenatalis szűrés legkorábbi formája. Célja, hogy olyan 
házaspároknak is születhessen egészséges gyermeke, ahol a genetikai betegség előfordulási kockázata 
magas. A praeembryókból biopsziával nyert sejtek FISH, PCR és más molekuláris genetikai módszerrel 
történő vizsgálattal, magzati nem-szelekció, aneuploidia vizsgálat, monogénes betegségek vizsgálata 
lehetséges in vitro fogant magzatok esetében. 
 

13. A terhességben előforduló vírusfertőzések következményének és kezelésének teratológiai kockázata 
elsősorban a kórokozó típusától és a terhességi kortól függ. A diagnosztika alapja a várandós nő 
szerológiai vizsgálata, adott esetben invazív mintavételi módszerrel nyert magzati minta specifikus PCR 
vizsgálata. Optimális lenne a várandósság előtt végzett CMV, VZV, rubeola, ParvoB19, CMV, 
toxoplasma szerológiai vizsgálat. 
 

14.  A terhesség genetikai javallat alapján történő megszakításának feltétele a genetikai tanácsadó, valamint a 
szülészeti-nőgyógyászati osztály/intézet egybehangzó véleménye. Genetikai javallat alapján a terhesség a 
20., kivételes esetben a 24. terhességi hétig megszakítható, amennyiben a genetikai kockázat az 50%-ot 
eléri. 
 

15. A praenatalis diagnosztika szempontjából alapvető fontosságú a minőségbiztosítás, a laboratóriumok 
rendszeres auditja, genetikai bizottság felállítása, melynek feladata a kóros eredmények értékelése, további 
teendők meghatározása.  
 

16. A minőségkontroll elengedhetetlen része a fetopatológiai vizsgálatok eredményének összevetése a 
praenatalis diagnosztikai eredményekkel. 
 

Budapest, 2012. július 12. 
 

      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
             I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
Kitüntetés 
 

Dr. Beke Artúr egyetemi adjunktus a Szülészeti Perinatológiai és Aneszteziológiai Társaság 
XVI. Kongresszusán Virginia Apgar díjban részesült. 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Balogh Brigitta szülészet-nőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2012 
májusában. 
 
Laparoszkópia 
 

Klinikánkon elvégeztük az első laparoszkópos radikális méheltávolítást (C1, idegkímélő típusú 
beavatkozást) IB stádiumú cervix carcinomában szenvedő betegnél. 
 
Kreditpontok 
 

Örömmel értesítjük, hogy a Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központja a Semmelweis 
Fórum 2012 második felében megrendezésre kerülő rendezvényeit 14 kreditpontra értékelte. 
 
ISSHP Világkongresszus 
 

Az „International Society for the Study of  Hypertension in Pregnancy” XVIII. 
Világkongresszusán Genfben 2012. július 9. és 12. között hazánkat az I. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika „Praeeclampsia” tudományos munkacsoportja képviselte az alábbi 
előadásokkal és poszterekkel: 
 

Molvarec A., Halmos A., Szijártó J., Csuka D., Füst G., Prohászka Z., Rigó J. Jr.: A link 
between the complement system and angiogenic imbalance in preeclampsia: ficolin-2 
deficiency (előadás) 
 

Gullai N., Stenczer B., Molvarec A., Veresh Z., Nagy B., Rigó J. Jr: Decreased maternal 
circulating PLGF is a significant predictor of  length of  pregnancy in women with 
hypertensive disorders of  pregnancy (előadás) 
 

Szabó G., Lázár L., Nagy B., Rigó J. Jr.: Study of  the methylenetetrahydrofolate reductase and 
the reduced-folate carrier-1 gene polymorphism in healthy and severe pre-eclamptic patients 
(poszter) 
 

Szabó G., Molvarec A., Nagy B., Rigó J. Jr.: Natriuretic peptide precursor B gene (TTTC)N 
microsatellite polymorphism and elevated BNP levels in early onset pre-eclampsia (poszter) 
 

Stenczer B., Molvarec A., Gullai N., Veresh Z., Nagy B., Rigó J. Jr.: Placental growth factor is 
a better predictor of  preterm birth than uterine or umbilical artery Doppler in hypertensive 
disorders of  pregnancy (poszter) 
 

Az előadások és a poszterek összefoglalóit, a Pregnancy Hypertension tudományos folyóirat 
2012. évi 3. száma tartalmazza. 
 
Dr. Szabó Gábor a fiatal kutatók tudományos munkájának elősegítését célzó támogatásban 
részesült. 
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