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Szülés

Tágabb értelemben azt a folyamatot 
nevezzük szülésnek, amelynek során a 
magzat mellékrészeivel együtt kiürül a 

méhből.

Normális körülmények között ez a 
folyamat a terhesség 37-40. hete között 
megy végbe, és a világra jött újszülött 

súlya 2500 – 4000 g.



A szülés lefolyása

• Tágulási szak
A méhnyak a méhösszehúzódások 
hatására kifejtődik, kitágul, („eltűnik”), 
az előlfekvő rész a medencebementben 
rögzül, majd azon áthalad.

• Kitolási szak
Megszületik a magzat. /Világrajön az 
újszülött./

• Lepényi szak /placentaris 
szak/
Mellékrészek távoznak. /Megszületik az 
ép lepény, hiánytalan burkaival.

• Postplacentaris szak
A lepény távozását követő kétórás 
megfigyelési időszak



A szülés alatti méhizom-aktivitás jellemzése

• Az uterus funkcionálisan aktív és passziv 
szakaszból áll. Vajúdás alatt a méh aktív 
szakasza vastagabbá válik, a passzív 
szakasz pedig elvékonyodik, miközben a 
cervix kitágul. (méhizomzat felszedődése)

• Tónus: a méhösszehúzódások szünetében 
mért intrauterin alapnyomás Hgmm-ben /3-
8-12 Hgmm/

• Intenzitás: a contractiók által kiváltott 
nyomásemelkedés, melynek amplitúdója az 
összehúzódás csúcspontján mérhető /60-
80-100 Hgmm/

• Frekvencia: 10 perces periódusra vetített 
méhösszehúzódások száma /10-5-2 
percenként/

• Egyes méhösszehúzódások időtartama /45-
60 másodperc.

• Méhaktivitás: a méhösszehúzódások 
hatékonysága

Méhtevékenység regisztrálása:

külső vagy belső tocometria.



A szülés mechanizmusa

A méhszáj teljes kitágulása után a méhet lehorgonyzó szalagok minden fájás 
alatt megfeszülnek, 

és a méhösszehúzódások ereje a magzatra tevődik át, annak fokozatos 
továbbhaladását segítve elő!

Magzathenger

„fecskendő-dugattyú”



A szülés mechanizmusa

A magzati koponya forgása a

szülőcsatornán történő áthaladás közben:

flexio

rotatio

deflexio

külső forgás.



Tágulási szak
• A szülőfájások megindulásától a méhszáj „eltűnéséig” tartó időszak.

• Normális átlagos időtartama primipara: 9-11 óra, multipara: 4,5-5,5 óra. 

• Rendszereződő contractiók, a méh hüvelyi része elsimul, a méhnyak 

megrövidül nyakcsatorna kifejtődik.

• Amikor a méhszáj eléri a medence oldalfalát, a méhüreg, a nyakcsatorna és a 

hüvely közös csövet alkot - lágy szülőcsatorna.

• A méh összehúzódó vagy aktív szakasza felszedődik (fájásszünetben az 

izomrostok nem nyerik vissza eredeti hosszúságukat és a következő fájás alatt 

még jobban megrövidülnek). 

• A méh táguló vagy passzív szakasza elvékonyodik illetve kitágul /isthmus és 

cervix/. Bandl-gyűrű – az aktív és passzív szakasz határa egyre feljebb kerül.

• Magzati koponya a bemenetre illeszkedik, nyomódik majd rögzül. Nyílvarrat a 

bemenet harántátmérőjébe „tengely szerint” /”syncliticusan”/ illeszkedik.

• Koponya első forgása: flexio.

• Előlfekvő rész annyira benyomul a medencébe, hogy körös körül nekifekszik 

az alsó méhszakasz falának kialakul az érintkezési gyűrű /külső-belső tömítés/.

• Spontán burokrepedés – normális ideje a méhszáj eltűnésekor!



Kitolási szak
• A méhszáj „eltűnésétől” az újszülött világrajöveteléig tartó időszak, amikor a 

fájások és a hasprés együttes működése a szülőcsatornán keresztül a magzatot a 

szülőcsatornából kitolja.

• Normális átlagos időtartama primipara: 50-60 perc, multipara: 25-30 perc.

• Az előlfekvő rész legnagyobb kerületével a medencebemenet zárt csontos 

gyűrűjén áthaladt.

• Az egyre mélyebbre kerülő koponya a medencefenékre és a végbélre gyakorolt 

nyomásával székelési ingerhez hasonló érzést vált ki. A szülőnő a tolófájások 

idején reflexesen nyom.

• Koponya elvégzi a belső forgását /rotatio/. Vezérvonal (nyílvarrat) a bemenet 

harántátmérőjéből, az üreg ferde átmérőjén keresztül, a kimenet egyenes 

átmérőjébe forog.

• Gát fokozatosan elvékonyodik, megnyílik a szeméremrés. Lágyrész toldalékcső 

kialakulása miatt a tarkó megtámaszkodik a symphysis alatt, koponya már nem 

húzódik vissza.

• Gát előtt kigördül a fejtető, a homlok és az arc. Ezt követi a fej külső forgása.

• A váll kisebb körfogata és képlékenysége miatt könnyen tudja követi a fej által 

megtett utat. A törzs és az alsó végtagok akadály nélkül jönnek világra.



Lepényi (placentaris) szak

• A magzat megszületésekor kezdődik 

és placenta távozásáig tart. Normális 

átlagos időtartama: 5-20 perc. 

Vérvesztés: 150-300 ml.

• Méh összehúzódik (fundus K/mag). 

Méh és placenta között felszín 

eltolódás.

• Contractiók és retrplacentaris 

haematoma – prosztaglandin 

felszabadulás

• A lepény a decidua basalisban, a 

spongiosus rétegben leválik a 

burokkal együtt.

• Centrálisan kezdődő – Schultze

• Szélen kezdődő – Duncan (30%)

• Vérzéscsillapodás: contractiók, 

alvadási folyamat aktiválódása.



Lepényi (placentaris) szak

Műfogások a biztosan levált 
lepény megszületésének 

elősegítésére.

• Baer-féle műfogás

• Credé-féle műfogás

Lepényleválás jelei:

• A méh „tarajosodása”

• Küstner-jel

• Köldökzsinórjel

• Leválást kísérő vérzés



Postplacentaris szak

• A lepény megszületését követő négy 

óra, a szülés negyedik szakasza

• A méh jól kontrahált, fundus: K/Sy.

• A cervix, a hüvely és gát vizsgálata, 

sérülések ellátása.

• Ebben az időben fordulhat elő 

leggyakrabban vérzés!

- méh ellazulása /atonia/

- észre nem vett vagy hiányosan ellátott 

sérülés

- lepényrészlet visszamaradás

• Megfigyelés a szülőszobán!

- általános állapot

- has betapinthatósága, fundus magasság

- húgyhólyag teltség

- vérzés a hüvelyből

- gát és a vulva állapota /haematoma?/



A szövődménymentes hüvelyi szülés vezetése

• Felvétel a szülőszobára
- anamnesis, külső vizsgálat /Leopold-
fogások/, belső vizsgálat /hüvelyi vagy 
rectalis/, magzati szívhangok, felvételi 
amnioskopia.

• Előkészítés

• Tágulási szak
- anyai állapot és méhtevékenység 
ellenőrzése, magzati állapot nyomon 
követése /intenzív észlelés/, 
fájdalomcsillapítás.  

• Kitolási szak
- vezetése, episiotomia, gátvédelem, 
vállak és a törzs kifejtése.

• Lepényi szak 
- aktív vezetése, lepény burok 
vizsgálata.

• Postplacentaris szak



Szülés alatti intenzív észlelés

• Komplex észlelés amely magába foglalja az anya általános 

hogylétének ellenőrzését, a szülés haladásának nyomon 

követését és a magzat intrauterin állapotának folyamatos 

monitorizálását.

• Amnioskopia

• Cardiotocographia

• A magzat sav-bázis háztartásának vizsgálata

- fejbőrből vett vérminta elemzése.

• Fetalis pulsoxymetria

- a magzati koponyára helyezett speciális elektród, a magzati 

oxigénsaturatio közvetlen mérése.

- 30 % alatti saturatiós érték a magzat hypoxiás állapotára utal.

- szűrőmódszer, nem pótolja a sav-bázis háztartás vizsgálatát.



Cardiotocographia

• A vér eloszlását a magzat különböző testrészeibe az egyes szervek megfelelő 
vérellátásának érdekében a vasomotor központ, vasodilatatio –
vasoconstrictio révén irányítja.

• A keringő vérmennyiség a jelentős rezervkapacitással rendelkezdő lepény 
esetén gyorsan és nagymértékben változhat.

• A magzati keringés egyik jellegzetessége, hogy a visszaáramló vérmennyiség 
nem a szívizom összehúzódásának erejét, hanem a frekvenciáját növeli. 
(nagyobb vérkínálat esetén magasabb frekvencia, kisebb vérkínálat esetén 
alacsonyabb frekvencia)

• Oxigén ellátás csökkenés (pl. lepényi elégtelenség)  keringés átrendeződés 
 a véráramlás az életfontos szervek felé stabil vérmennyiséggel zajlik, így a 
vérkínálat a szív felé állandó  oscillatio beszűkül, vagy megszűnik.

• A beszűkült variabilitas /oscillatio/ tehát a magzat oxigénellátottságának 
zavarára utal!



Szülés alatti intenzív észlelés

Cardiotocographia

• Alapfrekvencia  (120-160/min)

- bradycardia, tachycardia

• Variabilitás /oszcillatio/

• Frekvencia változás

- acceleratio /sporadicus, periodicus/

- deceleratio /sporadicus, periodicus/

Normális cardiotocogram:

alapfrekvencia 120-160/min között, 

kielégítő ostillatio,

magzatmozgást kísérő acceleratiók


