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A méhtevékenység rendellenességei 
(uterus dysfunctio)



Fájásgyengeség (inertia uteri)

 Rendszertelen, 25 Hgmm-nél kisebb fájások

 Típusai:
 Elsődleges (primaer): a szülés megindulásának kezdetétől

 Másodlagos (secundaer): kezdeti megfelelő erősségű és 
gyakoriságú fájások a vajúdás későbbi szakaszában 
gyengülnek, rendszertelenné válnak



 Ok:
 Primaer

 Genitalis hypoplasia

 Uterus fejlődési rendellenességei

 Myoma

 Méhen végzett műtét

 Méhizom túlfeszülése (polyhydramnion)

 Diabetes

 Anaemia

 Túl fiatal vagy idős terhes

 Fekvési rendellenesség (harántfekvés)

 Secundaer
 Téraránytalanság

 Alultápláltság

 Infectio, febris in partu

 Dehydrálódás, kimerülés



 Formái a méhizomzat tónusa alapján

 Hypotoniás (alacsony alaptónus)

 Normotoniás 

 Hypertoniás (magas alaptónus, kis amplitudójú fájások 
gyakran)



 Kezelése

 Általános szabályok

 „kalorizálás”

 Húgyhólyag és végbél kiürítése (beöntés)

 Testhelyzet változtatása (hanyatt: gyakrabban, kisebb; oldalt: 
ritkább, intenzívebb fájások; séta)

 Burokrepesztés

 Fájáskeltés (oxytocin iv. infusióban)

 Hypotoniás: oxy.

 Normotoniás: oxy.+spasmolyticum+sedativum

 Hypertoniás: spasmolyticum, sedatívum, tocolyticum



Túl erős vagy viharos fájások 
(hyperkineticus zavarok)

 10 perc alatt 5 vagy több fájás és kórosan erős
 Ennek ellenére a cervix kifejtődése és tágulása nem halad előre
 ok:

 Oxytocin helytelen használata
 Téraránytalanság
 Rendes helyen tapadó lepény részleges leválása

 Szövődmény
 Zavart lepényi keringés
 Méhrepedés 



 Típusok

 Tetania uteri: olyan sűrű a fájások, hogy 
szinte összefolynak

 Strictura uteri: görcsös méhösszehúzódás, 
csak az uterus egyik részére terjed ki, az 
uterus egy szakaszán gyűrűszerű behúzódás 
alakul ki

 Trismus uteri: a méhszáj görcsösen 
összehúzódik



 Kezelése

 Részleges lepényleválás és téraránytalanság esetén 
császármetszés

 Amennyiben a szülésnek mechanikai akadálya nincs tocolysis, 
eredménytelenség esetén császármetszés



Rohamos szülés 
(partus praecipitatus)

 Ha a szülés primiparáknál 2, 

multiparáknál 1 órán belül lezajlik

 Oka
 A szülőcsatorna lágyrészeinek rendellenesen csekély ellenállása

 Abnormálisan erős fájások

 Túl erős hasprés

 A fájdalomérzet hiánya (ritka)



 Anyai mellékhatások
 Méhrepedés

 Méhnyaksérülés

 Hüvely- és gátrepedés

 Postpartum atonia

 Magzati és újszülöttkori mellékhatások
 Ha szinte fájásszünet nélküli, túl gyakori és 

erős fájások vannak: intrauterin asphyxia és 
elhalás

 Ha nagy a szülőcsatorna fej kigördülésével 
szembeni ellenállása nagy: intracranialis 
vérzés



 Kezelés

 Tocolyticum

 Esetleges fájáserősítő adásának 
felfüggesztése

 Nem szabad a szülőnő lábait összeszorítani, 
vagy a magzat fejét erővel visszatartani, mert 
jelentősen megnöveli a perinatalis 
agykárosodás, valamint a méhrepedés 
veszélyét



Méhtestrepedés 
(ruptura corporis uteri)

 Terhesség vagy szülés alatt a méhfalnak a hüvelyboltozat 
feletti része megreped.
 Complet (teljes): a méh izomzata és hashártyaborítéka is 

átszakad. A hasüregbe vérzik.

 Incomplet (részleges): a repedés csak a méh izomrétegére 
terjed, a hashártya ill. a lig. latum érintetlen. Vérzés a 
retroperitoneumba, erősebb vérzés a hüvelyen keresztül is.



 Mechanizmusai
 A méh túlfeszülése

 Méh hypoplasia
 Többször szült nők méhe (korábbi apró károsodások miatt)
 Méhizomzat gyulladása
 Lepény beágyazódási rendellenességek

 Hegszétválás (37. héttől hegvastagság ultrahanggal 
történő vizsgálata. Határérték: 4-5mm)

 Traumás (violens)
 Direkt behatás (lábrafordítás, fogóműtét)
 Indirekt behatás (tompa hasi trauma: esés, rúgás)

 Spontán
 Intramuralis terhesség (tuba intramuralis szakaszában)
 Uterinalis sacculatio (uterus hátsó falában lévő 

diverticulumban)
 Uterusszarv-terhesség (a kürtszájadék közelében)
 Rudimentaer szarv terhesség



 Klinikuma
 Erős fájások, a szülés nem halad (ha megreped a 

méh, hirtelen megszűnnek, átmenetileg könnyebben 
érzi magát).

 Bandl-féle kontrakciós gyűrű a köldök magasságában 
a passzív szakasz kinyúlása miatt

 Felette az izomzat porckemény sapkaként tapintható
 Előlfekvő rész erősen a bemenetre nyomul és onnan 

nem mozdítható ki
 Magzati aprórészek nem tapinthatók
 Kínzó vizelési inger, véresen festenyzett lehet a vizelet 

(húgyhólyag felhúzása miatt pangás lép fel a falában)
 Általános állapot fokozatosan romlik
 Lepényi keringés romlása miatt a magzat méhen belül 

elhal.



 Kezelés

 Fenyegető méhruptura: Tocolysis és sűrgős 
császármetszés

 Felismert méhrepedés: +shockellenes kezelés, 
transfusio adásával azonnali hasműtét (két 
a.hypogastrica lekötése, adott esetben 
méheltávolítás)



A méhtevékenységet befolyásoló gyógyszerek 
A méhizomzat kontrakcióinak fokozása

 Javallat 

 Fájáskeltés

 Fájáserősítés

 A lepény megszületésének elősegítése, atonia 
megelőzése

 Gyermekágyban az uterus subinvolutiója 
esetén



 Ellenjavallat

 Placenta praevia

 Abruptio placentae

 Fenyegető méhrepedés

 Harántfekvés

 Abszolút téraránytalanság

 Hypertoniás fájásgyengeség



 Oxytocin
 Intravénás infusio

 500ml 5%-os dextróz oldatba 5 NE

 Intravénás injectio
 1-2 ampulla (5-10 NE)

 Csak a magzat megszületése után, a lepény megszületésének 
gyorsítására

 Intramuscularis injectio
 Atonia és subinvolutio kezelésében



 Prosztaglandinok

 Prepidil zselé, Prostin E2 hüvelytabletta. Középidős vetélésnél, 
illetve szülésinductiónál a cervix „érlelésére”

 Nalador infusio (0,5 mg 250ml élettani sóoldatban, 40 
csepp/min.) atonia esetén



 Ergot-alkaloidák

 Kis adagban rendszertelen, szapora hypertoniás kontrakciók, 
nagyobb adagban tartós méhkontrakció, ezért a magzat 
megszületése előtt alkalmazásuk TILOS!

3x20 csepp Ergam a gyermekágyban

(iv. adni TILOS!)



A méhtevékenységet befolyásoló gyógyszerek 
A kontrakciók leállítása (tocolysis)

 Tartós tocolysis

 Idő előtti fájástevékenység esetén a terhesség 16-36. hetei 
között

 Prophylacticusan

 Cerclage után

 Többes terhességben

 Placenta praeviából eredő gyenge vérzésnél

 lepényelégtelenségben



 Acut tocolysis

 Köldökzsinór-előesés

 Hypertoniás, tetániás fájástevékenység

 Fenyegető méhrepedés

 Fenyegető koraszülés



 Tocolysis ellenjavallatai

 Uterusból eredő erős vérzés

 Ha a magzat világrahozatala kívánatos (pl. 
intrauterin infectio, elhalt magzat)

 Anyai megbetegedések (főleg a béta-
mimetikumoknál)

 Súlyos szív- és keringési megbetegedések

 Veseelégtelenség

 Kezeletlen cukorbetegség

 glaucoma



 Béta-mimetikumok (Gynipral)
 Intracellularis cAMP szint emelése

 Béta-2 receptorok száma a terhesség előrehaladtával 
egyre kevesebb, másrészt a dózis és kezelés 
időtartamától függően a receptorok veszítenek 
érzékenységükből. A rövid távú tocolysis eredményei 
jók, de a hosszú távú eredmények kérdésesek.

 Hatás: uterusrelaxatio, érfal-vasodilatatio, 
bélperistaltica csökkenés, bronchusdilatatio, 
szívizomra pozitív ino-, chrono-, dromotrop hatás

 Mellékhatásokkal kapcsolatos tünetek főleg szív-
érrendszeriek, vasodilatatióban, tachycardiában, 
hypotensióban nyilvánulnak meg. Hyperglycaemia 
alakul ki, fokozódik az inzulinsecretio, a jól beállított 
diabetes felborulhat.



 Oxitocinantagonista (Tractocile) 



 Magnézium

 Hatását az intracellularis Ca-csatorna 
„pumpaenzimek” kofaktoraként fejti ki. A szabad Ca-
ot az izomsejtek cytoplasmájából eltávolítják

 Telítő dózis: 4-6g MgSO4 15-20 perc alatt, lassan, iv. 
infusióban. Fenntartó adag 2-4g/óra (glükózt 
tartalmazó infusióban célszerű adni) Per os 
tocolysissel folytatható, 4-8 óránként 1g.

 Ellenjavallat a veseelégtelenség és az AV-block.

 Ellenőrzés: vérszint 8-10 óránkénti meghatározása, ill. 
a patellareflex figyelésével. Ha ez megtartott, 
túladagolás nagy valószínűséggel nem áll fenn. 
Légzésdepressio esetén iv. Calcimusc.



 Prosztaglandinszintézis-gátlók
 Csak a terhesség 28. hete előtt, ezt követően 

a Botallo-vezeték idő előtti záródását 
okozhatják. Indometacin.

 Kalciumantagonisták
 Pl. Corinfar. Csak kiegészítő kezelésként, mivel 

tartós tocolysis létrehozásához szükséges 
dózisban súlyos mellékhatásai lehetnek.

 Metilxantin-származékok
 cAMP->AMP átalakulást gátolja.

 Diaphyllin, 3-4x1 tbl.



 Alfa-receptor-bénítók

 Etanol

 Gátolja a hypophysisben az oxytocin-
kiáramlást. (Saletanol)

 Sedatívum

 Spasmolyticum 



A magzat helyzeti rendellenességei



Fekvési rendellenességek



Fekvési rendellenesség definíciója

 Ha a hosszfekvésben elhelyezkedő magzat előlfekvő 
része nem a koponya, hanem a far, vagy ha a magzat 
hossztengelye az anya hossztengelyével derék- vagy 
hegyes-, illetve tompaszöget zár be.



Medencevégű fekvés



Hajlamosít 

 A magzat mozgása korlátozott
 Méh fejlődési rendellenessége
 Méhűr rendellenes alakja

 A magzat renyhébb vagy hiányzó mozgásképessége
 Magzati fejlődési rendellenesség
 Méhen belül elhalt magzat

 A magzat kórosan fokozott mozgástere
 Polyhydramnion
 Koraszülés (a magzatvíz mennyisége relative nagyobb)

 A koponya beilleszkedését nehezítő vagy megakadályozó rendellenességek
 Szük medence
 Előlfekvő lepény, rövid köldökzsinór



Fajtái 

 Egyszerű fartartás (70%)
 Mindkét alsó végtag a törzs előtt kinyújtva

 Lábtartás
 Tökéletes

 Mindkét láb előrenyújtva a far alatt, a magzat „vigyázzállásban”

 Tökéletlen
 A far alatt csak az egyik láb, a másik a törzs előtt



 Far-láb tartás
 Tökéletes far-láb tartás (tökéletesen kettőzött fartartás)

 Far mellett mindkét talp tapintható (a magzat „törökülésben”)

 Tökéletlen far-láb tartás (tökéletlenül kettőzött fartartás)
 A far mellett csak az egyik láb tapintható

 Térdtartás
 Tökéletes

 Mindkét térd a far alatt tapintható

 Tökéletlen
 A far alatt csak az egyik térd tapintható, a másik a törzs előtt kinyújtva



Diagnosis 

 Külső vizsgálat
 Leopold I.: fundusban egyenletesen kemény, gömbölyű, jól 

ballotálható koponya tapintható.
 Leopold III.: a bemenet felett egyenlőtlenül gömbölyű, nem 

ballotálható nagyrész
 A magzati szívhangok punctum maximuma a köldök felett
 Ultrahang

 Belső vizsgálat
 Homlokdudor és száj háromszöget zár be, a két ülőgumó és az 

anusnyílás egyvonalban



Szülési mechanizmus

 A far megszületése

 A csípőszélesség a medencebemenet haránt, majd a medenceüreg 
ferde átmérőjén keresztül a kimenet egyenes átmérőjébe kerül, 
először az elülső farpofa mutatkozik, majd láthatóvá válik az anus és 
a hátsó farpofa. A csípő megtámaszkodik a symphysis alatt, és 
megszületik a hátsó csípőtányér, majd a szeméremív alatt megszületik 
a mellső farpofa is (kétszakaszos kigördülés). 



 A vállak megszületése

 Ugyanazon átmérőkön keresztül forogva, mint a far, a 
vállszélesség a kimenet egyenes átmérőjébe kerül. A 
symphysis alatt megtámaszkodik a mellső váll, megszületik 
a hátsó váll, majd a mellső váll.



 A fej megszületése

 Amikor a magzati vállak a kimenetbe jutnak, a koponya 
nyílvarratával a bemenet haránt átmérőjébe kerül, majd a 
ferdén keresztül a kimenet egyenes átmérőjébe jut. 



A hüvelyi szülés feltételei

 A magzat becsült súlya 2500-3500g között

 A magzat egyszerű fartartásban helyezkedik el.

 Megfelelőek a medenceméretek.

 A magzat kifogástalan állapotban van.

 Kielégítő méhtevékenység biztosítható



A hüvelyi szülés vezetése

 Oxytocinos infusio a méhtevékenység támogatására
 EDA
 A kitolási szakban obligát oxytocinos fájástámogatás
 A kitolási szak végén a fart 2-3 fájás alatt visszatartani (elősegítheti a méhszáj 

peremének eltűnését)
 Kiadós episiotomia
 Az utolsó tolófájás jelentkezésével egyidejüleg 5-10 NE oxytocin bolusban iv.
 Bracht-féle manualis segítségnyújtás, közben az asszisztens óvatos Kristeller-féle 

expressiót alkalmaz (a vajúdónak háttal állva a méh fundusára helyezett két tenyerével 
a magzat fundusbeli részét a medencetengely irányába nyomja)



A Bracht-féle manualis segítségnyújtás

 A far és a törzs köldökig történő megszületése után steril 
kendővel körülfogjuk a fart és a mellől felcsapott lábakat. 
Kézhátunkkal felfelé 4-4 ujjunkat a magzat hátára, 
hüvelykujjainkat a magzat combjaira helyezzük. A magzatot a 
medencetengely irányába felemelve tartjuk. Amikor a magzat 
a scapula alsó csúcsáig megszületett, a magzatot ívben a 
symphysis körül az anya hasa felé emeljük.



A felcsapott karok kifejtése

 Müller-féle karkifejtés

 A szeméremizülethez közelebbi kart fejtjük ki. A magzat törzsét 
csípőjénél fogva meredeken húzzuk lefelé, amíg a mellső váll alatti 
tájék meg nem támaszkodik a symphysis alatt, illetve amíg a mellső 
váll és többnyire a mellső kar is meg nem születik.

 Ezt követi a hátsó kar kifejtése a gát felől. Ívben megemeljük a 
magzatot.



 Klasszikus karkifejtés
 A gát felőli kart fejtjük ki. A magzatot az alsó végtagokat fogó kezünkkel felhajlítjuk 

az anya ellenkező combhajlatán keresztül az anya hasára. Szabad kezünkkel a 
magzat háta mellett felhatolunk a hüvelybe, majd elérve a vállat, onnan 
továbbhaladva az izületekre gyakorolt nyomással lesimítjuk a kart az arc előtt. Ezt 
követően a másik kart fejtjük ki. A már kifejtett kart a symphysis irányába húzzuk, 
miközben másik kezünkkel a magzat lábait lefelé majd a gát irányába húzzuk, 
közben a magzat hasi felszínével egy körívet írunk le. Újra felhajlítjuk a magzatot az 
anya ellenkező oldalára, míg másik kezünkkel kifejtjük a másik kart.



A fej kifejtése

 Bracht-féle műfogás

 Mauriceau-féle műfogás
 Bal alkarunkra fektetjük a magzatot. Ugyanezen kezünk középső és 

mutató ujját a magzat szájába vezetjük, hogy a fejet flexióba hozzuk. 
Jobb kezünk középső és mutatóujjaival villa alakban körülfogjuk a 
magzat nyakát, meredeken húzzuk lefelé, amíg a tarkótájék meg nem 
támaszkodik a symphysis alatt. (Ha a has a symphysis felé tekint, 
fordított Mauriceau ill. fordított prágai műfogással segíthetünk.)



Szövődmények medencevégű fekvés 
esetén

 Köldökzsinór-előesés

 A köldökzsinór kompressziója

 Fájásgyengeség

 Szülési és születési trauma



A császármetszés javallatai 
medencevégű fekvés esetén

 Egyszerű fartartás+bármilyen egyéb 
szövődmény=császármetszés

 32. hét előtt (32-34. héten egyéni mérlegelés)

 1500g alatt, 3500g felett

 Idős primipara

 Fájásgyengeség

 Intrauterin retardatio

 Előzetes császármetszés

 …



Haránt- és ferdefekvés



Definíció 

 Harántfkvésről beszélünk, ha az anya és a magzat 
hossztengelye derékszöget alkot. Ferdefekvés 
esetében a magzat és az anya hossztengelye által 
bezárt szög kisebb, mint 90 fok. Ez utóbbi rendszerint 
csak átmeneti, mert vajúdás alatt általában haránt-
vagy hosszfekvéssé alakul át, ezért instabil fekvésnek 
is nevezzük.



A harántfekvés formái

 I. harántfekvés: a magzat koponyája az anya bal oldala

 II. harántfekvés: jobb oldala felé tekint

 Dorsoanterior: a magzat háta előre, az anya hasfala felé

 Dorsoposterior: hátra

 Dorsosuperior: felfelé

 Dorsoinferior: lefelé tekint.



Harántfekvésre hajlamosít

 A lepény tapadási rendellenessége (pl. placenta 
praevia)

 A magzat fejlődési rendellenessége

 Szűk medence

 Túl rövid köldökzsinór

 Polyhydramnion

 Méhfejlődési rendellenességek



A harántfekvés diagnosztizálása

 Külső vizsgálattal

 Fundus a vártnál mélyebben, benne magzati nagyrész nem tapintható 
(Leopold I.)

 Magzati nagyrészeket a has két oldalán tapintjuk (Leopold II.)

 A medencebemenet „üres” (Leopold III-IV.)

 Belső vizsgálattal

 Ultrahangvizsgálattal 



A szülés lefolyása harántfekvés esetén

 A „külső” és „belső” tömítés hiánya miatt a többnyire 
koraszülés idő előtti vagy korai burokrepedéssel kezdődik. 
Igen sokszor a beilleszkedő vállnak megfelelő kar előesik. 
Fájások hatására a váll egyre jobban beékelődik („válltartás”, 
„válltartás előesett karral”), majd méhrepedés lehet. A magzat 
oxigénhiány miatt többnyire elhal. -> elhanyagolt 
harántfekvés



 Versio spontanea: 
 Burokrepedés előtt a fájások hatására a magzat hosszfekvésbe terelődik.

 Evolutio spontanea:
 Kis súlyú, halott, macerált magzat törzse benyomul a medencébe, mialatt a 

koponya és a váll fennakad a bemeneten. Ezt követően a tónustalan törzs mellett a 
far lecsúszik, és a magzat farral születik meg.

 Conduplicatio corporis:
 Halott vagy igen kis élő magzat gerince olyan megtöretést szenvedhet, hogy a 

magzat feje és törzse egymás mellett jut át a medencén, a törzs kettőződve jön a 
világra.



A harántfekvés szövődményei

 Idő előtti burokrepedés

 Köldökzsinór-előesés

 Karelőesés

 A magzat intrauterin elhalása

 Méhrepedés

 Intrauterin infectio



A szülésvezetés módja harántfekvés 
esetén

 Harántfekvés esetén, mivel abszolút szülési akadályt 
jelent, császármetszést kell végezni!

 Lábrafordítás és extractio ikerszülés vezetésekor, ha a 
„B” magzat harántfekvését csak az „A” magzat 
megszületése után ismerjük fel.



Beilleszkedési rendellenesség



Definíció 

 Beilleszkedési rendellenességről akkor beszélünk, ha a 
koponya a nyílvarratával nem a haránt átmérőbe, hanem a 
medencebemenet egyenes átmérőjébe (magas egyenes 
beilleszkedés), 

 vagy a haránt átmérővel párhuzamosan a promontóriumhoz, 
vagy a symphysishez közelebb illeszkedik be (asyncliticus
beilleszkedés). Gyakorisága 0,5%.



Magas egyenes beilleszkedés

 Diagnosisát általában csak akkor mondhatjuk ki, ha a 
méhszáj eltűnt, és a koponya a bemenetben rögzült. 
(Hisz előfordul, hogy a vajúdás kezdetén a koponya a 
bemenet egyenes átmérőjébe illeszkedik, de fájások 
hatására a haránt átmérőbe kerül.)



 Formái

 Positio occipitalis anterior seu pubica. Kiskutacs a 
symphysis felé tekint

 Positio occipitalis posterior seu sacralis. Kiskutacs a sacrum 
felé tekint.



 Okai

 Harántul szűk medence

 Rövid koponya

 Hasizmok diastasisa



 Felismerés

 Külső vizsgálattal a koponyát keskenynek tapintjuk

 Belső vizsgálattal a nyílvarrat a medencebemenet egyenes 
átmérőjében



 Szülési mechanizmus

 Kedvezőbb a positio occipitalis pubica. Amikor a homlok túljutott a 
promontoriumon, a magzati gerinc kiegyenesedése közben a fej 
befordul a sacrum vájulatába, a szülés a továbbiakban a normális 
koponyatartás mechanizmusa szerint zajlik.

 Positio occipitalis sacralisnál a magzati gerinc kiegyenesedését az 
anya gerince megakadályozza, így a koponya nem képes áthaladni.



 Kezelés

 Positio occipitalis pubica a szülés elhúzódása esetén vagy 
egyéb társjavallatal, 

 a positio occipitalis sacralis viszont minden esetben 
császármetszéssel kezelendő.



Asyncliticus beilleszkedés

 Diagnosisát általában csak akkor mondhatjuk ki, ha a 
méhszáj eltűnt, és a koponya a bemenetben rögzült. 
Nem rögzült koponya esetén előfordulhat, hogy a 
nyílvarratot a promontoriumhoz vagy a symphysishez 
közelebb tapintjuk, de később fájások hatására az a 
haránt átmérőbe kerül.



 Formái

 Mellső (elülső) falcsonti beilleszkedés (Naegele-féle 
obliquitas). Nyílvarrat a promontoriumhoz fut közelebb.

 Hátsó falcsonti beilleszkedés (Litzmann-féle obliquitas).
Nyílvarrat a symphisishez kerül közelebb.



 Okai

 Lapos medence

 Lógó has



 Felismerése

 Külső vizsgálattal a symphysis feletti prominentia tapintható

 Belső vizsgálattal a nyílvarratot a koponya rögzülése után a 
promontoriumhoz vagy a symphysishez közelebb tapintjuk



 Szülési mechanizmus
 Mellső falcsonti beilleszkedés esetén a mellső falcsont a medencebemenetbe 

nyomul, miközben a hátsó a beugró promontoriumon fennakad. Mellső falcsont a 
keresztcsont vájulatának irányába még lejjebb száll, koponya annyira oldalra billen, 
hogy gyakran lehet tapintani a magzat fülét (fültartás). Hátsó falcsont lecsúszik a 
promontorium előtt. 

 Hátsó falcsonti beilleszkedés esetén a hátsó falcsont mind mélyebbre nyomul, a 
mellső falcsont azonban fennakad, a szülőerők hatására a magzat teste és 
koponyája között egyre nagyobb megtöretés jön létre, spontán szülés nem 
lehetséges.



 Kezelés

 Naegele-féle obliquitas megszülethet, ennek ellenére nem 
várjuk meg a szülés elhúzódását, hanem társjavallat esetén 
császármetszést végzünk. 

 Litzmann-féle obliquitas esetén a szülést császármetszéssel 
indokolt befejezni.



Forgási rendellenességek



 Forgási rendellenességről beszélünk, ha a koponya 
második forgását az élettani szülési mechanizmussal 
ellentétes irányban végzi el, vagyis a vezérpont nem 
előre, hanem hátra forog (hátsó koponyaforgás), vagy 
a forgás teljesen elmarad (mély harántforgás 
(harántállás)). Gyakorisága kb.1%. 

Definíció 



Hátsó koponyaforgás

 A kiskutacs hátrafelé forog.

 Okai
 Medence alakja. Magas szeméremcsont, keskeny szeméremív.

 Magzati koponya nagysága (kicsi: nincs kényszerítő erő, nagy: fájás 
nem képes elforgatni)

 Magzati koponya beilleszkedése. II. állásnál gyakori

 Medencefenék izmainak korábbi szülések során bekövetkezett 
sérülése



 Szülési mechanizmus

 Szeméremcsont alatt megtámaszkodik a homlok és a hajas 
fejbőr határa, gát előtt kigördül a fejtető, a nyakszírt és a 
tarkó. Gáton megtámaszkodik a tarkó, majd a szeméremív 
alatt kigördül a homlok és az arc (kétszakaszos kigördülés).



 A szülés elhúzódásának okai

 A koponya a biparietalis átmérővel halad végig a 
medencefenéken. A medencefenék izmai fokozottabb 
ellenállást fejtenek ki rá a szélesebb átmérő miatt

 Vezérpont nagyobb utat tesz meg



 Kezelés

 Elhúzódó kitolásnál vacuumextractio

 Nagyobb episiotomia végzése ajánlott



Mély harántforgás (harántállás)

 A koponya második forgását nem végzi el, így a 
nyílvarrat a medencebemenethez hasonlóan az 
üregben és a kimenetben is a haránt átmérőben 
található.



 Okai

 Tág medence – lapos medence

 Kis magzati koponya - téraránytalanság

 Medencefenék izomzatának lazasága (EDA)



 Kezelése
 Rendszerint átmeneti állapot, mivel jó fájások hatására a 

kiskutacs előreforog, és a szülés spontán módon lezajlik

 Medenceüreg szűkülete esetén császármetszés

 Kimenet haránt átmérőjében maradó nyílvarrat esetén 
vacuumextractio (nagy szakértelmet igényel)



Tartási rendellenességek (deflexiós tartások)



Definíció 

 Ha a koponya a medencebemenetbe történő 
beilleszkedése, illetve rögzülése során nem kerül 
flexióba (nem végzi el az első forgását), hanem az áll 
a mellkastól kisebb-nagyobb mértékben eltávolodik, 
deflexiós tartások jönnek létre. Gyakorisága 0,5-1,5%.



Fejtetőtartás 

 A deflexiós tartások legenyhébb foka. 

I. fokú deflexiós tartás

 Okai

 Hygroma colli, struma

 Nyakra csavarodott köldökzsinór



 Felismerése

 Külső vizsgálattal nem lehet

 Belső vizsgálatnál mindkét kutacs tapintható



 Szülési mechanizmus

 Vezérpont: nagykutacs

 Vezérvonal: nyílvarrat

 Áthaladási átmérő: frontooccipitalis

 Arc mell felé tekint, kétszakaszos kigördülés



 Kezelés

 Általában spontán szülésre számíthatunk

 Vacuumextractio elhúzódó kitolási szak esetén

 Korai, nagyobb episiotomia



Homloktartás 

 Deflexió fokozódása esetén. 

II. fokú deflexiós tartás.

 Felismerés

 Külső vizsgálattal a hátrahajlott fej és a magzat háta között 
kifejezett bemélyedés

 Belső vizsgálattal tapintható a homlok, az orrgyök és a 
szemgödrök, valamint a nagykutacs.



 Szülési mechanizmus

 Vezérpont: homlokdudor

 Vezérvonal: homlokvarrat

 Áthaladási átmérő: mentooccipitalis

 Szeméremív alatt megtámaszkodik a felső állcsont. Gát előtt 
kigördül a homlok, a fejtető, a nyakszirt, majd a 
szeméremív alatt az áll. Kigördülés kétszakaszos. 



 Kezelés

 Legkedvezőtlenebb tartási rendellenesség, mivel a koponya 
legnagyobb átmérőjével és körfogatával halad át a 
szülőcsatornán. Megoldása a császármetszés. Spontán 
szülés csak abban az esetben lehetséges, ha a fájások 
hatására a homloktartás arctartásba megy át.



Arctartás 

 III. fokú deflexiós tartás

 Felismerése

 Külső vizsgálattal a szöglettörés a nyakszirt, valamint a hát 
között még kifejezettebb.

 Belső vizsgálattal tapintható az állcsúcs, a száj, az orr, az 
orrgyök és a szemgödrök.



 Szülési mechanizmus
 Vezérpont: állcsúcs

 Vezérvonal: arcél

 Áthaladási átmérő: distantia hyobregmatica

 Állcsúcs mell felé tekint. Symphysis alatt megtámaszkodik 
az áll alatti táj, kigördül az arc, a homlok, a fejtető és a 
nyakszirt. Fejdaganat az arcon fejlődik ki. Kigördülés 
egyszakaszos. 



 Előfordul, hogy a vezérpont (az állcsúcs) nem előre-, 
hanem hátrafelé forog (mentoposterior arctartás). 
Ilyen esetben a magzat spontán megszületése 
lehetetlen. Ha az áll hátrafelé való elmozdulását 
észleljük, császármetszést kell végezni.



 Kezelése

 Spontán szülés lehetséges, de legtöbbször elhúzódik, mert 
az arc nem jól tágít. Helyes megoldás a császármetszés.



Hüvelyi szülésbefejező műtétek

Vacuumextractio



Kidolgozója Malmström svéd szülész (1954)

A vacuumextractor szívókészülékből és a hozzá csatlakozó flexibilis 

nyelű szívókorongból áll. A tapadó korong lehet fém vagy műanyag. 

80 kPa (0,8 kp/cm2) szívást kialakítva, a tolófájásokkal egyidőben a 

koponyát a medencetengely irányába húzzuk. 

A vacuum létrehozásához 1-2 perc elegendő.



Nem alkalmazható a vacuumextractio deflexiós tartások, 

így arc-, homlok- és fejtetőtartás esetén. Ilyenkor 

császármetszést indokolt végezni.

A vacuumextractiót koraszülés esetén sem alkalmazzuk.



A vacuumextractio feltételei

Adott műtétben gyakorlott szülész

Eltűnt méhszáj

Nem álló burok

Magzati koponya a legnagyobb kerületével a 

medencebemenet síkja alatt

A fej a beavatkozásra alkalmas nagyságú és consistentiájú

Élő magzat

Cephalopelvicus disproportio lehetősége kizárható



A vacuumextractio mérlegelendő

Prophylacticus indok
Anya bizonyos betegségei (agyi érfejlődési rendell., aortaaneurysma, 
retinaleválás veszélye, stb.)

A méhen korábban végzett műtét (SC, metroplastica)

Fájásgyengeség következtében elhúzódó kitolási szak

Fenyegető intrauterin magzati asphyxia

Vitalis javallat
Anyai szívelégtelenség, tüdőoedema

Eclampsia

Súlyos vérzés, DIC

Definitív magzati asphyxia



A vacuumextractio kivitelezése

A készüléket összeállítjuk, meggyőződünk működőképességéről

A szívókorongot a magzati fejre illesztjük, és ujjal ellenőrizzük, hogy 
méhszájszegély vagy hüvelyfalrész nem került-e a korong alá („nem csípődött-e 
be)

Próbahúzás után a tolófájásokkal egyidőben húzunk. A húzás a medencetengely 
irányába történik, tehát előbb lefelé, majd a tarkó megtámaszkodása után felfelé, 
hogy a fej kigördüljön. Mindig csak egyik kézzel húzunk, a másik kezünkkel 
ellenőrizzük a fej előrehaladását, és védjük a gátat.

A fej megszületése után a szívást megszüntetjük.



A vacuumextractio szövődményei

Ritkán fejbőr laceratio, subgalealis haematoma, cephalhaematoma, 

subconjunctivalis és reetinavérzés, valamint hyperbilirubinaemia. 

Ezek késői következményével gyakorlatilag nem kell számolni.



Császármetszés

(sectio caesarea)



Ha a méhszáj még nem tűnt el, 

vagy ha eltűnt, de a koponya a medencebemeneten még 

nem haladt át, 

a szülés gyors befejezésére a császármetszés a 

legkíméletesebb megoldás.



A császármetszés feltételei

Nincs abszolút feltétele és

Nincs abszolút ellenjavallata

Ez a jól kikristályosodott műtéti technikának, az 
antibiotikumok, a transzfúzió alkalmazásának és a 
biztonságos érzéstelenítő eljárásoknak köszönhető.

Egyedüli feltétel, hogy a fej még ne legyen a medence 
üregében.

(Ha a kimenetben szűk medence akkor kerül felismerésre, amikor a 
koponya a medencebemeneten már átjutott, a császármetszést ekkor is 
el kell végezni, s a műtét során a fejet alulról hüvelyi vizsgálattal és 
felülről, a vállak megragadásával emeljük ki a medencéből.)



A császármetszés javallatai

Abszolút javallat: a hüvelyi szülésre nincs 
lehetőség

Relatív javallat: császármetszés nélkül is meg 
lehet szülni, de ez esetben az anya és/vagy a 
magzat elvesztésével, illetve 
egészségkárosodásával lehet számolni.

Vitalis javallat: ha közvetlen életveszély 
elhárítására végezzük.

Prophylacticus javallat: a szövődmények 
elhárítása illetve megelőzése céljából végezzük.



Prophylacticus anyai javallatok

Anyai betegségek

Méhen végzett műtét (előzetes császármetszés, metroplastica, 

stb.) utáni állapot

A szülőcsatorna rendellenességei ill. akadályai

Idős primiparitas (≥30 éves előszörszülő)



Prophylacticus magzati javallatok

Fenyegető magzati asphyxia (fejbőrvér pH 7,21-7,25)

Lepényi elégtelenség, hypoxia

Magzati betegség, illetve annak veszélye (fetopathia, Rh-

isoimmunisatio, operálható anomaliák)

Meddőség után fogant terhesség



Vitalis anyai javallat

Szívelégtelenség

Tüdőoedema

Súlyos vérzés (ld. vitalis anyai/magzati javallatokat)

DIC



Vitalis magzati javallatok

Magzati asphyxia (fejbőrvér pH <7,21)

Köldökzsinór-előesés

Elhanyagolt harántfekvés (előrehaladott állapotban vitalis anyai 

javallata is van)

Felszálló fertőzés, magzati pneumonia



Prophylacticus anyai/magzati javallat

Terhelő gestatiós kórelőzmény

Fájásgyengeség, elhúzódó szülés

Relatív téraránytalanság, magzati helyzeti rendellenességek

Többes terhesség egyes esetei



Vitalis anyai/magzati javallatok

Eclampsia

Méhruptura, hegszétválás

Placenta praevia

Abruptio placentae



A császármetszés kivitelezése

Intratrachealis narcosisban vagy regionalis
(spinalis vagy epiduralis) anaesthesiában
végezzük

Alsó median vagy suprapubicus haránt irányú 
(Pfannenstiel-) hasmetszésből hatolunk be

A méhet jobbról és balról izoláló kendőkkel 
vesszük körül

A zsigeri hashártyát a plica vesicouterinában 
harántul megnyitjuk

A húgyhólyagalapot tompán lepreparáljuk, a 
perimetriumot felfelé 1-2 cm-re a myometriumtól 
elválasztjuk



Így 4-5 cm szélességű felület válik szabaddá a méhfal alsó 

szegmentjében a haránt irányú (transversalis) cervicalis metszés

számára

Igen kis súlyú magzatok életkilátásainak javítása érdekében 

medencevégű, ferde- és harántfekvés esetén, ha a passzív szakasz 

nem vékonyodott el, továbbá ha az alsó szakaszon nagy myomák 

helyezkednek el, longitudinalis (corporalis, „klasszikus”) metszést 

ejtünk a méh falán



Álló burok esetén a burkokat megrepesztjük

A magzatot kézzel kiemeljük

A nyákot a szájból eltávolítjuk

A köldökzsinór leszorítása és átvágása után az újszülöttet 
neonatológusnak adjuk át

Intravénásan és/vagy intramyometralisan oxytocint adunk 
a méhösszehúzódás és a lepényleválás elősegítésére

A lepény és a magzatburkok kézzel történő leválasztása
után méhűri manualis betapintást végzünk, hogy kizárjuk 
lepényrész visszamaradásának lehetőségét, és 
megállapítsuk a méh esetleges rendellenességeit (myoma, 
uterus arcuatus, stb.).



Ha a nyakcsatorna zárt, a lochia későbbi zavartalan elvezetése 

érdekében tágítani kell

(Hegar tágítók, melyeket az uterusűrön át juttatunk le a hüvelybe az asszisztens 

hüvelybe vezetett ujjainak védelmében. Egyszerűbb megoldás a Zangemeister-

dilatatio, mely során egy kürtszerű fémeszköz vékonyabb végének hüvely felé 

történő lassú transcervicalis átjuttatásával a cervix kitágítható. Az eszközt 

szintén a hüvelybe vezetett kézzel húzza át az asszisztens.)



A méh sebét két rétegben egyesítjük (muscularis és seromuscularis 

varratsor)

Majd tovafutó varrattal peritoneummal fedjük

A hasfalat rétegesen zárjuk és suprafascialisan draináljuk

Gondoskodunk a gyermekágyas megfigyeléséről és ellátásáról.



A császármetszés szövődményei

A szakszerűen végzett császármetszésnek ma már 
alig vannak szövődményei, mégis gyakoribb, ha

A terhes elhízott, toxaemiás

Az előlfekvő magzati rész nagyon mélyen vagy nagyon 
magasan van

A műtét idő előtti burokrepedés után történik

A műtét sok vérzéssel jár

A terhesség kora <37 hét

A műtétet „gyorsan”, kapkodva végzik

Az operatőr nem eléggé gyakorlott vagy tapasztalt, 
illetve hiányzik a szakmai felügyelet



Húgyhólyagsérülés 0,3%

Transurethralisan befecskendezett metilénkékkel tehető 

láthatóvá, 3-0 vastagságú fonállal két rétegben el kell 

varrni, állandó katéter kell, míg a mikroszkópos 

haematuria fennáll, antibiotikum-prophylaxis tanácsos

Ureter sérülése <0,1%

Urológus szakorvosi konzílium

Bélsérülés 0,2%

4-0-s fonállal két rétegben zárni, nagyobb sérülés 

esetén sebészi konzílium indokolt



Vérzés

Infectio

Tüdőembolia

Magzati szövődmények: igen ritkán. Nehéz kiemelés esetén csont-
és idegsérülésre lehet számítani.

Anaesthesiológiai szövődmények a regionalis anaesthesia bevezetése 
óta alig fordulnak elő


