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Hogyan történik a 

gyermeknőgyógyászati vizsgálat?

 szülő / nagyszülő jelenlétében történhet 
csak a vizsgálat

 empátia

 nyugodt légkör a rendelőben

 a gyermek tájékoztatása a vizsgálat 
menetéről

 a gyermeket akarata ellenére nem 
vizsgálhatjuk meg



Pácienseink / szülők elvárásai

 pontos diagnózis rövid idő alatt

 diagnózis alapján beállított hatékony 

kezelés



Hydrosalpinx



Herpes genitalis



Lipschütz fekély

(Ulcus vulvae acutum)



Lipschütz fekély

(Ulcus vulvae acutum)



Lipschütz fekély

Gyógyult



Aerob vaginitis a menarche

előtt



Anamnesis felvétel (a szülőtől)

 panaszok jellege, tartama

 dysuria

 hüvelyi folyás színe

 szeméremtesti fájdalom

 végbéltáji viszketés



Aerob vaginitis a 

menarche előtt

Panaszok:

zöldes-sárgás hüvelyi folyás, irritáció, dysuria

Klinikai kép:

lobos vulva és perianalis tájék

néha kellemetlen szag

excoriatiók



Laboratóriumi 

diagnosztika (menarche

előtt)

mikroszkóp diagnosztika – váladék vétel a 

szeméremtestről, a hüvelybemenetből

kenet vizsgálata történhet:

 metilénkékkel festve

 natív kenet (fáziskontraszt mikroszkóp)

hüvelyváladék tenyésztés és mikroszkóp diagnosztika 

párhuzamos alkalmazása



Aerob vaginitis



Aerob vaginitis



Aerob vaginitis kezelés

 Menarche előtti kezelés:

 Per os antibiotikum szirup /testsúlykg-ra 

számolt dózisban

 (pl. clarithromycin 15 mg / testsúlykg napi 

dózis 2 részre osztva)

 Kamillás ülőfürdő



Gombás vulvovaginitis

a menarche előtt



Gombás hüvelyfertőzés a 

menarche előtt

Panaszok:

Bővebb hüvelyi folyás, irritáció, dysuria

Klinikai kép:

lobos vulva és perianalis tájék

oedema

excoriatiók



Sarjadzó gomba 

(menarche előtt), aerob 

baktériumok



C. Glabrata – 10 ÉVES 

GYERMEKNÉL



Gombás vulvovaginitis

kezelése

 Menarche előtti kezelés:

 Per os fluconazol 3 mg / testsúlykg napi 

dózisban

 Antifungalis kenőcs lokálisan

 Kamillás ülőfürdő



Hüvelyfertőzések a 

menarche után



SERDÜLŐKORI 

VÁLTOZÁSOK
Menarche előtt egy évvel a lactobacillusok elszaporodnak, 

hüvelyi pH savas irányba tolódik, megnő az élettani 

hüvelyváladék mennyisége (élettani hüvelyváladék – NEM 

kóros folyás, NE végezzünk hüvelyváladék tenyésztést)

Ösztrogén szint megnő:

Vulvovaginalis candidosis

Bakteriális vaginosis

Szexuális kapcsolat megkezdésével STI kockázat



Normál lactobacillus flóra



Normál lactobacillus 

flóra



Bakteriális vaginosis – clue sejt



Bakteriális vaginosis



Bakteriális vaginosis és 

fehérvérsejtek

 Ha BV-re jellemző flóra mellett a kenetben 

10 fehérvérsejt / hüvelyhámsejt látható, további 

kivizsgálás javasolt egyéb kórkép irányában 

(endocervicitis, trichomoniasis, candidiasis).



Aerob vaginitis (AV)

 Diagnosztikája kizárólag a mikroszkópos 

értékelésen alapszik, melynek alapja a 

lactobacillus arányszám meghatározása.

 A kenetben további változók határozzák meg 

az AV pontszámot: fehérvérsejtek száma, 

neutrophil leukocyták aránya, bakteriális flóra, 

parabasalis sejtek aránya.



Streptococcus B (aerob 

vaginitis)



Streptococcus B (aerob 

vaginitis)



Vulvovaginalis candidosis

(és aerob vaginitis)

 Sarjadzó gomba és streptococcus B 

csoport / AV flóra együttes jelenléte gyakori

 Antifungalis kezelés után az AV flóra 

eltűnik, ezért antibiotikum kezelés ilyenkor 

nem javasolt



Candida albicans



Sarjadzó gomba, aerob 

baktériumok



Candida parapsilosis



Saccharomyces cerevisiae



Endocervicitis





Endocervicitis

 STD

 gyakran tünetmentes fertőzés

 kórokozók:

 Chlamydia trachomatis

 Neisseria gonorrhoeae

 Mycoplasma genitalium



Endocervicitis

 diagnosztika:

 colposcopia: endocervixből gennyes folyás

 cervixnyákban mikroszkóppal (metilénkék 

festés után 1000-es nagyítás) látóterenként 

legalább 20 fehérvérsejt 

 kórokozó kimutatás: polimeráz 

láncreakcióval



Endocervicitis





Endocervicitis

Kezelés

 PCR vizsgálati lelet alapján célzott 

kezelés:

 Chlamydia trachomatis: azithromycin 1 g 

per os egyszeri dózis

 N. gonorrhoeae: cefixim 1 x 400 mg per os



Fogamzásgátlás 

serdülőkorban



Sexualis felvilágosítás 

serdülőkorúaknak
 Az anamnesis, a vizsgálati lelet, és a serdülő 

igényei alapján legmegfelelőbb fogamzásgátlási 
eljárásokról

 A sürgősségi fogamzásgátlás lehetőségéről, 
módjáról

 A nem kívánt terhesség megszakításának 
potenciális korai és késői szövődményeiről

 A leggyakoribb sexualis úton terjedő 
betegségekről és ezek lehetséges késői 
szövődményeiről



Pearl-index

 Oralis hormonális fogamzásgátlók: 0,1-2,5

 Óvszer: 3-28



Hormonális fogamzásgátlás

elkezdése

 A hormonális fogamzásgátlás 

elkezdhetőségének megítélése 

nőgyógyász szakorvos feladata.

 A továbbiakban a fogamzásgátló tabletta 

akkor írható fel, ha a beteg igazolni tudja, 

hogy a nőgyógyászati szűrővizsgálat egy 

éven belül megtörtént.



Fejlődési 

rendellenességek



Külső nemi szervek fejlődési 

rendellenességei

 Clitoris hypertrophia

(Adrenogenitalis sy.)

 Introitus környéki cysták (hymen, 

periurethralis cysták – műtéti beavatkozás 

előtt urethra diverticulum / ectopiás ureter 

kizárása szükséges)



Külső nemi szervek fejlődési 

rendellenességei

 Kisajak hypertrophia (aszimmetrikus 

esetben jön szóba korrekciós műtét)

 Hymen atresia

 Mikroperforált hymen

 Hymen nyúlvány (leginkább 

újszülöttkorban – anyai hormonhatás 

miatt)



Belső nemi szervek fejlődési 

rendellenességei

 Müller-csövek tökéletlen fejlődése / egyesülése / 

canalisatiója

 Hiányos septum felszívódás

 Normális differenciálódás után retardált 

növekedés

 Vizeletkiválasztó és elvezető rendszer társuló 

fejlődési rendellenességeinek előfordulása (vese 

agenesia, dystopiás vese, kettős ureter)



Hypoplasia

 Uterus hypoplasia 

 uterus rudimentarius

 infantilis uterus (cervix-corpus arány a 

gyermekkora jellemző)



Agenesiák

 Tünet: primer amenorrhoea

 Vagina agenesia

 Hüvely részleges hiánya (proximalis

vagina atresia / distalis vagina atresia)

 Cervix agenesia

 Uterus agenesia (Testicularis feminisatio, 

MRKH sy.)

 Uterus unicornis /nem jár amenorrhoeával



Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser 

syndroma

 Méh és a hüvely hymen feletti (Müller-cső 

eredetű) részének agenesiája

 Tünet: primer amenorrhoea

 Korrekciós (hüvelyképző) műtét: 

Vecchietti-féle műtét



Szimmetrikus Müller-cső 

egyesülési rendellenességek

 Teljes egyesülési zavar:

 Uterus duplex cum vagina duplice

 Részleges egyesülési zavar:

 Uterus bicornis bicollis

 Uterus bicornis unicollis

 Uterus septus

 Uterus subseptus

 Uterus arcuatus (leggyakoribb)

 Vagina septa



Uterus duplex cum vag. duplice



Uterus duplex cum vag. duplice



Uterus duplex cum vag. duplice



Aszimmetrikus Müller-cső 

egyesülési rendellenességek

 Uterus bicornis cum cornu rudimentario



Genitális atresiák

 Méh- és a hüvelyváladék kiürülését 
akadályozó rendellenességek

 Felismerésük: újszülöttkorban vagy 
serdülőkorban a menarche után

 Menarche után: haematocolpos /  később 
haematometra (leggyakoribb atresia: 
hymen imperforatus)

 Diagnosztika: UH vizsgálat, (rectalis 
vizsgálat), vaginoscopia



Aszimmetrikus genitális atresiák

 Haematocolpos / haematometra az atresia 

oldalán látható (UH vizsgálat)

 Differenciáldiagnosztikai kihívás 

(menstruációs vér kiürülése az egyik 

oldalról akadálytalan)

 Differenciáldg.: endometriosis, Gartner-

járat cysta



Haematocolpos (uterus duplex)



Haematocolpos (uterus duplex)



Haematocolpos (uterus duplex)



Haematocolpos (uterus duplex)



Haematocolpos (uterus duplex)



Genitális atresiák terápiája

 A megfelelő műtéti megoldás 

kiválasztásának az anatómiai helyzet 

pontos tisztázása az alapja

 A legkisebb anatómiai változást 

eredményező műtét a választandó 

megoldás



Hüvelyi septum marsupialisatiója 

után



Hüvelyi septum marsupialisatiója 

után



Hüvelyi septumok

 Verticalis septum (anteroposterior síkban: 

Müller-cső egyesülési zavar, lateralis 

síkban: canalisatio elégtelensége)

 Transversalis septumok

 Tünetek: atresiákra jellemző tünetek



Wolff-cső eredetű kórképek

 Parovarialis, intraligamentaris cysták

 Gartner-járat cysták



Onkológia a 

gyermeknőgyógyászatban



Onkológia a 

gyermeknőgyógyászatban

 Hüvely daganatai:

 Világossejtes adenocarcinoma (DES)

 Sarcoma botryoides



Onkológia a 

gyermeknőgyógyászatban

 Benignus ovarialis daganatok:

 Funkcionális cysták

 Endometriosis cysta

 Dermoid cysta



Onkológia a 

gyermeknőgyógyászatban

 Hormontermelő daganatok (pubertas 

praecox):

 GnRH termelő hamartoma

 LH termelő hypophysistumor

 Dysgerminoma

 Choriocarcinoma

 Granulosasejt eredetű tumor



Pubertás tüneteinek variánsai

 Pubertas praecox: 8 éves kor előtt

 Pubertas tarda: ha a nemi érés egyetlen tünete 

sem jelentkezik 14 éves korig



Pubertás tüneteinek variánsai

 Korai telarche

 Korai pubarche

 Korai axillarche

 Korai menarche



Pubertás tüneteinek variánsai

 Pubertas praecox

 idiopathiás

 tumor (hormontermelő, vagy térszűkítő)

 diagnosztika: hasi UH, koponya MR, endokrin 

labor (GnRH tesztre fokozott LH válasz)

 kezelés: GnRH analógok



Sürgősségi ellátást igénylő 

esetek a 

gyermeknőgyógyászatban



Sürgősségi ellátást igénylő 

esetek
• Synechia, mely vizelet ürítési akadályt 

okoz

• Szeméremtesti- és hüvely sérülések

• Ovarium cysta torquatio

• Hymen imperforatus

• Dysfunctionalis méhvérzés (juvenilis 

metropathia)



Synechia vulvae

 Kisajkak összetapadása különböző 

mértékben

 Háttere: chronicus vulvovaginitis vagy 

atrophia



Synechia vulvae

 Előkezelés: Ovestin krém 2-3 hétig

 Tompa oldás (vattapálcával) local 

anaesthesiában

 Hosszú távú megelőző kezelés: Ovestin

krém



Hymen imperforatus ellátása

 Hólyag katéter felvezetés

 Kereszt alakú bemetszés a 

megvastagodott hymenen

 Decomponált vér lebocsátása a 

haematocolposból (haematometra?)

 Utókezelés



Serdülőkori dysfunctionalis vérzés

 aetiologia: anovulatio

 tünet: elhúzódó, bő vérzés

 differenciáldiagnosztika (korai grav., 

idegentest a hüvelyben, sérülés, tumor)

 kivizsgálás: per rectum bimanualis 

vizsgálat, kismedencei hasi UH



Serdülőkori dysfunctionalis vérzés

 kezelés célja: 

 vérzés megszüntetése

Norcolut (norethisteron-acetat), szükség 

esetén: méhösszehúzók, transzfúzió



Serdülőkori dysfunctionalis vérzés

 megelőzés lehetőségei:

 ovulatioinductio

Clostilbegyt (clomiphen-citrat)

 ciklusos gesztagén adagolás

Norcolut a ciklus 15-25. napja között

 menses naptár, ébredési hő mérése 

(monofázisos)



Endokrin kórképek a 

gyermek- és serdülőkori 

nőgyógyászatban



Hyperprolactinaemia

 Fiziológiásan emelkedett prolactin szint

(napszaki ingadozás: éjjel emelkedik, stressz, 

fizikai megterhelés, hypoglycaemia)

 Patológiás prolactin szint emelkedés

 funkcionális

 microadenoma

 macroadenoma



Hyperprolactinaemia

 Okai

 hypothalamus daganatos, gyulladásos elváltozásai

 prolactin termelő hypophysis tumorok

 microadenoma

 macroadenoma

 PCO syndroma



Hyperprolactinaemia

 Klinikai tünetek

 galactorrhoea (nem mindig)

 késői menarche

 juvenilis metrop. haem. (anovulatiós ciklusok)

 hirsutismus, acne



Hyperprolactinaemia

 Diagnosztika

 prolactin szint

 TRH terheléses teszt

 emelkedett androgen szintek

 pajzsmirigy funkció (hypothyreosis?)

 radiológiai vizsgálatok

 szemészeti vizsgálat



Hyperprolactinaemia

 Kezelés – funkcionális hyperprolactinaemia 

 Bromocriptin

 hypothyreosis kezelése

 Kezelés – microadenoma

 Bromocriptin (fokozatosan emelt napi dózis 

7,5-10 mg-ig)



Hyperandrogen kórképek

 Kialakulás

 túlzott androgen termelés

 csökkent metabolizmus

 nem kötött androgenek aránya nő

 receptor érzékenység fokozódás



Hyperandrogen kórképek

 Klinikai tünetek

 bőrtünetek

 acne, seborrhoea

 hypertrichosis

 hirsutismus

 alopecia



Hyperandrogen kórképek

 Klinikai tünetek

 nemi szervi tünetek

 clitoris hypertrophia

 hüvelyfal, endometrium atrophia

 anovulatio

 ciklus zavarok



Hyperandrogen kórképek

 Klinikai tünetek

 egyéb szervek

 férfias testalkat

 mamma atrophia

 pszichés tünetek

 libidó változás



Hyperandrogen kórképek

 Klinikai megjelenés

 virilismus: hyperandrogen állapotok legsúlyosabb 

megjelenési formája, oka gyakran organikus 

eredetű fokozott androgen termelés.



Hyperandrogen kórképek

 Klinikai megjelenés

 acne és hirsutismus a leggyakoribb tünet

 hirsutismus: androgenfüggő szőrzet túlzott 

növekedése nőkben 

Fennállhat normális, vagy emelkedett androgen 

szintek mellett is.



Hyperandrogen kórképek

 Klinikai megjelenés

 hypertrichosis: nem nemi jellegű szőrnövekedést 

jelent, kezelést nem igényel.



Hyperandrogen kórképek

 Klinikai megjelenés

 Menstruációs ciklus zavarai: 

raro-, amenorrhoea, juvenilis metropathia

 Obesitas



Hyperandrogen kórképek

 Aetiologia

 Agykérgi, hypothalamicus eredet:

anorexia nervosa

 Hypophysis eredet:

Cushing kór, hyperprolactinaemia

 Pajzsmirigy eredet:

hypothyreosis



Hyperandrogen kórképek

 Aetiologia

 Ovarialis eredet:

polycystás ovarium syndroma

virilizáló ovarium tumorok (dysgerminoma, 

gonadoblastoma)



Hyperandrogen kórképek

 Aetiologia

 Mellékvese eredet:

Cushing syndroma

congenitalis adrenalis hyperplasia (CAH)

virilizáló mellékvese tumor



Hyperandrogen kórképek

 Diagnosztika

 hormonmeghatározások

(FSH, LH, prolactin, ösztradiol, SHBG, szabad 

androgen index, TSH, kortizol)

 dexamethason szuppressziós teszt (kortizol szint)



Hyperandrogen kórképek

 Diagnosztika

 UH vizsgálat (ovarium, mellékvese)

 MRI



Ovarialis eredetű 

hyperandrogen kórképek

PCO syndroma



Stein és Leventhal - 1935

 Hyperandrogenismus klinikai tünetei

 Raro-amenorrhoea

 Infertilitas



Chronicus anovulatio okai

 PCO syndroma

 Congenitalis adrenalis hyperplasia

 Androgentermelő tumorok

 Enzymopathiák (mellékvese)

 Hypo- vagy hyperthyreosis

 Szénhidrát anyagcsere zavara 

(hyperinsulinaemia)



PCO syndroma szövődményei

 Korai szövődmények

 Anovulatio és következményei

 Késői szövődmények

 Szénhidrát anyagcserezavar

 Endometrium és ovarium carcinoma



PCO syndroma és inzulin

 Inzulin receptor autofoszforilációja károsodott

 Inzulin hatás csökken

 Inzulin resistentia 

 Hyperinsulinaemia

 Hyperandrogenismus



PCO syndroma és inzulin

 Glukóz-intolerancia (PCO mellett 45%)

 2-es típusú diabetes mellitus (obesitással járó 

PCO mellett 50-70%)



Hyperandrogen állapotok

 21-hidroxiláz defektus

 Cushing syndroma

 Androgentermelő mellékvese- és 

petefészekdaganatok

 kortizol resistentia

 hyperprolactinaemia



21-hidroxiláz defektus

 Congenitalis adrenalis hyperplasia 

leggyakoribb formája

 Diagnosztika

 17-hidroxiprogeszteron meghatározás és ACTH 

stimulációs teszt (normálisnál nagyobb 17-

hidroxiprogeszteron válasz)



Cushing syndroma

 Glukokortikoid túltermelés, melyhez androgén 

túltermelés társulhat

 Diagnosztika

 Dexamethason teszt és/vagy

 24 órás gyűjtött vizelet kortizol meghatározás



Androgentermelő mellékvese- és 

petefészekdaganatok

 Virilizáció

 Gyorsan progrediáló tünetek

 Diagnosztika

 Dexamethason teszt

 Képalkotó vizsgálatok



Kortizol resistentia

 Glukokortikoid receptor zavar áll a hátterében

 Magas kortizol- és androgenszint

 Diagnosztika

 Dexamethason teszt



PCO syndroma diagnosztikája
Laboratóriumi diagnosztika

 Emelkedett LH, LH/FSH arány, szabad 

androgen index, tesztoszteron, szabad 

tesztoszteron, androsztendion, ösztron, inzulin 

 Csökkent SHBG



PCO syndroma diagnosztikája
Ultrahang diagnosztika

 10 vagy több 2-9 mm közötti, a petefészek egy 

síkjában perifériásan elhelyezkedő folliculus, 

melyek megnagyobbodott stromát vesznek 

körül



PCO syndroma diagnosztikája

 PCO ultrahang képe

 Hyperandrogenismus

 Raro-amenorrhoea / chronicus anovulatio 



PCO syndroma kezelése

 Kezelés célja lehet

 Hyperandrogenismus tüneteinek csökkentése

 Meddőség kezelése 

 Anyagcsere zavar megelőzése, illetve rendezése

 Késői szövődmények megelőzése



PCO syndroma kezelése

Hyperandrogenismus tüneteinek csökkentése

 ciproteron-acetát (Androcur, Diane 35)



PCO syndroma kezelése
Meddőség gyógyszeres kezelés

 Clomiféncitrát

 FSH

 Metformin (inzulin érzékenységet fokozza, így 

csökkenti a hyperinsulinaemiát és 

insulinresistentiát)

 Metformin és clomiféncitrát



PCO syndroma kezelése

Műtéti kezelés

 Laparoscopos ovarium „drilling”

 Perforációs nyílások száma: 5-10 (az összenövések 

arányának csökkentése céljából)

 Perforációs mélység 4-5 mm



PCO syndroma kezelése

Műtéti kezelés

 Laparoscopos ovarium „drilling” előnyei

 Egyéb elváltozások (endometriosis, adhaesiók) 

felismerése

 Ikerterhesség előfordulása nem növekszik

 A műtétet követő gyógyszeres kezelés dózisigénye 

csökken



PCO syndroma kezelése

Műtéti kezelés

 Hatásmechanizmus

 Megvastagodott tunica albuginea mechanikus 

roncsolása

 Kóros arányú hormonprodukció (thecasejtek) 

átmeneti csökkentése

 Helyreállhat az élettani LH/FSH arány



PCO syndroma kezelése

 A diagnózis felállításakor a lehetséges késői 

szövődmények megelőzése céljából kezelés 

indokolt

 Oralis fogamzásgátló

 Gyógyszeres ovulatioinductio

 Műtéti kezelés (gyógyszeres kezelés 

eredménytelensége, illetve egyéb társjavallat 

esetén)



Mellékvese eredetű 

hyperandrogen kórképek

Congenitalis adrenalis 

hyperplasia



Congenitalis adrenalis hyperplasia

(21-hidroxiláz defektus)

 alacsony kortizol szint

 ACTH termelés nő

 mellékvesekéreg hyperplasia

 fokozott androgen termelés



Nem klasszikus adrenogenitalis sy.

 Kortizol képzéshez szükséges enzimek hiánya 

részleges (csökkent aktivitás)

 Serdülőkorban manifesztálódik

(alacsony termet, hirsutismus, atlétikus alkat, 

clitoris hypertrophia, amenorrhoea)



Nem klasszikus adrenogenitalis sy.

 Diagnosztika

 ACTH stimuláció

 21-hidroxiláz defektus kimutatására a 17-

hidroxiprogesteron meghatározás elegendő

 Cél: korai felismerés, glucocorticoid adagolás



Obesitas esetén kizárandó endokrin 

kórképek

 Cushing syndroma

 hypothyreosis

 PCO syndroma



Anorexia nervosa

 25 %-os testsúlycsökkenés

 Amenorrhoea sec. (kezelést nem igényel)

 Endokrinológiai eltérések másodlagosan 

alakulnak ki (alacsony gonadotropin és 

ösztrogén szint)


