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Baross utcai részleg

A koraszülés okai, megelőzési lehetőségei

Korai fájástevékenység

Idő előtti burokrepedés

A koraszülés vezetése

KORASZÜLÉS



Szülésnek nevezzük, ha a magzat világrajövetelekor az 
alábbi kritériumok minimum egyikének megfelel:
• Életjelenséget mutat
• 24. terhességi hetet betöltötte 
• 500 grammnál nagyobb 
• 30cm-nél hosszabb

Koraszülés (WHO):
A betöltött 37. terhességi hét előtti szülés

Definíció



A koraszülés DEFINÍCIÓJA

Koraszülés (WHO):
A betöltött 37. terhességi hét előtti szülés

32 és < 37 várandóssági hét között éretlen-késői (moderate to late preterm)

28 és < 32 várandóssági hét között igen éretlen (very preterm)

< 28 hét előtti várandóssági hetek esetén igen-igen éretlen (extremely preterm) 
koraszülésről beszélünk
Születési súly alapján
Kis súlyú (Low birth weight – 2500g alatt)
Igen kis súlyú (very low birth weight – 1500g alatt)
Igen igen kis súlyú (extremely low birth weight – 1000g alatt)

A terhességi kor és a születési súly viszonya:
10-90pc eutróf
<10pc SGA - IUGR
90pc< LGA - macrosomia



Epidemiológia

KSH: 8,5%



Neonatális mortalitás



Neonatális morbiditás



Rövidtáv: Fertőzések, 
légzőszervi, 
szív- érrendszeri szövődmények

Neurológiai és pszichológiai 
következmények

kognitív rendellenességek
motoros deficit, bénulás, 
látás- és hallásvesztés

Pszichológiai és viselkedési zavarok ADHD, társas 
kapcsolatok, szorongás, depresszió, autizmus

Inzulinrezisztencia, hypertonia, obesitas, 
reproduktív zavarok

A koraszülés hosszútávú 
szövődményei





A koraszülés okai

SPONTÁN KORASZÜLÉS –
ÁLLÓ BUROK MELLETT

IDŐ ELŐTTI BUROKREPEDÉS

INDUKÁLT:

Anyai vagy magzati okból 
indított szülés vagy 
császármetszés

45%

25%

30%



Korai fájástevékenység

A szülés beindulása

Rendszeres méhtevékenység  
(fájások/kontrakciók/keményedések/alhasi görcsök) 
amelyek a cervix kifejtődéséhez, tágulásához vezetnek

Deréktáji fájdalom

Vérzés (tágulásos)

Dd: Braxton-Hicks contractiók (nem fejtik ki a cervixet)



Kockázati tényezők a 
szülészeti kórtörténetben

Koraszülés az anamnézisben

Előző koraszülés ideje

Perzisztáló vagy visszatérő infekció

Genetika?

Alapbetegségek: DM, HT



A spontán koraszülés okai

Többféle mechanizmus

Gyulladás

Fertőzés

Vérzés

Méh túlfeszülése

Stressz



Kockázati 
tényezők

Etnikumhoz, rasszhoz tartozás

Alacsony társadalmi-gazdasági státusz

Gondozatlan terhesség

Stressz

Addikciók

Anyai életkor

Egyedülálló anya

Fizikai munka

Terhességek közti idő

BMI

IVF fogant terhesség



Kockázati tényezők

A méh túlfeszülése

Többes terhesség (57%)

Polyhydramnion

Müller-csövek fejlődési zavara

(uterus septus, bicornis, 
didelphys)



Kockázati tényezők
Előzetes műtét a 
cervixen

Malignitás miatt:

Conisatio

Portioamputatio

Trachelectomia

Abortus arteficialis
(D&C)

Conisatio

Trachelectomia (ART)



Kockázati tényezők
Anyai fertőzések

A genitalis traktus fertőzései

Szexuális úton terjedő betegségek:

Ureaplasma, Mycoplasma, 
Chlamydia, Gonorrhoea, 

Syphilis

Bacterialis vaginosis, 
Trichomonas

Nem szexuális úton terjed: 
Streptococcus agalactiae (GBS)



Kockázati tényezők
Genitalis infectio:

Chorioamnionitis
Láz, leukocytosis, anyai- és 
magzati tachycardia, bűzös 
magzatvíz

Fertőzés módjai:
Hüvely felől felszálló -
leggyakoribb

Hematogén szóródás

Invazív beavatkozások során

Retrográd módon a tubák felől



Kockázati tényezők
Nem genitalis fertőzések

HÚGYÚTI

Asymptomaticus bacteriuria

Húgyúti fertőzések: 
Cystitis, Pyelonephritis

LÉGÚTI

Sinusitis, Tonsillitis, Pneumonia

GASTROINTESTINALIS

Gastroenteritis

Appendictis

Vírusok (herpes, hepatitis B, zika)



BAKTERIÁLIS VAGINOSIS

Gyakori kórokozók:  
Anaerobok: Gardenerella, Prevotella, Mobiluncus, 
Fusobacterium, Bacteroides, Atopobium spp.
Lactobacillus flóra hiányzik, FVS nincs

Tünetek: kellemetlen (hal-)szagú szürkésfehér, vízszerű 
folyás
Dyspareunia, viszketés nem jellemző
Dg.: pH>4,5, KOH-Test (szag), Kenetben:  clue-sejtek
Th.: metronidazol, Clindamycin, probiotikumok
Szöv.: idő előtti burokrepedéshez vezethet,

Megj.: Nem STD



Idő előtti burokrepedés 
(PPROM)

Definíció: a burok szülőfájások megindulása előtt 
reped meg. (24. hét után)

Etiológia: Hüvelyi colonisatio: GBS, E.Coli, anaerobok

Patomech.:A burok alsó pólusa meggyengül 
(enzimek, ROS)

A burok nem gyógyul (avascularis)

A barrierhatás megszűnik  felszálló infectio

A szülés beindulása a terhességi korral fordítottan 
arányos: 32-34. héten kb. 4 nap, terminusban ált. 
<24h



Idő előtti burokrepedés 
(PPROM)

Diagnózisa:

Egyértelmű magzatvízfolyás (dd.: folyás, vizelet)

Pooling a hüvelyboltozatban

Valsalva-manőver

pH 7-7,7

Amnioscopia

Ultrahangvizsgálat

Labor:

Hüvelyi AFP vizsgálat

Arborisatio



Megelőzés – spontán
koraszülés

Várandósgondozás

Részvétel a terhesgondozáson első
alkalommal, vizitek száma

Rizikóbecslés

Dohányzás, drog és alkohol használatának
abbahagyására irányuló programok

Pszichológiai támogatás

Táplálkozási intervenciók

Gyakori találkozás védőnővel, szülésznővel

• Alacsony dozisú Aspirin

• D-vitamin pótlás



Megelőzés – spontán
koraszülés

Terhesek oktatása

Fertőzések szűrése, kezelése

Megfelelő intim higiénia

Törlés iránya

Bidé használata

Fehérnemű kiválasztása

Hypoallergén tisztálkodószerek

Probiotikumok

Lactobacillus casei rhamnosus (Gynophilus)



Megelőzés – spontán
koraszülés

TVS: Cervixhossz mérése

<24 hét, <25mm

Cerclage

Progreszteron készítmények

OHPC 16-20 – 36 hét (Proluton, Makena)

• Mg, Diaphyllin

• Hidráltság

• Ágynyugalom (?)

• Arabin cervicalis pesszárium (?)

Deb P, Aftab N, Muzaffar S. Prediction of Outcomes for 
Emergency Cervical Cerclage in the Presence of 
Protruding Membranes. ISRN Obstetrics and Gynecology. 
2012;2012:842841. doi:10.5402/2012/842841.

Kagan, K. O. and Sonek, J. (2015), How to measure 
cervical length. Ultrasound Obstet Gynecol, 45: 
358–362. doi:10.1002/uog.14742



- Corpus luteum termeli

- Terhesség fenntartása 
(név-funkció)

- Uterus „nyugalmának” 
fenntartása

- Progeszteronhatás 
csökkenése vetélést 
indukál, szülést beindítja

- Pótlása segíthet 
megelőzni a koraszülést

Progeszteron



Progeszteron



Koraszülés indikációját igénylő
állapotok

Két leggyakoribb:

Praeeclampsia

Aspirin

IUGR

Dohányzás, alkohol ellenes kampányok

Ágynyugalom

Megfelelő tápanyagbevitel

D-vitamin

A magzatok szoros monitorozása: 
magzatmozgás, CTG, flowmetria



- Terhességi hypertoniák:

- Gestatios hypertonia

- Chronicus hypertonia

- Praeeclampsia

- Rárakódásos praeeclampsia

- Chronicus hypertonia: terhesség 
előtt fennálló, illetve a terhesség 20. 
Hete előtt jelentkező – gyakorisága 1-
5%

- Gestatios hypertonia: terhesség 20. 
Hete után jelentkező 140Hgmm feletti 
systolés és 90Hgmm feletti diastolés
vérnyomás érték 4 óra különbséggel 
mérve - gyakorisága 5-6%

A praeeclampsia az anyai morbiditás 
és mortalitás vezető okai közé 
sorolható. 

Terhességi hypertoniák

PREVENCIÓ

Életmód – táplálkozási szokások:

Testsúly-fogyás
Sófogyasztás csökkentése
Halolaj, hal fogyasztás, rostok
Testmozgás
Gyógyszer: aspirin

PRECONCEPTIONALIS GONDOZÁS!
(gyógyszerelés, vizsgálatok...)



A praeeclampsia
pathomechanizmusa röviden

Az abnormálisan fejlődő placenta (vlsz. 
immunológiai intolerancia miatt) vérellátása 
csökkent, mert nem alakulnak át az uterinális erek 
nagy kaliberű, nagy hozamú erekké

A krónikusan hypoxiás lepényben olyan faktorok 
termelődnek, amelyek az anyai keringés 
endotheliumát károsítják, és ez felelős az anyai 
tünetekért



A praeeclampsia klasszikus 
definíciója (ACOG 2001)

(ACOG 2002)

Praeeclampsia Proteinuria
Gesztációs
hypertonia



A praeeclampsia kiterjesztett 
definíciója

ISSHP 2018-as ajánlása

Praeeclampsia

Proteinuria

Gesztációs
hypertonia

Célszerv-
károsodásra 

utaló tünetek, 
laboreltérések

és/vagy

IUGR

és/vagy



Súlyos praeeclampsia esetén indokolt a terhesség befejezése a betöltött 34. gesztációs héten és 
azután.

Praeeclampsia esetén a terhességi kortól függetlenül a terhesség befejezése indokolt az 
alábbi esetekben:
• Terápiarezisztens hipertónia
• Napi 10g-t meghaladó proteinuria
• Oliguria (<400ml/nap vagy <30ml/óra)
• Tüdőoedema klinikai jelei
• SpO2 <90%
• Transzaminázok (GOT és GPT) a normálérték felső határának kétszerese (>70 U/l) és 

epigastrialis fájdalom jelenléte
• Thrombocytopenia (THR <100 G/l)
• Oligohydramnion (AFI <2cm)
• Eclampsia
• HELLP-szindróma (LDH >600 U/l, GOT 70 U/l felett, GPT 70 U/l felett, THR <150 G/l)
• Abruptio placentae
• IUGR (<5 súlypercentil)
• Kóros flowmetriás lelet (28-34. hét között reverz flow, 34. hét után diastolés blokk)
• Kóros CTG

Praeeclampsia miatti koraszülés



- Haemolysis

- Elevated Liver enzymes

- Low Platelet count (alacsony thrombocytaszám) 

- +90% hypertonia, proteinuria

- emelkedett az olyan súlyos anyai szövőmények előfordulása mint

- DIC

- agyvérzés,

- Retinaleválás

- májruptura

- akut veseelégtelenség,

- Lepényleválás

és az ezek következtében fellépő anyai halál

HELLP-szindróma



Rizikó szintje Rizikófaktor Ajánlás

Magas  Praeeclampsia az 

anamnesisben, különösen, ha ez 

a terhesség kedvezőtlen 

kimenetelével társult

 Többes terheség

 Krónikus hypertonia

 1-es vagy 2-es típusú diabetes

 Vesebetegség

 Autoimmun betegség

Ha a várandós 1 vagy több 

rizikófaktorral rendelkezik, a  

kis dózisú Aspirin adása 

javasolt

Közepes  Nulliparitas

 Obesitas

 Családi anamnesisben 

praeeclampsia

 35 éve felett életkor

 Saját születési anamnesis

Ha a várandós több 

rizikófaktorral rendelkezik, 

mérlegeljük az Aspirin adását

Alacsony  Megelőző zavartalan terhesség Aspirin adása nem javasolt



- A kis dózisú Aspirin csökkenti a praeeclampsia kockázatát (OR 0,38)

- Korai kezdetű praeeclampsiában hatékonyabb (34. hét előtt -80%)

- Biztonságos az anya és a magzat szempontjából

- Javasolt a praeeclampsia szempontjából magas rizikójú populációban

- Szűrése/kockázatbecslése lehetséges

- 100-150mg naponta, a terhesség 12. hetétől kezdve a 36. hétig

- 20. héten túl nem hatásos

- Egyéb thrombocyta-aggregációt gátló készítmények hatásosságát is 
vizsgálják (P2Y12 gátló, clopidogrel)

Aspirin



Asymptomaticus bacteruria

30-40% -» UTI (cystitis, pyelonephritis)

E. Coli

Középsugaras vizelet – vizeletüledék

Vizelettenyésztés: ≥105 csíraszám! (kivéve 
GBS ott ≥104)

Antiobiotikum terápia (Nitrofurantoin, 
Monural, Cefalosporin) – kontroll tenyésztés

Cystitis acuta

Pyelonephritis (láz, deréktáji fájdalom, 
hányinger esetén hospitalizáció)

- Nagyon gyakori

- Felszálló fertőzés

- Méh felé is terjedhet

Szövődménye: koraszülés

chorioamnionitishez,

IUGR-hez

méhen belüli elhalás,

Anyai: pyelonephritis, vashiányos 
anaemia

HÚGYÚTI INFEKCIÓK

Minden alkalommal gyorsteszt 
(stix)!
Vizeletüledék vizsgálat, vizelet 
tenyésztés – rendszeres vizelet 
kontroll!



A FENYEGETŐ KORASZÜLÉS KEZELÉSE
Álló burok: 

Ágynyugalom -?

Hidrálás

Tocolysis – atosiban, nifedipin

Neuroprotekció: MgSO4 iv. – 32. hétig

Antibiotikum profilaxis

Grav. s. 24-34+6 között szteroid-profilaxis
2x12mg Betamethason 24 óra eltéréssel

4x6mg Dexamethason 12 óránként

Hatása 24 órán belül alalkul ki, 7 napig tart, ekkor sz.e. ismétlés
javasolt



IEBR KEZELÉSE
Csak szigorú kontroll mellett lehetséges a 
szülés késleltetése

Főként 32. hét előtt

Mortalitás, morbiditás esélye csökken, infekciók 
kockázata nő

Szteroid-profilaxis

Antibiotikum-profilaxis

Tocolysis hatása kétséges 
(nem javasoljuk)



A KORASZÜLÖTT VESZÉLYEZTETTSÉGE

Fájások alatt rosszabbodik a lepényi keringés, hypoxia

Intracranialis nyomásfokozódás

Gyakoribb a hypoxia

Agyi autoregulatio éretlen – peri és intraventricularis
vérzés

Kevés surfactant, a hypoxia miatt képződése tovább
csökken

CÉL: 

Hypoxia megelőzése

Szülési trauma elkerülése



A KORASZÜLÉS VEZETÉSE
A koraszülés önmagában 
nem SC indikációja

Magzat nagysága, ált.állapot, 
méhen belüli elhelyezkedése

HÜVELYI SZÜLÉS
KPF
Teendők

Anya oldalra fektetése
CTG ellenőrzés
Megfelelő anaesthesia
Fájástevékenység szabályozása
Késői burokrepesztés – koponya
védelme
Kitolási szak elhúzódásának
megelőzése
Episiotomia
Késői köldökzsinór ellátás
Neonatológus jelenléte



A KORASZÜLÉS 
VEZETÉSE

CSÁSZÁRMETSZÉS

MVF, egyéb anyai és magzati
szövődmények

Regionalis anaesthesia

Módja

Cervicalis transversalis

Corporalis longitudinalis

Koraszülött kíméletes
kiemelése
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Terminustúllépés, túlhordás, 

szülésindítás



Túlhordás, terminustúllépés

 A terhesség átlagos hossza 40 hét = 280 nap = 
10 holdhónap

 Terminus = a szülés várható időpontja

 Terminustúllépés: meghaladja a betöltött 40. 
hetet

 Túlhordás: (graviditas prolongata) 
meghaladja a betöltött 42 hetet



Túlhordás, terminustúllépés

 Hajlamosító tényezők

 Terhességi kor elszámolása

 Primiparitás

 Anamnézisben túlhordás

 Téraránytalanság, beilleszkedési 
rendellenesség

 Hosszabb menstruációs ciklus

 Fiúmagzatoknál gyakoribb

 Sokszor az ok ismeretlen marad

 3-12% terminustúllépés



Túlhordás, terminustúllépés

Szövődmények

Nő a perinatalis mortalitás

42. hétre duplázódik (4-7/1000 szülés)

43. hétre négyszereződik

Szülés alatti szövődmények

Magzati szívműködési rendellenesség

Meconiumos magzatvíz, meconium aspiráció

Alacsony k.zs. pH

Alacsony 5 perces Apgar érték



Túlhordás, terminustúllépés

 Szövődmények
 Magzati macrosomia

 Fájásgyengeség

 Téraránytalanság

 Gyakoribb SC

 Vállelakadás

 Magzati dysmaturitas

 Oligohydramnion

 Praeeclampsia

 Anyai szövődmények

 SC

 Fájásgyengeség

 III-IV. fokú gátrepedés



Túlhordás, terminustúllépés

 Diagnózis
 Pontos terminus

 Naegele vs. I. trimeszteri UH

 Magzatmozgás

 Uterus fundus

 Magzati állapotdiagnosztika

 UH: oligohydramnion

 CTG

 Flowmetria csak magas kockázatú terheseknél

 (amnioscopia)

 Újszülött vizsgálata (magzatmáz hiánya, felázott bőr, zöldes 
körmök)



Szülésindukció

Informed consent

41. héten történő rutinszerű indukció esetén 
csökken a perinatalis mortalitás az SC frekvencia 
növekedése nélkül

Sikertelen indukció vagy kedvezőtlen méhszájlelet 
esetén 42. hétig szoros monitorizálás mellett lehet 
várakozni



Szülésindukció

A szülésindukció a szülés mesterséges beindítását 
jelenti

Álló buroknál és idő előtti burokrepedést követően is 

A magzat világra hozatala akkor indokolt, ha a 
terhesség továbbviselése nagyobb kockázatot jelent a 
magzat vagy/és az anya számára, mint a szülés 
kapcsán és újszülött korban jelentkező veszélyek. 

Elektív szülésindítás



Szülésindukció

Bishop-score



Szülésindukció

 Indikáció
 Többségében magzati okból

 Terimunustúllépés. túlhordás
 Magzati állapot (suspect CTG, oligohydramnion stb.)
 Operáblis magzati elváltozás
 Foetopathia diabetica
 Isoimmunisatio

 IEBR
 Chorioamnionitis
 Abruptio
 Mors in utero
 Programozott szülés
 DM-macrosomia,
 Ikerterhesség

 Anyai okok



Szülésindukció ellenjavallatai

Ellenjavallatok

Placenta praevia, vasa praevia

Abszolult téraránytalanság

Abruptio placentae

Haránt vagy ferdefekvés vagy medencevégű fekvés

Invazív cervix cc., herpes genitalis (aktív)

Relatív: előzetes méhen végzett műtét



Szülésindukció szövődményei

Kockázata, szövődményei

SC frekvencia nő

Szülésbefejező műtét frekvencia nő

Uterus ruptura

Méhtevékenység rendellenességei

Kzs előesés



Kezelés

 Méhszájérlelés
 6 vagy az alatti Bishop pontszámnál

 Csak kórházban végezhető

 PGE2 (dinoprostone: Prepidil) gél, hüvelytabletta
oxytocin csak 6 óra múlva

 Pesszáriumba diszpergált prosztaglandin (misoprostol, 
Misodel)
 12 órán át egyenletes hatékonyság

 Hyperstimuláció gyakoribb, de könnyen eltávolítható

 Oxytocin csak 30 perccel később

 Mo. törzskönyvezett, de nem kapható



Kezelés

 Méhszáj érlelés
 Orális PGE2
 Gyakori hányinger, hányás
 Nem hatékonyabb helyinél

 Misoprostol (prosztaglandin E1) gél, tabletta
 Hatékonyabb
 Gyakoribb hyperstimuláció és meconiumos magzatvíz
 Nincs törzskönyvezve

 Oxytocin
 Nem alkalmas méhszáj érlelésre

 Relaxin
 Jónak tűnik, Mo. nincs



Kezelés

 Mechanikus módszerek

 Foley-katéter (18-as, 30-60 
ml-re)

 Ozmotikus dilatátorok
(laminaria)

 Hatékonyság kisebb, de 
hyperstimuláció is

 Kombinált: Foley katéter+ 
misoprostol (külföldön jó 
eredmények)



Kezelés

 Burok alsó pólusának ujjal való leválasztása
 Endogén PG felszabadulás

 Szülésindukció
 Oxytocin
 Lassú cseppinfúzióban
 Perfúzorban

 MBR

 Intravénás prosztaglandin (sulproston, Nalador)
 GI mh., thrombophlebitis, láz
 Gyakoribb hypersimuláció



Kezelés

Megelőző SC esetén

Lehet szülést indítani, de gyakoribb hegszétválás

Prosztaglandinok ellenjavalltak


