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Gyermekágy

• A szülést követő hathetes időszak

• Korai gyermekágy: első hét

• Késői gyermekágy: 2-6. hét

Négy alapvető folyamat:

• Hormonális változások

• Involutiós folyamatok

• Sebgyógyulás

• Evolutiós folyamatok



Hormonális változások

• A placenta távozásával az ösztrogének, progeszteron, hCG és

hPL szérumkoncentrációja jelentősen csökken

• A prolaktin szintje a szülést követő két hét során mérsékelten

csökken, majd a szoptatás idején egy magasabb szinten

stabilizálódik

• Az oxitocin termelődését reflexfolyamatok szabályozzák

• FSH és LH termelődés fokozódik, a tüszőéréshez szükséges

szintet legkorábban 3-4 héten belül érik el

• Nem szoptató nőkön az első menses a 6-8. héten

(anovulatoricus), első ovulatio a 12. héten

• Szoptató gyermekágyasok: magas prolaktin koncentráció miatt

lactatiós amenorrhoea (de ovulatio 10-20%)



Involutiós folyamatok

• Az anyai szervezetben a terhesség során létrejött változások

visszaalakulása a terhességet megelőző állapotra

• A méh fundusa a szülést követő néhány óra múlva a köldök

magasságában, első napon k/1, második napon k/2, harmadik

napon k/3, ötödik napon k/sy, tizedik napon a symphysis

magasságában helyezkedik el

• A méh tömege a gyermekágy végére 1000 g → 50-60 g

• A méh involutiójának hátterében két folyamat: ösztrogén és

progeszteron hatás megszűnése, gyermekágyi contractiók

• Méhizomsejtek méretbeli, nem pedig számbeli csökkenése

• Cervix uteri: a portio a 3. napra csaknem teljesen kialakul, 8-

10. napon a belső méhszáj már zárt. A külső méhszáj harántrés

alakot vesz fel.



Involutiós folyamatok

• A medencefenék izmai fokozatosan nyerik vissza eredeti

tónusukat (fél év)

• A szülés alatt túlfeszített, sérült izomzat: descensus, prolapsus

uteri, cysto-, rectokele

• A hasfali izomzat túlfeszülése: m. rectus abdominis diastasisa

• Urogenitalis rendszer: mechanikai nyomás okozta

húgyhólyagfali oedema, detrusor izomzat hypotoniája, gát,

urethra égő érzése: vizeletretentio gyakori (csapolás, ÁK)

• Első néhány napban fokozott diuresis

• A szülés után a vörösvérsejtszám mintegy 14%-kal csökken, 8

hét múlva éri el az élettani szintet

• Fehérvérsejtszám 14-16 G/l



Involutiós folyamatok

• A perctérfogat, pulzustérfogat szülés alatt emelkedik, a

gyermekágyas időszak végére a terhesség előtti értékekre áll

vissza

• A szülést követően 3-4 napig a bélműködés renyhébb,

obstipatio

• A testsúly a szülés utáni harmadik hónapra áll vissza

• A bőrön a terhességi striáknak megfelelően gyöngyházfényű

csíkok maradnak vissza



Sebgyógyulás

• A lepény megszületését követően a tapadási hely eredeti

területének mintegy a felére húzódik össze (izomcontractio), a

spirális artériák záródnak, az érlumenek thrombotizálnak

• A lepény tapadási helyét gyulladásos sejtek infiltrálják,

felületét fibrin borítja be

• A hámfosztott terület újrahámosodása a decidua basalis

mirigyeiből és az endometriumstromából

• A teljes regeneratio 4-6. hét végére



Gyermekágyi folyás (lochia)
• Az endometrium szivacsos rétege (stratum spongiosum) a

vérrel együtt elfolyósodik, és az elhalt trophoblast-, valamint

deciduasejtekkel együtt távozik

• Lúgos vegyhatású, édeskés szagú, nem bűzös váladék

• Leukocytákat, histiocytákat és baktériumokat is tartalmaz

• Közvetlenül szülés után sötétvörös (lochia cruenta)

• Az első 2-3 napban véres, vöröses színű (lochia

sanguinolenta)

• Majd véres-savós (lochia rubra)

• A 2. héttől a gennysejtek kivándorlásával barnásvörhenyes

(lochia fusca)

• Majd egyre világosabb (lochia flava, alba)

• A 3. héttől sárgásfehér (lochia serosa), a 6. héten megszűnik



Evolutiós folyamatok

• Mammogenesis: ösztrogének, progeszteron, prolaktin, hPL,

inzulin, IGF-1, kortizol, EGF együttesen

• Terhesség alatt az ösztrogénszint megemelkedik: az emlőben

gyarapodnak a mirigykivezető csövek, az adenohypophysisben

fokozódik a prolaktin szekréciója

• A progeszteron a lebenyek továbbfejlődéséért felelős, a mellek

megduzzadnak (vérellátás fokozódik, szöveti folyadékfelvétel)

• A magas ösztrogén- és progeszteronszint gátolja az alveolaris

sejtek prolaktinra adott válaszát

• Az utolsó 12 hét alatt colostrogenesis: előtej exprimálható



Evolutiós folyamatok

Galactogenesis

• A szülés utáni 3-4. napon az ösztrogén- és

progeszteronkoncentráció csökkenése miatt a prolaktin

tejtermelést serkentő hatását már nem képesek gátolni

• Az anyatej szekréciója megindul („tejbelövellés”)

• A szoptatás a hypothalamus dopamin (PIF) kiválasztását

csökkenti és így serkenti a prolaktin termelődését



Evolutiós folyamatok

Galactokinesis

• A mellbimbó (illetve a külső nemi szervek) mechanikai

ingerlése a hypophysis hátsó lebenyében raktározódó oxitocin

kiáramlását serkenti

• Az oxitocin az emlő myoepithelialis sejtjeinek contractióját

váltja ki → a tej kiürül („letting down” reflex)



Gyermekágyi láz

• Baktériumok okozta olyan gyulladásos betegségek, melyek a

szülés alatti eseményekre vezethetők vissza

• Gyermekágyi infekció gyakorisága császármetszés után 2-5%,

hüvelyi szülés után 0,5% alatti

• Többsége kevert fertőzés: Staphylococcus aureus,

Streptococcus faecalis, Str. pyogenes, Escherichia coli,

Pneumococcus, Pseudomonas aeruginosa és anaerob

kórokozók

• Kockázati tényezők: idő előtti burokrepedés, elhúzódó szülés,

nagyszámú hüvelyi vizsgálat, meconiumos magzatvíz,

manuális lepényleválasztás, méhűri betapintás, cotyledo

retentio, sectio caesarea, obesitas, anaemia, malnutritio, többes

terhesség



Gyermekágyi infekciók

Ulcus puerperale

• Szeméremtest, gát, hüvely, gátmetszés sebe

• Kezelés: lokális fertőtlenítés, tályog megnyitása, drainálása,

antibiotikum adása

Endometritis et myometritis puerperalis

• Tünetek: magas láz, subinvolvált uterus, méh fájdalmas, bűzös

lochia, lochiometra (pangó lochia), intermittáló vérzés

• Labor: fvs, We, CRP emelkedett

• Kezelés: uterotonicum, hemokultúra, széles spektrumú

antibiotikum: clindamycin-gentamycin vagy ampicillin-

gentamycin-metronidazol, bővebb vérzés, retentio esetén

óvatos abrasio, jódos vizes méhűri öblítés



Gyermekágyi infekciók

Adnexitis puerperalis

• Szövődmény: pyosalpinx, tuboovarialis abscessus, később

hydrosalpinx

• Dg: érzékeny adnexconglomeratum, UH

• Kezelés: széles spektrumú antibiotikum, abscessus esetén

oncotomia, drainage (LSK)

Parametritis puerperalis

• Szövődmény: parametralis abscessus

• Tünet: egyik oldali alsó végtagba sugárzó fájdalom,

medencefalig legyezőszerűen terjedő, fájdalmas, tapintható

resistentia

• Kezelés: széles spektrumú antibiotikum, abscessus esetén a

tályog megnyitása, drainálása



Gyermekágyi infekciók

Pelveoperitonitis puerperalis

• Douglas-tályog, diffúz peritonitis

• Tünet: Douglas-tályog esetén ledomborított, fájdalmas hátsó

hüvelyboltozat, diffúz peritonitis esetén puffadt, meteoristicus

has, hiányzó perisztaltika és bélhangok (paralyticus ileus),

defense

• Kezelés: széles spektrumú antibiotikum, folyadék-elektrolit

háztartás rendezése, Douglas-tályog esetén colpotomia és

drainage, laparotomia: góc eltávolítása (hysterectomia), hasűri

öblítés, drainage, posztoperatív intenzív ellátás,

bélperisztaltika megindítása



Gyermekágyi infekciók

Sepsis puerperalis

• Tünet: hidegrázás, magas láz (intermittáló vagy continua),

szapora, elnyomható pulzus, alacsony RR, emelkedett

légzésszám, oliguria, tudatzavar

• Labor: magas fvs, We, CRP, hemolítikus anémia, DIC

• Kezelés: folyadék-elektrolit háztartás, anémia rendezése, DIC

esetén FFP, alvadási faktorok, transfusio, hemokultúra

levételét követően széles spektrumú antibiotikum

(clindamycin-gentamycin, vagy 3. generációs cephalosporin-

metronidazol, vagy imipenem), laparotomia (hysterectomia),

hasűri öblítés, drainage



Gyermekágyi láz differenciál 

diagnosztikája

• Genitális infekció

• Tejbelövellés, mastitis puerperalis

• Akut pyelonephritis

• Phlebothrombosis

• Atelectasia

• Aspirációs pneumónia

• Bakteriális pneumónia



Thrombophlebitis superficialis

• Tünet: helyi bőrpír, fájdalom

• Láz, leukocytosis nincs (steril gyulladás)

• Kezelés: lokális NSAID, Venoruton kapszula, zselé, rugalmas

pólya/harisnya



Phlebothrombosis

• Tünet: pulzusszaporulat, a hőmérséklet lassabban emelkedik

(Mahler-jel: a hőmérséklet- és pulzusgörbe keresztezi

egymást), az érintett alsó végtag bőre livid, feszes, körfogata

nagyobb

• A lábikra területén nyomásra, a lábfej feszítésére fájdalom

(Homans-jel)

• Dg: Duplex UH

• Kezelés: szigorú ágynyugalom, a beteg végtag felpolcolása,

antibiotikum, anticoagulans kezelés (LMWH, majd

acenocumarol)

• V. iliaca communis thrombosis: thrombolysis, thrombectomia



Pyelonephritis acuta

• Tünet: láz, vesetáji fájdalom, vizelet üledékben fehérvérsejtek,

baktériumok, UH: tágult üregrendszer

• Kezelés: vizelettenyésztés alapján, ex juvantibus parenteralis

cephalosporin, lázcsillapítás



Mastitis puerperalis

• Az újszülött szájából, vagy az anya, illetve kezelőszemélyzet

bőréről bejutó baktériumok okozzák

• Staphylococcus aureus (80%), E. coli, Streptococcus, Proteus,

Pseudomonas fajok

• Behatolási kapu: emlőbimbó hámsérülései, repedései,

tejkivezető csövek

Két forma:

• Mastitis interstitialis: gyakoribb, az emlő kötőszövetes

állományának gyulladása

• Mastitis parenchymatosa: a mirigyjáratok, mirigyvégkamrák

gyulladása



Mastitis puerperalis

Tünetek:

• az emlő fájdalmasan 

duzzadt

• a bőr vörös, meleg

• magas láz, hidegrázás

• lymphangitis

• abscessus esetén 

fluktuáció, UH



Mastitis puerperalis

• Kezelés: az emlő fejése (6 óránként), az anyatej tenyésztése,

antibiotikum (2. és 3. generációs cephalosporin, penicillináz-

rezisztens penicillin, clindamycin), az emlő megemelése, jeges

borogatás

• Tályog (subareolaris, retromammarius) esetén: incisio (radiaer,

Bardenhauer-féle metszés), drainage



Késői postpartum vérzés

Retentio cotyledonis

• Bő, friss vérzés, subinvolutio uteri, szövődményes

endomyometritis, sepsis, szervülhet (polypus placentaris)

• Kezelés: antibiotikum védelemben a méhűrt kiürítjük (vacuum

aspiráció, tompa curette-kanál), jódos vizes méhűri öblítés

Subinvolutio uteri

• Méhfal túlfeszülése (ikerterhesség, polyhydramnion, nagy

magzat), myoma, endometritis, telt húgyhólyag, végbél

• Vérzés elhúzódó, nem nagy mennyiségű, lochiometra társulhat

hozzá

• Kezelés: székletrendezés, húgyhólyag kiürítése, uterotonicum,

abrasio



Késői postpartum vérzés

Normális méh 12 nappal szülés után Cotyledo retentio



Késői postpartum vérzés

Sérülések

• Hiányosan ellátott lágyrészsérülések (cervixruptura,

hüvelyruptura), haematoma

• Kezelés: gáttáji, hüvelyi revisio

Véralvadási zavar

A méhnyálkahártya hiányos regenerációja

• A lepény tapadási helyének hámosodási zavara

• Pecsételő vérzés

• Kezelés: ösztrogének adása

Thrombuskilökődés

• 2-3. héten hirtelen jelentkező, bővebb vérzés

• Kezelés: uterotonicum adása



Késői postpartum vérzés

Endometritis

• Bűzös váladékkal együtt jelentkező, intermittáló vérzés

• Kezelés: uterotonicum, antibiotikum, abrasio

Rosszindulatú daganat

• Cervixrák

• Choriocarcinoma



Sheehan-syndroma

• Nagy vérvesztéssel járó szülés esetén a hypophysis mellső

lebenye necrosist szenved

• 1/5-10000 szülés

• Tünetek: tejelválasztás hiánya, nemi szervek túlzott

involutiója, emlők megkisebbednek, szőrzet kihullik,

szekunder amenorrhoea, mellékvese, pajzsmirigy kiesési

tünetei

• Dg: hormonvizsgálatok (trophormonok koncentrációja

csökken)

• Kezelés: kortizol, tiroxin, ösztrogén pótlása



Pszichés zavarok

• A szülést követő 1 éven belül 5x, 3 hónapon belül 16x

nagyobb a veszélye pszichiátriai kórkép kialakulásának

• 80% érzelmi labilitás, 1-2% depresszió, 0,1-0,2% pszichózis

• Gyors hormonális és anyagcsere változások, családi hajlam,

szövődmény terhesség/szülés alatt

Perinatális depresszió

• 25-30%-ban 2-5 évig

• Szűrés: Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

• Kezelés: gyógyszeres és/vagy pszichoterápia

Gyermekágyi pszichózis

• Kezelés: pszichiátriai osztályon, antidepresszáns adása,

pszichoterápia, gyógyszeres ablaktáció


