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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és szakmai 
továbbképző hírlevele  
 
 
Tisztelt Kolléganők és Kollégák!  
 
Klinikánkon bevezettük a korai petefészek kimerülésben szenvedő betegek 
(premature ovarian failure – POF) esetében az FMR1 gén FRAXA premutáció 
vizsgálatát. A korai petefészek kimerülés a nők egy százalékát érinti, ezen belül a 
FRAXA premutáció előfordulása 10%. Genetikai vizsgálat végzése javasolt a 
betegnél, ha a POF nemzetközi kritériumai szerint a 40. életév előtt secundaer 
amenorrhoea és a petefészek-működésének leállása észlelhető. Utóbbit két 
alkalommal mért 40 NE/l-nél magasabb szérum FSH szint, és alacsony szérum 
ösztrogén szint igazolja. A premutáció jelenléte a beteg nő lánygyermekeinek 
családtervezését jelentősen befolyásolhatja. Emellett az endokrinológiai, a meddőségi 
és a menopauzában levő betegek esetében pontos diagnózist adhat. A genetikai 
vizsgálatot az Országos Epidemiológiai Központ Genetikai Laboratóriumával 
együttműködve végezzük. A vizsgálatokra előjegyzés Dr. Beke Artúr egyetemi 
adjunktusnál kérhető a 06 20 663 2406-as telefonszámon. 
 
Budapest, 2012. január 31.  
 
 
 
      Dr. Rigó János  
           egyetemi tanár, igazgató  
                az MTA doktora 
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Megállapítások 

 
1. A myomák kóreredete multifaktoriális; kialakulásuk hormonális, genetikai, autokrin 

és környezeti hatásokra vezethető vissza. 
 

2. A leiomyoma uteri az esetek 20-50%-ában okoz tüneteket, melyek közül a 
legjellegzetesebb a vérzészavar, illetve az alhasi fájdalom. A tünetek súlyosságát a 
myomagöbök száma, mérete, elhelyezkedése, illetve a daganaton belüli esetleges 
degeneratív folyamatok határozzák meg. 
 

3. A méh simaizomeredetű benignus daganatainak diagnosztikájában többféle 
képalkotó eljárás használható, de a napi klinikai gyakorlat számára az 
ultrahangvizsgálat a legjelentősebb. 
 

4. A leiomyoma uteri fontos lehetséges szövődménye a meddőség, mely a méhnyak 
és/vagy méhüreg myomagöb általi deformálódása, a tuboovarialis anatómia 
megváltozása, az endometrium vérellátásának a zavara, valamint a méh fokozott 
kontraktilitása következtében alakul ki. 
 

5. A myomagöb anatómiai elhelyezkedése a meddőség kialakulása szempontjából 
meghatározó; míg a subserosus lokalizációjú myomagöbök ritkán vezetnek 
infertilitáshoz, az intramuralis és submucosus daganatok gyakori következménye a 
terhesség elmaradása. 
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6. A terhesség előtt kialakult myomagöb várandósság alatti növekedése szempontjából 
az anyai életkor, a paritas, illetve a gravida testtömeg indexe meghatározó 
jelentőségű. A leiomyoma uteri számos szülészeti szövődmény, így a spontán vetélés, 
a koraszülés, a korai lepényleválás, illetve az atonia uteri kockázatát emeli. 
 

7. A gyógyszeres terápiának a myoma tüneteinek (fájdalom, vérzés) mérséklésében és a 
myomagöb méretének csökkentésében lehet szerepe. 
 

8. A méhüregbe bedomborodó, azt torzító submucosus myomagöbök esetén - a göbök 
számától és méretétől függően - a hiszteroszkópos eltávolítás az első választandó 
kezelési módszer. 
 

9. A laparoszkópia útján végzett myomectomia minden olyan esetben mérlegelhető 
invazív terápiás eljárás, amikor a submucosus, subserosus, intramuralis vagy 
peduncularis elhelyezkedésű myomagöb(ök) panaszokat okoz(nak), vagy a fennálló 
meddőség elsődleges oka(i). Ellenjavallatának a diffúz leiomyomatosis, a göbök nagy 
száma, vagy 15 cm-t meghaladó mérete tekintendő. 
 

10. A laparoszkópos myomectomia legjelentősebb kihívását a műtét alatti vérvesztés 
minimalizálása, valamint a posztoperatív szövődmények megelőzése jelenti; e célokat 
szolgálják a legkorszerűbb műtéttechnikai eljárások, melyek közül az a. uterina 
intraoperatív ligatúrája, a myomagöb eltávolítás előtti darabolása (morszellírozása), 
valamint a hatékony adhézió-profilaxis érdemel említést. 
 

11. A myomagöb szelektív embolizációja a panaszt, súlyos tüneteket okozó daganatok 
esetén a nőgyógyász és az intervenciós radiológus által közösen javallt terápiás eljárás, 
melynek elsődleges célja a szimptómák mérséklése, megszüntetése. 
 

12. A benignus simaizomeredetű méhdaganatok robotsebészeti eltávolítása a 
legkorszerűbb invazív kezelési módszer. Legfontosabb előnye a precíz sebészi 
technika, a gyors gyógyulási fázis, hátránya a költségigénye. 
 

13. A tüneteket, meddőséget okozó myomagöbök alternatív kezelési lehetőségét jelenti 
az MR-fókuszált ultrahangos myoma-ablatio, mely a testintegritás megbontása 
nélkül, a daganatok célzott hőkezelése révén előidézett nekrózisa segítségével éri el a 
kívánt terápiás hatást. A viszonylag gyakori kiújulás az eljárás legjelentősebb hátránya. 
 

14. A leiomyoma uteri megfelelő kezelési módszerének kiválasztása során a panaszok 
súlyosságát, a beteg életkorát, családtervét, a myomagöb(ök) számát, méretét és 
elhelyezkedését ajánlott figyelembe venni. 
 

Budapest, 2012. január 11. 
      

     Dr. Rigó János egyetemi tanár 
         a Semmelweis Egyetem 
            I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
ISSHP 
 

Dr. Rigó János egyetemi tanárt az ISSHP (International Society for the Study of 
Hypertension in Pregnancy) Nemzetközi Bizottságának tagjává választották. 
 
Kitüntetés 
 

Dr. Ádám Zsolt a Klinika osztályvezető orvosa a XXII. Védőnő-Szülésznő-
Gyermekápoló Konferencián „tiszteletbeli szülésznő” címet kapott. 
 
Ph.D. fokozatszerzés 
 

Dr. Veresh Zoltán szakorvosjelölt „Az aszimmetrikus dimethylarginin 
mikrovaszkuláris hatásai: az oxidatív stressz és a vaszkuláris renin angiotenzin 
rendszer kölcsönhatásának szerepe” című PhD. értekezését sikeresen védte meg 
2011. november 22-én. 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Abdul-Khaliq Marzia szülészet-nőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 
2011. novemberében. 
 
Laparoszkópia 
 

Klinikánkon sikeresen elvégeztük az első laparoszkópos medencefenék 
rekonstrukciós műtétet a méh és a hüvelyfal süllyedésének kezelése céljából. A műtét 
lényege polipropilén-háló beültetése, amelynek segítségével a hüvely mellső és hátsó 
falát a sacrumhoz rögzítjük. 
 
Kinevezés 
 

Dr. Sziller István egyetemi docenst 2012. január 1-től a Fővárosi Szent Imre Kórház 
profilvezető főorvosának nevezték ki. 
 
Halálozás 
 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Szendei György egyetemi adjunktus az                   
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Endokrinológiai Ambulanciájának vezetője 
2011. december 1-én, súlyos betegség következtében elhunyt. 
 
Könyvek 
 

A klinika munkatársai által írt illetve szerkesztett kiadványok a Semmelweis Fórum 
előtt, illetve a szünetben a klinika tantermének előterében megvásárolhatók. 
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1. A myomák kóreredete multifaktoriális; kialakulásuk hormonális, genetikai, autokrin és környezeti hatásokra vezethető vissza.
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4. A leiomyoma uteri fontos lehetséges szövődménye a meddőség, mely a méhnyak és/vagy méhüreg myomagöb általi deformálódása, a tuboovarialis anatómia megváltozása, az endometrium vérellátásának a zavara, valamint a méh fokozott kontraktilitása következtében alakul ki.

5. A myomagöb anatómiai elhelyezkedése a meddőség kialakulása szempontjából meghatározó; míg a subserosus lokalizációjú myomagöbök ritkán vezetnek infertilitáshoz, az intramuralis és submucosus daganatok gyakori következménye a terhesség elmaradása.

6. A terhesség előtt kialakult myomagöb várandósság alatti növekedése szempontjából az anyai életkor, a paritas, illetve a gravida testtömeg indexe meghatározó jelentőségű. A leiomyoma uteri számos szülészeti szövődmény, így a spontán vetélés, a koraszülés, a korai lepényleválás, illetve az atonia uteri kockázatát emeli.

7. A gyógyszeres terápiának a myoma tüneteinek (fájdalom, vérzés) mérséklésében és a myomagöb méretének csökkentésében lehet szerepe.

8. A méhüregbe bedomborodó, azt torzító submucosus myomagöbök esetén - a göbök számától és méretétől függően - a hiszteroszkópos eltávolítás az első választandó kezelési módszer.

9. A laparoszkópia útján végzett myomectomia minden olyan esetben mérlegelhető invazív terápiás eljárás, amikor a submucosus, subserosus, intramuralis vagy peduncularis elhelyezkedésű myomagöb(ök) panaszokat okoz(nak), vagy a fennálló meddőség elsődleges oka(i). Ellenjavallatának a diffúz leiomyomatosis, a göbök nagy száma, vagy 15 cm-t meghaladó mérete tekintendő.
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12. A benignus simaizomeredetű méhdaganatok robotsebészeti eltávolítása a legkorszerűbb invazív kezelési módszer. Legfontosabb előnye a precíz sebészi technika, a gyors gyógyulási fázis, hátránya a költségigénye.

13. A tüneteket, meddőséget okozó myomagöbök alternatív kezelési lehetőségét jelenti az MR-fókuszált ultrahangos myoma-ablatio, mely a testintegritás megbontása nélkül, a daganatok célzott hőkezelése révén előidézett nekrózisa segítségével éri el a kívánt terápiás hatást. A viszonylag gyakori kiújulás az eljárás legjelentősebb hátránya.
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