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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!  
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy Gyermeknőgyógyászati Szakrendelésünk 
kapacitását a növekvő igényeket figyelembe véve bővítettük. Közel fél éve immár 
három gyermeknőgyógyászati szakvizsgával rendelkező kolléga végzi a 
szakrendelést, melyen csecsemőkortól 18 éves korig az endokrinológiai betegeket, 
fejlődési rendellenességben szenvedőket, vérzészavarokkal, valamint a nemi 
szervek fertőzésével jelentkező leányokat készséggel ellátjuk.  
A Gyermeknőgyógyászati Szakrendelésre a 459-1500/54302 telefonszámon lehet 
bejelentkezni. A rendelési idő hétfőn és csütörtökön 9.00-12.00 között van. A 
szakrendelés vezetője Dr. Ujházy András egyetemi adjunktus, az osztályos orvos 
Dr. Csatlós Éva és Dr. Kovács Eszter.  
Reméljük, hogy minél több leánygyermeknek tudunk panasz esetén hatékony 
segítséget nyújtani. 
 
Budapest, 2012. április 11.  
 
 
 
      Dr. Rigó János  
           egyetemi tanár, igazgató  
                az MTA doktora 
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Megállapítások 

 
Carcinoma cervicis uteri 
 

A cervix carcinoma incidenciája az elmúlt években kis mértékben csökkent, 2011-ben                                                              
22,1/100 000 nő volt a Rákregiszter alapján.  
 

Molekuláris biomarkerek segítségével a jövőben várhatóan képesek leszünk meghatározni, hogy a 
CIN milyen valószínűséggel progrediál daganat kialakulása irányába. 
 

Méhnyakrák esetén a radikális hysterectomia nyitott hasi műtét útján, laparoszkópos és robot 
technikával egyaránt elvégezhető. 
 

A nyitott hasi műtéttel végzett radikális hysterectomia előnye a rövidebb műtéti idő, a 
laparoscopos és a robot technikával végzett műtét a rövidebb kórházi tartózkodás és a munkába 
állásig eltelt idő tekintetében mutat kedvezőbb eredményeket. Onkológiai szempontból a 
módszerek ekvivalensek, azonban a robot műtét utáni hosszútávú túlélési adatok még nem állnak 
rendelkezésünkre. A nyitott hasi műtéteknél gyakrabban fordul elő posztoperatív fertőzés és 
nagyobb a vérveszteség. Robotsebészet esetén a nervus obturatorius átmeneti bénulása figyelhető 
meg gyakrabban. 
 

Az abdominalis radikális trachelectomia az I/A2-I/B2 stádiumú méhnyakrák ellátásában 
onkológiai szempontból a hagyományos Wertheim-műtéthez hasonló eredményeket mutat, ezért 
ajánlható azon betegeknek, akik meg kívánják őrizni fertilitási képességüket. 
 

A cervicalis adenoid basal carcinoma a méhnyakrák igen ritka és jó kórjóslatú szövettani típusa, 
melynek ellátása nem igényel radikális műtétet. 
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A jól differenciálódott neuroendocrin cervicalis carcinoma kezelése elsősorban sebészi, adjuváns 
kezelés rutinszerűen nem javasolt. Előrehaladott stádium vagy kiújulás estén sugárterápia, újabban 
octreotid (szomatosztatin-analóg) terápia jön szóba. 
 

Rosszul differenciált neuroendokrin cervicalis carcinoma kezelésére lokalizált tumor esetén műtét 
és adjuváns kemoterápia, kemoirradiáció javasolt, előrehaladott stádiumban első vonalban 
kemoterápia vagy kemoirradiáció tanácsolt. Centrumokban target terápia és radionuklid kezelés jön 
szóba.  
 

Carcinoma corporis uteri 
A carcinoma corporis uteri incidenciája emelkedő tendenciát mutat hazánkban, 2011-ben            
30/100 000 nő volt a Rákregiszter adatai szerint.  
 

Korai stádiumú endometrium carcinoma esetén, praeoperatív sugárkezelés nem indokolt. 
 

Korai stádiumú, magas kockázatú endometrium carcinoma recidivamentes túlélését a kismedencei 
és paraaorticus lymphadenectomia, valamint a posztoperatív brachyterápia javíthatja.  
 

Endometrium carcinoma esetén a nyirokér-, a mély myometrium- és a cervixinvasio független 
prognosztikai faktora a nyirokcsomó – metastasisnak.   
 

Carcinoma ovarii 
 

A malignus ovarium daganatok incidenciája 2011-ben 26,9/100 000 nő volt a Rákregiszter alapján. 
 

A petefészek malignus daganatainak műtéti eredményességét a reziduális tumor mérete határozza 
meg. Cél a teljes citoredukcióra való törekvés, mely esetenként ultraradikális műtéti megoldást is 
szükségessé tehet. 
 

A standard Taxol/Carboplatin kemoterápia kiegészítése bevacizumab (angiogenesis-gátló) adásával 
jelentősen növeli a szuboptimálisan operált petefészekrákos betegek progressziómentes 
időtartamát és az optimálisan operált betegek esetében is késlelteti a recidiva kialakulását.  
 

A petefészek-daganatok génexpressziós mintázatának elemzésével sikerült olyan géneket 
azonosítani, melyek összefüggésben állnak a tumor szövettani típusával, a malignitás fokával, a 
kemoszenzitivitással, valamint a progressziómentes túléléssel. A jövőben ez a módszer segítheti az 
optimális posztoperatív kezelés kiválasztását. 
 

Daganatos betegek perioperatív táplálása 
 

Kiterjesztett hasi műtét előtt a tápláltsági állapottól függetlenül immunmoduláló szubsztrátokat 
tartalmazó (arginin, omega-3 zsírsavak, nukleotidok) dietoterápia alkalmazása ajánlott, melynek 
megkezdése a tervezett műtét előtt 5-7 nappal tanácsolt és a posztoperatív időszak első hetében is 
javasolt. A műtétet megelőző éjszaka, valamint a műtét előtt két órával alkalmazott szénhidrát-
bevitel kedvezően befolyásolja a beteg műtét alatti és korai posztoperatív állapotát. 

 
Budapest, 2012. április 11. 
      

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

Dr. Csapó Zsolt egyetemi docens, klinikánk korábbi igazgatóhelyettese nyugdíjba vonulása 
alkalmával Pro Universitate-díj kitüntetésben részesült.  
 
Ph.D. program 
 

„Reproduktív medicina” néven új Ph.D. program indult a Semmelweis Egyetem Klinikai 
orvostudományok Doktori Iskolájában. A Ph.D. program vezetője Dr. Rigó János egyetemi tanár. 
A program 12 tudományos témakörre épül. A reproduktív medicina a női nemi szervek élettanával 
és működési zavaraival foglalkozó tudomány, melynek kutatási területe a nőgyógyászati és 
terhesség alatti kóros állapotok prevenciója, korai felismerése és hatékony terápiája. A program 
célja genetikai, immunológiai, endokrinológiai és környezeti tényezők patogenetikai és klinikai 
szerepének tanulmányozása nőgyógyászati és terhességi kórképekben, továbbá olyan markerek 
kimutatása molekuláris biológiai, genetikai és immunvizsgálatokkal, melyek az adott kórkép 
kialakulásának előrejelzésére és a kifejlődött kóros állapot lefolyásának, valamint a késői 
szövődmények monitorizálására lehetnek alkalmasak. Mindemellett új reproduktív sebészeti 
beavatkozások bevezetése és annak életminőségre, fertilitásra gyakorolt hatékonyságának 
tanulmányozása képezi a program főbb célkitűzését.  
 
Ph.D. fokozatszerzés 
 

Dr. Stenczer Balázs ösztöndíjas Ph.D. hallgató „Patogenetikai markerek vizsgálata 
praeeclampsiában” című Ph.D. értekezését sikeresen védte meg 2012. február 17-én.  
 
Szakvizsga 
 

Dr. Papp Csaba egyetemi docens és Dr. Tóth-Pál Ernő egyetemi docens humángenetika képesítés 
mellé 2012 márciusában klinikai genetika szakvizsgát tett. 
 
Endometriózis 
 

Klinikánkon megtörtént az 50. laparoszkópos rectum- és/vagy sigmaresectio colorectalis mélyen 
infiltráló endometriosis miatt. A multidiszciplináris műtétekben az I. Sz Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, az I. Sz. Sebészeti Klinika és az Urológiai Klinika orvosai vesznek részt. Az 
utánkövetéses vizsgálatok azt mutatják, hogy a műtéten átesett betegek életminősége jelentősen 
javult és a szövődmények ritkábban fordultak elő a nemzetközi irodalomban szereplő adatokhoz 
képest. 
 
Hármasiker-szülések 
 

Az elmúlt két évtizedben klinikánkon 175 hármasiker-szülés történt. E terhességek 57%-a fogant 
szervezeten kívüli megtermékenyítéssel (IVF), további 25%-a egyéb meddőségi kezelés 
(gyógyszeres ovuláció indukció, inszemináció) eredményeként. A szüléskor betöltött terhességi kor 
átlagosan 32,1 hét volt. Az esetek 11%-ában a 28. terhességi hét előtt, 31%-ában a 28-32. 
terhességi hét között történt a szülés. A késői magzati halálozás 19‰, a korai újszülött halálozás 
47‰, a késői neonatalis halálozás 12‰, a perinatális mortalitás 65‰ volt. 


