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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos  
és szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
 
 
Tisztelt Kolleganők és Kollegák! 
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az ISSHP (International Society for the Study of 
Hypertension in Pregnancy) European Congress 2015. évi rendezési jogát Budapest 
nyerte el. A kongresszus időpontja 2015. szeptember 24-26. Mivel a konferencia 
először kerül megszervezésre Kelet-Európai országban, ez különösen nagy 
megtiszteltetés számunkra. A kongresszuson a terhesség alatti magas vérnyomással 
kapcsolatos kutatások és klinikai vizsgálatok, terápiás irányelvek megvitatására kerül 
sor. A felkért előadók mellett szabadon választott témakörökben lehetőség adódik 
előadás tartására és poszter kiállítására. A kongresszus előtt a szülésznők és védőnők 
részére magyar nyelvű továbbképző tanfolyam kerül megrendezésre, melynek célja a 
terhességi hipertóniák kezelési irányelveinek áttekintése, ismertetése.                          
Minden érdeklődőt és résztvevőt szeretettel várunk. 
 
Budapest, 2014. augusztus 28. 
 

 
 

Dr. Rigó János az MTA doktora 
egyetemi tanár, igazgató 

a kongresszus elnöke 
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1Szegedi Tudományegyetem, Szülészeti 3Semmelweis Egyetem 
  és Nőgyógyászati Klinika   I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
2Szent István Kórház Rendelőintézet 4Semmelweis Egyetem  
 Nőgyógyászati Osztály   III. Sz. Belgyógyászati Klinika 
 5Istenhegyi Géndiagnosztikai Központ 
 

 
Megállapítások 

 
1. Az elhízás túlzott zsírraktározással járó állapot, amely növeli a különböző betegségek (szív-, 

érrendszeri, anyagcsere stb.) előfordulási valószínűségét és csökkenti a várható élettartamot. 
A kórkép prevalenciája az elmúlt 30 évben folyamatos növekedést mutat a fejlett 
országokban. A változásban szerepet játszik a magzat kóros méhen belüli fejlődése, a bél 
mikroflórának változása, a technológiai fejlődés, a táplálkozási szokások változása és több 
genetikai tényező. 
 

2. A zsír hormontermelő szerv, morbiditás szempontjából elsősorban a visceralis zsírszövet 
jelent kockázatot (alma típusú elhízás). A derékbőség a visceralis zsírlerakódás jó mutatója, 
nők esetében a 88 cm feletti derékbőség emelkedett rizikóval jár. Az 5%-ot meghaladó, 
enyhe testsúlycsökkenés már csökkenti a vérnyomást, javítja a lipid- és vércukorprofilt,  
20%-kal csökkenti az obesitással összefüggő halálozást.  
 

3. A méhtestrák I-es formájának kialakulása összefüggést mutat a táplálkozással. Elhízott 
betegek esetében a fokozott ösztrogénhatás miatt 2-4-szeres a kockázatnövekedés. A II-es 
forma nem mutat összefüggést a táplálkozással. 
 

4. A zsírsejtekben az aromatáz enzim hatására ösztrogén képződik, amely a méhnyálkahártya 
túlburjánzása által a daganat kialakulásának kedvez.  
 

5. A méhtestrák érettsége (grade), a méhfalba terjedése, a kezelési protokoll, az áttétek és a 
recidívák gyakorisága nem mutat összefüggést a testsúllyal. Az elhízott betegek esetében 
rosszabb az életminőség és gyakoribb a halálozás, ami az általános egészségi állapotra és a 
társbetegségekre vezethető vissza. 

 

6. Az obesitas közel háromszorosára növelheti a meddőség relatív kockázatát. A testsúly 
megtermékenyülésre és beágyazódásra gyakorolt kedvezőtlen hatásának módja nem 
egyértelmű. Az obesitas az inzulin-rezisztencia fokozása révén hyperinzulinaemiához vezet, 
amely az ovariális androgéntermelést fokozza és az SHBG-termelést csökkenti. Ezek a 
hormonális változások follicularis atréziához és oligo-anovulatióhoz vezetnek. 
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7. Obes betegek esetében végzett IVF során, növekszik a petefészek stimuláció hossza, 

emelkedik a gonadotropin-igény, gyakoribb a gyenge válasz, és csökken a terhességi arány.  
 

8. Túlsúlyos és elhízott nők hormonális fogamzásgátlása a gyakoribb társbetegségek és a 
mellékhatások magasabb kockázata miatt gondos mérlegelést igényel. A kombinált 
hormonális fogamzásgátlóknak nincsen testsúlyra gyakorolt hatása, ugyanakkor a csak 
gesztagén tartalmú fogamzásgátlók szignifikáns testsúlynövekedést okozhatnak.  
 

9. Túlsúlyos betegek esetében a legalacsonyabb dózisú, hatásos hormonkombinációt kell 
alkalmazni. Csökkent libidó és kifejezett ösztrogén dominancia mellett nagyobb 
antiösztrogén, ismétlődő vérzészavarok esetén pedig nagyobb ösztrogéntartalmú kombináció 
javasolt. 40 kg/m2 feletti BMI, metabolikus szindróma, kórelőzményben szereplő 
thrombosis, rosszindulatú daganat, cholelithiasis és egyéb emelkedett rizikót hordozó 
társbetegségek esetén a nem hormonális fogamzásgátló módszerek részesítendők előnyben. 
 

10. Nagyobb testtömegindex esetén a hypertonia valamennyi formája magasabb előfordulási 
gyakoriságot mutat. Az obesitas önmagában is növeli a praeeclampsia esélyét. 5-7 kg-os 
testsúlynövekedés kétszeres praeeclampsia kockázatot jelent. Az obesitas továbbá 
szignifikánsan növeli a gesztációs diabetes, a koraszülés, a terminustúllépés, a dizygóta 
ikerterhesség és a várandósság alatti húgyúti fertőzés kialakulásának kockázatát is.  
 

11. Obes terhesek esetében a hyperglikaemia, a folsav-, vitamin- és ásványi anyag hiány, valamint 
az ultrahang-diagnosztika nehezítettsége miatt a congenitalis anomáliák előfordulása is 
gyakoribb. A praenatalis mortalitás kétszeres ebben a populációban a normál testsúlyú 
várandósokhoz képest.  
 

12. Túlsúlyos betegeknél a nagy hasi műtétek súlyos szövődményekhez vezethetnek, ezért 
előnyben kell részesíteni a hüvelyi és a laparoscopos műtéteket. Hasi műtétek esetében 
nehézséget okozhat a hasfal vastagsága miatt a megfelelő feltárás, izolálás és a műtéti terület 
megvilágítása. Az önfeltárók alkalmazása javíthatja a műtéti területhez való hozzáférést.               
A gyógyulási hajlam nem mutat különbséget a különböző metszéstípusok (Pfannenstiel 
metszés, medián laparotomia) esetében. 
 

13. Túlsúlyos várandósok esetében a hüvelyi szülés kevesebb szövődménnyel jár a 
császármetszéshez viszonyítva, ugyanakkor az obesitas háromszorosára növeli a 
császármetszés esélyét.  
 

14. Elhízott nők szülése esetén az átlagosan nagyobb magzati súly miatt gyakoribb az elhúzódó 
kitolási szak, a vállelakadás, a hüvely-, illetve a gát sérülése, valamint a hüvelyi szülésbefejező 
műtétek előfordulása.  
 

15. Obes nők császármetszése esetén a sebgyógyulási zavarok: gyulladások, haematomák, 
seromák, hegszétválás, valamint a posztoperatív szövődmények: endometritis, 
coagulopathiák, thromboemboliák, pulmonalis oedema és a halálozás szignifikáns 
emelkedést mutat. Elhízott és túlsúlyos várandósok esetében a császármetszés javallatának 
felállítása előtt a lehetséges szövődmények gondos mérlegelése szükséges.   

 
 Budapest, 2014. augusztus 28. 

 
 

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

Dr. Szigeti Zsanett egyetemi tanársegéd osztályvezető főorvosi kinevezést nyert a veszprémi 
Csolnoky Ferenc Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályára 2014. április 15-től.  
 

Dr. Szijártó János biológus, klinikai biokémikus osztályvezetői kinevezést nyert a Nyírő Gyula 
Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Központi Laboratóriumába                       
2014. szeptember 5-től. 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Veresh Zoltán egyetemi tanársegéd szülészet-nőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 
2014 májusában. 
 
Terhesség és szívbetegség 
 

A II. Terhesség és szívbetegség vitafórumot a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és 
a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika rendezte 2014. szeptember              
12-én a Novotel Budapest Centrumban. A rendezvény fő témája a congenitalis szívfejlődési 
rendellenességben szenvedő várandós nők kardiológiai- és terhesgondozása volt. 
 
Ultrahang továbbképzés 
 

A Philips támogatásával először került megrendezésre Klinikánkon a „1st Trimester Diagnosis Up 
to Date” egész napos ultrahang tanfolyam, mely az első trimeszterben észlelhető fejlődési 
rendellenességek felismeréséről szólt. 
 
Asszisztált Reprodukciós Osztály 
 

Húsz éve alakult meg az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós 
Osztálya. Ebből az alkalomból születésnapi „lombikbébi”- találkozó megrendezésére került sor a 
Klinika tantermében és udvarán. Az elmúlt két évtizedben csaknem 4000 embrióbeültetésből 
közel 1500 gyermek született. 
 
Laparoszkópia 
 

Klinikánkon elvégeztük a 100. laparoszkópos rectum- és/vagy sigmaresectiót colorectalis mélyen 
infiltráló endometriózis miatt. Súlyos szövődmények 6%-ban fordultak elő, ami alacsonyabb a 
nemzetközi irodalomban közölteknél. Tartós vizelet- és székletürítési zavar betegeinknél nem 
lépett fel. 
 
Reproductive Surgery - Focus on Endometriosis 
 

Klinikánkon Reproductive Surgery-Focus on Endometriosis címmel nemzetközi szimpóziumot 
rendezünk 2014. október 17-18. között, amelynek kiemelt meghívott előadói között szerepel  
Prof. Ertan Saridogan, a British Society of Gynaecological Endoscopy elnöke, Prof. Michel 
Müller, az Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Bern igazgatója és Prof. Dan Lebovic, 
University of Wisconsin, School of Medicine and Public Health igazgatója.  
A rendezvényre a http://budapestreproductive.hu honlapon és a helyszínen lehet jelentkezni. 

http://budapestreproductive.hu/
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Megállapítások


1. Az elhízás túlzott zsírraktározással járó állapot, amely növeli a különböző betegségek (szív-, érrendszeri, anyagcsere stb.) előfordulási valószínűségét és csökkenti a várható élettartamot. A kórkép prevalenciája az elmúlt 30 évben folyamatos növekedést mutat a fejlett országokban. A változásban szerepet játszik a magzat kóros méhen belüli fejlődése, a bél mikroflórának változása, a technológiai fejlődés, a táplálkozási szokások változása és több genetikai tényező.


2. A zsír hormontermelő szerv, morbiditás szempontjából elsősorban a visceralis zsírszövet jelent kockázatot (alma típusú elhízás). A derékbőség a visceralis zsírlerakódás jó mutatója, nők esetében a 88 cm feletti derékbőség emelkedett rizikóval jár. Az 5%-ot meghaladó, enyhe testsúlycsökkenés már csökkenti a vérnyomást, javítja a lipid- és vércukorprofilt,  20%-kal csökkenti az obesitással összefüggő halálozást. 


3. A méhtestrák I-es formájának kialakulása összefüggést mutat a táplálkozással. Elhízott betegek esetében a fokozott ösztrogénhatás miatt 2-4-szeres a kockázatnövekedés. A II-es forma nem mutat összefüggést a táplálkozással.


4. A zsírsejtekben az aromatáz enzim hatására ösztrogén képződik, amely a méhnyálkahártya túlburjánzása által a daganat kialakulásának kedvez. 


5. A méhtestrák érettsége (grade), a méhfalba terjedése, a kezelési protokoll, az áttétek és a recidívák gyakorisága nem mutat összefüggést a testsúllyal. Az elhízott betegek esetében rosszabb az életminőség és gyakoribb a halálozás, ami az általános egészségi állapotra és a társbetegségekre vezethető vissza.


6. Az obesitas közel háromszorosára növelheti a meddőség relatív kockázatát. A testsúly megtermékenyülésre és beágyazódásra gyakorolt kedvezőtlen hatásának módja nem egyértelmű. Az obesitas az inzulin-rezisztencia fokozása révén hyperinzulinaemiához vezet, amely az ovariális androgéntermelést fokozza és az SHBG-termelést csökkenti. Ezek a hormonális változások follicularis atréziához és oligo-anovulatióhoz vezetnek.


7. Obes betegek esetében végzett IVF során, növekszik a petefészek stimuláció hossza, emelkedik a gonadotropin-igény, gyakoribb a gyenge válasz, és csökken a terhességi arány. 


8. Túlsúlyos és elhízott nők hormonális fogamzásgátlása a gyakoribb társbetegségek és a mellékhatások magasabb kockázata miatt gondos mérlegelést igényel. A kombinált hormonális fogamzásgátlóknak nincsen testsúlyra gyakorolt hatása, ugyanakkor a csak gesztagén tartalmú fogamzásgátlók szignifikáns testsúlynövekedést okozhatnak. 


9. Túlsúlyos betegek esetében a legalacsonyabb dózisú, hatásos hormonkombinációt kell alkalmazni. Csökkent libidó és kifejezett ösztrogén dominancia mellett nagyobb antiösztrogén, ismétlődő vérzészavarok esetén pedig nagyobb ösztrogéntartalmú kombináció javasolt. 40 kg/m2 feletti BMI, metabolikus szindróma, kórelőzményben szereplő thrombosis, rosszindulatú daganat, cholelithiasis és egyéb emelkedett rizikót hordozó társbetegségek esetén a nem hormonális fogamzásgátló módszerek részesítendők előnyben.


10. Nagyobb testtömegindex esetén a hypertonia valamennyi formája magasabb előfordulási gyakoriságot mutat. Az obesitas önmagában is növeli a praeeclampsia esélyét. 5-7 kg-os testsúlynövekedés kétszeres praeeclampsia kockázatot jelent. Az obesitas továbbá szignifikánsan növeli a gesztációs diabetes, a koraszülés, a terminustúllépés, a dizygóta ikerterhesség és a várandósság alatti húgyúti fertőzés kialakulásának kockázatát is. 


11. Obes terhesek esetében a hyperglikaemia, a folsav-, vitamin- és ásványi anyag hiány, valamint az ultrahang-diagnosztika nehezítettsége miatt a congenitalis anomáliák előfordulása is gyakoribb. A praenatalis mortalitás kétszeres ebben a populációban a normál testsúlyú várandósokhoz képest. 


12. Túlsúlyos betegeknél a nagy hasi műtétek súlyos szövődményekhez vezethetnek, ezért előnyben kell részesíteni a hüvelyi és a laparoscopos műtéteket. Hasi műtétek esetében nehézséget okozhat a hasfal vastagsága miatt a megfelelő feltárás, izolálás és a műtéti terület megvilágítása. Az önfeltárók alkalmazása javíthatja a műtéti területhez való hozzáférést.               A gyógyulási hajlam nem mutat különbséget a különböző metszéstípusok (Pfannenstiel metszés, medián laparotomia) esetében.


13. Túlsúlyos várandósok esetében a hüvelyi szülés kevesebb szövődménnyel jár a császármetszéshez viszonyítva, ugyanakkor az obesitas háromszorosára növeli a császármetszés esélyét. 


14. Elhízott nők szülése esetén az átlagosan nagyobb magzati súly miatt gyakoribb az elhúzódó kitolási szak, a vállelakadás, a hüvely-, illetve a gát sérülése, valamint a hüvelyi szülésbefejező műtétek előfordulása. 


15. Obes nők császármetszése esetén a sebgyógyulási zavarok: gyulladások, haematomák, seromák, hegszétválás, valamint a posztoperatív szövődmények: endometritis, coagulopathiák, thromboemboliák, pulmonalis oedema és a halálozás szignifikáns emelkedést mutat. Elhízott és túlsúlyos várandósok esetében a császármetszés javallatának felállítása előtt a lehetséges szövődmények gondos mérlegelése szükséges.  



Budapest, 2014. augusztus 28.







Dr. Rigó János egyetemi tanár








    a Semmelweis Egyetem






         I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója

Tájékoztató, hírek 


Osztályvezető főorvosi kinevezés

Dr. Szigeti Zsanett egyetemi tanársegéd osztályvezető főorvosi kinevezést nyert a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályára 2014. április 15-től. 

Dr. Szijártó János biológus, klinikai biokémikus osztályvezetői kinevezést nyert a Nyírő Gyula Kórház Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Központi Laboratóriumába                       2014. szeptember 5-től.


Szakvizsga

Dr. Veresh Zoltán egyetemi tanársegéd szülészet-nőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2014 májusában.


Terhesség és szívbetegség

A II. Terhesség és szívbetegség vitafórumot a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet és a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika rendezte 2014. szeptember              12-én a Novotel Budapest Centrumban. A rendezvény fő témája a congenitalis szívfejlődési rendellenességben szenvedő várandós nők kardiológiai- és terhesgondozása volt.


Ultrahang továbbképzés

A Philips támogatásával először került megrendezésre Klinikánkon a „1st Trimester Diagnosis Up to Date” egész napos ultrahang tanfolyam, mely az első trimeszterben észlelhető fejlődési rendellenességek felismeréséről szólt.


Asszisztált Reprodukciós Osztály

Húsz éve alakult meg az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztálya. Ebből az alkalomból születésnapi „lombikbébi”- találkozó megrendezésére került sor a Klinika tantermében és udvarán. Az elmúlt két évtizedben csaknem 4000 embrióbeültetésből közel 1500 gyermek született.


Laparoszkópia

Klinikánkon elvégeztük a 100. laparoszkópos rectum- és/vagy sigmaresectiót colorectalis mélyen infiltráló endometriózis miatt. Súlyos szövődmények 6%-ban fordultak elő, ami alacsonyabb a nemzetközi irodalomban közölteknél. Tartós vizelet- és székletürítési zavar betegeinknél nem lépett fel.


Reproductive Surgery - Focus on Endometriosis

Klinikánkon Reproductive Surgery-Focus on Endometriosis címmel nemzetközi szimpóziumot rendezünk 2014. október 17-18. között, amelynek kiemelt meghívott előadói között szerepel  Prof. Ertan Saridogan, a British Society of Gynaecological Endoscopy elnöke, Prof. Michel Müller, az Universitätsklinik für Frauenheilkunde, Bern igazgatója és Prof. Dan Lebovic, University of Wisconsin, School of Medicine and Public Health igazgatója. 

A rendezvényre a http://budapestreproductive.hu honlapon és a helyszínen lehet jelentkezni.
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