
 
 
 
 
 
2015; 5 (3): 9-12.   
 
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos  
és szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
 
Kedves Rezidens és Szakorvosjelölt Kollegák! 
 
 
Ebben az évben ismét elindítjuk a két éve már sikeresen megrendezett szakmai 
továbbképző tanfolyamunkat rezidensek és szakorvosjelöltek részére.                                 
A foglalkozások célja ezúttal is a tananyagon kívüli, a gyakorlatban közvetlenül 
felhasználható ismeretek átadása. Az előadásokat a Klinika munkatársai tartják.                      
A tanfolyam első foglalkozása 2015. október 2-án 12.15-kor a Klinika könyvtárában 
kerül megrendezésre. Részletes tájékoztatást a témakörökről és a rendezvény 
időpontjával kapcsolatban a Klinika titkárságán lehet kapni. 
A klinikán dolgozó rezidenseken kívül más kórházak szakvizsgára készülő kollegáit is 
szívesen látjuk.  
 
 
Budapest, 2015. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rigó János 
 egyetemi tanár, igazgató, 

az MTA doktora 
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Megállapítások 

 
1. A hypoxia kórosan alacsony oxigénkínálatot jelent a szövetekben, szervekben. Hypoxaemia 

esetén a vér parciális oxigén-tenziója csökken. Az asphyxia a hypoxia, a hypercapnia és az 
acidosis együttese.  
 

2. Akut hypoxia: hirtelen – 4 órán belül, szubakut hypoxia: 4-6 óra – néhány nap alatt, krónikus 
hypoxia: több nap – hetek alatt jön létre. Az uteroplacentaris és magzati vérkeringés, valamint 
magzati növekedési retardáció esetén az ultrahangvizsgálat a krónikus hypoxia felismerésében 
segítséget nyújthat. 
 

3. Krónikus magzati hypoxián olyan állapotot értünk, amikor a gázcsere zavara következtében 
tartósan elégtelen szöveti oxigenizáció alakul ki a méhen belüli fejlődés során, amelynek 
következményeként beavatkozás nélkül a magzat méhen belül elhalhat. 
 

4. Az ante- és subpartum magzati monitorizálás jelenlegi „gold standard”-ja a CTG. Előnye a 
magas szenzitivitás, a folyamatos regisztráció lehetősége és a dokumentálhatóság. Hátránya az 
alacsony specificitás, a szubjektív értékelés és a hatására megfigyelhető emelkedő 
császátrmetszés frekvencia. 
 

5. A CTG hasznos lehet, amennyiben megfelelő felkészültséggel vizsgáljuk a görbéket, ha 
ismerjük a módszer korlátait, ha a CTG-görbét a klinikai képpel együtt értékeljük, ha kétségek 
esetén kiegészítő vizsgálati módszereket alkalmazunk. 
 

6. Normál CTG-görbe estén 98%-ban nincs acidosis, a köldökvér pH >7,15. Kóros CTG-görbe 
esetén kb. 20-25% az esély, hogy az újszülött acidotikus. A CTG-görbe értékelése során a jogi 
következményektől való félelem egyre inkább előtérbe került, mindeközben fontos 
megemlíteni, hogy a CTG értékelése szubjektív és számtalan tényező befolyásolja. A CTG-
görbe nem specifikus: fejlődési rendellenesség, már meglévő agykárosodás, oxytocin 
alkalmazása, epidurális érzéstelenítés is befolyásolja. 
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7. A CTG mellett alternatív megoldás lehet a magzati fejbőr-vérből történő pH meghatározás, 
mely diagnosztikus és objektív, de időszakos eredményt adó, invazív vizsgálat technikai 
nehézségekkel, s gyakorlott mintavevőt igényel.  

 

8. A magzati pulzoximetria is szóba jön, mint alternatív vizsgálat, mely folyamatos, nem-invazív 
észlelést tesz lehetővé, egyszerű és objektív módszer. Hátránya, hogy költséges, a 
császármetszések számát nem csökkenti, és a szenzor elmozdulása problémát jelent, valamint 
számos esetben nem használható (pl. placenta previa, chorioamnionitis, fekvési 
rendellenességek, álló burok, 36 hetes kornál fiatalabb terhesség, stb.).  
 

9. A STAN módszer a magzati EKG ST szakaszának computerizált “real-time” analízisén és a 
magzati szívfrekvencia értelmezésén alapul, melynek segítségével meghatározhatjuk a 
mycardium oxigénhiányhoz való intrapartum adaptációját. A módszer “diagnosztikus mankó”; 
a STAN nem váltja ki a CTG-t, hiszen annak korrekt ismerete nélkülözhetetlen.                             
Az ST eseményeket értékelni csak a CTG-vel szimultán szabad. A pozitív hatásai csak akkor 
mutatkoznak meg, ha burokrepesztést követően kezdjük alkalmazni, nem pedig akkor, amikor 
a szívhang már elromlott. 
 

10. A perinatológia egyik legjelentősebb kihívása a perinatális agykárosodás diagnosztikája, 
terápiája. Korai következménye a hypoxiás-ischaemiás encephalopathia többszervi 
elégtelenséggel, késői következménye cerebrális paresis. 
  

11. A perinatális agykárosodás 85-90%-a már szülés előtt kialakul mindössze 10-15%-ban áll a 
szülés alatti történés a hátterében. 
 

12. A cerebrális paresis gyakorisága 2-4/1000 élve született újszülött. Az 1000 gr-nál kisebb 
születési súllyal született koraszülöttek esetében 10-15% az előfordulási gyakoriság. 
 

13. A cerebrális paresist a következő tünetek jellemezhetik: tartási és mozgási eltérések, korai 
tónuszavarok (centrális spasticitás vagy hypotonia, dystonia), ataxia, dyskenesis, epilepsia, 
észlelési, érzékelési zavarok, mentális retardáció, figyelem- és tanulási zavar. 
 

14.  Fontos tudni, hogy a cerebrális paresis nemcsak asphyxia következményeként alakulhat ki. Az 
agy fejlődését károsító egyéb kórkép is okozhatja pl. genetikai kórkép, stroke, fejlődési 
rendellenesség, anyagcsere betegség, súlyos fertőzés. 
 

15. A cerebrális paresis kórjóslata a korai és individuális hosszútávú fejlesztő terápiák mellett is 
eltérő. 

 

 
Budapest, 2015. július 10. 

 
 

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

Virginia Apgar díj 
 

Dr. Harmath Ágnes egyetemi adjunktust a perinatológai területén végzett kiemelkedő 
tevékenységéért a Szülészeti és Perinatológia Aneszteziológiai Társaság Virginia Apgar díjjal 
tüntette ki 2015 áprilisában. 
 
Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díj 
 

Dr. Bokor Attila, Dr. Brubel Réka, Dr. Lukovich Péter, Dr. Rigó János: Mélyen infiltráló 
colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris laparoszkópos műtétek során szerzett 
tapasztalataink című közleményét az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége 
Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díjjal jutalmazta. 
 
MTA doktori fokozatszerzés 
 

Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatárs MTA doktori disszertációját sikeresen védte meg                
2015 júniusában. 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Toldi Gergely gyermekgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2015 júniusában.  
 
Megújult szülőszoba 
 

Átadásra került Klinikánk megújult szülőszobai részlege, melyben különböző alternatív 
lehetőségek könnyítik a szülőnők vajúdását, szülését. Adottak a vízben és a szülőszéken történő 
szülés feltételei. A szülőszobákban bordásfalak, „fitball” labdák állnak a szülőnők rendelkezésére és 
biztosított a vajúdás alatti aromaterápia is. Mindemellett felújításra került a szülőszobai részleghez 
tartozó műtő, ahol a császármetszések történnek. 
 
ISSHP European Congress 2015 
 

ISSHP European Congress 2015-höz kapcsolódó, szülésznők és védőnők részére megrendezésre 
kerülő „A terhességi hypertoniák kórismézése, kezelése és gondozása, különös tekintettel a 
praeeclampsiára” című továbbképzés pontértéke 17 pont. A tanfolyam időpontja                                
2015. szeptember 23-án 9-15 óra, helyszíne a Magyarság Háza a Budai Vár területén.                     
Regisztrálni a www.euroisshp2015.com honlapon vagy Révhegyi Zoltánnál                                      
(telefon: 06-1-429-0146 Congressline Kft.) lehet.  
A kongresszust az EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical 
Education) 15 ponttal akkreditálta Brüsszelben, amit a hazai továbbképző központok is 
elfogadnak. 

http://www.euroisshp2015.com/
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Megállapítások

1. A hypoxia kórosan alacsony oxigénkínálatot jelent a szövetekben, szervekben. Hypoxaemia esetén a vér parciális oxigén-tenziója csökken. Az asphyxia a hypoxia, a hypercapnia és az acidosis együttese. 

2. Akut hypoxia: hirtelen – 4 órán belül, szubakut hypoxia: 4-6 óra – néhány nap alatt, krónikus hypoxia: több nap – hetek alatt jön létre. Az uteroplacentaris és magzati vérkeringés, valamint magzati növekedési retardáció esetén az ultrahangvizsgálat a krónikus hypoxia felismerésében segítséget nyújthat.

3. Krónikus magzati hypoxián olyan állapotot értünk, amikor a gázcsere zavara következtében tartósan elégtelen szöveti oxigenizáció alakul ki a méhen belüli fejlődés során, amelynek következményeként beavatkozás nélkül a magzat méhen belül elhalhat.

4. Az ante- és subpartum magzati monitorizálás jelenlegi „gold standard”-ja a CTG. Előnye a magas szenzitivitás, a folyamatos regisztráció lehetősége és a dokumentálhatóság. Hátránya az alacsony specificitás, a szubjektív értékelés és a hatására megfigyelhető emelkedő császátrmetszés frekvencia.

5. A CTG hasznos lehet, amennyiben megfelelő felkészültséggel vizsgáljuk a görbéket, ha ismerjük a módszer korlátait, ha a CTG-görbét a klinikai képpel együtt értékeljük, ha kétségek esetén kiegészítő vizsgálati módszereket alkalmazunk.

6. Normál CTG-görbe estén 98%-ban nincs acidosis, a köldökvér pH >7,15. Kóros CTG-görbe esetén kb. 20-25% az esély, hogy az újszülött acidotikus. A CTG-görbe értékelése során a jogi következményektől való félelem egyre inkább előtérbe került, mindeközben fontos megemlíteni, hogy a CTG értékelése szubjektív és számtalan tényező befolyásolja. A CTG-görbe nem specifikus: fejlődési rendellenesség, már meglévő agykárosodás, oxytocin alkalmazása, epidurális érzéstelenítés is befolyásolja.

7. A CTG mellett alternatív megoldás lehet a magzati fejbőr-vérből történő pH meghatározás, mely diagnosztikus és objektív, de időszakos eredményt adó, invazív vizsgálat technikai nehézségekkel, s gyakorlott mintavevőt igényel. 

8. A magzati pulzoximetria is szóba jön, mint alternatív vizsgálat, mely folyamatos, nem-invazív észlelést tesz lehetővé, egyszerű és objektív módszer. Hátránya, hogy költséges, a császármetszések számát nem csökkenti, és a szenzor elmozdulása problémát jelent, valamint számos esetben nem használható (pl. placenta previa, chorioamnionitis, fekvési rendellenességek, álló burok, 36 hetes kornál fiatalabb terhesség, stb.). 

9. A STAN módszer a magzati EKG ST szakaszának computerizált “real-time” analízisén és a magzati szívfrekvencia értelmezésén alapul, melynek segítségével meghatározhatjuk a mycardium oxigénhiányhoz való intrapartum adaptációját. A módszer “diagnosztikus mankó”; a STAN nem váltja ki a CTG-t, hiszen annak korrekt ismerete nélkülözhetetlen.                             Az ST eseményeket értékelni csak a CTG-vel szimultán szabad. A pozitív hatásai csak akkor mutatkoznak meg, ha burokrepesztést követően kezdjük alkalmazni, nem pedig akkor, amikor a szívhang már elromlott.

10. A perinatológia egyik legjelentősebb kihívása a perinatális agykárosodás diagnosztikája, terápiája. Korai következménye a hypoxiás-ischaemiás encephalopathia többszervi elégtelenséggel, késői következménye cerebrális paresis.

11. A perinatális agykárosodás 85-90%-a már szülés előtt kialakul mindössze 10-15%-ban áll a szülés alatti történés a hátterében.

12. A cerebrális paresis gyakorisága 2-4/1000 élve született újszülött. Az 1000 gr-nál kisebb születési súllyal született koraszülöttek esetében 10-15% az előfordulási gyakoriság.

13. A cerebrális paresist a következő tünetek jellemezhetik: tartási és mozgási eltérések, korai tónuszavarok (centrális spasticitás vagy hypotonia, dystonia), ataxia, dyskenesis, epilepsia, észlelési, érzékelési zavarok, mentális retardáció, figyelem- és tanulási zavar.

14.  Fontos tudni, hogy a cerebrális paresis nemcsak asphyxia következményeként alakulhat ki. Az agy fejlődését károsító egyéb kórkép is okozhatja pl. genetikai kórkép, stroke, fejlődési rendellenesség, anyagcsere betegség, súlyos fertőzés.

15. A cerebrális paresis kórjóslata a korai és individuális hosszútávú fejlesztő terápiák mellett is eltérő.


Budapest, 2015. július 10.
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Tájékoztató, hírek 


Virginia Apgar díj

Dr. Harmath Ágnes egyetemi adjunktust a perinatológai területén végzett kiemelkedő tevékenységéért a Szülészeti és Perinatológia Aneszteziológiai Társaság Virginia Apgar díjjal tüntette ki 2015 áprilisában.

Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos díj

Dr. Bokor Attila, Dr. Brubel Réka, Dr. Lukovich Péter, Dr. Rigó János: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris laparoszkópos műtétek során szerzett tapasztalataink című közleményét az Orvosi Hetilap Szerkesztőbizottsága és Szerkesztősége Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos-díjjal jutalmazta.

MTA doktori fokozatszerzés

Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatárs MTA doktori disszertációját sikeresen védte meg                2015 júniusában.

Szakvizsga

Dr. Toldi Gergely gyermekgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2015 júniusában. 

Megújult szülőszoba

Átadásra került Klinikánk megújult szülőszobai részlege, melyben különböző alternatív lehetőségek könnyítik a szülőnők vajúdását, szülését. Adottak a vízben és a szülőszéken történő szülés feltételei. A szülőszobákban bordásfalak, „fitball” labdák állnak a szülőnők rendelkezésére és biztosított a vajúdás alatti aromaterápia is. Mindemellett felújításra került a szülőszobai részleghez tartozó műtő, ahol a császármetszések történnek.

ISSHP European Congress 2015

ISSHP European Congress 2015-höz kapcsolódó, szülésznők és védőnők részére megrendezésre kerülő „A terhességi hypertoniák kórismézése, kezelése és gondozása, különös tekintettel a praeeclampsiára” című továbbképzés pontértéke 17 pont. A tanfolyam időpontja                                2015. szeptember 23-án 9-15 óra, helyszíne a Magyarság Háza a Budai Vár területén.                     Regisztrálni a www.euroisshp2015.com honlapon vagy Révhegyi Zoltánnál                                      (telefon: 06-1-429-0146 Congressline Kft.) lehet. 


A kongresszust az EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medical Education) 15 ponttal akkreditálta Brüsszelben, amit a hazai továbbképző központok is elfogadnak.
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