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A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos  
és szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
Tisztelt Kollegák és Kolleganők! 
 
 
Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora és Wayne Spittle, a Samsung 
Healthcare ügyvezető alelnöke szándéknyilatkozatot írt alá a Semmelweis Egyetemen 
tervezett Samsung Healthcare Oktatási Központ létrehozásával kapcsolatban                  
2015. október 14-én. Ezt követően ünnepség keretében a Samsung egy UGEO 
WS80A ELITE típusú prémium kategóriájú, nagy teljesítményű ultrahangkészüléket 
telepített az I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Ultrahang Laboratóriumába.                 
A következő lépésben a Radiológiai Klinikán RS80A típusú ultrahangkészülék kerül 
telepítésre. Az átadáson jelen volt Magyar Levente, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium gazdasági diplomáciáért felelős államtitkára, Lee Woochul, a 
Koreai Köztársaság Nagykövetsége tanácsosa, Wayne Spittle, a Samsung Healthcare 
ügyvezető alelnöke. A fenti vendégek üdvözölték a Semmelweis Egyetem és a 
Samsung együttműködését, majd Dr. Rigó János és Dr. Bérczi Viktor klinikaigazgató 
professzorok köszönték meg a Samsung támogatását. A kollaboráció keretében a 
jövőben rendszeres nemzetközi ultrahang tanfolyamok kerülnek megrendezésre, 
melyre a külföldi vendégek mellett szeretettel várjuk a hazai kollegákat is. 
 
Budapest, 2015. október 16.  

 
 
 
 

 
Dr. Rigó János  

egyetemi tanár, igazgató 
az MTA doktora 
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Megállapítások 
 

1. A polycystás ovarium szindróma (PCOS) egy metabolikus és endokrin eltérésekkel járó tünetegyüttes. 
Előfordulási gyakorisága 6-10%. Az Egyesült Államokban 60%-ban elhízással társul, Európában a 
PCOS és az obesitas társulása ritkább. 
 

2. Népegészségügyi jelentőségét az adja, hogy a PCOS-ban szenvedő nőknél a metabolikus szindróma 
relatív kockázata 2-3-szoros, hypertonia 2,5-szor, diabetes mellitus 3-7-szer, coronaria-betegség és 
stroke 1-2-szer gyakrabban fordul elő. 

 

3. A PCOS a metabolikus hatásai miatt egész életen át tart, legjelentősebb kockázati tényezője a 
hyperandrogenaemia és annak következményei. Fennállása alatt számolni kell meddőségi, 
kardiovaszkuláris, onkológiai és kozmetikai következményekkel. 

 

4. A PCOS diagnosztikai kritériumait a 2003-as rotterdami konszenzus konferencia állapította meg:              
(1) oligo-amenorhoea és/vagy anovulatio, (2) hyperandrogenaemia klinikai vagy biokémiai jelei,                  
(3) ultrahangvizsgálattal polycystás ovariumok láthatók (a tunica albuginea alatt 12-nél több 2-7 mm 
átmérőjű tömlő). Amennyiben a 3 kritérium közül kettő igazolható, a PCOS diagnózisa felállítható. 

 

5. 2006-tól a hyperandrogenaemia klinikai vagy biokémiai jeleinek megléte elengedhetetlenül szükséges a 
diagnózis felállításához. 

 

6. 2011-től a PCOS négy fenotípusát különítjük el. Az „A” vagy klasszikus típus esetén mindhárom 
diagnosztikus kritérium fennáll, gyakorisága 44-65%. „B” fenotípus esetén hyperandrogenaemia mellet 
anovulatio áll fenn, előfordulása 8-33%. „C” fenotípus esetén a hyperandrogenaemia polycystás 
ovariumok ultrahangképével jár együtt, gyakorisága 3-29%. A „D” fenotípusban anovulatio 
kombinálódik polycystás ovariumokkal. Ez utóbbi 0-23%-ban fordul elő, sokan nem tartják                 
PCOS-nak. 

 

7. A PCOS diagnózisának felállításához a szekunder hyperandrogenaemia egyéb okait (nem klasszikus 
congenitalis adrenalis hyperplasia, androgéntermelő tumorok, Cushing-szindróma, acanthosis 
nigricans, exogén androgénhatás stb.) ki kell zárni. 
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8. A PCOS gondozása során elsődleges az életmód-kezelés, mely étrendi tanácsokat, rendszeres 

testmozgást, illetve testsúly-kontrollt foglal magába. 
 

9. A gyógyszeres kezelés stratégiáját a gyermekvállalási szándék határozza meg. Terhesség iránti vágy 
esetén, amennyiben anovulatio igazolható, ovulatio-indukciós kezelés javasolt. Az anovulatio 
diagnózisa a fennálló oligo-amenorrhoea alapján, a lutealis fázisban végzett progeszteron-szint 
meghatározással, LH-teszt alkalmazásával, illetve ultrahangos folliculometriával vagy hőmérőzéssel 
állítható fel. 

 

10.  Az ovulatio-indukció során az életmód-váltás mellett az elsőként választandó szer a clomiphen-citrát 
alkalmazása, mely egy szelektív ösztrogén-receptor modulátor (SERM), segítségével 55-70%-os 
kumulatív terhességi arány érhető el. Dózisa a ciklus 5. napjától 5 napon át 50 mg, 100 mg, majd                  
150 mg, 2-3 ciklusonként emelve. Gyakori mellékhatása a hangulatingadozás (60-80%), a hőhullámok 
(10%), az emlők érzékenysége (2-5%), látászavar (<2%), ikerterhesség (7-8%), súlyos ovarialis 
hyperstimulatio, illetve 12 ciklusnál hosszabb alkalmazás esetén a borderline petefészektumorok 
gyakorisága nőhet. 

 

11. A clomiphen-citráttal történő ovulatio-indukció sikertelenség esetén kombinálható metforminnal, 
inozitollal, dexamethasonnal, illetve aromatáz-inhibitorral (letrozole) is. 

 

12. Amennyiben a clomiphen-citráttal végzett ovulatio-indukció sikertelen, gonadotropinok alkalmazása, 
illetve az ovariumok laparoszkópos drillingje, végső esetben asszisztált reprodukciós technikák 
alkalmazása jön szóba. 

 

13. Nem elhízott betegek esetén (<30 kg/m2) a metformin önmagában, első vonalbeli szerként is 
alkalmazható ovulatio-indukcióra, elhízott betegek esetén a clomiphen-citráttal kombinációban. 

 

14. Amennyiben a beteg nem kíván terhességet vállalni, a PCOS gyógyszeres kezelésének célja a 
hyperandrogenaemia tüneteinek csökkentése. Ennek gyógyszeres lehetőségei a kombinált hormonális 
fogamzásgátlók alkalmazása, antiandrogének, glükokortikoidok, illetve GnRH-analógok adása, illetve 
kombinált gyógyszeres terápia. Végezhető átmeneti vagy végleges szőrzeteltávolítás is. 

 

15. A PCOS gyógyszeres kezelésének másik fontos célja az endometrium védelme is, mely történhet 
kombinált hormonális fogamzásgátlók alkalmazásával, gesztagének ciklikus adásával, illetve gesztagént 
felszabadító intrauterin eszköz alkalmazásával. 

 

16. A PCOS kezelésében szerepe lehet a D-vitaminnak, az inozitolnak, a melatoninnak és egyéb alternatív 
gyógymódoknak. 

 

17. A korai spontán vetélés kockázata nagyobb a PCO szindrómás várandósokban, főleg elhízás esetén 
nagyobb a gestatiós diabetes mellitus, illetve az egyéb cukoranyagcsere-zavarok kockázata. 

 

18. PCO szindrómás terhesekben nagyobb a korai spontán vetélés kockázata is. 
 

19. PCOS esetén gyakrabban fordul elő depresszió, bipoláris zavar, szorongás, valamint evés- és 
alvászavar is. 

 

20.  A PCOS a méhtestrák fontos kockázati tényezője. 

 
Budapest, 2015. november 9. 

 
 

      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
             I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
 
ISSHP European Congress 2015 
 

Nagy sikerrel került megrendezésre az International Society for the Study of 
Hypertension in Pregnancy (ISSHP) 2015. évi Európai Kongresszusa Budapesten.    
A konferencia elnöke Dr. Rigó János egyetemi tanár volt, a rendezvény helyi 
szervezőbizottságát az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tagjai alkották.        
A hagyományoknak megfelelően a kongresszust megelőző napon a szülésznők egész 
napos továbbképző tanfolyam során hallhattak előadásokat a praeeclampsia korszerű 
diagnózisáról és kezeléséről. Ezt követően a háromnapos tudományos konferencián 
párhuzamos szekciókban zajló magas színvonalú előadások mellett poszterek 
számoltak be a terhességi hipertóniákkal kapcsolatos legújabb elméleti és klinikai 
kutatásokról. A résztvevők 31 országból érkeztek, csaknem valamennyi földrészről 
(Európából, Ausztráliából, Ázsiából, Észak- és Dél-Amerikából). A kongresszus 
először került megrendezésre kelet-európai országban, melynek célja az ISSHP és a 
régió országai közötti kapcsolatfelvétel volt. A kongresszus ebből a szempontból is 
sikeres volt, mivel az előadók 20%-a kelet-európai országból érkezett.                              
Az interdiszciplináris kongresszuson a szülész-nőgyógyászokon kívül a terhességi 
magas vérnyomással foglalkozó nefrológusok, genetikusok, immunológusok, 
kardiológusok is részt vettek. A fiatal kutatók között két hazai kolléga külön 
elismerésben részesült. Dr. Héjja Hajnalka „Oxidative stress in preeclampsia”című 
előadásával II. díjat, míg Dr. Kovács Árpád Ferenc „Target cells of pregnancy-
associated extracellular vesicles” című poszterével III. díjat nyert. Mindketten a 
Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet és az                              
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika közös kutatócsoportjának a tagjai.                      
A Kongresszust több jó hangulatú társasági program színesítette, melyeken baráti 
kapcsolatok kiépítésére is adódott lehetőség. Az ISSHP Európai Kongresszusa       
2017-ben Berlinben kerül megrendezésre.  
 
Kitüntetés 
 

Dr. Nagy Gyula Richárd egyetemi adjunktus 2015-ben elnyerte az „Egon and Ann 
Diczfalusy Foundation 9th Diczfalusy Young Scientist Award” kitüntetést.                    
A díj átadására ezúttal Szerbiában, Novi Sadon került sor, melynek kapcsán a 
kitüntetett „Lower risk for Down syndrome associated with longer oral 
contraceptive use” címmel tartott előadást. Az elmúlt öt évben immár másodszor 
részesült klinikánk munkatársa a rangos díjban, amit nemzetközi kuratórium ítél oda. 
Dr. Molvarec Attila egyetemi adjunktus 2012-ben kapta meg az elismerést.  
 


