
 
 
 
 
 
2011; 1 (2): 5-10. 
 
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és szakmai 
továbbképző hírlevele 
 
 
Tisztelt Kolléganők és Kollégák! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy klinikánk munkatársai által szerkesztett két 
szakkönyv jelent meg az elmúlt hónapokban a Semmelweis Kiadó gondozásában. 
Hajdú Júlia „Perinatális kardiológiai diagnosztika és terápia” című könyve a 
magzati szívfejlődési rendellenességek és szívműködési zavarok korszerű 
praenatalis diagnosztikáját és kezelését foglalja össze. A kötet az első magyar 
nyelven megjelenő magzati echokardiográfiával foglalkozó szakkönyv.               
Nagy Bálint, Lázár Levente, Rigó János Jr. „Praenatalis molekuláris genetika” 
című könyve a szülészeti gyakorlatban leggyakrabban előforduló genetikai 
betegségeket és azok molekuláris biológiai vizsgálatait, praenatalis diagnosztikáját 
mutatja be.  
Mindkét kézikönyv fontos gyakorlati útmutató a terhesgondozással foglalkozó 
szülész-nőgyógyászok számára. A szakkönyvek a Semmelweis Egyetem 
Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének aulájában, a Semmelweis Kiadó boltjában 
hagyományos és elektronikus könyv formában is beszerezhetők.  
A Semmelweis Fórum 3. rendezvényén a Semmelweis Kiadó pultjánál a 
Klinikánk tantermének előterében is megvásárolhatók. 
 
Budapest, 2011. szeptember 1.  
 
 
 
 
            Dr. Rigó János 
     egyetemi tanár, igazgató, 
       az MTA doktora 
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Megállapítások 
 

1. Az élve született újszülöttek között 8/1000 újszülött eséllyel kell szívfejlődési 
 rendellenességre számítani, mely esetek 50%-ában az elváltozás súlyos. Utóbbi 
 esetekben speciális kezelésre, sürgős szívkatéteres vagy sebészi beavatkozásra van 
 szükség. 
 

2. A terhesgondozás során fel kell ismerni a szívfejlődési rendellenességek 
 szempontjából magas kockázati csoportba tartozó eseteket. Magas a szívfejlődési 
 rendellenesség rizikója terhelő kardiális kórelőzmény (anyánál, előző gyermeknél, 
 másodfokú rokonnál előforduló szívfejlődési rendellenesség) esetén, diabetes 
 mellitus, 40 év feletti életkor, teratogén hatások (gyógyszerek, vírusfertőzés) 
 fennállásakor, az első ultrahangszűrésnél kimutatott 2,5 mm-nél vastagabb nyaki 
 redő, magzati aritmia, kóros magzati szívkonfiguráció, poly- vagy oligohydramion 
 és nem placentáris eredetű magzati növekedési rendellenesség valamint hydrops 
 jelenlétekor. Ezekben az esetekben magzati echocardiográfiás vizsgálat végzése 
 javasolt. 
 

3. Az ultrahangtechnika fejlődése lehetővé teszi a 12-14. terhességi héttől megfelelő 
 felkészültség esetén egyes szívfejlődési rendellenességek (pl. dextrocardia, 
 univentricularis szív, nagyér-transpositio, pitvar-kamrai billentyűk atresiája, aorta 
 vagy arteria pulmonalis atresia a súlyos pitvar-kamrai septum defectus és a súlyos 
 billentyűfejlődési rendellenességek) felismerését. A súlyos szívfejlődési 
 rendellenességek legnagyobb része csak a 18-20. terhességi héttől zárható ki.  
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4. A második rutin ultrahangvizsgálat (18-20. hét között) része a szívfejlődési 
 rendellenességek szűrése, melynek alapvizsgálata az úgynevezett négyüreges sík és 
 a nagyerek kiáramlási síkjának vizsgálata. 
 

5. Amennyiben szívfejlődési rendellenesség miatt terhességmegszakításra kerül sor, a 
 fetopathológiai vizsgálat alapvető a szívfejlődési rendellenesség pontos 
 feltárásában, a társuló malformátiók felismerésében. A vizsgálat során alkalmazott 
 kiegészítő, modern molekuláris genetikai módszerek lehetővé teszik a kóreredet 
 és az esetleges ismétlődési kockázat megállapítását.  
 

6. Igazolt magzati szívfejlődési rendellenesség esetén, a magzati állapot szoros 
 ellenőrzése szükséges, méhen belüli elhalás fokozott kockázata miatt. A 32. 
 terhességi hét előtt a terhesség befejezése csak életveszélyes magzati állapotban 
 (magzati keringési rendellenesség, hydrops, kóros CTG) jön szóba, a szülők 
 részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatását követően. A 32. terhességi hét után a 
 szoros CTG ellenőrzés, a magzatmozgás számolás, a flowmetria, a biometriai 
 vizsgálat fontos része a terhesgondozásnak. A 37. terhességi hét után 
 megfontolandó az anya hospitalizációja.  
 

7. Minden súlyos magzati szívfejlődési rendellenesség perinatális centrumban való 
 szülést indokol. A „ductus dependens” szívfejlődési rendellenességek (pl. 
 pulmonalis atresia, kritikus pulmonalis stenosis, aorta atresia, kritikus aorta 
 stenosis, mitralis atresia, nagyér-transpositio) gyermekszívsebészeti 
 osztályhoz közeli szülést tesz szükségessé.  
 

8. Császármetszés javasolt, ha a praenatalis diagnózis alapján a szülést követő 
 időszakban nagy valószínűséggel motoros szívműtétre kerül sor, mivel így 
 elkerülhető az intracraniális vérzés kialakulása. 
 

9. Minden praenatalisan felmerült szívfejlődési rendellenesség gyermekkardiológiai 
 vizsgálatot tesz szükségessé a megszületést követően. 

 

10. Az egyszerű szívfejlődési rendellenességek (pitvari sövényhiány, kamrai 
 sövényhiány nyitott Botallo-vezeték stb.) műtéti kezelése során az intra- és 
 posztoperatív halálozás alacsony, a túlélés várható időtartama, valamint a beteg 
 életminősége azonos a nem szívbeteg populációéval. 

 

11. A nagyartériák billentyűstenosisának megoldása újszülöttkorban ma már 
 elsősorban katéteres úton történik. E beavatkozások halálozása a születés körüli 
 időszakban alacsony, ugyanakkor fennáll a későbbi reintervenció szükségessége az 
 esetek 30- 50%-ában. 
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12. A komplex szívfejlődési rendellenességeknél a tervezett szívsebészeti 
 beavatkozásokra 1 éves életkor előtt kerül sor. A motoros szívműtét 2000 g 
 fölötti születési súlyú újszülöttnél végezhető. Az úgynevezett hibrid 
 (szívsebészeti és katéter intervenciós) beavatkozások a komplex szívfejlődési 
 rendellenességek megoldásánál kisebb műtéti terhelést jelentenek, ugyanakkor 
 gyakran alkalmazzák a szívtranszplantáció előtti időszakban a beteg 
 állapotának stabilizálására. 

 

13. Újszülöttkori és csecsemőkori szívátültetés jöhet szóba komplex szívfejlődési 
 rendellenességekben és cardiomyopathiákban. Az irodalmi adatok alapján az 
 újszülöttkori szívátültetésen átesett betegek 20 éves túlélése 50%. 

 

15. A magzati supraventricularis tachycardia születés utáni ellenőrzése és kezelése 
 általában hat – tizenkét hónapos korig szükséges. A betegek mintegy 80-90%-a     
 1 és 5 éves kor között tünetmentes, de az esetek 30%-ában 8 éves korig 
 ismételten jelentkezik a kezelést igénylő ritmuszavar. Hat éves kor fölött a 
 katéteres abláció megoldást jelent a betegek 90%-ában.  

 

16. Az „egyszerű” szívfejlődési rendellenesség miatt szívműtéten átesett betegek 
 késői neurológiai képét elsősorban az esetleg társuló idegrendszeri fejlődési 
 rendellenességek határozzák meg. Ezek hiányában a fejlődésneurológiai 
 utóképek száma alacsony. 

 

17. A komplex szívfejlődési rendellenességek esetén a betegek 20-25%-ában már a 
 műtét előtt nyilvánvaló központi idegrendszeri eltérések figyelhetők meg: 
 pl. microcephalia, periventricularis leucomalatia, corpus callosum hiány, az 
 operculum záródási elmaradása, gyrificatiós zavarok. A periventricularis 
 leucomalatia jelentős gyakorisága a komplex szívbetegségben szenvedő  újszülött 
 populációban felhívja a figyelmet a méhen belüli agyi vérkeringés zavaraira. 

 

18. Szívfejlődési rendellenességgel született újszülött esetében a praenatalis 
 diagnosztika a műtétre kerülő betegek állapotát és a hosszú távú prognózist 
 kedvezően befolyásolja. 

 
 
Budapest, 2011. június 15. 
 
 

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

1.
Az élve született újszülöttek között 8/1000 újszülött eséllyel kell szívfejlődési 
rendellenességre számítani, mely esetek 50%-ában az elváltozás súlyos. Utóbbi 
esetekben speciális kezelésre, sürgős szívkatéteres vagy sebészi beavatkozásra van 
szükség.


2.
A terhesgondozás során fel kell ismerni a szívfejlődési rendellenességek 
szempontjából magas kockázati csoportba tartozó eseteket. Magas a szívfejlődési 
rendellenesség rizikója terhelő kardiális kórelőzmény (anyánál, előző gyermeknél, 
másodfokú rokonnál előforduló szívfejlődési rendellenesség) esetén, diabetes 
mellitus, 40 év feletti életkor, teratogén hatások (gyógyszerek, vírusfertőzés) 
fennállásakor, az első ultrahangszűrésnél kimutatott 2,5 mm-nél vastagabb nyaki 
redő, magzati aritmia, kóros magzati szívkonfiguráció, poly- vagy oligohydramion 
és nem placentáris eredetű magzati növekedési rendellenesség valamint hydrops 
jelenlétekor. Ezekben az esetekben magzati echocardiográfiás vizsgálat végzése 
javasolt.


3.
Az ultrahangtechnika fejlődése lehetővé teszi a 12-14. terhességi héttől megfelelő 
felkészültség esetén egyes szívfejlődési rendellenességek (pl. dextrocardia, 
univentricularis szív, nagyér-transpositio, pitvar-kamrai billentyűk atresiája, aorta 
vagy arteria pulmonalis atresia a súlyos pitvar-kamrai septum defectus és a súlyos 
billentyűfejlődési rendellenességek) felismerését. A súlyos szívfejlődési 
rendellenességek legnagyobb része csak a 18-20. terhességi héttől zárható ki. 



4.
A második rutin ultrahangvizsgálat (18-20. hét között) része a szívfejlődési 
rendellenességek szűrése, melynek alapvizsgálata az úgynevezett négyüreges sík és 
a nagyerek kiáramlási síkjának vizsgálata.


5.
Amennyiben szívfejlődési rendellenesség miatt terhességmegszakításra kerül sor, a 
fetopathológiai vizsgálat alapvető a szívfejlődési rendellenesség pontos 
feltárásában, a társuló malformátiók felismerésében. A vizsgálat során alkalmazott 
kiegészítő, modern molekuláris genetikai módszerek lehetővé teszik a kóreredet 
és az esetleges ismétlődési kockázat megállapítását. 


6.
Igazolt magzati szívfejlődési rendellenesség esetén, a magzati állapot szoros 
ellenőrzése szükséges, méhen belüli elhalás fokozott kockázata miatt. A 32. 
terhességi hét előtt a terhesség befejezése csak életveszélyes magzati állapotban 
(magzati keringési rendellenesség, hydrops, kóros CTG) jön szóba, a szülők 
részletes szóbeli és írásbeli tájékoztatását követően. A 32. terhességi hét után a 
szoros CTG ellenőrzés, a magzatmozgás számolás, a flowmetria, a biometriai 
vizsgálat fontos része a terhesgondozásnak. A 37. terhességi hét után 
megfontolandó az anya hospitalizációja. 


7.
Minden súlyos magzati szívfejlődési rendellenesség perinatális centrumban való 
szülést indokol. A „ductus dependens” szívfejlődési rendellenességek (pl. 
pulmonalis atresia, kritikus pulmonalis stenosis, aorta atresia, kritikus aorta 
stenosis, mitralis atresia, nagyér-transpositio) gyermekszívsebészeti 
osztályhoz közeli szülést tesz szükségessé. 

8.
Császármetszés javasolt, ha a praenatalis diagnózis alapján a szülést követő 
időszakban nagy valószínűséggel motoros szívműtétre kerül sor, mivel így 
elkerülhető az intracraniális vérzés kialakulása.


9.
Minden praenatalisan felmerült szívfejlődési rendellenesség gyermekkardiológiai 
vizsgálatot tesz szükségessé a megszületést követően.


10.
Az egyszerű szívfejlődési rendellenességek (pitvari sövényhiány, kamrai 
sövényhiány nyitott Botallo-vezeték stb.) műtéti kezelése során az intra- és 
posztoperatív halálozás alacsony, a túlélés várható időtartama, valamint a beteg 
életminősége azonos a nem szívbeteg populációéval.


11.
A nagyartériák billentyűstenosisának megoldása újszülöttkorban ma már 
elsősorban katéteres úton történik. E beavatkozások halálozása a születés körüli 
időszakban alacsony, ugyanakkor fennáll a későbbi reintervenció szükségessége az 
esetek 30- 50%-ában.



12.
A komplex szívfejlődési rendellenességeknél a tervezett szívsebészeti 
beavatkozásokra 1 éves életkor előtt kerül sor. A motoros szívműtét 2000 g 
fölötti születési súlyú újszülöttnél végezhető. Az úgynevezett hibrid 
(szívsebészeti és katéter intervenciós) beavatkozások a komplex szívfejlődési 
rendellenességek megoldásánál kisebb műtéti terhelést jelentenek, ugyanakkor 
gyakran alkalmazzák a szívtranszplantáció előtti időszakban a beteg 
állapotának stabilizálására.


13.
Újszülöttkori és csecsemőkori szívátültetés jöhet szóba komplex szívfejlődési 
rendellenességekben és cardiomyopathiákban. Az irodalmi adatok alapján az 
újszülöttkori szívátültetésen átesett betegek 20 éves túlélése 50%.


15.
A magzati supraventricularis tachycardia születés utáni ellenőrzése és kezelése 
általában hat – tizenkét hónapos korig szükséges. A betegek mintegy 80-90%-a     
1 és 5 éves kor között tünetmentes, de az esetek 30%-ában 8 éves korig 
ismételten jelentkezik a kezelést igénylő ritmuszavar. Hat éves kor fölött a 
katéteres abláció megoldást jelent a betegek 90%-ában. 

16.
Az „egyszerű” szívfejlődési rendellenesség miatt szívműtéten átesett betegek 
késői neurológiai képét elsősorban az esetleg társuló idegrendszeri fejlődési 
rendellenességek határozzák meg. Ezek hiányában a fejlődésneurológiai 
utóképek száma alacsony.


17.
A komplex szívfejlődési rendellenességek esetén a betegek 20-25%-ában már a 
műtét előtt nyilvánvaló központi idegrendszeri eltérések figyelhetők meg: 
pl. microcephalia, periventricularis leucomalatia, corpus callosum hiány, az 
operculum záródási elmaradása, gyrificatiós zavarok. A periventricularis 
leucomalatia jelentős gyakorisága a komplex szívbetegségben szenvedő 
újszülött 
populációban felhívja a figyelmet a méhen belüli agyi vérkeringés zavaraira.


18.
Szívfejlődési rendellenességgel született újszülött esetében a praenatalis 
diagnosztika a műtétre kerülő betegek állapotát és a hosszú távú prognózist 
kedvezően befolyásolja.

Budapest, 2011. június 15.
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