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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! 
 

Klinikánkon működő Endometriózis ambulancia keretében elkülönítettük a mélyen infiltráló 
endometriosisban szenvedő betegek ellátását szolgáló, speciális szakrendelést. 
 

Mélyen infiltráló endometriózisnak nevezzük az 5 mm-t meghaladó mélységben infiltráló 
endometriózist. Jellemző előfordulási helye a spatium rectovaginale, a rectum, a sigmabél és a 
húgyhólyag. Klinikai szempontból az endometriózis legsúlyosabb formája. Általában 
fájdalmas nodularis terime tapintható a spatium rectovaginaléban. Többnyire súlyos 
kismedencei adhaesiók kísérik, vezető tünete az alhasi fájdalom és a meddőség. Menstruáció 
alatt előforduló véres széklet, véres vizelet is a kórképre hívja fel a figyelmet. A betegség 
kezelésére multidiszciplináris teamet hoztunk létre, melyben nőgyógyász, sebész és urológus 
vesz részt.  
 

A Mélyen infiltráló endometriózis szakrendelésre a 459-1500/54278 telefonszámon lehet 
bejelentkezni. A rendelési idő pénteken 8.30-12.00 óra között van. A szakrendelés vezetője  
Dr. Bokor Attila egyetemi adjunktus, az osztályos orvos Dr. Trzosek-Szabó Ursula.  
 

Reméljük, hogy minél több mélyen infiltráló endometriózisban szenvedő beteg panaszain 
tudunk hatékonyan segíteni. 
 

Budapest, 2011. november 2. 
 
 
 
      Dr. Rigó János  
           egyetemi tanár, igazgató  
                az MTA doktora 
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Praeeclampsia: a teóriáktól a gyakorlati ismeretekig 
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Belgyógyászati Klinika, 4Pennsylvania-i Állami Egyetem Orvostudományi Kar Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, 5SE II. Sz. Belgyógyászati Klinika, 6SE II. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika, 7SE Szemészeti Klinika, 8PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
 

 
Megállapítások 

 
1. A praeeclampsia fő tünete a terhesség során kialakuló hypertonia és proteinuria. 

Komplex kórélettani háttér, heterogén klinikai és laboratóriumi eltérések jellemzik a 
kórképet, mely az anyai és a perinatalis halálozás egyik vezető oka. 

2. Patogenetikai szempontból a praeeclampsia két altípusát különböztetjük meg: a 
placentaris (korai kezdetű) és maternális (késői kezdetű) praeeclampsiát. Az előbbi 
esetben a placentaris perfusio zavara áll fenn, aminek oka az anya és magzat közötti 
immunológiai maladaptatio. Az utóbbiban az anya már korábban jelenlevő, krónikus 
szisztémás gyulladással kísért betegsége, például obesitas, diabetes, autoimmun 
betegség vezet a kórkép kialakulásához.  

3. A praeeclampsia anyai tünetegyüttesének kialakulásában mindkét esetben feltehetően 
központi szerepet játszik egy excesszív szisztémás gyulladásos válaszreakció, valamint 
a generalizált endothelsejt-diszfunkció.  

4. Az anyai, a magzati és az újszülöttkori mortalitás és morbiditás elsősorban a korai 
formának köszönhető, így ennek a szűrése indokoltnak látszik. A korábban külön-
külön vizsgált szűrési lehetőségek (anamnesztikus adatok, artéria uterina Doppler-
vizsgálata, biokémiai markerek) kombinációjától várható kedvező eredmény a 
jövőben. 

5. A késői praeeclampsia előrejelzésére nem rendelkezünk hatékony módszerrel. 
6. Praeeclampsia diagnózisának felállítását követően kórházi megfigyelés és kezelés 

szükséges.  
7. A praeeclampsia definitív kezelése a terhesség befejezése, aminek időpontja függ a 

terhességi kortól, a terhes és a magzat állapotától, valamint a betegség súlyosságától.  
8. Terminusközelben a magzat világrahozása javasolt. Éretlen magzat esetén, válogatott 

esetekben a várakozás magzati érdekből megengedhető. Magzati veszélyállapot, anyai 
szervműködési zavar viszont a szülés javallatát képezi. 
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9. Enyhe praeeclampsia esetén a 37. terhességi hét betöltését követően szülésindukció 
javasolt, ha a hüvelyi szülésnek egyéb ellenjavallata nem áll fenn.  

10. A súlyos praeeclampsia általában – a terhességi kortól függetlenül – a magzat 
világrahozásának javallatát képezi a betegség progressziójából adódó anyai és magzati 
szövődmények kockázatának csökkentése céljából. Válogatott esetekben, a 32-34. hét 
előtt, speciális centrumban a várakozás magzati érdekből megengedhető, az anya 
részletes tájékoztatása és beleegyezése esetén. A szülés módja az esetek többségében 
császármetszés. 

11. Az alkalmazott antihypertenzív kezelés célja elsősorban a stroke megelőzése. A 
vérnyomás céltartománya: 130-150/80-100 Hgmm. Figyelembe kell venni, hogy a túl 
alacsony vérnyomásnak kedvezőtlen hatásai is lehetnek a magzatra: csökkent 
uteroplacentaris keringés, csökkent magzati súlynövekedés. Akut 
vérnyomáscsökkentésre használható a nifedipin, a hydralazin, az urapidil, a labetalol. 
Tartós oralis kezelésre alkalmazható az alfa-metildopa, a nifedipin retard, a labetalol, a 
metoprolol, a pindolol, a dihydralazin és a prazozin.  

12. Praeeclampsia esetén a HELLP syndroma irányába vizsgálatokat kell végezni. Típusos 
klinikai tünetek esetén praeeclampsia hiányában is gondolni kell HELLP syndromára. 

13. Gestatiós hypertoniában szenvedők éjszakai hypertoniája esetén nő a praeeclampsia 
kialakulásának a kockázata. 

14. A 20. terhességi hét után végzett 24 órás vérnyomás-monitorizálás során a hiperbáriás 
impakt index, a diurnális vérnyomás-ingadozás mértéke, valamint a systolés 
vérnyomás előre jelezheti a praeeclampsia kialakulását. 

15. Krónikus vesebetegek terhességének lefolyása kedvezőbb, ha a GFR 45 ml/min 
feletti, a vérnyomás 140/90 Hgmm-nál alacsonyabb, ha a proteinuria mértéke             
l g/24 óránál kisebb mértékű, valamint ha a vesebetegség hátterében álló autoimmun 
betegség inaktív. 

16. Terhességben a krónikus vesebetegek szűrésére ajánlott módszer az első vizelet 
fehérje/kreatinin hányados meghatározása. 

17. Az eclampsia hyperperfusisós syndroma, mely az agyi erek dilatatiójával és vasogen 
oedema megjelenésével jár. Convulsio-profilaxisként intravénásan adott magnézium-
szulfát adása javasolt. Convulsiók esetén diazepam vagy phenytoin alkalmazása 
tanácsolt. Emellett az oki terápiát a vérnyomás csökkentése jelenti. 

18. A praeeclampsiához társuló szemészeti panaszok kóreredete centrális vagy retina 
eredetű. A centrális okra visszavezethető látászavar, illetve vakság kimenetele kétséges. 
A retina eltérések nagyrészt jóindulatúak, viszonylag gyorsan gyógyulnak. 

19. A gyermekágyban alkalmazott szokványos dózisú alfa-metildopa és nifedipin retard 
kombinált kezelés mellett a szoptatás folytatható, ekkor apnoe alarm használata 
javasolt, megfelelő oktatást követően. Az alfa-metildopa alkalmazása a gyermekágyban 
depresszió fennállásakor nem ajánlott. 
 

Budapest, 2011. november 2. 
 Dr. Rigó János egyetemi tanár 
 a Semmelweis Egyetem 
 I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
Ph.D. fokozatszerzés 
 

Dr. Szűcs Endre a klinika belgyógyásza és kardiológusa „Testfelszín potenciál 
térképezés felhasználásának lehetőségi iszkémiás szívbetegségben” című Ph.D. 
értekezését sikeresen védte meg 2011. október 26-án. 
 

Szakvizsga 
 

Dr. Kovács Eszter gyermeknőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2011 
októberében. 
 

Genetika 
 

Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatársat megválasztották a Magyar 
Humángenetikai Társaság főtitkárának. 
 

Miniszteri dicséret 
 

Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere Tápainé Bajnay 
Mártát, klinikánk gyógytornászát dicséretben részesítette.  
 

Perinatalis Intenzív Centrum 
 

A klinikánkon 380 gramm súllyal, a 23. terhességi héten született koraszülött az első 
születésnapját ünnepelte szeptemberben. Mozgás- és értelmi fejlődése korrigált 
korának (9,5 hónap) megfelelő ütemben halad. Teljes körű gyermekgyógyászati 
ellátása és szoros fejlődésneurológiai nyomon követése továbbra is klinikánk 
szervezésében zajlik. 
 

Szakkönyvek 
 

Klinikánk munkatársai által szerkesztett, közelmúltban megjelent két szakkönyv - 
Hajdú J. „Perinatális kardiológiai diagnosztika és terápia” és Nagy B., Lázár L.,               
Rigó J. Jr. „Praenatalis molekuláris genetika” - a Semmelweis Fórumon, a 
Semmelweis Kiadó pultjánál, a tanterem előterében megvásárolható. Joó J. G. „A 
központi idegrendszer fejlődési rendellenességeinek kézikönyve” c. kötetét 
ajándékozzuk a fenti könyvek mellé.  
 

Laparoszkópia 
 

A kismedencei mélyen infiltráló endometriózis kezelése során bevezettük a plexus 
hypogastricus inferior megőrzésével végzett radikális műtéteket. Tapasztalataink 
kedvezőek, a betegek posztoperatív életminősége tovább javult. 
 

Szteroid profilaxis 
 

Tisztelt Kollegák! Kérjük, hogy a progresszív betegellátás keretében a 35. terhességi 
hét előtt Klinikánkra irányított várandós nők zárójelentésén továbbra is jelezzék a 
szteroid készítmény pontos nevét, dózisát és beadásának időpontját. 
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I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos és szakmai továbbképző hírlevele 


Tisztelt Kolléganők és Kollégák!


Klinikánkon működő Endometriózis ambulancia keretében elkülönítettük a mélyen infiltráló endometriosisban szenvedő betegek ellátását szolgáló, speciális szakrendelést.


Mélyen infiltráló endometriózisnak nevezzük az 5 mm-t meghaladó mélységben infiltráló endometriózist. Jellemző előfordulási helye a spatium rectovaginale, a rectum, a sigmabél és a húgyhólyag. Klinikai szempontból az endometriózis legsúlyosabb formája. Általában fájdalmas nodularis terime tapintható a spatium rectovaginaléban. Többnyire súlyos kismedencei adhaesiók kísérik, vezető tünete az alhasi fájdalom és a meddőség. Menstruáció alatt előforduló véres széklet, véres vizelet is a kórképre hívja fel a figyelmet. A betegség kezelésére multidiszciplináris teamet hoztunk létre, melyben nőgyógyász, sebész és urológus vesz részt. 


A Mélyen infiltráló endometriózis szakrendelésre a 459-1500/54278 telefonszámon lehet bejelentkezni. A rendelési idő pénteken 8.30-12.00 óra között van. A szakrendelés vezetője 


Dr. Bokor Attila egyetemi adjunktus, az osztályos orvos Dr. Trzosek-Szabó Ursula. 


Reméljük, hogy minél több mélyen infiltráló endometriózisban szenvedő beteg panaszain tudunk hatékonyan segíteni.


Budapest, 2011. november 2.
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      egyetemi tanár, igazgató 
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Megállapítások


1. A praeeclampsia fő tünete a terhesség során kialakuló hypertonia és proteinuria. Komplex kórélettani háttér, heterogén klinikai és laboratóriumi eltérések jellemzik a kórképet, mely az anyai és a perinatalis halálozás egyik vezető oka.


2. Patogenetikai szempontból a praeeclampsia két altípusát különböztetjük meg: a placentaris (korai kezdetű) és maternális (késői kezdetű) praeeclampsiát. Az előbbi esetben a placentaris perfusio zavara áll fenn, aminek oka az anya és magzat közötti immunológiai maladaptatio. Az utóbbiban az anya már korábban jelenlevő, krónikus szisztémás gyulladással kísért betegsége, például obesitas, diabetes, autoimmun betegség vezet a kórkép kialakulásához. 


3. A praeeclampsia anyai tünetegyüttesének kialakulásában mindkét esetben feltehetően központi szerepet játszik egy excesszív szisztémás gyulladásos válaszreakció, valamint a generalizált endothelsejt-diszfunkció. 


4. Az anyai, a magzati és az újszülöttkori mortalitás és morbiditás elsősorban a korai formának köszönhető, így ennek a szűrése indokoltnak látszik. A korábban külön-külön vizsgált szűrési lehetőségek (anamnesztikus adatok, artéria uterina Doppler-vizsgálata, biokémiai markerek) kombinációjától várható kedvező eredmény a jövőben.


5. A késői praeeclampsia előrejelzésére nem rendelkezünk hatékony módszerrel.


6. Praeeclampsia diagnózisának felállítását követően kórházi megfigyelés és kezelés szükséges. 


7. A praeeclampsia definitív kezelése a terhesség befejezése, aminek időpontja függ a terhességi kortól, a terhes és a magzat állapotától, valamint a betegség súlyosságától. 


8. Terminusközelben a magzat világrahozása javasolt. Éretlen magzat esetén, válogatott esetekben a várakozás magzati érdekből megengedhető. Magzati veszélyállapot, anyai szervműködési zavar viszont a szülés javallatát képezi.


9. Enyhe praeeclampsia esetén a 37. terhességi hét betöltését követően szülésindukció javasolt, ha a hüvelyi szülésnek egyéb ellenjavallata nem áll fenn. 


10. A súlyos praeeclampsia általában – a terhességi kortól függetlenül – a magzat világrahozásának javallatát képezi a betegség progressziójából adódó anyai és magzati szövődmények kockázatának csökkentése céljából. Válogatott esetekben, a 32-34. hét előtt, speciális centrumban a várakozás magzati érdekből megengedhető, az anya részletes tájékoztatása és beleegyezése esetén. A szülés módja az esetek többségében császármetszés.


11. Az alkalmazott antihypertenzív kezelés célja elsősorban a stroke megelőzése. A vérnyomás céltartománya: 130-150/80-100 Hgmm. Figyelembe kell venni, hogy a túl alacsony vérnyomásnak kedvezőtlen hatásai is lehetnek a magzatra: csökkent uteroplacentaris keringés, csökkent magzati súlynövekedés. Akut vérnyomáscsökkentésre használható a nifedipin, a hydralazin, az urapidil, a labetalol. Tartós oralis kezelésre alkalmazható az alfa-metildopa, a nifedipin retard, a labetalol, a metoprolol, a pindolol, a dihydralazin és a prazozin. 


12. Praeeclampsia esetén a HELLP syndroma irányába vizsgálatokat kell végezni. Típusos klinikai tünetek esetén praeeclampsia hiányában is gondolni kell HELLP syndromára.


13. Gestatiós hypertoniában szenvedők éjszakai hypertoniája esetén nő a praeeclampsia kialakulásának a kockázata.


14. A 20. terhességi hét után végzett 24 órás vérnyomás-monitorizálás során a hiperbáriás impakt index, a diurnális vérnyomás-ingadozás mértéke, valamint a systolés vérnyomás előre jelezheti a praeeclampsia kialakulását.


15. Krónikus vesebetegek terhességének lefolyása kedvezőbb, ha a GFR 45 ml/min feletti, a vérnyomás 140/90 Hgmm-nál alacsonyabb, ha a proteinuria mértéke             l g/24 óránál kisebb mértékű, valamint ha a vesebetegség hátterében álló autoimmun betegség inaktív.


16. Terhességben a krónikus vesebetegek szűrésére ajánlott módszer az első vizelet fehérje/kreatinin hányados meghatározása.


17. Az eclampsia hyperperfusisós syndroma, mely az agyi erek dilatatiójával és vasogen oedema megjelenésével jár. Convulsio-profilaxisként intravénásan adott magnézium-szulfát adása javasolt. Convulsiók esetén diazepam vagy phenytoin alkalmazása tanácsolt. Emellett az oki terápiát a vérnyomás csökkentése jelenti.


18. A praeeclampsiához társuló szemészeti panaszok kóreredete centrális vagy retina eredetű. A centrális okra visszavezethető látászavar, illetve vakság kimenetele kétséges. A retina eltérések nagyrészt jóindulatúak, viszonylag gyorsan gyógyulnak.


19. A gyermekágyban alkalmazott szokványos dózisú alfa-metildopa és nifedipin retard kombinált kezelés mellett a szoptatás folytatható, ekkor apnoe alarm használata javasolt, megfelelő oktatást követően. Az alfa-metildopa alkalmazása a gyermekágyban depresszió fennállásakor nem ajánlott.


Budapest, 2011. november 2.
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a Semmelweis Egyetem



I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója


Tájékoztató, hírek 


Ph.D. fokozatszerzés


Dr. Szűcs Endre a klinika belgyógyásza és kardiológusa „Testfelszín potenciál térképezés felhasználásának lehetőségi iszkémiás szívbetegségben” című Ph.D. értekezését sikeresen védte meg 2011. október 26-án.


Szakvizsga


Dr. Kovács Eszter gyermeknőgyógyászat szakterületen szerzett szakvizsgát 2011 októberében.


Genetika


Dr. Nagy Bálint tudományos főmunkatársat megválasztották a Magyar Humángenetikai Társaság főtitkárának.


Miniszteri dicséret


Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere Tápainé Bajnay Mártát, klinikánk gyógytornászát dicséretben részesítette. 


Perinatalis Intenzív Centrum


A klinikánkon 380 gramm súllyal, a 23. terhességi héten született koraszülött az első születésnapját ünnepelte szeptemberben. Mozgás- és értelmi fejlődése korrigált korának (9,5 hónap) megfelelő ütemben halad. Teljes körű gyermekgyógyászati ellátása és szoros fejlődésneurológiai nyomon követése továbbra is klinikánk szervezésében zajlik.


Szakkönyvek


Klinikánk munkatársai által szerkesztett, közelmúltban megjelent két szakkönyv - Hajdú J. „Perinatális kardiológiai diagnosztika és terápia” és Nagy B., Lázár L.,               Rigó J. Jr. „Praenatalis molekuláris genetika” - a Semmelweis Fórumon, a Semmelweis Kiadó pultjánál, a tanterem előterében megvásárolható. Joó J. G. „A központi idegrendszer fejlődési rendellenességeinek kézikönyve” c. kötetét ajándékozzuk a fenti könyvek mellé. 


Laparoszkópia


A kismedencei mélyen infiltráló endometriózis kezelése során bevezettük a plexus hypogastricus inferior megőrzésével végzett radikális műtéteket. Tapasztalataink kedvezőek, a betegek posztoperatív életminősége tovább javult.


Szteroid profilaxis


Tisztelt Kollegák! Kérjük, hogy a progresszív betegellátás keretében a 35. terhességi hét előtt Klinikánkra irányított várandós nők zárójelentésén továbbra is jelezzék a szteroid készítmény pontos nevét, dózisát és beadásának időpontját.
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