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és szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
 
Tisztelt Kolleganők és Kollegák! 
 
Immár hat éve rendszeresen kerül megrendezésre a Semmelweis Fórum és a jövő 
évben a 25. jubileumi rendezvényre kerül sor. Eddig is számos gratulációt és sok 
pozitív visszajelzést kaptunk a rendezvénnyel kapcsolatban, amit ezúton is 
szeretnénk megköszönni.  

A jubileumi fórumot követően a rendezvény megújítását tervezzük, számos 
változtatást kívánunk megvalósítani, mely a fórum tartalmát és felépítését egyaránt 
érinti.  Szeretnénk, ha minél hasznosabb, gyakorlatiasabb ismeretekkel 
gazdagodnának a részvevők.  

Kérjük, hogy véleményét, építő gondolatait, jobbító tanácsát küldje el a 
rigo.janos@noi1.sote.hu e-mail címre.  

 
Budapest, 2016. november 5.  
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Rigó János 
 egyetemi tanár, igazgató, 

az MTA doktora 
 
 

mailto:rigo.janos@noi1.sote.hu
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Képalkotó el járások a szülészet-nőgyógyásza tban 
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Megállapítások 
 

1. A képalkotó eljárások fejlődése az utóbbi 15-20 évben forradalmasította a                                 
szülészet-nőgyógyászati diagnosztikát. 

2. Magzati MR vizsgálatot akkor javasolt végezni, ha annak terápiás következménye van.  

3. Az magzati MR vizsgálat hatékonyságát számos tényező befolyásolja, például a magzat 
 mozgása, a myelinizáció hiánya és az agy folyamatos fejlődése.   

4. Az újszölöttkorban végzett agyi ultrahangvizsgálat nem alkalmas perinatális korban az akut, 
 enyhe és középsúlyos hypoxia igazolására. Az agyi flowmetriás vizsgálat, az MR spektroszkópia 
 és az MR diffúziós vizsgálat viszont segíthet az asphyxia felismerésében.   

5. Hypoxiás újszülött MR diffúziós vizsgálata fontos szerepet játszhat a hypothermiás kezelés 
 javallatának felállításában.  

6. Az MR vizsgálat alkalmas az élettani szülés során kialakuló finom subarachnoidealis és 
 subduralis fiziológiás vérzések felismerésére, melyek a szülési trauma következményei és 
 jóindulatúak. Ezek észlelése nem a szülést vezető orvos hibájának a következménye.  

7. A funkcionális MR vizsgálatnak két formája ismert. A nyugalmi funkcionális MR vizsgálat az 
 agyban látható spontán aktivitásmintázatokat jelzi. Ez a módszer magzati korban alkalmazható, 
 a neuronhálózatok fejlődéséről nyújt információt. A feladat alapú funkcionális MR vizsgálatok 
 alkalmazása gyermekkorban jön szóba. Egyenlőre kutatásokban alkalmazzák, de klinikai 
 alkalmazása is szóba jön pl. az epilepsia területén. 

8. Pulmonális embólia gyanúja a terhességben viszonylag gyakran felmerül, a műszeres 
 vizsgálatok 8-15%-ban bizonyulnak pozitívnak. 

9. A pulmonális embólia diagnosztikájában a CT angiográfia előnye, hogy a vizsgálat negatív és 
 pozitív prediktív értéke 100% megfelelő technikai feltételek esetén. A vizsgálat 
 differenciáldiagnosztikai értéke erős, viszonylag jó a sürgősségi elérhetősége és korszerű 
 technológia alkalmazásával a sugárterhelés csökkenthető (optimális esetben 2-5 mSV dózisú 
 sugárterhelés éri a várandós nőt). Hátránya az anyai és magzati sugárterhelés, a magzati jód 
 expozíció és az inkonkluzív vizsgálatok viszonylag magas aránya (10-25%).     
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10. A ventilációs/perfúziós szcintigráfia korábban a pulmonális embolia diagnózisának gold 
 standardja volt, de a CT angiográfia vizsgálat a napi rutin gyakorlatból kiszorította. Bár számos 
 protokoll ajánlja alkalmazását terhességben, hátránya, hogy a sürgősségi elérhetősége 
 korlátozott, valószínűségi diagnózist nyújt, a vizsgálat pozitív prediktív értéke alacsonyabb, a 
 magzati sugárterhelés magasabb a CT angiográfiához képest.  

11. Különböző MR technikák is alkalmazhatók a pulmonális embolia felismerésére. Az egyik 
 elterjedt módszer a 3D kontrasztanyagos MR angiográfia, melynek hátránya, hogy az arteria 
 pulmonalis optimális telődésének meghatározása nehézséget jelent, és a dyspnoés várandós 
 nőnél tartós (kb. 25 másodpercig tartó) apnoés állapot általában nem valósítható meg.                    
 Az EKG vezérelt csúcskategóriájú, kontrasztanyag nélküli MR vizsgálatok közül a bSSFP 
 (Balanced Steady State Free Precession) módszer ajánlható, melynek előnye, hogy 
 kontrasztanyagot nem alkalmaznak, a jobb szívfél mérete is vizsgálható, és kisebb mértékű 
 kooperációra van szükség a beteg részéről.  

12. Terhesség alatt, negatív kardiális anamnézis mellett anyai echocardiographiás vizsgálat 
 szükséges, ha akut mellkasi kórkép (például pulmonális embolia, myocardialis infarctus) vagy 
 pulmonális hypertonia gyanúja vetődik fel, valamint cardiomyopathia, szubakut kórképek: 
 effort dyspnoe, szívzörej, tüdőoedema, EKG eltérés esetén.  

13. Elhízott nők magzataiban a fejlődési rendellenességek gyakorisága 30-80%-kal magasabb a 
 normál testsúlyú nők magzataiban előforduló malformációk gyakoriságához képest. Az 
 ultrahangvizsgálat hatékonyságának javítása céljából az ultrahangkészülék paramétereinek 
 megfelelő beállításával (pl. szűrők használata, optimális fókusz beállítás, felharmonikus 
 ábrázolás stb.) törekedni kell a legjobb képalkotásra. Célszerű olyan akusztikus ablakot keresni, 
 ahol a zsírszövet vastagsága a legkisebb.   

14. Magzati növekedési retardáció esetén a vénás rendszer vizsgálata segíthet a méhen belüli 
 elhalás megelőzésében. A ductus venosus hullámgörbéjén, a negatív atriális („a”) hullám, a 
 jobb kamra funkciójának romlását mutatja. A systolés csúcssebesség/izovolumetria+„a” 
 hullám révén megadott SIA index és a myocardiális performance index romlása a méhen belüli 
 elhalás veszélyét jelezheti. A vena umbilicalison, valamint az agyi vénás keringésben IUGR 
 esetén pulzatilitás alakulhat ki.  

15. Magzati anaemiát jelezhet, ha az arteria cerebri media áramlási csúcssebessége kóros 
 tartományba kerül. 

16. A képalkotó eljárások a nőgyógyászati onkológiában a primer stádium meghatározására, 
 prognózis jóslásra, a kezelésre adott válasz mérésére és utánkövetésre használhatóak. A 
 kismedencei daganatok lokális kiterjedtsége MR-rel vizsgálható legjobban, de UH vizsgálattal, 
 gyakorlott vizsgáló esetén, az MR-rel összevethető pontosságú kép nyerhető. 
 

Budapest, 2016. október 30. 
 
      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
                  I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
ISSHP (International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) 
 

Az ISSHP 2016. évi Világkongresszusa Braziliában, Sao Pauloban került megrendezésre 
2016. október 23-26. között. Hazánkat klinikánk terhességi hypertonia 
munkacsoportjának tagjai képviselték. Dr. Horváth Rita praeeclampsiás várandósok 
szinciciotrofoblaszt sejtjeiben megnövekedett FSTL3 protein (Follistatin-Like 3 Protein) 
expresszióról, valamint a praeeclampsiás terhes nők szérumában szignifikánsan magasabb 
FSTL3 protein szintről számolt be. Ezen kívül kimutatta, hogy az FSTL3 protein in vitro 
fokozza az angiogenezist és a trofoblaszt sejtek migrációját. 
Dr. Rigó János a praeeclampsiás és gesztációs hipertóniás nők plazmájából izolált 
exosomák szignifikánsan növekedett miR-210 tartalmáról közölt adatokat. Ismert, hogy a 
praeeclampsiás nők placentáiban a hipoxia által indukált miR-210 fokozott expressziót 
mutat és az angiogenezis szabályozásában vesz részt. A kongresszus előadásainak és 
posztereinek összefoglalója az ISSHP hivatalos tudományos lapjában, a Pregnancy and 
Hypertension c. folyóiratban jelent meg. Az Elsevier gondozásában megjelenő folyóirat 
hatodik éve jelenik meg, a múlt évtől impakt faktorral rendelkezik, melynek 2015. évi 
értéke 1,308. A következő világkongresszus megrendezésére Amszterdamban kerül sor 
2018-ban.  
 
Fiatal Nőorvosok Kongresszusa 
 

A Fiatal Nőorvosok Társasága XII. Kongresszusa és Szakmai Továbbképző Tanfolyama 
a Four Points by Sheraton Kecskemét Hotelben került megrendezésre 2016. október                
7-9-én. A Társaság és a Kongresszus elnöke, dr. Nagy Gyula Richárd ismét nagyszerű 
tudományos programot állított össze: a szülészet-nőgyógyászat teljes vertikumát átölelte a 
63 előadás, amit a 120 résztvevő nagy érdeklődéssel követett végig. 
 
Laparoszkópia 
 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy klinikánk újabb Karl Storz laparoszkópos toronnyal 
rendelkezik, ami lehetővé teszi egyidőben három laparoszkópos műtét végzését.  
 
Ultrahangkészülék 
 

Megérkezett klinikánkra a legújabb prémium kategóriájú Samsung ultrahangkészülék, 
melynek üzembe állítása megtörtént. 
 
Szakvizsga 
 

Dr. Molvarec Attila adjunktus endokrinológia szakterületen szerzett szakvizsgát                      
2016 októberében. 


