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A hüvely nem specifikus 

védőrendszere (1.)

- Hüvelyhám (barrier-funkció)

- Cervixnyák

- Lactobacillusok



A hüvely nem specifikus 

védőrendszere 

Lactobacillus  

- pH 3,8-4,5  biztosítása

- tejsav, H2O2 termelés

- bakteriocinek (pl. laktacin) termelése

- immunstimuláló hatások:

lymphocyták -interferon termelését 

natural-killer sejtek citotoxikus aktivitását 

IgA secertoros-szintet 



Hüvelygyulladások

- Bakterialis vaginosis  

- Gombás hüvelyfertőzés

- Trichomonas-vaginitis

Egyéb: 
Cytoliticus vaginosis, allergiás vaginitis, cervicalis 

hypersecretio, hydrops tubae profluens, vírusfertőzés, 

vulvodynia, atrophiás vaginitis



Bakteriális vaginosis (1.)

Leggyakoribb hüvelyfertőzés (50% felett)

Dysbacteriosis: H2O2-t termelő Lactobacillus  fajok 

Gardnerella vaginalis 

Anaerob flóra csíraszáma 

Kórok: nem ismert

Tünet: kellemetlen szagú folyás



Bakteriális vaginosis (2.)

Diagnózis: 

- homogén, szürkésfehér folyás

- kellemetlen, halszagú folyás

(pozitív KOH próba)

- pH > 4,5

- kenetben „clue”- sejtek



Bakteriális vaginosis (3.)

Szövődmények: 

- kismedencei gyulladás

- postoperativ endometritis vagy hüvelycsonk

gyulladás

- koraszülés, idő előtti burokrepedés

- szülés utáni endometritis



Bakteriális vaginosis (4.)

Therapia:

Szisztémás kezelés:

- metronidazol (Klion, Suppin) 2x500 mg  7 napig 

- tinidazol (Tinizadole) 2x500 mg 7 napig

- clindamycin (Dalacin-C) 2x300 mg 7 napig 

Lokális kezelés:

- 2%-os clindamycin krém

- metronidazol



Gombás hüvelyfertőzés (1.)

(vulvovaginalis candidiasis)

Második leggyakoribb hüvelyfertőzés (35%)

Kórokozó: 

85% C. albicans

15% non-albicans fajok (C. glabrata, C. tropicalis)

Forrás: gastrointestinalis tractus alsó szakasza

Hajlamosító tényezők:

- antibiotikum-, szteroidkezelés

- oralis fogamzásgátló tabl. 

- diabetes mellitus, terhesség



Gombás hüvelyfertőzés (3.)

(vulvovaginalis candidiasis)

Tünetek:

- szeméremtesti viszketés

- égő érzés

- bő csapadékos, vagy híg, tejszerű fehér

váladékozás

- vulva és az introitus szárazsága

- erythema, duzzanat

- pH < 4,5 



Vulvovaginalis candidiasis

lokális kezelése (4.)

krémBatrafenCiclopiroxolamin

krémMycosolonMiconazol+mazipredon

3-6 napkúp

krém

Pimafucin

Pimafucort

Natamycin

Natamycin+szteroid

krémGynazolButoconazol

1-3-6 napkúp,krémMikogalOmocanazol

3 napkúpGyno-PevarylEconazol

3 nap

3-6 nap

kúp, krém

kúp, krém

Canesten

Candibene

Clotrimazol

Adagolási időFormaGyógyszerVegyület

1 nap

2 hét

2 hét

2 hét



Vulvovaginalis candidiasis

szisztémás kezelése (5.)

200 mg tabl.NizoralKetoconazol

100 mg caps.OrungalItraconazol

50-100-150 mg caps.

50-100-150 mg caps.

150 mg caps.

Diflucan

Mycosyst

Mycosyst-Gyno

Fluconazol

KiszerelésGyógyszernévVegyület 



Krónikus recidiv vulvovaginalis 

candidiasis (6.)

Szisztémás kezelés:

1. Akut fertőzés kezelése: 1x150 mg fluconasol vagy 

2x200 mg itraconazol sz.e.  3 nap múlva ismétlés

2. Recidiva megelőzése

150 mg fluconasol vagy 2x200 mg itraconazol

hetente 1x             1 hónapon át

kéthetente 1x        3 hónapon át

négyhetente 1x     3 hónapon át

Lokális kezelés:

Recidiva megelőzésére: 600 mg/nap bórsav hetente 1x

8-10 hónapon át



Trichomonas-vaginitis (1.)

Gyakoriság: Hüvelyfertőzések 10%-a

Kórokozó: Trichomonas vaginalis

Fertőzött nő egyszeri kapcsolat során 70%-ban 

fertőzi meg a partnerét.

Tünetek:

- bő, kellemetlen szagú, zöldes, habos folyás

- égő, viszkető érzés

- vulván, hüvelyben gyulladásos kép

- „epercervix”

- asymptomaticus (50%)



Trichomonas-vaginitis (2.)

Diagnózis: 

- klinikai kép (tünetek)

- KOH-próba pozitív

- pH 4,5 felett

- natív kenet

- PCR-vizsgálat

Terápia:

- metronidazol vagy tininidazol

lökéskezelés l x 2g

elhúzódó kezelés 2x500 mg 10 napig

- partner kezelése



Endocervicitis 

(mucopurulens cervicitis)

Kórokozók:

- C. trachomatis

- N. gonorrhoea

Hajlamosító tényező:

- 35 év alatti életkor

- új partner

Tünetek:

- cervixből mucopurulens, nyúlós, tapadós folyás 

- postcoitalis vérzés (neg. cytol.-i és kolp. lelet mellett)

- vörhenyes, gyulladt portio, vérzékeny ectopia



Chlamydia-fertőzés

• Prevalencia 5-7%

• Kórokozó: Chlamydia trachomatis

•Primaer infectio helye: endocervix és az urethra

• Tünete: 

- mucopurulens folyás 

- intermenstrualis pecsételő vérzés

• Szövődmény: 

- endometritis

- endosalpingitis (atypusos salpingitis) 

- késői szöv.: méhen kívüli terhesség, meddőség

• Therapia: azithromycin, doxycyclin, erythromycin,

roxithromycin



• Fejlett nyugati országokban a nemileg aktív nők 4%-a hordozó.

• Kórokozó: Neisseria gonorrhoea

•Szövődménymentes gonorrhoea:

- 70-80% tünetmentes hordozó

- mucopurulens cervicitis

- fájdalmas vizelés

• Szövődményes gonorrhoea:

- endometritis, salpingitis, pyosalpinx

• Disszeminált gonorrhoea:

- mozgásszervi megjelenés, bőrjelenség, endocarditis,

meningitis

• Therapia: 4-5 millió E penicillin im ,  250 mg ceftriaxon im, 

400 mg cefixim, 4x2 g erytromycin 7 napig

Gonorrhoea



Chronicus cervicitis 

Oka: nem megfelelően kezelt acut cervicitis

Hajlamosító tényező: laceratio portionis

Tünetek:

- változó mértékű cervicalis folyás

- kontakt vérzés

Diagnózis:

- cervixnyákban nagyszámú fehérvérsejt

Kezelés:

- pozitív bakteriológiai lelet esetén antibiotikum

- méhszáj-reconstructio a definitív therapia



Herpes genitalis

Kórokozó:  HSV I. típus 10%   HSV II. típus 90%

Hajlamosító tényezők: menses, stressz, fizikai terhelés stb.

Tünetek: 

- duzzanat, erythema után hólyagok 

- lobos szélű fekélyek 

- inguinalis nyirokcsomók fájdalmas duzzanata

Diagnózis:

- klinikai kép

- PCR

Kezelés:

- valacyclovir (Valtrex) 1x500-1000 mg

- famcyclovir (Famvir) 3x250 mg

- acyclovir (Telviran, Zovirax, Virolex) 5x200 mg



Bartholin-mirigy fertőzése 

Oka: 

Gram pozitív coccusok, Gram negatív bélbaktériumok

anaerob kórokozók, N. gonorrhoea, C. trachomatis

Pathomechanizmus:

a Bartholin-mirigy kivezetőcső elzáródása, majd a 

mirigyállomány befertőződése

Tünetek: 

- nagyajak alsó harmadában duzzanat, erythemával 

- dyspareunia 

- későbbi stádiumban: fluctuatio a duzzanatban, láz

Kezelés:

- tályog marsupialisatioja

- antibiotikum therapia

- postmenopausaban szövettani vizsgálat



Kismedencei gyulladás (1.)

Definició: kismedencei gyulladás gyűjtőfogalom, ami 

magában foglalja a genitalis csatorna cervix feletti 

szakaszainak acut, subacut és chronikus gyulladását.

(Pelvic inflamatory disease – PID)

Gyakoriság: 

- 10-15 PID/1000 fertiliskorú nő/év

- fiatalabb életkorban 

Eredete:

- 24 éves kor alatt 80% exogén 

- 30 év felett 55% exogén



Kismedencei gyulladás (2.)

Kórokozó:

- C. trachomatis, N. gonorrhoea

- anaerob baktériumok

- aerob és fakultatív bakériumok

- M. hominis, U. urealyticum

- laparoscopiával igazolt PID 20%-ában kórokozó nem 

igazolható

Kockázati tényező:

- fiatal életkor

- IUD viselése

- invazív beavatkozások (abrasio, HSG, IUD

felhelyezése, eltávolítása stb.)

- korábbi PID a kórtörténetben



Endometritis  

Definició:

- önálló kórképként csak a szülés utáni endometritist

különítjük el

- az endometrium plazmasejtes és kereksejtes 

infiltrációja

Gyakoriság:

- Chlamydia-fertőzés 40%-a

Tünetek:

- alhasi fájdalom

- mucopurulens endocervicalis folyás

- intermenstrualis vérzés

Therapia: 

- antibiotikum, abrasio



Acut salpingitis (1.)

Tünetek:

- acutan kezdődő alhasi fájdalom

- mucopurulens endocervicalis folyás

- általános gyengeség, fáradékonyság, hányinger

- hőemelkedés, láz

- atypusos  (tünetszegény) – C. trachomatis

Laboratóriumi lelet:

- leukocytosis, balra tolt vérkép

- CRP , süllyedés 

Képalktotók:

- ultrahangvizsg.: folyadékcsík a tubában

- rtg: ileusra utaló jelek, szabad levegő nélkül



Acut salpingitis (2.)

Diagnózis:

3 minimum feltétel és 1 kiegészítő kritérium 

Minimum feltétel: 

- alhasi nyomásérzékenység

- adnextáji nyomásérzékenység

- a cervix mozgatása fájdalmas

Kiegészítő kritériumok:

- láz

- mucopurulens endocervicalis folyás

- CRP

- endocervixben C. trachomatis vagy N. gonorrhoea

- endometrium plasmasejtes szövettani képe

- laparoscopia: acut salpingitis képe



Acut salpingitis szövődményei (3.)

• kismedencei vagy generalizált peritonitis

• paralyticus ileus

• tályogképződés (pyosalpinx, tuboovarialis abscessus stb.)

• bactaeraemia septicus shockkal

• petevezeték morfológiai károsodása 

- meddőség

- méhen kívüli terhesség

• bélösszenövések, mechanikus ileus



Acut salpingitis kezelése (4.)

Ambuláns kezelés: 

- enyhe tünetek

Kórházi kezelés:

- súlyos állapot, hányinger, hányás

- kismedencei tályog

- bizonytalan diagnózis (pl. appendicitis gyanúja) 

- fiatalkorú beteg

- nincs élő gyermek

- a beteg nyomonkövetése nem biztosítható



Acut salpingitis kezelése (5.)

Ambuláns kezelés (p.os és im.):  

- ofloxacin + metronidazol vagy clindamycin

- doxycyclin + ceftriaxon vagy cefotaxim

Kórházi kezelés (iv.):

- clindamycin + gentamycin

- cefoxitin + doxycyclin

Sebészi beavatkozás: beteg biztonsága, szervkímélő szemlélet



Recidiváló vagy chronicus salpingitis (1.)

Definició:

- a petevezetékek korábbi morfológiai károsodásának 

talaján kialakuló ismételt fertőzés

Korábbi gyulladásra utalhat:

- összenövések

- endosalpingeális fibrosis

- tuba hegesedése

- hydrosalpinx 

Gyakoriság:

- acut salpingitis 30%-a recidivál

- chronicus hasi fájdalom 50%-nak az oka



Recidiváló vagy chronicus salpingitis (2.)

Klinikai tünetek:

- acut salpingitisre jellemző tünetek (reinfectio)

- dyspareunia

- infertilitas

Laboratóriumi leletek:

- mérsékelt fokú leukocytosis

Diagnózis:

- enyhe kismedencei nyomásérzékenység

- függelékek tömeges tapintatúak

Kezelés:

- antibiotikum th. kétséges

- tüneti kezelés

- laparoscopia, sebészi megoldás



Tályogképződéssel járó kismedencei 

gyulladás (1.)

Oka: 

- recidiváló gyulladás 

- IUD mellett gyakoribb

Kórokozó:

- anaerob baktérium (Bacteroides fragilis, Prevotella,

Actinomyces fajok) 

Klinikai kép:

- menstruáció után 2 héttel, hirtelen hasi fájdalom

- láz, hányinger, hányás

- acut hasi katasztrófa (ruptura)



Tályogképződéssel járó kismedencei 

gyulladás (2.)

Diagnózis: 

- klinikai kép 

- fizikális vizsgálat (nyomásérzékenység, izomvédekezés) 

- laboratóriumi leletek

- ultrahangvizsgálat 

- rtg: paralyticus ileus igazolására 

szabad levegő  (ruptura)

Szövődmény:

- septicus shock

Kezelés:

- intact falú tályog – konzervatív th.megkísérlése

- műtét: hysterectomia et adnexectomia, lavage, darinage


