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Az oxigén szerepe a koraszülöttek utóbetegségeiben 

Balla György 

Debreceni Egyetem ÁOK Gyermekgyógyászati Intézet Neonatológiai Tanszék 

 

A koraszülöttek krónikus utóbetegségeinek rizikófaktorai között minden esetben megtalálható 

az oxigén. A retinopathia prematurorum (ROP) története a legjobban tanulmányozott 

utóbetegség, melynek esetében a randomizált, kontrollált, prospektív vizsgálatok előtt is 

nyilvánvaló vált szerepe. Napjaink módszertanával ez megerősítést nyert. A felhalmozott 

ismeretek alkalmazása segít a ROP megelőzésében, sőt terápiájában.  

Előadásomban az oxigén és a ROP kapcsolatát kívánom elemezni, a megelőzés 

szempontjából van-e ajánlott dózisa és kezelési időtartama az oxigénnek. Igyekszem 

megválaszolni azt a kérdést, miért kétarcú az oxigén, valóban lehet áldás és átok is. Egyéb 

utóbetegségek hasonlóan viselkednek-e az oxigénnel kapcsolatban, mint a ROP.  

Mindezek alapján a jelenlegi és várható prevenciós, terápiás lehetőségeket kívánom 

áttekinteni.  
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A magyar neonatológia számokban 

Dr. Szabó Miklós egyetemi docens  

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Budapest 

Magyar Perinatológiai Társaság   

 

A KSH frissen megjelent adatai alapján 2015-ben a csecsemőhalandóság 4,1 ezrelékre 

csökkent Magyarországon. A 2013-ban még 5,1 ezrelékes mutató két év alatt mintegy 20 %-

kal csökkent, ami egyszerre azt is jelenti, hogy 74-gyel több baba életét sikerült megmenteni.   

A kedvező változást megelőzően 2008 és 2013 között érdemben nem csökkent a 

csecsemőhalandóság.  A javulás pillérei a következők voltak: EU forrásokra támaszkodó NIC 

orvosi műszerpark megújítása, a fenyegető koraszülések esetén az antenatális szteroid 

kezelések gyakoriságának megduplázása, valamint a kíméletes lélegeztetési eljárások, az 

anyatejjel történő táplálás, valamint a szülők fokozott jelenléte voltak. 

A 21 magyarországi III. szintű NIC-ben kezelt újszülöttek és koraszülöttek egészség adatait 

10 éve gyűjti a szakma,  NIC adatbázis néven.  Az adatbázis eddigi eredményei rávilágítanak 

arra, hogy a NIC-ekben nagyon különböző gyógyítási módszerek, szokások és gyakorlatok 

vannak, és számottevő különbség mutatkozik a mortalitási és szövődmény állapotkora 

vonatkozó adatokban is.  Az előadásban a lélegeztetési módszerek, a táplálás, a fertőzések 

diagnózisa, az antibiotikum használat területéről hozott példákkal illusztráljuk a magyar 

neonatológia elmúlt 10 éves fejlődését és az intézmények közötti különbségeket.  

Rövid és középtávon az a fő célkitűzés, hogy a gyógyítási módszerek és az elért eredmények 

tekintetében csökkenjen a különbség a magyar NIC-ek között.  
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Bizonyítékokon alapuló neonatológia - mítosz, ideál vagy lehetőség? 

Bélteki Gusztáv 

Department of Neonatology, Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust 

Box 402 The Rosie Hospital, Robinson Way, Cambridge, CB2 0QQ 

 

A bizonyitékokon alapuló gyógyitás elvárás a modern neonatológiában, gyakorlati 

megvalósitása azonban nehéz. A ma alkalmazott terápiák többségét soha nem vetették alá 

randomizált-kontrollált vizsgálatoknak, hanem azok jórészt egyedi próbálkozásokból, sikerek 

és kudarcok sorozatából alakultak ki. Statisztikai bizonyitékok hiányában ma is gyakori a 

“fizológiai érvelés”; ugyanakkor a sokváltozós élő rendszerekben deduktiv logikára nagyon 

ritkán van lehetőség, az induktiv érvelés pedig néhány gondolati lépés után letörik. 

Statisztikai módszerekkel erősebb bizonyitékok nyerhetők, ám két esemény statisztikai 

korrelációja nem igazol feltétlenül ok-okozati összefüggést közöttük. Végezetül a 

valószinűségek és egyéb statisztikai adatok csak úgy értelmezhetők, ha a különböző kedvező 

vagy kedvezőtlen klinikai eseményekhez, terápiás sikerekhez vagy kudarcokhoz konkrét 

értékeket rendelünk. Az egyes emberek azonban különböznek világnézetükben és 

értékitéletükben. Valós “bizonyitékon alapuló orvoslásra” ezért csak személyre szabottan, a 

beteg és a család helyzetének és világképének figyelembe vételével és annak megfelelően 

lehetséges. 
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Néhány szempont születés utáni kardiovaszkuláris adaptáció élettanához 

Tulassay Tivadar 

Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekklinika, MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai 

Kutatólaboratóriuma 

 

A születés utáni adaptáció legtöbbet tanulmányozott fejezete a kardio-respiratorikus rendszer 

átállása a méhen kívüli életre. Az anyai és a placentáris keringés még súlyos fejlődési 

rendellenességek esetén is biztosítja a magzati vitális szervek perfúzióját és oxigén 

ellátottságát.  Születés után azonban a fiziológiás adaptáció zavara még ép strukturális 

viszonyok mellett is percek alatt súlyos kórképek kialakulásához vezethet. Ezzel szemben a 

folyadékterek adaptációja lassú folyamat, amely több nap alatt következik be. Látszólag tehát 

nem jelent életveszélyt, ha az extracelluláris térfogat izotóniás kontrakciója nem időben, vagy 

elhúzódóan következik be. Ez a vélekedés azonban felületes, mert a folyadékterek kóros 

lokalizációja, összetételének kedvezőtlen állapota kihatással van a kardio-respiratorikus 

adaptációra, s az eltérések hozzájárulhatnak, vagy súlyosbíthatják az életet veszélyeztető 

kórállapotokat. 

Az újszülöttek labilis keringés-szabályozása csak szűk határok között biztosítja a megfelelő 

vérnyomást és szerv perfúziót. A patológiás újszülöttek, kifejezettebben a koraszülöttek 

halmozottan veszélyeztetettek az intravaszkuláris hypovolaemia miatt. Ennek oka összetett: 

fontos szerepet játszik a pulmonális rezisztencia fiziológiás csökkenése, s ezáltal a 

perctérfogat átrendeződés; a kóros állapotokban kialakuló növekvő kapilláris permeábilitás; 

illetve az intraalveoláris folyadék sorsa/felszívódása is. A kóros intravaszkuláris 

hypovolaemia és csökkent vérnyomás szerv perfúziós zavarokat okoz. Ez és a szöveti hypoxia 

következményes anyagcsere köztitermékek és vazoaktív molekulák révén circulus vitiosust 

indít el. A folyamat a hypovolaemia, hypotonia, laktát-acidózis, húgysav felhalmozódás okán 

vazomotor nephropathiat eredményez. Ez késlelteti, vagy jelentősen megnehezíti a 



folyadékterek adaptációját. Ennek eredménye az egész-test össz-folyadék tartalmának 

növekedés, s annak kóros redistribúciója (interstitiális ödéma, intravasalis volumen hiány). A 

helyzetet tovább ronthatja a bólus izotóniás krisztalloidok kényszerű terápiás alkalmazása, 

valamint a lélegeztetési terápiák miatt használt szedatívumok ill., izomrelaxánsok.  

Újszülöttek keringésének születés utáni kóros eltérései jelentősen megelőzhetők placentáris 

transzfúzió és szteroid profilaxis alkalmazásával. A placentáris transzfúzió számottevően 

csökkentheti a kissúlyú patológiás újszülöttek hypovolaemiáját, míg a szteroid profilaxis 

nemcsak a surfactant termelődést serkenti, hanem az amiloride szenzitív Na csatorna (ENaC) 

aktivitását is. Ez utóbbi révén szívódik fel az alveoláris tüdőfolyadék, javítva az alveoláris 

oxigenizációt és az intravaszkuláris tér töltöttségét. A folyadékterek születés utáni megfelelő 

adaptációja tehát jelentős tényezője lehet a neonatális morbiditás és a szövődmények 

csökkentésének.  
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Perzisztáló ductus arteriosus kezelés osztályos protokoll fejlesztés az MH EK 

Honvédkórház PIC részlegén 

dr.Velkey Ábel, dr. Dalloul Hicham, dr.Györkös Beáta, dr.Nádor Csaba 

MH EK Honvédkórház Perinatális Intenzív Centrum 

 

Az elmúlt évben a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Perinatális Intenzív 

Centrumában újragondoltuk az osztályos ellátási protokolljainkat. 

Az előadás során a perzisztáló ductus arteriosus (PDA) osztályos protokollunkat ismertetem. 

A ductus arteriosus záródásának elmaradása mindmáig a koraszülöttség nagyon gyakori 

komplikációja. Nincs általánosan elfogadott kezelési séma a PDA terápiájára. A protokoll 

célja a PDA miatt kezelendő betegek körének meghatározása, a kezelési séma egységesítése 

osztályunk ellátási alapelveinek - minimal handling, nil nocere - megfelelően. 

Szükségesnek tartottuk a definíciók tisztázását a klinikusok által gyakran használt kifejezések 

között (PDA klinikai jelei, tünetei/szövődményei; hemodinamikailag szignifikáns PDA) és a 

kezelés időzítését illetően (profilaktikus, preszimptómás, korai-, késői szimptómás). 

Kialakítottunk egy score-rendszert a szövődményes PDA és a hemodimamikailag szignifikáns 

PDA meghatározásához. Az irodalmi áttekintés és az osztályos tapasztalataink alapján a 

hemodinamikailag szignifikáns késői szimptómás PDA kezelés mellett döntöttünk. A 

továbbiakban a gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelési lehetőségeket vettük számba, végül 

kialakítottunk egy folyamatábrát.  

A protokollunk 2016 első félévében lép életbe, egy év elteltével tervezzük újraértékelni, 

szükség esetén módosítani. 
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Újszülöttkori ritmuszavarok 

Dr. Danyi Julianna, dr. Zátonyi Adél, dr. Sipos Péter 

Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház, Gyermekosztály, Gyula 

 

Az újszülöttkori ritmuszavarok fogalma alatt a neonatalis periódusban előforduló, arrythmiás 

szívműködést eredményező valamennyi ingerképzés és/vagy az ingerületvezetés zavarával 

járó kórállapotokat értjük. Újszülöttkorban primer arrythmiák ritkán fordulnak elő, a 

ritmuszavarok többsége másodlagos és nem kardiális ok következménye. A terhességek késői 

szakaszában 1-3%-ban fordul elő magzati ritmuszavar, az incidencia újszülöttkorban kb. 1%. 

Lehetnek tünetmentesek, azonban a szívelégtelenség jeleivel és a keringés összeomlásával 



együtt is jelentkezhetnek. Az újszülöttkori ritmuszavarok diagnosztikájában az EKG-nak van 

alapvető szerepe. Három fő csoportba sorolhatók: tachyarrythmiák, bradyarrythmiák és 

irregularis ritmusok. A leggyakoribb pathológiás arrythmia újszülöttekben az 

atrioventricularis reentry mechanizmuson alapuló supraventricularis tachycardia. 

Újszülötteknél nehéz azonosítani az arrythmiákat, a természetes kórtörténetük is különbözik a 

nagyobb gyermekeknél és felnőtteknél megfigyelhetőktől, ezért a gyakorló orvos számára 

különösen fontos, hogy tisztában legyen ezen ritmuszavarok etiológiájával, spektrumával, 

kórlefolyásával, valamint az elérhető diagnosztikus és terápiás lehetőségekkel. 

 A szerzők a 2011. január- 2016. február közötti időszakban osztályukon ritmuszavarral kezelt 

újszülöttek eseteit dolgozták fel retrospektive a demográfiai adatok, perinatalis rizikófaktorok, 

klinikai tünetek, diagnosztikus vizsgálatok, az arrythmia típusa, valamint az alkalmazott 

terápia és kimenetel tekintetében. 
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Fatális obstructiv szívbetegséggel született csecsemők 

Dr. Németh Judit
1
, Dr. Szakács Katalin

1
, Dr. Retkes Tamás

1
, Dr. Tóth Melinda

2
 

1
JNSZM Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet, Csecsemő- és Gyermekosztály 

2
JNSZM Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet, Kórbonctani és Kórszövettani Osztály 

 

A veleszületett szívbetegségek meglehetősen gyakoriak, az újszülöttek kb. 1%-át érinti. Az 

első életévben bekövetkező halálozások legfőbb oka. Kimenetelük nagymértékben függ a 

rendellenesség típusától, mértékétől és az extracardialis rendellenességektől. Az összetettebb, 

cianózissal járó rendellenességek prognózisa rosszabb, sebészeti beavatkozás nélkül az esetek 

jelentős része még csecsemőkorban halállal végződik. 

Prezentációm célja, hogy bemutassam a tavalyi évben obstructiv szívbetegséggel született két 

csecsemőnk szomorú történeteit. Látszólag jól lévő csecsemőkről volt szó, akik hirtelen 

bekövetkezett cianózissal járó állapotrosszabbodást követően rövid időn belül meghaltak. Az 

újszülött/csecsemőkorban bekövetkező hálál hátterében gyakran veleszületett szívbetegség, 

tüdőbetegség és szepszis állnak, melynek tünetei igen hasonlóak lehetnek, ezért differenciál 

diagnosztikájuk nehéz. A gyorsan elvégzett vizsgálatok és megfelelő kezelés ellenére azonban 

egyik gyermeken sem tudtunk segíteni. Hirtelen rosszullétük valódi okára mindkét esetben a 

boncolás során derült fény. 
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Hypertrophiás cardiomyopathia esete gesztációs diabétesszel kezelt édesanya 

újszülöttjénél 

dr. Dombi Anna Zsófia,  dr. Berecz Botond, dr. Varga Péter, dr. Gasparics Ákos, dr. Jeager 

Judit, prof.dr. Rigó János 

Semmelweis Egyetem, I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatális Intenzív 

Centrum  

 

A nem megfelelő glikémiás kontrollal rendelkező diabéteszes édesanyák újszülöttjeinél 

kialakuló hyperinsulinismus a myocardium hyperplasiáját, hypertrohiáját hozhatja létre. Szűrő 

echocardiographia során 30 százalékuk érintett, tünetet okozó hypetrophia 12 százalékuknál 

alakul ki, 5 százalékuknál szívelégtelenséget okozó bal kamrai kiáramlási obstrukcióval 

állunk szemben.  A myocardium funkcióját ronthatják a a diabéteszes édesanyák 

újszülöttjeinél gyakorta előforduló komplikációk, mint a hypoglycaemia, polycythaemia, 

hypocalcaemia, respirációs distressz szindróma és perzisztáló foetalis keringés.  Az 



esetünkben szereplő újszülött diétával kezelt gesztációs diabétesszel szövődött várandósság 

37. hetében macrosomia miatt elektív császármetszéssel született 5680 gramm súllyal. 

Megszületését követően kialakult mérsékelt dyspnoe miatt Neonatális Intenzív 

Centrumunkban ápoltuk. Cardiorespiratoricus adaptációja nasalis CPAP mellett zajlott. 

Iniciális hypoglycaemia, várhatóan magas glucose-flow igény miatt vena umbilicalis 

kanülálás és parenterális folyadékpótlás indult.  Kifejezett macrosomiája, megszületésétől 

észlelt systole szívzöreje miatt echocardiographia történt, mely dinamikus kiáramlási 

obstrukciót okozó septumhypertrophiát, hypertrophiás cardiomyopathiát írt le kompenzált 

keringés mellett. Emelt parenterális folyadékpótlás, megtartott diuresis mellett kontroll 

echocardiographia során változatlan septum vastagságot és a kiáramlási obstrukció 

megszűnését észleltük. Esetünket feldolgozva bemutatjuk a diabéteszes édesanyák 

újszüzlötteinél előforduló hypertrophiás cardiomyopathia komplikációit, a rendelkezésre álló 

kezelési lehetőségeket, valamint a várható prognózist.  
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Újszülöttkori stroke esete 

Dr. Magyar Zsófia
1
, Dr. Kollár Tímea

1
, Dr. Pete Barbara

1
, Dr. Varga Zsuzsanna

1
,  

Dr. Harmath Ágnes
1
, Prof. Dr. Rigó János

1 

1
Semmelweis Egyetem, I. Sz. Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinika, Budapest 

 

Bevezetés: Gyermekkorban az artériás ischemiás stroke (AIS) leggyakrabban a perinatalis 

korban jelentkezik - érett újszülötteknél 1/2300-5000 élveszülés gyakorisággal. Számos anyai, 

neonatalis és placentalis rizikófaktor ismert kialakulásában. 70-90%-ban a neonatalis AIS első 

jelei a görcsök, melyek a 12. életóra után jelentkeznek az első 3 napon. 

Esetismertetés: Az ismertetésre kerülő újszülött fiú I/1. oedema gravidarummal, 

oligohydramnionnal, anyai cystitissel és méhen belüli súlyfejlődés elmaradásával szövődött 

terhességből a számított 37. gesztációs héten császármetszéssel született 8/9 Apgar statusban.  

Megszületés után észlelt légzészavara miatt az első néhány életórában non-invazív 

légzéstámogatást igényelt, az anamnézisre tekintettel antibiotikum kezelést kezdtünk. A 

kezdetektől észleltünk egy-egy apnoet, melynek hátterében infectiot igazolni nem tudtunk. 

Enterális táplálása problémamentes volt, vércukrát tartotta. Az első életnapon látott tremor 

gyakorisága per os calcium pótlás mellett csökkent, majd megszűnt.  

Hetven órás életkorban négyvégtagi tónusos-clonusos görcse jelentkezett, mely több 

alkalommal ismétlődött, egyre kifejezettebben. Tekintettel a negatív CRP értékekre súlyos 

bakteriális meningitis lehetősége nem merült fel, vércukra és ionok normál tertományban 

voltak. Intravénás phenobarbitál adását kezdtük, valamint sürgős koponya MR vizsgálatát 

kértük, melyen a bal oldalon az arteria cerebri media területén kiterjedt subacut (kb. 3 napos) 

stroke ábrázolódott, vérzésre utaló jel nem volt. A AIS etiológiájának felderítése céljából 

további vizsgálatok történtek (alvadológia, thrombofilia, genetika, szívultrahang). 

Következtetés: Apnoek hátterében differenciáldiagnosztikailag mindig fel kell, hogy 

merüljön idegrendszeri kórkép is. A görcsök vizsgálatakor egyéb okok (pl. hypoglycemia, 

ioneltérések, infectiok, anyagcserebetegségek) kizárandók. A PAIS képalkotó vizsgálatokkal 

elkülönítendő az egyéb újszülött korban jelentkező, convulsiót okozó idegrendszeri 

elváltozásoktól.  
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Egy súlyos diabéteszes HCMP története 

Gajda Anna, Rácz Gábor, Maróti Ágnes, Katona Márta, Francia Péter 



SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged 

 

Újszülöttkorban jelentkező cardiomyopathia etiológiai hátterében gyakran anyai cukorbeteség 

áll, mégis ritkán találkozunk súlyos, kardiogén shock-kal társuló diabeteses 

cardiomyopathiával. A rosszul kontrollált cukorbetegség ritkán, de okozhat átmeneti 

mitokondriális anyagcsere zavart. A kombinált klinikai kép olyakor diagnosztikus nehézséget 

jelenthet a klinikus számára. 

1-es típusú diabétesz miatt gyermekkora óta inzulinnal kezelt édesanya, szuboptimális 

cukorkontroll melletti terhességből született Emma, a 36. gesztációs héten, 3090 gramm 

súllyal, császármetszéssel. Megszületést követően testszerte jelentkező cyanosis, kifejezett 

tachydyspnoe és magas oxigénigény miatt gépi lélegeztetés vált szükségessé. 

Echokardiográfiás vizsgálattal súlyos, a kamrák lumenét minimálisra szűkítő hypertophias 

cardiomyopathiát észleltünk.  

Születés után észlelt súlyos hypoglikaemia, második életnapon észlelt kifejezett laktát 

acidózis, illetve perzisztáló hepatomegalia, teljes testre kiterjedő izomhypotonia miatt 

anyagcsere betegség, elsősorban mitochondriális anyagcserezavar illetve tárolási betegség 

lehetősége merült fel. A diagnózis felállítását magas gyulladásos értékekkel, 

thrombocytopneniával járó szeptikus állapot nehezítette.  

Néhány napos életkorban a jobb pitvarban thrombusnak imponáló képlet ábrázolódott, 

melynek mérete több hetes, terápiás LMWH kezelés mellett sem változott, a kontroll 

ultrahang vizsgálatok alapján felmerült myxoma lehetősége is. 

Bár az anyai rosszul konrtollált diabétesz és az ennek következtében kialakult súlyos 

hypertophiás cardiomyopathia magyarázhatta volna az esetünk kapcsán észlelt metabolikus 

változásokat, a súlyos állapot, lassan javuló kép miatt mindenképpen elengedhetetlennek 

tartottuk, hogy a differenciál diagnosztikailag szóba jövő kórképeket kizárjuk. 
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Újszülöttkori subdurális és epidurális vérzés diagnosztikus lépcsői és terápiás megoldása 

esetismertetések kapcsán 

Mák Edina
1
, Pataki István

1
, Bognár László

2
, Novák László

2
, Nagy Andrea

1
                          

1
DE KK Gyermekgyógyászati Klinika, 

2
DE KK Idegsebészeti Klinika 

 

Bevezetés: Az intracraniális vérzések előfordulási gyakorisága koraszülöttek illetve érett 

újszülöttek esetében pontosan nem ismert. Az a tény viszont köztudott, hogy a gesztációs kor 

növekedésével párhuzamosan csökken az intraventriculáris, cerebelláris vérzések, illetve a 

periventiculáris leukomalácia gyakorisága, azonban a stroke, a sinus venousus trombosis 

illetve az asphyxia okozta károsodások mértéke nő. A perinatalis agyvérzéseket a gesztációs 

kor illetve az elhelyezkedés alapján (epiduralis-, subduralis-, subarachnoidealis-, 

intraventricularis-, intraparenchymalis vérzés) csoportosíthatjuk. Etiológiai tényezőként 

felmerül anyai betegség vagy gyógyszerszedés, magzati trauma, fejlődési rendellenesség 

(hemangioma, érmalformáció), tumor, infarktus talaján kialakult másodlagos vérzés, egyéb 

hematológiai kórok, K-vitamin hiány, az érett újszülöttek esetén gyakori ok a szülési sérülés, 

s nagy odafigyelést érdemel, ha az előzményben bántalmazás merül fel.    

Cél és módszerek: Habár a perinatális időszakban ritkán fordul elő epidurális- (EDV), illetve 

subdurális vérzés (SDV), azonban ezen kórállapotok felismerése és gyors, adekvát ellátása 

fontos, hisz életveszélyes állapot kialakulásához vezethetnek. Előadásomban három eseten 

keresztül szeretném bemutatni a SDV, EDV diagnosztikai nehézségeit a kórállapot 

felismerésétől a képalkotó diagnosztikán át (koponya UH, MR vs. CT) a kezelés (konzervatív 

vs. idegsebészeti beavatkozás) megítéléséig. A 3 esetben különböző etiológiai tényezők 



vezettek 2 érett és egy késői koraszülött agyvérzéséhez. Mindhárom esetben készült koponya 

ultrahang valamint MR vizsgálat, mely a klinikai tünetek mellett segítséget nyújtott a definitív 

ellátáshoz, mely 2 esetben sürgős idegsebészeti beavatkozást tett szükségessé, 1 esetben 

konzervatív terápia mellett döntöttünk.  (Egy eset letális kimenetelű volt.) 

Eredmények: Habár a koponya MR vizsgálat korlátozottan hozzáférhető, a beteg szedációját 

igényli, időigényesebb a CT vizsgálattal szemben, addig egyértelműen előnyös, mivel nem jár 

sugárterheléssel, segít elkülöníteni a SDV/EDV-t egyéb vérzésformáktól, melyekkel azonban 

ezen folyamatok kombinálódhatnak, T2 súlyozott képeken a jelintenzitás változás jelezheti a 

vérzés „korát”, s a pontos anatómiai helyzet, a vérzés kiterjedésének megítélése miatt a sürgős 

idegsebészeti beavatkozás indikációjának tisztázásában is szerepe van, (SDV halasztható 

műtéti indikáció, EDV sürgős idegsebészeti megoldást igényel).  

Konklúzió: Ezek alapján kijelenthető, hogy a koponya MR vizsgálat a SDV, EDV esetén a 

diagnosztika mellett fontos prognosztikai tényező, s ezzel több téren is a klinikus segítségére 

lehet. 
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Tudományos tevékenység lehetőségei a neonatológiai ellátásban 
Ertl Tibor 

PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 

Neonatológiai Tanszék 

 

A PTE ÁOK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Neonatológiai Tanszékén 23 neonatális 

intenzív és 10 koraszülött ágy áll rendelkezésre, 8 szakorvos (gyermekgyógyász, 

neonatológus), 1 rezidens látja el a gyógyítói és oktatói feladatokat (2 PhD, 1 med. habil., 1 

MTA doktori fokozattal rendelkezik). A tudományos munka lehetőségei a tudományos 

diákköri és a doktori iskola hallgatói számára is adottak.  

A Tanszék alapítása óta eltelt 5 évben több mint 40 előadást tartottunk hazai és külföldi 

kongresszusokon. A TDK konferenciákon diákjaink 1 első, 2 második, 4 harmadik díjat 

nyertek. A tudományos minősítéssel rendelkező oktatók könyvfejezeteket írtak és 

irányításukkal államvizsga dolgozatok születtek magyar, angol és német nyelven. Elméleti 

intézetekkel együttműködve állatkísérletes modellt dolgoztunk ki a retinopathia 

prematurorum (ROP) és a bronchopulmonalis dysplasia pathomechanizmusának 

tanulmányozására. Közös adatbázist hoztunk létre az Iowai Egyetem Gyermekklinikájával, 

retrospektív vizsgálatokkal igazoltuk a hyperglycaemia, az infantilis haemangioma és a ROP 

közötti kapcsolatot. Klinikánkon „lombikbébi” program működik sikeresen, vizsgáltuk az in 

vitro fertilizáció és a férfi nemi szervek fejlődési rendellenességei közötti összefüggést. 

Külföldi munkacsoportokkal kollaborációban tanulmányoztuk a perinatális és korai 

gyermekkori tüneteket kongenitális glikozilációs defektusban. Nemzetközi klinikai fázis 3 

vizsgálatokat végeztünk, és az Európai Unió által támogatott FP7 kutatási konzorcium tagjai 

vagyunk.  

Az egyetemi lét hármas követelményrendszerének megfelelni nem könnyű feladat, de a 

műszerpark megújulásával a gyógyítás lehetőségei javultak, és új lehetőségek nyíltak a 

klinikai kutatások számára is. 
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Felnőttkori magatartászavarok hátterében álló perinatális asphyxia új transzlációs 

modellje 



Mikics É.
1
, Sipos E.

 1
, Kerényi Á.

1,2
, Orsolits B.

1
, Demeter K.

1
, Bakos P.

1
, Pászthy-Szabó B.

1
, 

Pottyondi P.
1
, Szabó M.

2
, Kaila K.

3
, Fekete A.

2
, Dénes Á.

1
 

1. Magyar Tudományos Akadémia Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete, Budapest 

2. Semmelweis Egyetem, I. számú Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

3. University of Helsinki, Department of Biosciences and Neuroscience Center, Helsinki 

 

A perinatális asphyxia kutatás eredményeinek átültetése a gyakorlati gyógyításba komoly 

kihívást jelent a kutatók és klinikusok számára. A preklinikai vizsgálatokban ígéretesnek 

mutatkozó számos intervenció mindegyike hatástalannak bizonyult a klinikumban, a 

hypothermiát leszámítva. A transzláció sikertelenségének egyik fő oka a megfelelő 

állatmodell hiánya. Csoportunk célja az volt, hogy a perinatális asphyxia új 

patkánymodelljének tesztelésével pótoljuk ezt a hiányosságot. 

Inzultusként a Kaila–modellben alkalmazott aszfixiás gázkeveréket (4% O2 és 20% CO2) 

használtuk, amellyel sebészeti beavatkozás nélkül imitálható a perinatális asphyxia. A 7. 

postnatális napon normotermiás (37,0-37,5 °C) kölyökpatkányoknál (♂ ♀) 15 percig 

alkalmaztunk aszfixiás gázkeveréket, illetve kontrollként szobalevegőt. A kísérlet után 

reszuszcitáció nem történt, a kölyköket visszahelyeztük az anyaállathoz. Az inzultust követő 

24. órában illetve felnőttkorban szövetmintákat gyűjtöttünk az agy immunhisztokémiai 

elemzéséhez. A hím állatok egy részén fiatal- és felnőttkorban teszteltük a kognitív 

képességeket és az emocionális viselkedés zavarait. 

Az inzultus 25%-os akut mortalitással járt. Szenzomotoros deficitre utaló tünetek nem 

alakultak ki a túlélő állatokban. 24 órával az inzultus után fokozott neuronális aktivitást és 

fokozott neuronális apoptózist igazoltunk kulcsfontosságú limbikus struktúrákban és a 

stresszel kapcsolatos agyterületeken. A hippocampusban és a prefrontális kéregben 24 órával 

az inzultus után fokozott mikroglia aktivitás, míg felnőttkorban csökkent vezikuláris 

glutamáterg transzporter 2 (VGLUT2) kifejeződés mutatkozott, ami akut gyulladásra és a 

glutamáterg szinaptikus transzmisszió felnőttkori deficitjére utal. Neuromotoros zavar sem 24 

órával az inzultus után, sem a későbbiekben nem jelentkezett. A fiatal- és felnőttkorban 

elvégzett viselkedéstesztek fokozott szorongást és impulzivitást, valamint a térbeli 

tanulás/memória és a figyelem szignifikáns zavarát mutatták ki.  

Új transzlációs modellünkben az alkalmazott aszfixiás inzultus hatására az agyban akut 

inflammáció és neuronális apoptózis, valamint a limbikus rendszerben a glutamáterg 

transzmisszió deficitje mutatkozott. Az idegrendszeri eltéréseket szignifikáns viselkedési és 

kognitív zavarok kísérték fiatal- és felnőttkorban. Az új modell betekintést nyújthat a 

perinatális asphyxia okozta szisztémás és idegrendszeri változások, valamint a későbbi 

viselkedés között fennálló kapcsolatok feltárásához.  
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Kortizol-vérszintek és a hidrokortizon-szupplementáció hatása hipotermiával kezelt 

aszfixiás újszülöttek sokszervi elégtelenségében 

Kovács Kata, Jermendy Ágnes, Szakmár Enikő, Csekő Anna, Méder Ünőke, Szabó Miklós 

Semmelweis Egyetem, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

 

Bevezetés: Az aszfixiás újszülöttek ellátásának alapja a kontrollált hipotermiás kezelés. 

Mellékhatásként az esetek döntő többségében fellép keringési elégtelenség, és volumenre és 

katekolaminra nem reagáló hipotenzió esetén a tünetek hátterében relatív hipadrénia állhat. 

Irodalmi adatok támasztják alá a rövid idejű, alacsony dózisú szteroid terápia hatékonyságát 

számos betegpopulációban, azonban aszfixiás újszülötteken eddig nem ismert a hidrokortizon 

hatékonysága. Célkitűzésünk egy prospektív randomizált vizsgálat végzése, melyhez jelen 



tanulmányunkban előzetes tájékozódó eredményeket gyűjtöttünk. Kutatásunkban a 

mellékvesekéreg esetleges alulműködésére utaló kortizol-vérszinteket és az egyszeri 

hidrokortizon-szupplementáció (HKS) rövidtávú, elsősorban a vérnyomásra kifejtett hatását 

vizsgáltuk. 

Metódus, betegpopuláció: Retrospektív, kohorsz vizsgálatunkban a 2006 és 2012 között 

született 115 aszfixiás, hipotermiával kezelt, érett újszülött adatait dolgoztuk fel. Kizárásra 

kerületek a fejlődési rendellenességgel vagy szívhibával született aszfixiások. 37 betegnél 

történt HKS a hipotermia ideje alatt, volumenre és/vagy katekolaminra nem reagáló 

hipotenzió miatt. A HKS előtti szérum kortizolszintet 32 betegnél határoztuk meg a 12. 

életóra és a felmelegítés időtartama között, terápia rezisztens hipotenzió észlelésének 

időpontjában. A statisztikai elemzéshez Friedman-tesztet használtunk, szignifikancia szint: 

p<0,05. 

Eredmények: A kortizol-mintavétel átlagosan a 40. életórában történt, a szérumszint relatíve 

alacsony volt (medián [IQR]: 94 [55,25-132,25] nmol/l). A HKS átlagosan a 41. életórában 

történt, az átlagos alkalmazott dózis 0,68±0,35 mg/kg volt. A kiindulási artériás 

középnyomás-érték mediánja 37 [30-43] Hgmm volt, ami már a HKS utáni első órában 

szignifikánsan megemelkedett 42,5 [37-50,5] Hgmm-re, 6 óra elteltével pedig már 47 [44-

51,25] Hgmm volt. A szívfrekvencia, az óradiurézis és a katekolamin igény nem változott a 

HKS előtt és a HKS utáni első 6-24 órában. Rövidtávú kedvezőtlen mellékhatást nem 

tapasztaltunk a HKS-t követően. 

Következtetés: Az aszfixiás, hipotermiával kezelt újszülöttek fokozottan hajlamosak keringési 

instabilitásra, melynek kezelésében a volumen- és katekolaminpótlás mellett kutatási 

eredményeink szerint a relatív hipadrenia szerepet játszhat, és az alacsony dózisú 

hidrokortizon-szupplementáció hatásos terápia lehet. Mindezek alapján prospektív, 

randomizált, placebo kontrollált vizsgálatot indítunk, a minimálisan elegendő hatásos és 

biztonságos hidrokortizon dózis megállapítására. 
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A hypoxiás ischemiás encephalopathia kezelésének optimalizálása alacsony 

koncentrációjú CO2 belélegeztetéssel- vizsgálati protokoll bemutatása 

Szakmár Enikő, Jermendy Ágnes, Kovács Kata, Méder Ünőke, Andorka Csilla, Szabó Miklós 

Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum, 

Budapest  

 

Bevezetés: Korábbi években végzett retrospektív vizsgálatunk eredménye szerint a korai 

hypothermiában részesülő asphyxiás újszülöttek körében magasabb a hypocapnia 

kialakulásának esélye, egyéb klinikai paraméterekre történő korrekciót követően is (OR [95% 

CI] 6,9 [2,4; 19,9]). Hipotézisünk szerint ennek hátterében egyrészt a metabolikus acidózis 

okozta spontán hyperventilatio, másrészt a terápiaként alkalmazott enyhe 33-34 C-os 

hypothermia áll, ami elméleti modellek alapján legalább 25-30%-al csökkenti a metabolikus 

rátát. Az élet első óráiban átélt hypocapnia és a 2 éves korban detektált kedvezőtlen 

fejlődésneurológiai kimenetel kapcsolatát irodalmi adatok támasztják alá. 

Célkitűzés: Jelen vizsgálat célja normocapnia fenntartása 5% CO2 és 95% levegő 

keverékének belélegeztetésével.  

Betegpopuláció: A vizsgálatba 36. gesztációs hetet betöltött, hypothermiás kezelésben 

részesülő középsúlyos hypoxiás ischemiás encephalopathiában szenvedő újszülöttek kerülnek, 

akiknél az első 6 életórában hőmérsékletre korrigált artériás pCO2 40 Hgmm. A vizsgálatot 

az ETT-TUKEB engedélyével végezzük (5705-1/2016/EKU), a részvétel feltétele az aláírt 

szülői beleegyező nyilatkozat. A vizsgálatból kizárásra kerülnek azon újszülöttek, akiknél 



fejlődési rendellenesség van jelen, továbbá FiO2 igény 40%, kombinált keringéstámogatás 

szükséges, Htk35%, pH6,8 és/vagy laktát 15 mmol/l, ill. 2 ml/kg dózist kaptak 4,2% 

bikarbonátból stabilizáció során.  

Módszerek: A vizsgálat első fázisába egy év alatt maximum 10 asphyxiás újszülöttet 

szeretnénk bevonni, az alacsony koncentrációjú szén-dioxid terápia kivitelezhetőségének és 

biztonságosságának vizsgálatára. A 6 órán belül megkezdett, 72 óráig fenntartott enyhe (33-

34 C) terápiás hypothermia kivitelezésére szervo kontroll hűtőberendezést használunk. Az 

5% CO2 + 95% levegő belélegeztetése intratracheális tubuson keresztül történik, a FiO2 az 

újszülött igénye szerint változtatható. A belélegeztetés végpontja BE -5 mmol/l vagy max. 

12 óra. Artériás vérgáz értékek a belélegeztetés ideje alatt óránként kerülnek meghatározásra.  

A rutin intenzív osztályos ellátás során folyamatosan monitorizált fő életfunkciós 

paramétereket, lélegeztetési beállításokat, testhőmérséklet adatokat, valamint a 6., 24., 72. 

életórában történő vérkémiai, vérkép és alvadási paraméter vizsgálati eredményeket kritikusan 

értékeljük. Emellett, a terápia során rögzített agyi elektromos aktivitás (aEEG), agyi 

véráramlási sebesség (Doppler UH) és agyi szöveti oxigenizáció (NIRS) adatok, valamint az 

első élethéten végzett koponya MR eredmények értékelése is tervezett.  

Kedvező biztonságossági eredmények esetén tanulmányunk multicentrikus kiterjesztése 

tervezett, a hypocapnia megelőzésének alacsony koncentrációjú CO2 belélegeztetéssel történő 

randomizált, kontrollált, hatásossági vizsgálatára.  
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A molekuláris hidrogén neuroprotektív hatásának vizsgálata újszülött malac hipoxiás-

iszkémiás enkefalopátia modellben 

Székács Liliána
*
, Németh János

*
, Varga Viktória, Kovács Viktória, Remzső Gábor, Tóth-

Szűki Valéria, Domoki Ferenc 
*
első szerzők 

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Élettani Intézet 

 

Bevezetés: A hipoxiás-iszkémiás enkefalopátia (HIE) az érett újszülötteket érintő, számos 

esetben súlyos pszicho- és szenzomotoros deficittel járó állapot, mely gyakran a perinatális 

időszakban elszenvedett aszfixia következtében alakul ki. Munkacsoportunk az elmúlt 

évtizedben szelektív hidroxil-gyökfogóként leírt molekuláris hidrogén (H2) feltételezett 

neuroprotektív hatásának vizsgálatával foglalkozik újszülött malac HIE modellben.  

Célkitűzés: Korábbi vizsgálataink igazolták a H2 cerebrovaszkuláris funkció védő hatását, 

azonban az alkalmazott aszfixia (8 perc tracheaokklúzió) nem hozott létre olyan súlyos 

neuronális károsodást, amely alapján a neuroprotektív hatás mértéke megállapítható lett 

volna. Célkitűzésünk ezért egy olyan középsúlyos/súlyos HIE modell létrehozása volt, 

amellyel megítélhető a H2 neuroprotektív hatásának mértéke. 

Módszerek: Kísérleteinket altatott, lélegeztetett újszülött malacokon végeztük. Az állatokat 

randomizált módon 3 csoportba (n=7-7) osztottuk: idő-kontroll csoport, aszfixia csoport, 

aszfixia+H2 csoport. Az aszfixiát hipoxiás-hiperkapniás gázkeverék (6% O2, 20% CO2) 20 

percen át történő belélegeztetésével hoztuk létre. Ezt követően az aszfixia csoport tagjait 

levegővel, míg az aszfixia+ H2 csoport tagjait a reventilláció első 4 órájában 2,1% H2-t 

tartalmazó levegővel lélegeztettük. A kísérlet során monitorizáltuk a vitális paramétereket, 

EEG-t regisztráltunk, majd 24 órás túlélést követően az állatok agyából készített metszeteken 

neuropatológiai vizsgálatot végeztünk. 

Eredmények: Az alkalmazott aszfixia súlyos metabolikus eltéréseket és EEG-depressziót 

hozott létre, melynek megfelelően jelentős idegsejtkárosodást volt kimutatható az agykéreg, a 

hippocampus és a bazális ganglionok területén. A hidrogén-lélegeztetés pozitív hatással volt 



az állatokra: az aszfixia+H2 csoport tagjaiban szignifikánsan gyorsabban regenerálódott az 

agyi elektromos aktivitás az EEG-regisztrátumokon, és valamennyi vizsgált agyterületen 

szignifikánsan kisebb volt a neuronkárosodás mértéke, így néhány területen az aszfixia+H2 

csoport értékei nem különböztek szignifikánsan az idő-kontroll csoport értékeitől. 

Következtetések: új HIE modellünk képes középsúlyos/súlyos neuronkárosodást létrehozni az 

állatok jelentős hányadában, és a H2 ebben a modellben markáns neuroprotektív hatást fejt ki. 

Eredményeink alapján feltételezhető, hogy az aszfixiás újszülött lélegeztetéséhez használt 

gázkeverékbe kevert H2 még a súlyos HIE kialakulását is gátolhatja. Ugyanakkor további 

preklinikai kutatások szükségesek annak vizsgálatára, hogy a H2 teljes-test hipotermiával 

együtt alkalmazva rendelkezik-e additív neuroprotektív hatással.  

Támogatók: OTKA K100851, Nemzeti Agykutatási Program, KTIA_13_NAP-A-I/13. 
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Exogén és endogén PACAP szerepe a koraszülött retinopathia állatkísérletes 

modelljében 

Kvárik Tímea
1,2

, Mammel Barbara
1,2

, Werling Dóra
2
, Tóth Gábor

3
, Reglődi Dóra

2
, Ertl 

Tibor
1
, Atlasz Tamás

2,4
, Gyarmati Judit

1
 

1
 PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Neonatológia Tanszék, 

2 
PTE Általános 

Orvostudományi Kar, Anatómiai Intézet, 
3
 SZTE Orvosi Vegytani Intézet, 

4
 PTE TTK 

Sportbiológiai Intézet 

 

Bevezetés 

A koraszülött retinopathia (ROP) a gyermekkori látáskárosodások egyik leggyakoribb oka. A 

betegség kialakulásában két fázist különíthetünk el, az első a retina érképződésének 

megszakadásával, a kis erek elzáródásával járó vazo-obliteratív fázis; míg a második új, 

abnormális erek képződésével jellemezhető neovaszkuláris fázis. A betegség állatkísérletes 

modellje az oxigén-indukálta retinopathia (OIR). 

A hipofízis adenilát cikláz aktiváló polipeptid (PACAP) egy neurotrofikus és neuroprotektív 

funkcióval bíró fehérje. A központi idegrendszeren kívül számos egyéb szervben, szövetben, 

így a retinában is kimutatták sejtvédő hatását ischaemiás, toxikus és diabeteses 

retinopathiában. Előzőleg kimutattuk, hogy lokális PACAP kezelés javítja a retina 

vaszkularizációját patkány OIR modellben. 

Célunk a PACAP endogén szerepének vizsgálata volt az OIR modellben. 

Módszer 

Újszülött PACAP génkiütött (PACAP-/-) egereket posztnatális 7 (P7) és P12 nap között 70%-

os hiperoxiás, majd további 5 napig normoxiás környezetben tartottunk. Kontrollként vad 

típusú (PACAP +/+) állatok szolgáltak. Az OIR kontrolljaként génkiütött és vad típusú 

almokat a kísérlet teljes ideje alatt légköri oxigén koncentráción neveltünk. P17 napon az 

állatok retináját kipreparáltuk, az érhálózatot fluoreszcens isolectin festéssel tettük láthatóvá, 

majd az avaszkuláris terület százalékos arányát határoztuk meg a teljes retinaterülethez 

képest. Érmorfológiai analízis során a neovaszkuláris gócokat kvantifikáltuk. Eredményeink 

statisztikai analíziséhez T-próbát használtunk. 

Eredmény 

Kontroll vad és PACAP-/- egerek retináján nem volt különbség az érhálózat kiterjedésében. 

OIR –s állatok esetében a PACAP -/- állatoknál nagyobb mértékű volt az érmentes terület 

aránya a PACAP+/+ retinákhoz képest (8.68% vs 3.52%; p=0.003). Neovaszkuláris gócok 

számában nem volt különbség. 

Konklúzió 



Elsőként vizsgáltuk az endogén PACAP szerepét ROP állatmodelljében. Előzőleg kimutattuk, 

hogy a lokális PACAP kezelés javítja az érhálózat kiterjedését OIR patkány modellben és 

előnyösen befolyásolja a citokin expressziót. Eddigi eredményeink arra engednek 

következtetni, hogy a PACAP egy potenciális retinoprotektív szerként szolgálhat a ROP-pal 

kapcsolatos kutatásokban.  

Támogatók: MTA Lendület Program, Bólyai János Kutatási Ösztöndíj, OTKA K104984 
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Az anyai magatartás és a postpartum depresszió 

Fodor Anna dr., gyermekgyógyász rezidens, Zelena Dóra dr., tudományos főmunkatárs 

 SE I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest 

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, Budapest 

 

A korai anya-gyermek kapcsolat fontos szerepet játszik a csecsemő lelki és szomatikus 

fejlődésében egyaránt. Így az, hogy az anya miként viselkedik a szülést követő időszaktól 

kezdve gyermekével, hosszú távú következményekkel jár. Az anyánál jelentkező postpartum 

depresszió, illetve az anyát érő stressz és az azzal való megbirkózás képessége a szoros anya-

gyermek kapcsolat útjában állhat, és közvetve az utódra is hatással lehet. A vazopresszin 

(AVP) kulcsszerepet tölt be a szociális viselkedés szabályozásában, befolyásolja a szociális 

kötődés kialakulását, az agressziót és az utódgondozásban való részvételt, ugyanakkor szerepe 

lehet a depresszió, a szorongás kialakulásában is.  

PhD munkám során ezért az AVP anyai viselkedésben, postpartum mentális zavarokban és a 

stressz-tengely működésében betöltött szabályozó szerepét vizsgáltuk laktáló AVP-hiányos 

Brattleboro patkányokon.  

Eredményeink szerint az AVP hiánya csökkent utódgondozó magatartáshoz, illetve 

depresszió-szerű tünetekhez vezetett. Az AVP-hiányos állatok szorongásának mértéke nem 

különbözött az AVP-t expresszáló csoporthoz képest, azonban anyai agressziójuk és 

impulzivitásuk alacsonyabb volt. AVP hiányában nem következett be a laktáció időszaka alatt 

természetesnek mondható növekedés a stressz-tengely alap aktivitásában, valamint akut 

stresszorok hatására enyhébb stressz-választ tapasztaltunk. A fenti magatartásokat és élettani 

folyamatokat szabályozó agyterületek neuronális aktivációját megvizsgálva azt az általános 

következtetés vonhattuk le, hogy az AVP-hiányos anyákban alapállapotban az idegsejtek 

magasabb aktivitást mutattak, ugyanakkor stressz hatására kevésbé aktiválódtak.  

Összességében tehát a laktáció időszakában tapasztalható változások AVP hiányában nem 

jönnek létre, nem alakul ki megfelelő anyai magatartás, nem növekszik meg az anyák 

agressziója, impulzivitása és stressz-tengely aktivációja, ugyanakkor a stressz reaktivitásuk 

csökken. Mindezek mellett ugyan pozitív változásnak tekinthetőek az AVP hiányában 

csökkenő depresszió-szerű tünetek, azonban az AVP receptor antagonisták postpartum 

depresszióban való alkalmazását az anyai magatartásra és stressz-reaktivitásra gyakorolt 

negatív mellékhatásai erőteljesen korlátozzák 
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Szülőtámogató, kommunikációt érzékenyítő képzés tapasztalatai a Dél- alföldi régióban 

Monostori Dóra 

Korábban érkeztem Dél-alföldi Regionális Koraszülött Intenzív osztályért Alapítvány 

 

A Korábban érkeztem Alapítvány komplex programjában célul tűzte ki, hogy segítse a PIC- 

ben dolgozó egészségügyi teamek és az érintett családok közötti kommunikációt. Olyan 



módszer specifikus megközelítést ajánl, amely egy érintett szülő és egy PIC- ben dolgozó 

mentálhigiénés szakember tapasztalatain keresztül bontja ki a szülői elfogadás pszichés útját. 

Programunkat a tavalyi évben indítottuk el az FSZK által támogatott pályázatunk kapcsán, és 

az idei évben régiósan minden területet elértünk, ahol betegen világra jött újszülötteket 

kezelnek. Legfontosabb eredményünknek tekintjük, hogy a résztvevők felé közvetíteni tudtuk 

azt az üzenetet, hogy a munkájuk jelenti a legfontosabb alapot az érintett családok pozitív 

megküzdéséhez. A hallgatóság fókusz témái, kérdései közelebb hozták azt a hiányzó pszichés 

és szociális támaszadásra épülő tudásunkat, amelyek beépítése szükségessé válhat az orvosok 

és szakdolgozók képzési struktúrájába. Külön kiemelendő a témák közül mind a 

szakdolgozók, mind az orvosok azon igénye, amely a „rossz hír” közlésére és ezen időszak 

alatt, a szülőktől várt támaszadás nyújtásával kapcsolatosak. Előadásunkban bemutatjuk 

egyrészt a legfontosabb fókusz témákat, valamint azokról a visszajelzésekről számolunk be, 

amelyek a régiós munkánk eredményességét mutatják be, ezáltal segítve a családok és az 

ellátók közötti együttműködést.  
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Segíthetünk egy PICit? - Szülők jelenléte az európai és a magyar neonatológia világában 

Nagy Lívia 

Melletted a helyem Egyesület alelnök, EFCNI szülői tanácsának tagja 

 

Az EFCNI (Európai Alapítvány az Újszülöttek Ellátásáért) a koraszülött illetve beteg újszülött 

babák és azok családjainak érdekképviseletével foglalkozik. Azzal a szándékkal hozták létre 

szülők és szakemberek, hogy felhívják az európai politikusok és társadalom figyelmét a 

koraszülött ellátás egyedi ugyanakkor komplex problémáira, összefogást sürgessenek annak 

érdekében, hogy minden európai újszülött és koraszülött baba a legmagasabb színvonalú 

ellátásban részesüljön, egyenlő esélyekkel kezdhesse meg életét.  Az EFCNI „Standards of 

Care”(A koraszülött ellátás követelményei) projektje 2013-ban indult útjára. Mára már több, 

mint 220 szakértő 35 országból segíti a standardokat definiáló dokumentum  létrejöttét,  

amelynek célja, hogy harmonizálja, és egységes szintre emelje az Európai Unió országainak 

koraszülött ellátását. 

A Dr. Angelika Niebler és Dr. Peter Liese által létre hozott "Édesanyák és Gyermekeik 

Egészségéért Érdekképviseleti Csoport" az Európa Parlamentben  évente workshop 

formájában informálja és motiválja a politikai elitet az újszülöttek egészségének javítására.  

Magyarországon 2015. szeptemberében alakult meg a Melletted a helyem Egyesület, 

amelynek fő célja, hogy Magyarországon csökkentse a koraszülések számát, javítsa a 

koraszülöttek egészséges túlélési arányát, összefogja a koraszüléssel, koraszülöttséggel 

foglalkozó szakemberek, döntéshozók, civil szervezetek és a koraszülött gyermekek szüleit 

képviselő különböző szervezetek munkáját és növelje a magyar szülői szervezetek súlyát. 

Megalakulását követően a szülői szervezetek mellett első alkalommal egy rendezvénysorozat 

keretében országszerte számos PIC is megünnepelte a Koraszülöttek Világnapját (november 

17), amely az EFCNI kezdeményezésére minden évben a koraszülött babák ünnepnapja szerte 

a világon.  

Átadta „Az év első koraszülött babája” ajándékcsomagot, melyet szakmai partnerével közösen 

azzal a szándékkal hozott létre, hogy anyagi támogatást nyújtva felhívja a törvényhozók és a 

társadalom figyelmét a koraszülött családok  fizikai, pszichés és anyagi problémáira. 

A Kenguruzás világhete alkalmából a PIC-ek között május 9.-15. között kenguru versenyt 

hirdetett azzal a céllal, hogy népszerűsítse az evidenciákon nyugvó, bizonyítottan jótékony 

hatású kenguru módszert. Egy vándorserleggel szeretne hagyományt teremteni az adott évben 

legtöbbet kenguruzó PIC kitüntetésére.  



A koraszülöttek és szüleik minden más betegcsoporttól eltérő speciális szükségleteit csak a 

szülőkkel együttműködve lehet felismerni és azokra megoldásokat találni.     
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Énekkel, zenével az inkubátorok mellett: "A Te hangodat ismerem..." 
Hazay Tímea 

 Semmelweis Egyetem Bókay Gyermekklinika (Perinatális Intenzív Centrum) 

 

„Az anya nemcsak testét adja a gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel.” (Kodály Zoltán) 

2014. januárban indult el az énekes-zenés alkalmak megvalósítása a SE I. sz. (Bókay) 

Gyermekklinikán.  Ezen az osztályon fél éven belül heti négy alkalomra tudtuk emelni a 

látogatások számát. Párhuzamosan elindult a programunk 2015-ben a Péterfy Kórházban, 

Kecskeméten, Veszprémben, Szegeden, Székesfehérváron, Tatabányán, 2016 elején pedig 

Pécsett és Debrecenben is, így ezeken a helyszíneken is heti rendszerességgel élő énekszó és 

hangszerjáték segíti a családokat a PIC osztályokon. 

A program módszertanának eddigi fejlesztése: Együttműködve az orvosokkal, nővérekkel 

folyamatosan figyeltük, mi a legoptimálisabb a babák és a szülők számára, így ma egy olyan 

módszer van a kezünkben, mely képes a különböző állapotú és korú koraszülöttek, újszülöttek 

gyógyításában differenciált módon segíteni. A zene egyfajta gyógyszer, így figyelni kell az 

adagolásra és finoman be kell állítani mindenkinél egyéni módon.  

A programban alkalmazott módszerek: A programban résztvevő pedagógusok (óvónők, 

tanítók, énektanárok, zeneterapeuták) a magyarországi köznevelési hagyományoknak 

megfelelő dalanyaggal és irodalmi szövegekkel, néphagyományból merített mondókákkal 

ismertetik meg a szülőket. A szükséges perinatális pszichológiai ismereteket az integrált 

szülő-csecsemő konzultáció (Prof. Hédervári Heller Éva Frankfurt, - Dr. Németh Tünde 

OGYEI) anyagából merítjük.  

Orvosi tapasztalatok a PIC osztályokon alkalmazott zeneterápiáról: Több orvosi 

tanulmány is alátámasztja, hogy az élő énekszó és hangszerjáték egyértelműen pozitívan hat a 

beteg újszülöttekre, növeli a fiziológiai stabilitásukat, valamint kedvező az anyák számára is.  

 Oxigén szaturáció (Caine 1991, Cassidy 1995, Flowers 1999) 

 Szívfrekvencia, vérnyomás, légzésszám (Ashley 2012) 

 Gyorsabb testtömeg gyarapodás (Coleman 1997, Standley1998, Kempler 2008) 

 Evési magatartás javul (Standley 2005) 

 Korábbi hazaadás lehetősége javul (Caine 1992) 

 Csökken a túlstimulálás 

 Ritkább a post partum depresszió, az anyai szorongás 

 

A program hatása: Alkalmaink során a zenével és az énekléssel találunk utat a szülő felé. Az 

ismerős dajkáló dallamok, ritmusok segítenek az érzelmeket felszínre hozni, mely egyrészt 

segíti a krízishelyzet feldolgozását, másrészt ezekben a különleges percekben a szülő maga is 

átélheti, hogy aktív jelenlétével, az énekléssel, mondókázással, finom érintéssel támogathatja 

gyermekét. Ezek az élmények az édesanyáknak és édesapáknak segítenek abban, hogy 

kompetens szülőknek érezhessék magukat. Az énekes alkalmak szemlélésével, 

megfigyelésével a szakemberek is inkább civilként, pozitív érzelmekkel viszonyulnak egy-

egy szituációban a babákhoz és a szülőkhöz.    

"Az ének a legszebben kimondott, belülről fakadó szó, a legemelkedettebben formált lelki 

szépség. Ha énekelsz, nemcsak a hangodat formálod, hanem a lelkedet is, s azét is, aki 

hallgatja." 

(Maros Julianna népdalénekes Van egy forrás titok alatt c. könyve) 
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Családközpontú koraszülött ellátás 

dr. Czemmel Éva Rita, Pászti Éva, Dr. Kocsis István PhD 

Semmelweis Egyetem  II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, 

Perinatológiai Intenzív Centrum 

 

Az 1960-as évektől robbanásszerű fejlődésen ment keresztül a koraszülöttek ellátása mind a 

technikai, mind a farmakológiai kezelések tekintetében.  

A 2000-es évekig a koraszülöttek ellátásában legfontosabbnak a technikai felszerelés 

biztosítását, és a magasan szakképzett személyzet által történő ápolást tartották – míg a 

Szülők szinte teljes mellőzve voltak gyermekük ellátását, gondozását és időnként akár 

látogatását tekintve is. Mára viszont már egyértelműen bizonyított, hogy a koraszülöttek 

napszaki ritmusára, alvásukra, súlygyarapodásukra és agyuk fejlődésére, valamint a szociális 

és érzelmi fejlődésükre, viselkedésbeli és kognitív funkcióira igen nagy hatással van Szüleik 

jelenléte, hangja, testük melege és szívdobogása, még a leggyengébb állapotú gyermekek 

esetében is. A legújabb vizsgálatok szerint, azon koraszülöttek, akik ellátásában a Szülők 

tevőlegesen, akár a nap 24 órájában részt vesznek, messze jobban és gyorsabban fejlődnek,  

kisebb mértékű, vagy egyáltalán nem fordul elő intercurrens fertőzés, és közben a Szülők is 

megtanulják nagy biztonsággal ellátni és gondozni koraszülöttüket, így a hazamenetel sem jár 

nehézségekkel. 

Osztályunkon, a Semmelweis Egyetem  II. Nőgyógyászati Klinika Perinatológiai Intenzív 

Centrumában éves szinten több, mint 400 koraszülöttet látunk el, és bár már több, mint 10 éve 

alkalmazzuk a kenguruzást, azonban ennek napi szintű gyakorlata, a Baba-Mama Szobák 

létrejötte, továbbá a szülők - és családtagok (nagyszülő, testvér)  napi 24 órás jelenléte, az 

inkubátorok lakókuckókká válása, a Szülők távollétében is inkubátoron belül sugárzott anyai-

apai hang, több mint 1 éve valósul meg napi gyakorlatként. Ennek eredményeiről, és további, 

a család - és koraszülött központú ellátás tekintetében történt változásokról, esetleges 

nehézségeiről, valamint ezek hatásairól számolok be előadásomban. 

A családközpontú ellátás kulcsfontosságú a rövid- és hosszú távú fizikai, kognitív és pszicho-

szociális kimenetelt tekintve minden gyermeknél, de leginkább a koraszülött intenzív 

osztályon kezeltek esetében. 
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Megszületett, megérkezett, de jó… 

Dr. Kovács-Pászthy Balázs 

DE KK Gyermekgyógyászati Intézet, Neonatológiai Tanszék 

 

Egy újszülött élete nem a megszületésével kezdődik. Egy hosszú útról érkezik meg hozzánk, 

amikor először találkozunk vele a szülőszobán.  Mi, akik akkor ott vagyunk, szülészek, 

szülésznők, neonatológusok mégis már sokat tudhatunk róla. Fontos is ez az ismeret, mert a 

mi felelősségünk őt s az egész családot útnak indítani, az újabb, immár sokkal nehezebb és 

hosszabb utazásra itt a Földön. Kivételes pillanatok ezek. Nagy a felelősségünk. 

Különösen így van ez, amikor koraszülöttség vagy újszülöttkori betegség miatt az „átállás” 

nehezebb, hosszabb, fájdalmasabb és a várva várt örömök helyett nem várt nehézségekkel 

kerül szembe a család. Sok segítséget igényelnek ilyenkor, mint ahogyan ők is sokat hozzá 



tudnak tenni közös munkánk sikeréhez. A szülők, különösen az édesanyák bevonása a 

gyógyításba ma már nélkülözhetetlen. 
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Ritka bőrelváltozások újszülöttkorban 

Dr. Bagoly Anna Zsuzsa
1
, Dr. Szalai Zsuzsanna

2
, Dr. Csáthy László

1 

1. Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet, Neonatológiai Intenzív Centrum 

2. Heim Pál Gyermekkórház, Bőrgyógyászati Osztály 

 

Két olyan ritka bőrgyógyászati betegséget mutatunk be, melyek korai felismerése és követése 

extracutan tüneteik miatt fontos. 

Első eset: Érett, újszülött leány szülőszobai ellátása során, bőrén kifejezett márványozottságot 

észleltünk, mely melegítés hatására nem változott. Hasi- és koponya ultrahang –, valamint 

fejlődésneurológiai vizsgálata során eltérést nem találtunk. Gyermekbőrgyógyász a felvetett 

diagnózist megerősítette: a gyermeknél van Lohuizen szindróma (cutis marmorata 

teleangiectatica congenita) igazolódott. Extracutan tünetet nem láttunk, a 

differenciáldiagnosztikai szempontból felmerülő betegségeket kizártuk. 

Második eset: Időre született leány első ellátása során végtagjain vörös- és barnásan 

pigmentált foltokat észleltünk, kóros belszervi eltérés nélkül. Gyermekbőrgyógyász 

megerősítette az urticaria pigmentosa diagnózisát. Szisztémás mastocytosisra utaló tünetet 

nem találtunk.  

Extracutan tünetként a van Lohuizen szindrómás betegeknél jelentős szív-érrendszeri –, 

csontrendszeri – és urogenitalis eltérések, az urticaria pigmentosa esetében pedig szisztémás 

mastocytosis, valamint osteoporosis fordulhatnak elő. A pathogenesis az esetek többségében 

nem tisztázott, ezért egyik betegségnek sincs oki terápiája. Az irodalom alapján ugyanakkor a 

legtöbb esetben a gyermekkor végére, az életkor előrehaladtával a cutan tünetek regrediálnak. 

Mind a két ritka bőrbetegség extracutan tünet nélkül jó prognózisú, önmagában benignus 

bőrelváltozás.       
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Szimpózium-Drezda-tapasztalatok 

Dr. Musicz Ágnes, Dr. Szász Barbara 

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr 

 

Előadásunkban az idén tavasszal Drezdában 8. alkalommal hipotermiás kezelés, asphyxia, 

szülőszobai ellátás témakörében megrendezett konferencián szerzett tapasztalatainkat 

foglaltuk össze.  

A szimpózium programpontjainak rövid ismertetésével együtt érintjük a hipotermiás 

kezelésnél illetve más, fájdalomcsillapítást, szedálást igénylő beavatkozások során 

alkalmazott legújabb gyógyszeres kezelési lehetőségeket. Felhívjuk a figyelmet az 

újszülöttkorban kialakuló stroke tüneteinek felismerésére, a korai diagnózis fontosságára. 

Röviden összefoglaljuk a koraszülöttek szülőszobai ellátásával és a további non-invasiv 

légzéstámogatásával kapcsolatban ismertetett módszereket. Fotókkal tarkítva bemutatjuk a 

légútbiztosítást segítő legújabb technikai lehetőségeket. Célunk a kollégák érdeklődésének 

felkeltése, informálása, tapasztalataink átadása.  
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Neonatális hipoglikémia – esetismertetés 

Kovács Barbara, Gabrieli Piroska, Tenk Tamás, Mátay Lilla, Szabó Éva  

Csolnoky Ferenc Kórház, Perinatális Intenzív Centrum 

 

Esetbemutatásunk során az újszülöttkori hipoglikémiát okozó differenciáldiagnosztikailag 

szóba jövő kórállapotokat tekintjük át. 

Fiú újszülöttünk VI/5. panaszmentes terhességből a 35. gesztációs héten császármetszéssel, 

Apgar 8/9 státuszban 1335 grammal született súlyosan disztrófiás koraszülött. Kezdetektől, 

hetekig elhúzódóan kifejezett hipoglikémia-hajlamot tapasztaltunk, amely nehezen, csak 

magas koncentrációjú dextróz oldat és hidrokortizon terápia mellett volt uralható.  NEC 

gyanúja, ismétlődő hipoglikémiás epizódok miatt teljes orális táplálását három hét alatt tudtuk 

felépíteni. 

Hormon-vizsgálatok során kóros értéket nem láttunk, anyagcsere szűrését célzottan 

ismételtük. Középvonali fejlődési rendellenesség gyanúja miatt koponya MR vizsgálata 

történt, negatív eredménnyel. 

Bár az anya előző négy, szintén szoptatott gyermeke jól fejlődött, a koraszülött tünetének más 

okát nem találva az anyatej összetételének vizsgálatát kértük, ami kifejezetten alacsony zsír és 

fehérjetartalmat mutatott. 

Materrel történt ismételt beszélgetések, részletes, a táplálkozási szokásaira is kiterjedő 

kérdések során derült fény az anya kifejezetten hiányos táplálkozására, mert a szülés óta 

fennálló gyomorpanaszai miatt extrém diétát folytatott. 

Matert gasztroenterológushoz irányítottuk, a koraszülött teljes anyatejes táplálását 

felfüggesztettük. Koraszülött formula kiegészítés mellett a parenterális cukorbevitelt meg 

tudtunk szüntetni, a baba súlygyarapodása felgyorsult. Mater panaszainak, táplálkozásának 

javulása után teje összetétele is kedvezően változott. 

Esetbemutatásunk kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet az anya–újszülött egységére, 

valamint arra, hogy adott esetben a neonatológusnak a szoptató anya kóros állapotára is fényt 

kell derítenie. 
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Újszülöttkori alloimmun thrombocytopaenia előfordulása osztályunkon 

Dr Steiger Zsófia, Dr Grasselly Magdolna, Dr Dávid Éva 

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Perinatális Intenzív Centrum 

 

Előadásunkban a 2000-2016 között osztályunkon alloimmun thrombocytopaeniával 

diagnosztizált betegeinket szeretnénk bemutatni.  Ezen időszak alatt 6 betegünknél 

igazolódott a betegség. Az újszülöttkori alloimmun thrombocytopaenia (FAIT) oka az anyai 

alloimmunizáció a magzat apától örökölt foetalis thrombocyta antigénjeivel szemben. Az 

esetek 80%-ban a FAIT a HPA-1a antigén, 15%-ban HPA-5b antigén, 5%-ban egyéb 

antigének következtében alakul ki. Incidenciája 1:1500 a terminusra születettek között 

(gyakran diagnosztizálatlan), az első terhesség 40-50%-ánál jelentkezik. A diagnózis 

felállításához az újszülöttkori thrombocytopaenia egyéb okainak kizárása mellett az apai 

thrombocyta és anyai savó minta keresztpróbájával juthatunk. Bár az újszülöttek többségében 

nem okoz súlyos problémát és a thrombocytaszám 1-2 hét alatt spontán rendeződik, azonban 

figyelembe véve, hogy a FAIT az érett újszülöttek intracerebralis vérzésének vezető oka, 

thrombocytopaenia esetén mindenképp gondolnunk kell ezen betegségre. Terápiájában súlyos 

esetekben intravénás immunglobulin adása, vérzéssel járó esetekben megfelelő thrombocyta 

készítmény adása jön szóba. Tekintettel arra, hogy a korábbi terhesség során igazolódott 

FAIT esetén, a későbbi terhességek során prenatalis diagnosztika rendelkezésre áll, 



lehetőségünk van a vélhetően FAIT-ban szenvedő újszülöttnél az egyes szövődmények 

megelőzésére, elhárítására. Emiatt szeretnénk hangsúlyozni az intrauterin koponya ultrahang 

és megfelelő terhesgondozás fontosságát, mivel az intrauterin intracranialis vérzés kockázata 

a később születendő testvérek esetén 25%. 
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Minimál invazív műtéti technika lehetőségei és korlátai oesophagus atresia 

vonatkozásában 

Dr. Stercel Vivien, Dr. Katona Nóra, Dr. Horváth Zsolt, Dr. Sasi Szabó László, Dr. Garai 

Gábor, Dr. Csízy István, Prof. Dr. Balla György 

DE KK Gyermekgyógyászati Intézet 

 

Az oesophagus atresia a leggyakoribb nyelőcső malformáció, incidenciája 1/3500-5000 

élveszülés. A fejlődési rendellenesség kialakulhat izoláltan, de nagyrészt tracheo-esophageális 

fistulával jár. A nyelőcső atresia egyéb anomáliákkal társulhat, leggyakrabban valamilyen 

congenitalis cardiovascularis defektussal, illetve VACTERL/VATER-asszociáció vagy 

CHARGE-szindróma részjelensége is lehet. Az elmúlt 20 évben a Debreceni Gyermekklinika 

ellátási területén 71 újszülöttet kezeltek, akiknél oesophagus atresia igazolódott. 71 esetből 13 

gyermeket még az esetleges sebészi beavatkozás előtt elvesztettünk egyéb súlyos perinatalis 

kórkép miatt. Kiemelendő, hogy 2005 óta perinatalis halálozás nem fordult elő a nyelőcső 

atresiával születetteknél, amely feltehetően a neonatológiai ellátás és a prenatalis 

diagnosztikában használt ultrahang készülékek rohamos fejlődésének köszönhető. A 

fennmaradó 58 esetben 47 újszülöttnél primer nyelőcső folytonosságot helyreállító műtét 

történt gyermeksebészeti osztályunkon. 11 gyermeknél a proximalis és distalis oesophagus 

csonkok közti távolság túl nagy volt ahhoz, hogy biztonságosan, közel feszülésmentesen 

elkészíthessük a primer anastomosist. Ezekben az esetekben a fistula lekötése mellett elsőként 

gastrotubus beültetésre és alkalmanként nyálsipoly kialakítására került sor, majd amennyiben 

lehetséges volt, később végeztük el a nyelőcsőpótlást. A 47 primer műtét során elkészített 

end-to-end nyelőcső anastomosis közül 46 esetben tradicionális nyílt mellkasi feltárásból 

végeztük a beavatkozást. Egy esetben teljes mértékben minimál invazív módszerrel végeztük 

el az oesophagus csonkok egyesítését. A világon már 2000 óta ismert és alkalmazott video-

thoracoscopos műtéti technikát az idei évben, a hazai intézetek közül másodikként vezettük be 

a műtéti repertoárunkba. Külföldön egyre több centrumban alkalmazzák ezt a műtéti 

technikát, mely a következő előnyökkel jár: kevesebb korai és késői szövődmény, gyorsabb 

sebgyógyulás, kisebb műtéti trauma, a kórházi ápolási napok száma jelentősen csökken. 

Ennek következtében a nosocomiális infekciók rizikója szignifikánsan kisebb, melynek 

jelentősége a megtartott újszülött- és csecsemőkori somatomentalis fejlődés szempontjából 

nem vitatott. Magyarországon közel 16 év alatt minimális mértékben történt fejlődés a 

thoracoscopos műtéti megoldás elterjedésében, mely hátterében több nem elhanyagolható 

tényező áll. A világon számos centrumban elfogadott, standard módszerként alkalmazott 

minimál invazív műtéti eljárás kedvező kimenetele mind a pácienstől, mind az operatőrtől 

nagy mértékben függ. Az újszülött kis méretei miatt a thoracoscopiához kevés hely áll 

rendelkezésre, ezért a nagy sebészi jártasságot igénylő műtéti beavatkozáshoz szükséges a 

CO2-insufflatio és egy speciális, költséges eszköztár. Összefoglalva a korai és késői 

szövődmények minimalizálása céljából klinikánk ellátási területén is ezt a kedvezőbb 

prognózisú minimál invazív műtéti eljárást kell választanunk, ha kivitelezését a fejlődési 

rendellenesség típusa nem korlátozza, még akkor is, ha rutinszerű alkalmazásához rögös út 

vezet hazánkban. 
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CHARGE syndroma halmozódása osztályunkon 

Dr. Csécsei Márta; Dr. Vojcek Eszter; Dr. Flach Edina; Dr. Princzkel Erzsébet 

Szent János Kórház PIC Osztály, Budapest 

 

A CHARGE szindróma genetikai eredetű, veleszületett rendellenességek mintázata, mely kb. 

9-10.000 születésenként egyszer fordul elő. Változatos klinikai tünetek sorozatát jelenti, 

melyek természete minden gyermeknél más és más. A legtöbb esetben az érintett családban 

korábban nem fordult elő.  

A CHARGE egyes betűi a következő tünetekre utalnak: Coloboma, Heart defects, choanal 

Atresia, Retardáció, a Genitáliák és/vagy húgyúti szervek rendellenességei és Ear 

abnormalities and deafness.  

Az esetek egy részében igazolható, hogy a nyolcas kromoszóma hosszú karján található 

CHD7 gén  mutációja okozza. Kutatások zajlanak további, felelős gének azonosítása 

érdekében. A diagnózis felállításához genetikai teszt elvégzése lehetséges, de csak mintegy 

kétharmad esetben hoz pozitív eredményt. A CHARGE diagnózisa a klinikai tüneteken 

alapul, elsődleges (major) és másodlagos (minor) tünetek kombinációja alapján.  

2016 év elején osztályunkon két újszülött esetében merült fel CHARGE syndroma gyanúja. 

Prezentációnkban bemutatjuk két betegünk kapcsán a leggyakoribb megjelenési formákat, 

diagnosztikai kritériumrendszert, illetve kapcsolódó szövődményeket, ezek leküzdéséért 

folytatott küzdelmet. 

Az érintett újszülöttek születés után hónapokat töltenek kórházban, számos műtéten és egyéb 

beavatkozáson esnek át. A nyelési és légzési problémák a hazatérést követően is 

megnehezíthetik az életüket. A legtöbben nagyothallók, látássérültek, mozgás-, és értelmi 

fejlődésük vontatott. További egészségügyi és gyógypedagógiai kezelésekre szorulnak éveken 

át.  

Ennek ellenére a CHARGE szindrómával élő gyermekek teljesítményei gyakran 

túlszárnyalják az orvosi, társadalmi és oktatási elvárásokat, a látszólag szinte leküzdhetetlen 

akadályok ellenére is. 
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„Lány vagy fiú?” – a pszichoszomatikus nem dilemmái egy komplex eset kapcsán 

Gilitsch Annamária¹, Horváth-Varga Éva¹, Biró Ede¹, Hadzsiev Kinga
2
, Erhardt Éva¹, 

Adamovich Károly¹, Szász Mária¹ 

PTE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs
1
, PTE KK Genetikai Intézet, Pécs

2 

 

Egy jelenleg 3 hónapos csecsemő esetét mutatjuk be, aki 6 órás életkorban került átvételre 

klinikánkra, cianózissal járó inspiratorikus stridor miatt.  

Felvételi státuszából - a légzési anomálián kívül - preauricularis vak fistulák, valamint 

átmeneti külső genitáliái emelendőek ki, mely utóbbi ellenére az újszülöttet lányként 

anyakönyvezték. A kromoszómavizsgálat 46, XY karyotypust mutatott. Hormon vizsgálati 

eredményeiből kiemelendő az ismételten magas serum testosteron szint (11,1 nmol/l), 

valamint az alacsony testosteron/5-alfa-dihidrotestosteron arány (5,4). Hasi UH vizsgálat 

során a belső nemi szervekről nyilatkozni nem lehetett a tartósan puffadt has, gázos belek 

miatt. Ismétlődő hányások, per os táplálási elégtelenség, valamint a hasi status alapján 

Hirschsprung betegség gyanúja merült fel, ezért, ill. a gonadális nem diagnózisa céljából a 4. 

héten exploratív laparotomiára, valamint rectalis sorozat biopsiára került sor. E beavatkozások 

előtt, tekintettel az ismételten sikertelen extubálásokra, tracheostoma kialakítása történt.  



A hasüregben mindkét oldalon csíkgonád ekvivalens képleteket lehetett látni, melyek 

szövettanilag homogén testisnek bizonyultak. Cystoscopia során Müller-cső maradvány 

nélküli, masculin típusú urethra volt látható. Szövettani vizsgálatok a rectum, majd a teljes 

colon területén a ganglionok hiányát igazolták, ezért ileostoma kialakítása történt.  

Jelen eredményeink alapján a sexuális fejlődés zavara klinikailag androgén inszenzitivitás 

szindróma, melynek genetikai vizsgálata tervezett. Ez alapján valószínűleg a gyermeknél a 

„nőként felnevelés” javasolt, amihez azonban a szülők döntésbe való bevonása és folyamatos, 

részletes tájékoztatása feltétlenül fontos.  

Jelen ismereteink és az irodalmi adatok alapján a három súlyos fejlődési rendellenesség 

(sexuális fejlődési zavar, Hirschsprung betegség, laryngomalatia) nem sorolható egy 

szindrómába, ill. közös eredetbe, de az biztos, hogy a gyermek szocializációját meghatározó 

szülői nevelés mellett, sok társszakma együttes kezelése és gondozása adhat lehetőséget a 

gyermek felnövekedéséhez.  
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Asphyxia - Esetismertetés 
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Mater III/3. zavartalan, gondozott várandósságából, 39/5.hétre fájásgyengeség miatt, vákuum 

extractióval 4655 g súllyal született 0/0/1/3-as Apgar értékkel. Fájásgyengeség miatt kb.10-15 

percig csak a fej született meg, a köldökzsinór a nyak mellett előesett volt, ezt tapintva egyre 

gyengébb pulzálást észleltünk. A megszületését követően életjelenséget nem mutatott, 

garatszívást és szobalevegővel, oxigén hozzáadása nélkül ambu-ballonos lélegeztetést és 

mellkaskompressziót alkalmaztunk 10 percen keresztül. 10 perces életkorban köldökvéna 

kanülálást követően Tonogén adására már nem volt szükség, mert a szívfrekvencia közben 

100/min fölé emelkedett, fiziológiás só bólusfolyadékot adtunk. Ambu-ballonos lélegeztetés 

mellett 15 perces korban indult spontán légzés, 30 perces korban endotrachealis intubáció 

történt, majd Neopuff szárral 20/5 nyomásokkal lélegeztetést alkalmaztunk. Hypotensio miatt 

fiziológiás sóbólust megismételtük, majd 10%-os glucose infúziót indítottunk. Ezt követően 

szívfrekvenciája, vérnyomása stabil volt. A lélegeztetést továbbra is szobalevegővel, oxigén 

hozzáadása nélkül végeztük. Félórás korban vett vérgázban pH 7,06, BE -18,9 mmol/l, CO2 

35 Hgmm  volt, ami miatt kisebb légzésszámmal lélegeztettük tovább, így a későbbiekban 

hypocapnia nem alakult ki, egyórás életkorban vett kontroll vérgázban pH 6,9, BE -11,8 

mmol/l, CO2 84,2 Hgmm volt. A Cerny mentő érkezéséig „passzív hűtéssel”  a maghő 

34,7°C-ig csökkent, a szállítás alatt aktív hűtés történt, gépi lélegeztetés mellett az újszülöttet 

komplikációmentesen szállították az I.sz.Gyermekklinika PIC osztályára. 

Az elhúzódó reszuszcitációs igény és korai acidosis miatt protokoll szerint 72 órán át 

hypothermiás kezelést alkalmaztak. Keringéstámogatást ápolása alatt nem igényelt. 

Laborvizsgálatokkal középsúlyos sokszervi elégtelenségre utaló necroenzim emelkedést és 

mérsékelt alvadászavart észleltek, egy alkalommal FFP készítményt kapott. 

Felvételétől kezdve 4 napig aEEG-vel történt monitorizálás során kedvező agyi háttéraktivitás 

ábrázolódott. 

UH vizsgálattal kétoldali kis mellékvesevérzés ábrázolódott. 

A 7.életnapon végzett koponya MR vizsgálat során a bal oldalon occipitalisan és a tentorium 

mentén kisebb subacut subarachnoidalis vérzés ábrázolódott, asphyxiára utaló jelek nem 

mutatkoztak.  

Fejlődésneurológiai vizsgálat során axialisan közepes fokú hypotoniát, jobb oldali plexus 



brachialis sérülést véleményeztek, mely jelenleg már nem észlelhető, neuroterápiát nem 

igényel. Ép hallás, látás detektálható.  

Összefoglalás: az újszülöttnél reverzibilis, mérsékelt encephalopathia alakult ki,  

komplikációmentes hypothermiás kezelés után hosszútávon normális fejlődés 

prognosztizálható. Az oxigén adása nélküli, hypocapnia mentes sikeres korai stabilizáció nagy 

valószínűséggel hozzájárult a kedvező kimenetelhez.  
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Asphyxia regiszter bevezetése az I. Sz. Gyermekklinika PIC osztályán 
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1. Semmelweis Egyetem, I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika, PIC osztály 

2. MTA-SE “Lendület” Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoport 

Bevezetés:  A perinatális asphyxia és a következményesen kialakuló hypoxiás-ischaemiás 

encephalopathia (HIE) ma Magyarországon évente 150 újszülöttet érint. Az I. Sz. 

Gyermekklinika ezen újszülöttek harmadának ellátásáért felelős. A nemzetközi szinten is 

nagy betegszámra való tekintettel igény merült fel a kutatható adatrögzítésre, a klinikai 

döntéshozatal későbbi elősegítése céljából. 

Módszerek: Adataink strukturált tárolását könnyítő regiszter kialakítása bioinformatikai 

segítséggel valósult meg. 2015 őszén indult tesztelése a saját fejlesztésű „Biobankok” 

elnevezésű adatbázisunknak. Retrospektív kohorsz vizsgálatunkhoz 2013. január 1. és 2015. 

december 31. között született, érett, HIE miatt standard hypothermiás protokoll szerint 72 

órán keresztül hűtött újszülöttek klinikai adatait rögzítettük. 

Eredmények: 2015 szeptembere óta 84 fő adatait vittük be a regiszterbe. A „Biobankok” 

rendszerben tárolt információk automatikusan generált Excel táblázatba történő lekérdezését 

követően, először számolunk be asphyxia centrumunk klinikai adatairól. Előzetes 

eredményeink szerint a vizsgált újszülöttek átlagosan a 38,6±1,9. gestatios héten születtek, 

39%-ban hüvelyi úton, 61%-ban császármetszéssel, 44%-uk leány volt. Apgar értékeik 

átlaga 2,4/4,5/5,7  volt 1/5/10 perces életkorban. Hypothermiás kezelésük az esetek 57%-ában 

már a neonatális transzport során aktívan megkezdődött, 36%-ban passzív hűtéssel érkeztek, 

összesen 7%-nál indult a hűtéses kezelés kizárólag az osztályon. Az intenzív terápiával töltött 

idő mediánja 11,8 nap [9; 19]. Az asphyxiához gyakran társuló sokszervi elégtelenség 

betegeink 86%-ánál volt jelen. Keringéstámogatást 80%-ban igényeltek, invazív 

légzéstámogatásra átlagosan 6, non-invazív légzéstámogatásra további 0,7 napig szorultak. 

Oliguriát betegeink 51%-ánál észleltünk a hypothermiás kezelés ideje alatt. Betegeink 31%-a 

az intenzív terápiát követően további kórházi kezelést igényelt. 

Összefoglalás: Tapasztalataink alapján a saját fejlesztésű regiszter nagyban megkönnyíti és 

gyorsítja az adatok feldolgozását. Az elmúlt évek kezelési eredményeinek kritikus 

elemzésével a betegellátás auditja válik lehetővé. Ezen kívül eredményeink segítséget 

nyújthatnak más centrumok részére az asphyxiás újszülöttek ellátásához. 
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A nasalis high-flow terápia elmélete és gyakorlata 

Dr Molnár Zoltán, PhD 

Neonatal Unit, John Radcliffe Hospital, Oxford University Hospitals, UK 

 



A nasalis high-flow terápia a non-invazív légzéstámogatás egyre szélesebb körben elterjedt 

formája. Használata során 1 L/min fölötti áramlási sebességgel juttatunk optimális 

hőmérsékletű és páratartalmú gázkeveréket az orrüregbe egy megfelelően kiképzett orr-kanül 

segítségével. A kísérleti adatok arra utalnak, hogy hatásmechanizmusáért a pozitív légúti 

nyomás mellett a holttér-légzés csökkenése is felelős. Elterjedéséhez nagyban hozzájárult, 

hogy a nasalis CPAP-pal szemben, alkalmazása kevesebb ápolási terhet jelent a nővérek 

számára és az orrtraumák előfordulása is ritkább
1
.  

Az elmúlt években megjelen randomizált klinikai vizsgálatok eredményei alapján 

hatékonysága egyezik a nasalis CPAP-pal az extubációt követő időszakban koraszülöttek 

esetében. Elsődleges légzéstámogatásban betöltött szerepének megítélésével kapcsolatban 

további adatokra van szükség
2
. A John Radcliffe Hospital újszülött osztálya vezető szerepet 

játszott a nasalis high-flow terápia klinikai gyakorlatba történő bevezetésében; használata 

közel egy évtizedes múltra tekint vissza.   

 

1. Use of heated humidified high-flow nasal cannula oxygen in neonates: a UK wide 

survey. Ojha S, Gridley E, Dorling J. Acta Paediatr. 2013 Mar;102(3):249-53. 

2. High flow nasal cannula for respiratory support in preterm infants. Wilkinson D, 

Andersen C, O'Donnell CP, De Paoli AG, Manley BJ.Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 

22;2 
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Új lehetőségek a lélegeztetési terápiában 
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Kotormán Tünde, Kovács Judit, Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, Nagy Katalin, 

Polonkai Edit, Riszter Magdolna, Szőllős Anna, Balla György 

DE KK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék 

 

Az egyre kifinomultabb lélegeztetési terápiák nagymértékben növelték a koraszülöttek túlélési 

esélyeit. A túlélés javulásában ugyanakkor nagy szerepe volt a prenatalis steroid profilaxis 

bevezetésének, és a felületaktív anyag, a surfactans pótlás megjelenésének. Ugyanígy nagyon 

sokat fejlődtek a lélegeztetési technikák. A túlélés javulásával a hangsúly az egyre kisebb 

gesztációs idejű koraszülöttek ellátására, és a megjelenő szövődményes betegségek 

elkerülésére helyeződött. Napjainkban a legnagyobb kihívást, az ELGAN (< 28 hét) 

koraszülöttek ellátása jelenti. Munkánk sikeréhez pedig a túlélés mellett a jó életminőség 

biztosítása, a szövődmények elkerülése is fontos.  

Az invazív lélegeztetés mellett megjelenő non-invazív lélegeztetési technikák a koraszülöttek 

esetében is jól alkalmazhatónak bizonyultak és hosszú távú előnyeik is bizonyítottak. 

Mindezzel együtt sok új kérdés is megfogalmazódott. Ilyenek a non invazív lélegeztetés 

alkalmazhatóságának határai, a biztonságos surfactans adás ideje és módja. 

Előadásom aktualitását egy részről az egyre jobb invazív  és non-invazív lélegezetési 

technikák eléhetősége, a minimál invazív surfactans adás újabb lehetőségei, így az inhalatív 

surfactans megjelenése adja. Más részről ugyanakkor továbbra is jelentős gondot jelentenek 

súlyos szövődmények, mint az agyvérzés, vagy a BPD.  

Előadásomban az új lehetőségek alkalmazhatóságának dilemmáira és a nagy tanulmányok 

által is nehezen megválaszolható határkérdésekre kívánok fókuszálni, a mindennapi gyakorlat 

fényében. 
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Minimál invazivitás a neonatológiában: LISA (less invasive surfactant administration) a 

klinikai gyakorlatban 

Balázs Gergely, Elek Norbert, Horváth Zsolt, Katona Nóra, Kotormán Tünde, Kovács Judit, 

Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, Nagy Katalin, Polonkai Edit, Riszter Magdolna, 

Szőllős Anna, Balla György 

DEKK Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Tanszék 

 

Ismert, hogy a koraszülöttek respirációs distressz szindrómájának hátterében surfactant hiány 

áll, a felületaktív anyag adása és a CPAP légzéstámogatás csökkenti a gépi lélegeztetés 

szükségességét, a BPD előfordulását és a mortalitást. Napjainkban a surfactant klasszikus 

(géppel lélegeztetett, intubált újszülöttek, illetve INSURE) alkalmazása mellett újabb 

technikák jelentek meg (MIST, LISA). A LISA módszerrel spontán légző újszülötteknél, 

CPAP légzéstámogatás mellett, laryngoscopos feltárás során egy vékony katéteren keresztül 

fecskendezzük be a felületaktív anyagot a tracheába. Előadásunkban szeretnénk bemutatni a 

surfactant alkalmazásának ezen új, a non-invazív szemlélet térhódításával párhuzamosan 

széles körben terjedő, klinikánkon évről-évre növekvő esetszámban alkalmazott módszerét, 

illetve az azzal kapcsolatos tapasztalatainkat, eredményeinket. 
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Hogyan csökkenthető a BPD előfordulása? 

Szőllős Anna, Balázs Gergely, Elek Norbert, Horváth Zsolt, Katona Nóra, Kovács Judit, 

Kovács-Pászthy Balázs, Kovács Tamás, Kotormán Tünde, Nagy Katalin, Polonkai Edit, 
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Napjainkban a BPD régi formájával ugyan már ritkán találkozunk, azonban az „új BPD” 

megjelenése további kihívások elé állította a modern neonatológiát. Növekvő előfordulása 

főként az extrém kis súlyú koraszülöttek egyre jobb túlélésének köszönhető, jelentőségét az 

adja, hogy nagymértékben hozzájárul a csecsemőkori morbiditáshoz.  

A BPD megelőzése már az antenatalis glükokortikoid kezeléssel megkezdődhet, megszületést 

követően pedig a gépi lélegeztetés okozta volu- és barotrauma elkerülésére előtérbe kerültek a 

különböző non-invazív, illetve a tüdőprotektív konvencionális lélegeztetési módok. A 

volumengarancia alkalmazása révén, javuló tüdőcompliance esetén egyre csökkenő 

nyomások, így a tüdő mechanikus sérülésének mérséklése mellett hozható létre az optimális 

gázcsere. A cél-oxigénszaturáció helyes megválasztása az oxigéntoxicitás rizikójának 

csökkentése és alacsonyabb lélegeztetési paraméterek révén hat kedvezően a BPD 

incidenciájára. Az exogén surfactant alkalmazása csökkenti a koraszülöttek lélegeztetési 

igényét, melynek noninvazív alkalmazási módjai egyre elterjedtebbek. A gyógyszeres 

kezelési lehetőségek közül a coffein terápia széles körben elterjedt, multicentrikus 

tanulmányok által bizonyítottan csökkenti a BPD előfordulását. Az A-vitamin 

szupplementáció hatásossága részben vitatott, azonban jelen ismeretek szerint a BPD 

kialakulásának mérsékelt csökkenéséhez vezet, hátránya viszont az intramuscularis beviteli 

mód. Ezek mellett elengedhetetlen az optimális szupportív terápia, mind a megfelelő táplálás, 

mind a folyadékbevitel tekintetében.  

Előadásunk célja a BPD megelőzését célzó terápiás elvek és gyógyszeres kezelési lehetőségek 

áttekintése mellett saját gyakorlatunk, tapasztalataink bemutatása. 
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Légzéstámogatási stratégiák osztályunkon a 2015-ös eredmények tükrében 
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Az elmúlt évek során a neonatológiai ellátásban előtérbe kerültek a kevésbé invazív 

légzéstámogatási stratégiák. Realitássá vált még extrém éretlen, 28. gesztációs hét előtt 

született koraszülötteknél is a primer CPAP alkalmazása, a non-invazív lélegeztetés, az 

INSURE és LISA (less invasive surfactant administration) technikával történő felületaktív 

anyag adás. Azonban a koraszülöttek egy részét még mindig csak lélegeztető gépen lehet 

stabilizálni, vagy lélegeztetésre szorulnak a korán megkezdett CPAP kezelés és surfactant 

adás ellenére. Az előadás célja, hogy bemutassa az osztályunkon alkalmazott 

légzéstámogatási stratégiákat, illetve ezek sikerességét, nehézségeit, buktatóit a 2015-ös év 

eredményeinek tükrében. A technikai feltételek optimalizálásával, a légzészavarok nem 

légzőközpont, illetve légzőrendszer eredetű okainak effektív kezelésével ezen szemlélet a gépi 

lélegeztetés rövid és hosszú távú szövődményeitől mentes ellátási alternatívát ad a kezünkbe.  
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Így csináljuk mi most 

(Változó idők, változó technikák) 

Gabrieli Piroska, Tenk Tamás, Mátay Lilla, Szabó Éva 

Csolnoky Ferenc Kórház Veszprém 

 

Kórházunkban 1997 óta működik 20 ágyas, III szintű koraszülött és beteg újszülött ellátás. A 

megyében történő évi 3200 szülésből kb. 300-350 a koraszülött vagy beteg újszülött, akiket 

területi kötelezettségünknek megfelelően (Veszprém megye és Siófok) látunk el. Évente 50-

60 igen kis súlyú koraszülöttet ápolunk. 

Ideális esetben in utero érkeznek leendő betegeink kórházunk szülészeti osztályára, ahol 

édesanyjukat szülész- neonatológus közösen készíti fel a koraszülésre.  

Amennyiben in utero szállításra már nincs lehetőség, 2002 óta a nap 24 órájában működő 

Bébi Koraszülött Mentő Alapítvány siet a helyszínre és hozza a babát centrumunkba. 

A gépi lélegeztetés, az antenatalis steroid és surfactant terápia elterjedése óta az igen kis súlyú 

koraszülöttek mortalitása drámaian csökkent, a túlélők morbiditási jellemzői azonban 

rámutattak arra is, hogy az elszenvedett károsodások egy részéért maga a kezelés a felelős. A 

jobb életminőség elérése céljából világszerte az eljárások finomítása felé irányult a figyelem, 

ami számtalan noninvaziv technikát eredményezett.  

Célunk a noninvaziv stratégia átültetése a mindennapi rutinba, ami akkor lehet eredményes, 

ha az ellátás valamennyi fázisában konzekvensen alkalmazzuk őket.  

Előadásunkban tárgyaljuk az osztályunkon már megvalósult eljárásokat valamint ezek 

személyi, tárgyi, anyagi feltételeit. 
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Az oesophagust érintő fejlődési rendellenességek gyakori formája az alsó fistulával járó 

oesophagus atresia, melyet gyakran kísér egyéb malformáció ( például: VACTERL ) is. 

Esetünkben a nyelőcsövet érintő elváltozás mellé további ritka fejlődési hiba – jobb oldali 

tüdőaplasia, bronchooesophageális fistula – is társult.  

Betegünk egy városi kórház szülészeti osztályán a mater I. polyhydramnionnal szövődött 

terhességéből, a 40. gestatios hétre, 3000 grammal, jó állapotban per vias naturales született, 

Apgar 10-10 statusban. Első vizsgálat kapcsán észlelt fizikális eltérések alapján felmerült 

oesophagus atresia, szívfejlődési rendellenesség lehetősége, ezért került áthelyezésre 

klinikánkra. Radiológiai vizsgálat alsó fistulával társuló oesophagus atresiát, jobbra helyezett 

szívet, jobb oldali tüdőhypoplasiát írt le. A nyelőcső rendellenesség korrekcióját követő 

kontroll vizsgálat alkalmával igazolódott jobb oldali bronchooesophageális fistulája, 

tüdőaplasiája. Több műtétet követően a gyermek jelenleg panaszmentes, enyhe mellkasi 

deformitáson kívül egyéb eltérést nem láttunk. 

Az eset bemutatását annak ritkasága miatt tartottuk fontosnak. Szeretnénk felhívni a figyelmet 

arra, hogy a nemzetközi szakirodalom számos lehetőségeket ajánl az eltávolított tüdő 

helyének kitöltésére, ezzel a mellkas- és gerincdeformítás kialakulásának megelőzésére. 
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Újszülöttkori légzészavart okozó szexuálisan terjedő kórokozókról néhány esetünk 

kapcsán 

Dr. Binder Dominika¹, Dr. Csizmár Nikolett¹, Dr. Tálosi Gyula¹, Dr. Bense Laura¹, Dr. Balla 

Eszter², Dr. Kelemen Edit¹ 

¹Bács-Kiskun Megyei Kórház Perinatális Intenzív Centrum,²Országos Epidemiológiai 

Központ 

 

Bevezetés: Neonatológiai intenzív osztályokon az egyik leggyakrabban előforduló tünet az 

újszülöttek légzészavara, melynek hátterében a legtöbb esetben infekció áll. Előadásunkban 

diagnosztikai nehézséget jelentő kórokozókat ismertetünk néhány esetünk kapcsán. 

Módszerek: 2015. február 1-től 2016. február 29-ig tartó időszakban retrospektíven 

vizsgáltuk a connatalis infekció miatt kezelt újszülötteket. A vizsgált időszakban a klinikum 

alapján 18 esetben merült fel nem típusos kórokozó. PCR, szerológiai vizsgálatok és 

bakteriológiai tenyésztések történtek az anyák és az újszülöttek mintájából. 

Eredmények: Anyai minták vizsgálata hat esetben Ureaplasma pozivitást, egy esetben 

Trichomonas fertőzést igazolt. Eseteink kapcsán ismertetjük az eredményeket. 

Megbeszélés: Előadásunkkal szeretnénk felhívni a figyelmet a ritkábban előforduló 

kórokozók szerepére, valamint az anyai minták vizsgálatának szükségességére.  
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Gyermekegészségügyi Központ, Koraszülött-Újszülöttpathológiai Osztály 



 

A Parvovírus B19 fertőzés klinikuma számos tankönyvben jól meghatározott. Egy csecsemő-

gyermekgyógyászati szakvizsgán könnyű tételnek számít. Egy neonatológiai osztályon 

dolgozó orvos számára azonban számos feszültségben töltött nappalt és éjszakát jelenthet. Ez 

történt 2015. november 13-án, pénteken a mi életünkben is. 

Átlagos 30. gesztációs hétre, 1470 grammal született koraszülött ellátására készültünk, de a 

szülőszobai Neopuff stabilizálást követően a nazális lélegeztetéssel szállított kis betegünk az 

átvétel után közvetlenül komplett reanimációra szorult. A kifejezetten sápadt, súlyos légzési 

elégtelenséggel és metabolikus acidózissal küzdő kisfiúnál extrém mértékű anaemia 

igazolódott. A 0,76 T/l vörösvértest szám, a 9 % hematokrit, a 3,2 g/dl hemoglobin szint 

életveszélyesen kevésnek tűnt. 

Előadásunkban szeretnénk bemutatni az utat, amit kollégáimmal közösen jártunk be, és ami 

lehetővé tette, hogy betegünknek jövőképe legyen. 

A diagnosztika, a differenciáldiagnosztika volt az egyszerűbb része ennek a folyamatnak, 

hiszen az akut vérzés kizárása, a szerológiai és bakteriális tenyésztési mintavételek 

eredményeire várakozás közben a szervi funkciók fenntartása céljából algoritmusokban már 

nem lehet gondolkodni. Az intenzív terápiás munka számos szépségét és nehézségét átéltük 

betegünk első heteiben. A vérkészítmények adásának, a keringés- és légzéstámogatásnak, a 

gyógyszerelésnek a menedzselése ezekben a ritka esetekben számos kockázatot hordozó 

döntést jelent. 

Siker az oxigenizálhatóság, a gyógyszerek elhagyhatósága, az hogy egy hónapos korra már 

teljesen etethető lett. Megnyugtató a gyarapodása, már több mint 6 kg. 

A neurológia kimenetel reméljük kedvező lesz, neurohabilitáljuk. 
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Családközpontú ellátás a neonatológiai transzportban 

Dr. Somogyvári Zsolt
1
, Dr. Varga Katalin

2
, Dr. Zack Boukydis 

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért
1
 

ELTE Pszichológiai Intézet /Affektív Pszichológia Tanszék
2 

 

Napjaink korszerűen kivitelezett neonatológiai mentésének-szállításának alapját képezi a 

stresszmentes, családközpontú, az osztályos NICU ellátáshoz hasonló transzport biztosítása.  

A lelki szükségleteket is kielégítő módszerek megvalósítására nem csak az állapotstabilizálás 

szakaszában, hanem a transzport alatt is folyamatosan törekedni kell.  

A fizikális stresszorok kiiktatása – a zaj, a vibráció, gyorsulás, a hőháztartási zavarok 

eliminálása, menet közben az egyenes vonalú egyenletes mozgásra törekvés, azaz a „suhanó 

üzemmód” biztosítása – mellett, az emocionálisan „békés állapot” megteremtése is elvárt.  

A stresszjelek detektálása, értékelése, és beépítése a „klasszikus neonatológiai 

döntéshozatalba” egy jól meghatározott tevékenységi sort alkot, amelyhez a családközpontú 

ellátás elemei valamint az ellátók mentálhigiénés biztonságát lehetővé tevő módszerek is 

kapcsolódnak.  

A pszichés stresszterhelés csökkentését segítő „érzelmi jelenlét” protokoll legalább akkora 

szereppel bír a későbbi életminőségre, mint a transzport alatt alkalmazott evidencia alapú 

medikális beavatkozások és munkautasítások, a munka jellegéből adódó speciális higiénés 

szabályok, a dokumentációs kötelezettségek, és kommunikációs feladatok, vagy a 

neonatológiai sürgősségi jellegből adódó, az oxiológiai gyakorlattól számos ponton eltérő 

logisztikai kihívások, sőt kitüntetett szereppel bírnak a betegbiztonsági, valamint a 

minőségirányítási szempontok is. 
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Retinotelemetriás ágymelletti szűrés neonatológiai mentési logisztikára telepítve 

dr.Bundzsity Boján
1
, dr. Maka Erika

2
, dr. Somogyvári Zsolt

1
 

Peter Cerny Alapítvány (PCA)
 1

,  

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Szemészeti Klinika (SE-SzKl)
 2

 

 

Háttér: A retinopathia praematurorum betegséget (ROP) a gyermekkori vakság és 

gyengénlátás egyik fő oka. Indirekt binocularis ophthalmoscopiás szűrése és esetleges lézeres 

kezelése gyermekszemészeti feladat. A specialisták kis száma miatt számos koraszülött 

vizsgálata, műtéte csak szállítással oldható meg. A transzport trauma veszélye jól ismert, amit 

lehetőleg minimalizálni kell. A közép-magyarországi régió speciális viszonyai miatt, 

korábban évente 150-200 koraszülött szállítására volt szükség.  

Célkitűzés: A ROP szűrése-kezelése miatti szállítások és az azzal járó felesleges kockázatok 

csökkentése, neonatológiai mentési rendszerre telepített korszerű noninvazív, ágymelletti, 

telemetriás, központilag értékelhető szűrőrendszerrel.  

Módszer: A PCA és a SE-SzKl által működtetett Csecsemő-Szem-Mentő (Cs-Sz-M) program 

keretében, a noninvazív retinotelemetriás távdiagnosztikai alapvizsgálatot (retina-

videofelvételét és a képek elküldését) az erre kitanított kivonuló neonatológiai szakasszisztens 

végzi. Az interneten érkező képeket a ROP-specialista on-line értékeli és rendelkezik a 

további teendőkről. Műtéti igény esetén a PCA multifunkciós mentőautója a szűrőeszközzel 

és a lézer készülékkel kitelepül a koraszülött ápolási helyére, ahol a helyi 

gyermekaneszteziológus közreműködésével elvégzik a műtétet.  

Eredmények: A Cs-Sz-M keretében 2009-2015 között 14 budapesti és 18 vidéki kórházban 

5.726 retinotelemetriás szűrés, és 399 lézer-koagulációs műtét történt. 2015-ben 1.145 

helyszíni vizsgálattal, és 51db műtéttel 12.416 km felesleges úttól mentesültek a 

koraszülöttek. A program résztvevőknél nem alakult ki vakság, lehetővé vált a képek 

archíválása, dokumentálása, másodvélemény adása, és a teljes NIC populáció szűrése. 

Konklúzió: A mentési logisztikára telepített ágymelletti telemetriás szűrőprogram, speciális 

területi kihívások esetén teljes értékű alternatívát jelent a ROP megelőzésében.  
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Extrém hypotermia esetén is van remény szövődménymentes túlélésre 

dr. Czemmel Éva Rita
1
, Oláhné dr. Szilágyi Mónika

2,
 Dr. Somogyvári Zsolt PhD

2
 

 Dr. Kocsis István PhD
1
 

1
SE- II. sz Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – Perinatológiai Intenzív Centrum 

2
Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 

 

Az újszülöttkori hypotermia a kissúlyú koraszülöttek esetében az egyik leggyakoribb oka az 

emelkedett morbitásnak és mortalitásnak. A WHO osztályozása szerint enyhe hypotermiáról 

beszélünk 36 ºC-36,4 ºC között, közepesről 32 º
 
C-36 ºC között, és súlyos hypotermiáról < 32 

ºC esetében. Minden 1 ºC- os testhőmérséklet csökkenés 11%-kal növeli a késői szepszis 

kialakulásának esélyét, és 28%-al növeli a letalitást. A mérsékelt és súlyos hypotermia 

emellett növeli a III-IV-es fokú agyvérzés (IVH) előfordulását. Ugyanakkor érett, hipoxiás-

ischaemiás károsodást elszenvedett újszülöttek esetében a kontrollált hűtésnek (közepes 

hypotermia, 34,5 º
 
C- 33,5 º

 
C) jótékony hatása van, sőt klinikai vizsgálatokkal bizonyítottan 

neuroprotektív  is.  

Az esetismertetésben egy gondozatlan terhességből származó, 27.-28. gestatios hétre született, 

990 grammos, mostoha körülmények között (január, fűtetlen lakás a tanyavilágban) történt 



intézeten kívüli szülés esetéről lesz szó.  A kislány elsődleges ellátása az édesanya által 

történt.  A törülközőbe takart koraszülötthöz az Országos Mentőszolgálat kb. 3 percesen ért 

ki, majd Budapest felé indult.  A segélykocsiként riasztott neonatológiai rohamkocsi 49 

életperces korban vette át az addigra már spontán légzés nélküli, testszerte fokozott tónusú, 

extrém módon lehűlt (25 ºC) koraszülöttet. Teljes cardio-pulmonalis resuscitáció és Curosurf 

adás történt. A transzport alatt a kategóriájánál magasabb lélegeztetési paramétereket, 100% 

FiO2-t, volumenpótlást és Tecotherm matraccal történő melegítést igényelt. Az Osztályunkra 

mérhetetlenül alacsony vérnyomással, mély kevert acidózissal, de útközben 32 ºC-ra 

melegített koraszülöttet vettük fel, és kezdtük meg hosszútávú kezelését. A korai sepsis 

mellett, második életnapon romló légzészavara hátterében RDS igazolódótt – így a Curosurf 

adását megismételtük. A gépi légzéstámogatást a 6. életnapon nCPAP-ra tudtuk váltani, 

melyet a 12. nap után garatoxigénre váltottuk. Keringéstámogatást 6 napig igényelt. 

Táplálását 3. életnapon kezdtük meg, melynek felépítése gyakori bukások miatt 22 napot 

igényelt. Az első életórákban átélt extrém körülmények és az első életnapokban kiterjesztett 

intenzív terápiát igénylő klinikai állapot ellenére, a többször elvégzett koponya ultrahang 

vizsgálatok ép anatómiai viszonyokat ábrázoltak, IVH nem fordult elő és a klinikai statusban 

sem észleltünk jelentős neurológiai eltérést.  

Kis betegünket 45 naposan, 1970 gramm súllyal helyeztük át további ápolásra PIC II 

Osztályra, ahonnan jó neurológiai státusszal, adagjait cumiból elfogyasztva került 

Nevelőszülőkhöz. 

Esetünket azért tartjuk érdekesnek bemutatni, mert ilyen mértékű, igazolhatóan mély 

hypotermia után a túlélés önmagában is igen ritka, a maradványtünetek nélküli túlélés pedig 

extrém ritkának számít. 
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B-csoportú Streptococcus okozta korai kezdetű szepszis prevenciója intrapartum 

antibiotikum adással a Jahn Ferenc Kórházban, 2015-ben 

Dr. Németh Viktor Péter
1
 – Dr. Csáthy László

1 

1
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Neonatológiai Intenzív Centrum 

 

Bevezetés: Az 1980-as évek közepén Amerikai Egyesült Államokban születtek az első 

randomizált, kontrollált tanulmányok arról, hogy a terhesgondozás során rutinszerűen 

alkalmazott B-csoportú Streptococcus (GBS) szűrés, és a szülés előtti antibiotikus kezelés 

bizonyítottan, mintegy egytizedére csökkenti a korai kezdetű GBS szepszis gyakoriságát. 

Magyarországon a jelenleg érvényes terhesgondozási protokoll nem teszi kötelezővé, csak 

ajánlást tesz a B-csoportú Streptococcus szűrés és az intrapartum antibiotikus profilaxis 

mellett. A hazai eredményekről kevés tanulmány áll rendelkezésre. 

Célkitűzés: Vizsgálatunk célja annak felmérése volt, hogy a 2015. évben kórházunkban 

megszületett érett újszülöttek (>37. gesztációs hét) édesanyjánál a terhesgondozás során 

milyen arányban történt meg a B-csoportú Streptococcus szűrése hüvelyváladék tenyésztéssel, 

valamint hogy megismerjük a kiszűrt szülőanyáknál alkalmazott intrapartum antibiotikus 

profilaxis helyénvalóságát és hatásosságát. Célunk az ellátás további javítása érdekében 

esetleges hibáink, hiányosságaink megismerése és korrigálása volt. 

Módszer: Áttekintettük a 2015. évben kórházunkban született érett újszülöttek (>37. 

gesztációs hét) kórlapját, táblázatba gyűjtöttük a B-csoportú Streptococcus pozitív 

hüvelyváladék tenyésztéssel rendelkező szülőnők intrapartum antibiotikus kezelését, a 

burokrepedés körülményeit és a szülés módját, valamint újszülöttjeik klinikai tüneteit, 

laboratóriumi leleteit. Az adatgyűjtés és a kiértékelés Microsoft Excel alkalmazás segítségével 

történt. 



Eredmények: 2015. évben 2276 érett újszülött (>37. gesztációs hét) született kórházunkban, 

esetükben 82,03%-ban történt meg az anyai hüvelyváladék tenyésztése. A B-csoportú 

Streptococcus hordozó szülőnők aránya 8,03% volt (150 eset). Az intrapartum antibiotikus 

profilaxist a nemzetközi irányelveknek megfelelő időben (> 4 órával a szülés előtt), illetve 

elhúzódó burokrepedés esetén ismételten kapta meg a baktériumhordozók 50,99%-a. A szülés 

előtt, de az irányelv szerint már késve (< 4 órával a szülés előtt) kapta meg a GBS hordozók 

43,71%-a, 4,64% pedig egyáltalán nem részesült antibiotikus kezelésben a szülést 

megelőzően. Azon újszülötteknél, akik az irányelvnek megfelelően megkapták a profilaxist 

18,18%-ban volt szükség a későbbiekben antibiotikus kezelés megkezdésére infekcióra utaló 

klinikai tünetek vagy laborleletek miatt, míg 22,73%-ban azoknál, akik késve kapták meg, 

42,86%-ban, amennyiben nem kaptak kezelést. 

Következtetések: Kórházunkban a B-csoportú Streptococcus szűrés gyakorisága elfogadható, 

további vizsgálatokat kezdünk az arány további javítása céljából. A GBS-hordozó szülőnők 

aránya esetünkben jóval alacsonyabb volt, mint a nemzetközi tanulmányokban szereplő adat. 

(15-40%) A megfelelő időben alkalmazott intrapartum antibiotikus adás jelentősen 

csökkentette az infekció valószínűségét. A vizsgálatból fény derült arra is, hogy a megkésve 

adott antibiotikum is valamelyest preventív hatású. 
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Betegbiztonság növelése neonatális intenzív osztályon egy gyógyszerész szemével – 

Hogyan alkossunk egy betegellátó team-et? 

 

Budai Kinga Anna 

Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet és 

I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 

 

Összefoglaló:  

A biztonságos gyógyszerelés érdekében a megfelelő gyógyszerkészítményt a megfelelő 

betegnek, a megfelelő indikációban, a megfelelő dózisban, beadási módban, adagolási 

gyakoriságban és időtartamig kell alkalmazni. 

Az újszülöttek gyógyításában komoly kihívást jelent, hogy gyakran nem áll rendelkezésre 

megfelelő gyári gyógyszerforma vagy annak nem megfelelő a dózisa. Ilyen esetekben 

magisztrális gyógyszer lehet a megoldás. A magisztrális készítményeknél ugyanakkor 

fokozottan kell ügyelni a tárolási körülményekre, az egyes készítmények elkülönítésére és az 

eltarthatóságra. Az általában rövidebb lejárat és a viszonylag egységes csomagolás nagyobb 

figyelmet igényel. Növeli a rizikót az is, hogy a per os alkalmazott osztott porok további 

előkészítést, oldást és osztást igényelnek beadás előtt. Ha gyógyszertechnológiailag 

lehetséges, ezek oldatra vagy szuszpenzióra történő cseréje csökkenti a kockázatokat, mert 

sokkal könnyebben és pontosabban adagolhatók. Erre példa a Pulvis coffeini 10 mg helyett 

Solutio coffeini 10 mg/ml alkalmazása. 

Az orvos-ápoló-gyógyszerész együttműködés eredménye lehet a gyógyszerelés pontosabb 

dokumentációja a lázlapon (vagy gyógyszerelési lapon), ami a mellékhatások és interakciók 

és a gyógyszerelési hibák felismerését és azonosítását segíti elő.  Nagy jelentőségű a 

parenterális táplálás egységesítése, standard oldatok készítése; a gyógyszergazdálkodás 

optimalizálása (pl. intravénásan adott gyógyszerek felbontás utáni eltarthatóságának 

figyelembe vétele az azonos hatóanyag-tartalmú gyártmányok megrendelése alkalmával). 
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Kezünkben a sorsuk-avagy infekció kontroll PICit másképp 

dr. Sztahovits Petra, dr. Nádor Csaba 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Szülészet- Nőgyógyászat és PIC 

 

A nosocomialis infekciók okozta késői sepsis egyik gyakori oka a PIC-ekben ápolt 1500 g 

születési súly alatti koraszülöttek halálozásának. A fertőzések kialakulásának és terjedésének 

megelőzésére a CDC és a WHO néhány évvel ezelőtt kampányt indított.  

A megfelelő kézhigiénia az az alapvető tényező, amelyet nem csak a dolgozóknak, hanem a 

szülőknek is szigorúan be kell tartani. Az enterális táplálás korai megkezdésével és a bevitel 

progresszív emelésével a parenteralis kiegészítés ideje jelentősen csökkenthető, ezáltal a 

potenciális behatolási kapu hamar lezárható. A szülők, főleg az édesanya beengedése a PIC-

be azért fontos és helyes gyakorlat, mert a nosocomialis kórokozók ellen az anyatejen 

keresztül ellenanyagok jutnak a koraszülött szervezetébe. Az antibiotikum indításának és 

leállításának, az invazív beavatkozások indikálásának megfontolt szakmai alapokon kell 

nyugodnia. 

Fenti gyakorlattal osztályunkon az elmúlt tíz év során jelentősen csökkent a nosocomialis 

infekciók gyakorisága és a következményes halálozás is. Az nCPAP-on töltött napok arány 

kb. 40%-ról több, mint 95%-ra emelkedett, az antibiotikum használat az átlag két hétről két 

napra, a LOS gyakorisága kb. 40%-ról kb. 10%-ra, kizárólagos enterális táplálás elérése 20 

napról 5-7 napra csökkent. 

Osztályunk gyakorlatának bemutatásával célunk az, hogy minél több magyar PICi baba 

kapjon európai esélyeket. 
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Széles spektrumú béta-laktamáz termelő bélbaktériumok anyai kolonizációjának 

vizsgálata és az újszülöttek követése Neonatális Intenzív Centrumban történő ellátást 

igénylő betegeink esetén  

Dr. Patyi Márta PhD
1
 – Tóth Zsuzsanna

1
 – Dr. Kelemen Edit

2
 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Kórházhigiénés Osztály, Kecskemét 

Bács-Kiskun Megyei Kórház Csecsemő- és Gyermekosztály, PIC-Koraszülött Részleg 

 

Bevezetés: A széles spektrumú béta-laktamáz termelő bélbaktériumok várandósok és 

újszülöttek vastagbelében is tünetmentes hordozást okozhatnak. Célkitűzés: Intézményünkben 

felmérni azon édesanyák között ezen kórokozó hordozás gyakoriságát, akiknek gyermeke, 

állapota miatt a PIC-Koraszülött Részlegre került, és a felismert kolonizált édesanyák 

újszülöttjeiben megakadályozni a kolonizáció kialakulását. Módszer: 2013. október 01. és 

2015. október 31. között a szülés napján az édesanyák szűrését végeztük el. 751 esetben levett 

anorectalis törlés vagy széklet minta 19 esetben adott pozitív eredményt.  A pozitív édesanyák 

személyre szóló higiénés oktatásban részesültek kézhigiéne témakörben. A gyermekek 

ellátásában ezt követően aktívan részt vettek.  A gyermeküktől a felvétel napján gyomormosó 

folyadék és fülváladék mintát küldtünk tenyésztésre, majd a kórházi kezelésük alatt minimum 

egyszer, azt követően, ha bennfekvésük hosszan tartó volt, 2 hetente +/- 2 naponta anorectalis 

szűrés történt ezen kórokozók okozta kolonizáció irányába. Eredmény: A 19 édesanya 

egyetlen újszülöttje sem vált pozitívvá a kórházi tartózkodás alatt. Következtetés: Felismert 

anyai kolonizáció esetén kórházhigiénés szabályok betartásával a terjedés megelőzhető 

kórházi körülmények között. Az esetleges otthoni kolonizáció kialakulása újabb vizsgálat 

anyagát képezhetné. 
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Kézhigiénés gyakorlat fejlesztése NIC osztályon 
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1 Semmelweis Egyetem Kórházhigiénés Osztály 

2 Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neonatális Intenzív Centruma 

 

Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések zöme kontakt módon terjed, megelőzésük 

legfontosabb  eszköze a kézfertőtlenítés. A neonatális és perinatális intenzív centrumokban a 

fertőzések terjedésében a legjelentősebb szerepe a direkt kontaktusnak van, a személyzet 

kontaminált keze által.  

A Semmelweis Egyetem 2009-ben csatlakozott a WHO Save Lives: Clean Your Hands 

kampányához, aminek a keretében az egyetem Kórházhigiénés Osztálya 2010-ben megkezdte 

a dolgozók kézhigiénés szokásainak felmérését nemzetközi metodika alapján. Az előadásban 

a Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neonatális Intenzív Centrumában 

(25 ágyas, sebészeti profil) végzett vizsgálatok eredményeit mutatja be.  

Az osztály kézhigiénés gyakorlatára vonatkozó valós idejű megfigyeléseket végeztünk, az 

adatokat az általunk adaptált WHO kérdőív segítségével rögzítettük. A megfigyelések 

alkalmával minden kéztisztítási tevékenységet rögzítettünk, ugyanakkor az adatok 

kiértékelésénél csak az alkoholos kézbedörzsöléseket vettük figyelembe.  

Az osztály kezdeti eredményei a nemzetközi összehasonlításban  átlagosak voltak, de a magas 

kockázatú betegekre tekintettel a 100%-os compliance-t tűztük ki célul. Ennek érdekében 

átfogó infekciókontroll oktatás kezdődött minden osztályos dolgozó részére, mely a helyi 

infektológus segítségével zajlott. 2010-től kezdődően több alkalommal összesen 971 db 

megfigyelés történt, melyből az ápolói kategóriában sikerült a legnagyobb változást elérni: a 

compliance 57,5%-ról 97,8%-ra emelkedett. A kiemelten kezelendő kézhigiénés indikációk 

tekintetében (a beteg érintése előtt, aszeptikus tevékenység előtt és testfolyadék kontamináció 

után) 2015-re sikerült is elérni a 100% körüli compliance-t.   

A javuló eredmények elérésében nagyon fontos szerepet játszott a dolgozók együttműködése 

és a vezetői elkötelezettség az infekciókontroll és a kézhigiéne fejlesztése iránt.  
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Bronchopulmonalis  dysplasia 

 Szabó Hajnalka  

Svábhegyi Országos Allergológiai, Immunológiai és Pulmonológiai Rendelőintézet 

 

"A bronchopulmonális diszplázia (BPD) a legkorábban jelentkező és valószínűleg a 

leghosszabb ideig tartó obstruktív tüdőbetegség emberben”(Bronchopulmonary dysplasia: 

The earliest and perhaps the longest lasting obstructive lung disease in humans☆ 

S.Carraro,E.Baraldi ,2013). 

A BPD koraszülöttek krónikus tüdőbetegsége, amelyet korábban a respiratorikus distressz 

kezeléseben alkalmazott agresszív lélegeztetési technikák és paraméterek ( alacsony 

légzésszám, magas volumen, magas O2 koncentráció) következményének tartottak ("Régi" 

BPD). Az utóbbi időben a neonatológiában történt lényeges változások (antenatális szteroid, 

exogén felületaktív anyag adása, magas légzésszámmal, alacsony volumennel, 

volumengaranciával ,vagy éppenséggel non-invazív módon  történő lélegeztetés) hatására 

"csak" a súlyos BPD incidenciája csökkent, a betegség  össz incidenciája nem változott. Ez 

annak tulajdonítható, hogy egyre alacsonyabb gesztációs idejű és születési súlyú gyermekek 

élnek túl, és a  náluk  megjelenő BPD különbözik a korábban észlelttől ("Új" BPD). Ez 



utóbbinak az okát a félbeszakadt tüdőfejlődés okozza, amely eredménye a kevesebb, nagyobb 

térfogatú alveolus és a diszmorf tüdő érhálózat. 

Sokan foglalkoztak a betegség patomechanizmusának felderítésével valamint azzal, hogy 

különböző biomarkerek segítségével azonosítani lehessen azokat a koraszülötteket akiknél 

biztosan ki fog alakulni a betegség. Egyesek szerint a gén-környezet közötti interakciók, 

mások, ikervizsgálatok alapján csak genetikai tényezőknek tulajdonítanak szerepet a BPD 

kialakulásában. 

Az publikált irodalom rendszeres áttekintése alapján biztosan állítható, hogy a BPD-ben 

szenvedők gyermekkoruktól felnőttkorukig lényegesen gyakrabban szenvednek légúti 

betegségekben mint akár a BPD-ben nem szenvedő koraszülöttek, vagy az éretten születettek. 

A BPD-nek tehát hosszú távú pulmonológiai, kardiovaszkuláris, fejlődésneurológiai, táplálási, 

növekedési következményei vannak. Az előadásban elsősorban a légzőrendszert érintő 

szövődményekre illetve a BPD egységes definíciójának fontosságára fogunk nagyobb 

hangsúlyt helyezni. 

Az elmondottakból következik, hogy a koraszülöttek, elsősorban a BPD-ben szenvedők 

gyermekpulmonológiai utánkövetése indokolt. A gondozás során specifikus therapiát ugyan 

nem tudunk ajánlani a betegeinknek, de megelőzhetjük a fertőzések egy részét megfelelő 

vakcinációval, korán kezelhetjük a már kialakult bakteriális infekciókat, fokozott 

nyáktermelődés esetén a légutak szabaddá tételét fizikotherapiával segíthetjük elő, 

hörgőtágító kezelés kizárólag szükség esetén indokolt. Az állapotromlás elkerülése céljából 

különösen fontos szerep jut az RSV (respiratory syntitial virus) ellenes védőoltásnak, hiszen 

ez bizonyítottan csökkenti a csecsemőkorban előforduló, koraszülöttekben különösen 

súlyosan zajló bronchiolitises megbetegedések előfordulását. Sőt mi több, nem-randomizált, 

utánkövetéses vizsgálatok azt mutatják, hogy a fertőzés utáni, visszatérő zihálás is kisebb 

valószínűséggel fordul elő az oltott  csoportban iskoláskor előtt. 

AAAAaaA BPD  
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Veleszületett diaphragma hernia késő újszülöttkori diagnózisa 

Dr. Kiss Adrienn, Dr. Svorenj Gábor, Dr. Tálosi Gyula 

Bács-Kiskun Megyei Kórház 

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza 

 

A veleszületett rekeszsérv olyan ritka fejlődési rendellenesség, mely a rekeszdefektuson átjutó 

hasi szervek miatt tüdő- és pulmonalis vascularis hypoplasiát eredményez. Leggyakoribb 

fajtája a bal oldali, posterolateralisan elhelyezkedő Bochdalek-féle hernia. Az döntő 

többségében részében még praenatalisan vagy a születést követően nem sokkal felismerésre 

kerül.  

Esetünkben egy olyan újszülöttet mutatunk be, aki zavartalan postnatalis adaptációt követően 

két hetes életkorban került osztályunkra hányás, hasmenés, illetve per os táplálhatatlanság 

miatt. Tünetei és laboratóriumi eredményei miatt tüneti, majd antibiotikus terápiát indítottunk. 

Romló klinikai állapota miatt mellkas röntgen és célzott mellkas ultrahang vizsgálat történt, 

mely felvetette diaphragma hernia gyanúját. Kontrasztanyagos hasi CT vizsgálat erősítette 

meg a diagnózist, melyet követően az újszülöttet gyermeksebészeti centrumba irányítottuk, 

ahol 1-1,5 cm-es rekeszdefektusának zárása megtörtént.  

Esetünk felhívja a figyelmet a rekeszsérv okozta állapotok közötti különbségekre: a 

herniálódás ideje meghatározza a tüdő fejlődését és ennek következtében a beteg légzési és 

keringési állapotát. A bemutatott betegnél a születés után még fizikális tünetek nem 

jelentkeztek, így a sérv kialakulása a születés után is létre jöhetett. 
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Egyszer lent, máskor fent – avagy NEC talaján kialakult súlyos gomba szepszis 

Nagy Gabriella, Mari Judit, Gajda Anna, Szabó Éva, Franczia Péter 

SZTE Gyermekgyógyászati Klinika, Perinatális Intenzív Centrum 

 

Esetbemutatásunkban egy 29. gesztációs hétre, 1330 g születési súllyal, rohamos szülés során 

világrajött koraszülött kórtörténetét ismertetjük. 

Szilárd gondozott, a szülés pillanatáig eseménytelen terhességből született. A második 

életnapon állapotromlása és emelkedő CRP értéke miatt antibiotikus kezelést, és az osztályos 

felvételekor vett mintáiból kimutatott Candida albicansra való tekintettel terápiás dózisú 

fluconazolt indítottunk. 

A hatodik életnapon állapotromlás, haspuffadás, hányás miatt táplálását felfüggesztettük, és 

antibiotikumot váltottunk. Képalkotó vizsgálatok a necrotizáló enterocolitis gyanúját 

megerősítették. Az alkalmazott konzervatív kezelés mellett betegünk állapota lassan, 

fokozatosan javult, közel három hét széles spektrumú antibiotikus kezelést követően 

gyulladásos paraméterei normalizálódtak, enterális táplálását el tudtuk kezdeni, fluconazol 

kezelését profilaktikus adagban folytattuk tovább.  

Az antibiotikus kezelés elhagyása és az enterális táplálás újrakezdése után állapotromlás 

következett be, hemokultúrájából Candida albicans tenyészett ki. A nem javuló hasi státusz 

(tapintható konglomerátum) és képalkotó vizsálatok alapján műtéti megoldást tartottunk 

indokoltnak. A műtét során adhéziók mellett a jejunum és a colon transversum letokolt, fedett 

perforációja volt látható, a vékonybél mintegy 5 cm-es szakaszának rezekciója, illetve 

colostoma képzése történt. Szövettani vizsgálat gyulladásos jeleken kívül egyéb lényeges 

eltérést nem talált. A feltételezett góc szanációját követően az antibiotikus kezelését rövid 

időn belül le tudtuk állítani, fluconazol kezelését további három hétig folytattuk. 

Fenti esetünk felhívta a figyelmet az antifungális terápia fontosságára és a széles spektrumú 

antibiotikum használatának (egyik) veszélyére. Az extrém és igen kis súlyú koraszülöttek 

antimikróbás kezelési protokollját revideáltuk. Osztályunkon jelenleg a 28.  gesztációs hét 

előtt született koraszülöttek antibiotikum terápiáját minden esetben profilaktikus fluconazol 

adásával egészítjük ki; súlyos, szeptikus állapot esetén terápiás dózisú antimikotikus kezelés 

szükségességét korán mérlegeljük az antibiotikum spektrumának mihamarabbi szűkítése 

mellett. 
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Koraszülöttek fogászati státuszának felmérése - kísérleti tanulmány 
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2. PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika 

 

Magyarországon évente több ezer koraszülött jön a világra.  A koraszülöttséggel járó éretlen 

szervfunkciók, az intenzív terápiával társuló komplikációk és mellékhatások következtében a 

koraszülöttek körében későbbi életkorban is jóval magasabb a morbiditási ráta, gyakoribbak a 

kórházi felvételt, hosszú távú gondozást igénylő megbetegedések és állapotok. Emiatt fontos a 

koraszülöttek körében a megfelelő egészségügyi prevenciós tevékenység és bizonyos 

kórállapotok korai felismerése és kezelése. Ezen meggondolásból kíváncsiak voltunk, hogy 

igényelnek-e a volt koraszülöttek fokozott fogászati prevenciós tevékenységet.   



A felmérést a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinikájának Gyermekfogászati 

Osztályával együttműködésben a PTE KK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának 

Neonatális Intenzív Centrumában született koraszülöttek körében végeztük 36 gyermek 

bevonásával. Kontroll csoportként 22, a PTE Óvodájába járó gyermek szolgált. Hat éves 

gyermekek fogászati státuszát mértük fel. A vizsgálat részét képezte a cariológiai státusz, a 

fogak előtörési stádiumának, a palatum morfológiának és az okklúziónak a felmérése, illetve 

egy kérdőív segítségével a csecsemőkori táplálási szokásokról, a cumi-használatról, a 

fogmosási, szájhigiénés szokásokról és a szociális háttérről gyűjtöttünk információt. 

Amennyiben a gyermekek együttműködtek, lenyomatvétel is történt.  

Eredményeink azt mutatták, hogy a koraszülöttek körében gyakoribb volt a tejfogak 

szuvasodása, azonban ez a különbség nem ért el szignifikáns szintet, mely valószínűleg a kis 

elemszámmal magyarázható. A koraszülöttség és malokkluzió kialakulása között sem 

találtunk statisztikai összefüggést. Különbség mutatkozott azonban a maradó fogak 

előtörésében, mivel koraszülötteknél az első maradó molárisok szignifikánsan később törnek 

elő. A palatum morfológiájának vizsgálata során a kontroll csoportban és több koraszülöttnél 

is találtunk aszimmetrikus illetve gótikus szájpadot, az eredményeket azonban az alacsony 

elemszám miatt nem lehetett statisztikai elemzésnek alávetni. 

Összefoglalásképpen elmondható, hogy hipotézisünket, miszerint koraszülötteknél a szájüregi 

és fogazati státusz rosszabb és emiatt fokozottabb prevenciós intervenciót igényelnek, 

vizsgálatunk nem támasztotta alá egyértelműen. Ezt az eredményt részben a kis esetszámmal 

magyarázzuk, ezért célunk a vizsgálat folytatása és kiterjesztése 
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Congenitalis candidiasis – hová vezetnek a szálak? 
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Attila¹, Dr Lódi Csaba¹, Dr Princzkel Erzsébet² 

¹SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest 

²Szent János Kórház PIC Osztály, Budapest 

 

A candida infekció jelentős tényezője az újszülöttkori morbiditásnak és mortalitásnak, 

kiváltképp az extrém kissúlyú koraszülöttek esetén. A Candida albicans a harmadik 

leggyakoribb okozója a késői kezdetű újszülöttkori szepszisnek, az invazív candidiasis a 

különböző PIC-ekben az extrém kissúlyú koraszülöttek esetén 3,4-5%-ban fordul elő, ezek 

kétharmada Candida albicans törzs volt.  

Esetünkben a mater IV/3, inzulinnal kezelt gestatios diabetesz miatt gondozott, a 12. héttől 

nem múló húgyúti infekciók, pyelonephritis, pozitív hüvely- és vizeletleoltásokkal terhelt 

várandósságából, a számított 23. gesztációs héten 3/6/7 Apgar státusban 600 grammal  

császármetszéssel született fiú koraszülött esetét mutatom be. Az anya hüvelyváladékában 

Streptococcus agalactiae, E. coli és Candida albicans volt kimutatható, mely miatt a 22. 

gesztációs héttől antibiotikum profilaxisban részesült. A koraszülött első leoltásiból Candida 

albicans, Klebsiella pneumoniae és E. coli tenyészett, ezért intravénás Fluconazol terápiát 

indítottunk széles spektrumú antibiotikus kezelés mellett. Bár összesen 3 féle antifungális 

szert is kapott megfelelő hosszú terápiás periódusban, ennek ellenére még 3 hónapos korában 

is masszív pyuria jelentkezett és sarjadzó gomba volt vizeletében. 5 és fél hónaposan akut 

veseelégtelenség, anuria miatt került felvételre, ahol hasi ultrahang vizsgálat a vesék 

üregrendszeri tágulatát és a mindkét pyelon fungus labdával való elzáródását mutatta. Intenzív 

osztályos és nephrológiai ellátás után jelenleg 7 és fél hónapos, jól fejlődik, vizelettenyésztése 

negatív.  



Az invazív candidiasis mortalitása tanulmányok szerint 13-50% között van.  

Rizikótényezőnek számít a centrális véna biztosítás, az intubáció, a 32. gesztációs hét előtti 

kor, 2 vagy több parenterális antibiotikum használata, és a shock vagy antenatális asphyxia. A 

szepszis közismert tünetei mellett a hosszantartó hyperglycaemia és a thrombocytopenia 

előfordulása kimondottan jellemző a candidemiara. Profilaxis tekintetében a fluconazole-lal 

több vizsgálat is készült: habár az invazív candidiasis száma csökkent, a mortalitásban nem 

volt különbség a kontroll csoporttal összehasonlítva. A szisztémás candidiasis kezelésére 

polyenek (pl. Amphotericin B), triazolok (Fluconazol), nukleozid analógok (flucytosin) vagy 

echinocandinok (például Caspofungin) használhatóak amellett, hogy a fertőzött invazív 

eszközöket eltávolítjuk.  
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Atípusos necrotizáló enterocolitis immunhiánnyal 
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Egy sok fejtörést okozó, komplex esetünket szeretnénk bemutatni, illetve az eset kapcsán 

felmerülő immunhiányos állapot hátterében lehetséges kórokokat áttekinteni, és az elvégzett 

genetikai vizsgálatok eredményét értelmezni. 

Harmadik életnapon került hozzánk a 36. gesztációs hétre született Josie, necrotizáló 

enterocolitis gyanújával. Az igen emelkedett gyulladásos paraméterek és ultrahanggal látott 

bélfali pneumatosis a diagnózist megerősítette. Konzervatív kezelés mellett klinikailag nem 

javult, egy hónapos életkorban ileostoma képzés történt, a teljes vastagbéltraktust érintő 

gyulladás és a kifejezett adhéziók mellett a kórok nem volt egyértelműen megítélhető. Az első 

patológiai metszetek felvetették neuronális intesztinális diszplázia lehetőségét is, a 

makroszkóposan is észlelt gyulladásos folyamat mellett, ezt azonban a későbbi szövettani 

vizsgálatok nem erősítették meg. 

A műtét előtt küldött szérumból galaktomannan pozitivitást kaptunk, az Aspergillus fumigatus 

fertőzést két mikrobiológiai és egy szövettani minta is megerősítette. Ezzel párhuzamosan egy 

hónapos életkortól akut CMV infekció zajlott, májenzim emelkedéssel, idegrendszeri és 

intesztinális érintettség nélkül. 

A fentiek alapján immunhiányos állapot alapos gyanúja merült fel, amihez a következő 6 

hónapban enteropathia, kifejezett eozinofília és emelkedett IgE szint társult, 

flowcytometriával a CD4, CD25, FOXP3 pozitív T-helper sejtek hiányát észleltük. IPEX-

szindróma (immundiszreguláció, polyendocrinopathia, enteropathia, X-kromoszómához 

kötött) diagnózisának megerősítésére target géneket vizsgáltunk, melyek csalódásunkra 

negatív eredményt adtak. Új generációs szekvenálással azonban egy, IPEX-like szindrómát 

okozó STAT1 (Signal Tranducer and Activation of Transcription) génen, aminosavak 

cserével járó mutációt találtunk. A STAT1 gén egy olyan fehérjecsaládot kódol, melyek 

citokinek és növekedési faktorok (pl. INF-a, INF-g, IL6, EGF stb.) hatására transzkripciót 

aktiválnak, ezzel mediálva különböző, a sejteket érő káros hatásokkal, patogénekkel szemben 

való védekezésben fontos szerepet játszó gének expresszálódását. 

A STAT1 gén által kódolt STAT1 fehérjecsalád vizsgálata igen komplex, azonban  

elengedhetetlen lenne a talált mutáció patogenitásának megerősítéséhez, ezzel betegünk 

hosszútávú kezelési stratégiájának megválasztásához is. 
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A véres széklet és ami mögötte van 

Dr. Polcec Renáta, Dr. Nagy Judit Petra 

Péterfy Sándor utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ, Neonatológiai és Csecsemő 

Osztály, NIC II. 

 

Cél: Vizsgálataink célja az újszülöttkorban gyakori véres székletürítés eredetének és 

gyakoriságának megállapítása volt.  

Módszer: Retrospektív vizsgálatunk során osztályunkon, a Péterfy Sándor utcai Kórház 

Neonatológiai Osztályán 2014. január 1. és 2015. december 31-e között kezelt betegeink 

adatait dolgoztuk fel. Haematochaesia megjelenésekor a klinikai kép függvényében 

laborvizsgálatok és mikrobiológiai mintavételek, valamint képalkotó vizsgálatok történtek. 

Eredmények: A vizsgált időszakban 1081 beteget láttunk el. Közülük 88 esetben észleltünk 

makroszkóposan vért a székletekben, ez betegeink 8,14 %- át jelenti. Széklet mintavételt 

követően bakteriológiai és vírus vizsgálat során 9 esetben sikerült kórokozót kimutatni. 

Calici- és Adenovírus fertőzés mellett egy alkalommal Campylobacter jejuni infectio volt a 

véres székletürítés oka. 12 esetben észleltük a gyulladásos markerek emelkedését. 21 

betegünknél vált szükségessé antibiotikum kezelés és/ vagy teljes parenterális táplálás. 

Néhány esetben véralvadási zavar állt a véres székletürítés hátterében. A 88 betegünk közül 

17 esetetben igazolódott necrotisalo enterocolitis vagy intercurrens infectio. 

Összességében elmondhatjuk, hogy az esetek nagy részében szoros megfigyelés mellett anyai 

diétával az anyatejes táplálást meg tudtuk őrízni. Sok esetben magasan hidrolizált, valamint 

aminosav alapú tápszer beállítására kényszerültünk. Az esetek több, mint felénél a 

makroszkópos véres székletürítés hátterében kórokot kimutatni nem tudtunk. 
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Necrotisalo enterocolitis miatt operált nagyon kis súlyú koraszülöttek kórokozóinak 

vizsgálata a helyi antibiotikus protokoll függvényében 

Dr. Erdei Klára, Dr. Katona Nóra, Dr. Sasi Szabó László, Dr. Csízy István, Dr. Horváth Zsolt, 

Prof. Dr. Balla György 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet 

 

A koraszülöttekben leggyakrabban előforduló gastrointestinalis, életet veszélyeztető kórkép a 

necrotisalo enterocolitis (NEC). A diagnózis felállítása a klinikai tünetek, fizikális vizsgálat, 

laboreltérések és a radiológiai lelet alapján történik. 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Intézet Neonatológiai 

Tanszékén és a Perinatális Intenzív Osztályán előforduló necrotizáló enterocolitissel 

diagnosztizált, műtétet igénylő koraszülöttek adatainak retrospektív feldolgozását végeztük. A 

világirodalmi adatok szerint a NEC incidenciája very-low-birth-weight (VLBW) 

újszülötteknél 5-10% között van. Saját, születést követően eleve a Neonatológiai Tanszékre 

került VLBW gyermekeink között ez az arány 3,2 %-nak bizonyult. Az alacsony arány 

véleményünk szerint a megelőzésbe fektetett energiának köszönhető: részlegeinken a korai 

anyatejes táplálást, a probiotikum adását, a mindennapi székletürítés elérését preferáljuk, 

illetve minden intézeti dolgozótól megköveteljük az antiszeptikus betegellátás szigorú 

betartását. A neonatológiára felvételre kerülő gyermekek profilaktikusan amikacint és 

sultamicillint kapnak intravénásan 48 órán keresztül, melynek leállítására negatív tenyésztési 

lelet és CRP szint birtokában, valamint optimális klinikum mellett kerülhet csak sor. A fenti 

profliaxis mellett kialakuló sepsis, illetve NEC gyanúja esetén a gyermekeknél vancomycint 

és meropenemet indítunk intravénásan. Sajnálatos módon sebészi NEC még így is előfordul: 

11 év alatt 39 gyermeknél kényszerültünk életmentő műtétre. A műtéten átesett gyermekek 



tenyésztési leleteit elemezve Staphylococcus epidermidis 16%, Candida sp. 14,5%, 

Staphylococcus sp. (haemoliticus, aures stb.) 14,5%, Pseudomonas aeruginosa 7,7%, E. coli 

6,7%, Klebsiella sp. 6,7%, Entercobacter sp. 6,7%, Enterococcus faecalis 3,8%, Streptococcus 

(α-haemolisalo) 2,9%, Acinetobacter sp. 2,9%, egyéb kórokozók 12,6%-ban voltak 

kimutathatóak a hemokultúrákban és/vagy a hasűri váladékban. 4,8%-ban negatív 

mikrobiológiai eredményt kaptunk. A tenyésztéseket centralis kanülvégről, hasüregből, 

hemokultúrából, stb. vettük. A kórokozók antibiotikum resistentiáit átnézve nem találtunk 

olyan patogént, mely az empirikus terápiára rezisztens lett volna. Kimutatásra került, hogy 

Neonatológiai Tanszékünkön a helyi flóra rezisztens Klebsiella sp. és Pseudomonas sp. 

irányában van eltolódva. 

A NEC kezelésében a megelőzés a legfontosabb, melyre Intézetünkben nagy hangsúlyt 

fektetünk. A szigorú antibiotikus irányelvek betartásának segítségével minimalizálni lehet a 

helyi rezisztens flóra kialakulásának esélyeit. A secretoros IgA-t, telítetlen zsírsavakat, 

arachidonsavat is tartalmazó anyatej gyulladáscsökkentő, illetve immunvédelmet nyújtó 

hatása miatt kardinális tényező a NEC prevenciójában. 
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Az anyatejes táplálás szerepe a NEC prevenciójában VLBW koraszülöttekben 

dr. Sztahovits Petra, dr. Nádor Csaba 

Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Szülészet- Nőgyógyászat és PIC 

 

Célkitűzés 

A csecsemők táplálásának optimális módja az anyatejes táplálás. Koraszülöttek számára ez 

még több egészségügyi előnyt jelent, adott esetben életmentő lehet. Célul tűztük ki, hogy az 

1500 gramm születési súly alatti koraszülöttek csak anyatejet kapjanak, és ezzel csökkentsük 

a NEC előfordulásának esélyét.  

Módszer 

Az édesanya a szülés előtt és után is részesül szóbeli, írásbeli és gyakorlati oktatásban a 

tejtermelés beindításához és fenntartásához, a kizárólagos szoptatás eléréséhez szükséges 

módszerekről. Már a születést követő 2. életórában megkezdjük az enterális táplálást (minimal 

enteral feeding), progresszíven emeljük az adagokat, így az 5-7. életnapon le tudjuk állítani a 

parenterális kiegészítést. Amennyiben a saját anyatej nem elég, donor női tejet alkalmazunk.  

Eredmény 

Az anyatej növekedési és antiinflammatorikus faktorainak, bélmotilitást serkentő 

mediátorainak, immunglobulin, prebiotikum, oligoszacharid és hormon tartalmának preventív 

hatása van a NEC kialakulásával szemben. Osztályunkon 2008-2013 között az országos 

adatokhoz képest jelentős különbség volt az enterális táplálás megkezdésének, a kizárólagos 

enterális táplálás elérésének időpontjában, valamint a NEC előfordulásában. Az édesanyák 

támogatása, a helyes információk átadása által jelentősen megnőtt a hazaadáskor kizárólag 

anyatejjel táplált koraszülöttek aránya, és a hosszú távon szoptatottak száma is. 

Következtetés 

Bár a koraszülöttek kizárólagos szoptatásának/anyatejes táplálásának megvalósítása idő- és 

energiaigényes folyamat, de a várható egészségügyi nyereség, a jobb életminőség, az anya-

gyermek között kialakuló biztosabb kötődés, nem mellesleg költséghatékony volta miatt 

mindenképpen fokozott figyelmet érdemel. 


