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1. Bevezetés 
 

Nőkben a cervix CHT infectiójából felszálló fertőzés révén endometritis és salpingitis 

alakulhat ki, ami később a petevezetékek maradandó anatómiai és funkcionális 

károsodásához, így kürteredetű meddőség, vagy méhenkívüli terhesség fokozott 

kockázatához, kismedencei összenövések kialakulásához vezethet. A petevezetékek 

károsodásában a gyulladásos reakción kívül humorális és celluláris immunmechanizmus is 

szerepet játszik. A fel nem ismert cervicitisek mintegy 40%-a okoz endometritist és 15-20%-a 

salpingitist. Ismételt salpingitis esetén nő a petevezeték károsodás kockázata. Az 

endocervicitis további következménye a férfi partner fertőzése, ami urethritis és epididymitis 

kialakulásához vezethet. Terhesek chlamydia fertőzése esetén nő a koraszülés, az idő előtti 

burokrepedés és a post partum endometritis kialakulásának esélye. Fertőzött szülőcsatornán 

keresztül világra jött újszülöttekben zárványtestes conjunctivitis vagy atypusos pneumonia 

alakulhat ki. Az ascendáló fertőzés mellett ismert potenciális késői szövődményekkel járó 

CHT fertőzés korai felismerésének és kezelésének népegészségügyi jelentősége van. A téma 

fontosságát mind a fertőzés gyakorisága, mind a szövődmények súlyossága hangsúlyozza. A 

méhnyak CHT fertőzésének mielőbbi felismerése teszi lehetővé a késői következmények 

(petevezeték elzáródás, méhen kívüli terhesség, chronicus kismedencei fájdalom) 

megelőzését. A cervicitis az érintettek többségében tünetmentesen és jellegzetes klinikai kép 

nélkül zajlik. Tekintettel a gyakori panaszmentességre, illetve az általában negatív 

colposcopos vizsgálati leletre, a kórokozó kimutatást célzó mintavételt a chlamydia fertőzés 

kockázati tényezői indikálhatják. A fiatal életkor a kórkép ismert kockázati tényezője. A CHT 

fertőzés gyakorisága 20 éves kor előtt a legnagyobb, mely az életkor előrehaladtával csökken.  

A leggyakoribb hüvelyfertőzés a jellemzően tünetmentesen, tünetszegényen zajló BV, 

melynek jelentőségét mind a nőgyógyászati, mind a szülészeti klinikai gyakorlatban fellépő 

szövődményei adják. A dysbacteriosis potenciális nőgyógyászati szövődménye lehet az 

ascendáló fertőzés, mely kismedencei gyulladáshoz vezet, valamint a hüvelyi, vagy a hüvely 

megnyitásával járó műtéteket követő postoperatív infectio. Szülészeti szövődménye lehet a 

spontán vetélés, koraszülés (idő előtti burokrepedés, idő előtti fájástevékenység), az 

intrauterin infekció, valamint a postpartum endometritis. A kórkép számos kockázati 

tényezőjét leírták, a recidiva megelőzésének kulcsa azonban BV kezelése után a megfelelő 

lactobacillus kolonizáló flóra kialakítása a hüvelyben. 

A hüvelyfertőzések nem tartoznak a bejelentendő fertőzések közé, ezért ezek pontos 

incidenciáját nem ismerjük. A szakirodalom alapján a VVC a második leggyakoribb 
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hüvelyfertőzés BV után, melyet saját – CHT fertőzés epidemiológiáját és hüvelyi 

társfertőzéseit vizsgáló - tanulmányom is megerősít. Ha egy év alatt legalább négy igazolt 

VVC fertőzés fordul elő, akkor chronicus recidiváló vulvovaginalis candidosisról beszélünk, 

melyre a VVC esetek 5-9 %-ában számíthatunk. A hüvelyfertőzések közül a VVC-re jellemző 

leginkább a recidiváló akut epizódok fellépte, melyek akár minden menstruációs ciklusban, 

típusosan a menses előtt okozzák a legkifejezettebb panaszokat. Giraldo és mtsai vizsgálatai 

alapján PCR-ral panaszmentes nők 30 %-ában mutatható ki sarjadzó gomba a hüvelyben. A 

jelenleg rendelkezésünkre álló antifungális készítmények fungistaticus hatásúak, nem pedig 

fungicidek, tehát gátolják a sarjadzó gombák szaporodását, de nem irtják ki azokat az alsó 

genitális traktusból. Ezen tények alapján érthető, hogy amennyiben CRVVC-t 

diagnosztizálunk, a kezelés mindig két részből kell, hogy álljon: az akut fertőzés 

megszüntetéséből, majd ezt követően legalább 12 hónapig tartó prophylaxisból, mely 

utóbbinak célja a panaszmentesség biztosítása, a recidivák megelőzése, illetve számuk 

csökkentése. 

 

2. Célkitűzések 

 

2.1. A genitális Chlamydia trachomatis fertőzés epidemiológiája 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. számú Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikáján végzett tanulmányban a méhnyak CHT fertőzésének polimeráz 

láncreakcióval történő kimutatását, ennek a leggyakoribb hüvelyfertőzésekkel, mucopurulens 

cervicitis mikroszkópos diagnózisával, valamint életmódbeli, magatartásbeli, kórtörténeti 

tényezőkkel való kapcsolatát vizsgáltam.  

1. A tanulmány elsődleges célja Klinikánk Nőgyógyászati Ambulanciáján illetve 

Serdülőkori Nőgyógyászati Rendelésén beválogatott beteganyagban a méhnyak 

chlamydia fertőzésének felmérése, a gyakoriság meghatározása volt. 

2. A felmérés további célja volt, hogy meghatározhatóak-e olyan, a mindennapi 

nőgyógyászati járóbeteg-ellátásban kérdőíven felmérhető demográfiai, anamnesticus, 

illetve életmódbeli hajlamosító tényezők, melyek szoros összefüggésben állnak az 

endocervix CHT fertőzésével. 

3. A méhnyak- és hüvelyfertőzések egyidejű vizsgálata lehetőséget adott arra a 

kérdésfeltevésre, hogy a vizsgált korosztályban van-e olyan hüvelyfertőzés, melynek 

diagnosztizálása kapcsán a háttérben gyakrabban áll fenn a méhnyak chlamydia 

fertőzése? 
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4. A tanulmány keretén belül arra kerestem a választ, hogy mucopurulens cervicitis 

mikroszkópos képének milyen a gyakorisága, valamint összefüggésben áll-e 

chlamydia jelenlétével. Értékeltem, hogy mucopurulens cervicitis mikroszkópos képe 

a beteganyagunkban talált CHT prevalencia mellett vajon alkalmas-e az utóbbi 

kórokozó jelenlétének előrejelzésére. 

5. A közzétett szülészeti statisztikai adatok alapján célkitűzésünk volt, hogy vizsgáljuk a 

méhenkívüli terhességek évenkénti számát, az élveszületésekhez és az összes 

szülészeti eseményhez viszonyított gyakoriságát. 

6. Munkacsoportunk egyik korábbi tanulmányának célkitűzése a méhen kívüli 

terhességhez vezető petevezeték károsodás patomechanizmusában a CHT 60 kDa hő 

shock fehérjére adott immunválasz szerepének vizsgálata volt. A 60 kDa hő shock 

fehérje aminosav szekvenciája az evolúció során nagyrészt változatlan maradt, mely a 

chlamydia és a humán hő shock fehérjére adott immunválaszban keresztreakciót 

eredményez, szerepet játszva a CHT fertőzést követő késői szövődmények 

kialakulásában.  

 

2.2. A két leggyakoribb hüvelyfertőzés témájában végzett tanulmányok 

1. BV potenciális szülészeti szövődményeinek ismeretében tanulmányunk célkitűzése a 

terhességmegszakításra jelentkező páciensek körében a különböző hüvelyfertőzések 

gyakoriságának meghatározása volt. 

2. Tanulmányomban arra kerestem a választ, hogy a CRVVC-ben szenvedő páciensek 

nem ritkán több éve tartó, gyakran minden ciklusban visszatérő panaszainak hosszú 

távú megelőzése vajon megoldható-e egy olyan lokális készítmény alkalmazásával, 

melynek nincsen szisztémás mellékhatása, ritka adagolással (hetente, kéthetente 

egyszer) is hatékony, jól tolerálható és mindezek mellett olcsó. 

 

3. Módszerek 

 

3.1. A genitális Chlamydia trachomatis fertőzés epidemiológiája 

A Semmelweis Egyetem ÁOK I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Nőgyógyászati 

Ambulanciáján illetve Serdülőkori Nőgyógyászati Rendelésén vizsgálatra jelentkezett 16 és 

24 év közötti szexuálisan aktív nők vettek részt tanulmányomban, akik valamennyien 

előzetesen beleegyező nyilatkozatot töltöttek ki. A felmérésbe bevontuk mind a 

szűrővizsgálatra, illetve fogamzásgátlási igény miatt jelentkező panaszmentes fiatalokat, mind 
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a nőgyógyászati fertőzésre utaló tünet miatt vizsgálatot kérőket egyaránt. A tanulmányból 

kizártuk a várandósokat, valamint azokat, akik az elmúlt 4 hét során antibiotikum kezelésben 

részesültek.  

A tanulmány elvégzését a Semmelweis Egyetem Tudományos és Kutatásetikai 

Bizottsága engedélyezte. A vizsgálatokat 2003. január és december között végeztük. 

A tanulmányba történő beválogatás, a beleegyező nyilatkozat tájékoztatást követő 

aláírása után első lépésben minden résztvevőtől (anonym) kérdőív kitöltését kértük, ami a 

demográfiai és a kórtörténeti adatokon túl fogamzásgátlási, magatartási, életmódbeli 

szokásokat, valamint a nőgyógyászati fertőzésre utaló panaszokat rögzítette. A kérdőív 

foglalkozott a korábbi szexuális partnerek számával, a szexuális partner kórtörténetével, 

magatartási szokásaival és fertőzésre utaló panaszaival is. 

A nőgyógyászati vizsgálat colposcopos, cytológiai és bimanuális kismedencei 

vizsgálatból állt, melynek eredményét adatlapon dokumentáltuk. Colposcopia kapcsán sejtdús 

mintát vettünk az endocervixből CHT kimutatására, amit polimeráz láncreakció (Amplicor 

PCR CT kit, Roche Diagnostic Systems Inc., Mississauga, Ontario, Canada) segítségével 

végeztünk. Ezt követően ismételten az endocervixből, majd a hüvelyváladékból vettünk 

mintát mikroszkópos vizsgálatra. A nőgyógyászati vizsgálatot Klinikánk Nőgyógyászati 

Ambulanciájára illetve Serdülőkori Nőgyógyászati Rendelésére beosztott szülész-nőgyógyász 

szakorvosok végezték. A vizsgálati leletet – a Klinikánkon rendszeresített járóbeteg 

dokumentáción túl - a kérdőív mellékletét képező egységes adatlapon is rögzítettük. A 

méhnyakból és a hüvelyboltozatból vett minta mikroszkópos vizsgálatát a tanulmány összes 

résztvevőjénél egymagam végeztem, mely a standardizálható feldolgozást lehetővé tette. 

Metilénkék festés után, 1000x nagyítás mellett látóterenként 20-nál több polymorphonuclearis 

fehérvérsejt jelenlétét értékeltem kórosnak a méhnyakból vett kenetben. A hüvelykenetben a 

hámsejtek és a fehérvérsejtek arányát, a gombaelemek, Trichomonas vaginalis, clue sejtek és 

a lactobacillusok előfordulását értékeltem. BV-t akkor állapítottam meg, ha a klinikai 

vizsgálat során homogén, szürkésfehér, tapadós folyást észleltünk, a hüvelyváladék pH-ja 4,5 

feletti, az amin próba pozitív volt, a mikroszkópos vizsgálat során clue sejteket láttam és 

fehérvérsejteket a kenet nem tartalmazott. Gombás hüvelyfertőzést akkor állapítottam meg, ha 

a mikroszkópos kenetben osztódó gombaelemeket és fehérvérsejteket észleltem. Trichomonas 

vaginitist akkor állapítottam meg, ha a festett kenetben a protozoont kimutattam. A protozoon 

kimutatását technikai okok miatt natív kenetben nem végeztem. Cytolyticus vaginosist akkor 

állapítottam meg, ha klinikailag bő, rendellenes folyás mellett a kenetben nagy mennyiségű 

lactobacillus mellett a hámsejtek jelentős része szétesést mutatott, és a kenetben sem 
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fehérvérsejteket, sem kórokozót (gombaelemek, Trichomonas) nem találtam. 

Mikrobiológiailag negatívnak ítéltem a hüvelyváladékot és klinikailag hüvelyfertőzés 

szempontjából fertőzésmentesnek ítéltem a résztvevőt, ha a mikroszkópos kenetben clue 

sejteket, gombaelemeket, vagy Trichomonas vaginalist nem észleltem és a fehérvérsejtek 

száma lényegesen kevesebb volt, mint a hámsejteké lactobacillus flóra jelenléte mellett. 

Pozitív CHT lelet esetén a kérdéses résztvevőket kiértesítettük, kontrollvizsgálatra 

hívtuk. A beteg és partnere 1 g azithromycin kezelésben részesült. 

A tanulmány keretén belül 408 serdülő és fiatal nő vizsgálatát végeztük el, de közülük 

mindössze 387-en töltötték ki értékelhetően a kérdőívet. Ez a 387 résztvevő képviselte az 

értekezésben leírt vizsgálatok, feldolgozás teljes betegcsoportját.  

Az 1931-től 2006-ig terjedő időszakban közzétett szülészeti statisztikai adatok alapján 

vizsgáltuk a méhenkívüli terhességek évenkénti számát, az élveszületésekhez és az összes 

szülészeti eseményhez viszonyított gyakoriságát. 

Extrauterin graviditás miatt salpingectomián átesett betegekben tanulmányoztuk a 

chlamydia 60 kDa hő shock fehérje ellenes antitestek jelenlétének összefüggését a szövettani 

preparátumban igazolt petevezeték gyulladással, a műtét során igazolt kismedencei 

összenövésekkel, valamint az anamnesisben említett, korábban lezajlott kismedencei 

gyulladással. 

 

3.2. A két leggyakoribb hüvelyfertőzés témájában végzett tanulmányok 

Terhességmegszakításra jelentkezők között a hüvelyfertőzések prevalenciájának 

meghatározását célul tűző tanulmányban 16 és 41 év közötti, 12 hetes kornál nem 

előrehaladottabb terhesek vettek részt, akik a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikáján szociális indokból kért és engedélyezett terhességmegszakítás 

céljából kaptak ellátást 2007. január 1. és május 31. között. A tanulmányba való beválogatást 

érintő kizáró kritériumot nem határoztunk meg. Vizsgálatunkban összesen 298 terhes vett 

részt. 

2000. január és 2002. december között a Semmelweis Egyetem I. sz. Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikáján 35 fertilis korú, nem terhes CRVVC beteg megelőző kezelését és 

nyomon követését végeztem. A tanulmányba történő beválogatás kritériuma a betöltött 18. 

életév és az előző év alatt legalább négy, laboratóriumi módszerrel is (mikroszkópos kenet, 

vagy gomba tenyésztés) igazolt gombás hüvelyfertőzés volt. A terhességen kívül egyéb kizáró 

kritériumot nem alkalmaztam. 
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3.3. Statisztikai módszerek 

Statisztikai elemzés során a kategórikus változók összehasonlítására chi-négyzet próbát 

végeztem, szükség esetén Fisher korrekcióval. Szignifikánsnak tekintettem a különbséget 

akkor, ha a p értéke 0,05-nél kisebb volt. Meghatároztam az esélyhányados és a 95% 

konfidencia intervallum értékét. T-próbát alkalmaztam a chlamydia pozitívok és negatívok 

csoportja között a coitarche idején levő átlagos életkor összehasonlításra. 

 

4. Eredmények 

 

4.1. A genitális Chlamydia trachomatis fertőzés epidemiológiája 

4.1.1. Prevalencia 

A teljes beteganyagban a chlamydia prevalencia 7% (27/387) volt. A CHT gyakoriságot 

összehasonlítottam panaszmentes és nőgyógyászati fertőzésre utaló panasz miatt jelentkező 

betegeink csoportja között. 169 fiatal nőgyógyászati fertőzésre utaló tünet miatt kért 

vizsgálatot, 131 nő szűrővizsgálatra, 87 nő pedig fogamzásgátlási igény miatt jelentkezett. 

Nőgyógyászati fertőzésre jellemző panasszal jelentkező betegeink között 10,1%-os (17/169) 

chlamydia prevalenciát találtam. Panaszmentes betegek csoportjában a CHT gyakoriság 4,6% 

(10/218) volt. Fertőzésre utaló panasz esetén szignifikánsan gyakoribb volt a méhnyakban 

chlamydia előfordulása, mint panaszmentesség esetén (p=0,036; OR: 2,33; 95% CI: 0,98-

5,63).  

 

4.1.2. Demográfiai, kórtörténeti és magatartásbeli kockázati tényezők 

A demográfiai adatok közül az iskolai végzettséget és a családi állapotot vizsgáltam, melyek 

nem mutattak összefüggést a chlamydia prevalenciával.  

 Korábbi terhesség és chlamydia gyakoriság között adataim alapján nem volt 

összefüggés. 

 A kórtörténetben a menarche és a coitarche időpontját vizsgáltam. CHT pozitívok 

esetén az első menstruáció 13,6 éves korban, míg negatív lelet mellett 12,9 éves korban 

jelentkezett. Az első közösülés chlamydia pozitívoknál 16,5 éves korban, míg negatívoknál 

17,2 éves korban történt (p=0,032). 

 Az eddigi szexuális partnerek számában lényeges különbséget találtam CHT pozitívok 

és negatívok között. Előbbiek csoportjában az eddigi partnerek száma átlagosan 6,04, míg 

utóbbiak esetében 3,37 volt. A vizsgált betegek között 3, vagy több eddigi partner esetén a 

chlamydia prevalencia szignifikánsan nagyobb volt, mint 1, vagy 2 eddigi partner esetén 
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(p<0,001; OR: 22,25; 95% CI: 3,56-917,47). Az elmúlt 3 hónapban lévő szexuális partnerek 

számában nem találtam szignifikáns eltérést pozitívok és negatívok között, bár 2, vagy több 

partner esetén a chlamydia gyakoriság nagyobb volt, mint 0-1 partner esetén (14,3% vs 6,4%). 

Az elmúlt 3 hónapban lévő új szexuális partner esetén is gyakrabban találtam pozitív cervix 

bakteriológiai leletet azokkal összehasonlítva, akiknek ezalatt nem volt új partnere (10,6% vs 

6,2%), azonban az összefüggés ezt a paramétert tekintve sem volt szignifikáns.  

 Az aktuálisan használt fogamzásgátló módszer és CHT gyakoriság összefüggését 

vizsgálva a következő eredményt kaptam. Fogamzásgátlást nem végzők: 9,1%, fogamzásgátló 

tablettát használók: 7,5%, óvszert alkalmazók: 5,3%, fogamzásgátló tabletta és óvszer 

kombinációja (kettős fogamzásgátlás) mellett: 11,8% (!). Óvszer használat mellett kisebb a 

chlamydia gyakoriság fogamzásgátlás mellőzésével összevetve, azonban az összefüggés nem 

szignifikáns (p=0,28).  

 Korábban lezajlott, illetve ismert szexuális úton terjedő betegség tanulmányomban 

nem befolyásolta a cervix bakteriológiai leletét. A chlamydia pozitívok kivétel nélkül nem 

tudtak korábbi fertőzésről. 

 A partner esetleges korábbi szexuális úton terjedő betegsége és a cervix bakteriológiai 

lelet között nem volt kapcsolat. Mindössze 17-en jeleztek partnerüknél korábban lezajlott 

STD-t, ők mindannyian chlamydia negatívnak bizonyultak. A szexuális partnerre vonatkozó 

következő kérdés a fennálló STD-re utaló tünet volt. A partner húgycső folyása esetén a 

résztvevők CHT fertőzése lényegesen gyakoribb volt, mint ilyen tünet nélkül (p=0,019; OR: 

7,38; 95% CI: 1,11-36,77). 

 A dohányzás adataim alapján nem befolyásolta a chlamydia prevalenciát. 

  

4.1.3. Társuló hüvelyfertőzés 

A teljes beteganyagban 27 esetben állapítottam meg a cervix CHT fertőzését, amit az esetek 

55,6%-ban egyidejű hüvelyfertőzés kísért. A chlamydiás cervicitisek egyharmadát BV, 

18,5%-át gombás hüvelyfertőzés, 3,7%-át Trichomonas vaginitis kísérte. Pozitív cervix 

bakteriológiai lelet esetén lényegesen nagyobb volt BV gyakorisága (33,3%), mint negatív 

CHT bakteriológiai lelet esetén (11,6%) (p<0,005; OR:3,79; 95%CI: 1,46-9,63). A gombás 

hüvelyfertőzés és a Trichomonas vaginitis a CHT pozitív és negatív nők csoportjában hasonló 

arányban fordult elő. Összességében a cervicalis CHT fertőzésben szenvedő nők 55,6%-ban, 

míg a negatívok 30%-ban állapítottam meg hüvelyfertőzést (p<0,01; OR:2,92; 95%CI: 1,24-

6,9). 
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 A teljes beteganyagunkban a leggyakoribb hüvelyfertőzés a BV volt (13,2%), amit a 

gombás hüvelyfertőzés (11,1%), a Trichomonas vaginitis (4,4%) és a cytolyticus vaginosis 

(3,1%) követett. A résztvevők 68,2%-ban a hüvely bakteriológiai vizsgálata negatív volt.  

A hüvelyfertőzések közül a BV csoportban lényegesen magasabb volt a chlamydiás 

cervicitis gyakorisága (17,6%), mint negatív hüvelyváladék lelet esetén (4,5%) (p<0,005; 

OR:4,5; 95%CI: 1,63-12,36). Bármilyen hüvelyfertőzés esetén a méhnyak CHT fertőzése 

gyakoribb volt (12,2%), mint hüvelyfertőzés nélküli esetekben (4,5%) (p<0,01; OR:2,92; 

95%CI: 1,24-6,9)  

 

4.1.4. Mucopurulens cervicitis 

Beteganyagunkban az endocervixből vett minta kenetének mikroszkópos értékelése kapcsán 

1000x nagyítás mellett látóterenként 20-nál több polymorphonuclearis fehérvérsejt jelenléte 

összefüggést mutatott endocervicalis CHT fertőzéssel (p=0,01; OR:2,72; 95%CI:1,16-6,41). 

Mucopurulens cervicitis utóbb leírt mikroszkópos képének gyakorisága alsó genitális 

traktus fertőzésére utaló panasz miatt jelentkező és panaszmentes betegeink között összesen 

30% (116/387) volt. Mucopurulens cervicitis mikroszkópos képe esetén a chlamydia 

gyakoriság 12,1% volt, míg az endocervicalis kenet negatív mikroszkópos lelete esetén 

mindössze 4,8%. Chlamydia okozta cervicitisek 48,1%-ában az endocervixből vett minta 

kenete negatív volt. 

7%-os chlamydia prevalencia mellett mucopurulens cervicitis mikroszkópos képének 

szenzitivitása, specificitása és pozitív prediktív értéke C. trachomatis fertőzés előrejelzésében: 

51,8%, 71,7%, és 12,1% volt. 

 A szakirodalomban leírtak alapján vizsgáltam, hogy a méhnyakgyulladás szexuális 

úton terjedő, leggyakoribb kórokozója mellett a pozitív endocervicalis mikroszkópos lelet 

vajon mutat-e összefüggést egyéb általam vizsgált fertőzéssel, a CHT igazolt hüvelyi 

társfertőzésével. Mucopurulens cervicitis mikroszkópos képe és bakteriális vaginosis között 

adataim alapján nem igazoltam összefüggést (p=0,8). 
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4.1.5. Méhenkívüli terhesség - mint késői szövődmény - gyakoriságának alakulása 

hazánkban (1931-2006.) 

Az 1931-től 2006-ig terjedő időszakban közzétett szülészeti statisztikai adatok alapján 

vizsgáltuk a méhenkívüli terhességek évenkénti számát, az élveszületésekhez és az összes 

szülészeti eseményhez viszonyított gyakoriságát.  

A méhenkívüli terhesség 1000 élveszületésre vonatkoztatott gyakorisága 65 év alatt 

3,7-ről (1931. év) 12,0-re (1995. év) emelkedett. A vizsgált időszakban lassú emelkedés 

jellemezte az 1931-1940. közötti évtizedet, majd meredek, 97%-os növekedés volt jellemző 

az 1946-1961. közötti időszakra. A gyakoriság 1961-ben érte el a legmagasabb értékét (14,4 

méhenkívüli terhesség/1000 élveszületés), majd 1962-től 1974-ig folyamatos csökkenés 

(14,1/1000-ről 7,2/1000-re) következett be. 1975-től 1995-ig újabb, ezúttal a korábbiaknál 

kisebb mértékű emelkedés történt (7,6 méhenkívüli tehesség/1000 élveszületésről 12 

méhenkívüli terhesség/1000 élveszületésre). A méhenkívüli terhesség 1000 élveszületésre 

vonatkoztatott gyakorisága 2006-ban 12,2 volt, a 1995-ben mért adathoz hasonló. Az átlagos 

méhenkívüli terhesség/élveszületési arány a vizsgált időszak első (1931-1940.) és utolsó 

(1996-2006.) évtizedében 1:208-ról 1:79-re változott.  

A méhenkívüli terhesség 1000 összes terhességhez viszonyított gyakorisága is 

emelkedést mutatott az elmúlt évtizedekben. Az 1931-ben tapasztalt 3,4 méhenkívüli 

terhesség/1000 fogamzásról 1995-re 6,5 méhenkívüli terhesség/1000 fogamzásra emelkedett. 

Az 1931-ben és az 1995-ben mért adatokból számítható növekedés mértéke (190%) azonban 

alacsonyabb, mint az 1000 élveszületésre vetített értéké (319%). A méhenkívüli terhesség 

összes szülészeti eseményhez viszonyított gyakorisága 2006-ra tovább nőtt: 7,5 méhenkívüli 

terhesség/1000 fogamzás. A vizsgált időszak első (1931-1940.) és utolsó (1996-2006.) 

évtizedében az átlagos ectopiás terhesség/összes szülészeti esemény arány 1:241-ről 1:140-re 

változott.  

 

4.1.6. Chlamydia trachomatis 60 kDa hő shock fehérje ellenes antitestek vizsgálata 

méhenkívüli terhesség miatt operált betegek serumában 

Munkacsoportunk korábbi tanulmányának célkitűzése a méhen kívüli terhességhez vezető 

petevezeték károsodás patomechanizmusában a CHT 60 kDa hő shock fehérjére adott 

immunválasz szerepének vizsgálata volt.  

 A demográfiai, kórtörténeti jellemzőket tekintve a méhenkívüli terhesség miatt 

operáltak között szignifikánsan gyakoribb volt az egyedülálló (22,4% vs 6,7%; p<0,04), az 

előzményben szereplő méhenkívüli terhesség (17,9% vs 0; p<0,04), vagy korábban lezajlott 
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kismedencei gyulladás miatti kezelés (29,4% vs 20%; p<0,05) az egészséges terhességet 

viselőkkel összevetve. Az operált betegek között számottevően gyakoribb volt a korábbi 

chlamydia fertőzés serologiai jele a kontroll csoporthoz képest, melyet a CHT ellenes IgG 

jelenlétével igazoltunk (52,2% vs 26,7%; p<0,005). A vizsgált hő shock fehérje ellenes 

antitestek többsége szignifikánsan gyakoribb volt a méhenkívüli csoportban az egészséges 

terhességet viselő kontroll csoporttal összevetve. Ez az eredmény is alátámasztja a CHT 

fertőzés, valamint a chlamydia hő shock fehérjére adott immunválasz és az ectopiás terhesség 

közötti kapcsolatot. Az extrauterin terhesség miatt kezeltek csoportjában a vizsgált antitestek 

közül kettő mutatott összefüggést szövettanilag igazolt petevezeték gyulladással, kismedencei 

összenövéssel, valamint az anamnesisben említett, korábban lezajlott kismedencei 

gyulladással. A méhenkívüli betegek 62,7%-ában a következők valamelyike fennállt: 

szövettanilag igazolt petevezeték gyulladás, kismedencei összenövés, vagy az anamnesisben 

említett, korábban lezajlott kismedencei gyulladás. A chlamydia ellenes IgG-re, valamint hő 

shock fehérje ellenes antitestre is pozitív operált betegek között lényegesen gyakoribb volt a 

szövettanilag igazolt petevezeték gyulladás (66,7% vs 21,7%; p=0,002), a kismedencei 

összenövés (59,3% vs 13%; p=0,0002), vagy az anamnesisben említett, korábban lezajlott 

kismedencei gyulladás (55,6% vs 21,7%; p=0,01), azokkal összevetve, akik egyik antitestre 

sem voltak pozitívak.  

 

4.2. A két leggyakoribb hüvelyfertőzés témájában végzett tanulmányok 

4.2.1. Bakteriális vaginosis prevalenciája terhességmegszakításra jelentkezők között 

Kétszázkilencvennyolc, 12 hetes kornál nem előrehaladottabb terhestől vettünk mintát a 

klinikai felvétel reggelén. Technikailag az összes kenet értékelhető volt. A 298 kenet közül 

26,2%-ban (78/298) a mikroszkópos vizsgálat lelete negatív volt. BV előfordulása 22,8% 

(68/298), intermedier flóra gyakorisága pedig 23,5% volt (70/298). VVC az esetek 18,1%-ban 

(54/298) fordult elő betegeink között. Cytolyticus vaginosis gyakorisága 2,3% volt (7/298). 

BV és a hüvely sarjadzó gomba fertőzése párhuzamosan igen ritkán észlelhető, 

beteganyagunkban ez 1%-ban fordult elő (3/298). Abban az esetben, ha a fenti diagnózisok 

egyikébe sem lehetett a kenetet besorolni, a hüvelykenetek értékelésére a hüvely tisztasági fok 

szerinti régi klasszifikációját alkalmaztuk, ennek megfelelően III. fokú kenetet 6%-ban 

(18/298) diagnosztizáltunk.  

A 25 évnél fiatalabb résztvevők között BV prevalenciája szignifikánsan nagyobb volt 

(30,6%), mint a 25 éves, vagy ennél idősebb résztvevők között (18,2%) (p=0,01; OR:1,99; 

95%CI: 1,11-3,57). 



 12

A műtéteket követő 1 hónap alatt a tanulmányunkba besorolt, terhességmegszakításon 

átesett betegek között kismedencei gyulladás diagnózisát összesen négy esetben állítottuk fel, 

mely az összes beteg 1,3%-ának felelt meg (4/298). Ebből egy esetben került sor ismételt 

klinikai felvételre, a másik három esetben per os antibiotikum kezelés hatására a betegek 

panaszmentessé váltak. A kismedencei gyulladásra jellemző panaszokkal jelentkező betegek 

egyike sem tartozott a BV csoportba. 

 

4.2.2. Chronicus recidiváló vulvovaginalis candidosis kezelése per os fluconazollal és 

prophylaxisa lokális bórsavval 

A tanulmányban résztvevő 35 beteg közül 4 idő előtt abbahagyta a lokális prophylaxist, ezért 

eredményeiket nem értékeltük (a megelőzés felfüggesztése után mind a négy betegnél akut 

sarjadzó gomba fertőzés alakult ki). A kúrát befejező 31 beteg közül 26 (83,9 %) volt 

recidivamentes a prophylaxis egy éve alatt, 5 betegnél - mindössze egy alkalommal - alakult 

ki akut VVC fertőzés. Tehát a CRVVC-re jellemző gyakran visszatérő fertőzést a lokális 

bórsav prophylaxis az összes páciens esetében megelőzte. A 12 hónapos megelőző kezelés 

abbahagyása után egy évig követtük nyomon a tanulmányban résztvevőket, dokumentáltuk, 

hogy kialakul-e VVC fertőzés. A 31 résztvevő közül 20 (64,5 %) beteg recidivamentes maradt 

a megelőzés abbahagyása után, 11 (35,5 %) páciensnél jelentkezett akut fertőzés. Utóbbi 

betegeknek a megelőző kezelés ismételt elkezdését javasoltam. 

A kezelés (fluconazol) és a megelőzés (lokális bórsav) alatt mellékhatás nem fordult 

elő. 

A tanulmányba történő beválogatás kapcsán, vagy a 12 hónapos megelőző kezelés 

alatti 3 havonként végzett kontrollvizsgálatok alkalmával 9 betegben diagnosztizáltunk STD-t 

(endocervicitis, condyloma acuminatum, herpes genitalis).  

A 24 beteg közül két beteg virgo volt. 

 A bórsav hosszútávon ritka (kéthetente mindössze egy hüvelykúp) adagolása miatt a 

betegek együttműködése megfelelő tájékoztatás adása után jó volt. A felvilágosítás során ki 

kell térnünk a készítmény fungistaticus hatására, melynek a beteg általi megértése javítja az 

együttműködést. 

 

5. Következtetések és ajánlások 

 

Az elvégzett vizsgálataim alapján az alsó genitális traktus chlamydia fertőzésének 

prevalenciája nem változott hazánkban az elmúlt másfél, két évtizedben, eredményeim a 
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külföldi epidemiológiai adatokkal is korrelálnak. A magyarországi népegészségügyi helyzet 

javítása céljából az ascendáló fertőzés kiváltotta késői szövődmények megelőzése érdekében 

a következők javasolhatók.  

 

1. A chlamydia költséges - polimeráz láncreakcióval történő – kimutatása, az 

endocervicitis tünetmentes, illetve tünetszegény lefolyása, valamint a gyakran negatív 

colposcopos vizsgálati lelet miatt a mindennapi nőgyógyászati járóbeteg-ellátásban 

kérdőíven felmérhető, valamint a nőgyógyászati vizsgálattal megállapítható az 

értekezésben igazolt kockázati tényezők alapján kell kiválasztanunk azon szexuálisan 

aktív serdülőket és fiatal nőket, akiknél gondolnunk kell a méhnyak CHT fertőzésére. 

Ha az aktuális finanszírozás keretei között van rá lehetőségünk, a kórokozót 

nukleinsav amplifikációs eljárással kell vizsgálnunk. 

2. Az értekezés alapján 25 évnél fiatalabb, hazai beteganyagban chlamydia fertőzés 

kockázati tényezői a következők: 

• Coitarche: 16 éves korban, vagy előtte történt 

• Eddigi szexuális partnerek száma: 3, vagy több 

• Partnernek húgycső váladékozása van 

• Alsó genitális traktus fertőzésére utaló panasz 

• Bakteriális vaginosis 

• 20 év alattiak korcsoportjában fentieken túl az elmúlt 3 hónapban levő partnerek 

száma: 2, vagy több  

3. A klinikai gyakorlat szempontjából az értekezés legfontosabb, a nőgyógyászati 

vizsgálatot érintő üzenete, hogy bakteriális vaginosis felismerése szexuálisan aktív 

fiatal nőkben társuló cervicitisre hívja fel a klinikus figyelmét, és a cervix 

bakteriológiai vizsgálatát, chlamydia kimutatást indikál.  

4. A CHT fertőzést az esetek többségében hüvelyfertőzés kíséri, így hibát követünk el, 

ha chlamydia pozitivitás esetén nem végzünk vizsgálatot a potenciálisan társuló 

hüvelyfertőzések irányában.  

5. Mucopurulens cervicitis mikroszkópos képe esetén további mikrobiológiai vizsgálatok 

(polimeráz láncreakció) végzése szükséges a kórokozó (C. trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium) kimutatása céljából. 

6. A méhenkívüli terhesség 1000 összes terhességhez viszonyított gyakorisága 

folyamatos növekedést mutatott az elmúlt évtizedekben, mely közvetetten igazolja, 
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hogy a háttérben álló kismedencei gyulladás, petevezeték károsodás gyakorisága is 

növekszik hazánkban. Kimondhatjuk ez alapján, hogy a genitális chlamydia fertőzés 

kérdésében népegészségügyi szinten változás szükséges. 

7. Adataink alapján egy CHT fertőzés lezajlása szükséges első lépésben a hő shock 

fehérje mediálta immunválasz miatt kialakuló későbbi petevezeték károsodáshoz. A 

gazdaszervezet chlamydia hő shock fehérjével történő immun szenzibilizációja felelős 

lehet a petevezetékben egy késői típusú túlérzékenységi reakció kiváltásáért, mely 

petevezeték károsodáshoz, illetve kismedencei összenövésekhez vezet. Tekintettel 

arra, hogy a 60 kDa hő shock fehérje aminosav szekvenciája az evolúció során részben 

konzerválódott, a chlamydia hő shock fehérjével történt előzetes szenzibilizáció után a 

petevezetékben a saját, humán 60 kDa hő shock fehérje – valamely kórokozó miatti - 

expressziója esetén autoimmun folyamat vezet petevezeték károsodáshoz. A 

méhenkívüli terhesség miatt kezelt betegek 34,3%-ában sem chlamydia ellenes, sem 

CHT hő shock fehérje ellenes antitest nem volt kimutatható, utalva arra, hogy az 

ectopiás terhesség patomechanizmusában a chlamydia szerepe nem kizárólagos. 

8. Tanulmányunkban a 25 évnél fiatalabb terhességmegszakításra jelentkezők 30%-ánál 

BV állt fenn. Szignifikánsan nagyobb volt BV gyakorisága a 25 év alatti 

korosztályban, mint efelett. Tekintettel a szexuális úton terjedő fertőzések 

szempontjából magas kockázatú csoportra, a 25 évnél fiatalabb 

terhességmegszakításra jelentkezők között BV diagnosztizálása esetén a cervix 

bakteriológiai vizsgálata javasolt. 

9. Tanulmányunkban terhességmegszakítást követően a postoperativ kismedencei 

gyulladás gyakorisága mindössze 1,3 % volt, ezért a perioperativ antibiotikum 

prophylaxis általános alkalmazása a leírt módszerrel végzett terhességmegszakítás 

kapcsán nem indokolt. 

10. Chronicus recidiváló vulvovaginalis candidosis megelőző kezelésére a lokális bórsav 

az elsőként választandó készítmény nem terhes betegek esetén. A magisztrális recept 

alapján elkészített 600 mg bórsavport tartalmazó hüvelykúpokat 3 hónapon át hetente 

egyszer alkalmazza a beteg esténként. Ezt követően kontrollvizsgálat során kell 

dönteni a prophylaxis további heti, vagy kétheti egyszer történő adagolásáról. 
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7. Rövidítések jegyzéke 

 

BV   Bakteriális vaginosis 

CI   Konfidencia intervallum 

CRVVC  Chronicus recidiváló vulvovaginális candidosis 

CHT   Chlamydia trachomatis  

OR   Esélyhányados 

PCR   Polimeráz láncreakció 

STD   Szexuális úton terjedő betegségek 

VVC   Vulvovaginális candidosis 

 

 


