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I .  B E V E Z E T É S  
 

 

A 16-18 éves, éppen felnőtté váló lányok talán egyik leggyakoribb és legkomolyabb 

gondját, pszichés megrázkódtatását az igazi női mivoltukat tükröző másodlagos nemi jellegek 

kifejlődésének késése, illetve a rendszeres menstruáció elmaradása, az amenorrhoea vagy 

raromenorrhoea okozza. E tünetek mögött nem ritkán akár súlyos funkcionális vagy organikus 

elváltozás is állhat, mely gyakran mielőbbi kezelést igényel. A fentiek indokolttá teszik 16 

éves kor után az amenorrhoeák és a raromenorrhoea mielőbbi komplex diagnosztikáját és 

kezelését, melyek a gyermeknőgyógyászati szakrendelések forgalmának jelentős részét 

képezik (Bachmann és Kemmann 1982, Herpay és mtsai. 1975, Nagy és mtasi. 1994, Örley és 

Kanizsai 1997, Székely és mtsai. 1993).  

 

1. Endokrin eltérések serdülőkori amenorrhoeák illetve raromenorrhoea hátterében 

 Tágabb értelemben amenorrhoea alatt a normál menstruáció rövidebb, hosszabb ideig 

való kimaradását értjük, mely lehet primer vagy secundaer. Primer, ha a menarche 16 éves 

korig nem következik be, secundaer, ha a már jelentkezett menstruációs vérzés 3 hónapnál 

hosszabb ideig kimarad. Ennél rövidebb, de 35 napnál ritkábban fellépő menstruációk esetén 

raromenorrhoeát diagnosztizálhatunk.  

 A menarchét követő 1-5 évben a menstruációs ciklusok igen gyakran anovulatórikusak 

(Apter és Vihko 1985), és a negatív irányú vérzészavarok gyakoriság akár 20-40 % is lehet 

(Windholm és Kantero 1971). A szabályos, ovulatórikus ciklusok kialakulásához a menarchét 

követően gyakran 2-3 évnek is el kell telnie, ez idő alatt fejlődik ki az ösztrogén pozitív feed-

back hatása, mely LH csúcshoz, ovulációhoz vezet (Reiter és mtsai. 1974). Számos 

megfigyelés szerint a secundaer amenorrhoea sok esetben egy folytonos patofiziológiai 
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történés végstádiuma, mely a corpus luteum insufficientiával kezdődik, anovulációval 

folytatódik és súlyos esetben raromenorrhoeába, esetleg secundaer amenorrhoeába torkollik 

az előidéző okok súlyosbodása folytán (Jewelewicz 1976, Leyendecker és mtsai. 1981, Ross 

1985). A raromenorrhoea illetve secundaer amenorrhoea a felnőtt lakosságban is jelentős 

arányban, mintegy 5 %-ban fordul elő (Petterson és mtsai. 1973).  

E tünetek mögött igen szerteágazó etiológiai tényezők szerepelhetnek, melyeket 

számos szempont alapján lehet csoportosítani. Az egyik felosztás szerint (Doody és Carr 

1990) az előidéző okok női genotípus esetén (azaz eltekintve a kromoszomális fejlődési 

zavaroktól) a következők lehetnek:  

1. Az uterus ill. vagina (u.n.: „elvezetési tractus”) organikus rendellenességei:   

• Müller cső fejlődésének zavara 

• a testicularis-feminisatio 

• hüvelyi septum; hymenalis atresia  

• cervicalis stenosis 

• Asherman szindróma, stb.  

2. Normál vagy emelkedett ösztrogén szint melletti cikluszavar:  

• polycystás ovárium (PCO-) szindróma 

• a nem intakt feed-back mechanizmus talaján létrejött krónikus 

anovulációból származtatható vérzészavar 

• mellékvese hyperplasia 

• Cushing-kór 

• pajzsmirigy megbetegedések 

• ovarialis vagy mellékvese eredetű tumorok, stb.  

 3. Ösztrogén hiány miatti cikluszavar:  

a, gonadális elégtelenség: 
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• tiszta gonád dysgenesis 

• korai ovarialis elégtelenség 

• rezisztens ovárium szindróma 

• szteroidogenezis enzimatikus defektusai 

• iatrogén eltávolítás, stb. 

b, központi eredetű hypogonadotrop hypogonadismus, melynek oka a 

központi-idegrendszer-(KIR)-hypothalamus-hypophysis tengely 

elégtelen működése: 

I. funkcionálisak:  

• stressz 

• extrém súlyvesztés 

• anorexia nervosa 

• túlzott sporttevékenység vagy balett 

• hyperprolactinaemia, stb. 

II. organikusak:  

• tumorok 

• Kallmann és Sheehan szindróma  

• trauma 

• sugárkezelés, stb.  

A fentiek mellett még a kromoszómális rendellenességek talaján kialakult negatív 

cikluszavarokról kell említést tennünk (pld.: Turner és Swyer szindróma). Napjainkban 

kisebb-nagyobb módosításokkal ez a klasszifikáció számos szerző által ajánlott és elfogadott 

(Neinstein 1990, Rosenfield 1991, Rosenfield 1993). 

 Az amenorrhoea illetve raromenorrhoea, mint tünet mögött rejlő kóreredet pontos 

tisztázása rendkívül fontos a terápia szempontjából, amely azonban nem egyszerű feladat. A 
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WHO 1976-ban állásfoglalást tett közzé az amenorrhoea kivizsgálásának menetéről 

(Bettendorf 1976). Mindez bonyolult, hosszadalmas diagnosztikus eljárást tesz szükségessé, 

és több (10-11) héten át tartó kivizsgálás során vezet csak eredményhez, ugyanakkor 

gazdaságossága is megkérdőjelezhető. (Az utóbbi évtizedben a nyugat-európai gyakorlathoz 

közelítő „cost-benefit” centrikus egészségügyi rendszerünkben nem elhanyagolható 

szempont!) Ennél lényegesen egyszerűbb, olcsóbb és gyorsabb diagnózist tesz lehetővé Plotz 

(1981) ajánlása a raromenorrhoea és amenorrhoea diagnosztikájában amelyet ugyan a szerző 

elsősorban felnőtt populációra vonatkozóan írt le, de alkalmazhatósága serdülő leányok 

esetében is kézenfekvőnek tűnik. Egyszeri fizikális vizsgálat, gondos anamnézis felvétel, a 

szérum hormonok komplex meghatározása (FSH, LH, ösztradiol, tesztoszteron, prolaktin) 

szükség esetén speciális vizsgálatok (pl: ultrahang vizsgálat, sella CT vagy MR, genetikai 

vizsgálat - kromoszóma analízis pl.: vérből -, gesztagén vagy ösztrogén-gesztagén teszt, 

mellékvese és pajzsmirigy funkció ellenőrzés, illetve laparoszkópia ha kell ovárium 

biopsziával, stb.) igen rövid idő alatt konkrét diagnózishoz juthatunk, amelyek egyúttal a 

terápiás lehetőségeket is meghatározzák. A szérum hormon eredmények értékelése, az észlelt 

kóros hormonszintek etiológiai szerepének tisztázása, valamint a helyes terápia megválasztása 

általában nem könnyű és a klinikust igen gyakran nehéz feladat elé állítja. Egyszeri komplex 

hormonanalízis segítségével a leggyakoribb és alapvető kórképek tisztázhatók: PCO-

szindróma illetve, hyperprolactinaemia, hyperandrogenismus, hypergonodotrop ovarialis 

insufficientia, a KIR-hypothalamus-hypophysis elégtelenség, azaz a centrális eredet. (Moltz 

[1987] vizsgálatai szerint e séma kiválóan alkalmazható a felnőtt populáció 

diagnosztikájában). Viszonylag kevés irodalmi adat található a 16-18 éves korosztály 

amenorrhoeás, raromenorrhoeás panaszainak hormonális hátterére, azok endokrin sajátságaira 

vonatkozóan (Kanizsai és mtsai. 1996). 
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A pubertális változások megindulásának okai a mai napig nem teljesen tisztázottak. 

Különféle elképzelések láttak napvilágot. Ma már ismert, hogy a hypothalamus GnRH-t 

termelő magvainak működése egy u.n. „pulzus generátor” aktiválódásának a következménye. 

Ennek pontos helye ismeretlen, de feltehetően a hypothalamusban található, és igen jelentős 

corticalis befolyás alatt áll. Gyermekkorban tartós gátló hatás érvényesül, mely valószínűleg 

genetikus, környezeti és neurohormonális hatások révén 9-12 éves kor körül megszűnik, és a 

hypothalamus GnRH-t termelő magvainak hormontermelése fokozatosan aktiválódik (Kase 

1983). A GnRH-t termelő neuronok a hypothalamus medio-basalis részén, az eminentia 

mediana két oldalán helyezkednek el, elsősorban a nucleaus arcuatusban és az are preoptika 

területén.  

Hisztokémiai vizsgálatok igazolták, hogy ezeken a területeken különféle 

neurotranszmitterek magas koncentrációban vannak jelen. Mind a neuropeptidek, pld. az 

endogén opiátok (endorfinok) (Ferin és mtsai 1984, Grossman és Rees 1983, Morley 1981), 

mind a katecholaminok (Plosker és mtsai. 1991) (dopamin [Silverman és mtsai. 1982], 

noradrenalin [Gore és Terasawa 1991]) szerepet játszhatnak a GnRH pulzatilitás 

szabályozásában, de nem zárható ki a szerotonin szabályozó szerepe sem (Nappi és mtsai. 

1993). Pontos funkciójukról többnyire csak hipotézisekkel rendelkezünk, annak ellenére, 

hogy a 80-as évek óta igen intenzívek ebben az irányban a kutatások. Genazzani és mtsai. 

(1983 A, 1983 B) prepubartális és pubertális lányokon végzett vizsgálatai azt sugallják, hogy 

a β-endorfinoknak szerepe van az adrenarche szabályozásában, ugyanis a pubertás alatt a 

vizelet dehydro-epiandrosteron-sulphat (DHEAS) és a serum β-endorfin szint között lineáris 

pozitív korrelációt figyeltek meg. Mások a noradrenalin és dopamin aktivitás emelkedését 

észlelték a ciklus közepi LH szérumszint emelkedésével párhuzamosan, amelyek az ovuláció 

indukálásában játszhatnak szerepet (Akabori és Barraclough 1986, Kalra és Simpkins 1981). 



 9

Nappi és mtsai. (1993) leírták, hogy amenorrhoeás nők szérum szerotonin koncentrációja 

magasabb az eumenorrhoeásokéhoz képest. 

 A menstruációs ciklus irányításában feltehetően szerepet játszó neurotranszmitterek a 

hatásukat elsősorban lokálisan, az általuk szabályozás alatt álló idegmagvak, idegsejtek 

környezetében, a neuronok közvetítésével, azok szinapszisain fejtik ki. Mennyiségük és ciklus 

alatti változásaik elsősorban csak speciális neurofiziológiai, neurokémiai 

vizsgálómódszerekkel határozhatók meg. Ezek az eljárások viszont humán vonatkozásban 

rendkívül nehezen, vagy talán egyáltalán nem alkalmazhatók. A lokális hypothalamo-

hypophysealis keringés – melynek része a portalis keringés – vérének vizsgálata lenne minden 

bizonnyal ideális, azonban ez szintén nehezen kivitelezhető. Egyes irodalmi adatok azt 

tükrözik, hogy a szisztémás keringés plazma katecholamin, szerotonin és endorfin szintje 

paralell ingadozik a centrális változásokkal, így a perifériás vérből történő meghatározások 

reprezentálják a centrális történéseket (Laatikainen és mtsai. 1985, Vrbicky és mtsai. 1982). 

Más szerzők eredményei ugyanakkor ezt cáfolni látszanak (Seifer és Collins 1990). 

 

 

2. Serdülőkori amenorrhoea és a csontritkulás kapcsolata 

 

 A csont anyagcserét, a csont ásványianyag-tartalmat számos faktor befolyásolja, így 

táplálkozási tényezők (Snead és mtsai. 1992 A.), a szervezet kalcium anyagcseréje (Lloyd és 

mtsai. 1993), D3 vitamin ellátottsága (Baer és mtsai. 1992), a fizikai aktivitás (Donaldson és 

mtsai. 1970), továbbá különböző hormonális tényezők: pajzsmirigy hormonok (Földes és 

mtsai. 1993) calcitonin (Zséli és mtsai. 1986), parathormon (Kirkiike és mtsai. 1992), 

szexuálszteroidok (Slemenda és mtsai. 1994, Snead és mtsai. 1992 B., Szathmári és Holló 

1993). Utóbbiak közül főleg az ösztradiol (Kirkiike és mtsai. 1992) meghatározó szerepe 
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nyilvánvaló, melyet bizonyít, hogy a menopauzális osteoporosis előfordulásának egyik fő 

előidézője a petefészek működésének, ösztrogén produkciójának megszűnése.  

Ösztrogén hiányos állapot a női szervezetben korábban is előfordulhat, melyek egy része a 

csont-ásványianyag tartalmának csökkenéséhez vezethet. Ilyen jellegű csontelváltozást 

klimax praecox (Jones és mtsai.  1985, Metka és mtsai. 1990), anorexia  nervosa (Poet és 

mtsai. 1993), tartós GnRH analóg terápia (Johansen és mtsai. 1988) (pl.: endometriosis 

[Surrey és Judd 1992], pubertas praecox [Saggese és mtsai. 1993] kezelése kapcsán) illetve 

primer amenorrhoea (Turner – [Shone és mtsai. 1982], Swyer – [Brown és mtsai. 1984, 

Martin-Du-Pan és mtsai. 1994] és csíkgonád [Zséli és mtsai. 1986] szindróma) esetekben írtak 

le.  Ismert továbbá a versenyszerűen sportolók (tornászok, atléták [Gremion és mtsai. 1993, 

White és Hergenroeder 1990]) és a balett táncosok (Young és mtsai. 1994) amenorrhoeájához 

társuló csontritkulás. Tekintettel arra, hogy ezek az állapotok fiatalabb korban fordulnak elő, 

és súlyosságuk sem éri el a postmenopauzában előforduló mértéket, helyesebb az osteoporosis 

helyett a csökkent csontsűrűségre az osteopenia elnevezést alkalmazni. 

A serdülő, 16-18 éves lányok körében gyakori panasz a menstruációs ciklus 

rendszertelensége, a raromenorrhoea illetve a secundaer amenorrhoea (Bachmann és 

Kemmann 1982). A háttérben gyakran a hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely elégtelen 

működése figyelhető meg (Davarjan és mtsai. 1992), mely abszolút vagy relatív ösztrogén 

hiányos állapotot idéz elő.  

 A nők egyik legjelentősebb, legnagyobb veszéllyel járó megbetegedése a 

postmenopauzában az osteoporosis, mely súlyos esetben patológiás fraktúrákhoz, csigolya 

kompressziós törésekhez, combnyaktöréshez vezethet. Az 50 év feletti női populációban az 

osteoporosis - életkortól függően - 30-60 %-ban fordul elő (Center és Eisman 1997, Scheidt és 

mtsai. 1998). Pontos hazai adatok még nem állnak rendelkezésünkre, de becslések szerint a 

mintegy 1.8 millió 50 év feletti nő 25 %-ában kell előrehaladott csontritkulással számolnunk 
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(Marton és mtsai. 1995). Az Amerikai Egyesült Államokban mintegy 20 millió nő lehet 

érintett (Kulak és Bilezikian 1998). Az időskori csonttörések önmagukban is rendkívüli 

mértékben megnehezítik az életet, nem beszélve az esetlegesen társuló letális 

szövődményekről (zsírembólia, stb.). A combnyak töröttek 50 %-a soha nem képes 

visszanyerni eredeti aktivitását (Kulak és Bilezikian 1998). A diagnosztikus és a terápiás 

lehetőségek utóbbi évtizedben bekövetkezett jelentős fejlődésének köszönhetően a 

postmenopauzális osteoporosis szűrése, kezelése és főleg megelőzése napjaink 

orvostudományának egyik alapvető kérdésévé vált.  

A prevenció szempontjából kulcsfontosságú, hogy a csont-ásványianyag tartalom, 

illetve a csontsűrűség az egyén 20-25 éves korára minél magasabb értéket érjen el 

(Hergenroeder 1995). Ezt követően ugyanis a csonttömeg folyamatosan csökken. A csúcs 

csonttömeg (peak bone mass –PBM) kialakulása szempontjából meghatározó a serdülőkor, 

mert a csont-ásványianyag depozíció ekkor a legnagyobb mértékű (White és mtsai. 1992). Ha 

a PBM értéke nem éri el az optimális mértéket, akkor ez a csontépülési folyamat a 

későbbiekben már nem pótolható, az egyén hajlamosabbá válik a súlyosabb postmenopauzális 

osteoporosis manifesztálódására. 

 Az ösztrogén hiány talaján létrejött csökkent csontdenzitás (bone mineral density – 

BMD), osteopenia vagy osteoporosis a serdülő lányokban esetenként patológiás fraktúrákban 

nyilvánulhat meg (Fahy és mtsai. 1994, Horváth és Holló 1989). E megfigyelések indokolttá 

teszik a serdülőkori, fiatal felnőttkori ciklus-rendellenességek mielőbbi kezelését (Creatsas és 

mtsai. 1994, Volpe és mtsai. 1997). 

 

 



 12

3. Speciális primer amenorrhoea, a Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-szindróma 

terápiája 

 

 A veleszületett hüvely és méh agenesia a Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRHK) 

szindróma a primer amenorrhoea egyik nem túl gyakori oka, mégis indokolt kivizsgálásával 

és kezelésével foglalkozni. E leányok élete a gyermekvállalás szempontjából mindenképpen 

tragikus, mert teherbe soha nem eshetnek, gyermeket nem szülhetnek. Számukra csak az 

örökbefogadás nyújthat enyhe vigaszt. A dajkaanyaság alkotmányos engedélyezése után, a 

MRHK-szindrómában szenvedőnek a petesejt donáció és in-vitro fertilizáció segítségével 

esetleg „édes gyermeke” is születhet, de a terhesség és gyermekszülés öröme számukra soha 

nem lesz megismerhető. Az orvostudomány csak a cohabitatiós képesség helyreállításával, 

hüvelyképző műtét elvégzésével tud ezeken a betegeken segíteni. 

A MRHK-szindróma incidenciája a leány újszülöttek körében az irodalmi adatok 

becslése alapján 1:5000 és 1:20 000 között ingadozik (Bryan és mtsai. 1949, Evans és mtsai. 

1981, Hanzal és mtsai. 1991, Jacobs és mtsai. 1961, Martinez-Mora és mtsai. 1992, Owens 

1942, Varner és mtsai. 1985). A 14-18 éves korosztály „szégyenérzete” és a leányok valamint 

szüleik gyakran szegényes egészségügyi ismeretei miatt a kórkép sokszor nem kerül 

diagnosztizálásra. Így az érintettek az élet egyik lényeges élvezetététől is megfosztják 

magukat: a nemi élet örömétől, és emellett esetleg még a társkapcsolat kialakításának 

lehetőségétől is. Mindezt akkor, amikor a betegség kezelése e téren ma már megoldott. Ily 

módon legalább ebből a szempontból képessé válhatnak ezek a leányok a teljes életre. 

 Az elmúlt évszázadban a hüvelyképző műtétek szerteágazó palettáját dolgozták ki. 

Ezek közül egyik legkorábbi módszert Frank (1938, 1940) írta le 1938-ban: a perineumon 

protézissel mesterséges üreget képzett a hólyag és rectum között, egy fantom fokozatos lassú 

felfelé való „benyomása” útján. McIndoe (1993) a hólyag és rectum között a gát felől 
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műtétileg képzett üreget a comb belső felszínéről vett bőr transzplantátummal bélelte. 

Ugyanezzel a módszerrel elért jó eredményekről számoltak be Chudacoff és mtsai. (1996). 

Davidov (1969) a fent leírt üreget a hasüreg felől lehúzott peritoneummal fedte. Ezt a műtéti 

eljárást Balik és mtsai. (1996) fejlesztették tovább. A későbbiekben kidolgozták még e 

műtétileg képzett üreg amnion hámmal való bélelésének módszerét is (Ashworth és mtsai. 

1986). Talán a legelterjedtebbé az igen heroikus, és nem ritkán letális szövődménnyel járó 

bélből, azaz szigmából vagy colonból (Franz 1996), ileocoecalis átmenetből (Bürger és mtsai. 

1989) illetve jejunumból (Emiroglu és mtsai. 1996) történő hüvelyképzés vált. Ebben a 

magyar Kun professzor is úttörő szerepet játszott (Győry és mtsai. 1971). Vecchietti (1979, 

1980) először 1979-ben írta le módszerét, de azóta is talán ez legkorszerűbb műtéti eljárás. 

Ennek is a laparoszkópos változata a legelterjedtebb napjaikban (Borsos és mtsai. 1996, 

Borsos 2001, Gauwerky és mtsai. 1992, 1993, Popp és Ghirardini 1992). Az utóbbi években 

Vecchietti módszerén túlmenően Davidov módszerét (Soong és mtsai. 1996) és a szigmából 

való hüvelyképzést (Ota és mtsai. 2000) is adaptálták laparoszkópos technikára, ezek azonban 

átütő sikert nem arattak.  

A rectum és a hólyag anatómiai közelsége miatt e szervek sérülése – recto-

neovaginalis, illetve vesico-neovaginalis fisztulák kialakulása – néha szinte elkerülhetetlen 

szövődményei a hüvelyképző műtét valamennyi típusának (Counseller 1948, Janish és mtsai. 

1984, Legaillard és mtsai. 1994). Számos próbálkozásról, műtéttechnikai módosításról 

olvashatunk az irodalomban szinte nap mint nap, melyek arra irányulnak, hogy ezek a 

szövődmények gyakorisága csökkenjen, azonban kevés őszinte adat lelhető fel a műtéti 

komplikációk előfordulásáról (Fedele és mtsai. 1996, Giacalone és mtsai. 1999, Laffargue és 

mtsai. 1995, Popp és mtsai. 1993 Veronikis és mtsai. 1997). 
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I I .  C É L K I T Ű Z É S E K :  

 

A serdülőkori amenorrhoea és raromenorrhoea tanulmányozása során célul tűztük ki az 

alábbiakat: 

 

1. Milyen hormonális eltérések, endokrin elváltozások állhatnak a serdülőkori 

vérzészavarok hátterében ?  

2. Melyek a primer amenorrhoea hátterében előforduló polycystás ovárium szindróma 

jellegzetességei, illetve terápiás lehetőségei ? 

3. Melyek a secundaer amenorrhoeát, ill. raromenorrhoeát okozó hyperprolactinaemia és 

az ehhez társuló egyéb endokrin eltérések jellegzetességei, továbbá ezek terápiás 

lehetőségei ?   

4. Megfigyelhető-e, és ha igen mely mértékben a csontdenzitás csökkenése az egyébként 

egészséges és normális életmódot élő, de secundaer amenorrhoeás illetve 

raromenorrhoeás serdülő leányokban ? 

5. Amennyiben csökkent csontdenzitás megfigyelhető, befolyásolható-e az, és milyen 

mértékben ? 

6. Befolyásolhatja-e a későbbiekben jelentkező postmenopauzális osteoporosis 

súlyosságát a serdülőkori amenorrhoea és raromenorrhoea ?  

7. Új műtéti technika bevezetése a speciális amenorrhoea, a MRHK-szindróma 

kezelésében, és a műtét metodikájának módosítása. 
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I I I .  B E T E G A N Y A G ,  M Ó D S Z E R  
 

 

1. Beteganyag: 

 

 Vizsgálatainkat a PTE ÁOK (korábban POTE) Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinikájának gyermek-nőgyógyászati szakrendelésén megjelent 16-18 év közötti, negatív 

irányú vérzészavarról panaszkodó leányoknál végeztük el. (Kivételt képez a 8. betegcsoport – 

lásd.: alább.) Primer amenorrhoea diagnózisát akkor állítottuk fel, ha az első menstruáció 16 

éves korig nem jelentkezett. A secundaer amenorrhoea kritériuma - betöltött 16 éves életkor 

után - a 3 hónapnál ritkábban jelentkező menstruációs vérzés, a raromenorrhoeáé a 35 napnál 

hosszabb menstruációs ciklus volt. 

 Az amenorrhoeáról ill. raromenorrhoeáról panaszkodó lányok közül mind a 

hormonális paraméterek, mind pedig a csontdenzitás vizsgálata során azokat a serdülőket 

vontuk be vizsgálatainkba, akiknél a vérzészavar hátterében az alábbi etiológiai tényezőket 

kizártuk: ismert „krónikus” (pld.: belgyógyászati, neurológiai, stb.) megbetegedés, tartós 

gyógyszeres kezelés, kóros testsúly (extrém soványság vagy obesitas), nagyfokú fogyókúra, 

anorexia nervosa, túlfokozott sporttevékenység (vagy balett tánc), pajzsmirigy funkció zavara 

(szérum TSH, T3, T4 hormon értékek alapján) vagy más endokrin rendellenesség, genitális 

anatómiai fejlődési rendellenesség (kivéve a 8. betegcsoport). A betegek egészséges 

életmódot éltek, étrendjük átlagos volt, diétás megszorításokról nem számoltak be. 

 Kontroll csoportként minden alkalommal illesztett korosztályú, normális, szabályos 

menstruációs ciklusról beszámoló, egészséges (változó esetszámú) leány hormonális illetve 

csontdenzitometriás eredményeit tekintettük, akik szakrendelésünket fogamzásgátló tabletta 

iránti igényükkel keresték fel, de azt még nem szedték. A hormon-meghatározás céljából a 
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szérumot a kontroll csoport betegeinél a proliferációs fázisban (menstruáció jelentkezését 

követő első 10 napban) vettük le.    

1. A  vérzészavarok hátterében megfigyelt endokrin eltérések analízisét retrospektív 

módon, az 1988-1992 között első alkalommal megjelent, 16-18 éves, primer vagy 

secundaer amenorrhoeáról illetve raromenorrhoeáról panaszkodó, 1970 és 1976 

között született leányok hormonstátusz eredményeinek feldolgozásával végeztük 

el. Öt év alatt az első alkalommal megjelenők száma 3782 volt. Ezek közül 459 

(12.1 %) számolt be negatív irányú vérzészavarról, közülük 241 (52.5 %) 

bizonyult a fenti kritériumaink alapján vizsgálatainkra alkalmas populációnak. A 

kontroll csoportban 15 leány szerepelt.  

2. A katecholaminok illetve a szerotonin amenorrhoeában játszott szerepét vizsgálva 

meghatároztuk az 1988-1992 között először jelentkező 16-18 éves 21 primer és 17 

secundaer amenorhoeáról panaszkodó leány szérum noradrenalin, dopamin és 

szerotonin szintjét. Kritériumként szerepelt, hogy az előzetes hormon analízis a 

vérzészavar hátterében hypothalamo-hypophysealis-diszfunkció igazoljon. Azokat 

a betegeket, akiknél a vérzészavar hátterében egyéb etiológiai tényező is szerepet 

játszhatott (pl. genetikai rendellenesség, ovarialis insufficientia, 

hyperprolactinaemia, PCO-szindróma) ebből a vizsgálatból kizártuk. Kontroll 

csoportként 12 leány hormonértékei szolgáltak. 

3. 45 primer amenorrhoeában szenvedő betegünk közül 8 leánynál PCO-szindróma 

igazolódott, akiknek hormonális státuszát, klinikai paraméterit és terápiás 

lehetőségeit külön analizáltuk. 

4. Secundaer amenorrhoeáról vagy raromenorrhoeáról beszámoló 196 betegünk 

közül 104 hyperprolactinaemiás volt, akiknél analizáltuk az egyéb társuló 

endokrin eltéréseket is. A kontroll csoportott 15 leány képezte. Betegeink 



 17

esetében izolált bromocriptin ill. annak sikertelensége esetén bromocriptin – 

clomiphen-citrat kombinációs kezeléssel próbálkoztunk, a későbbiekben 

ismertetett módon. Megvizsgáltuk, hogy a hyperprolactinaemiát és a mellé társuló 

egyéb hormonális eltéréseket is mutató betegcsoportokban milyen az egyes 

terápiás próbálkozások sikeressége. Vizsgáltuk, hogy a 6 hónapig  folytatott 

bromocriptin vagy bromocriptin + clomiphen-citrat kombinációs kezelés után 

milyen mértékben kell ismételt cikluszavarral számolni. 

5. Első jelentkezésekor 18 éves egyik betegünk esetét külön részletezzük, akinél 

PCO-szindróma, hyperprolactinaemia igazolódott, és akiben a gyógyszeres illetve 

műtéti kezelését követően, 25 éves korában endometrium carcinoma kialakulását 

észleltük. 

6. A hormonhiány okozta menstruációs cikluszavar csont ásványi-anyagcserére 

kifejtett esetleges hatását szakrendelésünkön 1995. január l. és december 31. 

között jelentkezett, hypothalamo-hypophysealis-diszfunkció hormonális 

jellemzőit tükröző tizenkilenc, 16-18 éves leány beteg esetén vizsgáltuk, akik 

raromenorrhoeáról vagy secundaer amenorrhoeáról panaszkodtak.  

7. Tizenhárom csökkent csontdenzitás értéket mutató betegünket a ciklus 

normalizálása érdekében 12 cikluson át ovuláció-indukciós kezelésben 

részesítettük a későbbiekben részletezett protokoll szerint, és megvizsgáltuk, hogy 

a terápia milyen hatással van a betegek csontdenzitás értékeire. 

8. A serdülőkori amenorrhoea és raromenorrhoea, valamint a postmenopauzális 

osteoporosis esetleges kapcsolatának vizsgálata során retrospektív kérdőíves 

felmérést végeztünk a PTE ÁOK (korábban POTE) Szülészeti és Nőgyógyászati 

Klinikájának menopauza szakrendelésén 1996 és 1997 években. Az első 
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alkalommal megjelent 1823, 43-52 éves kor közötti nő közül 771 (42.3 %) a 

serdülőkori ciklusra vonatkozó kérdőívet töltött ki, melyeket feldolgoztunk. 

9. Öt betegünknél (életkoruk: 16, 17, 18, 19 és 21 év), akiknél korábban típusos 

MRKH-szindrómát diagnosztizáltunk, hüvelyképző műtétet végeztünk 

laparoszkóppal asszisztált Vecchietti módszerrel. Első esetünkben a műtét során 

szövődmény lépett fel, melyek kiküszöbölése érdekében a soron következő 4 

betegünknél a műtéti technika módosítását vezettük be, hüvelyi ultrahang 

vizsgálófej segítségével.    

 

 

2. Vizsgálati módszerek: 

 

 A célkitűzésekben feltett kérdések megválaszolására az alábbi vizsgáló módszerek 

valamelyikét alkalmaztuk: 

1. Általános orvosi vizsgálatok elvégzése:      

  a, testsúlymérés (obesitas, cachexia), testmagasság mérése, testtömeg

    index (body mass index –BMI) kiszámolása.  

  b, pubertális fejlettség stádiumának meghatározása a Borsos által 

módosított (Borsos 1977) Tanner-féle klasszifikáció (Tanner 

1962) szerint. 

c, szőrnövekedés jellegének (hypertrichosis, hirsutismus) vizsgálata,

   valamint egyéb androgenizációs tünetek (pl.: acne) keresése. 

d, egyéb stigmák keresése (pl.: Turner-szindróma, stb.). 
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2.  Rutin nőgyógyászati vizsgálat:       

  a, külső genitáliák jellege.      

  b, belső nemi szervek állapota, fejlettsége.    

  c, emlők állapota (galactorrhoea). 

3.  Kismedencei ultrahang vizsgálat:       

  a, hasi vizsgáló fejjel.       

  b, lehetőség esetén hüvelyi transzducerrel. 

4.  A szérum hormon meghatározások a PTE ÁOK (korábban POTE) Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinika rutin endokrin laboratóriumában radioimmuno-assay (RIA) 

módszerrel történtek: FSH, LH, prolaktin, tesztoszteron, 17-β-ösztradiol, 

progeszteron. Az LH/FSH arány kiszámítása a fentiekből történt. 

5. A sex-hormone-binding-globulin (SHBG) meghatározások Németországban, a 

tübingeni Eberhard-Karls-Universität szülészeti és nőgyógyászati klinikájának rutin 

klinikai endokrin laboratóriumában készültek, RIA módszerrel. 

6.  A neurotranszmitterek – dopamin, noradrenalin, szerotonin – szérum hormon 

szintjeinek meghatározását kombinált fluorimetriás, folyadékextrakciós és 

aluminiumoxyd-adszorpciós módszerrel végeztük, melyek a PTE ÁOK (korábban 

POTE) Élettani Intézetében készültek. 

7.  A vizelet 17-ketosteroid és 17-hydroxy-ketosteroid meghatározások kolorimetriás 

módszerrel történtek a PTE ÁOK (korábban POTE) Központi 

Kutatólaboratóriumában. 
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8. Az amenorrhoea és a raromenorrhoea diagnosztikájában használt rutin    

hormonterheléses tesztek:        

   a, gesztagén teszt: norethisterone 5 mg (Norcolut® Richter-

    Gedeon Rt.) 2x2 tabletta 5 napig.   

   b, ösztrogén-gesztagén teszt: etinylestradiol 0.05 mg  

    (Mikrofollin® Richter-Gedeon Rt.) 2 x 1 tabletta 1-21

    napig, illetve norethisterone 5 mg 2 x 1 tabletta a 11-21. 

    napon (Norcolut® Richter-Gedeon Rt.). 

9.  Speciális klinikai vizsgálatok:       

   a, sella turcica röntgen, szükség esetén CT vagy MR (PTE 

    ÁOK, korábban POTE Radiológiai Klinika rutin klinikai 

    vizsgálata).      

   b, látótér vizsgálat (PTE ÁOK, korábban POTE Szemészeti 

    Klinika ambulancia rutin klinikai vizsgálata).    

   c, kromoszóma meghatározás genetikai fejlődési rendellenesség 

    igazolására ( PTE ÁOK, korábban POTE Szülészeti és 

    Nőgyógyászati Klinika genetikai laboratóriumának rutin 

    klinikai vizsgálata lymphocyta tenyésztés módszerével). 

    d, laparoszkópia.  

10.  A szérum ion – Na+, K+, Ca++, PO4
3-, Cl-, -, és T3, T4 illetve TSH meghatározások a 

PTE ÁOK (korábban POTE) Klinikai Kémiai Intézetben, a klinikai diagnosztikában 

használt rutin módszerrel (spektrofotometria, illetve RIA) történtek.   

11. A csont-ásványianyag sűrűséget (BMD) a lumbális gerinc csontdenzitometriás 

vizsgálatával „dual energy X-ray absorptiometriával” (DEXA-módszerrel) határoztuk 

meg, Hologic QDR-2000 típusú denzitométerrel (Schmidt és mtsai. 1995). Tekintettel 
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arra, hogy a klinikai gyakorlatban még csak a perimenopauzában, ám a serdülők 

körében (reproduktív kor !) még nem elterjedt, bár alacsony dózisú (dózisegyenértéke 

< 3 mSv, ami a standard mellkasfelvétel sugárdózisának kb. 1/6-od része [Anonymus 

1992]), de mégis sugárterheléssel járó vizsgálóeljárásról van szó, a beteget és - 

tekintettel fiatal korukra - a jelenlévő szülőt, írásos tájékoztatóval felvilágosítottuk, és 

a vizsgálathoz önkéntes hozzájárulásukat kértük. A csontdenzitometriás vizsgálatokat 

a Pécsi Diagnosztikai Központban végezték el. 

12. Önkéntes alapon kitöltött kérdőíves felmérés segítségével (lsd.: melléklet) 

megvizsgáltuk, hogy a postmenopauzális osteoporosisban szenvedők  között milyen 

gyakorisággal mutatható ki az anamnesticusan előforduló serdülőkori amenorrhoea 

vagy raromenorrhoea és az ezzel esetleg összefüggő egyéb hajlamosító tényezők 

(obesitas, extrém soványság, aktív sporttevékenység), illetve következményes 

sterilitas. A kérdőívet kitöltő postmenopauzális betegeink csont-ásványianyag 

sűrűségéről, az osteoporosis fokáról szintén a lumbális gerincen (L1-L4), a fent leírt 

DEXA módszerrel végzett csontdenzitometriás vizsgálat „T score” értékével 

tájékozódtunk. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően osteoporosist 

diagnosztizáltunk, ha a mért „T score” a –2.5 standard deviáció (SD) értéknél kisebb 

számot mutatott. A fenti DEXA vizsgálat a menopauza ambulancián jelentkező 

betegek klinikai rutin kivizsgálása keretében történt. 

13. MRKH-szindrómában szenvedő betegeinknél a hüvelyképző műtétet laparoszkóppal 

asszisztált Vecchietti módszerrel (Borsos és mtsai. 1996, Borsos 2001, Gauwerky és 

mtsai. 1992, 1993, Popp és Ghirardini 1992, Vecchietti 1979, 1980) végeztük el. A 

műtét lényege: a gát felől vak tasakként megjelenő hüvelyi introitust bélelő normál 

hüvelyi mucosát (el nem szarusodó laphám) egy oliva, vagy szegmentált „fantom” 

segítségével lassan 8-10 nap alatt a fiziológiás helyre a vesico-rectalis térbe húzzuk 
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fel. E célból két húzófonalat kell végigvezetni a gát felől a leendő vagina helyének 

megfelelően a hólyag és a rectum között a hasüregbe, az uterus virtuális helyére (ahol 

rendszerint egy vesico-rectalis plica helyezkedik el). A két húzófonalat innen 

laparoszkóp segítségével a hasfali peritoneum „alatt” kell elvezetni két oldalra, melyek 

a hasfal bőrén, a két spina iliaca anterior superiortól mediálisan 2-3 cm-rel bújnak elő. 

A fonalak hasfal felől történő naponkénti 0.5-1.0 cm-es „húzásával” az oliva vagy a 

szegmentált „fantom” behatol a vesico-rectalis térbe, és így 8-10 nap alatt kialakul a 8-

10 cm hosszú hüvely, fiziológiás helyének megfelelően. Ekkor az oliva illetve a 

„fantom” a hüvely felől eltávolítható. Ezt követően a neovaginát 15-20 napon át 

hámosító és ösztrogén tartalmú krémmel fedett protézisekkel kezelve kialakul a 

fiziológiás többrétegű el nem szarusodó laphám mucosa és a nemi élet 20-30 nappal a 

műtét után megkezdhető.   

 

 

3. Vizsgálataink során alkalmazott gyógyszeres kezelések: 

 

1. PCO-szindrómában szenvedő primer amenorrhoeás betegeinknél ösztrogén-gesztagén 

hormonkombinációs kezelést végeztünk az alábbi módon: etinylestradiol 0.05 mg 

(Mikrofollin® Richter-Gedeon Rt.) 2 x 1 tabletta 1-21 napig, valamint norethisterone  

5 mg (Norcolut® Richter-Gedeon Rt) 2 x 1 tabletta a 12-21. napokon. 

Hyperprolactinaemia esetén a kezelést bromocriptinnel - 2.5 mg (Parlodel® Novartis) 

2 x ½-1 tabletta - egészítettük ki.  

2. Hyperprolactinaemiában szenvedő secundaer amenorrhoeás és raromenorrhoeás 

betegeinket a diagnózis felállítását követően Bromocriptin® tablettával 

(bromocriptinum 2.5 mg/tabletta, Richter-Gedeon Rt) kezeltük. A terápiát 2 x 1 
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tabletta dózissal kezdtük, majd a prolaktin szintet 2 havonta ellenőriztük és annak 

jelentős javulás esetén (<150 mIU/l) a dózist 2 x ½ tablettára csökkentettük. 

Amennyiben a szérum prolaktin szint jelentős csökkenése ellenére sem jelentkezett 

rendszeres menstruáció 3-4 hónapon belül, a terápiát (szükség esetén megvonásos 

vérzés indukálása után) clomiphen-citráttal (Clostilbegyt®, 50 mg chlomiphenum-

citricum/tabletta, EGIS; 2x1 tabletta a ciklus 3-7. napján) egészítettük ki. 

3. A csökkent csontsűrűséget (osteopeniát vagy osteoporosist) mutató secundaer 

amenorrhoeás vagy raromenorrhoeás betegeinket a fogamzás veszélyére történő 

részletes felvilágosítás után (melybe a jelenlévő szülőt is bevontuk) clomiphen-

citráttal (Clostilbegyt®, 50 mg chlomiphenum-citricum/tabletta EGIS; 2x1 tabletta a 

ciklus 3-7. napján) kezeltük az ovárium funkció helyreállítása, azaz intakt ösztrogén-

gesztagén hatás elérése céljából 12 hónapon át. 

 

 

4. Statisztikai értékelés: 

 

 Statisztikai szignifikanciát kétmintás Student-t teszttel és χ2 próbával számoltunk, 

valamint szükség esetén korrelációszámítást végeztünk regresszió analízissel. A statisztikai 

analíziseket a PTE ÁOK (korábban POTE) számítástechnikai csoport közreműködésével, a 

Biomedical Data Processing (BMDP) statisztikai software, SOLO 4.0 programja segítségével 

végeztük el Los Angeles, California, 1981) (Dixon és mtsai. 1985). 
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5. Etikai bizottsági engedély: 

 

 A disszertáció tárgyát képező vizsgálati protokollt a PTE ÁOK (korábban POTE) 

Regionális Kutatásetikai Bizottsága 1995. szeptember 29.-én tartott ülésén jóváhagyta, és a 

fent részletezett vizsgálatokat és beavatkozásokat engedélyezte. 
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I V .  E R E D M É N Y E K  
 

 

1. Serdülőkori primer és secundaer amenorrhoea, illetve raromenorrhoea 

hátterében megfigyelt endokrin eltérések 

 

 

a, Primer és secundaer amenorrhoeát, valamint raromenorrhoeát előidéző hormonális 

eltérések 

 

Raromenorrhoeáról, illetve secundaer amenorrhoeáról beszámoló betegeink anamnesticus 

és szomatometriás adatait az I. táblázatban, szérum hormon eredményeit a II. táblázatban 

tüntettük fel. A hormonális paraméterek analízise során (lásd. később) betegeink a jellegzetes 

hormonális eltérések alapján 4 alcsoportot képeztek, mely csoportok hormon eltérései 

specifikusak voltak. E négy alcsoport a hormonszintek eltérései és részben a klinikai tünetek 

alapján négy különféle etiológiai tényezőt támasztott alá: 

• PCO-szindróma 

• hyperprolactinaemia 

• ovarialis elégtelenség 

• valamint hypothalamo-hypophysealis diszfunkció.  

A hormonális eltérések alapján képzett egyes etiológiai csoportokban nem észleltünk 

különbséget a betegek átlagéletkora, a menarche ideje, a nőgyógyászati életkor (menarche óta 

eltelt idő), mint anamnesticus adatok között a kontroll csoport hasonló értékeihez képest. A 

szomatikus paraméterekben (testsúly, testmagasság, illetve a kettőből számolt BMI) 

szignifikáns különbség nem volt megfigyelhető. A ciklushossz mind a négy csoportban 
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szignifikánsan hosszabb volt, mint az egészséges kontrollok esetében. A pubertális fejlettség 

fokát jellemző paraméterek (hónaljszőrzet, fanszőrzet és emlők fejlettsége, valamint az uterus 

fejlettségi stádiuma [infantilis, juvenilis vagy felnőtt típusú]) nem tértek el a négy vizsgált 

csoportban a kontroll csoporthoz viszonyítva, kivéve az ovarialis elégtelenséget tükröző 

betegcsoportot. Náluk az uterus fejlettségét tükröző adatok szignifikánsan alacsonyabbak 

voltak (Borsos féle score 2.4 ± 0.2) mint a kontroll csoporté (3.4 ± 0.3). Ez a különbség 

megmutatkozott az ultrahang vizsgálat során is. Az ovarialis insufficientiát tükröző 

betegcsoportban 3.4 ± 1.3 cm, a kontroll csoportban 6.1 ± 1.5 cm volt (p < 0.05). A vizsgált 

serdülő leányok esetében mind az acnés elváltozás, mind pedig a hirsutismus szignifikánsan 

gyakrabban fordult elő. Az előfordulási gyakoriság PCO-szindrómában (n=33 - 45 %, illetve 

n=59 - 80 %), a hyperprolactinaemiában (n=23 - 33 %, illetve n=18 - 26 %) és hypothalamo-

hypophysealis diszfunkció esetén (n=12 - 28 %, illetve n=9 - 21 %) volt, míg a kontroll 

csoportban mindkettő elváltozás csak 2 eseten (13 %) volt megfigyelhető. E két tünet 

előfordulási gyakorisága az ovarialis elégtelenséget mutató betegcsoportban nem tért el 

jelentősen a kontroll  csoportban észleltektől (n=2 - 16.6 %, illetve n=1 - 8 %).  

A szérum hormon meghatározások eredményeit a II. táblázat tünteti fel. A PCO-

szindrómába sorolt betegeink hormonális értékei közül az alábbiak voltak szignifikánsan 

eltérőek a kontroll csoporthoz képest: LH: 18.7 ± 7.1 IU/l, versus 9.7 ± 3.9 IU/l; az LH/FSH 

arány: 3.6 ± 0.9 versus 1.7 ± 0.5; a prolaktin szint 652 ± 137 mIU/l versus 213 ± 55 mIU/l; 

szérum ösztradiol: 668 ± 189 pM/l versus 298 ± 79 pM/l; és a szérum tesztoszteron: 3.5 ± 1.1 

nM/l versus 1.9 ± 0.6 nM/l. A „csak” hyperprolactinaemiát mutató betegeinknek a 

szignifikánsan magasabb szérum prolaktin szintje mellett (502 ± 98 mIU/l versus 213 ± 55 

mIU/l) a szérum tesztoszteron szintje volt szignifikánsan magasabb (4.8 ± 1.8 nM/l versus 1.9 

± 0.6 nM/l). Ovarialis elégtelenségben a kontroll csoport értékeinél szignifikánsan magasabb 

FSH és LH szinteket mértünk (12.3 ± 4.7 IU/l versus 7.9 ± 3.2 IU/l; illetve 21.2 ± 9.8 IU/l 
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versus 9.7 ± 3.9 IU/l). A szérum ösztradiol szint is jellemzően alacsonyabb volt (57 ± 27 pM/l 

versus 298 ± 79 pM/l). A hypothalamus-hypophysis diszfunkciós betegeink esetében 

szignifikánsan alacsony gonadotrop hormonszinteket találtunk (FSH: 2.3 ± 0.9 IU/l versus 7.9 

+ 3.2 IU/l; valamint LH: 3.7 ± 1.4 IU/l versus 9.7 ± 3.9 IU/l). A SHBG szint valamennyi 

csoportban alacsonyabb volt (40.7 ± 21.8 nM/l; 42.0 ± 19.6 nM/l; 45.6 ± 19.9 nM/l; 38.7 ± 

15.2 nM/l),  mint a kontroll csoportban (52.7 ± 21. 7 nM/l). Ez az ovarialis insufficientiában 

észlelt értéktől eltekintve (45.6 ± 19.9 nM/l) mindhárom másik betegcsoportban szignifikáns 

volt.  

Primer amenorrhoeás betegeinket a hormonális paraméterek alapján ugyancsak 4 fő 

etiológiai csoportba sorolhattuk be: PCO-szindróma, hyperprolactinaemia, ovarialis 

insufficientia, hypothalamo-hypophysealis diszfunkció. Ezenkívül 4 primer amenorrhoeában 

szenvedő betegünknél a genetikai vizsgálat Turner-szindrómát igazolt, és 2 további 

betegünknél a kromoszóma analízis, laparoszkópia és ovárium biopszia tiszta gonád 

dysgenesist igazolt. Az életkor, és a szomatometriás paraméterek nem tértek el a kontroll 

csoport értékeitől (III. táblázat). A Turner-szindrómás és a tiszta gonád dysgenesisben 

szenvedő betegeinknél a pubertális fejlődés fokát tükröző paraméterek (axilla, pubes, emlők 

és uterus fejlődési jellegzetességei) szignifikánsan alacsonyabbak voltak a kontroll csoport 

hasonló értékeihez képest. (Axilla: 2.1 ± 0.3 és 2.0 ± 0.1 versus 3.3 ± 0.4; pubes: 1.9 ± 0.1 és 

1.6 ± 0.2 versus 3.1 ± 0.4; emlők: 2.2 ± 0.4 és 2.0 ± 0.1 versus 3.5 ± 0.3; uterus: 2.1 ± 0.3 és 

1.6 ± 0.1 versus 3.4 ± 0.3). Az uterus fejlettségi fokában a „Borsos-féle pontrendszer” szerint 

szignifikáns különbséget észleltünk a PCO-szindrómások (2.4 ± 0.2) és az ovarialis 

insufficientiában szenvedők (2.2 ± 0.1) között (kontroll érték: 3.4 ± 0.3). Ugyanez a 

különbség szignifikánsnak mutatkozott az ultrahanggal mért uterus méretekben is: a PCO-

szindrómás, az ovarialis elégtelenséget tükröző, a Turner-szindrómás, és a tiszta gonád 

dysgenesisben szenvedő csoporton kívül, még a hypothalamus-hypophysis elégtelen 
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működésének talaján kialakuló vérzészavarban szenvedők uterus mérete is elmaradt a kontroll 

csoportban mért értékektől (4.3 ± 1.4, 3.2 ± 0.8, 3.4 ± 0.7, 3.3 ± 0.6 és 3.6 ± 0.2, illetve 3.2 ± 

0.8 szemben a 6.1 ± 1.5 –es kontroll értékkel). A fokozott androgén hatást reprezentáló acne 

és hirsutismus 3 csoportban volt szignifikánsan gyakoribb: a PCO-szindrómában (5 [62 %]; 

illetve. 4 [50 %]), hyperprolactinaemiában (2 [33 %]; ill. 2 [33 %]) valamint hypothalamo-

hypophysealis diszfunkcióban (7 [35 %]; ill. 5 [25 %]), szemben a kontroll csoportban 

megfigyelt 2 (13 %) esettel.  

A szérum hormon paraméterek a primer amenorrhoeás betegeink között is hasonló 

jellegzetességeket tükröztek, mint a secundaer amenorrhoeás, raromenorrhoeás csoportban 

(IV. táblázat). Az FSH szignifikánsan emelkedett volt az ovarialis elégtelenséget mutató 

csoportban (18.2 ± 6.5 IU/l) és Turner-szindrómában (51.3 ± 19.2 IU/l) valamint tiszta gonád 

dysgenesis esetén. Ugyanakkor csökkent a hypothalamo-hypophysealis elégtelenséget mutató 

csoportban volt (2.9 ± 0.8 IU/l, kontroll érték 7.9 ± 3.2 IU/l.) Az LH ezekben a csoportokban 

szignifikánsan eltérő volt a kontrollhoz képest, az alábbi értékekkel: 24.5 ± 9.4 IU/l (ovarialis 

insufficientia); 52.1 ± 15.4 IU/l és 45.3 ± 13.9 IU/l (Turner-szindróma és tiszta gonád 

dysgenesis); és 2.9 ± 0.7 IU/l (hypothalamo-hypophysealis diszfunkció) szemben a 9,7 ± 3.9 

IU/l-es kontroll értékkel. Szignifikánsan magasabb volt még a PCO-szindrómás eseteink LH 

szintje is (26.8 ± 6.2 IU/l). Az LH/FSH arány is csak ez utóbbi betegcsoportban volt 

jellemzően magasabb (5.2 ± 2.1 versus 1.7 ± 0.5).  A prolaktin szint csak a 

hyperprolactinaemiát tükröző betegek esetében volt szignifikánsan emelkedett (965 ± 279 

mIU/l) szemben a kontroll értékkel (213 ± 55 mIU/l). A szérum ösztradiol szint az ovarialis 

elégtelenségben (75 ± 28 pM/l), hypothalamo-hypophysealis insufficientiában (99 ± 23 pM/l), 

és a két gonadális dysgenesist mutató kórképben (67 ± 25 pM/l, illetve 72 ± 30 pM/l) 

szignifikánsan alacsonyabb volt a kontroll csoportban észlelt szintnél (298 ± 79 pM/l). A 

progeszteron szérumszintek nem voltak karakterisztikusak. A tesztoszteron értékek átlagai 
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magasabbak voltak mind az öt betegcsoportban (a tiszta gonád dysgenesisben szenvedő 

betegektől eltekintve) (3.3 ± 1.4 nM/l; 2.8 ± 1.2 nM/l; 2.9 ± 1.1 nM/l; 2.8 ± 0.9 nM/l és 2.8 ± 

1.0 nM/l), de csak a PCO-szindróma esetén volt szignifikáns az eltérés  (3.3 ± 1.4 nM/l versus 

1.9 ± 0.6 nM/l). Végezetül az SHBG szint - a gonadális agenesiáktól eltekintve - a primer 

amenorrhoeában is csökkenő tendenciát tükrözött, de ez az érték csak PCO-szindrómában 

(38.2 ± 13.7 nM/l) és a hypothalamus-hypophysis centrum elégtelen működése esetén (36 ± 

12.6 nM/l) volt szignifikáns (kontroll: 52.7 ± 21.7 nM/l). 

 Összefoglalva: Primer amenorrhoeában és secundaer amenorrhoea, raromenorrhoea 

esetén egyaránt 4 fő etiológiai tényező igazolódott jellemző hormonális és klinikai 

eltérésekkel: 

 PCO: acne, hirsutismus, magas LH szérumszint, magas LH/FSH arány, magas 

szérum tesztoszteron és alacsony SHBG szint. 

 Hyperprolactinaemia: acne, hirsutismus, magas serum prolaktin szint. 

 Ovarialis elégtelenség: uterus hypoplasia, magas FSH és LH, alacsony 

ösztradiol szérumszintek. 

 Hypothalamo-hypophysealis diszfunkció: acne, hirsutismus, alacsony FSH, LH 

és ösztradiol hormonszintek, alacsony SHBG szint. 

 

 

b, Monoaminok (katecholaminok – dopamin, noradrenalin -, illetve szerotonin) szerepe a 

primer és secundaer amenorrhoea valamint raromenorrhoea előidézésében 

 

A hypothalamo-hypophysealis diszfunkció miatt kialakult primer amenorrhoeáról, 

secundaer amenorrhoeáról és raromenorrhoeáról beszámoló betegeink szérum monoamin 

(katecholamin – noradrenalin és dopamin -, valamint szerotonin) szintjét az 1. ábrán tüntettük 
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fel. A szérum noradrenalin szint a primer (2.88 ± 0.44 ug/100ml) és a secundaer 

amenorrhoeás (3.11 ±0.58 ug/100ml) csoportban nem tért el jelentősen a kontroll csoportban 

észlelt értéktől (3.13 ± 0.62 ug/100ml). Ugyancsak nem mutatkozott jelentős különbség a 

dopamin koncentrációban a primer (13.06 ± 0.62 ug/100ml) és a secundaer amenorrhoeások 

(15.85 + 4.32 ug/100ml) szérumában a kontroll csoportban észleltekhez képest (14.62 ± 2.95 

ug/100ml). A szérum szerotonin szintjében a kontroll csoport 6.84 ± 2.10 ug/100ml értékéhez 

viszonyítva szignifikánsan emelkedett értékeket mérhettünk, mind a primer amenorrhoeások 

(10.06 ± 3.76 ug/100ml), mind a secundaer amenorrhoeáról beszámolók (9.82 ± 3.12 

ug/100ml) között (p < 0.05). 

 

 

c, Polycystás ovárium szindróma előfordulása primer amenorrhoea hátterében 

 

A 45 primer amenorrhoeás betegünk közül 8 leány esetében PCO-szindrómát 

diagnosztizáltunk. A klinikai és laboratóriumi paramétereket az V. táblázat foglalja össze. 

Vizsgálataink túlnyomórészt uterus hypoplasiát igazoltak. Fokozott szőrnövekedés 5 

esetben volt megfigyelhető, mely 4 betegnél elérte a hirsutismus fokát. Galactorrhoeát 2 

leánynál diagnosztizáltunk. 

 A szérum gonadotropinok közül az FSH normál tartományba esett. Az LH érték 3 

kivételtől eltekintve igen magas volt. Az LH/FSH arány 7 betegben is a kórjelző 2.5-es érték 

fölötti szintet adott (átlag: 5.25 ± 2.10). Mérsékelt hyperprolactinaemiát 5 esetben észleltünk 

(360-760 mIU/l). A szérum ösztradiol, kortizol, vizelet 17-ketosteroid, illetve 17-hydroxy-

ketosteroid ürítés gyakorlatilag valamennyi betegünknél normális volt. A citogenetikai 

vizsgálatok 46 XX kromoszómát igazoltak. 
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 Valamennyi betegünknél az ösztrogén-gesztagén hormonkombinációval végzett 

cikluskiépítés sikerrel járt. A magas szérum prolaktin szint miatt 3 beteg bromocriptin 

(Parlodel®, 2.5 mg bromocriptinum/tabletta; Novartis; 2 x ½-1 tabletta) kezelésben részesült. 

A hormonszint mindhárom esetben normalizálódott, egy esetben menstruációs vérzések is 

jelentkeztek. 

 Egy betegünknél laparotomiára, ovárium reszekcióra került sor primer sterilitás, illetve 

a gyógyszeres ovuláció-indukció eredménytelensége miatt. Műtétet követően, csakúgy, mint a 

7. betegnél a sikeres clomiphen-citrat (Clostilbegyt®, 50 mg chlomiphenum-citricum/tabletta, 

EGIS; 2x1 tabletta a ciklus 3-7. napján) kezelés után, terhesség következett be, majd spontán, 

érett szülés zajlott le. 

 

 

d, Hyperprolactinaemia és egyéb társuló hormonális rendellenességek secundaer 

amenorrhoea és raromenorrhoea hátterében 

 

Secundaer amenorrhoea, ill. raromenorrhoea tünetekről panaszkodó 196 serdülő leány 

közül 104 esetben (53.1 %) hyperprolactinaemiát észleltünk (2/a. ábra). A vizsgálatban részt 

vett leányok átlagéletkora 16.4 ± 1.2 év volt, a menarche átlagosan 13.2 ± 2.4 éves korban 

jelentkezett. Az emelkedett prolaktin szintet mutató betegek további hormonális paramétereit 

elemezve 4 alcsoportot különíthettünk el (2/b. ábra). Az egyes csoportokra jellemző endokrin 

paramétereket a 3. ábra szemlélteti.  

Az 1. csoportba tartozó 30 beteg (28.9 %) között az emelkedett prolaktin szinten kívül 

egyéb hormonális eltérést nem találtunk, így ezeket izolált hyperprolactinaemiás eseteknek 

tekinthetjük. A második csoportba 36 leány tartozott (34.6 %), akik a PCO-szindróma 

kritériumának megfelelő klinikai és hormonális jellemzőket mutattak: szignifikánsan 
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emelkedett LH/FSH aránnyal, illetve hyperandrogenaemiára utaló tünetekkel, seborrhoeával 

és fokozott szőrnövekedéssel, csaknem minden esetben megfigyelhető ultrahangos 

jellemzőkkel  (polycystás ováriumok).  A  hyperprolactinaemiás  lányok  26.9 %-a  (n=28) – 

3. csoport - szignifikánsan magasabb FSH szintet mutatott, mely feltehetően a prolaktin szint 

emelkedése mellett ovarialis insufficientiára, perifériás válaszkészség hiányára utal. Tíz 

leánynál (9.6 %) – 4. csoport - a kontrollhoz képest szignifikánsan alacsonyabb, de mégis a 

normális tartomány alsó határán belüli FSH értéket találtunk, mely hypothalamo-

hypophysealis diszfunkcióra utalhat. 

Terápiás próbálkozásaink hatékonyságát az egyes etiológiai csoportokban a VI. 

táblázat mutatja. Bromocriptin kezelés (Bromocriptin® bromocriptinum 2.5 mg/tabletta, 

Richter-Gedeon Rt. 2 x ½-1 tabletta) izolált hyperprolactinaemia esetén volt a legsikeresebb 

(n=25 - 83.3 %). Ez fokozható volt további 3 beteg esetében Clostilbegyt® (50 mg 

chlomiphenum-citricum/tabletta, EGIS; 2x1 tabletta a ciklus 3-7. napján) hozzáadásával 

(n=28 - 93.3 %). A PCO-szindrómás betegcsoport renyhén reagált bromocriptinre (n=13 - 

36.1 %), de a terápia sikerét jelentősen fokozni tudtuk clomiphen-citrát kiegészítéssel (n=25 - 

69.4 %). A legszerényebb eredményt az ovarialis insufficientiát is mutató lányok kezelése 

során értük el, mely csak 17.0 % (n=5), illetve 28.5 % (n=8) volt. A hypothalamo-

hypophysealis diszfunkciót mutató serdülők esetén Bromocriptinnel csak 30 %-os (n=3), a 

kombinációs kezeléssel viszont már 60 %-os (n=6) lett a terápiás effektus. 

Sikeres féléves kezelés és rendszeres menstruáció után 2-3 hónappal egyforma 

mértékben észleltünk visszaesést: újabb raromenorrhoeát vagy amenorrhoeát. Ez a 4 

csoportban az alábbiak szerint alakult: izolált hyperprolactinaemia  33 %,  PCO-szindróma  

52 %, hypothalamo-hypophysealis diszfunkció 41 %, ovarialis insufficientia 67 %. 

A szérum ösztradiol szint a 4 csoportban nem különbözött szignifikánsan (VII. 

táblázat). A legalacsonyabb, normál érték alsó határán lévő átlagértéket (54.7 ± 8.2 pM/l) az 



 33

ovarialis elégtelenséget tükröző csoportban észleltük, míg a normális érték fölött lévő, enyhe 

hyperösztrogén állapotot a PCO-szindrómás csoportban találtuk (átlag: 820.6 ± 56.2 pM/l).  

A szérum tesztoszteron szint valamennyi csoportban a kontroll érték felett volt, és az 

átlagértékek nem mutattak szignifikanciát (3.8 ± 1.1 nM/l; 4.4 ± 0.6 nM/l; 4.2 ± 1.3 nM/l és 

3.6 ± 1.8 nM/l). 

A 92 secundaer amenorrhoeáról vagy raromenorrhoeáról panaszkodó, de 

hyperprolactinaemiát nem mutató leány közül 8 esetben egyéb hormonális eltérést sem 

sikerült kimutatnunk. E betegeknél a ciklus rendezése céljából „ex juvantibus” bromocriptin 

kezeléssel próbálkoztunk, 3 esetben sikerrel. Ugyanakkor a kontroll csoport 15 tagjának 

hormonértékei közül 4 esetben a prolaktin, bár csak enyhe mértékben, de a normál érték felett 

volt (430 IU/l; 490 IU/l; 390 IU/l; 470 IU/l), ez azonban cikluszavart mégsem idézett elő. 

 

 

i. Endometrium-carcinoma kialakulása bromocriptinnel kezelt polycystás ovárium 

szindrómás betegünkben (esetismertetés) 

 

H.J.-né 18 éves nőbeteg 1979. április 2-án jelentkezett először klinikánkon. Menarche 

14 éves korában, vérzései ezt követően 28 naponként jelentkeztek, 4-5 napig tartottak. Egy 

éve amenorrhoeás, fő panasza a vérzészavaron kívül a primer sterilitás volt. 

Vizsgálati lelete: közepesen fejlett és táplált fiatal nőbeteg obesitas nélkül. 

Hirsutismus, hypertrichosis nem észlelhető. Nőgyógyászati lelete negatív. Citológiai 

kenetvizsgálat: mérsékelt ösztrogén hatás, P. II. A szérum hormonszinteket a VIII. táblázatban 

tüntettük fel. Az elvégzett hydrotubatio ekkor átjárható kürtöt igazolt, a curettage során nyert 

endometrium sejtdús, gátolt szekréciós mirigyátmetszeteket tartalmazott. Ezt követően 

Hormofort® (250 mg 17α-hydroxiprogesteronkapronat, Chinoin Gyógyszervegyészeti Rt.) 

injekcióra jelentkező megvonásos vérzés után Clostilbegyt® (50 mg chlomiphenum-
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citricum/tabletta, EGIS; 2x1 tabletta a ciklus 3-7. napján) ovuláció-indukciós kezelést 

kezdtünk, az elvégzett alaphőmérséklet ellenőrzés szerint eredménytelenül. 

A beteg ezután 5 éven keresztül állt klinikánk endokrin szakrendelésének gondozása 

alatt. A clomiphen-citrat ovuláció indukciós kezelés mindvégig eredménytelen maradt. A több 

ízben megismételt Hormofort® kezelésre megvonásos vérzések jelentkeztek. Gondozása alatt 

egy alkalommal ismételten curettage történt. (A szövettani diagnózis: „gátolt szekréciós 

mirigyátmetszetek”.) Több alkalommal végeztünk szérum hormonszint meghatározásokat 

(VIII. táblázat). A férj andrológiai vizsgálata során normospermiát találtunk. 

15 hónap múlva, 1985 júniusában laparoszkópiát végeztünk, mely során kétoldali 

polycystás ováriumot találtunk, majd az ováriumok ékreszekcióját végeztük el. Tekintettel a 

több alkalommal mért magas, illetve a normális felső határán lévő szérum prolaktin szintre, 

bromocriptin (Parlodel®; 2.5 mg. bromocriptinum/tabletta; Novartis; 2 x ½-1 tabletta)  

kezelést kezdtünk, melyet 9 hónapon át folytattunk. 

Bromocriptin mellett 1986 júniusáig 2-3 havonta jelentkezett menstruációs vérzése, a 

szérum prolaktin szint jelentősen csökkent. Mivel ennek ellenére terhesség nem következett 

be, újabb hydrotubatiót és curettaget végeztünk. A kürtök átjárhatóknak bizonyultak, azonban 

a méhkaparék szövettani vizsgálata adenocarcinoma endometrii-t igazolt. Tekintettel a beteg 

fiatal korára (25 év) a kürettázst 2 alkalommal megismételtük, melyek szövettana atípusos 

hyperplasiás endometrium, majd ismét adenocarcinoma volt. 

1986 szeptemberében klinikánk onkoradiológiai osztályán intracaviter rádium 

preoperatív besugárzásban részesült, majd 6 héttel később abdominalis hysterectomiát 

végeztünk az adnexumok eltávolításával. (Szövettani lelet: a kimetszések közül kettőben 

található az endometrialis felszínnek megfelelően aktívnak ítélhető tumorszövet maradvány. 

A folyamat kiterjedése a myometrium irányában sehol sem állapítható meg. Dg.: 

adenocarcinoma corporis uteri. Sugárkezelés utáni állapot.)  
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A műtétet követő 6 héttel a maradék tumorra való tekintettel 2 frakcióban vaginalis 

rádium posztoperatív sugárkezelésben és 3 hónapon át heti 2 x 250 mg Hormofort terápiában 

részesült. Ezt követően a beteg rendszeres ellenőrzéseken vett részt klinikánk ambulanciáján 

(legutóbb 2001. márciusban), azóta panasz és tünetmentes. 1989-ben kislányt fogadtak 

örökbe. 

 

 

2. A serdülőkori secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea és a csontritkulás 

összefüggése 

    

 

a,  A csontritkulás előfordulása 
 

A hormonhiány okozta menstruációs cikluszavar csont-ásványianyag cserére kifejtett 

esetleges hatását 19 leány esetén vizsgáltuk. Betegeink klinikai adatait az IX. táblázatban 

foglaltuk össze. Az életkor 16 és 18 év között változott (átlag: 16.89 ± 0.74). A menarche 

13.00 ±1.29 éves korban zajlott, az amenorrhoea tartama 2.5 és 12 hónap között volt, 

átlagértéke 6.05 ± 2.89 hónap. A testsúly és testmagasság nem mutatott szélsőséges értékeket, 

az átlag 55.11 ± 7.34 kg, illetve 164.95 ± 5.53 cm volt (40-65 kg valamint 153-173 cm között 

ingadozott). Az utóbbiakból számolt testtömeg index átlaga 20.20 ± 2.13 kg/m2 volt. 

A Tanner szerinti pubertális stádium meghatározásnál az emlők fejlettsége a T 3-4 – 

nek, a pubes szintén P 3-4 – nek, míg a hónaljszőrzet kialakulása A 2-4 - nek felelt meg. A 

nőgyógyászati bimanuális és ultrahang vizsgálatok során kirívó, durva eltérést nem 

figyelhettünk meg, azonban a méh fejlettsége szempontjából szinte valamennyi betegünknél 

hypoplasiás jellegű, juvenilis típusú uterust észleltünk: a corpus nagysága általában 2-3 cm-

nek felelet meg.   
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A szérum hormon paramétereket a X. táblázatban foglaltuk össze. Az ösztradiol szint 

179.42 ± 50.61 pM/l, a progeszteron 1.09 ± 0.70 nM/l, a tesztoszteron 3.41 ± 1.07 nM/l 

átlagértékeket mutatott. A prolaktin átlaga 309.47 ± 189.06 volt, a gonadotropinok értéke sem 

tért el a normál tartománytól: FSH: 5.54 ± 1.48 IU/l, ill. LH: 6.85 ± 4.65 IU/l. Az LH/FSH 

arány átlaga a normál tartomány felső határát képező 2.5-es érték alatt volt (1.22 ± 0.66).  

A szérum ion paraméterek (XI. táblázat) normál értékeket mutattak: Ca++: 2.48 ± 0.15 

mM/l, PO43-: 1.46 ± 0.18 mM/l, Na+: 142.63 ± 2.65 mM/l, K+: 4.01 ± 0.30 mM/l és Cl-: 97.37 

± 2.14 mM/l.  

Betegeink csontdenzitometriával mért lumbális gerinc (L1 - L4) csontsűrűség értékeit a 

XII. táblázatban tüntettük fel. A BMD értékek átlaga 0.905 ± 0.086 g/cm2 volt. A mért BMD 

adatokat a vizsgáló készülék "software"-ben megtalálható, kornak megfelelő értékhez (1.02 

g/cm2; 100 %) viszonyítottuk, és százalékban is kifejeztük. Eszerint vizsgált betegeink BMD 

"Z" score százalék átlag értéke 88.72 ± 8.43 % volt. 

Az 4. ábra a betegeink csontdenzitometriás értékeinek a kor és nem szerinti standard 

átlagtól  való  eltérését szemlélteti. Három esetben észleltünk a normál tartomány alsó határa 

(-2 SD, 0.82 g/cm2) alá eső, kifejezett csont-ásványianyag mennyiség csökkenést, azaz  

osteoporosist. Tíz esetben (52.6 %) kaptunk kétszeres (0.82 g/cm2) és egyszeres (0.92 g/cm2) 

szórás között elhelyezkedő, enyhe csont-ásványianyag mennyiség hiányt, osteopeniát igazoló 

eredményt. Csak 4 leánynál (21.0 %) volt a BMD a – 1 SD értékhatáron belül  (0.92 g/cm2 és 

1.02 g/cm2 között), és 2 leánynál (10.5 %) haladta meg a csont-ásványianyag tartalom a 

kornak megfelelő normál átlagértéket (1.02 g/cm2). 

Az 5. ábra normál csontsűrűséget tükröző csontdenzitogramot szemlélteti egyik 

betegünknél. 

A 6. ábra a legkifejezettebb csont-ásványianyag hiányt mutató betegünk denzitometriás 

diagramját mutatja.  
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Nem találtunk összefüggést a szérum hormon és ion paraméterek, testsúly, 

testmagasság, életkor, amenorrhoea fennállási ideje, menarche ideje valamint a csont- 

ásványianyag tartalom, azaz a BMD között. Szignifikáns, pozitív irányú korrelációt (r = 0.73 

p < 0.05, 7. ábra ) csak a BMI és a BMD értéke között észleltünk.  

 

 

b, A csontritkulás kezelésében elért eredmények 
 

Osteoporosist vagy osteopeniát tükröző serdülőkori secundaer amenorrhoeáról vagy 

raromenorrhoeáról beszámoló 13 betegünk csontdenzitás értékeit 12 hónapon át történt 

clomiphen-citrat (Clostilbegyt®; 50 mg chlomiphenum-citricum/tabletta, EGIS; 2x1 tabletta a 

ciklus 3-7. napján)  kezelés után ismét megvizsgáltuk. A lumbális gerincszakaszon mért BMD 

értékekben bekövetkezett változást a 8. ábra szemlélteti. A csont-ásványianyag mennyisége 

mind a 13 betegünk esetében emelkedett, mely a csonttömeg ebben a korban normális 

gyarapodási ütemét a csillaggal jelzett 6 esetben szignifikánsan meghaladta. Ezeknél a 

betegeknél a BMD emelkedés 1 év alatt jelentős volt, mert a vizsgáló készülék standard 

görbéjének (melyet kor, nem és faj szerint illesztettünk) ebben az életkorban fiziológiásnak 

tekinthető 4.3 %-os gyarapodási értékével szemben 9.1 %-os, 8.7 %-os, 7.2 %-os, 6.5 %-os, 

8.1 %-os és 8.4 %-os értékeket kaptunk. Tizenhárom betegünk esetében ez az emelkedési 

ütem átlagosan 7.7 %-os volt.  

A 9. és 10. ábrák a kezelés hatására legnagyobb BMD gyarapodást mutató 1. számmal jelzett 

betegünk denzitometriás diagramjait ábrázolják, mely feltünteti mind a kezelés előtt, mind a 

kezelés után mért BMD értékeket. A kezelés előtti L1-L4 összesített 0,803 g/cm2 átlagos 

BMD érték a clomiphen-citrat hatására  0.879 g/cm2-re (9.14 %-kal) emelkedett. 
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c, Összefüggés a serdülőkori secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea és a 

menopauzális osteoporosis közöt. 

 

 A serdülőkori amenorrhoea és raromenorrhoea, valamint a postmenopauzális 

osteoporosis esetleges kapcsolatának vizsgálata során retrospektív kérdőíves felmérést 

végeztünk. A 771 kiosztott kérdőív közül 635 bizonyult értékelhetőnek. Nem analizáltuk azok 

kérdőívét, akik serdülőkorukban, vagy akár a későbbiek során valamilyen súlyosabb 

betegségben szenvedtek, vagy tartósan jelentős gyógykezelés alatt álltak. 

 A megkérdezettek 30,1 %-ában észleltünk a lumbális gerincen definitív osteoporosist, 

azaz mínusz 2.5 SD-nál nagyobb BMD "T score" érték csökkenést (XIII. táblázat). A betegek 

átlagéletkorában, a menarche és a menopauza jelentkezési idejében nem volt eltérés a 

csontritkulást mutató és a normál BMD értékű csoport között.  

 A serdülőkori ciklusok rendszeressége szerint 4 csoportra osztottuk a 

megkérdezetteket. A 21-35 napos normál ciklusú, illettve enyhe raromenorrhoeás (1-3 hónap) 

betegek esetében az átlagnak megfelelő, 30.4 %-os, valamint 32.1 %-os csontritkulás 

gyakoriságot találtunk (XIV. táblázat). Míg a gyakoribb ciklus esetén ritkábban (11.5 %), 

addig az igazán raromenorrhoeás, inkább secundaer amenorrhoeás csoportban 

(ciklusgyakoriság > 3 hónap) jóval gyakrabban (42.1 %) fordult elő osteoporosis. Ez utóbbi 

szignifikánsan magasabb az átlagnál (p < 0,05). A menstruációs ciklusok felnőttkori 

rendszerességét figyelembe véve hasonló különbséget nem tudtunk kimutatni. Az 

osteoporosis gyakorisága 25.0 % és 33.3 % között volt. 

 Betegeinket a menstruációs ciklus serdülőkori és felnőttkori rendszeressége szerint 

külön-külön a korábban leírt 4-4 csoportra osztottuk és az egyes csoportokban a BMD „T 

score” értékeket átlagoltuk. A postmenopauzában az átlagos csontsűrűség értéke alacsonyabb 
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volt azokban az asszonyokban, akik serdülőkorukra visszaemlékezve raromenorrhoeáról vagy 

secundaer amenorrhoeáról számoltak be (76 % és 71 %), mint azokban, akik serdülőkoruk 

idején rendszeresen menstruáltak, vagy esetleg polymenorrhoeásak (ciklusgyakoriság < 21 

nap) voltak (84 %, illetve 90 %) (11. ábra). Ezek a kölönbségek statisztikailag nem voltak 

szignifikánsak.  A felnőttkori ciklus rendszeressége szerint csoportosítva betegeinket a BMD 

"T score" százalékos értékek között jelentős eltérést nem figyeltünk meg, mert az értékek 

ciklushossz növekedésével közel azonosak voltak (89 %, 91 %, 86 % és 82 %) (12. ábra). 

 További szempontok szerint értékelve a csontritkulás előfordulási gyakoriságát (XV. 

táblázat) azt találtuk, hogy az átlagnál magasabb százalékban fordult elő osteoporosis a 

serdülőkorban aktívan sportolók körében (34.9 %). A 16-18 éves koruk idején soványak 

esetében szignifikánsan gyakrabban (42.2 %)  (p < 0,05),  míg  a  kövérekben  ritkábban  

(12.8 %) észlelhettünk menopauzális csontritkulást. Ugyancsak magasabb volt a csökkent 

BMD incidenciája azok körében, akiknél az első terhesség nehezen következett be (36,6 %). 

 

 

3. Hüvelyi ultrahang vizsgálófej alkalmazása laparoszkóppal asszisztált Vecchietti műtét 

során 

 

1998-ban klinikánk gyermek-nőgyógyászati szakrendelésén jelentkezett 16 éves leány 

esetében, akinél korábban primer amenorrhoea miatt végzett laparoszkópia során MRKH 

szindrómát diagnosztizáltunk, hüvelyképző műtét elvégzését terveztük. Évek óta állandó 

barátja volt, de szexuális kapcsolat létesítése a betegség természeténél fogva nem járt sikerrel. 

A műtét elvégzése a beteg kifejezett kérése volt, melyet a szülők aláírásukkal is 

megerősítettek.     
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A beteganyag-módszer fejezetben leírt Vecchietti műtét laparoszkóppal módosított 

változatát alkalmaztuk. A műtétet a húzófonal felvezetésére szolgáló „14 G-s” tű introitus 

vaginae felöl a hasüregbe történő “felszúrásával” kezdtük. A hólyagsérülés megelőzése 

céljából azonban ezelőtt megkíséreltük valami módon a műtét alatt láthatóvá tenni a keskeny, 

mintegy ½-1 cm tágasságú vesico-rectalis rést, ahol a punkciós tű az introitus felől 

végighalad. E célból a korábban kiürített hólyagot katéteren át 200 ml metilénkéket 

tartalmazó fiziológiás konyhasóoldattal feltöltöttük, majd az ultrahang készülék hüvelyi 

vizsgálófejét (7 Mhz, Brühl & Kjæar 1849 Real Time Ultrahang készülék) az introitusnál lévő 

kb. ½ cm mély vakon végződő hüvelyi tasakhoz helyeztük (13. ábra), és vizsgáló ujjunkat a 

rectumba helyeztük. A transzducert felfelé nyomva az a leendő neovagina helyén kb. 2-3 cm 

mélyen a vesico-rectalis spatiumba hatolt, úgy, hogy a hólyagot ezáltal a symphysis irányába 

tolta. Eközben a rectumot vizsgáló ujjunkkal a sacrum felé nyomtuk, így a vesico-rectalis tér 

kitágult, mintegy 1-2 cm szélességűvé, mely az ultrahang készülék képernyőjén is jól 

láthatóvá vált. A fonalak felvezetésére szolgáló punkciós tű ily módon könnyen, a sérülés 

veszélyét jelentősen redukálva, szemmel jól követhetően felvezethető volt az ultrahang 

hüvelyi transzdúcerre applikált célzókészülék, és a képernyőn látható, a felvezetés irányát 

kijelölő vezetőpontok segítségével (14. ábra). A rectum integritását az abba vezetett vizsgáló 

ujjunkkal kontrolláltuk. A tű laparoszkóp ellenőrzése mellett a megfelelő helyen, a vesico-

rectalis plica közepén jutott a peritoneális űrbe. Ezután két acél mandrin-drót segítségével 

felvezettük a húzófonalakat.  

Kis incisiót ejtettünk bal oldalon a spina iliaca anterior superior felett és attól kb. 2 

cm-rel mediálisan, és ezen át megfelelően hajlított, tompa, lapos végű szondát vezettünk a 

hasfalon keresztül, majd a peritoneum „felett” lefelé, végig a medencefalon – továbbra is 

laparoszkópos kontroll mellett - a hüvelybemenet felől felvezetett tű hasüregbe hatolásának 

helyéig. Itt a szonda a peritoneumon ejtett kis metszésen át szintén a hasüregbe jutott. A 
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szonda lapított végén lévő kb. 4 mm-es nyíláson, hasonlóan egy tűbefűző használatához, 

átfűztük az alulról felvezetett fonalak egyikét a mandrin-drót segítségével, majd eltávolítottuk 

a mandrin-drótot. A hajlított szondát ezután a hasfal felé kihúztuk, miközben az végigvezette, 

és subperitonizálta a húzófonalat, melynek vége a hasfal incisiós nyílásán távozott. A 

továbbiakban a másik már felvezetett húzófonalat hasonló módon a jobb oldali spina iliaca 

anterior superior mellett vezettük ki. Ezután a punkciós tűt eltávolítottuk, és a fonalak 

introitus felőli végére olivát kötöttünk, és azt az introituson ejtett ½-1 cm-es incisiós nyílásba 

helyeztük.  

A húzófonalak naponkénti kb. ½-1 cm-es, hasfal felől speciális húzóeszközzel történő 

megrövidítésével 8-10 nap alatt kialakítottuk a kb. 8-10 cm hosszúságú neovaginát, amely a 

betegnek különösebb panaszt nem okozott. A 2 cm átmérőjű oliva ezalatt mintegy 8-10 cm 

mélyen „eltűnt” a vesico-rectalis résben, ujjnyi vastag „csatornát” képezve maga mögött, oly 

módon, hogy már vizsgáló ujjal is alig volt elérhető. Ekkor az olivát eltávolítottuk, majd az 

újonnan képzett vaginát rendszeresen kezeltük ösztrogént tartalmazó hámosító kenőccsel, és 

naponkénti protézis cserével. A protézist 10-es valamint 20-as egyszerhasználatos 

fecskendőkből készítettük. Hat-nyolc héttel a hüvelyképző műtét után 2 harántujj tágasságú, 

mintegy 9-10 cm hosszúságú, normál rózsaszín hüvely nyálkahártyával borított neovagina 

biztosította a beteg és partnere számára a zavartalan nemi életet, mely a leány és barátja 

beszámolója szerint mindkettőjük számára orgazmussal és teljes nemi örömmel társult. 

Első betegünk műtéti beavatkozása(i) során azonban sajnos kettős intraoperartiv 

szövődmény alakult ki. Első próbálkozásunkkor - melyet még a hüvelyi transducer 

alkalmazása nélkül végeztünk el - a műtét elején a punkciós tű felvezetésekor hólyagsérülést 

észleltünk. A műtétet abbahagytuk, és a hólyagsérülés (punkciós tű nagyságú laesio) állandó 

katéter tartós fennhagyása mellett 5 nap alatt gyógyult. Három hónap múlva a beteg és a 

szülők kifejezett kérésére újabb műtétet végeztünk, amely már a hüvelyi transzdúcer 



 42

alkalmazásával sikeres volt. Az oliva eltávolítása a X. post operatív napon azonban 

nehézségekbe ütközött az alatta rövidre vágott húzófonal és a distalisan beszűkült neovagina 

miatt. Így recto-neovaginalis sérülés keletkezett, mely a későbbi 5-6 hét során szerencsésre 

begyógyult.    

A következő években további négy betegnél (életkoruk 17, 18, 19 és 21 év) végeztünk 

a fent részletezett módon laparoszkóppal asszisztált Vecchietti műtétet az általunk bevezetett 

módosítással, mely során a vesico-rectalis rést az introitus elé helyezett hüvelyi ultrahang 

transzducerrel vizualizáltuk. Három esetben a húzófonalat az oliva alatt történő megkötésük 

után (okulva első esetünkből) nem vágtuk rövidre, hanem mintegy 10 cm hosszúságura 

hagytuk, mellyel lehetővé tettük az oliva könnyű eltávolítását. A legutóbbi műtétünk során az 

oliva helyett a Pelzer (1989) és Graf (Pelzer és Graf 1990) által leírt, 2 cm-es összecsavarható 

darabokból álló, összesen 10 cm hosszúságú és 2 cm vastagságú protézist használtuk, mely 

könnyen eltávolítható volt, és megakadályozta, hogy az oliva feljebb hatolása után a distalis 

neovagina szakasz beszűküljön.   
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V .  M E G B E S Z É L É S  
 

 

1.  Serdülőkori primer és secundaer amenorrhoea, illetve raromenorrhoea endokrin 

eltérései 

 

 

a, Primer, illetve secundaer amenorrhoeát, valamint raromenorrhoeát előidéző hormonális 

eltérések 

 

  Vizsgálataink során a primer és secundaer amenorrhoeáról, valamint raromenorrhoeáról 

beszámoló serdülő lányok esetében a gondos anamnézis felvétel, fizikális (általános és 

nőgyógyászati) vizsgálat és az egyszeri komplex vérvétel segítségével jutottunk a 

vérzészavart előidéző etiológiai tényező gyors diagnózisához. Előzetesen számos kóreredet, 

etiológiai tényező lehetőségét kizártuk (lsd.: beteganyag, módszer fejezet). A menstruációs 

ciklus rendellenességének patogenezisében pajzsmirigy funkciózavar általában ritkán fordul 

elő. Az általunk vizsgált populációban nem volt klinikai hypothyreosis vagy hyperthyreosis. 

A szubklinikus formát pedig ki tudtuk zárni a TSH, T3 és T4 meghatározásokkal. A 

pajzsmirigy funkciózavarát más szerzők is ritka kóreredetként tartják számon e tünetek 

mögött (Breckwoldt és mtsai. 1986, Morris és mtsai. 1985). 

Moltz és mtsai. (1987) idősebb populációban (16-36 év, átlagéletkor 24.3 év), és csak 

secundaer amenorrhoeában alkalmazták az egy alkalommal történő komplex hormon 

meghatározás módszerét. Saját anyagunkban 196 secundaer amenorrhoeás, illetve 

raromenorrhoeás és 45 primer amenorrhoeás, 16-18 éves serdülő leány hormonparaméterit 

analizáltuk. Szoros értelemben vett (16-18 éves) serdülő korosztály cikluszavarai esetén az 

endokrin paraméterekről viszonylag kevés adat látott napvilágot (Siegberg és mtsai. 1986).   



 44

 A sterilitás kivizsgálása során a szérum hormon paramétereket a ciklus megadott 

napjain standardizált módon kell vizsgálni. Ez raromenorrhoea illetve secundaer amenorrhoea 

esetén, de főleg primer amenorrhoeában nehezen, vagy talán egyáltalán nem kivitelezhető. 

Számos közlemény támasztja alá, hogy a tartósan fennálló hormonális zavarok 

diagnosztikájában ez nem is szükséges, a hormonszintek nem ingadozóak, hanem konstans 

természetűek (McDonough 1978, Moltz 1982). Eredményeink is ezt látszanak igazolni. A 

„vérzészavar ideje alatt” (28. ciklusnap után) levett hormonális paraméterek segítségével 

exact diagnózishoz sikerült jutnunk. A kontroll csoport hormonparamétereinek vizsgálatát a 

proliferációs szakra, az első 10 ciklusnapra standardizáltuk, ezáltal megkíséreltük kiiktatni az 

ovuláció hormonális befolyását (mely a vérzészavarok esetén amúgy sem jelentkezik).   

 Számos szerző a hyperandrogenaemiát egyik fő etiológiai faktorként írja le a 

serdülőkori negatív irányú vérzészavarok hátterében, és a hyperprolactinaemiának csak 

alárendelt szerepet tulajdonít (Caufirez 1991, Moltz és mtsai. 1987, Plotz 1981). Ugyanakkor 

más szerzők a magas prolaktin szint etiológiai szerepét támasztják alá a raromenorrhoeák és 

amenorrhoeák 15-40 %-ában (Schindler 1985, Thompson 1985). Vizsgálataink ez utóbbi 

szerzők adataival egyeznek meg, amennyiben a secundaer amenorrhoea ill. raromenorrhoea 

esetén 34.7 %-ban, primer amenorrhoea esetén 13.3 %-ban észleltünk előidéző okként izolált 

hyperprolactinaemiát. A szérum tesztoszteron szint etiológiai szerepét tudtuk alátámasztani 

egyrészt secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea, másrészt primer amenorrhoea esetén 

a PCO-szindrómás csoportokban, továbbá mindkét tünet esetén még hyperprolactinaemiában. 

A tesztoszteron szérum szintje ezekben az esetekben szignifikánsan magasabb értéket 

mutatott. Ezen túlmenően secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea csoportban még 

ovarialis elégtelenség esetén, primer amenorrhoeában pedig hyperprolactinaemia, ovarialis 

insufficientia, valamint hypothalamo-hypophysealis diszfunkció mellett is magasabb, de nem 

szignifikáns szérum tesztoszteron szintet mértünk. Az androgének szerepét támasztja alá, 
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hogy mind az acnés elváltozás, mind a hirsutismus előfordulása szignifikánsan gyakoribb 

secundaer amenorrhoea, raromenorrhoea esetén és primer amenorrhoeában is a PCO-

szindrómás, hyperprolactinaemiás és a hypothalamo-hypophysealis diszfunkciót mutató 

betegcsoportban. Mindezek alátámasztják azt az elméletet, amely szerint a hypothalamicus 

„endogén pubertális óra” működésének beindulását (mely a pubertás folyamatainak 

generátora) az emelkedett androgén aktivitás váltja ki. Ha ez kritikus időn túl perzisztál, akkor 

vérzészavarok alakulhatnak ki (Apter és Vihko 1985, Emans és mtsai. 1980, Venturoli és 

mtsai. 1985). Serdülő lányokban 12-17 éves kor között normálisan is hyperandrogén állapotot 

írtak le (Vihko és Apter 1980).  Ezt támasztja alá Yen hipotézise is, aki a PCO-szindrómában 

ismert hyperandrogenaemia eredetét szintén a serdülőkor endokrin zavaraira vezeti vissza 

(Yen 1980). Siegberg és mtsai. (1984) épp ezért serdülő lányok időben elkezdett orális 

fogamzásgátló kezelését javasolják észlelt emelkedett szérum androgén szint mellett a 

vérzészavarok megelőzése céljából. Mások szerint azonban (Sultan és mtsai. 1991) - és 

véleményünk szerint is - ez a kezelés csak igen nagy óvatosság mellett, indokolt esetben 

elfogadható.  

 Jacobs és Berg egyaránt 10-15 %-ban írtak le nem gonád dysgenesis eredetű ovarialis 

insufficientiát secundaer amenorrhoea hátterében (Berg és mtsai. 1979, Jacobs és mtsai. 

1961). Ugyanakkor más szerzők ezt sokkal ritkábbnak, csupán 1 % körülinek találták 

(Coulam és mtsai. 1986). Vizsgálataink is ezt támasztják alá, mivel secundaer amenorrhoea, 

raromenorrhoea esetén viszonylag alacsony arányban, 6.1 %-ban észleltük e rendellenességet, 

azonban primer amenorrhoeában az ovarialis elégtelenség incidenciája már 11.1 % volt. Az 

ováriumok működészavara ösztrogén hiányhoz vezet, mely a szérum ösztradiol szintben és az 

uterus méretekben is megmutatkozott, mind a primer, mind a secundaer amenorrhoeás, illetve 

raromenorrhoeás betegcsoportban.  
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 Hypothalamo-hypophysealis diszfunkciót secundaer amenorrhoea, raromenorrhoea 

esetén 21 %-ban, a primer amenorrhoea esetén pedig 44 %-ban észleltünk, a rá jellemző 

alacsony gonadotrop és ösztradiol hormonértékekkel. Hasonló incidenciát talált ezen 

etiológiai tényező előfordulási gyakoriságát illetően a negatív irányú vérzészavarok 

hátterében Yen is (Yen 1993). Ennél jóval gyakoribbnak írták le más szerzők, akik 60-70 %-

os előfordulási arányról is beszámolnak (Kim és Chang 1984, Schmidt-Gollwitzer 1985). A 

hypothalamo-hypophysealis funkciózavar hátterében igen gyakran pszichoszomatikus 

zavarok állnak (pl: anorexia nervosa, excesszív fogyás, túlfokozott sport illetve balett tánc, 

stb.) (Creatsas és mtsai. 1992, Richter 1982, Shearman 1985), melyeket vizsgálatunk során 

gondos anamnézis felvétellel zártunk ki. 

 A SHBG alacsony szintje gyakori jellemzője a serdülőkorban észlelt negatív irányú 

menstruációs cikluszavaroknak (Emans és mtsai. 1980, Siegberg és mtsai. 1986, Venturoli és 

mtsai. 1985). Valamennyi betegcsoportunkban, mind primer amenorrhoeában, mind pedig a 

secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea betegcsoportban a kontroll csoportnál 

alacsonyabb SHBG szinteket mértünk. Az eltérés azonban csak öt esetben volt szignifikáns: 

PCO-szindróma és hypothalamo-hypophysealis diszfunkció esetén a primer és a secundaer 

amenorrhoea, illetve raromenorrhoea csoportban egyaránt; hyperprolactinaemiában pedig 

csak a secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea csoportban. Az SHBG kóroki szerepét 

analizálni rendkívül nehéz, tekintettel arra, hogy szérum szintjét a keringő szexuálszteroidok 

fokozzák. Ezek ugyan az eseteink egy részében alacsony értéket mutattak (pld.: ovarialis 

elégtelenségben, hypothalamo-hypophysealis diszfunkcióban), azonban más esetben inkább 

magasabb szintet tükröztek (pl.: PCO-szindrómában a secundaer amenorrhoea illetve 

raromenorrhoea betegcsoportban). További vizsgálatok szükségesek azonban annak 

tisztázására, hogy a korábban részletezett általában emelkedett szérum tesztoszteron szint, 
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mely az SHBG termelődés köztudottan egyik legpotensebb induktora, miért nem okozott 

betegeink körében SHBG szint emelkedést.  

 

 

b, Monoaminok (ketecholaminok – dopamin, noradrenalin -, illetve szerotonin) szerepe a 

primer és secundaer amenorrhoea valamint raromenorrhoea előidézésében 

 

 Az intakt menstruációs ciklus irányítását végző pulzatilis GnRH elválasztás 

szabályozásában számos neurotranszmitter érintett. A hypothalamus nucleus arcuatusában 

elhelyezkedő GnRH neuronok (Schwanzel-Fukuda és Pfaff 1989) a KIR magasabb régióinak 

befolyása alatt állnak. E szabályozásban különféle neurotranszmitterek játszanak szerepet, 

melyek egyrészről a ß-endorfin vegyületcsoportba tartoznak (Ferin és mtsai. 1984, Grossman 

1985, Morley 1981), másrészt u.n. neuropeptidek (Speroff és mtsai. 1994). Ez utóbbiak közé 

tartoznak a katecholaminok (úgy mint a dopamin, adrenalin, noradrenalin) és a szerotonin is.  

 A dopamin szabályozó szerepét támasztja alá, hogy azt infúzióban adva a keringő 

gonadotrop hormonszint csökkenését észlelték (Andersen és mtsai. 1987). Ugyanakkor más 

szerzők in vitro rendszereken dopamin hatására GnRH felszabadulást írtak le a 

hypothalamusból (Rasmussen és mtsai. 1986). A mesencephalonban kimutatott idegsejtek, 

melyek noradrenalint és szerotonint szintetizálnak neuronjaikkal a nucleus arcuatus mellett 

elhaladva a hypothalamus különféle magvain végződnek, miközben idegvégződésekkel 

rendelkeznek a GnRH-t termelő neuronokon is. Napjainkra már elfogadott álláspont, hogy a 

biogén aminok szabályozzák a GnRH pulzatilis felszabadulását. Kissé leegyszerűsítve a 

noradrenalinnak serkentő, ugyanakkor a szerotoninnak és a dopaminnak gátló hatást 

tulajdonítanak (Liu 1990, Speroff és mtsai. 1994, Yen 1986). 
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 Az endogén opiátok és monoaminok szabályozásban betöltött szerepét elsősorban és 

pontosan a helyi, az agy érintett területein mért aprólékos koncentráció meghatározások 

tükröznék, ez a vizsgálat azonban humán vonatkozásban nem lehetséges. Ilyen jellegű 

állatkísérletes adatok már több vonatkozásban alátámasztották a β-endorfinok és a 

monoaminok szerepét (Ferin és mtsai., Silverman és mtsai.1982, Sizonenko és Aubert 1986, 

Wehrenberg és mtsai. 1982). Több közlemény igazolta azonban azt is, hogy a katecholaminok 

és a szerotonin periférián mért hormonszintje jól tükrözi a portalis keringésben 

értelemszerűen magasabb koncentrációban mért értékeket (Silverman és mtsai. 1982, 

Wardlaw és mtsai. 1980).  

 A serdülő lányok esetén észlelt, hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely 

insufficiens működése talaján kialakult vérzészavar hátterében elsősorban a centrális 

szabályozás defektjét feltételeztük, azaz esetleg a noradrenalin, dopamin ill. szerotonin 

reguláció zavarát. Vizsgálataink során lokális neurotranszmitter koncentráció maghatározásra 

nem nyílt lehetőség, azonban a fentiek, valamint irodalmi hivatkozások alapján (Laatikainen 

és mtsai. 1985, Vrbicky és mtsai. 1982), melyek a β-endorfinok és a monoaminok 

szérumszintjének menstruációs ciklus alatti ingadozását a centrális koncentrációra nézve 

reprezentatívnak találták, a periférián mért szérum szerotonin, dopamin valamint noradrenalin 

koncentráció változásából a centrális zavar természetére igyekeztünk következtetni.  

 A β-endorfinok hatásmechanizmusának vizsgálata során igazolódott (Cumming és 

mtsai. 1985 A. B.), hogy a GnRH szekréció intakt működéséhez a noradrenerg serkentő 

mechanizmusok zavartalan működésére szükség van (Kalra és Simpkins 1981). Ugyanakkor 

Quigley és mtsai. (1980) igazolták azt is, hogy a dopamin hatás fokozása révén az endogén 

endorfinok szintén gátlólag hatnak az intakt GnRH szekrécióra. Ugyancsak a katecholaminok 

etiológiai szerepére utal, hogy amenorrhoeás sportolókban a periférián normálistól eltérő 

plazma katecholamin szintet, emelkedett dopamin és csökkent noradrenalin koncentrációt 
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észleltek (Grossman 1985). A katecholaminok etiológiai szerepét támasztja alá az a 

megfigyelés is, hogy pszichikai stressz okozta amenorrhoeában a szérum katecholaminok 

szintje emelkedett volt (Shangold 1985). Vizsgálataink során sem a primer sem a secundaer 

amenorrhoeában szenvedő leányoknál nem sikerült különbséget kimutatni a szérum 

katecholaminok szintjében. Mind a noradrenalin, mind a dopamin koncentráció gyakorlatilag 

a kontroll csoport szérumszintjével azonos értékeket mutatott. Ezáltal sem a noradrenalin 

GnRH-ra kifejtett serkentő sem a dopamin gátló hatását nem sikerült igazolnunk. Ennek oka, 

hogy feltehetően e vegyületek lokálisan csak igen kis koncentrációban fejtik ki hatásukat a 

hypothalamo-hypophysisben, melynek kimutatásához lokális hisztokémiai módszerekre, 

esetleg a portalis keringésnek a vizsgálatára lenne szükség. 

 A szérum szerotonin koncentrációjának vizsgálata során úgy a primer, mint a 

secundaer amenorrhoea esetén szignifikánsan magasabb értékeket kaptunk a kontroll 

csoporthoz viszonyítva. Megfigyelésünk szerint e monoaminnak etiológiai szerepe lehet a 

vérzészavar kialakulásában. Az intakt GnRH szekrécióra szerotonin által kifejtett gátló hatást 

irodalmi közlemények is alátámasztják. Egyesek hypothalamicus amenorrhoeában észleltek 

fokozott szerotoninerg aktivitást (Lewis és Sherman 1984, Nappi  és mtsai. 1993). 

Ugyanakkor ellenkező adatok is napvilágot láttak: Gonzales és Carillo (1993) alacsonyabb 

szerotonin szintet irtak le amenorrhoeás nőkben. 

 Vizsgálataink során nem sikerült igazolnunk a katecholaminok etiológiai szerepét a 

hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely elégtelen működése talaján kialakuló primer vagy 

secundaer amenorrhoeás betegeinkben. A fokozott szerotonin aktivitás szerepe adataink 

alapján azonban valószínűnek tűnik, de pontos hatásmechanizmusának tisztázása céljából 

további megfigyelésekre van szükség.    
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c, Polycystás ovárium szindróma előfordulása primer amenorrhoea hátterében 

 

A primer amenorrhoea hátterében számtalan etiológiai faktor állhat, melyek a terápiás 

lehetőségeket, a beteg gyógyulási esélyeit rendkívüli mértékben megszabják (Keller 1983, 

Mashchak és mtsai. 1981). Egyes szerzők leggyakoribb okként kromoszóma aberrációt 

említenek. Mickan és mtsai. (1979) 45 %-ban, Váczi és mtsai. (1975) 48.6 %-ban találtak 

genetikai rendellenességet. A PCO-szindróma irodalmi adatok alapján nem tartozik a 

leggyakoribb etiológiai tényezők közé (Mashchak és mtsai. 1981, Ross és Vande-Wiele 1974, 

Valkov és Dokumov 1981). A hazai irodalomban László és mtsai. (1969) írtak le először 

primer amenorrhoea hátterében álló PCO-szindrómát. Mi a 45 primer amenorrhoeás beteg 

közül 8 esetben (17.7 %), viszonylag gyakran találtunk PCO-szindrómát. Váczi és mtsai 

(1975) a két kórkép társulását ugyancsak 18.6 %-os gyakorisággal észlelték. 

 Genetikai eredet mellett egy másik viszonylag gyakori oka a primer amenorrhoeának a 

hypophysis adenoma (Rudolf és mtsai. 1985, Sadeghi-Nejad és mtsai. 1981). Eseteinkben a 

szérum prolaktin szint nem ért el olyan magas értéket, mely a tumorra jellemző lenne, így a 

sella vizsgálatoktól (sella felvétel, CT, MR, látótérvizsgálat) eltekinthettünk. 

 Az elvégzett szérum hormon vizsgálatok a PCO-szindrómára jellemző magas LH/FSH 

arányt (Goldzieher 1981, Yen 1980) egyértelműen igazolták. Hét esetben jóval a kritikus 

érték feletti hányadost kaptunk, 4. betegünknél pedig az alacsony arány ellenére az elvégzett 

laparoszkópia a kórképet igazolta. A szérum ösztradiol értékek nem voltak magasabbak a 

normálisnál, azonban ez nem mond ellent a PCO-szindrómának. Erre a kórképre a 

hyperösztrogenizmus jellemző, mely nem feltétlen laboratóriumi értelemben jelent magas 

hormonszintet (Csaba és mtsai. 1974 ).  

 A hypoplasiás genitáliák, illetve az esetek egy részében észlelt hypertrichosis, 

hirsutismus és galactorrhoea is alátámasztják a PCO-szindróma diagnózisát. 
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 A PCO-szindróma bár nem feltétlenül jár együtt hyperprolactinaemiával (Futterweit és 

Krieger  1979), mi azt mégis 4 betegünknél észleltük. Falaschi és mtsai. (1980) is csak 30-40 

%-os előfordulási arányt írt le. A hyperprolactinaemia miatt a nemzetközi gyakorlatban már 

elfogadott a bromocriptin kezelés primer amenorrhoea esetén adolescens korban is (Spruce 

1984). 

 Ahol a fertilitás helyreállítás is szükséges, az ovuláció indukció (clomiphen-citrat) 

ezekben a kórképben is tért hódít és az elsődleges választandó gyógymódot jelenti (Canales és 

mtsai. 1971, Wentz és Jones 1978). Ennek sikertelensége esetén korábban ovárium 

ékreszekció volt indokolt (Adashi és mtsai. 1981), mely esetünkben is eredményhez vezetett. 

Ma már operatív gyógykezelésként csakis és kizárólag a laparoszkópos fenesztráció jöhet 

szóba (Rossmanith és mtsai. 1995). 

 Nyolc esetünk tanúsága szerint a primer amenorrhoea hátterében álló PCO-szindróma 

előfordulási aránya nem elhanyagolható. Amennyiben a PCO-szindróma igazolódik, a 

menstruációs ciklus kiépítésén túl individuálisan megválasztott kezeléssel a fertilitás 

helyreállítására is sikerrel vállalkozhatunk. 

 

 

d, Hyperprolactinaemia és egyéb társuló hormonális rendellenességek secundaer 

amenorrhoea és raromenorrhoea hátterében 

 

 Vizsgálataink során raromenorrhoeával és secundaer amenorrhoeával jelentkező 

betegek hormonális paramétereit homogén csoportként kezelve analizáltuk. Ezt abból a 

megfontolásból tettük, hogy mindkét tünet, továbbá a jelen esetben általunk nem vizsgált 

corpus luteum insufficientia, és az anovulációs ciklus is, gyakran egyazon endokrin 

funkciózavar különféle súlyosságú manifesztációi, amennyiben hormonális eredetűek 

(Leyendecker és mtsai. 1981). 
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 Az izolált hyperprolactinaemia esetén észlelt magas terápiás hatékonyság bromocriptin 

kezelés esetén érthető (Szilágyi és Csaba 1987). Miután egyéb centrális vagy perifériás 

funkciózavar a hormonértékek alapján nem volt kimutatható, így nem volt várható jelentős 

javulás a clomiphen-citrát kezeléstől sem. E betegcsoport tűnt a legkönnyebben kezelhetőnek 

és a fél éves kezelés befejezése után itt észleltük a legkevesebb visszaesést. 

 PCO-szindrómás betegeink endokrin és klinikai jellemzői jól ismertek (Yen 1980): 

egyik ilyen kórjelző a 2.5 értéknél magasabb LH/FSH arány. Az utóbbi évek vizsgálatai 

szerint azonban a PCO-szindrómában ismert aktuális immunoreaktív LH érték nem tükrözi 

mindig feltétlenül a biológiailag hatásos LH szintet (Fauser és mtsai. 1991, Lobo és mtsai. 

1983). Közismert hyperprolactinaemiával gyakori társulása is (Goldzieher 1981). A kombinált 

terápiával elért viszonylag jó hatás annak volt köszönhető, hogy a két gyógyszer külön-külön 

eltérő támadáspontú, és két - feltehetően összefüggő - etiológiai tényező ellen irányult.  

 A harmadik betegcsoportban a magas FSH szint arra utal, hogy a hypothalamo-

hypophysealis centrum az elégtelenül működő ováriumokat próbálja fokozott működésre 

serkenteni, melyet az alacsony ösztradiol szint is tükröz. Nem ismert, hogy a 

hyperprolactinaemiával ez a perifériás funkciózavar összefügg-e, és mely mértékben, de nem 

is valószínűsíthető. (Vizsgálataink során észlelt, gesztagén tesztre nem reagáló 4 leány a 

későbbi hormonanalízis szerint e betegcsoportból került ki.) E betegek esetén az egyik 

előidéző faktor eliminálása bromocriptinnel némi terápiás sikerrel járt, de az addicionális 

Clostilbegyt® kezelés, érthető módon már nem vezetett további jelentős eredményhez. Az 

ovarialis insufficientia eredetű menstruációs cikluszavar kezelése közismerten a 

leghálátlanabb, a legritkább esetben vezet eredményre (Rebar és Comnolly 1990). 

A negyedik betegcsoportban, a hypothalamo-hypophysealis elégtelenséget is mutató 

betegek esetén, az emelkedett prolaktin szint csökkentése önmagában is jónak bizonyult. A 

terápiás hatékonyság clomiphen-citrát kezeléssel e csoportban volt a legnagyobb mértékben 
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javítható. A rendszeres menstruációk száma duplájára emelkedett. Ez a kétféle centrális 

eredetű funkciózavar összefüggését, kölcsönhatását tükrözheti, de ennek pontos 

mechanizmusa még ismeretlen. A centrum működésében beállt zavar gyakran nem valódi, 

hanem egy pubertás tarda, illetve "menarche tarda" szerű állapot is lehet, amely a későbbiek 

során talán kezelés nélkül is rendeződne. Éppen ezért ezen etiológiájú cikluszavar viszonylag 

jó spontán gyógyulási tendenciát is mutat (Shearman 1985). 

A fél éves kezelés abbahagyása után észlelt, viszonylag nagyfokú relapsus is arra utal, 

hogy a kezelés inkább csak tünetinek, mint kórokinak tekinthető. A tartós gyógyulást mutató 

esetek viszont arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyógykezeléssel próbálkoznunk 

mindenképpen érdemes: egyrészt a terápia alatt észlelt kedvező pszichés hatás miatt, másrészt 

pedig azért is, mert a kezelés alatti siker kedvező előjele lehet a pár év múlva esetleg 

sterilitásos panaszokkal jelentkező páciens eredményesebb kezelésének (Kanizsai és mtsai. 

1994). 

A csaknem valamennyi esetben észlelt emelkedett tesztoszteron szint alátámasztja 

annak lehetőségét, hogy az adrenalis, majd ovarialis androgénszint emelkedés meghatározó 

funkciót tölt be a pubertális változások beindulásában. Későbbi, magas szinten való 

perzisztálása feltehetően a cikluszavarok kialakulásában is szerepet játszik (Borsos 1987, 

Borsos és mtsi. 1988). Felvetődik annak a lehetősége is, hogy az emelkedett androgén szint a 

prolaktin szekrécióra is stimuláló hatással van (Chang 1983). 

 A raromenorrhoeáról vagy secundaer amenorrhoeáról panaszkodó, de normál prolaktin 

szintet mutató, és egyéb hormonális eltérést sem tükröző lányok körében elkezdett 

bromocriptin kezelés részleges sikeressége a "normoprolactinaemiás hyperprolactinaemia" 

létezésének elméletét látszik alátámasztani (Weil 1983). Ugyanakkor a kontroll csoportban 

észlelt emelkedett szérum prolaktin szintű, normál ciklusú leányok csoportja megkérdőjelezi a 

laboratóriumilag magas prolaktin szint egyértelmű kóroki szerepét. Kétségtelen azonban, 
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hogy nem vizsgáltuk a hyperprolactinaemia által okozott enyhe ciklus rendellenességeket: 

corpus luteum insufficientia, anovuláció (Leyendecker és mtsai. 1981, Ross és Vande-Wiele 

1974). 

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, hogy a serdülőkori menstruációs 

cikluszavarokat gyakran a hyperprolactinaemia okozza, amely sokszor egyéb hormonális 

eltérésekhez társul. Ezen egyéb hormonzavar jellege előre jelzi a hyperprolactinaemia 

kezelésében bevált, jól ismert bromocriptin kezelés sikerességét és az addicionális clomiphen-

citrat terápia eredményességét. 

Az utóbbi évek kutatási eredményei alapján a serdülőkori menstruációs cikluszavarok 

etiológiája a fent vázoltnál jóval bonyolultabb. A menstruációs ciklus regularitásában ugyanis 

más, eddig szexuális jellegű hatásukról kevésbé ismert hormonok (melatonin [Sandyk 1992], 

GH [Genazzani és mtsai. 1993]), és egyéb neurotranszmitterek (szerotonin [Nappi és mtsai. 

1993], dopamin [Gandar és Collin 1993], IGF [Ovesen és mtsai. 1992]), endogén opiátok 

(Leyendecker és mtsai. 1993, Szilágyi és Csaba 1990) is szerepet játszanak, továbbá a 

biológiailag in vivo és immunológiailag  in vitro aktív LH (Fauser és mtsai. 1991) és FSH 

(YounLai és mtsai. 1992) között is esetenként jelentős eltérés lehet. E téren folytatott 

kutatások remélhetően a közeljövőben a serdülőkori cikluszavarok etiológiájának megértése 

és ezáltal a kezelése terén is további jelentős sikerekhez fognak vezetni. 

Végezetül megállapíthatjuk, hogy a felnőttkori menstruációs cikluszavarok 

klasszifikálására használt, endokrinológiában jól ismert etiológiai felosztás 

(hyperprolactinaemia, hypothalamo-hypophysealis elégtelenség, ovarialis insufficientia, PCO-

szindróma) a serdülőkori cikluszavarok esetében szintén jól alkalmazható. A csoportok 

hátterében álló hormonális eltérések épp úgy fellelhetők, és gyakran kombinálódnak is. E 16-

18 éves leányok esetében a hormonprofil vizsgálaton alapuló Bromocriptin®, Clostilbegyt®  

gyógyszeres kezelés mindenképpen megalapozott (Kanizsai és mtsai. 1996, Kubota és mtsai. 
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1992), azonban a fiatal életkorra való tekintettel igen nagy körültekintést és kellő óvatosságot 

igényel.   

 

 

i. Endometrium-carcinoma kialakulása bromocriptinnel kezelt polycystás 

ovárium szindrómás betegünkben (esetismertetés) 
 

 Ismertetett esetünkben a PCO-szindróma tünetei szegényesek voltak. A típusos 

tünetek közül az amenorrhoea, sterilitás dominált. A hormoneredmények szempontjából a 

kórképre jellemző magas LH/FSH arányt többször észleltük. 

 Ismert, hogy a PCO-szindróma nem ritkán endogén hyperösztrogenizmussal jár 

(Csaba és mtsai. 1974). Bár a szérum hormon vizsgálatok során magas ösztrogén szintet nem 

észleltünk, ez azonban nem mond ellent a fenti megfigyelésnek, hiszen ismert, hogy az 

androgének ösztrogénekké való konverziója PCO-szindrómás megbetegedésben a 

célszervekben fokozódik, és ez lokálisan fokozott ösztrogén effektust idéz elő. 

 Az irodalmi adatok alapján a PCO-szindrómás betegek endometrium carcinoma 

szempontjából fokozottan veszélyeztetettek (Jackson és Dockerty 1970, László és Győry 

1963), amely feltehetően a polycystás ováriumok által okozott hyperösztrogenizmusssal 

magyarázható. E tény a mielőbbi ékreszekció, napjainkban inkább a laparoszkópos 

fenesztráció szükségességét támasztja alá, ha a gyógyszeres kezelés nem eredményes.  

A PCO-szindrómás betegeken elvégzett szérum prolaktin meghatározások gyakran 

hyperprolactinaemiát tükröznek, mely a kórkép etiológiájában is szerepet játszhat. Falashi és 

mtsai. (1980) a betegek 30-40 %-ában észlelték e hormon emelkedett szintjét. A több 

alkalommal elvégzett szérum hormon meghatározások során jelentősen emelkedett, máskor a 

normális felső határán lévő prolaktin szintet mértünk, amely indokolta a kórkép kezelésében 

már elfogadott bromocriptin terápia elkezdését. A prolaktin kóroki szerepét támasztja alá az 
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is, hogy Parlodel® terápiát követően a hormon szérum szintje lecsökkent, és 2-3 havonta 

menstruációs vérzés jelentkezett.  

 Esetünkben a műtétet követően 1 évvel bromocriptin kezelés mellett alakult ki az 

endometrium malignizálódása. Griffith (1974) patkányokon hosszantartó bromocriptin 

kezelés mellett endometrium hyperplasiát, laphámsejtes metaplasiát észlelt. Azóta sem 

állatkísérletekben, sem a gyógyszer humán alkalmazása során hasonló carcinogen hatásról 

nem számoltak be. Megfigyeléseink azonban óvatosságra figyelmeztetnek! Az endometrium 

carcinoma kialakulásában fokozott rizikót jelentettek egyrészt a polycystás ováriumok, 

másrészt a bromocriptin kezelés. Esetünk felhívja a figyelmet az ebben a kórképekben 

szenvedő, bromocriptin kezelésben részesülő betegek gondos, akár fél-évente végzett, 

onkológiai ellenőrzésének szükségességére, melynek ki kell terjednie a rendszeres hüvelyi 

ultrahang vizsgálatra (endometrium vastagság mérés ?!), sőt a ma még nem megoldott 

endometriális citológiára is.  
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2. Serdülőkori secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea hatása a csontritkulásra 

 

 

a,  A csontritkulás előfordulása 

 

Célul tűztük ki, hogy a serdülőkorú, 16 - 18 éves secundaer amenorrhoea vagy 

raromenorrhoea panaszokkal jelentkező leányoknál, amikor egyéb kóros állapot (anorexia 

nervosa, Turner-, Swyer-, csíkgonád szindróma, túlfokozott sport vagy balett), vagy organikus 

ok nem áll fenn, megfigyelhető-e kóros eltérés a csont-ásványianyag tartalomban. Az irodalmi 

adatok főleg a fiatal felnőtt 17-21 éves korosztályra (White és mtsai. 1992), illetve a még 

idősebb 18 - 29 évesekre (Biller és mtsai. 1991, Emansés mtsai. 1990, Fabbri és mtsai. 1991) 

vonatkoznak. Az ilyen betegek száma nem elenyésző, hiszen a "tiszta", hypothalamo-

hypophyseo-ovarialis insufficientiában szenvedő reproduktív korú amenorrhoeás nők 

előfordulási gyakorisága 2 % (Bachmann és Kemmann 1982).  

Betegeink szomatikus jellemzőiben, anamnesticus adataiban lényeges kóros eltérést nem 

tapasztaltunk. A menarche ideje, testsúly, testmagasság átlagos volt, a BMI átlaga úgyszintén 

a normál tartományon belül (19-25 kg/cm2) helyezkedett el. A vérzési zavar fennállási ideje 

alapján (2.5 - 12 hó) tulajdonképpen két kórképről beszélhetünk (raromenorrhoea, secundaer 

amenorrhoea), melyeket egységes megbetegedésnek tekintve vizsgáltuk. Ezt abból a 

megfontolásból tehettük, amely szerint azonos etiológia áll ezen beteganyagunk hátterében, 

mégpedig a hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely diszfunkciója (hiszen az ettől eltérő 

etiológiájú betegeket vizsgálatainkból eleve kizártuk). A manifesztáció súlyossága 

közismerten eltérő lehet: corpus luteum insufficientia, anovulációs ciklus, raromenorrhoea 

vagy secundaer amenorrhoea (Leyendecker és mtsai. 1993). Több megfigyelés szerint a 

fiatalkorú osteoporosis kialakulásához az anovulációs ciklusok hosszan tartó ismétlődése, 
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illetve gyakori corpus luteum insufficientia (Prior és mtsai. 1990) önmagában is vezethet. Más 

szerzők leírták, hogy 16 - 18 éves korban a várható menstruációs ciklusok 50 %-ának 

kimaradása esetén (raromenorrhoea, amenorrhoea) kifejezett osteoporosis kialakulásával lehet 

számolni (Lloyd és mtsai. 1988).  

A serdülőkori osteopenia hátterében, csakúgy mint a postmenopauzában, legfőbb 

előidéző okként az ösztrogén hiány áll, melyet anorexia nervosában szenvedők ill. túlfokozott 

sportot űzők, és balett táncosok körében is megfigyeltek (Baer és mtsai. 1992, Gremion és 

mtsai. 1993, Kirkiike és mtsai. 1992, Poet és mtsai. 1993, Young és mtsai. 1994). Az általunk 

tapasztalt alacsony, normál tartomány alsó határa körüli ösztradiol szint ugyancsak ezt 

támasztja alá. A pubertális fejlődés foka csaknem teljesen a kornak megfelelő volt, amit az 

emlők, a pubes és az axilla állapota (l. Tanner score) jól tükrözött. Az alacsony szérum 

ösztrogén szint a pubertális fejlődés kiváltásához elegendőnek bizonyult, azonban úgy tűnik, 

hogy a lumbális gerinc BMD érték kornak megfelelő alakulásához ennél magasabb ösztradiol 

szintre, nem pedig a normál tartomány alsó határán lévő szérum ösztradiol szintre van 

szükség (Emans és mtsai. 1990). Bimanuális és ultrahang vizsgálattal ez a relatív ösztrogén 

hiány szintén észlelhető volt, amennyiben valamennyi betegünknél hypoplasiás, juvenilis 

típusú uterust észleltünk. Ezt más szerzők is megfigyelték (Davies és mtsai. 1990, Fabbri és 

mtsai. 1991).  

A hormonális paramétereket elemezve szignifikáns eltérést nem figyelhettünk meg. Az 

ösztradiol szint azonban a normál tartomány alsó határa körüli értékeket mutatott, melynek 

klinikai megnyilvánulása az uterus hypoplasia volt. Az ugyancsak alacsony progeszteron 

hormonszintek az ovuláció hiányára utalnak. A gonadotropinok csaknem szubnormális 

alacsony szintjei a fenti megfigyelésekkel a hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely 

insufficiens működésére engednek következtetni. A szérum prolaktin értéket vizsgálva 

hyperprolactinaemiát nem diagnosztizálhattunk, holott ez gyakori oka lehet a serdülőkori 
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vérzészavaroknak (lsd.: korábbi fejezetek), továbbá ismert a hyperprolactinaemia kóroki 

szerepe a fiatalkorú osteoporosis kialakulásában is (Klibanski és mtsai. 1988, Schlechte és 

mtsai. 1987). A tesztoszteron szint mérsékelt emelkedést mutatott (nem szignifikáns 

mértékben), melynek ellenére észlelt BMD csökkenés (l. később) az androgének 

osteoporosisban kifejtett protektív szerepét (Szathmári és Holló 1993) látszik 

megkérdőjelezni. PCO-szindrómát illetően az irodalom mind csökkent (Gulekli és mtsai. 

1994), mind normális (Davies és mtsai. 1990) BMD értékekről is beszámolt. Anyagunkban 

azonban sem klinikailag, sem az LH/FSH arány által jelzetten típusosnak mondható PCO-

szindrómás beteget nem találtunk. 

A szérum ion paramétereket vizsgálva számottevő eltérést nem tapasztaltunk, az ionizált 

kalcium, és foszfát ion szintje a normál tartományon belül volt. Több szerző számolt be a 

diétás Ca++ hiány osteopeniát kiváltó hatásáról (Chan 1991, Johnston és mtsai. 1992). 

Vizsgálataink során a táplálék Ca++ tartalmáról csak nagy vonalakban tudtunk tájékozódni. A 

betegek elmondására hagyatkozva normál étrendet, Ca++ bevitelt tételeztünk fel, bár ismert, 

hogy a serdülők esetén megfigyelt, megnövekedett, napi 1500 mg kalcium igényt a fiatal 

leányok étrendje általában nem fedezi (Hergenroeder 1995).  Ez a kalcium hiány azonban 

nem mindig mutatkozik meg a vér Ca++ szintjében (Baer és mtsai. 1992, Davies 1990). 

A csont ásványianyag tartalmat "DEXA" módszerrel vizsgáltuk, mely az utóbbi évek 

korszerű, új vizsgáló módszere, és a korábbi eljárásokhoz viszonyítva, talán a legjobb 

hatásfokú is (Davies 1987, Horváth és mtsai. 1993, White és mtsai. 1992). Mivel a 

demineralizáció jeleit legkorábban (Snead és mtsai. 1992 A, Young és mtsai. 1994) a 

trabecularis szerkezetű, spongiosus csontok vizsgálatánál észlelhetjük, ezért 

megfigyeléseinket mi is a lumbális régióban végeztük. A csigolyák vizsgálatát az is indokolta, 

hogy a diagnosztikus készülék (Hologic QDR 2000) „software”-ébe gyárilag csak ebben a 

régióban adták meg a kor, nem és rassz szerint illesztetett standard normál értékeket az 
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általunk vizsgált 16 - 18 éves korosztályban. Emellett a sugárterhelés csökkentése érdekében 

is csupán egy régió vizsgálata mellett kellett döntenünk. 

Csaknem valamennyi betegünknél a BMD csökkenését figyelhettük meg, melynek 

értéke 13 esetben (68,4 %) a - 1 SD alatt helyezkedett el.  A - 1 SD alá eső értékek 

mindenképpen az osteopeniára utalnak, és kezelést (hormon és kalcium szupplementációt) 

igényelnek. Ezek közül 3 betegünk esetében (15.7 %), akiknek csont ásványianyag tartalma a 

- 2 SD alá esett, osteoporosist diagnosztizálhatnánk. A fentiek alapján tehát vizsgált negatív 

vérzészavarról panaszkodó betegeink 68.4 %-a csökkent lumbális csontsűrűség értékekkel 

indul a felnőtt kornak, ami a tapasztalatok alapján a későbbiek során csak csökkenő tendenciát 

mutat. A csont-ásványianyag tartalom maximumát, az u.n. PBM-t ugyanis 20-25 év közötti 

életkorra éri el (Hergenroeder 1995, White és mtsai. 1992), így betegeink alacsonyabb 

"kiindulási" értéke feltehetően hajlamosít a későbbi, postmenopauzában manifesztálódó 

súlyosabb osteoporosisra (Davies 1987, Emans és mtsai. 1990).  

Az irodalomban fellelhető adatok szerint több szerző összefüggést észlelt a BMD 

csökkenés és néhány klinikai, laboratóriumi paraméter között. Így a testsúly (Kirkiike és 

mtsai. 1992), az amenorrhoea fennállási ideje (Davies és mtsai. 1990, Newton és mtsai. 1993), 

a szérum kalcium szint (Baer és mtsai. 1992), a szérum ösztradiol szint (Davies és mtsai. 

1990), illetve a szérum progeszteron szint (Snead és mtsai. 1992 B), valamint a BMD között 

észleltek szoros korrelációt. Hasonló összefüggést a fenti paraméterek és a csontsűrűség 

között mi nem tapasztaltunk, azonban a BMI és a BMD viszonylatában mi is lineáris 

korrelációt találtunk (r = 0.73, p < 0.05). Ez a megfigyelésünk az ösztrogének szerepét látszik 

alátámasztani, hiszen a viszonylag kövérebb, nagyobb BMI-vel rendelkezők ösztrogén hiánya 

- a vérzészavar ellenére – valamivel méréskeltebb volt, ami a perifériás zsírtartalom nagyobb 

mennyiségével magyarázható. A hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely insufficiens 

működését az androgének ösztrogénné történő perifériás átalakulása valamelyest 
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ellensúlyozza. A szérum ösztradiol szint és a BMD között nem találtunk összefüggést, 

feltehetően azért, mert a szérum ösztradiol szint pillanatnyi, azaz rövid idejű aktuális vér 

ösztrogén szintet tükröz, míg a magasabb BMI (nagyobb perifériás zsírszövet mennyiség 

miatt) egy tartósabb, és így elhúzódóbb jellegű, átlagában magasabb, szérum hormonhatást 

(ösztradiol) reprezentálhat. Több szerző számolt be hasonló megfigyelésről (Emans és mtsai. 

1990, Newton és mtsai. 1993, Toss 1992). Az ösztrogén csont-ásványianyagcserében betöltött 

szerepe még nem teljesen tisztázott, és intenzív kutatás tárgyát képezi. Az utóbbi évek 

vizsgálatai ösztradiol receptorokat mutattak ki az osteoblastok sejtfelszínén (Eriksen és mtsai. 

1988), így feltehetően közvetlenül befolyásolhatják a csontépülési folyamatokat.  

Több közleményben serdülőkori súlyos osteoporosishoz társuló spontán patológiás 

fracturáról olvashattunk (Davies és mtsai. 1990, Fahy és mtsai. 1994, Horváth és Holló 1989, 

Wilson és Wolman 1994, Young és mtsai. 1994), melyekkel anyagunkban szerencsére nem 

találkoztunk. Magyarázatul szolgál, hogy kifejezett, súlyos fokú osteoporosist csak 3 

esetünkben észleltünk.  

Megfigyeléseink alátámasztják, hogy az egyéb kóros elváltozástól mentes, "tiszta" 

hypothalamo-hypophyseo-ovarialis insufficientia talaján 16-18 éves korban kialakuló 

serdülőkori secundaer amenorrhoea, ill. raromenorrhoea osteopeniával járhat, mely felhívja a 

figyelmet az ezekkel a panaszokkal jelentkezők ilyen irányú kivizsgálásának szükségességére 

is. A vérzészavar e korosztályban önmagában is kezelendő, amelyet a csontsűrűség 

csökkenése még indokoltabbá tesz. Ezzel talán a postmenopauzában jelentkező fokozott 

osteoporosisra való hajlam is valamelyest csökkenthető. A minden szempontból jó, hatékony 

terápia mikéntje azonban még további vizsgálatok tárgyát képezi. 
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b, A csontritkulás kezelésében elért eredménye. 
 

A postmenopauzális osteoporosis diagnosztikája, kezelése és prevenciója az elmúlt 

évtizedek során a medicina egyik legidőszerűbb és legdinamikusabban fejlődő ága. Egyike az 

el nem hanyagolható mozgató tényezőknek az a hatalmas piaci és bevételi lehetőség, mely a 

gyógyszergyárak előtt megnyílt azzal, hogy igazolták a hormonpótlás kedvező hatását az 

osteoporosis terápiájában. Ennek jelentőségére utal az is, hogy az USA-ban a 

postmenopauzában lévő korosztályban 1 %, a 70 év felettiek körében pedig csaknem 5 % a 

combnyaktörés előfordulási gyakorisága (Gallagher és mtsai. 1980). 

Ma már egyértelműen elfogadott, hogy a postmenopauzális osteoporosis kezelésének, 

de inkább a megelőzésének egyik kulcsterápiája a hormonpótló kezelés (Ettinger és mtsai. 

1982, Lindsay és mtsai. 1980, Lindsay 1987, Quigly és mtsai. 1987, Weiss és mtsai. 1980).  A 

serdülőkori menstruációs cikluszavar és a következményes osteoporosis, illetve osteopenia 

kezelése már közel sem ennyire egyöntetű, pedig az esetek többségében szintén hormonhiány 

(hypoösztrogenizmus) talaján alakul ki. Az irodalomban többféle kezeléssel próbálkoztak, 

azonban a terápia terén teljesen egybehangzó álláspont még nem alakult ki. A 

postmenopauzális kezelés analógiája, illetve az etiológia (ösztrogén hiány) alapján többféle 

hormonszubsztitúciós próbálkozás történt. A konjugált ösztrogének hatékonysága a 

serdülőkorban napjainkban vitatott. Egyesek jó terápiás effektust értek el transdermalis 

alkalmazásával, medroxyprogesteron-acetáttal kiegészítve (Creatsas és mtsai. 1994, Gulekli 

és mtsai. 1994), míg mások inkább az orális adagolásmódot részesítik előnyben, szintén 

medroxyprogesteron-acetáttal kombinálva (Emans és mtsai. 1990). Prior és mtsai. (1994) 

érdekes módon az önálló, ciklikusan adott medroxyprogesteron-acetát kezeléstől is jó terápiás 

hatást írtak le. Ulrich és mtsai. (1995) nagy dózisú ösztrogén-gesztagén parenteralis kezelés 

kiváló eredményeiről számolnak be. Legelterjedtebb az orális contraceptiv terápia, mert a 

serdülő lányok körében a cikluszavar rendezésével egyidejűleg fogamzásgátlási igény is 
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fellép. Ennek a csonttömeg gyarapodásra kifejtett kedvező terápiás effectusáról szintén 

beszámoltak már, továbbá nem elhanyagolható az előnyös pszichés hatása sem (Creatsas és 

mtsai. 1991, Kleerekoper és mtsai. 1991, Mehta 1993).  

A hormon szubsztitúció az amenorrhoeák kezelése során inkább az ovarialis 

dysgenesis különféle fajtáinak, illetve az irradiáció, vagy oophorectomia okozta hormonhiány 

terápiájában használatos. A hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely insufficientiája 

esetén, amely az amenorrhoeán és raromenorrhoeán kívül diszfunkcionális méhvérzésben is 

megnyilvánulhat, inkább az ovuláció-indukciós kezelés terjedt el (Borsos és mtsai. 1976, 

1983, Kanizsai és mtsai. 1996, Kubota és mtsai. 1992). A 13 kezelt serdülő leány esetében 

elvégzett hormonszint analízisek szintén a hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely 

elégtelen működését igazolták, így eseteinkben is ezt a terápiát választottuk. A kezelés 

megkezdése előtt azonban a terhesség veszélyére, illetve annak elkerülése érdekében 

hangsúlyozottan felhívtuk a betegeink és a jelenlévő szülő figyelmét a nemi élettől való 

tartózkodásra, szükség esetén a barrier módszerrel való védekezési módokra. A 12 hónapos 

kezelés alatt terhesség nem fordult elő. Az ovuláció-indukciós kezelés eredményes volt. 

Betegeinknél a lumbális csonttömeg mértéke átlagosan magasabb értéket mutatott, mint a 

kontrollnak tekintett, a denzitometriás mérőkészülék nem, faj és kor szerint illesztett standard 

görbéjének egy év alatti növekedése. Eseteinkben átlagosan 7.7 %-os BMD gyarapodás 

értéket észleltünk, a standard görbe 4.3 %-os gyarapodási üteméhez képest. Az irodalomban a 

hormonszubsztitúciós kezelés hatására ehhez hasonló 6 %-os (Creatsas és mtsai. 1994), ennél 

jobb 18 %-os (Ulrich és mtsai. 1995), de gyengébb 3.7 %-os (Prior és mtsai. 1994) 

eredményről is beszámoltak. 

Az ovuláció-indukciós kezeléssel elért terápiás eredményeink alapján úgy gondoljuk, 

hogy a hormonpótló kezelés mellett - elsősorban a hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely 
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elégtelen működése esetén - a kellő körültekintéssel végzett clomiphen-citrat kezelésnek is 

megvan a létjogosultsága.  

 

 

c, Összefüggés a serdülőkori secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea és a 

menopauzális osteoporosis között 

 

 A csúcs csonttömeg kialakulását számos tényező kedvezőtlenül befolyásolja, így a 

táplálék alacsony kalcium tartalma (Lloyd és mtsai. 1993), a túlzott testmozgás (White és 

Hergenroeder 1990, Young és mtsai. 1994), testsúly (Poet és mtsai. 1993). Csökkent PBM-t 

észleltek néhány betegség [Turner szindróma (Shone és mtsai. 1982), coeliakia (Szathmári és 

mtsai. 1997)] kapcsán, illetve több betegség gyógykezelése [pubertas praecox (Saggese és 

mtsai. 1993) vagy endometriosis (Surrey és Judd 1992) GnRH analóg kezelése] után. Ezeknél 

az ok bizonyára a serdülőkorban, illetve a fiatal felnőttkorban létrejött ösztrogén hiány. 

Azonban a csökkent vagy a normál tartomány alsó határán lévő ösztrogén szint, kevésbé 

látványos tünetek mellett, azaz „csak" serdülőkori raromenorrhoeát, secundaer amenorrhoeát 

okozva szintén osteopeniához, ritkább esetben osteoporosishoz vezethet (lásd.: korábbi 

fejezetek). Ez a PBM kialakulásában zavart okozva hajlamosíthat a postmenopauzális 

osteoporosis súlyosabb fokú manifesztációjára. A kérdést prospektív, nyomon követéses 

tanulmánnyal megközelíteni rendkívül nehéz (ha nem lehetetlen), hiszen annak értékeléséhez 

kb. 25-35 évnek kellene eltelni. Ezért próbáltunk retrospektív kérdőíves felméréssel választ 

kapni arra, hogy van-e szerepe a serdülőkori raromenorrhoeának a postmenopauzális 

osteoporosis kialakulásában? Tisztában vagyunk vele, hogy a kérdőívre adott válaszok az 

eltelt hosszú évek homálya által kissé torzítottak, melyet igyekeztünk a viszonylag nagy 

esetszámmal korrigálni. Nagyszámú beteg megkérdezését tette szükségessé az is, hogy a 
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serdülőkori, 16-18 év között megfigyelhető raromenorrhoea és secundaer amenorrhoea a 

populációnak csak mintegy 5-10 %-ában fordul elő (McGee 1997, Bachmann  és Kemmann 

1982).   

 A menopauza, ill. postmenopauza éveiben lévő nőbetegeink között a lumbális gerinc 

"T-score" értéke alapján 30.1 %-ban észleltünk osteoporosist, - 2.5 SD alatti BMD értékkel. 

Ez a nemzetközi irodalomban szereplő 30-60 % (Center és Eisman 1997, Scheidt és mtsai. 

1998) alsó határának felel meg, amit betegeink viszonylag fiatal életkora (40-55 év) 

magyaráz. Az osteoporotikus és a csontritkulást nem mutató betegcsoportban az átlagéletkor 

megegyezett. Ez lényeges, mivel idősebb korú populációban gyakoribb a súlyosabb fokú 

csontritkulás. A menarche jelentkezésében nem volt különbség az osteoporotikus és a normál 

csoport között. Az első menstruáció ideje, hacsak nem extrém későn következik be, nem 

befolyásolja a PBM értékét, a későbbi menopauzális osteoporosis súlyosságát. Ez a 

megfigyelésünk ellentétes Cooper és Sandler (1997) közleményével, akik az első menstruáció 

késői jelentkezése és az időskori csonttörések előfordulási gyakorisága között lineáris 

összefüggést találtak. Ismert, hogy a súlyosabb fokú osteoporosisban szenvedők menopauza 

időpontja korábban következik be, azonban a két betegcsoport között ebből a szempontból is 

csak igen kis különbség mutatkozott. Magyarázatul betegeink fiatal életkora szolgál: a 

menopauza óta eltelt rövid idő nem volt "elegendő" a súlyosabb fokú osteoporosis 

kialakulásához.  

 A menstruációs ciklus serdülőkori rendszerességét figyelembe véve az átlagnál (30.1 

%) 12 %-kal magasabb arányban (42.1 %) észlelhettünk menopauzális osteoporosist a 

secundaer amenorrhoeáról beszámoló csoportban, mely statisztikailag szignifikánsnak 

bizonyult. Ezt a különbséget a csak raromenorrhoeát mutató betegekben megfigyelni nem 

lehetett. A fentiek alapján a 16-18 éves korban észlelhető súlyosabb fokú negatív 

menstruációs cikluszavar, feltehetően a kialakulóban lévő PBM-t csökkentő hatása révén 
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hajlamosíthat a súlyosabb fokú menopauzális osteoporosis kialakulására. Serdülőkori 

polymenorrhoeás (21 napnál gyakoribb ciklusok) csoportban jelentkező alacsonyabb 

menopauzális osteoporosis gyakoriság feltehetően nem a gyakori ciklusok protektív szerepét 

támasztja alá, véleményünk szerint inkább az alacsony esetszám által befolyásolt adat.  

 Összevetettük a menopauzális osteoporosis előfordulási gyakoriságát a felnőttkori 

ciklus szabályosságával is, de itt a raromenorrhoea, amenorrhoea etiológiai szerepét igazolni 

nem tudtuk. Ennek oka egyrészt az alacsony esetszám (ritka a felnőttkorban a tartós 

raromenorrhoea, illetve secundaer amenorrhoea – ez nálunk is csak 43 illetve 15 betegben 

fordult elő), másrészt a felnőttkori tartós cikluszavar oka nem annyira az ösztrogén hiány, 

hanem a hypothalamus-hypophysis-ovárium tengely funkciózavara miatt létrejövő ovuláció 

elmaradás, és a következményes, normálisnál kifejezettebb, "unopposed" ösztrogén hatás, 

esetleg endometrium hyperplasiával. 

 Ismert a túlfokozott fizikai aktivitás (sport - atlétika [White és Hergenroeder 1990], 

valamint balett [Young és mtsai. 1994]) serdülőkori amenorrhoeát kiváltó hatása, mely az 

ösztrogén hiány miatt serdülőkori osteoporosist, ill. osteopeniát eredményez. Retrospektív 

felmérésünk során kíváncsiak voltunk, hogy vajon azok körében, akik emlékeik szerint 

aktívan sportoltak többször fordul-e elő a változó kori csontritkulás. Anyagunkban is a volt 

sportolók körében az átlagnál gyakoribb volt (4.8 %-kal) az osteoporosis. Ez érthető lenne, ha 

túlfokozott sporttevékenység állt volna a háttérben. Azonban a megkérdezett betegeink 

esetében a viszonylag nagy számban előforduló „sportoló” nem versenyszerű edzést, hanem 

csak „műkedvelő” mozgást végzett, mely hasznos a csontépülés szempontjából (Sambrook és 

Naganathan 1997). Puntila és mtsai. (1997) adatai szerint ugyanakkor a serdülőkori fizikai 

aktivitás véd a későbbi életszakaszban kialakuló osteoporosis ellen. A fokozott testmozgást 

végzőknél általunk gyakrabban észlelt osteoporosis arra hívja fel a figyelmet, hogy ezeknél a 
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betegeinknél a fizikai aktivitás (sport) sem volt elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza az 

ösztrogén hiány csontsűrűségre kifejtett negatív hatását. 

 A túlzott fogyókúra (Jones és mtsai. 1985), anorexia nervosa (Poet és mtsai. 1993) 

szintén etiológiai tényező a serdülőkori vérzészavarok, ösztrogén hiány, osteopenia ill. 

osteoporosis kialakulásában. Az általunk vizsgáltak körében összefüggést találtunk a 

fiatalkori testsúly, és a postmenopauzális osteoporosis között: az akkoriban soványak körében 

szignifikánsan, 12.1 %-kal gyakoribb az osteoporosis. A felméréseink azt sugallják, hogy 

serdülő korban kövérekben később kisebb lenne a csontritkulás előfordulási gyakorisága, de 

ezt megkérdőjelezi az alacsony esetszám. Az obesitas protektív szerepét ugyanakkor esetleg 

igazolni lehetne a fokozott testsúly mellett gyakran kialakuló hyperösztrogenizmussal.  

 Felmérésünkben 6.5 %-kal gyakrabban fordult elő postmenopauzális osteoporosis 

azoknál, akik elmondásuk szerint nehezen estek teherbe. Az irodalomban ilyen adatot nem 

találtunk. A sterilitás diagnózist retrospektív módon nem helyes felállítani, és a "nehezen 

teherbeesés" hátterében számos tényező állhat. Ismert ugyanakkor, hogy a sterilitás 20-25 %-

áért az ovuláció hiány a felelős, mely összefügghet a korábbi, serdülőkori raromenorrhoeával, 

secundaer amenorrhoeával. Ezért a kérdésre adott igen válasz serdülőkori ösztrogén hiányra 

és következményes fiatalkori csökkent PBM-re utalhat, amely a postmenopauzális 

osteoporosis gyakoribb kialakulásához vezethet.  

 Hasonló retrospektív tanulmánnyal az irodalomban csekély számban találkoztunk 

(Cooper és Sandler 1997, Puntila és mtsai. 1997). Felmérésünk eredményei alapján nem lehet 

figyelmen kívül hagyni azt a tendenciózus jelleget, hogy a serdülőkorban észlelhető 

raromenorrhoea illetve secundaer amenorrhoea kedvezőtlenül befolyásolja a csúcs 

csonttömeg kialakulását, és ezáltal hajlamosít a fokozott postmenopauzális osteoporosisra. A 

két kórkép - serdülőkori raromenorrhoea vagy secundaer amenorrhoea valamint a 
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postmenopauzális osteoporosis - közötti összefüggés megfigyelésére további vizsgálatokra 

van szükség.  

 

 

3. Hüvelyi ultrahang vizsgálófej alkalmazása laparoszkóppal asszisztált Vecchietti műtét 

során 

 

 MRKH szindróma - hüvely (valamint méh) agenesia - diagnózisának törvényszerű 

vonzata a hüvelyképző műtét, mint terápiás lehetőség felvetődése. A beavatkozások során a 

választott műtéti típustól függetlenül viszonylag magas a környező szervek sérülésének, a 

komplikációk előfordulásának veszélye. A fő gondot az képezi, hogy a hólyag és a rectum 

közötti kötőszövetes rés (mely a leendő neovagina helye) igen szűk, ezáltal nagyon könnyen 

fordulhat elő e két szomszédos szerv sérülése. Az amúgy is alacsony esetszámú irodalomban 

csak igen kevés közlemény számol be a műtétek során okozott iatrogén sérülésekről. McIndoe 

típusú műtéti eljárás kapcsán néhányan vesico-vaginalis fisztuláról (Farber és Mitchell 1978, 

Franz 1996, McIndo és Banister 1994, Lappöhn 1995), míg mások recto-vaginalis fisztula 

kialakulásáról (Buss és Lee 1989 , deSouza és mtsai. 1989) számolnak be. A magyar Kun 

sebészprofesszor által kifejlesztett, és róla „Kun féle colocolpopoesis”-nek (sigma 

transzplantátum útján kialakított neovagina) elnevezett műtéti eljárás során (Győry és mtsai. 

1971) szintén magas a veszélye a rectum (Freundt és mtsai. 1992) és a hólyag sérülésének 

(Franz 1996). Vecchietti (1979) szintén új műtéti eljárást fejlesztet ki, ennek kapcsán egy 

rectum és egy hólyag laesióról számol be (Vecchietti 1980). Borruto (1992) áttekintette 

Vecchietti operatív beavatkozásainak szövődményeit, és szintén csak a fenti két sérülésről 

tesz említést. Popp és Ghirardini (1992), illetve ugyan ebben az évben Gauwerky és mtsai. 

(1992) – mindketten Németországból – elsőként számoltak be a Vecchietti műtét 
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laparoszkópos módosításáról, melyet a következő években e műtéti módosításról szóló nagy 

számú közlemény követett (Cooper és mtsai. 1996, Fedele és mtsai. 1994, Gauwerky és mtsai. 

1993, Keckstein és mtsai 1995, Popp és mtsai. 1993). Ezek közül mindössze egy ír le 

endoszkóppal asszisztált Vecchietti műtéti eljárás közben keletkezett hólyagsérülést. A 

komplikációk valós előfordulási aránya ennél feltehetően jóval magasabb. Hazánkban a 

Debreceni Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának Szülészeti és 

Nőgyógyászati Klinikáján, a Borsos professzor által vezetett munkacsoport rendelkezik a 

legnagyobb hagyománnyal és több évtizedes tapasztalattal a hüvelyképző műtétek terén, ahol 

több éve a laparoszkóppal asszisztált Vecchietti műtéti típust alkalmazzák (Borsos és mtsai. 

1996, Borsos 2001, Major és mtsai. 1997). Az országban másodikként intézetünkben 

próbálkoztunk e műtéti eljárással, melyre feljogosított, hogy klinikánk hazánkban az egyik 

legrégebbi, mintegy 17 éves endoszkópos múltra visszatekintő intézet, továbbá az, hogy az 

operatőrök több európai, a hüvelyképzéssel foglalkozó centrumban voltak tanulmányúton. 

Első betegünk műtéti beavatkozása sajnos kettős szövődménnyel (hólyag, majd 

végbélsérüléssel) járt, melyekből azonban a beteg szerencsésen felépült. Ezt követően 4 újabb 

sikeres beavatkozást végeztünk. Mindez felhívja a figyelmet, hogy a hüvelyképző műtét – 

bármely technikával is történjen – csak jól felkészült, speciális centrumokban, lehetőleg 

viszonylag „magas” évenkénti esetszám esetén végezhető. Így hazánkban is – a fejlett nyugati 

országokhoz hasonlóan – csak 2-3, a hüvelyképző műtét elvégzésére specializálódott központ 

létrehozása lehet a cél.  

 Több erőfeszítés történt annak érdekében, hogy a műtéttechnika csiszolása útján 

csökkentsék az intraoperatív iatrogén sérülések előfordulási gyakoriságát, Vecchietti műtéti 

eljárás során is (Bloechle és mtsai. 1996). Az eredeti leírás szerint a hólyag és a rectum 

közötti kötőszövetes rés műtéti dissectióját végezték, mely megemelte a környező szervek 

sérülésének veszélyét. Egyes szerzők e műtéti preparálást laparoszkópos kontroll mellett 
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felülről a peritoneum felől kezdték (Gauwerky és mtsai. 1993, Veronikis és mtsai. 1997). 

Ugyanez alulról a gát felől is elvégezhető direkt szemkontrollal (Gauwerky és mtsai 1992). 

Popp és mtsai (1993) hiszteroszkópot használtak a gát felől e célra. Az utóbbi évek 

közleményei (Fedele és mtsai. 1996) alapján nem szükséges ezt a dissectiót elvégezni; az 

oliva a felfelé hatolás során lassan és passzívan kialakítja a megfelelő rést a neovagina 

számára a laza kötőszöveti spatiumban, „óvatosan” elterelve az útból a rectumot és a 

hólyagot. 

 A sérülést leggyakrabban a húzófonalak gát felől történő felvezetése során idézzük 

elő, még abban az esetben is, ha nem preparáljuk ki élesen a rést a rectum és a hólyag között. 

Egyes szerzők nem két húzófonalat használnak, ahogy azt az eredeti műtéti leírásban 

Vecchietti közölte (Vecchietti 1979), és amelyet a legtöbb a laparoszkópos eljárás során is 

alkalmaznak (Fedele és mtsai. 1994, Freundt és mtsai 1992, Gauwerky és mtsai. 1992, 1993, 

Popp és Ghirardini 1992, Veronikis és mtsai. 1997), hanem csak egy húzófonalat vezetnek fel 

a leendő neovagina virtuális tengelyén keresztül a peritoneum felé (Borsos 2001, Popp és 

mtsai. 1993). Ezzel is csökkenteni akarják a hólyag és a rectum sérülésének veszélyét. Mi két 

húzófonál alkalmazását tartjuk célszerűnek, melyet egy, relatíve vastag (14 G-s) punkciós tű 

felvezetésével, egy „felszúrás” útján juttatunk a megfelelő helyre. Ezen át mindkét fonalat a 

hasüregbe lehet vezetni, ílymódon egyszeri „felhatolással” jelentősen csökken a hólyag, 

illetve rectum sérülés veszélye. A két húzófonal előnye az eggyel szemben, hogy a képződött 

neovagina két oldalra egyformán ható húzóerő hatására a középvonalban alakul ki. Az egy 

húzófonal az olivát kissé oldalra, az egyik processus spinosus anterior superior ossis ilei felé 

húzhatja el, így ezáltal a neovagina tengelye nem sagittalis, hanem esetleg ferde lesz.  

 Több szerző cisztoszkópiát használ rutinszerűen a műtét során, mellyel intraoperatív 

módon ellenőrzik a hólyag integritását (Fedele és mtsai. 1994, 1996, Gauwerky és mtsai. 

1992, 1993, Veronikis és mtsai. 1997). Mások transabdominalis ultrahang transzducer 
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alkalmazásával próbálják a rectum és a hólyag közötti rést láthatóvá tenni (Busacca és mtsai. 

1996, Giacalone és mtsai. 1999). (A rectum sérülésének veszélye minimálissá tehető, ha 

középső ujjunkat a húzófonál felvezetésekor a rectumba helyezzük, és azt ezáltal a sacrum 

felé transzlokáljuk.) Az általunk bevezetett újítás során elsőként alkalmaztuk a rectum és a 

hólyag közötti kötőszövetes rés „ábrázolására, láthatóvá tételére” a hüvelyi ultrahang 

transzducert, miután a hólyagot 200 ml fiziológiás konyhasó oldattal feltöltöttük. Az 

introitushoz helyezett, és cranial felé nyomott transzducer, sérülés okozása nélkül a megfelelő 

helyre, a leendő vagina helyére kerül, közben a symphysis felé translokálja a hólyagot. A 

punkciós tű ezáltal biztonságosan, a sérülés veszélye nélkül felvezethető az ultrahang 

transzducerre helyezett célzókészülék segítségével. A tű felhatolása az ultrahang készülék 

képernyőjén megjelenő, irány kijelölő vezető pontok segítségével jól látható.  

 Első betegünk műtéti beavatkozása során recto-neovaginalis sérülés alakult ki, mivel a 

neovagina distalis része - az oliva felfelé hatolásával - beszűkült. Emellett az oliva alatt 

rövidre vágott húzófonalakat is nehéz volt megtalálni, megfogni. Mindezek az oliva 

eltávolítását megnehezítették. Ezt elkerülendő későbbi 3 műtétünk során mintegy 10 cm 

hosszúságú húzófonalat hagytunk az oliva alatt, melynek segítségével az könnyen, a sérülés 

veszélye nélkül eltávolítható volt. A distalis hüvelyszakasz beszűkülésének elkerülése 

céljából Pelzer és Graf (1989, 1990) fejlesztettek ki egy szegmentált fantomot, melynek 

használata széles körben elterjedt (Borruto 1992, Borsos 2001). Ezt sikerült beszereznünk, így 

legutóbbi műtéti beavatkozásunkat már ennek alkalmazásával végeztük el. A fantom 2 cm 

átmérőjű, és 5 db egyenként 2 cm hosszúságú, összecsavarható „egységekből áll”, melyeket 

az első rész felhatolása után egyenként csavarozunk egymás alá, ezáltal az végig kitölti a 

neovaginát, megakadályozva az alsó szakasz beszűkülését. 

 Véleményünk szerint a Vecchietti módszer napjaink egyik legjobb műtéti eljárása, 

mely kiváló anatómiai és funkcionális eredményt biztosít (Hanzal és mtsai. 1991, Janish és 
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mtsai. 1984). Ezt 5 esetünk műtéti eredményei megerősítik. Úgy gondoljuk azonban, hogy 

más műtéti eljárásoknak is van még létjogosultságuk (pl.: McIndoe technika, vagy a sigma-

colon vaginoplastica). A hüvelyi ultrahang transzducer alkalmazása laparoszkóppal asszisztált 

Vecchietti műtét során minden bizonnyal segítségünkre van a nem kívánt műtéti 

szövődmények csökkentésében. Messzemenő következtetéseket valós klinikai hasznáról csak 

az esetszám növelésével, és remélhetőleg a szövődmények csökkenésével vonhatunk le. Úgy 

gondoljuk, az a legjobb műtéti eljárás, melyet limitált számú operatív centrumokban, 

megfelelő rutinnal, jól képzett szakemberek végeznek.  



V I .  V É G S Ő  K Ö V E T K E Z T E T É S E K  
 

1. Igazoltuk, hogy a serdülő, 16-18 éves leányok primer amenorrhoea, secundaer 

amenorrhoea vagy raromenorrhoea megbetegedésében is gyors és exact diagnózishoz 

lehet jutni az egyszeri komplex hormonális státusz felvétel segítségével (gondos 

anamnézis-felvétellel, általános fizikális és nőgyógyászati vizsgálattal kiegészítve). A 

leggyakoribb, vérzészavart okozó funkcionális etiológiai tényezőkre fény deríthető, 

melyek a hyperprolactinaemia, a PCO-szindróma, az ovarialis insufficientia és a 

hypothalamo-hypophysealis diszfunkció lehetnek. 

2. Rámutattunk arra is, hogy a serdülőkori primer vagy secundaer amenorrhoea, illetve 

raromenorrhoea kialakulásában nem csak az általunk is észlelt alacsonyabb SHBG szint 

játszhat szerepet, hanem a pubertális változások létrejöttében szerepet játszó, az “endogen 

pubertális óra” működésének beindulását előidéző tesztoszteron hormonkoncentráció 

emelkedés kórosan magas szinten való tartós perzisztálása is.  

3. Nem tudtuk igazolni a neurotranszmitterek perifériás szintjét vizsgálva azt a mások által 

feltételezett patomechanizmust, amely szerint a menstruációs ciklus szabályozásában a 

noradrenalinnak serkentő, a dopaminnak pedig gátló szerepe lenne. Eredményeink 

azonban alátámasztották a szerotonin gátló hatását és annak etiológiai szerepét serdülőkori 

amenorrhoeában vagy raromenorhoeában. 

4. Felhívtuk a figyelmet, hogy nemcsak a serdülőkori secundaer, hanem a primer 

amenorrhoea előidéző oka is gyakran a PCO-szindróma lehet, melynek terápiája jó 

prognózissal megoldható az ismert bromocriptin, illetve clomiphen-citrat kezeléssel. 

5. Bizonyítottuk, hogy a secundaer amenorrhoea, raromenorrhoea hátterében gyakran 

észlelhető hyperprolactinaemia, mely lehet izolált, de társulhat más endokrin 

funkciózavarhoz is: ovarialis insufficientiához, hypothalamo-hypophysealis 
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diszfunkcióhoz, PCO-szindrómához. Az amenorrhoea illetve raromenorrhoea kezelésének 

sikerességét, valamint a relapszusok gyakoriságát az esetlegesen társuló kórkép nagyban 

befolyásolja.  

6. Felhívtuk a figyelmet esetismertetésünkkel arra, hogy a serdülőkori amenorrhoea 

hátterében álló PCO-szindróma, és annak kezelésében használt bromocriptin terápia 

szerepet játszhat az endometrium carcinoma kialakulásában. 

7. Rámutattunk 19 esetünk kapcsán, hogy a hypothalamo-hypophyseo-ovarialis diszfunkció 

talaján kialakuló serdülőkori secundaer amenorrhoea, illetve raromenorrhoea 

osteopeniához vezethet.  

8. Bizonyítottuk, hogy a serdülőkori secundaer amenorrhoea illetve raromenorrhoea esetén 

észlelt osteopenia patogenezisében döntő szerepe van az ösztrogén hiánynak, melyet a 

BMI és a BMD közötti lineáris regresszió igazolt.  

9. Igazolni tudtuk denzitometriás vizsgálatokkal, hogy a serdülőkori secundaer amenorrhoea 

és raromenorrhoea okozta csontdenzitás csökkenés szignifikánsan javulhat egy évig tartó 

ovuláció indukciós (clomiphen-citrat) kezeléssel. 

10. Rámutattunk kérdőíves felmérésünk segítségével, hogy az anamnesztikus serdülőkori 

amenorrhoea és raromenorrhoea, valamint a postmenopauzális osteoporosis között 

összefüggés mutatkozik: a serdülőkorban negatív irányú vérzészavarban szenvedők 

körében gyakoribb és súlyosabb a postmenopauzális osteoporosis.  

11. Bevezettük - hazánkban másodikként - egy speciális primer amenorrhoea, a MRKH-

szindróma egy fajta műtéti kezelését, a laparoszkóppal asszisztált Vecchietti műtétet, 

amelyet 5 betegnél sikerrel alkalmaztunk.  

12. Kidolgoztunk 2 műtéttechnikai módosítást, melyekkel csökkenthetők a Vecchietti műtét 

esetleges szövődményei: egyrészt a hüvelyi ultrahang transzducer introitus elé való 

helyezésével láthatóvá tehető a vesico-rectalis spacium; másrészt mindkét húzófonal egy 
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fonalfelvezető tűn való feljuttatásával a hólyag és a rectum sérülésének veszélye 

redukálható.    
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Táblázatok és ábrák 
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I. táblázat 

 
 

Raromenorrhoea és secundaer amenorrhoea miatt vizsgált serdülő lányok 

anamnestikus, szomatometriás és a klinikai vizsgálatok során észlelt paraméterei 

 
 
 

 
PCO-

szindróma 
(n=74) 

Hyper- 
prolactinae- 

mia 
(n=68) 

Ovarialis 
elégtelenség 

(n=12) 

Hypothalamo-
hypophysealis 

diszfunkció 
(n=42) 

Kontroll 
(n=15) 

Életkor 
 (év) 16.9 ± 1.3 17.2 ± 1.1 17.4 ± 1.3 16.8 ± 1.0 16.8 ± 1.1 

Menarche ideje 
(éves kor) 13.6 ± 1.1 13.2 ± 1.2 14.1 ± 1.0 14.0 ± 1.4 12.9 ± 1.1 

Menarche óta 
eltelt idő (év) 3.3 ± 1.1 4.0 ± 1.0 3.3 ± 1.2 2.8 ± 1.1 3.9 ± 1.1 

Testmagasság 
(cm) 166.9 ± 1.8  169.5 ± 9.7 171.6 ± 12.7 165.8 ± 8.0 171.6 ± 8.9

Testsúly 
(kg) 55.5 ± 7.3 61.7 ± 10.4 58.1 ± 6.0 60.9 ± 12.7 61.6 ± 9.1 

BMI 
(kg/m2) 20.2 ± 2.4 21.6 ± 3.1 22.5 ± 2.9 20.5 ± 3.5 23.0 ± 4.1 

Ciklusok hossza 
(nap) 87.2 ± 24.1● 102.5 ± 35.3 ● 115.8 ± 41.0 ● 133.0 ± 41.6 ● 29.7 ± 1.2 

Axilla 2.9 ± 0.6 3.1 ± 0.4 3.0 ± 0.3 2.6 ± 0.4 3.3 ± 0.4 

Pubes 3.2 ± 0.4 2.8 ± 0.3 3.1 ± 0.4 3.0 ± 0.3 3.1 ± 0.4 

Emlők 3.2 ± 0.2 3.0 ± 0.2 2.8 ± 0.2 3.3 ± 0.3 3.5 ± 0.3 

Pubertális 
fejlettség 

foka 
(Borsos 

féle score 
0-4) Uterus 3.0 ± 0.3 3.3 ± 0.4 2.4 ± 0.2 ● 3.1 ± 0.4 3.4 ± 0.3 

Uterus mérete 
ultrahang 

vizsgálattal (cm) 
5.2 ± 1.1 4.8 ± 1.2 3.4 ± 1.3 ● 4.7 ± 0.9 6.1 ± 1.5 

Acne 
(db, %) 33    45 % ● 23    33 % ● 2    16 % 12    28 % ● 2    13 % 

Hirsutismus 
(db, %) 59    80 % ● 18    26 % ● 1    8 % 9    21 % ● 2    13 % 

 
 

A jel: ● szignifikáns eltérést jelez (p < 0.05).  
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II. táblázat 

 

Raromenorrhoea és secundaer amenorrhoea miatt vizsgált serdülő lányok 

szérum hormon paraméterei 

 

 
 

 
Átlag ± SD; * - p < 0.05  

 

 
 

 FSH 
(IU/l) 

LH 
(IU/l) 

LH/FSH Prolaktin 
mIU/l 

Ösztradiol 
pM/l 

Progeszte-
ron 

nM/l 

Tesztoszte-
ron 

nM/l 

SHBG 
nM/l 

PCO-szindróma 
(n = 74, 37.7 %) 5.3 ± 2.1 18.7 ± 7.1 * 3.6 ± 0.9 * 652 ± 137 * 668 ± 189 * 6.1 ± 2.3 3.5 ± 1.1 * 40.7 ± 21.8 * 

Hyper- 
prolactinaemia 
(n = 68, 34.7 %) 

8.0 ± 3.6 10.6 ± 4.7 1.5 ± 0.6 502 ± 98 * 332 ± 87 2.9 ± 0.6 4.8 ± 1.8 * 42.0 ± 19.6 * 

Ovarialis 
elégtelenség  

(n = 12, 6.1 %) 
12.3 ± 4.7 * 21.2 ± 9.8 * 1.9 ± 0.6 320 ± 87 57 ± 27 * 1.2 ± 0.4 3.1 ± 0.7 45.6 ± 19.9 

Hypothalamo-
hypophy- 

sealis diszfunkció 
 (n = 42, 21.4 %) 

2.3 ± 0.9 * 3.7 ± 1.4 * 1.9 ± 0.8 250 ± 68 107 ± 38 0.8 ± 0.2 2.1 ± 0.9 38.7 ± 15.2 * 

Kontroll 
(n = 15) 7.9 ± 3.2 9.7 ± 3.9 1.7 ± 0.5 213 ± 55 298 ± 79 3.7 ± 1.1 1.9 ± 0.6 52.7 ± 21.7 

Normál 
tartomány 1 - 9 1 – 12 < 2.5 50 - 350 50 - 400 0.4 - 12.0 0.3 – 2.5 50 – 60 
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III. táblázat 
 

Primer amenorrhoea miatt vizsgált serdülő lányok anamnesticus, szomatometriás és a 

klinikai vizsgálatok során észlelt paraméterei 

 

 
PCO-

szindróma 
(n=8) 

Hyper- 
prolactinae- 

mia 
(n=6) 

Ovarialis 
elégtelenség 

(n=5) 

Hypothalamo-
hypophysealis 

diszfunkció 
(n=20) 

Kontroll 
(n=15) 

Turner 
szindróma 

(n=4) 

Tiszta gonád 
dysgenesis 

(n=2) 

Életkor 
 (év) 16.8 ± 1.4 17.0 ± 1.2 16.8 ± 1.0 17.6 ± 1.2 16.8 ± 1.1 16.1 ± 0.7 17.2 ± 1.2 

Testmagasság  
(cm) 171.9 ± 11.5  173.5 ± 13.3 165.6 ± 10.5 163.8 ± 9.7 171.6 ± 8.9 156.5 ±9.7 160.9 ± 6.9 

Testsúly 
(kg) 59.0 ± 8.1 66.9 ± 6.9 56.7 ± 8.9 65.6 ± 10.5 61.6 ± 9.1 54.3 ± 5.3 58.8 ± 4,2 

BMI 
(kg/m2) 

21.5 ± 3.1 23.4 ± 3.4 23.9 ± 3.4 19.6 ± 2.0 23.0 ± 4.1 24.4 ± 2.1 23.5 ± 1.1 

Axilla 2.6 ± 0.4 3.3 ± 0.6 2.9 ± 0.4 2.7 ± 0.3 3.3 ± 0.4 2.1 ± 0.3 * 2.0 ± 0.1 * 

Pubes 3.0 ± 0.3 2.6 ± 0.2 3.5 ± 0.6 3.4 ± 0.1 3.1 ± 0.4 1.9 ± 0.1 * 1.6 ± 0.2 * 

Emlő
k 2.9 ± 0.3 3.5 ± 0.4 3.0 ± 0.3 3.5 ± 0.4 3.5 ± 0.3 2.2 ± 0,4 * 2.0 ± 0.1 * 

Pubertális 
fejlettség 

foka 
(Borsos 

féle score 
0-4) Uteru

s 2.4 ± 0.2 * 2.9 ± 0.3 2.2 ± 0.1 * 3.3 ± 0.2 3.4 ± 0.3 2.1 ± 0.3 * 1.6 ± 0.1 * 

Uterus mérete 
ultrahang 

vizsgálattal (cm) 
4.3 ± 1.4 * 5.3 ± 0.9 3.2 ± 0.8 * 3.4 ± 0.7 * 6.1 ± 1.5 3.3 ± 0.6 * 3.6 ± 0.2 * 

Acne 
(n, %) 5   62 % * 2    33 % * 1    20 % 7    35 % * 2    13 % 0 0 

Hirsutismus 
(n, %) 4    50 % * 2    33 % * 1   20 % 5    25 % * 2    13 % 0 0 

 
Átlag ± SD; * - p < 0.05 
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IV. táblázat 
 

Primer amenorrhoea miatt vizsgált serdülő lányok szérum hormon paraméterei 
 

 FSH 
(IU/l) 

LH 
(IU/l) 

LH/FSH Prolactin 
mIU/l 

Ösztradiol 
pM/l 

Progesz-
teron 
nM/l 

Tesztoszte-
ron 

nM/l 

SHBG 
nM/l 

PCO-szindróma 
(n = 8, 17.7 %) 5.1 ± 1.8 26.8 ± 6.2 * 5.2 ± 2.1 * 465 ± 97 207 ± 184 2.7 ± 1.1 3.3 ± 1.4 * 38.2 ± 13.7 

*  

Hyper-
prolactinaemia 
(n = 6, 13.3 %) 

7.6 ± 2.1 5.3 ± 1.7  0.8 ± 0.4 965 ± 279 * 326 ± 98 1.6 ± 0.7 2.8 ± 1.2 44.6 ± 16.3 

Ovarialis 
elégtelenség  

(n = 5, 11.1 %) 
18.2 ± 6.5 * 24.5 ± 9.4 * 1.5 ± 0.6 229 ± 67 75 ± 28 * 0.7 ± 0.2 2.9 ± 1.1 42.7 ± 16.4 

Hypothalamo-
hypophy- 

sealis diszfunkció 
 (n = 20, 44.4 %) 

2.9 ± 0.8 * 2.9 ± 0.7 * 1.00 ± 0.2 126 ± 45 99 ± 23 * 0.5 ± 0.2 2.8 ± 0.9 36 ± 12.6 * 

Kontroll 
(n = 15) 7.9 ± 3.2 9.7 ± 3.9 1.7 ± 0.5 213 ± 55 298 ± 79 3.7 ± 1.1 1.9 ± 0.6 52.7 ± 21.7 

Normál 
tartomány 1 - 9 1 – 12 < 2.5 50 - 350 50 - 400 0.4 – 12.0 0.3 – 2.5 50 – 60 

Turner szindróma 
(n = 4, 8.8 % ) 51.3 ± 19.2 * 52.1 ± 15.4 * 0.9 ± 0.2 322 ± 79 67 ± 25 * 0.4 ± 0.1 2.8 + 1.0 49.3 ± 21.8 

Tiszta gonád 
dysgenesis 

( n = 2, 4.4 % ) 
44.3 ± 15.2 * 45.3 ± 13.9 * 1.07 ± 0.3 255 ± 63 72 ± 30 * 0.3 ± 0.1 1.6 ± 0.4 52.3 ± 19.4 

 

Átlag ± SD; * p < 0.05 
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V. táblázat 

 

Primer amenorrhoea hátterében álló PCO-szindrómával kezelt betegeink klinikai és 

laboratóriumi paraméterei 

 

 

 

Cl. = Clostilbegyt;    res.ov.= ovárium reszekció     Ösztr.+geszt.= ösztrogén + gesztagén 

szubsztitúciós terápia 

 

 

Es
et

ei
nk

 

Él
et

ko
r 

G
en

itá
lis

 
hy

po
pl

as
ia

 
H

yp
er

tri
ch

os
is

 +
 

H
irs

ut
is

m
us

 +
+ 

G
al

ac
to

rr
ho

ea
 

FS
H

 (I
U

/l)
 

LH
 (I

U
/l)

 

LH
/F

SH
 

Pr
ol

ak
tin

 (m
IU

/l)
 

Ö
sz

tra
di

ol
 (p

M
/l)

 

K
or

tiz
ol

 (n
M

/l)
 

17
-k

et
os

te
ro

id
 

ür
íté

s (
m

g/
na

p)
 

17
-h

yd
ro

xy
- 

ke
to

st
er

oi
d 

ür
íté

s (
m

g/
na

p)
 

Te
rá

pi
a 

1. J.K. 16 + ++ - 8.0 50.0 6.25 680 250 210 16.2 9.1 Cl.+ res.ov. 

2. H.E. 18 + - - 1.2 7.4 6.16 360 99 280 19.1 19.0 Ösztr.+geszt.

3. S.I. 17 + + - 4.4 40.0 9.09 520 117 155 11.3 14.6 Parlodel 

4. M.J. 18 + ++ - 4.2 5.8 1.38 288 140 310 5.9 10.7 Ösztr+geszt.+ 
laparoszkópia

5. K.Á. 16 - - + 2.0 9.2 4.60 522 320 200 8.6 12.3 Parlodel 

6. Gy.Zs. 17 + ++ - 5.6 34.0 6.07 310 290 180 8.6 5.6 Ösztr.+geszt.

7. D.Gy. 17 + ++ - 6.8 20.0 2.94 282 250 155 15.7 19.5 Parlodel+ Cl.

8. B.T. 16 - - + 8.8 48.0 5.45 760 190 135 4.2 9.8 Parlodel 

Normál értékek 1-9 1-12 < 2.5 50-
350 

50-
400 

80-
360 6-15 10-15  
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VI. táblázat 
 
 

Izolált bromocriptin, vagy bromocriptin és clomiphene-citrat kombinációs kezelés 

hatékonysága a secundaer amenorrhoeát és raromenorrhoeát előidéző, különböző 

etiológiájú csoportokban 

 
 
 

Bromocriptin kezelés sikeressége 

Önállóan Clomiphen-citráttal kombinálva
 
 

n % n % 

Izolált 
hyperprolactinaemia 
(n=30) 

25 83.3 28 93.3 

PCO-szindróma 
(n=36) 13 36.1 25 69.4 

Ovarialis 
insufficientia 
(n=28) 

5 17.0 8 28.5 

Hypothalamo-
hypophysealis 
diszfunkció (n=10) 

3 30.0 6 60.0 

 
 
 
 
 



83 

 
 
 
 
 

VII. táblázat 
 

Szérum ösztradiol, progeszteron és tesztoszteron szintek átlaga és az eredmények 

szórása izolált hyperprolactinaemiát, illetve egyéb társuló endokrin eltérést is tükröző 

csoportokban 

 
 
 

 Ösztradiol 
(pM/l) 

Progeszteron
(nM/l) 

Tesztoszteron 
(nM/l) 

Izolált hyperprolactinaemia 
(n=30) 235.5 ± 63.2 2.5 ±1.3 3.8 ± 1.1 

PCO-szindróma 
(n=36) 820.6 ± 56.2 5.4 ± 2.0 4.4 ± 0.6 

Ovarialis insufficientia 
(n=28) 54.7 ± 18.2 3.6 ± 1.9  4.2 ± 1.3 

Hypothalamo-hypophysealis 
diszfunkció (n=10) 117.1 ± 49.2 1.1 ± 0.7 3.6 ± 1.8 

Kontroll 298.8 ± 79.0 3.7 ± 1.1 1.9 ± 0.6 

Normál tartomány 50-500 0.4-12.0 0.3-3.0 

 
 

  Átlag ± SD; 
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VIII. táblázat 
 

 
Endometrium carcinomában szenvedő, bromocriptinnel kezelt polycystás ovárium 

szindrómás beteg szérum hormon értékei a klinikai nyomon követés során 

 
 

 FSH 
(IU/l) 

LH 
(IU/l) 

Progeszteron
(nM/l) 

Ösztradiol
(pM/l) 

Tesztoszteron
(nM/l) 

Prolaktin 
(mIU/l) 

Kortizol
(nM/l) 

LH/
FSH

1979.10.22. 6.6 18.0 2.03 --- 3.8 420 --- 2.72

1981.02.21. 5.5 11.0 2.18 --- --- 1560 168.0 2.0

1982.01.27. 3.8 22.0 2.38 812.3 --- 312 --- 5.79

1982.04.23. 5.8 18.0 1.05 613.5 3.9 608 180.0 3.1

1983.02.18. 16.5 24.0 0.25 --- --- 360 --- 1,45

1985.08.06. 31.7 22.0 28.0 435.1 3.6 400 --- 0.69

1986.05.19. 18.5 16.0 41.5 397.0 1.2 38.0 --- 0.86
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IX. táblázat 

Csontsűrűség vizsgálatban részt vett 19 leány klinikai paraméterei 

 
 

Betegek 
sorszáma 

 

Életkor 
( év ) 

 

Menarche 
( életév ) 

Amenorrhoe
a időtartama 

( hónap ) 

 

Testsúly 
( kg ) 

 

Testmagassá
g 

( cm ) 

Testtömeg- 
index, BMI 
( kg/m2 ) ٭ 

1.  16 13 5 45 155 19.13 
2. 16 13 2.5 64 170 22.15 
3. 17 14 4 55 170 19.03 
4. 16 13 10 50 153 19.09 
5. 18 13 2.5 54 164 20.08 
6. 17 13 3 54 163 20.32 
7. 18 12 9 53 167 19.17 
8. 17 15 4 55 165 19.51 
9. 17 15 3 64 173 21.38 
10. 16 15 12 58 161 19.72 
11. 17 13 4 63 170 21.80 
12. 18 13 10 64 166 23.23 
13. 17 11 6 55 165 20.20 
14.  18 12 6 54 160 21.09 
15. 17 13 10 60 170 20.76 
16. 16 14 6 58 171 19.84 
17. 16 10 6 63 160 24.79 
18. 17 13 7 55 166 19.96 
19. 17 12 5 53 162 20.20 

Átlag 
szórás 

16.89 
± 0.74 

13.00 
± 1.29 

6.05 
± 2.89 

55.11 
± 7.34 

164.95 
± 5.53 

20.33 
± 2.13 

 
 
 Normál tartomány: 19 - 25 kg/m2 ٭
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X. táblázat 

  Csontsűrűség vizsgálaton részt vett 19 leány szérum hormon koncentrációi 

 

 

Betegek 
sorszáma 

 

Ösztradiol 
( pM/l ) 

Progesz-
teron 

(nM/l ) 

Tesztosz- 
teron 

( nM/l ) 

 

Prolaktin 
( mIU/l ) 

 

FSH 
(IU/l) 

 

LH 
(IU/l) 

 

LH/FSH 
arány 

1. 244 1.0 3.6 107 8.2 1.6 0.20 
2. 154 0.8 4.0 196 4.8 7.8 1.62 
3. 242 2.0 3.7 283 5.8 11.3 1.95 
4. 177 0.7 1.4 277 5.8 1,5 0.26 
5.  293 0.6 3.9 317 4.0 4.0 1.00 
6. 190 1.3 3.4 392 2.8 3.2 1.14 
7. 132 2.2 3.7 162 5.9 1.1 0.19 
8. 139 1.0 1.7 413 6.5 8.7 1.34 
9. 194 1.0 3.6 261 6.5 10.0 1.54 
10. 163 1.8 2.8 361 6.9 19.8 2.47 
11. 146 0.9 3.8 164 4.8 6.0 1.25 
12. 241 0.5 3.9 272 2.8 1.3 0.46 
13. 156 0.7 3.5 220 7.0 6.7 0.96 
14. 113 3.0 3,8 345 7.7 13.4 1.74 
15. 118 0.3 1.3 381 5.1 5.9 1.16 
16. 194 0.9 2.5 152 5.3 6.1 1.15 
17. 233 0.3 3.7 302 6.1 7.8 1.28 
18. 131 0.7 4.0 266 4.0 7.0 1.75 
19. 149 1.0 3.6 281 5.2 6.9 1.33 

Átlag 
szórás 

179.42 
± 50.61 

1.09 
± 0.70 

3.41 
± 1.07 

309.47 
± 189.06 

5.54 
± 1.48 

6.85 
± 4.65 

1.22 
± 0.66 

Normál 
tartomány 

 

100-1000 
 

 60 
 

 3.5 
 

 450 
 

 20 
 

 20 
 

 2.5 
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XI. táblázat 
 
 

Csontsűrűség vizsgálaton részt vett 19 leány szérum ion paraméterei 
 

 
Betegek 
sorszáma 

        

 
Kalcium, 

Ca++ 
( mM/l ) 

 
Foszfát, PO43-

( mMl/l ) 

 
Nátrium, 

Na+ 
( mM/l ) 

 
Kálium, K+ 

( mM/l ) 

 

Klór, Cl- 
( mM/l ) 

1. 2.31 1.50 141 4.0 96 
2. 2.55 1.45 142 4.5 99 
3. 2.48 1.49 143 3.6 100 
4. 2.37 1.37 142 3.7 95 
5. 2.49 1.27 139 3.9 96 
6. 2.45 1.01 140 4.1 100 
7. 2.17 1.49 142 4.6 97 
8. 2.53 1.49 149 4.3 101 
9. 2.64 1.47 145 4.4 97 
10. 2.65 1.41 143 4.0 99 
11. 2.52 1.50 144 3.6 97 
12. 2.23 1.44 138 3.8 97 
13. 2.64 1.48 143 3.8 95 
14.  2.58 1.48 142 3.8 98 
15. 2.40 1.48 146 4.3 99 
16. 2.39 1.38 144 4.1 99 
17. 2.50 1.41 145 3.9 94 
18. 2.59 1.32 143 4.0 96 
19. 2.40 1.47 1.39 3.7 98 

Átlag 
szórás 

2.48 
± 0.15 

1.46 
± 0.18 

142.63 
± 2.65 

4.01 
± 0.30 

97.37 
± 2.14 

Normál 
tartomány 

 

2.12 - 2.65 
 

1.0 - 1.5 
 

136 - 146 
 

3.5 - 5.0 
 

95 - 105 
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XII. táblázat 

Csontsűrűség vizsgálaton részt vett betegeink BMD értékei 

 
 

 
Betegek sorszáma 

 

Csontsűrűség, BMD  
( g/cm2 ) 

Százalék  
(100 % = 1.02 g/cm2 ) 

( % ) 
1. 0.867 85.0 
2. 0.95 93.1 
3. 0.86 84.3 
4. 0.77 75.5 
5. 1.077 105.6 
6. 0.871 85.4 
7. 0.873 85.6 
8. 0.84 82.6 
9. 0.91 89.2 
10. 0.89 87.3 
11. 0.95 93.1 
12. 0.86 84.3 
13. 0.81 79.4 
14. 0.99 97.1 
15. 0.90 88.2 
16. 0.98 96.1 
17. 1.095 107.4 
18. 0.80 78.4 
19. 0.90 88.2 

Átlag 
szórás 

0.905 
± 0.086 

88.72 
± 8.43 

Normál 
tartomány 

 

0.82 - 1.22 
 

80 - 120 
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XIII. táblázat 

 
 
Az osteoporosis előfordulási gyakorisága a perimenopauzában, valamint az átlagéletkor, 

menarche és a menopauza ideje a csontritkulást mutató és a nem osteoporoticus 

betegeink körében 

 
 
 

BETEGEK OSTEOPOROSIS NORMÁL 

A felmérésben részt 
vett betegek száma 635 191   30.1 % 444   69.9 % 

Életkor átlaga a kérdőív kitöltésekor (év) 47.7 ± 4.3 48.1 ± 4.9  

Menarche jelentkezésének átlaga (év) 12.7 ± 0.8 12.4 ± 0.6 

Menopauza jelentkezésének átlaga (év) 42.9 ± 2.9 44.1 ± 3.5 
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XIV. táblázat 
 
 

Az osteoporosis előfordulási gyakorisága a perimenopauzában, a menstruációs ciklus 

serdülőkorban és felnőttkorban megfigyelhető rendszeressége szerint 

 
 
   Esetszám      Osteoporosis          Normál 

 
Serdülőkori ciklus: 
 
 <  21 nap:             52            6   11.5 %  46    88.5 %        
 
 21-35 nap:      445  135   30.4 % 310   69.6 % 
 
 1-3 hónap:        81    26   32.1 %   55   67.9 %  
 
 > 3 hónap:        57    24   42.1 %  *   33   57.9 % 
                                                                                                                                              
 
 
Felnőttkori ciklus: 
 
 < 21 nap:        12       3    25.0 %     9   75.0 % 
 
 21-35 nap:      565  169    29.9 % 396   70.1 % 
 
 1-3 hónap:        43    14    32.6 %   29   67.4 % 

 
> 3 hónap:        15      5    33.3 %    10   66.6 % 

 
 
 
*- p < 0.05  
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XV. táblázat 

 
 

Az osteoporosis előfordulása a perimenopauzában, a serdülőkor idején 

aktív sportot űzők és nem sportolók között, a serdülőkori testsúly szerint, 

illetve azok körében, akik az anamnesticus adatok szerint nehezen estek 

teherbe 
 
 
      Esetszám        Osteoporosis  Normál 

 
Sportolt-e: 
 
 igen        66    23    34.9 %    43   65.1 % 
 
 nem      569  168    29.5 % 401   70.5 % 
 
 
 
Testsúly: 
 
 normál      517   155   30.0 % 362   70.0 % 
 
 sovány        71     30   42.2 % *    41   57.8 % 
 
 kövér        47       6   12.8 %    41   87.2 % 
 
 
 
Nehezen esett teherbe: 
 
 igen        93     34   36.6 %    59   63.4 % 
 
 nem      542   157   29.0 % 385   71.0 % 
 
 
 
* - p < 0.05 
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1. ábra. 
 
 

A szérum noradrenalin, dopamin és szerotonin koncentrációk a primer amenorrhoeás, 

secundaer amenorrhoeás illetve raromenorrhoeás, és a kontroll csoportban. (* - p < 0.05). 
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Primer amenorrhoea
Secundaer amenorrhoea és raromenorrhoea
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46.9 % 
53.1 % 

26.9 % 

9.6 % 

28.9 %

34.6 % 

Normál prolaktin 

Hyperprolactinaemia 

Hypothalamo 
Hypophysealis 

Izolált 
hyperprolactinaemia 

PCO 
-szindróma 

Ovarialis 
insufficientia 

A 

B

2. ábra. 
 

Hyperprolactinaemia előfordulásának gyakorisága raromenorrhoea és secundaer amenorrhoea 

panaszokkal jelentkező leányok esetén (A), valamint az emelkedett prolaktin szint mellé társuló 

egyéb etiológiai tényezők incidenciája (B). 



94 

 
 

 
 
 

3.ábra 
 
Jellemző prolaktin, FSH és LH/FSH értékek a secundaer amenorrhoeát vagy raromenorrhoeát 
okozó, különböző etiológiai csoportokban. (A vízszintes sávok a normál tartományt jelölik. ∗ 
- p < 0.05) 
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Betegek sorszáma 

      

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 
 0,72 0,82 0,92 1,02 1,12 
  - 2 SD - 1 SD  X + 1 SD 

 
Csontsűrűség, BMD ( g/cm2 ) 

 
4. ábra 

 
Csontsűrűség vizsgálaton részt vett 19 betegünk BMD értékeinek összesített ábrája. Az 
oszlopok a lumbális gerincről (L1-L4 átlag) nyert BMD értékek eltéréseit ábrázolják a 
vizsgáló készülék „software”-ében megadott, nem kor és faj szerinti normál átlagértékektől 
(X = 1.02 g/cm2). A kornak megfelelő normál tartomány (± 2 SD), a 0.82 g/cm2 és az 1.22 
g/cm2 közötti sávnak felel meg. 
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5. ábra. 

Normál csontsűrűséget tükröző, lumbális gerincről készült „DEXA” csontdenzitogram egyik 
vizsgált leánygyermekünk esetében.  
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6. ábra. 

Kifejezett csont-ásványianyag hiányt mutató betegünk lumbális gerincéről készült 
csontdenzitometriás eredmény. 
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Csontsűrűség 
(g/cm2) 

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

17 20 23 26
 

Testtömeg-index, BMI (kg/cm2) 
 
 

7. ábra 
 

A csontsűrűség (BMD, g/cm2) és a testtömeg-index (BMI, kg/m2) között fennálló lineáris 
korrelációt  mutató  értékek  egyenként,  és  az ezekre illesztett regressziós egyenes (r = 0.73, 
p < 0.05).     
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8. ábra 
 

Csökkent csontsűrűséget mutató 13 betegünk BMD T-score értékei (L1-L4 gerincen mérve) a 
kezelés előtt, és 12 cikluson át tartó Clostilbegyt® kezelés után. A csillagok az ebben az 
életkorban egy év alatt normális ütemű BMD érték emelkedésnél jelentősebb (szignifikáns) 
csontsűrűség gyarapodást reprezentálnak. 
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9. ábra. 

Egy éves Clostilbegyt® kezelés hatására legkifejezettebb csont-ásványianyag mennyiség 
gyarapodást mutató betegünk lumbális gerincről készült csontdenzitometriás vizsgálatának 
eredménye, táblázat és szemléltető diagram formájában. (A fenti grafikon részen a kezelés 
előtti, kiindulási érték is fel van tüntetve). 
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10. ábra. 

Egy éves Clostilbegyt® kezelés hatására legkifejezettebb csont-ásványianyag mennyiség 
gyarapodást mutató betegünk lumbális gerincről készült csontdenzitometriás vizsgálatának 
eredménye: a grafikonon a kezelés előtti és utáni érték van reprezentálva, alul a táblázatban a 
gyarapodás mértéke olvasható le. 
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T score % 

Ciklusok hossza (nap) 
 
 
 

11. ábra. 
 
Perimenopauzában lévő betegeink lumbális gerincszakaszán végzett csontdenzitometriás 
vizsgálati értékeinek (százalékban kifejezett “T score”) átlagai a menstruációs ciklus 
serdülőkorban észlelt rendszeressége szerint. 
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T score % 

           Ciklus hossza (nap) 
 

12. ábra. 
 

Perimenopauzában lévő betegeink lumbális gerincszakaszán végzett csontdenzitometriás 
vizsgálati értékeinek (százalékban kifejezett “T score”) átlagai a menstruációs ciklus 
felnőttkorban észlelt rendszeressége szerint. 
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13. ábra. 
 

Műtét közben készült fényképfelvétel és sematikus rajz a hüvelyi introitus elé helyezett 
vaginalis  ultrahang transzducerről. 
 
 



105 

Hóly
ag Re

ctu
m

1 cm

 
 
 

14. ábra. 
 

A vaginalis introitus elé helyezett hüvelyi transzducerrel képezett ultrahangos kép és annak 
sematikus rajza. Jól látható a húgyhólyag, a rectum és a kettő között mintegy 1 cm széles 
vesico-rectalis rés az ultrahang vizsgálófej célzókészülékének vezetőpontjaival. 
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V I I I .  M E L L É K L E T  
 

 

 

 

 

 

A serdülőkori menstruációs cikluszavar és a postmenopauzális osteoporosis összefüggésének 

vizsgálata során használt kérdőív. 
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Kérdőív 
egy tudományos felméréshez 

 
K I T Ö L T É S E  Ö N K É N T E S  ! ! !  

 
Kérjük, az alábbi kérdőívet, mely a csontdenzitometriás vizsgálat pontos értékeléséhez szükséges, gondosan 
elolvasni, és kitölteni szíveskedjék. (A benne foglalt adatokat az orvosi titoktartás szabályai szerint kezeljük.) 

Fáradozását, szívességét köszönjük: 
 
 
dr. Csermely Tamás 

 

1. Név: .............................................................. Születési dátum: ...........év ..........................hó ..........nap. 

2. Utolsó vérzésének ideje (hány éves korában, vagy hány éve, vagy melyik évben) ? ........................................ 

3. Első menstruációs vérzése hány éves korában jelentkezett ? ........................ 

4. Vérzése amikor rendszeres volt (kb. 20-40 éves kora között) hány naponta jelentkezett (a vérzés 1. napjától 

a következő vérzés 1. napjáig) ?        

  gyakoribb 21 napnál 

      21-35 nap között 

  1-3 havonta 

  még ritkábban                      (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

5. 16-18 éves korában vérzése rendszeres volt-e ? 

  igen nem (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

6. Ha nem, kb. hány naponta jelentkezett vérzése (a vérzés 1. napjától a következő vérzés 1. napjáig eltelt idő)? 

 gyakoribb 21 napnál 

  21-35 nap között 

  1-3 havonta 

  még ritkábban (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

7. Ha vérzése 16-18 éves korában rendszertelen volt kapott-e valamilyen kezelést, hogy vérzését rendszerezzék? 

  igen nem (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

 Ha igen, emlékszik-e, hogy mit ? ....................................................................... 

8. Sportolt-e 16-18 éves korában aktívan ? 

  igen nem (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

 Ha igen, mit ? ....................................................................................................... 



9. Milyen volt testsúlya 16-18 éves korában ? 

  sovány normál súlyú kövér 

    (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

10. Ha 16-18 éves korában sovány, vagy kövér volt, hízott, vagy fogyott-e később ? 

  fogyott hízott egyik sem 

    (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

 Ha vérzése rendszertelen volt 16-18 éves korában e fogyásra, vagy hízásra rendszeressé vált-e ? 

  igen nem (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

11. Volt-e 16-18 éves korában valamilyen említésre méltó komolyabb betegsége  (cukorbetegség, epilepszia, 

vesebetegség, szívbetegség, pajzsmirigy betegség, stb.) ? 

  igen nem (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

 Ha igen, mi volt az ? ........................................................................................... 

12. Szedett-e rendszeresen 16-18 éves korában több hónapon át valamilyen gyógyszert ?  

   igen nem (A helyes választ kérjük húzza alá.) 

 Ha igen, mit ? ...................................................................................................... 

13. Hány gyermeket szült ?      ......................... 

14. Hány éves volt  1. gyermeke születésekor ?   ................... 

  2. gyermeke születésekor ?   ................... 

  3. gyermeke születésekor ?   ................... 

15. Nehezen esett-e teherbe valamelyik terhessége során ? 

  igen nem (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 

 Ha igen, hányadik során ?  ...................................................... 

 Ha igen, kb. mennyi idő után sikerült teherbe esnie ? 

  6-12 hó 1-2 év 2-6 év 

   (A helyes választ kérjük, húzza alá.) 
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  X I .  K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S  

 
 

 

 Egy diszzertáció elkészítéséhez szükséges sok-sok évi tudományos munka során egy 

szerző általában nagyon sok segítséget kap. Jelen dolgozat a gyermeknőgyógyászat szűkebb 

területén a serdülőkori amenorrhoea és raromenorrhoea témakörben elvégzett mintegy 14 

éves tudományos munkásságom eredményeit foglalja össze. Mindez azonban elképzelhetetlen 

lett volna anélkül a kutatómunkámat megalapozó 8 év nélkül, melyeket korábban, más 

területen végzett tudományos munkával töltöttem el. 

 Ilyeténképpen én is sok-sok kollégának, segítőtársnak, barátnak és családtagnak 

tartozom őszinte, nagy-nagy köszönettel és hálával, hogy diszzertációm elkészülhetett:    

 
 

 Köszönöm dr. Ludwig Kieselnek a tübingeni Eberhard-Karls-Universität szülészeti és 
nőgyógyászati klinika endokrinológia szakambulancia vezetőjének a SHBG 
meghatározásokban nyújtott segítségét. 

 Köszönöm dr. Hartmann Gézának a POTE ÁOK Élettani Intézet tudományos 
főmunkatársának a neurotranszmitterek – dopamin, noradrenalin, szerotonin – 
meghatározásában nyújtott segítségét. 

 Köszönöm dr. Juricskai Istvánné Dávid Zsuzsannának a PTE ÁOK Központi 
Kutatólaboratórium munkatársának a vizelet 17-ketosteroid és 17-hydroxy-ketosteroid 
meghatározásokban nyújtott segítségét. 

 Köszönöm dr. Schmidt Erzsébetnek és Prof. Dr. Vadon Gábornak a Pécsi 
Diagnosztikai Központ adjunktusának illetve vezetőjének a csont-denzitometriás vizsgálatok 
elvégzésében nyújtott segítségét. 

 Köszönöm a PTE ÁOK számítástechnikai csoportjának az adatok statisztikai 
analízisében nyújtott segítségét. 
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 A fentieken túlmenően nem kézzelfogható, de talán annál sokkal jelentősebb szakmai, 

eszmei és erkölcsi támogatást kaptam tudományos munkásságom terén: 

 Dr. Vértes Marietta professzor asszonytól, akinél 1979-ben tudományos 
tevékenységemet elkezdtem, először 4 évig mint tudományos diákköri tag, demonstrátor, 
majd később mint főállású MTA TMB ösztöndíjas. A tudományos munka végzésének 
szeretetét, annak módját, fortélyait itt, őtőle sajátíthattam el, amit nagy tisztelettel köszönök. 

 Köszönettel tartozom Dr. Szabó István professzor úrnak, aki a napi rutin klinikai 
munka mellett lehetővé tette számomra a klinikán tudományos kutatómunka végzését. Az 
elmúlt 12 évben szakmai irányításával, útmutatásaival, tanácsaival állandó segítséget nyújtott, 
felügyelte és segítette tudományos munkámat nemcsak szakmai, hanem olykor, kudarcaim 
esetén „lelki” támogatást is adva. Lehetővé tette az évek során, hogy a tudományos élethez 
elengedhetetlenül hozzátartozó nemzetközi fórumokon, tanulmányutakon, kongresszusokon, 
számos külföldi rendezvényen részt tudjak venni, és ezáltal a Nemzetközi 
Gyermeknőgyógyász Társaság (FIGIJ) elismert tagjává válhassak, és hazánkban elsők között 
szerezhessem meg a társaság nemzetközi szakképesítését (IFEPAG). Segítségével a Magyar 
Nőorvos Társaság Gyermeknőgyógyászati Szekciójának vezetőségi tagja lettem. Szakmai és 
baráti támogatását és segítségét hálásan köszönöm.   

 Köszönettel tartozom Dr. Szilágyi Andrásnak, aki a klinikai kutatómunka rejtelmeibe 
bevezetett, elméleti intézetből klinikára kerülésem után felkarolt, munkacsoporjának tagjai 
közé sorolt és megtanított a klinikai munka melletti tudományos tevékenység végzésének 
fortélyaira. 

 Nagyon köszönöm dr. Halvax Lászlónak, hogy a gyermeknőgyógyászat szakmai 
rejtelmeibe, később annak tudományos területeibe bevezetett. Segítségével válhattam a 
Magyar Nőorvos Társaság Gyermeknőgyógyászati Szekciójának elismert tagjává. Munkám 
során őtőle kaptam a legtöbb konkrét segítséget. Hálásan köszönöm. 

 Köszönöm dr. Ertl Tibornak, hogy a tudományos publikálás fortélyainak elsajátítása 
során nyújtott segítségét, hogy a közleményeim a lektorok által elfogadhatóvá váljanak. 

 Köszönöm szűkebb témaköröm vezetőjének dr. Gőcze Péternek a disszertáció 
elkészültében nyújtott szakmai és nehéz pillanataim során gyakran lelki támaszt nyújtó kedves 
„noszogató” segítségét. 

 Végül, de nem utolsósorban köszönöm a klinika valamennyi kollégájának, hogy 
gyakran – ha nem is tudtak róla - segítségemre voltak tudományos munkámban azzal, hogy 
helyettem végezték a napi klinikai rutinmunkát. 
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 Köszönöm családtagjaimnak: 

 Anyósomnak és apósomnak, hogy mindvégig bíztak benne, és határozottan tudták, 
hogy disszertációm el fog készülni. Ehhez munkát, fáradtságot és időt nem kímélve segítették 
családomat – ha kellett éjjel nappal -, hogy ezáltal elsősorban munkámra koncentrálhassak. 

 Mindent köszönök édesanyámnak és édesapámnak, akik a fizikai távolság miatt – 
lévén nagykanizsai lakosok – elsősorban, de annál kifejezettebben lelki támogatást nyújtottak, 
bátorítottak és ösztönöztek a gyakran „kényszerűen fáradtságos” tudományos munka 
végzésére.  

 Végül köszönöm gyermekeimnek, Marina lányomnak és Tamás fiamnak a 
tudományos munkám végzéséhez szükséges időt, melyet sokszor részben tőlük, a velük 
tölthető időből is lecsípni kényszerültem.  

 E disszertáció azonban soha nem készülhetett volna el szerető feleségem áldozatkész 
segítsége nélkül, aki lehetővé tette számomra, hogy mind több időmet a tudományos munka 
végzésére, e dolgozat elkészítésére fordíthassam. Nemcsak a nyugodt, meghitt családi légkör 
biztosításával volt segítségemre, hanem szakmai és gyakran lelki társam volt kudarcaimban, 
de osztozott örömömben is sikereim elérésekor. Szerető hálával köszönöm.     
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