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utódnemzés
örömszerzés
a társas kötődés erősítése.

„A szexualitás az egész életen át egy központi aspektusa a humán létnek, s tartalmazza a
biológiai nemet, a nemi identitásokat és szerepeket, a szexuális orientációt, az erotikát, az
örömöt, az intimitást és a szaporodást. A szexualitást megtapasztaljuk és kifejeződik a
gondolatokban, a fantáziákban, a vágyakban, a hiedelmekben, az attitűdökben, az
értékekben, a viselkedésben, a gyakorlatban, a szerepekben és a kapcsolatokban. A
szexualitás tartalmazhatja mindezeket a dimenziókat, azonban nem mindig tapasztaljuk,
vagy nem mindig fejeződik ki az összes. A szexualitást befolyásolja a biológiai,
pszichológiai, szociális, gazdasági, politikai, kulturális, etikai, jogi, történelmi, vallási és
spirituális faktorok interakciója” (WHO, 2006, 5. o.).
 
Ha leegyszerűsítve és lecsupaszítva vázoljuk fel a szexualitás funkcióit, akkor 3 dimenziót
különíthetünk el:

 
Ideális esetben ezen dimenziók egyensúlyban vannak az ember életében, azonban
manapság az öncélú örömszerzés került középpontba, háttérbe kényszerítve a másik két
funkciót (Csonka, 2018; Lukács, 2009).

Szexualitás, szexuális egészség és szexuális
nevelés – fogalmak és definíciók

Tudtad-e?!
Cindy Meston és David Buss (2007) kutatásuk
során arra keresték a választ, hogy miért
szexelnek az emberek. 237 okot találtak, melyek
közül a 3 leggyakoribb indok egyetemisták
között az alábbiak voltak:„Vonzódtam az adott
személyhez.” (1.);  „Meg akartam tapasztalni a
fizikai gyönyört.” (nőknél 2., férfiaknál 3.);  „Jó
érzés.” (nőknél 3., férfiaknál 2.)
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A szexuális egészség klasszikus definíciója szerint „a szexuális egészség a szexuális lét
testi, érzelmi, intellektuális és szociális aspektusainak integrációja, amely pozitívan
gazdagítja és erősíti a személyiséget, a kommunikációt és a szerelmet” (WHO, 1975, 6. o.).
Mindazonáltal napjainkban ennél holisztikusabb meghatározást használ az
Egészségügyi Világszervezet (WHO, 2010, 2015), miszerint:„A szexuális egészség a fizikai,
érzelmi, mentális és szociális jóllét állapota a szexualitás vonatkozásában, nem csupán a
betegség, a diszfunkció vagy a fogyatékosság hiánya. A szexuális egészség megköveteli a
szexualitás és a szexuális kapcsolatok pozitív és tiszteletteljes megközelítését, valamint az
élvezetes és biztonságos élmények lehetőségét, kényszerektől, megkülönböztetéstől és
erőszaktól mentesen. A szexuális egészség elérése és megtartása érdekében minden
személy szexuális jogait tiszteletben kell tartani, védeni és teljesíteni” (WHO, 2006, 5. o.).

A „szex” (vagyis a „nem”) azokra a biológiai jellemzőkre utal, amelyek az embert általában,
mint nőt vagy férfit határozzák meg, bár a köznyelvben ezt a szót gyakran szexuális
aktivitásként értelmezik.

A “születésekor meghatározott nem” egyre elfogadottabb kifejezés, hiszen arra helyezi a
hangsúlyt, hogy a biológiai besorolás is megkérdőjelezhető, és a gyermekkori
meghatározás sokszor nem egyezik a személy nemi identitásával.

Interszexnek nevezzük azokat az embereket, akik a nemi anatómiai jellegek
(kromoszómák, hormonok, testfelépítés, külső és belső nemi szervek) olyan
kombinációjával rendelkeznek, amelyek alapján nem sorolhatóak be anatómiailag
egyértelműen a férfi-női kategóriákba. Az interszex állapot leggyakrabban veleszületett,
de előfordul az is, hogy a szexuális fejlődés későbbi fázisában alakul ki.

Nemi identitás: Minden ember mélyen átérzett belső és egyéni tapasztalata a saját
neméről, amely vagy megfelel a születésekor meghatározott nemével, vagy nem.
Beletartozik a testével kapcsolatos személyes érzése (amely magában foglalhatja a testi
megjelenés vagy funkciók szabadon választott módosítását orvosi, sebészeti és más
módon) és a nem egyéb típusú kifejezése, beleértve a ruhát, beszédet és stílust.
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a szexuális és reproduktív egészség-gondozó szolgálatok elérhetőségét;
a szexualitással kapcsolatos, tárgyilagos információk elérhetőségét;
a szexuális nevelést;
a testi integritás tiszteletben tartását;
a szabad partnerválasztást;
a döntést a szexuális aktivitásról;
a minden résztvevő által elfogadott szexuális kapcsolatokat;
a közösen elfogadott házasságot;
annak eldöntését, hogy vállaljanak-e gyermeket, és mikor;
kielégítő, biztonságos és élvezetes nemi életet.

 
„Szexuális jogok mindazon emberi jogok, amelyeket már a nemzeti törvények, a
nemzetközi emberi jogi dokumentumok és más, közösen elfogadott szabályok
elismernek. Ezek tartalmazzák minden egyén jogát, kényszertől, diszkriminációtól és
erőszaktól mentesen a szexuális egészség lehető legmagasabb szintjéhez, beleértve:

A prosztata a húgyhólyag alapjánál fekszik, a húgycső felső részét körülvéve. Az
ondóhólyag és a prosztata által termelt folyadék a spermával elegyedve alkotja az ondót,
melyet az ondóvezeték szállít a herékből az ondóhólyag felé. A herék a hímvessző mögött
elhelyezkedő bőrzacskóban (a herezacskóban) találhatók – több izom- és kötőszövet
réteg védi őket. Funkciójuk a spermiumok (hímivarsejtek) képzése mellett a
tesztoszteron termelése.

Az emberi jogok felelős gyakorlása megköveteli, hogy mindenki tiszteletben tartsa
mások jogait.

Alapvető anatómiai ismeretek, menstruáció

Férfi nemi szervek
 
A nemi szerveket két csoportba soroljuk: külső és belső nemi szervek. A férfi külső nemi
szervek részei a hímvessző (más néven: pénisz) és a herezacskó. A belső rendszerbe
tartozik a húgycső, a prosztata, a herék és mellékherék, az ondóvezeték és az
ondóhólyag. A pénisz henger alakú szerv, melynek végén a makk található – ezt fedi
kívülről a fityma. A makk érzőidegekben gazdag, így fontos szerepe van a szexuális
életben. A pénisz felső részén két barlangos test halad egymással párhuzamosan, alul
pedig egy szivacsos test húzódik. Ez utóbbiban fekszik a körülbelül 20 cm hosszúságú, a
hólyagtól a pénisz csúcsáig húzódó húgycső, melyen át a vizelet és az ondó ürülhet. A
barlangos testek nemi izgalom hatására vérrel telítődnek és merevedést okoznak –
ilyenkor a pénisz eredeti nagyságának többszörösére duzzad.
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A szeméremdomb zsírpárnája a másodlagos nemi jellegek kialakulása során nyeri el
végső, kidomborodó alakját, továbbá szőrzet jelenik meg rajta, mely kétoldalt kiterjed a
nagy szeméremajkakra is. Kissé beljebb húzódnak a finomabb bőrredőkből álló kis
szeméremajkak, melyek a húgycső kivezetőnyílása előtt találkoznak, ezen a területen
található a csikló is. Ebben – akárcsak a péniszben – barlangos testek vannak, melyek
nemi izgalom hatására szintén vérrel telítődnek, csiklómerevedést okozva. A csiklót és a
kisajkak felső részét nemi izgalmi zónának is szokás nevezni – a nők szexuális izgalmi
állapotát ennek a területnek az érintése fokozza.

Női nemi szervek
 
A külső női nemi szervekhez tartozik a szeméremdomb, a nagy- és kis szeméremajkak, a
csikló és a hüvely (más néven: vagina). A belső női rendszert a méh, a petevezetékek,
illetve a petefészek együttesen alkotják.

Külső és belső férfi nemi szervek
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Külső női nemi szervek

A nagy- és kisajkak közti redőbe faggyúmirigyek nyílnak, ide ürítik jellegzetes szagú
váladékukat. A kis szeméremajkak között található a hüvely külső   nyílása, melynek
bemeneti részébe – az úgynevezett hüvelytornácba – vezetődik a Bartholin-mirigyek
váladéka, mely a hüvely síkosságát biztosítja. A hüvelybemenetben foglal helyet a nyílást
szűkítő szűzhártya. Ez egy rugalmas rostokban gazdag, bőven erezett, kötőszövetből álló
lemez. Alakja, nagysága, rugalmassága rendkívül változó – ezért lehetséges, hogy vannak
olyan nők, akiknek tampontól, ujjaktól, vagy akár más, nem szexuális jellegű
tevékenységtől (lovaglás, tánc stb.) is átszakadhat, de vannak olyanok is, akiknek annyira
rugalmas, hogy még az első szexuális aktustól sem. Tehát neve ellenére a szűzhártya
nem alkalmas arra, hogy eldöntsük valakiről: szűz-e még. A külső nemi szerveknél fontos
megemlítenünk a gátat, ez a nagy szeméremajkak mögött, a hüvelynyílás és a
végbélnyílás közötti terület.

A hüvely 6-10 centiméter hosszú, nyálkahártyával bélelt, simaizomzattal körülvett
rugalmas cső. A hüvely rendelkezik egy úgynevezett normál flórával – ez olyan
baktériumok összességét jelenti, amik egészséges nőben megtalálhatóak a hüvelyben.
Ezek egyik legfontosabb képviselői a laktobacillusok, melyek tejsavat termelnek.   A
hüvelyben tehát egészséges esetben enyhén savas környezet uralkodik, mely a
fertőzések elleni védelemben is szerepet játszik. A hüvelyből a méhnyak által körbezárt
méhszájon keresztül jutunk a méhbe. A hüvely redői a méhnyak előtt és mögött is egy-
egy boltozatot képeznek. Közösüléskor a kilövellő ondó egy része a hátsó
hüvelyboltozatba, egy része pedig közvetlenül a méhszájba kerül.
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Belső női nemi szervek – oldalnézet Belső női nemi szervek – elölnézet

A méh lapított, körte alakú szerv, mely a húgyhólyag és a végbél között helyezkedik el (ez
befolyásolja az alakját). A méhtest falát hosszanti, körkörös és hálózatos összefonódó
izmok alkotják, valamint az izomzatba rugalmas kötőszöveti szalagok nyúlnak, amelyek a
méhet a medence falához rögzítik. A méhüregből felül, kétoldalt nyílnak a petevezetékek
vagy más néven méhkürtök. Ezek rojtos és öbölszerűen kitágult másik vége félkörívben
ráborul a petefészkekre, hogy biztosítsák a petesejtek petevezetékbe jutását
kilökődéskor. A petesejt megtermékenyítése leggyakrabban a petevezeték petefészki
végén lévő tágulatban következik be.

A petefészek páros szerv, két mandula nagyságú képződmény. A méh falához és a
hashártyához is szalagok rögzíti.

Tudtad-e?!
A petefészekben lévő petesejtek az
emberi szervezet legnagyobb sejtjei!
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Egy menstruációs ciklus mindig vérzéstől vérzésig tart. A hossza 21 és 35 nap között
normális, de tinédzsereknél ez nem feltétlenül szabályos, lehet gyakoribb vagy ki is
maradhat egy-egy ciklus. A menstruáció általában 4-6 napig tart, a vérveszteség pedig
30-50 ml.

Az egész rendszer bonyolult hormonális szabályozás alatt áll. A hipotalamuszban
pulzatilisen felszabaduló GnRH indítja el a menstruációs ciklust serdülőkorban. Az első
menstruációt menarchénak nevezzük, mely Magyarországon átlagosan 12,6 év körül
történik. 50 éves kor körül megszűnik a menstruációs ciklus, ezt menopauzának hívjuk.

GnRH hatására választódik ki a hipofízisben (más néven az agyalapi mirigyben) az LH
(luteinizáló hormon) és az FSH (follikulus serkentő hormon). A ciklus első felében az FSH
hatására a pete érése folyik (follikuláris fázis). Az érő petesejt körüli sejtek is
megváltoznak: ösztrogént, progeszteront kezdenek termelni. Ebben az FSH-n kívül az
LH-nak is szerepe van. Eközben a méh nyálkahártyája az ösztrogénnek köszönhetően
először regenerálódik (regenerációs szakasz), majd megduzzad, érik (proliferációs
szakasz), így alkalmassá válik az esetleges beágyazódásra. A folyamat közben a
petefészekben kiválasztódik a legérettebb tüsző, míg a többi, érésnek indult társa
elsorvad. Körülbelül a ciklus közepén a teljesen érett tüszőből az LH-csúcsot (LH hormon
kiugró vérszintje) követően kiszabadul a petesejt (ovuláció), amit a petevezeték szájadéka
mintegy beszippant, majd elkezdődik a körülbelül egy hetes vándorlás a méh felé. Az
ovuláció után a petesejt nagyjából 12-24 órán át megtermékenyíthető. Ha nem történik
megtermékenyítés, akkor a petesejt elpusztul és a menstruáció során távozik a
szervezetből.

Az ovulációt követően a petefészekben az LH hatására a legérettebb tüsző sejtjeiből
kialakul a sárgatest (luteális fázis), ami egyre több progeszteront termel, így a
méhnyálkahártya átalakul (szekréciós fázis). Mindeközben az LH és FSH hormonok szintje
visszacsökken. Később, a menstruáció előtt pedig a méhnyálkahártya és a sárgatest
degenerálódik a csökkenő progeszteron és ösztrogén hatására. A menstruáció
kezdetekor a méh izomzata görcsbe rándul, mely fájdalommal jár. Ezt fokozza az erek
szinte teljes elzáródása következtében létrejövő oxigénhiány. A vérátáramlás csökkenése
miatt a méhnyálkahártya felső rétege elhal, és lelökődik a menstruációs vérzéssel, ami az
újra csökkenő méhizom tónussal jelenik meg.

Menstruációs ciklus
 
A petefészek állományában kötőszövetbe ágyazva különböző érettségű tüszők
találhatóak, amelyek érésük során a tüszőhormont (ösztrogént), majd a petesejt
kiszabadulása után a sárgatest-hormont (progeszteront) termelik. Ha a petesejt
megtermékenyült, a terhesség során termelt sárgatest-hormon biztosítja a
megtermékenyült pete méhen belüli beágyazódását és életképességét. Ha nincs
megtermékenyülés, a méhfal nyálkahártyájának felszínes rétege leválik és vérzés
kíséretében távozik a szervezetből – ez a menstruáció.
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A menstruációs ciklus
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Számos elmélet tett kísérletet a szexuális működés felvázolására, s ezek közül az egyik
legismertebb Masters és Johnson (1966) modellje, amely szerint a folyamat négy
elhatárolható, szekvenciális fázisból épül fel.

testi és lelki eredetű tényezőkből alakul ki
ebben a szakaszban férfiaknál a pénisz erekciója történik
nőknél pedig a vaginális lubrikáció és a genitáliák vérrel telítődése kíséri

 
 1.fázis – IZGALOM:

ha a megfelelő ingerlés folytatódik – s ezáltal fokozódik a szexuális feszültség – kialakul
a plató magas izgalmi állapota
ha nem megfelelő az ingerlés, vagy elégtelen a hajtóerő (drive), akkor a plató után a
következő fázist nem éri el az egyén
ez utóbbi esetben egy elnyújtott oldódási fázis következik

 
2.fázis – PLATÓ:

pár másodpercig tartó szakasz
egy alhasi izomcsoportnak, a medencefenék izmainak görcsös összehúzódásából áll
heves, szubjektív gyönyörérzés kíséri
„a nők orgazmus élménye igen nagy eltérést mutat, mind az intenzitásában, mind
pedig az időbeli lefutásában, miközben a férfiak hajlamosabbak a sztenderd mintát
követni az ejakulációs reakció kisebb egyéni varianciájával” (Masters és Johnson, 1966,
6. o.).

 
3.fázis – ORGAZMUS:

A humán szexuális válaszciklus

A férfi szexuális válaszciklus (Masters és
Johnson, 1966, 5. o.)

A női szexuális válaszciklus (Masters és Johnson,
1966, 5. o.)
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A fogamzásgátlás célja a nem kívánt terhességek megelőzése. Ehhez rengeteg eszköz áll
rendelkezésre. A megfelelő eszköz kiválasztásának főbb szempontjai: a módszer
hatékonysága, a használó életkora és életmódja – főleg a szexuális szokásai –, illetve az
esetleges egyéni ellenjavallatok. A különböző módszereket lehet kombinálni is, így még
hatásosabb lehet a védekezés (például gumióvszer és hormonális fogamzásgátló
tabletta; vagy pesszárium és spermicid anyagok).

A fogamzásgátló eszközök hatékonyságának az elemzéséhez vezették be az úgynevezett
Pearl-indexet (terhességi rátát, továbbiakban PI), ami megmutatja, hogy az adott
fogamzásgátló-módszer használata mellett egy év alatt, 100 fogamzóképes, rendszeres
nemi életet élő nő közül hány esik teherbe. A hatékonynak számító módszerek Pearl-
indexe 5 alatt van, közepes módszereké 5-10 közötti, míg a gyengébbek esetén 10 feletti
az érték.

Fontos tudni, hogy 100 százalékig biztos fogamzásgátló-módszer nincs! Azonban, ha
meg akarjuk előzni a nem kívánt terhességet, bármelyik módszer jobb a semminél.

Statisztikák szerint Magyarországon a fogamzó képes és nemi életet élő nők körülbelül
80%-a védekezik valamilyen módon – 40% szed fogamzásgátló tablettát, 10% használ
spirált, 20% gumióvszert és 10 % él úgynevezett alternatív lehetőségekkel.

 
Helen Kaplan (1977) három – vágy, izgalom és orgazmus – szakaszból álló modellje
felhívta a figyelmet szexuális vágy fázisára, amely egyfajta motivációs állapotként
értelmezhető. 
Rosemary Basson (2000) – és sok más kutató – szerint   megkérdőjelezhető a
hagyományos modellek érvényessége. Az általuk képviselt álláspont fókuszában a női
szexuális elégedettség áll, amely nem egyenlő az orgazmus elérésével. A fő komponensei
pedig többek között a bizalom, a kommunikáció, az intimitás és a tisztelet, mely
tényezők a hagyományos modellekben háttérbe kerülnek a genitális válaszok mellett.

az utolsó fázis, mely szintén nemi különbségeket mutat
a nők képesek újabb orgazmust átélni ebben a fázisban 
a férfiak esetében ez egy refraktor periódus, melyben a szexuális stimulációra igen
lassú és minimális izgalmi válasz érkezik

 
 4.fázis – OLDÓDÁS:

Fogamzásgátlás
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Alapszabály: spermás kézzel nem szabad a hüvely közelébe se nyúlni!

Jó tanács, hogy mielőtt belekezdenének az együttlétbe, tisztázni kell, hogy meddig
mennek el, ne menet közben kelljen erről vitázni!

A fogamzásgátlás módszereit sokféleképpen feloszthatjuk. Ennek egyik lehetősége itt
látható – a továbbiakban ezen beosztás alapján tárgyaljuk az egyes módszereket.

Természetes módszerek
Mechanikai módszerek
Kémiai módszerek
Hormonális módszerek
Spermiogenezis (hímivarsejt képzés) gyógyszeres gátlása
Művi meddővé tétel

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Természetes módszerek
Petting
Bár nem tűnhet egyértelműnek, de a pettinget – vagyis az előjátékot, mely ebben az
esetben a közösülést helyettesítő aktust jelöli – szintén a természetes fogamzásgátló
módszerek közé soroljuk. Méghozzá az egyik leghatékonyabb, mivel ha a petting tényleg
csak petting marad, akkor PI=0.Amire azonban fontos felhívni a figyelmet, hogy egyes
nemi úton terjedő betegségek ellen is védelmet nyújthat ez a módszer, viszont van
néhány olyan is, mely már így is átadódhat.

Megszakított közösülés
Lényege, hogy a férfi az ejakuláció előtti pillanatban kihúzza a péniszét a hüvelyből és így
a nagy mennyiségű sperma nem a hüvelybe ürül. Nem megbízható fogamzásgátlási
módszer, a PI elérheti a 42-t is – önmagában nem ajánljuk! A fő probléma vele, hogy
használatában rendkívül nagy a hibalehetőség: egyrészt nagy fegyelmezettséget igényel,
másrészt spermiumokat már az úgynevezett előváladék is tartalmaz, ami a nemi izgalom
hatására termelődő, a makkon megjelenő, áttetsző folyadék. Fontos hátránya továbbá,
hogy a nemi úton terjedő betegségek ellen gyakorlatilag nem nyújt védelmet.
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Léteznek női óvszerek is – ezek használata körülményesebb, drágább, nehezen elérhető
és hatékonyságuk kisebb (PI=26).

Mechanikus módszerek
Gumióvszer (kondom)
Működésük lényege, hogy megakadályozzák a spermiumok szabad hüvelybe jutását,
illetve a nemi váladékok találkozását. Ezáltal nemcsak a nem kívánt terhességek, hanem
a legtöbb nemi úton terjedő betegség elkerülésének legjobb módszere! Viszont tudnunk
kell, hogy nem véd pl. alacsony kockázatú HPV-k ellen – ezek már bőr-bőr kontakttal
átadódnak. A PI 1 és 15 között van – bár a tizenöt soknak tűnik, ez a szám főként a
helytelen használatból adódik, pl. ha az óvszer lecsúszik, elszakad.

Ne szégyellj gumióvszert vásárolni!
Vásárlás: csak minőségi, nem lejárt szavatosságú óvszert vásárolj! Inkább patikákban
vagy drogériákban szerezd be – élelmiszer boltokban előfordulhat, hogy szándékosan
megrongált (kiszurkált) óvszert árulnak.
Tárolás: megfelelő helyen tárold (ne meleg helyen)!
Alkalom: mindig legyen nálad, nem tudhatod mi vár rád!
Mindig használd, ha szükség van rá! Ne hagyd magadat meggyőzni az ellenkezőjéről!
Egy igényes aktusban nem csökkentheti az élvezetet.
Kibontás: ne éles tárggyal vagy foggal nyisd ki!
Használat: mindig szabályszerűen kell felhúzni: győződj meg róla, hogy melyik a
külseje! Az ondótárolót, vagy a végét összenyomva, a merev pénisz makkjára kell
helyezni, majd simogató mozdulatokkal legörgetni a pénisztest tövéig, azután a
fitymát visszahúzni (hogy ne feszüljön) és ismét tövig legörgetni.
Kiegészítők: ne használj zsír alapú síkosítókat (pl. testápolót)!
Eltávolítás: orgazmus után a még merev péniszt kell kihúzni a hüvelyből! Nem szabad
megvárni, amíg csökken az erekció, mert az óvszer bennragadhat, a sperma pedig 
visszafolyhat a hüvelybe.
Megsemmisítés: Levétel után köss csomót az óvszer szájára! Az óvszer egyszer
használatos! Kulturáltan szabadulj meg tőle pl. papírzsebkendőbe csomagolva
kidobhatod egy szemetesbe. Ne húzd le a vécén (fennmaradhat, eldugíthatja), ne
dobáld el közterületen (gusztustalan, gyerekek is megtalálhatják stb.)! Utána moss
kezet!

A gumióvszer használatának 10 szabálya
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Tudtad-e?!
Az óvszerhasználat leggyakoribb hibája
a nem összefogott ondótasak, így a
benne maradó levegő miatt sokkal
könnyebben fog kiszakadni.



Budapesti 
Orvostanhallgatók 
Egyesülete

Tudtad-e?!
A dupla holland módszer   onnan kapta
a nevét, hogy   Hollandiában az állam a
fiatalkorúak számára anyagilag
támogatja a fogamzásgátló tabletták,
illetve az óvszer használatát. Ezzel a
módszerrel jelentősen csökkentették az
országban lévő abortuszok számát.
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A gumióvszer fogamzásgátló tablettával kombinálva (ún. dupla-holland módszer)
szinte 100%-ig véd a terhesség és a nemi úton terjedő betegségek ellen!

Méhszájsapka, pesszárium
Mindkét módszer lényege, hogy meggátolja a hüvelybe jutott spermiumok
továbbjutását a méhszájon és méhnyakon át a méhbe, petevezetékbe. A cervixsapka
anyaga rigid műanyag, a pesszáriumé gumi. Mindkettőt a méhszájra kell helyezni és
minden aktus előtt legfeljebb két órával helyezhető fel – spermicid anyagokkal
kiegészítve használják. Az utolsó közösülés után 6-12 órán belül nem ajánlatos
eltávolítani. Méretét az orvos határozza meg. Többször használatos (akár két évig),
használata azonban gyakorlottságot igényel. (cervixsapka: PI=8-18, pesszárium: PI=10- 20)
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A méhszájsapka és a pesszárium felhelyezése

Spirál (intrauterin device = IUD, méhen belüli eszköz)
Lényege, hogy az orvos a méh üregébe helyez egy eszközt, mely helyi steril gyulladást
okoz, így gátolja a megtermékenyült petesejt beágyazódását – ezért inkább abortív
eszköznek számít. Felhelyezése nőgyógyászati szakrendelőben történik felülvizsgálat,
citológia után. Eltávolítása szintén orvosi feladat. Általában a már szült nőknek ajánlják a
használatát, mivel egy lehetséges komoly gyulladás akár meddőséget is okozhat. A mini-
és műanyag eszközöket 3 évente, a fémtartalmúakat és a legmodernebb, hosszúhatású
progeszteron hormont kibocsátó eszközt 5 évente szükséges cserélni, folyamatos
ellenőrzés mellett. Esetleges terhesség kiviselését nem akadályozza. Bekövetkező
terhesség esetén, ha a várandós meg kívánja tartani a terhességet, az eltávolítása
ajánlott. (PI=0,1-5,6)

A hormonleadó
(progeszteron) méhen belüli
eszköz a legideálisabb,
legmodernebb választás,
mivel csökkenti a vérzést, a
helyi hormonhatás
fogamzásgátló effektusai
miatt nagyon alacsony a
Pearl-indexe, nem okoz
trombózisveszélyt arra
hajlamos nőkben (a
fogamzásgátló tablettával
ellentétben) és szoptatás
alatt is alkalmazható.
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Spermicid anyagok
A hüvelybe juttatott spermaölő anyag (krém, gél, spray, hüvelygolyó, tabletta, tampon,
kúp, miniszivacs) elpusztítja a spermiumokat, melyek így nem érik el a petesejtet.
Önmagában kevésbé hatásos, a PI elérheti a 40-et is. Kiegészítő módszerként hasznos
lehet – általában óvszerrel, pesszáriummal, cervixsapkával kombinálják. Egyes nemi úton
terjedő betegségekkel szemben nyújt némi védelmet – de nem 100%-os!

Ovuláció gátlása 
Méhkürtök mozgásának csökkentése
Cervixben (méhnyak) lévő nyákdugó átjárhatóságának csökkentése a spermiumok
számára
Méhnyálkahártya alkalmatlanná tétele a pete beágyazódására

A hormonális fogamzásgátlásról általában
 

A hormonális fogamzásgátlók több támadásponton fejtik ki hatásukat:

Előnyei:
A hormonális módszerek a fogamzásgátlás leghatékonyabb, visszafordítható eszközei.
Segítségükkel óramű pontosságú, rendszeres ciklusok állíthatók be, valamint csökken a
menstruációs vérveszteség és kisebb a menstruációs görcskészség – nem ritkán éppen
ennek megszüntetésére írják fel. 40 százalékkal csökkenti a méhnyálkahártya- és
petefészekrák kialakulásának kockázatát, illetve a kürtelzáródás okozta meddőség
előfordulását. Használata mellett kisebb a valószínűsége a jóindulatú emlőbetegségek (-
40%), petefészekciszták (-50-80%), méhen kívüli terhesség (-90%), endometriózis és
kismedencei gyulladások létrejöttének (-50%). Fokozza a csontsűrűséget, illetve javítja a
bőr állapotát. A legtöbb esetben a fogamzásgátló tabletta gyógyszerként kerül felírásra,
nem csak kizárólag a fogamzásgátló hatása miatt!

Mellékhatásai, szövődményei:
Enyhébb szövődmények (1-3 ciklus alatt elmúlnak): szabálytalan vérzések, émelygés,
fejfájás, hízás, hangulatváltozás, pattanások, libidó csökkenése.Súlyosabb szövődmények
(ritkán előfordulók): vérrögképződés, embólia, magas vérnyomás, agyvérzés, méhnyak
daganatok, májdaganat, megtermékenyülés késleltetése a tabletta abbahagyása után.

Kémiai módszerek

Hormonális módszerek

Abszolút ellenjavallatok:
trombózis hajlam (Leiden-mutáció), súlyos cukorbetegség, súlyos migrén, magas vérzsír
vagy májfunkciós értékek, tisztázatlan vérzési rendellenesség, agyi érbetegségek,
rosszindulatú daganatok, májgyulladás, terhesség.

Relatív ellenjavallatok:
fiatalkorú páciens, akinél a növekedés még nem fejeződött be,dohányzás (!!!), 40 év feletti
életkor.
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Rendszeresen szedhető tabletta
Többféle adagolás létezik: kombinált tabletta (ösztrogén és progeszteron származékot is
tartalmaz), vagy minipill (csak progeszteronszármazék tartalmú). Adagolását tekintve a
különböző mennyiségű hormontartalom alapján lehetnek egyfázisú, kétfázisú vagy
többfázisú készítmények – ezek célja, hogy egyre jobban hasonlítsanak a természetes
menstruációs ciklus hormonális változásaihoz.

Szedésük bármikor felfüggeszthető – abbahagyásuk után körülbelül három hónapot
tanácsos várni gyermekvállalásig. Nemi úton terjedő fertőzések ellen nem nyújt
védelmet, de az egyik leghatékonyabb fogamzásgátló módszer (kombinált hormonális
tabletta: PI=0,1-2). Szedése fegyelmezttséget követel!

Ha a fogamzásgátló tabletta hatása lecsökkent, gondoskodni kell alternatív
fogamzásgátló módszerről!

súlyos hasmenés vagy hányás
drasztikus diéta
ANTIBIOTIKUMOK
egyes vírusellenes szerek
antiepileptikumok (epilepsziában szedett gyógyszerek)
orbáncfű (hangulati ingadozásra alkalmazzák, általában tea formájában)
hirtelen életmódváltás
nagyfokú testsúlynövekedés, ill. csökkenés

Mi csökkenti a fogamzásgátló tabletta hatását?
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Tudtad-e?!
Tévhit az, hogy a fogamzásgátló tabletták
növelnék a mellrák kialakulásának kockázatát,
kutatások nem találtak erre utaló bizonyítékot. Az
viszont már igaz, hogy a már meglévő
hormonfüggő melldaganatok progresszióját
(rosszabbodását) növelik. (azért mi most
legutóbb azt tanultuk onkóból, hogy mégiscsak
növelik, de nem tudom mi az uptodatebb…)

Hüvelygyűrű
A ma elérhető fogamzásgátló módszerek közül az egyik leghatékonyabb. Rugalmas,
átlátszó, majdnem színtelen gyűrű, mely kis mennyiségben (a legkevesebb
hormontartalmú tablettánál is kevesebb) kétféle női nemi hormont bocsát ki magából
lassan, de folyamatosan: egy progeszteronként ható hormont, és egy ösztrogén hatásút
(kombinált módszer!). A hormonok a hüvelyhámon keresztül szívódnak fel, egyenletesen,
amíg a gyűrű a hüvelyben van. A gyűrűt két ujjal összenyomva kell felhelyezni a
hüvelybe, ahol szinte automatikusan elfoglalja a helyét. 21 nap után kell eltávolítani a
hüvelyből, és 7 nap szünetet tartani – ezalatt jelentkezik majd a menstruációs vérzés. Az
eltávolítása is igen könnyű: kézmosás után a mutatóujjal a hüvelybe hatolva keressük
meg a gyűrűt és akasszuk bele az ujjunkat, majd egy határozott mozdulattal húzzuk ki
azt.

SEMMELWEIS
Egészségverseny
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Esemény utáni (postcoitalis) tabletták
Sürgősségi fogamzásgátlóként alkalmazható, például elhibázott természetes módszer,
kondom sérülése vagy nemi erőszakot követően, ha a már korábban fennálló
terhességet előtte kizárták. Lényege, hogy magas hormontartalma segítségével gátolja a
beágyazódást. Elviekben a módszer jobban hasonlít korai abortuszra, mint
fogamzásgátlásra, ezért egyes vallásokban tiltják a használatát. Kétféle készítmény van: a
72 órán belüli, és a 120 órán belüli – minél előbb használják, annál hatásosabb (24 órán
belül ajánlott). Bármely orvos felírhatja, viszont rendkívül megterheli hormonálisan a
szervezetet, így maximum 3-6 havonta lehet alkalmazni, de leginkább még ennél is
ritkábban, csak sürgős helyzetben.

Reproduktív
egészségügy

Tudtad-e?!
A gyűrűt a viselője nem érzi, az együttléteket
nem zavarja. Ha a partnert mégis zavarja, akkor
az aktus idejére el lehet távolítani, csak ne
felejtsük el az együttlét után visszahelyezni!

Tudtad-e?!
Léteznek hosszú hatású hormonális
készítmények (injekciók, implantátumok), melyek
alkalmazása után 6-24 hónap múlva nyerhető
teljesen vissza a fogamzóképesség. Az injekciót
háromhavonta izomba kell beadni, míg az
implantátumot általában a felkar bőre alá ültetik
(4 darab hormont tartalmazó kapszulát).
Magyarországon nem elterjedt módszerek.
(PI=0,7-5,0)

SEMMELWEIS
Egészségverseny
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A férfiak hímivarsejt képzésének (spermiogenezisének) visszafordítható gátlása hasonló
áttörést jelentene a fogamzásgátlás területén, mint a női hormonális fogamzásgátlás, de
ezek még csak kísérleti stádiumban vannak. A módszerek egy része szájon át bevehető
tabletta, mások kis műtéti vagy műtét nélküli beavatkozások.

Művi meddővé tétel alatt olyan műtéti eljárásokat értünk, melyek eltávolítanak valamely
reprodukcióhoz nélkülözhetetlen szervet, vagy megszüntetik átjárhatóságát. Nőknél a
petevezetékek elkötésével, elvágásával, égetésével vagy elvarrásával történik a meddővé
tétel (tuba sterilizáció). Férfiaknál ez a vasectomia, mely alatt az ondóvezeték elkötését
értjük. Jelenleg a beavatkozás egyetlen feltétele a 18 éves kor elérése – DE a módszert
olyanoknak ajánlják, akiknek már vannak gyermekeik és nem terveznek többet.
Történtek próbálkozások a folyamat visszafordítására, de ezek nem voltak sikeresek, így
lényegében ezen beavatkozások visszafordíthatatlannak tekinthetők. Nemi úton terjedő
betegségekkel szemben egyáltalán nem véd.

Reproduktív
egészségügy

SEMMELWEIS
Egészségverseny

Spermiogenezis gátlása

Művi meddővé tétel

Tudtad-e?!
Az egyik legígéretesebb kísérleti stádiumban lévő
férfi fogamzásgátló, a RISUG egy
befecskendezhető anyag, mely az ondózsinór
elzárásával kb. 10 évig tartó infertilitást
(nemzésképtelenséget) okoz.

Tinédzserek számára legmegfelelőbb fogamzásgátlási lehetőségek közé tartozik a
petting, a gumióvszer, illetve az orális fogamzásgátló tabletta vagy hüvelygyűrű, valamint
ezek kombinációja. Ezek közül a legtöbb szexuális úton terjedő megbetegedés ellen csak
az óvszer nyújthat védelmet, ezért stabil párkapcsolaton kívül a gumióvszer az elsőként
választandó fogamzásgátlási eszköz. Vészhelyzetben az esemény utáni tabletta
alkalmazható.

Tinédzsereknek leginkább ajánlott fogamzásgátlási
módszerek
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Terhesség és abortusz

Egy nemi közösülés alkalmával 2-5 ml ondó kerül a hátulsó hüvelyboltozatba. Ennyi
ondóban körülbelül 200.000.000 hímivarsejt van. A nő orgazmusa nem feltétele a
megtermékenyülésnek, azonban annak hatására a méh pulzáló mozgást végez, mely
szinte beszippantja a spermiumokat. A körülbelül 15 cm-es utat a spermiumok 1 óra alatt
teszik meg a méh és saját mozgásuk segítségével, miközben érési folyamatokon
mennek keresztül. A petesejt a petefészekből eljut a petevezető ampulla részéhez, itt
történik a megtermékenyülés. Különböző enzimatikus folyamatok következtében a
spermiumok áttörhetővé teszik a petesejt külső burkát (zona pellucidáját), majd –
általában – egy darab spermium át is töri azt, sejthártyája összeolvad a petesejtével. A
petesejtben létrejövő változások nem engedik, hogy újabb spermium hatoljon be a
plazmájába (ha ez nem történik meg tökéletesen, akkor többes fogamzás következhet
be).

Hogyan lesz a kisbaba?

A megtermékenyítés és beágyazódás folyamata

A megtermékenyülés eredménye a zigóta, 46 kromoszómával. Ebből a 3-5. napon alakul
ki a 16 sejtes szedercsíra állapot. Az 5. napon ez átalakul a 50-60 sejtes hólyagcsírává, és
megkezdődik a méh nyálkahártyájába való beágyazódás, mely a 7-14. napon fejeződik be
az embrió teljes beágyazódásával.A terhesség korának kiszámítására kétféle módszert
használnak. A megtermékenyüléstől számított idő adja a valóságos magzati kort,
azonban a szülészetben a terhesség korát az utolsó menzesz első napjától számítják, ami
plusz két hetet jelent.

Méhen belüli terhesség videó: 
https://www.youtube.com/watch?v=pgyJHg-RQds
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Sok fiatal jelentkezik későn a nőgyógyászánál, ha teherbe esik. Ennek egyik oka, hogy
nem tudják pontosan, hogyan ismerhetik fel a terhesség jeleit. Ezek három csoportra
oszthatóak: gyanújelek, valószínűségi jelek és biztos jelek. A terhesség biztos jeleit csak
orvos mutathatja ki, és csak ezek azonosítása után mondható biztosra a várandósság.

A terhesség jelei

Közérzet megváltozása, hangulatingadozás, szédülés.
Émelygés, hányinger, reggeli hányás, fokozott nyálelválasztás.
Szokatlan táplálékok megkívánása.
Undorérzés a kedvelt ételekkel szemben, vagy dohányzó nők megundorodása a
dohányfüsttől.
Mellfeszülés (leggyakoribb).

A terhesség gyanújelei
Ezek az egész szervezetben bekövetkező változások eredményei, a terhesség
„mellékhatásai”. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy ezek a tünetek nem feltétlenül
specifikusak a terhességre, éppen ezért akár férfiakon is előfordulhatnak. Általában a
terhesség 12. hetétől fokozatosan eltűnnek. 
Például:

Havi vérzés el-, illetve kimaradása – DE ritkán a terhesség elején előfordulhat
álmenstruáció. Ez a jel a fiatalkorúaknál nem megbízható, mivel ciklusuk még lehet
szabálytalan, késhet, kimaradhat.
A terhességi teszt pozitivitása!
A szeméremtest jellegzetes kékes vörös elszíneződése – (késői jel).
A hüvelyfalak kékes vörös színe és megduzzadása – (késői jel).
Hüvelyváladék megváltozása: bővebb, savasabb – (középidős-késői jel).
Emlő: megnagyobbodik, érzékenysége fokozódik, előtej jelenhet meg.
Alhas fokozódó elődomborodása – (a terhesség 16.-20. hete után).
Terhességi csíkok (striák) a hasfalon – (késői jel).
Testszerte, jellemző helyeken fokozódó pigmentáció (nagyajkak, végbélnyílás körül,
bimbóudvar) – (késői jel).

A terhesség valószínűségi jelei
Ezek már objektívebb jelek, a nemi szervek és az emlők terhességi változásainak
következményei. Ide tartoznak a terhességi tesztek is. 
Például:

Álterhesség: A terhesség gyanújelei és egyes valószínűségi jelei megjelenhetnek olyan
nőknél, akik túlságosan is vágynak vagy éppen félnek a terhességtől. Kíméletes
felvilágosítás után ezek a jelek elmúlnak.
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Terhességi tesztek
A terhességi tesztek az emelkedett hCG hormon szintet mutatják ki a vérből és
vizeletből. Ha kimarad a vérzés, és a terhesség esélye fennáll, érdemes elvégezni egy
patikai terhességi tesztet! Tesztek általában a menstruáció elmaradása után már 1-7
nappal kimutatják a terhességet. Adhatnak álpozitív vagy álnegatív eredményt is – minél
fiatalabb a terhesség annál gyakoribb az álnegatív reakció, ezért a tesztet érdemes
megismételni később. Nőknél a teszt pozitivitása esetén a terhes mindenképpen
forduljon nőgyógyászához!  A legfontosabb, hogy a reggeli első vizeletből kell a tesztet
elvégezni! Orvosi szempontból akkor pozitív egy teszt eredménye, ha mindkét csík
egyforma erősségű! Ha az egyik halványabb, akkor 2 naponta ismételni kell a tesztet
amíg egyforma erősségű lesz a két csík. Ekkor nagy valószínűséggel terhesség áll fenn.
Ehhez legalább egy hetes vérzéskimaradás szükséges.
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Tudtad-e?!
Akár férfiaknál is mutathat pozitív eredményt a
terhességi teszt. Ez sokkal inkább komoly, mint
mulatságos jelenség, mivel bizonyos
heredaganatok szintén termelhetnek hCG
hormont – ezt mutatja ki a teszt.
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A terhesség biztos jelei
A terhesség biztos jele, az embrió vagy a magzat és mellékrészeinek kimutatása,
életműködésének észlelése. A 12. hét előtt ultrahanggal mutatható ki, 16-18. héttől
hallhatóak a magzati szívhangok (Doppler ultrahanggal), 16-20. héttől érezhető a
magzatmozgás.

Alkalmi vagy normál partnerkapcsolatban a védekezés teljes (!) hiánya – gyakori a már
szült nők körében is.
Promiszkuitás nem megfelelő védekezés mellett.
Normál partnerkapcsolatban védekezés nem kielégítő hatásfokkal (leggyakrabban
megszakított közösülés).
Nemi aktus csökkent ítélőképesség mellett (alkohol, drog hatása alatt).
Fogamzásgátló tabletta nem megfelelő szedése.
Fiatalkori prostitúció.
Gyengeelméjűek terhessége.
Nemi erőszak.

A nem kívánt terhesség okai gyakorisági sorrendben:

Az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok.
A magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb
károsodásban szenved.
A terhesség bűncselekmény következménye.
Az állapotos nő súlyos válsághelyzete (fiatalkorú, szociális okok stb. – ez a fogalom elég
nyitott, ezért ez a leggyakoribb indok).

A terhesség-megszakítás jogi vonatkozásai és protokollja
A terhesség 12. hetéig az abortusz végrehajtásának lehetséges indokai:

Az állapotos nő korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (ide tartozik a
fiatalkorúak terhessége).
Az állapotos nő terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés
miatt nem ismerte fel korábban.
Az abortusz időpontja egészségügyi intézmény, illetve valamely hatóság mulasztása
miatt haladta meg a 12. hetet.

A terhesség 18. hetéig az abortusz végrehajtásának lehetséges indokai:

A magzat genetikai betegségének vagy külső károsító tényezők által okozott
ártalmának valószínűsége eléri az 50 százalékot.
Az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok, vagy a magzatban a szülés utáni
élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség mutatható ki.

A terhesség 20. hetéig – a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén a 24. hétig – az
abortusz végrehajtásának lehetséges indokai:

A művi abortusz történhet orvosi, illetve szociális okokból – de a terhesség-
megszakítások mindössze 3-5%-a történik orvosi javallatra vagy bűncselekményből
fakadóan, a többit az anya válsághelyzetére hivatkozva kérik.

Terhesség-megszakítás (abortusz)
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További információ az abortusz jogi kérdéseiről:
https://abortusz.info/jogi-szabalyozas-gyakorlat

A férfi esetleges szerepe az abortusz témakörében:
https://akademiai.com/doi/pdf/10.1556/650.2019.31350

az állapotos nőnek a terhességet megállapító szakorvosi lelettel fel kell keresnie a
Családvédelmi Szolgálatot,
a szolgálat munkatársának ismertetnie kell a terhessel a jogszabályokat, a terhesség-
megszakítást, valamint a gyermek vállalása esetén biztosított támogatásokat,
ha az állapotos nő fenntartja eredeti kívánságát, a törvény előírása szerinti aláírások
után (1. első jelentkezéskor a Családvédelmi szolgálatnál, 2. három  nap gondolkodási
idő után ismét, 3. abortuszt végrehajtó intézményben) az általa választott, a terhesség-
megszakítás elvégzésére alkalmas egészségügyi intézményben kérheti az abortuszt.

Ha súlyos válsághelyzet az oka a terhesség megszakításának, akkor…
 

1.

2.

3.

Mifepristone (progeszteron antagonista): adásával a magzat elhal.
Prosztaglandin (méhösszehúzódást okoz): a magzat kilökődik. Komoly   vérzést,
görcsöket, fekvőbeteg ellátást igényelhet az esetek 5-10%-ában.
Methotrexat (folsav antagonista): főként méhen kívüli terhesség konzervatív
kezelésére használják.

A terhesség-megszakítások módozatai
A kivitelezés módja függ a terhesség korától – minél előrehaladottabb egy terhesség,
annál kockázatosabb az abortusz.
A 6. terhességi hétig: ezek lennének a legkevésbé kockázatos módszerei a terhesség-
megszakításnak, de Magyarországon használatukra nincs lehetőség. Ezek a korai
gyógyszeres eljárások:

A 6 és 12. terhességi hét között: A művi abortusz a méhnyak kitágításából (mechanikus,
ozmotikus vagy kémiai módszerek) és a méhüreg kiürítéséből (vákuumos kiszívás,
méhkaparás) áll.

A 12. és 24. terhességi hét között: A módszer a vetélés gyógyszeres   indukciójából, a
nyakcsatorna kitágításából, oxitocin infúzióból (fájáskeltő hormon) vagy prosztaglandin
tartalmú infúzió hatására bekövetkező vetélésből, valamint az altatásban történő
műszeres befejezésből áll.
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Méhfal áthatoló sérülése: komoly vérzést, esetleg laparoscopos műtétet, legrosszabb
esetben csonkoló műtétet eredményezhet. Előfordulása: 1-4%.Magzatrész
visszamaradása: vérzést, lázat, gyulladást okozhat. 3000 szülésből egyszer nem sikerül
a terhességet elsőre megszakítani, ilyenkor a terhesség folytatódhat, s újbóli műtét
válik szükségessé.
Fertőzés (1%).
Nyakcsatorna sérülése: a tág méhnyak állandó folyást, krónikus gyulladást okoz, újbóli
terhesség során vetéléshez, koraszüléshez vezethet.
Meddőség: esetleges méheltávolítás, Ashermann-szindróma (méhüregi összenövés),
gyulladás okozta méhkürt elzáródás esetén.
Rh-szenzibilizáció: Rh-negatív anya és Rh-pozitív magzat esetén, ha az anya nem kap
ellenanyagot.
Lelki következmények: pszichózis, öngyilkosság, önkárosítás gyakoribb előfordulása az
abortusz után.

A terhességi kor előrehaladtával nő a beavatkozás kockázata. A lehetséges
szövődmények az alábbiak lehetnek:

A legjobb a nem kívánt terhességet megelőzni, melyhez számtalan fogamzásgátlási
módszer közül választhatunk!

A normál nemi működés és terhesség után két nagyon gyakori betegségről ejtenénk pár
szót, melyek a női belső nemi szerveket érintik: endometriózis és policisztás ovárium
szindróma.

Az endometriózis a méh belső felszínét borító, menstruációkor lelökődő hámtípus
megjelenését, elburjánzását jelenti a méh üregén kívül. Normális esetben ezeken a
felületeken nem kéne jelen lennie ennek a szövettípusnak. A fogamzóképes korban lévő
nők 10%-ában jelen van a kórkép és a terméketlenség hátterében is közel 50%-ban
kimutatható. Leggyakoribb elhelyezkedése ezeknek a problémás gócoknak a
kismedencében lévő képletek (pl. petefészek, méhszalagok, petevezeték) felszíne.
Ritkábban megjelenhet a hashártya üregének távolabbi területein és a köldök
környékén, elvétve pedig nyirokcsomókon, a tüdőn, a szíven, a csontokon vagy a
vázizomzaton.

Endometriózis

menstruációs vér visszaáramlása a petevezetéken keresztül (a vezeték a hasüreggel
összeköttetésben áll)
egyedfejlődési zavar embrionális korban
vér- vagy nyirokkeringés általi szétterjedés a testben

Kialakulásának mechanizmusa pontosan még ma sem ismert. Magyarázatára 3 teória
létezik:
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Endometriózisban a kórosan megjelenő szövetek funkcionáló méhnyálkahártyák, ezért
reagálnak a női hormonok ciklikus változására a méh üregében lévő, azonos típusú
szövetekhez hasonlóan. Ennek eredményeként menstruációkor vérzéseket alakítanak ki
az egyéb szervek felszínén, azonban innen a vér nem tud távozni, így cisztává alakul. Ezen
ciszták mérete a mikroszkopikus nagyságútól egészen 1-2 centiméteresig terjedhet és
idővel a különálló területek egymáshoz elérvén „összefolyhatnak”. A vér lebomlásával
alakulnak ki az úgynevezett csokoládéciszták. A legnagyobb problémát a szivárgó vér
szervülése által létrejött összenövések jelentik. Ennek következtében a petevezetékek
elzáródhatnak és rendellenes helyzetet vehetnek fel, ezek az elváltozások pedig
meddőséget okoznak.

Tünetei
A betegség tünetei attól függenek, hogy hol jelennek meg a kóros szövetek. Okozhat
alhasi   fájdalmat (petevezeték és petefészek érintettség), fájdalmas székelést (végbélfal
érintettség), fájdalmas közösülést (méh érintettség), fájdalmas vizelést (húgyhólyag
érintettség). Az erős fájdalommal járó menstruációs vérzés szinte minden esetben jelen
van.
Diagnózis
A panaszokat követő fizikális vizsgálat után szükséges laparoszkóppal (műtéttel) történő
betekintés a hasüregbe a diagnózis biztos felállításához.
Terápia
Az endometriózis kezelése leggyakrabban sebészi úton, laparoszkóppal történik, mivel ez
az eljárás a diagnózis felállításához szükséges és ezzel egyidőben a beavatkozás is
elvégezhető. Ennek során igyekeznek az összenövéseket átvágni és a látható kóros
gócokat tartalmazó részeket kimetszeni.

Egyéb információkat az endometriózissal kapcsolatban itt találhatsz:
http://daganatok.hu/noi-szovetek-tevuton-oszinten-az-endometriozisrol-keri-ibolya-irasa
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A szindróma a női hormonrendszert érintő összetett betegség. Kialakulásában a férfi
nemi hormonok (androgének) túlsúlya játszik szerepet. A betegségben szenvedő nőkben
a petefészkek felszínén elsimult, vastag, kötőszövetes réteg található, mely akadályozza a
tüszőrepedést, a sárgatestek pedig hiányoznak. A meg nem repedt tüszők maradványai
alkotják a szindróma nevét adó 0,5-1,5 cm átmérőjű cisztákat.

A tünetegyüttes kialakulásában szerepet játszhat a genetikai hajlam, a helytelen
táplálkozás és mozgásszegény életmód, a túlsúly és a stressz is. Jellemzően az első
menstruációs vérzések idején jelentkeznek a tünetek. A betegség kialakulásának oka
nem ismert.

Nőgyógyászati problémák:
peteérési zavarok, terméketlenség 
ritka menstruáció 
terhességi komplikációk (vetélés, terhességi cukorbetegség, terhességi magas
vérnyomás)
Belgyógyászati problémák:
elhízás
magas vérnyomás 
szív- és érrendszeri problémák 
inzulinrezisztencia
Bőrproblémák
pattanásos, zsíros bőr
férfias típusú szőrösödés (hirsutismus)
Daganatok kialakulása

Tünetei
A tünetek 4 csoportba sorolhatók:

1.

2.

3.

4.

Terápia
A policisztás ovárium-szindróma egyelőre gyógyíthatatlan, de a tünetei enyhíthetőek. A
gyógyszeres kezelés célja az inzulinrezisztencia kezelése, az androgének hatásának
kompenzálása és a terhesség elősegítése. Szintén nem elhanyagolható jelentőségű az
életmódváltás az állapot szinten tartásához vagy éppen javításához.

Policisztás ovárium szindróma 
(Stein-Leventhal-szindróma)
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A betegségről bővebben itt olvashatsz:
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/tenyeken-alapulo/ch11s19.html

Policisztás ovárium szindróma

Dr. Timmermann Gábor: Amit egy előadónak illik tudnia az abortusz prevenciós
programhoz. Ifjú Tudósok Társasága Alapítvány, Budapest, 2013 (Harmadik átdolgozott
kiadás)
Az európai szexuális nevelés irányelvei. Szövetségi Egészségnevelési Központ, Köln,
2010 (Fordította: Dr. Szilágyi Vilmos)

Forrás
 


