
14 ETALON 15ETALON

Mi a célja a Magzati szűrővizsgálatoknak?
Elsősorban a fejlődési rendellenességek (pl. cson-
tosodási zavarok, károsodott koponya, vagy ge-
rinc, vese-, vagy húgyhólyaghiány, esetleg szív-
fejlődési rendellenesség), továbbá a kromoszóma 
rendellenességek (pl. Down-, Patau-, Edwards-szind-
róma) diagnosztizálása és szűrése. az elmúlt egy-két 
évtizedben az anyai életkor a gyermekvállalás vonatko-
zásában későbbre tolódott, a leendő édesanyák egyre 
tudatosabban készülnek a gyermekvállalásra. Így elő-
térbe került a kromoszóma rendellenességek szűrése.

Minden kismama számára a legfontosabb, hogy születendő gyermeke egészséges 
legyen. Sajnos, ez nem mindenkinek adatik meg, évente ugyanis több ezer baba születik 
Magyarországon valamilyen helyrehozhatatlan magzati károsodással (fejlődési-, vagy 
kromoszóma rendellenesség következtében). Megnyugtató hír azonban, hogy az eddig 

alkalmazott hagyományos magzati szűrővizsgálatokat egy igen magas találati arányú 
komplex szűrés váltotta fel, melynek új lehetőségeiről a Léda Magánklinika szülész-

nőgyógyász szakorvosát, Dr. Györe Imrét kérdeztük!

MilyEn változások történtEk az ElMúlt 
iDőszakban E rEnDEllEnEsségEk szűrésé-
rE vonatkozóan? 
a kromoszóma rendellenességek kiszűrésére eddig al-
kalmazott tripla-tesztről - mely korábban az anyai vér-
ben található három marker értékéből (aFP, az ösztriol, 
és hcg) adott egy valószínűségi értéket a rendellenessé-
gek előfordulására - kiderült, hogy gyenge hatékonyság-
gal bír. Mindössze 65-70%-ban adott releváns adatot az 
esetleges magzati károsodásról. a szakma állásfoglalása 
éppen ezért az lett, hogy egy sokkal modernebb szűrést 
találjon. Emiatt a hármas teszt 2016. december 15-étől 
kikerült az államilag finanszírozott szűrőprogramból. Fo
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Mi az újdonság a Magzati szűrésre vonat-
kozóan?
Felfedezésre kerültek egyéb markerek a szűrésben és 
bizonyítást nyert az is, hogy az ultrahangnak kiemelt 
fontosságú szerepe van az első trimeszterben, ezért 
azok a vizsgálatok kerültek előtérbe, melyek felismeré-
si aránya lényegesen jobb, pl. biokémikai markerek és 
ultrahang vizsgálatok kombinálása. a komplex szűrés 
a terhesség első trimeszterére fókuszál. ismertté vált, 
hogy a koraterhességben bizonyos biokémiai markerek 
szintje kromoszóma rendellenességekben megváltozik. 
ezeket a paramétereket kiegészítve egy speciális je-
lekre is kiterjedő ultrahang vizsgálattal, - pl. tarkóredő 
vastagság mérés, orrcsont jelenléte, magzati keringési 
paraméterek, és a magzat fejtető-far távolságának vizs-
gálata - egy lényegesen pontosabb, magasabb találati 
aránnyal rendelkező vizsgálati eredményhez jutunk.

Mennyire pontos ez a korai koMbinált el-
járás a kroMoszóMa rendellenességek 
szűrésében? 
azt tudni kell, hogy az előbb említett vizsgálatok mind 
a biokémiai markerek, mind az ultrahangos vizsgála-
tok vonatkozásában csak indirekt jeleket néznek, vi-
szont ezen eredmények kombinációja, beleszámítva 
az anyai életkort is, a vizsgálatok pontosságától füg-
gően 90-95%-os hatékonyságúak. Ha a szűrés köze-
pes, vagy magas kockázatot mutat, vagyis az eredmény 
alapján felmerül a gyanú a kromoszóma rendellenes-
ségre, akkor magzatvíz mintavételre van szükség, hogy 
kizárjuk a betegséget vagy felállítsuk a diagnózist. 

a terHesség Hányadik Hetében kell eze-
ket a vizsgálatokat elvégezni?
a vizsgálat két lépcsős, a biokémikai paraméterek meg-
határozása a 10-12. hét között anyai vérvizsgálattal törté-
nik, az ultrahangos vizsgálat legoptimálisabb időpontja a 
betöltött 12. hét, de a 12-13. hét között célszerű elvégezni.

létezik-e ennél a vizsgálatnál pontosabb 
eredMényt adó eljárás? 
igen, létezik olyan vizsgálat, ami anyai vérben keringő 
magzati dns meghatározáson alapul. a kromoszóma rend-
ellenességben szenvedő magzatoknál a többletkromoszó-
ma több dns-t termel, és ez a többlet dns az anyai vérből 
kimutatható. ennek a vizsgálatnak a hatékonysága 99%-
os. a budapesti géndiagnosztikai központtal együttmű-
ködve a léda klinikán ez a vizsgálat is elérhető. (niFty)

kiknek ajánlott ez a vizsgálat?
a kromoszóma rendellenességek előfordulási gya-
korisága az életkor előrehaladtával nő, pl. a down-
szindróma átlagos előfordulási gyakorisága 1:700, de 
amíg 25 éves életkorban ez az arány 1:1000, addig 
40 éves korban ez az arány 1:75. 30 éves kortól min-
denkinek javaslom a kombinált szűrést, hiszen mind 
az anyára, mind a magzatra nézve veszélytelen eljá-
rás. 37, vagy afölötti életkorú várandósság esetén ge-
netikai tanácsadót is bevonva adott esetben invazív 
beavatkozás (magzatvíz mintavétel) is szóba jön.

Milyen egyéb Magzati szűrővizsgálati le-
Hetőségek vannak a léda Magánklinikán? 
a magánklinikánkon a magzati szűrővizsgálatok szinte 
teljes spektruma elérhető, mind a fejlődési, mint a kro-
moszóma rendellenességek vonatkozásában. új vizsgálat-
ként az elmúlt időszakban lehetővé vált magzati szívultra-
hang diagnosztika (magzati echokardiográfia) elvégzése, 
melyet speciális képesítéssel rendelkező szakember 
– dr. györkös beáta főorvosnő –végez. ennek azért van
kiemelt jelentősége, mert a szívfejlődési rendellenesség, 
a leggyakrabban előforduló magzati károsodás, ma már 
nagyon jól operálható és kezelhető. az ezzel kapcsola-
tos vizsgálatok a terhesség 18-22 hetétől végezhetőek el.

kiknek javasolt ez a vizsgálat? 
elsősorban azoknak, akiknél a korábbi magzati ultra-
hang vizsgálatok során bármilyen szívfejlődési rendel-
lenesség gyanúja merült fel, akiknek a családjában a 
közvetlen hozzátartozóknál szívbetegséget diagnoszti-
záltak, azokban a terhességekben, ahol olyan betegség 
alakult ki (pl. inzulindependens cukorbetegség) ahol a 
szívfejlődési rendellenesség gyakoribb. javasoljuk to-
vábbá azoknál a terheseknél, akik valamilyen autoim-
mun betegségben szenvednek, valamint  lombik prog-
ramok keretében kialakult várandósság esetében is. 

A mAgzAti károsodás okAi 
közül A leggyAkoribbAk A 
genetikAi hAjlAm, mAgzAti 

korban történő károsodás, 
az anya nem megfelelő 

életvitele vagy fertőzése.

életmód


