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Absztrakt: A szerzők – a Berkő Péter által kidolgozott ÉFT-rendszer lehetőségeivel élve – 

az újszülött súly- és hosszfejlettségét, valamint tápláltsági állapotát is figyelembe véve – új-

szerűen definiálták a növekedési retardáció fogalmát. A retardációnak öt típusát különítik el. 

A 2000–2012-ben Magyarországon született 1 244 918 újszülött adatainak feldolgozásához 

új születési standardokat szerkesztettek, majd minden újszülött adatait felvitték egy ÉFT-

percentilis mátrixra. A mátrixnak mind a 64 cellájában meghatározták a TPM, azaz „Total 

Perinatal Mortality” (halvaszületés + újszülött-halálozás), valamint a csecsemőhalálozás 

mértékeket, így lehetőségük nyílt a retardáció miatt fokozottan veszélyeztetett magzatok és 

újszülöttek (5,4%) felismerésére és elkülönítésére. Ez a módszer jelentős segítség lehet a 

neonatológusok számára, hiszen lehetővé teszi a felismert, többszörösen veszélyeztetett új-

szülöttek kiemelt figyelemmel való követését és ellátását. 

Kulcsszavak: ÉFT-rendszer, MDN-system, növekedési retardáció, perinatalis 

mortalitás, csecsemőhalálozás 

  

Fél évszázada már, hogy elődeink felismerték: ha egy magzat a gesztációs korában 

elvárhatónál lényegesen kisebb testméretekkel születik, az gyakran jár együtt egész-

ségkárosodásokkal, sőt, halálozással is. Ezeket az újszülötteket nevezték el növeke-

désben retardált (“intrauterine growth retarded”, IUGR) újszülötteknek [1–4].  

Az IUGR fogalmával és definíciójával, okaival, diagnosztikájával, klinikumával és 

következményeivel kapcsolatban azonban, még napjainkban is sok a bizonytalanság. 

Mi úgy gondoljuk, hogy ennek döntő oka a perinatológia területén kialakult súly-

centrikus szemlélet, amely legfőbb nehézségét, sőt, akadályát képezi a növekedési 

retardáció kutatásának. A bajok kiindulópontja az, hogy 50 év múltán is azt az újszü-

löttet tartják retardáltnak, aki a 10-es súlypercentilisnél kisebb testsúllyal születik. 

Mivel e dolgozat első szerzője által kidolgozott, és e dolgozat szerzői által tovább-

fejlesztett ÉFT-rendszer (angolban: “MDN-system”) itthon és külföldön is nagy ér-

deklődést váltott ki, és kedvező fogadtatásra talált [5–6], abban bízunk, hogy az MDN-

system alapvetően új irányt adhat a növekedési retardáció kutatásának, és hozzájárul-

hat az IUGR-betegség által okozott veszteségek mérsékléséhez. Ezért tartottuk érde-

mesnek e vizsgálómódszer lényegét, logikáját és kidolgozásának folyamatát 
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ismertetni. Jelen tanulmányunkban az MDN-system több szakaszból álló felismerési 

folyamata közbülső eredményeinek ismertetésétől eltekintünk, és csak a végeredmény 

szempontjából fontos kérdések és válaszok ismertetésére fogunk kitérni. 

 
 

MIVEL BIZONYÍTHATÓ A PERINATOLÓGIA TERÜLETÉN KIALAKULT,  

A NÖVEKEDÉSI RETARDÁCIÓ KUTATÁSÁT (IS) HÁTRÁLTATÓ „SÚLY- 

CENTRIKUS SZEMLÉLET”? 

Néhány példa, néhány bizonyíték a súlycentrikus szemléletre:  

1. A koraszülöttség fogalmát – a WHO 1961-évi állásfoglalása [7] ellenére is – 

sokan (még nemzetközi kongresszusok előadói is), és még napjainkban is, 

egyetlen kritériumhoz, egy súlyhatárhoz (<2500g) kötik.  

2. Sokan vannak, akik az újszülött fejlettségének minősítéséhez elégségesnek 

tartják csupán a testsúly ismeretét, és jobb esetben is, megelégednek csupán a 

születési súlystandard használatával. Ők úgy vélik, hogy a növekedés = súly-

gyarapodás, amit nem centiméterekben, hanem grammokban kell mérni. 

3. Szülészorvosok, UH-vizsgálatok során, a magzat fejlettségének megítélésé-

hez elégségesnek tartják a testsúly becslését. 

4. A neonatológusok, az újszülött veszélyeztetettségének mértékét nem a gesz-

tációs korhoz, hanem az újszülött testsúlyához kötik (>2500g, <2500g, 

<1500g, <1000g).  

5. A neonatológiában, az összehasonlítani kívánt újszülött-populációk életkilá-

tásait, halálozási gyakoriságát stb. leginkább 500 grammonként kialakított 

súlycsoportonként hasonlítják össze. 

6. És végezetül: szülészek és neonatológusok egyaránt, az intrauterin növeke-

dési retardáció/restrikció (IUGR) fogalmát is, kizárólag egy súlykritérium-

hoz (<10-es súlypercentilis) kötik, véleményük szerint tehát: IUGR = SGA 

[1–4, 8–9].  
 

Számunkra nem kétséges, hogy ez a szemlélet hibás és súlyos következményei van-

nak, mert hátráltatja a perinatológia fejlődését, az IUGR kutatását, és számos, IUGR-

rel kapcsolatos, vitatott kérdés megválaszolását [10–13]. 

 

HOGY LEHETNE KITÖRNI A SÚLY-CENTRIKUS SZEMLÉLET ZSÁKUTCÁJÁBÓL? 

MIÉRT SZÜKSÉGES AZ INTRAUTERIN NÖVEKEDÉSI RETARDÁCIÓ FOGALOM- 

KÖRÉT KIBŐVÍTENI? 

Felismertük azt, hogy a testi fejlődés és növekedés megítéléséhez, egyben a növeke-

dési retardáció felismeréséhez, és típusainak definiálásához egyidejűleg több, köny-

nyen meghatározható paramétert kell figyelembe venni. Ezek a paraméterek: az 

újszülött neme; gesztációs kora; a gesztációs kor és a testsúly ismeretében meghatá-

rozható súlystandard-pozíció; a gesztációs kor és a testhossz ismeretében meghatá-

rozható hosszstandard-pozíció; valamint ez utóbbi kettő egymáshoz való viszonya, 

azaz a tápláltság [10–13]. – Ehhez megbízható születési standardokra van szükség.  
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Milyen születési súly- és hosszstandardok kellenek a standardpozíciók korrekt 

meghatározásához? 

Ahhoz, hogy az újszülöttek testi fejlettségét a lehető legpontosabban tudjuk megha-

tározni a születési standardoknak többféle elvárásnak kell megfelelniük:  

1. Kellően nagy adatbázisra kell, hogy épüljenek.  

2. Az adatbázis újszülöttjeinek abból a populációból kell származniuk, amely 

populáció vizsgálataihoz a standardokat használni szeretnénk. Ilyen meggon-

dolásból optimális megoldást a rasszspecifikus standardok jelentenék.  

3. Az adatbázisban nem szerepelhetnek az ikerszülöttek, továbbá olyan újszülöt-

tek, akik testméret-eltéréseket okozó betegségben szenvednek. 

4. Mivel a leány és a fiú újszülöttek testméretei között kisebb eltérések vannak, 

külön standardok szükségesek a fiú, és külön a leány újszülöttek számára.  

5. A percentil-beosztású standardok elterjedtebbek, kedveltebbek, mert a válto-

zók valós élettani megoszlását követik, ezért előnyösebbek, mint a standard 

deviációs beosztású standardok, amelyek az átlagtól lefelé és fölfelé szimmet-

rikusan helyezkednek el. 

6. A táblázatformátumú standardok sokkal könnyebben használhatók, mint a 

grafikonformátumúak. 
 

A mi táblázat formátumú standardjainkon minden terhességi héten láthatók a 3-as, 

10-es, 25-ös, 50-es, 75-ös, 90-es és 97-es percentilis értékek, és a szomszédos per-

centilis görbék által közbezárt, 1-től 8-ig sorszámozott súly- ill. hosszúságzónák.  

Az egyes újszülöttek standardpozícióját annak a zónának a sorszámával jellemezhet-

jük, amely zónába az újszülött tartozik. A kezdetben papíralapú standardjainkat egy 

szoftver segítségével számítógépre vittük, ez nagyon megkönnyíti a használatukat. 

 

Hogyan jellemezhető az újszülött tápláltsági állapota? 

Mivel a tápláltság a testsúlynak a test hosszúságához való viszonyát jelenti, ezért a 

tápláltsági indexet (TI) akkor kaphatjuk meg, ha az újszülött súlystandard-pozícióját 

jelző sorszámból (S) kivonjuk a hosszstandard-pozíció sorszámát (H). Tehát: S–H = 

TI. Némi nagyvonalúsággal arányosan tápláltnak tartható egy újszülött, ha az ő TI 

értéke –3, –2, –1, 0, +1, +2, vagy +3; alultápláltnak tartható, ha TI-értéke –4, –5, –

6, vagy –7; és túltáplált, ha TI-értéke +4, +5, +6 vagy +7. 

 

Hogyan lehetne az újszülött súly- és a hosszstandard-pozícióját, valamint  

tápláltsági állapotát egyidejűleg ábrázolni? 

Ezt a feladatot a Berkő Péter által kidolgozott, ÉFT-módszer [10–13] legfontosabb 

eleme, az ÉFT percentilis mátrix oldja meg [5–6, 15–16]. Az „ÉFT percentilis mát-

rix” egy 8 × 8 négyzetből (cellából) álló táblázat, amelynek 8 vízszintes sora a súly-

standard ismert 8 zónáját, reprezentálja. A hasonlóképen 8 percentilis zónából álló 

hosszúságstandardot 90 fokkal elforgatva ráhelyezzük a súlystandardra, mégpedig 

úgy, hogy a súlystandard 1. sorának (zónájának) 1. cellája és a hosszstandard 1. 
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oszlopának (zónájának) 1. cellája egybeessen. Így kapjuk meg a súly- és hosszfej-

lettség mindenféle kombinációjának megjelenítésére alkalmas, 64 cellából álló, ÉFT 

percentilis mátrixot (1.ábra). Ebben a percentilis mátrixban az összes újszülött he-

lyét (celláját) megtalálhatjuk. 
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1. ábra: Tápláltsági index (TI) = S–H, azaz az újszülött súlyzónájának sorszáma 

(S) mínusz a hosszúságzóna sorszáma (H) 

 

Miként lehetne az újszülött fejlettségi állapotát (érettségét, súly- és hosszfej-

lettségét, valamint tápláltsági állapotát) egyszerűen és számszerűen kifejezni 

és jellemezni? 

Erre a célra az ún. ÉFT-index szolgál: ÉFT-index = N / K / S / H / TI, amelyben N 

(nem) lehet F (fiú) vagy L (lány) / K = gesztációs kor (hetekben) / S = súlystandard 

zónájának a száma / H = hosszstandard zónájának a száma / TI = tápláltsági index. 

 
 

HOGYAN LEHET A NÖVEKEDÉSBEN RETARDÁLT, FOKOZOTTAN VESZÉLYEZTE-

TETT ÚJSZÜLÖTTEKET ELKÜLÖNÍTENI? 

Mit értünk növekedési retardáció, azaz IUGR alatt? Betegség ez, vagy tünet-

csoport? 

A retardációkutatás klasszikusai [1–4] – legjobb szándékkal – azt az újszülöttet tar-

tották növekedésben retardáltnak (IUGR), akinek a testsúlya nem érte el a súlystan-

dard 10-es percentilisének értékét, azaz az ún. SGA (small for gestational age) súly-

standard-zónába tartozott. Felismerték azt is, hogy ez a csoport több szempontból is 
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heterogén: találhatók itt arányosan kisméretűek (proporcionált retardáltak) és nor-

málisan fejlett, de sovány és csak kisebb súlyuk miatt ide tartozó újszülöttek (disz-

proporcionált retardáltak) is. Feltételezték azt, hogy a kisebb méretek lehetnek be-

tegség velejárói, de lehetnek a kisebb méretű, kisebb súlyú újszülöttek egészségesek 

is, akik csupán öröklött testi adottságaik miatt kis súlyúak. A nagy baj az, hogy a 

retardációkutatásban lényeges előrelépés az elmúlt 50 év alatt sem történt, így aztán 

a szakmai köztudatban az IUGR és az SGA fogalmak közé tett egyenlőségjel a mai 

napig is helyén maradt. – Ezzel nem érthetünk egyet. Ezért kerestük a kiutat a súly-

centrikus szemlélet zsákutcájából, amely a legnagyobb akadálya a növekedési retar-

dáció kutatásának, és újabb ismeretek felszínre hozásának. 

Mindenekelőtt le kell szögezni: a növekedési retardáció fogalomkörében két dol-

got alapvetően el kell különíteni egymástól. Különbséget kell tenni az IUGR-feno-

típus (vagy IUGR-syndrom, IUGR-tünetegyüttes), és a látható tünetegyüttest elő-

idéző „növekedési retardáció betegség” (IUGR-betegség, IUGR-disease) között. 

Küllemét tekintve minden IUGR-beteg IUGR fenotípusú, de nem minden IUGR fe-

notípusú újszülött IUGR-beteg. Merthogy: lehetséges, sőt gyakori, hogy az IUGR-

fenotípus hátterében betegség nincs, a kisebb méreteknek csupán genetikai eredetű 

okai vannak. De ennél mi tovább is léptünk: az IUGR-betegség és az IUGR-feno-

típus sokféle lehet. Ha elfogadható az, amit mi hangsúlyozunk, hogy a testi fejlett-

ség, és így a retardáció megítéléséhez nem elégséges csupán a testsúly figyelembe-

vétele, hanem a testhossz és a tápláltság együttes figyelembevételére van szükség, 

akkor érthetővé válik, hogy a növekedési retardációnak többféle típusa, többféle 

megjelenési formája is létezik. 

 

Mi növekedésben retardáltaknak tartjuk azokat a magzatokat és újszülötteket, akik-

nek súly-, és/vagy hosszfejlettsége marad el a gesztációs korukban elvárhatóhoz ké-

pest, és azokat is, akiknek a súlyfejlettsége marad el a hosszfejlettségükhöz, vagy 

hosszfejlettsége marad el a súlyfejlettségükhöz képest. 

 

 

MILYEN IUGR-SYNDROM TÍPUSOKAT LEHET ELKÜLÖNÍTENI ÉS DEFINIÁLNI  

AZ ÉFT-MÁTRIX SEGÍTSÉGÉVEL? 

Napjainkban az IUGR-nek csak a két klasszikus típusát, a 10-es súlypercentilis alatti 

arányosan kisméretű, ún. „proporcionált” és az ugyancsak 10-es súlypercentilis 

alatti, sovány „diszproporcionált” retardáltakat szokás elkülöníteni. Mi ezzel a gya-

korlattal nem értünk egyet. 

 

A növekedési retardációnak ötféle típusát különítjük el:  

• Arányosan táplált, hosszúság-, és súlyfejlődésben is retardáltak (AT-HSR). 

Ők a 10-es súly- és egyben 10-es hosszpercentilis alatt, az ÉFT-mátrix bal alsó 

sarkában lévő négy sárga cellában találhatók. 
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• Túltáplált, hosszfejlődésben retardáltak (TT-HR). Ők a mátrix bal felső, kék 

háromszögében találhatók, tápláltsági indexük: +4, +5, +6, és +7. 
 

• Átmeneti típusú, hosszfejlődésben retardáltak (ÁT-HR), akik az előző két 

szektor között, a 10-es hosszpercentilis alatt találhatók. 
 

• Hosszfejlettségükhöz képest alultáplált, sovány, súlyfejlettségben retardáltak 

(AT-SR), akiknek tápláltsági indexük: –4, –5, –6 és –7. 
  

• Átmeneti típusú, súlyfejlettségben retardáltak (ÁT-SR), akik az AT-HSR és 

az AT-SR szektorok között, a 10-es súlypercentilis alatt találhatók. 

 
2. ábra: Az ÉFT-mátrix 8 vízszintes súlyzónája és 8 függőleges hosszúságzónája; 

betűjelekkel megkülönböztetve az 5 különböző IUGR-típus; az egyes cellákban  

az újszülöttek tápláltsági indexei láthatók 

 
 

A legizgalmasabb kérdés: van-e különbség az IUGR-syndrom és az IUGR-

syndrom tüneteit nem mutató újszülöttek perinatalis halálozása között? 

Ahhoz, hogy ezt a kérdést megválaszolhassuk, szükség volt a KSH-ból nyert adatok 

alapján, egy új 13 év születési adatait magában foglaló 1 244 918 (2000–2012-ben 

élve + halva született) magyar újszülött adatállomány feldolgozására. Az új stadar-

dokon kiszámított standardpozíciók ismeretében mindegyik újszülöttet elhelyeztünk 

egy ÉFT-mátrixon, majd a mátrix mindegyik cellájában meghatároztuk a perinatális 

mortalitás értékét [16]. 

A veszteségek felméréséhez a Berkő által korábban javasolt [17] Total Perinatal 

Mortality (TPM) értékek meghatározását választottuk. A TPM azt jelenti, hogy az 
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intrauterin + a 0–27. napos (tehát nem a + 0–6. napos!) újszülött-halálozás összevont 

esetszámait fejeztük ki az összes élve + halvaszületett magzatok ezrelékében.  

(A TPM bevezetését korábban azért javasoltuk, mert napjainkban már – a legkorsze-

rűbb lélegeztető gépek, inkubátorok és gyógyszerek világában – az élet első hetében 

viszonylag sok kicsi koraszülöttet sikerül életben tartanunk azok közül, akiket ké-

sőbb, a 7–27. napon mégis csak elvesztünk Utóbbiak a hagyományos Perinatal Mor-

tality mutatóban már nem szerepelnek, de a “Total Prinatal Mortality” mutatóban 

igen.)  Azért tettük ezt, hogy a halálozási esetszámok növelésével még hitelesebbé 

tegyük a kapott halálozási adatokat. Eredményeink nagyon meggyőzőek. 

 

Mely cellákban találhatók – az IUGR-syndrom típusokon belül – a magas halá-

lozást vélhetően az IUGR-disease halmozott előfordulása miatt mutató fokozot-

tan veszélyeztetett, “High risk of IUGR-mortality” újszülöttek? 

A 3. ábrán az MDN-matrix mindegyik cellájában láthatók a TPM értékei. Piros szín-

nel fedtük be azokat a cellákat, melyekben a TPM értéke elérte vagy meghaladta a 

populációs átlag (9‰) kétszeresét. Ezeket a cellákat, ill. az ezekben a cellákban lévő 

magzatokat és újszülötteket tartjuk és nevezzük „Magas kockázatú IUGR-morta-

litás”(“High risk of IUGR-mortality”) csoportnak. Valószínűsíthető, hogy a magas 

halálozásnak az IUGR-disease halmozott előfordulása képezi az okát.  

 

 
3. ábra: TPM-értékek az ÉFT-mátrix egyes celláiban 
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Az ábrán az egyes retardáció típusokon belül láthatók „Mérsékelten magas kockázatú” 

(“Moderitly high risk of IUGR-mortality”) cellák is, melyekben a TPM értéke megha-

ladja ugyan a populációs átlagét, de nem éri el ennek kétszeresét. És láthatók olyan 

cellák is, melyekben a halálozás értéke kisebb a populációs átlagértéknél.  

Amíg a “non IUGR-syndrom” magzatok és újszülöttek TPM mortalitása csupán 

7‰, és a teljes magyar újszülött-populáció TPM értéke is csupán 9‰, addig az 

IUGR-syndrom csoport Total Perinat Mortalitása 19‰. Az IUGR-syndrom magza-

tok és újszülöttek TPM-értéke több mint 2,5-szerese a nem IUGR-syndrom magza-

tokénak, ill. újszülöttekének. 

 

Melyik IUGR-syndrom típus esetében leggyakoribb a halálozás? Melyik a leg-

veszélyesebb? 

4. ábra 

 

Erre a kérdés akkor adhatjuk meg a hiteles választ, ha a különböző IUGR-típusok 

extrém fokú retardáltjainak Total Perinatal Mortality értékeit hasonlítjuk össze.  

A leggyakoribb (102‰) a halálozás a relatíve túltáplált (TI = +5, +6, +7), hossznö-

vekedésben extrém mértékben (TT-HR) retardált magzatok és újszülöttek esetében. 

Ugyancsak magas (66‰) az alultáplált (TI = –5, –6, –7), súlynövekedésben extrém 

mértékben retardált (AT-SR) újszülöttek, és az arányosan táplált, súly- és hossznö-

vekedésben is extrém mértékben retardált (AT-HSR) újszülöttek sarokcellájában is 

(61‰). A populációs átlagnál azonban többszörösen magasabb a TPM a többi 

IUGR-típus és más cellák esetében is. – A TT-HR és az AT-SR sarkokban a relatíve 

kisebb esetszámok miatt összevontan adjuk meg az ugyancsak magas TPM-értéke-

ket (441‰, ill. 120‰). 
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HOGYAN LEHETNE A FOKOZOTTAN VESZÉLYEZTETETT RETARDÁLT MAGZATO-

KAT MÁR TERHESSÉG ALATT FELISMERNI, ÉS ÉLETÜKET MEGMENTENI? 

Egyes retardációtípusok körében jelentős azoknak a celláknak a száma, ahol a TPM 

értéke nem éri el a populációs átlag kétszeresét, sőt néhol még a populációs átlagot 

(9‰) sem. Ez is azt támasztja alá, hogy az IUGR-syndrom csoporton belül érdemes 

és fontos a fokozottan veszélyeztetettek (a teljes populáción belül összesen 5,4%-ot 

kitevő) elkülönítése. 

Fontos felismerésnek tartjuk azt is, hogy különböző mértékű, de magas halálozási 

értékeik miatt – a régebben ismert proporcionált (AT-HSR) és alultáplált, sovány 

retardáltakon (AT-SR) kívül mindenképpen fontos a retardált hosszméretükhöz ké-

pest relatíve túltáplált retardáltak (TT-HR) elkülönítése, sőt az átmeneti típusú retar-

dáltak (ÁT-HR és ÁT-SR) elkülönítése is. 

A 4. ábrán bemutatjuk a magyar csecsemőhalálozási eredményeket prezentáló 

ÉFT-mátrixunkat. Ez az a mátrix, amelyet mindennapi munkájuk során – reménye-

ink szerint – jól fognak tudni hasznosítani a neonatológus kollégák. A halálozási 

tendenciák megegyeznek a 3. ábrán látható Total Perinatal Mortality előfordulási 

értékek alapján megfogalmazott tendenciákkal. 

Pelleg szerint [18] a világon évente három millió magzat és négy millió újszü-

lött hal meg és a koraszülöttség mellett a növekedési retardáció a második legfon-

tosabb (direkt vagy indirekt) oka a halálozásnak. Ezért, az eddiginél több figyelmet 

kell szentelnünk a növekedési retardáció minél hamarabb történő felismerésére, a 

fokozottan veszélyeztetettek elkülönítésére és szakszerű szülészeti és neonatológiai 

menedzselésére. 

Ha a veszélyeztetett magzatokat terhesség alatt felismernénk, akkor az édesanyát 

és magzatát be kellene fektetni szülészeti-terhespatológiai osztályra. Ott a magzatot 

intenzíven kellene monitorizálni (gyakori NST- és Doppler-vizsgálatok), és ha a 

magzati keringés hypoxiás állapotra gyanús lassulását észleljük (block, reverse 

flow), a magzatot császármetszéssel, haladéktalanul világra kell hozni [19]. Ha arra 

gondolunk, hogy a világon évente 7 millió magzat és újszülött hal meg, és a méhen 

belüli halálozás legfőbb – direkt, vagy indirekt – oka a növekedési retardáció, az 

újszülött-halálozásnak pedig – koraszülöttség után következő – második legfonto-

sabb oka is az IUGR [20], akkor belátható, hogy az IUGR terhesség alatti szűrővizs-

gálatainak bevezetése parancsoló szükségesség. 

 

Hogyan történik a növekedési retardáció UH-vizsgálattal történő, terhesség 

alatti felismerése napjainkban? 

Növekedési retardáció lehetőségére gondolva, vagy ennek kizárása céljából az UH-

vizsgálatot végző kolléga leméri a BPD, a fejkörfogat (HC), a haskörfogat (AC), a 

femurhossz (FL) méreteket. Az UH-készülék szoftvere ezeket rögzíti, majd mindegyik 

paraméter esetében kiszámítja azt, hogy az egyes paraméterek a paraméterek standard-

jain hányadik gesztációs hét 50-es percentilis értékének felelnek meg. A monitoron 

megjelenik mind a négy paraméter, és mindegyik esetében az ezek alapján 
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kiszámított gesztációs kor. Ezt a képet látva a szonográfus kolléga a következőkép-

pen gondolkodik:  

a) Ha ezek a gesztációs korértékek megfelelnek az első trimeszter végén meg-

erősített, ill. kiszámított terhességi kor alapján számított aktuális terhességi 

kornak, akkor a testi fejlettség a gesztációs kornak megfelelő, IUGR-syndrom 

gyanúja nem merül fel.  

b) Ha a fejkörfogat, az AC-, és az FL-értékek alapján kiszámított gesztációs kor-

értékek is kisebbek a biztos gesztációs korhoz képest, akkor arányosan táplált, 

proporcionált (a mi nomenklaturánk szerint PF-WLR típusú) IUGR lehetősé-

gét véleményezik.  

c) Ha csak az AC-méret alapján számított gesztációs kor kisebb, akkor diszpro-

porcionált (UF-WR) IUGR lehetőségére kell gondolni. Természetesen csak 

IUGR-syndrom lehetőségére, mert fennállhat ugyan IUGR-disease lehetősége 

is, de nagyobb az esélye annak, hogy a magzat nem IUGR-disease, hanem 

csupán – genetikai okból – kisméretű. 

 

Véleményünk szerint nagy hiba az, hogy az UH-készülékek – az egyes paramé-

terek ismeretében – csupán a gesztációs korra „következtetnek”. Ráadásul ezt is 

nagy hibaszázalékkal teszik, hiszen a készülék szoftverétől azt kérdezik meg, hogy 

a konkrét esetben lemért paraméter a maga standardján, hányadik gesztációs hét 50-

es percentilisének felel meg. Egészen más lenne a helyzet, ha az UH-készülék mind-

egyik vizsgált paraméternek a saját standardján keresné meg a pozícióját. Ebben az 

esetben – az egyes paraméterek standardpozíciója alapján – direkt módon minősít-

hetnék a fejlettség állapotát. 

 

Hogyan lehetne az ÉFT-módszert hasznosítani a növekedési retardáció  

terhesség alatti felismeréséhez? 

Egyszerű lenne a dolgunk, ha lenne olyan módszerünk, melynek segítségével elfo-

gadható pontossággal lehetne mérnünk a magzat testhosszát és testsúlyát. Ebben az 

esetben elégséges lenne a magzat adatait egy, az UH-készülék szoftverébe beépített 

ÉFT-mátrixra felvinni, és ilymódon megállapítani a magzat IUGR-syndrom típusát 

és a “High risk of IUGR-disease” valószínűségét. Csakhogy a napjainkban alkalma-

zott súlybecslésünk meglehetősen pontatlan, a testhossz becslésének gyakorlata pe-

dig – ez ideig – ki sem alakult. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? 

Javaslatunk a következő: Nincs szükség a testhossz és a testsúly pontos ismeretére  

 

Mivel a magzat testhosszával leginkább az FL (femurhossz) korrelál [20–23], a 

testsúlyával pedig az AC (haskörfogat), elégséges lenne az FL és az AC megmé-

rése, majd ezeknek az adatoknak a felvitele egy ÉFT-mátrixra, amelynek vízszin-

tes sorai az FL-standard zónáit, függőleges oszlopai pedig az AC-standard zónáit rep-

rezentálja (5. ábra). Ehhez persze az kellene, hogy az UH-készülékek szoftverébe le-

gyenek beépítve ilyen standardok. Nagy a valószínűsége annak, hogy a magzatnak az 

FL-AC mátrixon bemért pozíciója egybeesik majd a megszületését követően megmért 
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hosszúság- és testsúlystandard-pozíciókkal. Ezeket az összehasonlító vizsgálatokat 

természetesen el kell majd végezni. Az ilyen módszerrel végzett UH-szűrővizsgála-

tok megoldhatóvá teszik a halálozásnak leginkább kitett, fokozottan veszélyeztetett, 

növekedésben retardált magzatok felismerését. 

 

 
5. ábra: ÉFT-mátrix a haskörfogat vízszintes- és combcsonthossz  

függőleges zónáival, valamint az egyes cellák tápláltságmutatóival 

 

 

Mikor kellene végezni az általunk javasolt terhesség alatti UH-szűrővizsgálatokat? 

Az IUGR-szűrést nincs értelme korábban kezdeni a 28. hétnél, mert az ennél fiata-

labb gesztációs korban – a koraszülöttség miatti halálozás jelentős veszélye miatt – 

a terhesség retardáció miatti befejezése nagyon csak meggondolandó. A szűrés el-

kezdése azonban későbbre sem halasztható. Hogy miért? Bemutatjuk az intrauterin 

elhalás 2000–2012. évi, terhességi kor szerinti megoszlását: 
 

<24 terhességi héten   0,3% 

24–28. héten   27,7% 

29–32. héten   22,9% 

33–36. héten   25,0% 

36<héten     24,1% 
 

Az összes elhalás 75,9 %-a tehát a 37. hét előtt történt!  Nyilvánvalóan nem mond-

hatunk le a 29–36. héten elhaló, mintegy 47,9%-nyi magzat megmentésének lehető-

ségéről. Ezért, – minthogy az intrauterin elhalások leggyakoribb okát képező IUGR 

egészségkárosító hatásainak megelőzése a cél – az IUGR szűrését a 28. terhességi 

héten kell elkezdeni, majd a 32. és 36. hetes korban kell megismételni [19].  

A kiszűrt IUGR-eseteket természetesen követni kell! 
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Hogyan menthetők meg a kiszűrt, fokozottan veszélyeztetett, perinatális elha-

lással fenyegetett, növekedésben retardált magzatok és újszülöttek? 

Ha lehetőségünk nyílna a terhesség alatti, majd az újszülöttkori növekedési retardá-

ció, de főként a fokozottan veszélyeztetett magzatok és újszülöttek időben történő 

felismerésére, akkor jelentős mértékben csökkenthetnénk a retardáció által direkt, 

vagy indirekt módon okozott méhen belüli elhalások és az újszülött-halálozás mér-

tékét. Mivel a retardáció a méhen belüli elhalás első számú oka, de az újszülöttkori 

elhalásoknak is második legfontosabb oka, könnyű belátni, hogy az általunk kidol-

gozott és javasolt, ÉFT-módszerre alapozott retardációszűrés – a világon – a mag-

zatok és újszülöttek tömegének megmentését eredményezhetné. Ebből a célból a kö-

vetkező protokoll alkalmazását javasoljuk:  

1. Arra kell törekednünk, hogy az IUGR-disease lehetőségét, de főleg a “High 

risk of IUGR-mortality” magzatokat a terhesség alatt, és a lehető legkoráb-

ban felismerjük. Olyan korán, amikor a felismert, és közvetlen életveszély 

jeleit mutató IUGR-syndrom magzatokat (koraszülöttségük ellenére is) már 

világra lehet hozni.  

2. A felismert IUGR-syndrom magzat édesanyját – kellő tájékoztatást követően 

– terhespatológiai osztályra kell beutalni, de legrosszabb esetben is ambulan-

ter, intenzív monitorizálásra kell 1-2 naponta berendelni. Az intenzív moni-

torizálás naponta igényel 1-2 NST-vizsgálatot, és 2-3 naponként UH- és 

Doppler-vizsgálatot. Azért szükséges ez, hogy idejében felismerhessük a 

magzati keringés lassulását, az IUGR-disease magzatoknál előbb-utóbb vár-

ható hypoxiás állapot jeleit. 

3. Ha az IUGR progressziójának jeleit (romló flowmetriás index-értékek, csök-

kenő magzatvízmennyiség, meszesedő, „öregedő” lepény, beszűkülő lepényi 

kapacitás stb.) de főleg, ha a hypoxia jeleit (keringés centralizációja, lassulása, 

block, reverse flow), idejében felismerjük, nagy a valószínűsége annak, hogy 

a magzat életét megmenthetjük [19].  

4. Ha csupán jelzett, kisfokú keringéslassulást észlelünk, intenzív monitorizálás 

mellett megengedhető egy kevés várakozás. Ilyenkor (34. hét előtt) steroid 

profilaxist követően 1-2 napon belül, súlyos hypoxiás veszélyjelek észlelése 

esetén azonban – császármetszéssel – haladéktalanul világra kell hozni az élet-

veszélyben lévő IUGR-disease magzatot [19]. E mellett szól az is, hogy a vá-

rakozásnak túl nagy a magzati (de az orvosra is leselkedő veszélye) kockázata, 

és legjobb esetben is, csak pár napnyi időt nyerhetnénk. 

 

Hogyan foglalható össze az ÉFT-módszer elméleti jelentősége? 

Az ÉFT-módszer lehetővé tette a növekedési retardáció fogalomkörének tisztázá-

sát, öt legfontosabb típusának felismerését, és ezzel új perspektívát nyitott a nö-

vekedési retardáció előfordulásának, okainak, klinikumának, korai és késői követ-

kezményeinek a kutatásában.  
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Az ÉFT-módszer lehetővé teszi a növekedési retardáció különböző intézetekben, 

megyékben, országokban és rasszokban született újszülöttek körében történő előfor-

dulásának és következményeinek reális összehasonlító vizsgálatait. Ennek az a fel-

tétele, hogy minden országban, és minden domináns rassz esetében saját, referencia 

értékű születési súly- és hosszstandardokat használjanak. 

Vizsgálómódszerünk lehetővé tette annak felismerését, hogy a különböző típusú, 

fokozottan veszélyeztetett, növekedésben retardált magzatok és újszülöttek perina-

tális halálozását illetően is jelentősek a különbségek. A magyar populáció 9‰-es 

totalis perinatális halálozásához képest legnagyobb veszélyben a relatív túlsúllyal 

születő, extrém mértékben hosszretardáltak (TT-HR) vannak, de magas a halálozás 

az extrém fokban alultáplált súlyretardáltak körében, és az arányosan táplált, hossz- 

és súlyfejlődésben is extrém mértékben retardáltak körében is. 

Ajánlott módszerünk széleskörű alkalmazása – a születéskori gesztációs kor, test-

súly és testhossz adatok rögzítése esetén – lehetővé válna a méhen belül kialakult 

növekedési retardáció (és ennek típusa) és későbbi gyermekkori és felnőttkori be-

tegségek ok-okozati összefüggéseinek kutatása is. 

 

Mi a haszna az ÉFT-módszer alkalmazásának a mindennapos szülészeti  

és neonatológiai diagnosztikában? 

Femurhossz- és a magzati haskörfogat-standardoknak, valamint ÉFT-mátrixnak a 

szülészeti UH-készülékek szoftverjébe telepítésével, valamint a 28., 32. és 36. heti 

növekedési retardációszűrés bevezetésével lehetségessé válik a növekedési retar-

dáció egyes típusainak, és a fokozottan veszélyeztetett magzatoknak a felismerése. 

Ha biztosítjuk a kiszűrt retardált magzatok (NST- és Doppler-vizsgálatokkal történő) 

intenzív monitorizálását, akkor felismerhetőkké válnak és sürgősen világra hozha-

tókká válnak a hypoxiás magzatok, és ezzel megmenthetővé válik életük. 

 

„Az újszülöttek nemének, gesztációs korának, testsúlyának és testhosszának 

ismeretében a minden újszülött esetében elvégzett ÉFT pozícionálás esetén 

felismerhetővé…” 

 

Ha az újszülöttek nemének, gesztációs korának, testsúlyának és testhosszának isme-

retében minden újszülött esetében elvégezzük ÉFT pozíciójuk vizsgálatát, akkor fel-

ismerhetővé válnak a növekedésben retardált újszülöttek, a retardáció típusa és sú-

lyossági foka is. Ha ezeknek az újszülöttekre a neonatológusok kiemelt figyelmet 

fordítanak, és időben felismerik szervi működészavaraikat, akkor valószínűsíthetően 

sok retardált újszülött egészségkárosodását és elhalását fogják tudni megelőzni. 

Az újszülöttek ÉFT-mátrix pozíciójának korai vizsgálata lehetővé teszi azoknak a 

proporcionált (AT-HSR) újszülötteknek a felismerését, majd éveken át tartó fokozott 

nyomon követését, akik az esetükben szóba jövő növekedésihormon-kezelés első 

számú várományosai. Ezek azok a növekedésben retardált újszülöttek, akiknek – sa-

ját vizsgálataink alapján – növekedésihormon-kezelés nélkül, 18 éves korukra szig-

nifikánsan kisebb lesz a testmagassága és testsúlya is [24]. 
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Melyek a legfontosabb teendők, az ÉFT-módszer mielőbbi, és széles körű  

elterjedése érdekében? 

Az előző pontok alatt leírtak alapján javasoljuk e módszer mielőbbi, és minél széle-

sebb körben történő bevezetését és alkalmazását a neonatológiai és szülészeti diag-

nosztikában. A módszer alkalmazásának megkönnyítése érdekében egy számítógé-

pes szoftvert készítünk, melyet szeretnénk eljuttatni minden szülészeti és neonatoló-

giai osztályra. Ennek segítségével, az újszülött gesztációs korának, nemének, súlyá-

nak és hosszának bevitelét követően a szoftver kiszámítja az újszülött súlystandard- 

és hosszstandard pozícióit, majd másodperceken belül elhelyezi őt az ÉFT percenti-

lis mátrixon. A gép azonnal jelzi, hogy fokozottan veszélyeztetett cellába tartozik-e 

az éppen most született újszülött. Ha igen, figyelmezteti a neonatológusokat, hogy 

az adott újszülöttet fokozott figyelemmel lássák el. 

A következő feladat az lesz, hogy a szülészeti UH-készülékekbe olyan szoftvert 

kell majd megalkotni és telepíteni, amelybe megbízható femurhossz (FL) és haskör-

fogat (AC) standardot építettek. Ha ilyen standardokkal felszerelt szoftver áll majd 

rendelkezésre, akkor lehetővé válik a növekedési retardáció terhesség alatti szűrése, 

a kiszűrtek intenzív monitorizálása, a felismert hypoxiás magzatok sürgős világra-

hozatala, és ezzel az életük megmentése. 
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