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ÖSSZEFOGLALÁS A női vizeletta rtási nehézség kór ismézésé ben 
alkalmazott módsze rek seg ítségével a működészavar okának 
tisztázására ke ll törekedni. A vizelettartási képtelenség (incon
tinencia urinae) osztá lyozása urodinamik ai vizsgá latok alapján 
történhet. Lehetőség szerint oki kezelést alka lmazzunk. Hó
lyag túlműködés okozta sürgősségi vizeletelcseppenés esetén a 
gyógysze res keze lés hólyagtornáva l egészíthető ki. A terhelé
ses (stressz) vizele ttartá si nehézség keze lésében a hagyomá
nyos módszerekke l (gáttorna, áramma l történő ingerlés) meg
felelő kitartás esetén j ó eredmények érhetők el. A műtéti meg
oldások közü l húgycső elmozdulás (hypermob ilitás) esetén a 
hólyagnya ki, illetve a hüve ly felfüggesztéses mütétektől várha
tó jó és tartós eredmén y. A belső záróizom elégtelenség okoz ta 
terheléses vize lettartás i képtelenség műtéti keze lésére szerzők 
a Magyaro rszágo n által uk bevezetett feszülésmentes hüvelyi 
sza l agműtétet (TVT) 61 betegné l 97%-os sikerre l alkalmazták. 

Kulcssz avak vizeletta11ási nehézség, kórisme, keze lés 

BEVEZETÉS A vize letta rtási képtelenség (incontinen cia urinae) a 
Nemze tközi Kontinenc ia Társaság megha tározá sa szerint 
,,akarattól függet len vizeletelfolyá s, amely szoc iális vagy higi
énés problémát okoz, és klinik ailag kimutatható". Az irodalmi 
adatok szerint a fiata l felnőtt nők 20-30%-át, a középkorúak 
30-40%-át, az időskorúak mintegy 30-50% -át érint i (1). Megfe
l elő vizsgá ló módszerekkel négy fő formája kü lönböztethető 

meg: 1. terhe léses (stress z) , 2. sürgősségi (késztetéses, urge), 
3. idegi eredet ü (reflex) és 4 . a túlfol yásos vizeletta11ási nehéz
ség, ame lyek közü l az idegi eredetű formák mindkét nemet 
egya ránt érintik , a túl folyásos formák pedig elsősorban fér
fiaknál je lentkeznek. A nőbetegek köze l 50%-á nál terheléses, 
20-25 %-ánál sürgősségi és 25-30%-á nál kevert, azaz terheléses 
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és késztetéses, akarattó l független vizeletcsepegés állapítható 
meg. Idősebb korban a késztetéses vizeletta rtási nehézségbe n 
szenvedők aránya növeksz ik (2) . 

A leggyakoribb hajlamosító tényezők: az életkor (érelmeszese
dés, hormoná lis vá ltozáso k, keringés i zavarok, gyógyszer mel
lékhatáso k), a terhessége k, szülések száma és lefolyása, a vá l
tozás kora , az elhízás, a mozgásko rláto zottság, tudatzavar, alsó 
húgyúti tünetek (LUTS), va lamint a méheltávolítás! követő ko
rai menopauza, illetve a nem megfelelő sebész i beavatkozások 
szövődményeként kialakuló kismedencei, hüvelyi és gát i ana
tómiai elváltozások, va lamint idegsérüléseket követő mükö
dési zavaro k (3-6) . 

Köze l öt éve folytatott „urogyneco log iai" együttműködésünk 
során a nemze tközileg is elfogadott szabványolmak megfe le
lően alakítottuk ki a női vizelettartás i nehézség kórismézésé
ben és keze lésében alkalmazott módszereinket. Célunk az volt, 
hogy a megfelelő vizsgá ló módsze rek eredménye inek birtoká
ban a betegek számára a hagyományos kezelés i fonn ák mellett 
a legkisebb beava tkozássa l j áró, járó beteg beavatkozást vagy 
lehetőleg rövid idej ü kórhá zi tartózkodást igénylő hatásos ke
zelést biztosítva, minél eredményesebbe n gyógyí tsunk. 

KÓRISMÉZÉS A vizsgá latok célja a vize lettartási nehézség klini
kai okának megállapítása, az ezek alapjá t képező urodinamikai 
eltérések feltárása , az akarattalan vize letvesztés mért ékének 
meghatározása és az életminőséget befo lyásoló hatásának 
megá llapítása. 

KÓRELŐZMÉNY A kórelőzményben a vizelet tartási nehézségre 
vonatkozó pana szokat, adatokat gondosan fel kell tárni. Ez sok
szor nem kevés türelmet , tapintato t és főleg időt igényel, mivel 
különö sen az időskorú nők egy része még az orvos nak sem szí
vesen beszél szégye llnivalónak hitt gondjairó l. Fontos tudnu nk 
a vizeletvesztés előfordulásának gyakori ságáró l, tartamáról, 
erősségéről és bekövetkezésé nek körü lményeiről (testhe lyzet, 
mozgás, stb.). Ismernünk kell más, társult vize lési tüneteket is, 
úgym int: késztetés, éjszakai vizelés (nocturia) , szokásostó l el
térő vizelés (dysuria), véres vizelet, vagy elzáródásra utaló tü
neteket: megnyú lt vára kozás i idő, gyengü lt vizeletsugár, vize-
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lésvég i (terminális) csöpögés. A szükséges adatokat kérdőíven 
is rögzítjük (Gaudenz fé le kérdőív). Segítségéve l a terheléses 
és a sürgősségi vize lettartási nehézség re j e llemző panaszo k 
köze l 75%-os valószínűséggel elkülöníthetők (7) . A beteg ál
tal vezete tt „v ize lési napló" is segíthet a tünetek pontos meg
ismerésében, elsősorban a vize lés és az vize let elcseppenés 
gyako riságát, va lamint az elfolyt vize letmennyisége t i lletően. 

Seg ítségéve l az éj szakai bő vize lés (polyuria) és gyakori vize
lés (pollakisuria) j ól elkülöníthető. A rendszeresen cse rélt vat
tabetétek folyadéktart almát mérve az adott időszakra és tevé
kenységre vonatkozó vize lete lfolyás mennyiségét á llapíthat
ju k meg (8). 

Megelőző vagy kísérő betegsége k (pl. cuko rbetegség , idegbe
tegsége k), sérülések, rendszeresen szedett gyógys zerek (alfa
adrenerg gátlók, görcsoldók, izomlazítók, magas vérnyomás el
leni szerek, nyugtatószerek, vizelethajtók stb.), szülések száma 
és lefo lyása, kismedencei műtétek ismerete fontos lehet a kór
isme szempontjából. 

VIZSGÁLAT A klinikai vizsgálat során nőknél, a szokásos nő
gyógyás zati vizsgálat alkalmáva l telt hólyagnál ingerlésre (pl. 
köhögés) gyakran észlelhetünk vizeletürülést a húgycsövön ke
resztül (stressz teszt). Elkü lönítő j el lehet, hogy terheléses vi
ze lettartási képtelenség esetén azonna l, sürgősségi (motoros, 
urge) vize letelcseppenésnél némi késésse l j elenik meg a vize
let. Terheléses vize lettartási elégte lenség esetében a hólyag
nyakat a hüvely felő l két ujj unkka l megemelve a vizeletelfolyás 
megakadályozható (Bonney-Marshall teszt). Belső záróizom 
elégte lenség (intrinsic sph incter defficiency, ISD) és a húgycső 
lesüllyedés (hypermobi litás) elkülönítő j ele lehet a húgycsőbe 
vezetett üvegpálca elmozdu lásának, symphys is-sel bezárt szö
gének megvá ltozása erőlködés, vagy köhögés alatt . Az utóbbi 
vizsgá latok kórismézési értéke kétséges. A minden betegnél el
végzett hüvelyi fe ltárás során a nyálkahártya állapotát (gyu lla
dás, sorvadás), előzetes műtétek hege it, és a mellső hüvelyfal 
tágu lékonyságá t vizsgáljuk . A vizsgá lattal a hólyag-végbé lsérv 
és a méh lesüllyedése is felismerhető, hólyag-hüvelyi, húgy
cső-hüvelyi sipoly, húgycső kiboltosulás (divertikulum) meg
állapíthat ó. Az alapvető reflexv izsgá latokat is el kell végezni. 
A keresztcsonti reflex épségére utal, ha a bu lbocavemosus ref
lex vizsgálata során a cs ikló megszo rítására a külső végbél zá
róizom összehúzódássa l válaszo l. 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A laboratór iumi vizsgálatok közül 
a hüvelykenet, illetve a lemosakodás és bő vizes öblítést köve
tően „középsugár" vizeletből vett mint a üledék és mikrob ioló
giai vizsgá lata különösen a sürgősségi, illetve kevert vizelettar
tási nehézségre utaló panaszok esetén az előidéző okra vonat
kozó fontos adatokat szolgáltathat. 

MŰSZERES VIZSGÁLATOK Összete tt, nem egyértelmű tünetek ese
tén ultrahan g segítségéve l megvizsgáljuk a hó lyagot, hólyag
nyakat, elvégezzük a felső húgyrendszer, a vesék vizsgá latát, 
meghatározzuk a maradékvizelet mennyiségét. Hüvelyi ultra-
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hangfej segítségével a külső záró izom mozgása is jól ábrázol
ható. 

Cysto-urethrographi át a húgycső-hólyag átmenet megfigyelé se 
mellett, az ingerlésre kialaku ló hólyag nyaki süllyedés, hó lyag
húgycsősérv ábrázolására és a hólyag -húgyvezeték vissza
áramlás (ves ico-ureterális reflux) kizárására alkalmazhatjuk . 
Ezt a vizsgálatot azonban ma már csak egyéb, nem- behatoló 
(non-invazív) módszerrel, biztonságga l nem felismerhető, húgy
szervek üregében lévő elváltozás, illetve kevert formájú vize
letelcseppenés gyanúja esetén végezzük. 

A vize lettartási zavarok formáinak osztályozása a fenti vizsgá
latokat követően, az eredmények birtokában elsősorban urodi
namikai vizsgá latok alapj án történik (9) . Vizeletáramlás mérést 
(uroflo wmetriát) követően meghatározzuk a maradékvize let 
mennyiségét, majd a hólyagban lévő nyomásértékek (cystomet
ria) mérésével az érző és mozgató sürgősségi tüneteket, j eleket 
vizsgáljuk . Terheléses vize lettartási nehézségre utaló eredmé
nyek esetén a belső záróizom elégtelenség (ISD) és a húgycső 
fokozott elmozdíthatóság elkü lönítésére a hasi „Valsalva leak 
point pressure (VLPP)" vizsgá latot végezzük el. A VLPP az a 
legalacsonyabb hasi nyomás, melynél 200 ml hólyagtartal om 
mellett, ülő testhelyzetben végzett Valsalva-kísérlet alatt az 
akarat lan vizeletvesztés megindul. 

KEZELÉS A vizsgálatok eredménye inek birtokában a vizelettar
tási nehézség fajt áján ak, mértékének, a beteg általános állapo
tának figye lembevételével állapítjuk meg a legeredményesebb
nek tűnő kezelési formát. A beteg keze lését természetesen csak 
az állapotáról és a javasolt gyógymó dról történő rész letes fel
világosítását, beleegyezését követően végezzük el. 

Alapvetően fontos a keze lés eredm ényessége szempontjá ból, 
hogy ne csupán a tünetet, hanem a kivá ltó okot, a betegséget 
gyógyítsuk. Ez azonban, bármily kiterj edt vizsgálati és kezelési 
lehetőségek birtokában legyünk is, nem mind ig lehetséges. Így 
előfordu lhat, hogy akarat lan vizeletelcsepegést okozó előreha

ladott rosszindulatú daganatok vagy j elenleg még ismeretlen 
kóreredetű (idiopátiás) betegségek esetén csupán tüneti keze

lést tudunk végezni. Gondo lnunk kell arra is, hogy egyazo n 
betegnél a vizelettartá si nehézség többféle ok eredőjeként, va
lamint kevert formában is megjelenhet. A keze lés eredményes
sége szempontj ából fontos ilyen esetekben valamennyi ok fel
ismerése és egyidejű, vagy egymást követő kezelése . 

ÉRZŐIDEG! KÉSZTETÉSES (SENSOROS URGE) VIZELETTARTÁSI KÉPTELEN

SÉG Ilyen esetekben a kiváltó ok (húgyúti fertőzés, szemérem
test-hüvelygyulladás, gombásodás, hólyagkörüli fertőzések, 

daganatok, hólyagkő, stb.) fe lszámolása az elsődleges cé l. A 
húgyhólyagot összenyomó, tárolóképességét csökkentő erősen 
előrehajló méh is okké nt sze repelhet. A kiürítő izom (musculus 
detrusos) tú lműködés (detrusor instabi litás) tüneti keze lésére 
haszná lható gyógyszerek közül az anticholinerg és közve tlen 
simaizom lazító hatással bíró oxybutynin (2-3 x 5 mg naponta) 

2000 Nőgyógyúszari Onkológia 1. 53-56 



A női vizeleu artási nehézség kórismézésében és kezelésében alkalmazoff módszereink 

mellett ma már a vetélkedően mu szkarin recep tor gá tló 

tolterodin (2 x 2 mg naponta) is rendelkezésünkr e áll ( 10-11 ). 
Az esetleges nem kívánt mellékhatások (száj szárazság, látásza

var, stb.) , tapasztalataink szer int, az adago lt mennyiség egyé nre 
történő megvá lasztásával nagyrészt kivédhetők. A gyógysze res 

keze lés kiegész ítéseként a vizelési szokáso k megvá ltoztatása 
cé ljából vize lési napló rendsze res veze tésére kérj ük a betege t, 

melyet hólyagto rnáva l (,,bladde r dr ill") egész ítünk ki. 

TERHELÉSES VIZELETTARTÁSI NEH~SÉG Kezelésére ma már számos 
új eljárás lehetőségét terem tettük meg. A hagyományos mód
sze rek alkalmazására is urogynecolog iai vizsgá latot követően 

megá llapított j ava llat alapján kerül sor. Megfelelő sze rvezésse l 
bizto sítottuk a betegek számá ra, hogy ezeket a módsze reket a 

társadalom biztos ítás kerete i között is igénybe vehessék. Ma

gu nk a gátizomzat erősítését , a vize letür ítés i és táro lási szoká

sok szabá lyozását is elősegítő medencefenék torn áva l szerez

tünk kedvező tapasztalatoka t ( 12). Szakértő egészségta nár által 
egyé nre beállított „edzés terv" következetes vég hezv itelével a 
vize lettartás i képesség 2-3 hónap alatt helyreál líthat ó. Termé 

sze tese n a módszer eredm ényessége nagymér tékben függ a be
teg akaratá tól, kitartásá tól, hiszen az eredmé nyek nem egy-két 

nap után muta tkoznak. Egye s betege knél eredmé nyese n alkal

mazzuk a gátizomza t elektromos ingerlését. Bipol áris vagy 

monopo láris hüvely i elekt ródát alkalmazva , napi 15 perces ke

ze lése kkel 5- 10 nap után a vize letta rtás i zavar megszüntethető. 

Meno pauzá ban ész lelt hormonhiányra jellemző hüvely -húgy

csőnyálkahártya elvá ltozások esetén a tünetek csökke ntésé re 

hely i ösztrog én pótlást is alkalmazunk ( 13). 

Műtéti keze lést igénylő esetek ben a megfelelő műtét megvá

lasztása a tartós eredményesség feltéte le. Magyarországon a 
v izelettar tás i képtelen ség meg szünte tésé re átlagosan éve nte 

7-8000 műtétet végeznek. Ezek 90%- ban nőgyógyászatokon 
történnek . A nőgyógyászok álta l végze tt beavatko zások 90%-a 

mellső hüvelyfa li mütét (co lpon-aphia - Kelly, Stoeckel, stb.) 

melynek eredm ényessége irodalmi adatok sze rint 5 év után 

csupán 37% (14) . Magunk ezt az eljárást csak vize letelcse ppe
nésse l eredendően nem szövődött, nagyfo kú mellső hüvelyfal i 

sérv helyreállító műtétének kiegész ítéseké nt szokt uk végez ni. 
Előreha ladott korú, gye nge általános állapot ú nőbetegeknél , 

akiknél az előzetes vizsgá latok eredményei húgycső elmozdulá s 

okozta terheléses vize lettartás i elégte lenségre utalnak, Stamey, 

vagy Raz sze rinti hólyagnya ki felfüggesztéses műtétet vég
zünk ( 15). Hason ló okbó l eredő vizelettartási nehézséggel küzdő 
betege inknél általában a nyílt feltárásból, vagy hastükrözésse l 

végze tt Burch fél e hüvely fel függesztéses ( co lposuspensiós) 
eljá rássa l j ó és tartós eredmény t lehet elérni ( 16). 

Az elsősorban belső záró izom elégte lenség okozta terhelésre 
bekövetkező akarat lan vize letvesztés eredményes mütéti keze

lésére új eljárás t veze ttünk be, me lyet elsőként alkalma ztunk 
Magyarországon ( 17). A Svédországba n ki fejlesztett hüvelyi 

szalagm ütét (suburethra lis retropubikus hurokműtét, tension-free 
vag ina! tape, TVT) lényege , hogy a húgycső zárműködésének 

2000 Nőgyógyászati Onkológia /. 53-5 6 

helyreállítása a húgycső-szeméremcsont (pubouret hralis) rög

zítés, a húgycső alatt i hüvelyfal tartásána k és a fontos húgy

ivarsze rvi kép letek kapcso latának biztosításáva l tö rténik . A hü

vely felől a szemé remcso nt mögött felveze tett, a húgycső ala tt 

áthurkolt polypropylenből kész ült , rácsos szerkezetű sza lag 
rögzítő öltések nélkü l, feszü lésme ntes, rugalma s felfüggesz tést 

eredm ényez. Tapaszta lataink sze rint az eljárás kü lönöse n jól 
alkalm azható időskorú vagy túlsú lyos nőbetegeknél , va lamint 

többszörös, sike rte len mütétek után is. Ezze l a módszerrel 

2000. ápr ilisáig 6 1 mütétet végeztünk. A betegek átlag életkora 
56,4 év (39- 77 év) volt. Elsődleges mü tétként 25, másodlagos
ként 28, harmadlagoské nt 6, negye d leges ként 2 beteg nél alka l

maztuk. Az átlagos követési idő 6,8 hónap ( 1-21 hónap) . Tel

j es vize letta rtást 57 esetben értü nk el (94%), ja vu lt 2 beteg 

(3%), 2 betegnél a míítét sikertelen volt (3%) . Az eljárás hosz
szú távú ered ményességé t illetően a külföldi tapasz talatok igen 

bizta tóak ( 18). A módsze r előnyei közül kiemelendő, hogy a 
helyi érzéste lenítésben is végezhető, rövi d műtéti időt igénylő, 

legkevésbé megterhelő beavatko zás azonnal helyreállítja a v i
ze lettartá s!, a beteg a mütétet követően mozgatható , így já ró

beteg beavat kozáské nt, vagy az egyna pos sebészet keretein be

lül is alkalmazható. Jelenleg i hátránya, hogy a beágyazódó 
sza lag ára még nincs beép ítve a betegcso port keze lésé re vonat

kozó kö ltségek be. Bízunk benne, hogy az előnyei és az ered

ményessége miatt az utóbbi évek ben a világo n robbanássze-

1iíen elterjedő eljá rás haza i kö ltségmegté rítése is röv idesen 
mego ldód ik, mivel nyilvánvaló, hogy az egészségb iztos ító ál

tal a vize lettartási képte lenség hez haszná lt betétek után kifize

tett, j elenleg év i több mill iárd forintos támogatás összege a 
műtét révé n jelentősen csökkenthető. 

KÖVETKEZTETÉS Vé leményünk sze rint a női vizeletta rtás i ne

hézség általunk alkalmazott kórismézés i és kezelés i móds zerei 

alkalmas háttere t biztos ítanak a betege llátás színvonalának 

emeléséhez . Reméljük , hogy az eu rópai szabványokhoz iga
zodó módszerek elte1je dése révé n a vize letta1t ás i képtelenség 

hazán kban is nagyob b hatékony ságga l lesz gyógy ítható . 

Az „urogynecologiai" együttmü ködésünk keretében végze tt több 

éves munkánk tapasztala tai az t mutatják , hogy a két szakma 

hatá1területein bőséggel találni még olya n gondoka t, melyek 
közös erővel történő mego ldása a nőbetegek javá t szo lgálhatja. 

Ezek egyike az egyes nőgyógyászati dagana tok műtétei után 

esete nként fellépő te rhelést követő akarattó l függe tlen vize let
vesz tés, illetve sugárkeze lés szövődményeként kialaku ló besu 

gárzásos hólyaghurut, fokozot t hólyagmü ködés, kész tetéses vi
zelettartási nehézség , me lynek megfelelő, hatásos keze lése ré
vén a betegek társada lmi és tisztaság i gondja it megsz üntetve , 

életminőségük j avulását érhetjük el. 
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