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BEVEZETÉS A vizelés i zavarok, a vizeletelvezető rendszer mű

ködésének zavara i népbetegségnek számítanak, annyira gya
koriak. Sok közü lük alig okoz tüneteket, mégis megkeserítheti 
a beteg életét, például az ún. rejtett vize letcsepegés (latens 
incontinent ia), mások azonnali seg ítséget igényelnek. Kóris
mézésükben, keze lésükben az elmú lt évtizedekb en jelentős 

változások történtek, ismereteink rendkívül bővültek: alapvető 

régi néze tek dőltek meg, helyettük újak körvonalazódtak. En
nek ellenére vagy talán éppen ezért a működési zavarok meg
állapításában, az ajánlott kivizsgálási módszerekben és keze lé
si eljárásokban is nagyon sok az ellentmondás, a buktat ó. En
nek tisztázására, gyakorlati útmut atónak született ez a sorozat, 
amelyben az alapoktól a legutóbbi eredményeket is magába 
foglaló áttekintést szeretnék adn i. 

A VIZELETELVEZETŐ SZERVEK MŰTÉTTANI ANATÓMIÁJA Az anató
miai ismertetés nemcsak a vizeletelvezető szerve k (húgyveze 
ték, húgyhólyag , húgycső) anatómiáj ára, hanem azok támasz 
tó, rögzítő, védő rendszerére is kiterje d, mive l közöttük elvá
laszthatatlan kapcsolat van. A vizelete lvezető szerve k működé

se az esetek többségében éppen a környező izmok és kötőszö

veti rendszer károsodásainak következménye. 

A HÚGYVEZETÉK (URETER) A húgyvezeték a vesekaputól a húgy
hólyag ig, a hashártya mögött fut, 12- 15 cm hosszú(! . ábra) . 
Megkülönböztetünk egy hasi és egy medencei szakaszt. A 
húgyveze ték a medencébe a közös (arteria iliaca com munis) 
vagy a külső csípőverőeret (arteria iliaca extema) az ér előtt 

keresztezve lép be; a kereszteződés feletti rész a hasi szakasz. 
A kereszteződésnél a húgyvezeték közvetlenül a hashártya 
alatt, azza l szálagosan összekapaszkodva található, majd a 
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csípőerek belső oldalára kerül, és szorosan a szé les méhszalag 
(ligamentum latum) hátsó lemezéhez tapadva a ligamentum 
infundibulopelv icum szomszédságában található. Előrefelé el
halad a méh-keresztcsonti szalag (ligamentum sacrouterinum) 
mellett , annak szélső rostj ait átfúrja, majd a méh melletti kötő

szövetbe (param etrium , ligamentum cardinale, Mackenrodt
szalag) kerül és annak tetej én - a kötőszöveti rostokkal össze
kapaszkodva - , a méh verőér (arteria uterina) alatt, a méhnyak
tói 1- 1,5 cm-re éri el a hólyag-méh szalagot (ligamentum vesi-

hasi aorta 

vese gyűjtő 
és verő ere 

húgyvezetéki ág 

petefészek-verőér 

húgyvezeték 

ligamentum 
infun dibu lope lvicum 

az aorta 
húgyvezetéki ága 

a közös csípővcrőér 
húgyvezetéki ágai 

közös cs ipöverőér 

be lső csipőverőér 

középső végbélverőér 

méhvcröér 

/. ábra A húgyvezeték és viszonya a hashártya mögö tti erekke l. A húgyve

zeték a közös cs ípőverőerekct elölről, az ér oszlásánál keresztezi; látható, 

hogy in milyen köze l kerül a petefészek ere it tarta lmazó ligamentum infun

dibulopelvicumhoz. A medencében a belső csípöér ágrendszere közö tt ha

lad. A méhnyakn ál (M) a méhvcrőér elölről keresztezi. A húgyveze tékhez a 

táplálóerek - a medence i ereken kívűl (7. ábra) - a veseerekböl, az aortából 

és a közös csípőveröérből is erednek. V (végbél). 
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couterinum). Ezt a sza lagot középen átfúrj a - ez a húgyveze
ték-csatorna (urétercsa torna) -, és egy mell ső és hátsó részre 
osztja. A húgyveze ték-csatorn ában laza, ereket nem tarta lmazó 
kötőszövetben fut, itt az izommal nincs közve tlen kapcso lat
ban. Ez teszi lehetővé, hogy a csato rnát - a húgyvezeték felsza
badításako r - vértelenül feltárjuk . A méh melletti kötőszövet 
területén a húgyveze ték mellett, a medencefa l felé, a medence 
ereinek ága i, és az o lda lsó köldöksza lag (ligamentum umbi li
care latera le) helyezked nek el. A méh és a hüvely gyűjtőerei 

(venae uterinae et vag inae) a méhverőér alatt találhatók, a 
húgyveze téket felül és alul is keresztez hetik(!. , 5. ábra). 

A húgyveze ték a hólyagalapo n alul, kétoldalt éri el a hólyago t, 
közve tlenül a hüve ly szélénél. A legalsó 3-4 cm-es szakasza a 
hüvelyboltoza tot körülö leli. Az a pont, ahol a húgyveze ték be
hato l a hólyagfa lba (húgyveze ték-hólyag össze köttetés, urete
roves ical is j unctio) már a hüvely mellső falánál van. A hólyag 
falában , attó l teljese n körülvéve, 1,5 cm hossza n halad (hó
lyagfa li szakasz, intraves icalis segmentum ), majd, egy röv id 
szakaszo n csak a hólyag nyálkahártyája által borítva fut. A hó
lyag ba a hólyag alapon, a hólyagháro mszög (trigonum vesicae 
urinar iae, Lieutaud-háro mszög) felső szög letében nyílik, 
mindkét oldalt (4. ábra) . A húgyveze téket a húgyhó lyagfa lban 
az ún. Waldeyer-lemez rögzíti, ame ly szorosa n összekapasz ko
dik a húgyve zeték és a húgyhó lyag izomza táva l is. 

A húgyvezetéknek egyet len simaizom rétege van, amelynek 
ros tja minden irányba n futva sűrü hálózatot képeznek. A hó
lyagba történő belépés előtt az izomrostok hosszan ti, a húgy
veze tékke l párh uzamos irányú elrendeződést mutatnak. 

A HÚGYHÓL YAG (VESICA URINARIAE) A húgy hólyag egy tágulé
kony, simafa lú, a vizelet táro lására , kiürítésére szolgá ló üreges 

2. ábra A medencei szervek és a gát harántmetszeti képe. Megfib,yelhető, hogy 

a húgyhólyag előtt, a symphysis (S) és a hólyag között laza kötőszövettel ki

töltött rés (1) van , amely felfelé, a hasfal felé, a hashártya alatt terjed a mell

ső hasfalnál (2). Ez teszi l ehetővé a hólyag tágulását. A húgyhólyagot a has

hártya és az azzal összenőn hólyagbőnye (fascia vesicalis) borítja. 
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petefészek 

végbél 

hólyag 

végbélemelő izom 

3. ábra A medencei szervek (húgyhólyag, hüvely, végbél) hashártya alatti 

részének átnézeti képe. A húgyveze ték beszájadzása ( 1) átvágva látható. 

S ( symphysis) 

szerv. Üres állapotban lapos, telt állapotba n hólyaggá alakul. A 
hashártya mögött helyez kedik el úgy, hogy a hüve ly mellső fa
lára, a hüvely-medence szalagra és a méhnya kra támaszkodik 
(2., 3. ábra). A húgyhólyag nincs közve tlen kapcso latban -
szalagos összeköttetésbe n - sem a mede ncefa llal, sem a húgy
ivar zárrekessze l (diphragma urogenitale); rögz ítettsége a húgy
csövet rögzítő, húgycsőkörü li sza lagok seg ítségéve l bizto sított . 
A hólyago t a hüvelytől és a méhnya któl a hüve ly-hólyag , illet
ve a hüvely-mé hnyak rés választja el. A két rés közö tt a hüve ly 
feletti sövény található . A húgycső alatt már nincs rés, mert a 
szeméremcsont-húgycső sza lag (ligame ntum pubourethrale) , a 
hüvelyfa l és a húgycső összetapadt . A hólyag domborulatát a 
hólyagfa li bőnye és a vele összetapadt hashártha borítja , ame ly 
a méhhez rögzíti. A hólyag többi részét laza kötőszövet vesz i 
körül; mellső fa la előtt, a kötőszövettel kitö ltött, hólyag előtt i 

rés (spatium praeves icale seu retropub icum, Retius-tér) talál

ható . 

A húgyhó lyag hátsó falának alsó rész én egy lefelé tekintő há
romszög a lakú megvas tagodás, a hólyag háromszög (trigomun) 

található, ame ly a melső hüvelyfa l felső harmadá n fekszik, az
zal szoros kapcso latban van. A hólyag háromszög anatómia ilag 
és fejlődéstanilag is egy különálló egység . Két felső szögé ben, 
mint említettem, a húgyvezetékek ny ílnak, alsó szöge a belső 
húgycsőnyí lásnak felel meg (hólyag-húgycső átmenet, össze
kapcsoló dás, urethrovesica lis j unctio). Ez a háromszög alakú 
terü let tulajd onképpen a három nyílás következ tében jön létre 
(4. ábra). A felső szára , a húgyveze tékek között i redő (inter 
ureteric ridge) , va lójában egy kicsit ív alakú nyálkahártyar e
dő, amely a két húgyvezeték beszájad zása között feszül ki, és 
hozzávetőlegesen egy centiméterre l a hüvelyboltoza t alatt van. 
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Hossza, a hólyag telítettségétől függően, 3-5 cm . A hároms zög 
oldalsó szára i is nyálkahártyaredők. A húgycső beszájadzá sa a 
húgyv ezetékek közö tt i redőtől 2,5-3 cm- re van, vagyis a há
romszög 2,5-3 cm magasságú. A hólyagháromszö g területén a 
nyá lkahártya s ima és kissé vörösebb, mint a hólyag több i ré
szén . A háromszög he lyzete változhat a mellső hüvelyfal nagy

ságától függően. 

Ennek ellenére a 
hüve ly fel ől is 
könnyen meg 
ta lálható , ha a 
hú gycsövet kö-

kon fekvő része már a hó
lyaghár omszög felett van. 

4. ábra A húgyhólyag és a hólyaghároms zög. A hátsó fa lon jó l látható a hó

lyaghárom szög (trigon um), amel ynek felső végpontjain a húgyvezetékek 

nyílása i találhatók, az alsó ped ig a húgycsö belső nyílásának ( 1) felel meg. 

A háromszöget borító nyálkahártya sima, szemben a hólyag többi részé t bo

rító, redős, egye netlen nyálkahártyával. Jól megfigyelhető hogy a hólyagot 

borító hashártya a hólyag bőnyéjével összakapaszko dott, és hogy a hólyagot 

laza kötőszövet (2) veszi körül. A húgycső (urethra) körüli képleteket az 6. 

ábra mutatj a kinagyítva. 

A hólyag falát alapvetően egy simaizom , a vizeletürítő izom 
(musculus detrusor urinae) képez i. Az izom rostjai hálózatot al
kotnak több rétegbe n. Régebben a hólyagfa l izomrétegét három
rétegünek (belső és külső hosszanti és középső körkörös) írták 
le. A valóságban azo nban az izomrostok minden irányban fut
nak, és egy könnyen táguló, erős, többrétegü fonatot képeznek. 
A hólyaghárom szög alatt csak két izomréteg, egy belső és külső 

található, amelyet felszínes és mély izomrétegnek is neveznek. 
A belső közvet lenül folytatódik a húgyveze ték hosszant i izom

rétegébe, hátu l pedig 

a húgycső felső részé 
nek simaizom rétegé
vel folytonos. A külső 

izomré teg sűrű, szi
lárdan köti a hólyag
háromszö get, és köz
vetlenül folytatód ik a 
hólyag falában futó 
húgyv ezeté k izom

kötőszöveti borítéká
ba (Waldeyer- lemez). 

5. ábra Jól látható, hogy a hólya gfalat képező vizeletkiürítő izom (muscu

lus detrus or urina e) rostjai sűrű fonato t képeznek. A hólyag bor ítékát képe

ző bőnye ( 1) átvágva. A húgyvezeté kek (2) hán t! és alul érik el a hólya got, 

felettük és részbe n alatn tk a méherek (3) - bal oldalon - átvágva látható k. 
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A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (I) 

A hólyagot az ún. hólyaghám (uroepithel ium, trans it ional ep i
thelium) béleli, amely redőkben helyezkedik el, és a hólyag te
lítődésétől függően elsimul. A nyálkahártyába n mirigyek nin
csenek. A hámsejtek fogazottak és ezáltal tökéletesen illesz
kednek egymásba úgy, hogy a hólyag belvilágá t teljesen lezár
ják. A hám alatt egy laza, elaszt ikus kötőszövet ta lálható (lam
ina propr ia), ame ly lazán kapcsolódik a hólyag izmos faláva l, 
kivéve a hólyag háromszög alatt , ahol teljese n mere v, szorosan 
összetapad az izomfa llal. 

A HÚGYCSŐ (URETHRA) A húgycső 4 cm hosszú és átlagosa n 6 
mm szé les , enyhén ív alakban fut a symph ysis alatt, a hüvely 
beme nte felett talá lható külső húgycsőnyílástól a hólyagba szá
jadzásá ig. Élettani körülmények között a húgycső felső harma
da, fele a hasü regben , a húgy-ivar zárrekesz (diphragma) felett 
helyezked ik el (6. ábra) . A húgycső felső felét a hólyaghám bé

leli, alsó felét azonban már többrétegű laphám. Ez utóbbi , a hü
velyhámhoz hason lóan , hormonhatás alatt áll. A hám alatt, 
gyűjtőeres fonatban gaz dag , elasztik us kötőszövet ta lálható 
(lam ina prop ria), amely beterjed a húgycső izmos falába is. 
(6. ábra) A nyálkahártya hosszant i redőket képez. A húgycső 
alsó részén kétoldalt hámmal bélelt kis jára tokat találunk 
(paraurethralis járatok) . Az izom falat egy hosszanti és ferde le
futású simaizom réteg képez i, amelyben még körkörös rostok 
is találhatók. Ez a simaizom réteg és a vele közvet lenül érint
kező vizeletürítő izom rostjai képezik a belső záróizmot, zá
rórend szert (belső sphincter , musculus sphincter ves icae). A 
legutóbbi megfig ye lések sze rint a vizeletürítő izom és a húgy
cső sima izomzatának működése egymás tól független . Raz (1) 
szer int a nyá lkahártya érfonatának meghatáro zó szerepe van 

a Skcnc-m irigy t. 
nyílása i 

a húgycső záró mű
ködésében. Az érfo
nat, mint egy sz i
vacs megvas tagszik, 
amikor vérrel te lő

dik. A kü lső izom
réteg nem engedi , 
hogy a húgycső ki
felé táguljon , ezért 
a szélesedő nyá lka
hár tya a húgycső 

ürege fe lé tágu l, és 

6. ábra A húgycső és táma sztó, záró rendsze re. A húgycső falát - a hólyag

izomzat folytatásaként - sima izom képezi, amely a belső szájad ékánál meg

vastagszik, a hólyagnyak belső zárószerkezcté nek kialakításában is részt 

vesz ( 1 ). Az izom fal alatt találhat ó a gyííjtőeres fonatokba n gazdag kötőszö

veti réteg (lamina propria , 2). A húgycső áthalad a húgy-ivar zárrekcs zen 

(D), ame lynek izomza ta a külső zárósze rkezete t képezi . Látható , hogy a 

húgycső nyálkahártyája hosszanti redőket képez; benne a húgycső mellett i 

mir igyjáratok nyílása i tűnnek fel (4) . A húgy -ivar zárrekes z és a végbé leme

lö izom (V I) a húgycső köze pénél találkozik. Az izom kötőszövetes rostjai 

összefonódna k a húgycső falával. A hüvelybemene ti szivacsos test (bulbus 

vesribul i, 5), az azt körülvevő izommal (muscu lus bulbocavemos us) és 

bőnyével (Ga llaudct-fascia) (6) már a diaphra gma alatt helyezkedik el. 
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azt össze nyomja, elzárja. Ez az ún. ,,nyálkahártya zárrendszer, 
mucosa l sphincter" hormonhatás alatt áll. Ösztrogénhiány ese
tében a nyá lkahártya sorvad, az erek helyét kötőszöveti rostok 
foglalják el. A húgycső felső kétharmadán, a simaizomrétegtő l 

kifelé találj uk a külső, körkörösen futó, harántcs íkos izomból 
álló, külső záró izmo t, zárrendszert (külső sphincter, muscu lus 
sphincter urethrae) , amely kife lé laza kötőszövetbe megy át. A 

külső záró izom a húgy-ivar zárrekesz szintj ében helyezkedik 
el, azza l szorosa n össze tapad. Oelrich (2) megfigye lése szerint 
a zárlemez mély harántgátizma (musculus transvers us peri
nei profu ndus) a húgycső alsó harmadát, két egymás felett el
helyezkedő heveder formáj ában fogja körül. A belsőt húgy
csőhüvely zá róizo mnak (urethrovag inalis sphin cter), a külsőt 

húgycsősajtolónak (comp resso r urethraenak) nevezi. Úgy tű
nik, hogy a három izom együ tt képezi a húgycső külső zárszer
keze tét, amely tartósa n tónusos állapotban van, a húgycsöve t 
állandó szorí tás alatt tartja, aminek eredményeként a húgycső
ben a nyomás eme lked ik, és meghaladja a hólyagban lévő nyo
mást. A húgycsőnek a zárószer kezetet tarta lmazó részét (felső 

kétharmad) "müködő húgycsőszakasznak" (functional urethra l 
lengt h) nevezzük. A húgycső tény leges hossza, tehát hozzáve 
tőlegesen egyharmaddal hosszab b, mint a zárást b iztos ító, mü
ködő szakaszának hossza. 

A VIZELETELVEZETŐ SZERVEK ÉRELLÁTÁSA A húgyhólyag vérel
látását alapvetően a felső és az alsó hó lyagverőerekből kapja, 
de jelentős a me llékágak ból eredő vére llátás is. Ez utóbbiak , 
egyé nenként is vá ltozha tnak, és nem teljesen ismertek. Jelen
tőségük azonban nagy: hozzájá mln ak a hó lyag rendkívül bő 
érellátásához, és biztosítják a megfelelő vérellátásá t akko r is, 
ha az oldalsó köldöksza lagot és a be lső csípőverőereket le
kötjük . 

belső csípőverőér 

húgyvezeték 

kersztcsonti 
idegfonat 

külső csípőverőér 

külső csípőgyüjtőér 

felső hólyagverőér 

méh verőér 

alsó hólyagverőér 

alsó hólyagverőér 
húgyvezetéki ága 

7. ábra A húgyve zeték alsó szakaszán az alsó hólyagveröér kíséri , amely

nek egy kis ága hozzájárul a húgyvezeték vére llátásához . A felső hólyagve 

röerek az alsótól kifelé , a medencefal felé találhatók ; húgyvezetéket ellátó 

erecskék ezekből is származnak. 
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A húgycső verőérellátása is ebből a rendszerből származ ik, 
de a hüvelyütőerek agai is részt veszn ek a húgycső érellátá

sában. 

A húgyveze ték érellátása a veseverőerek és a medencei ütőerek 

rendszeréből ered; kisebb nagyobb egyedi elté rés szinte mindig 
előfordul ( / ., 7. ábra). Sok, különböző ütőérből eredő, kisebb 
verőér biztosítja a húgyvezeté ket pókhá lószerüe n körülölelő 

kötőszövetes érfonat vérellátását. A húgyvezetéke t valój ában ez 
a több forrásból táp lálkozó , külső érfonat látja el. Vére llátása 
mindaddig, amíg az érfonat nem sérül, megfelelő, akkor is, ha 
az érfonatot ellátó verőerek közü l egyet-kettőt lekötünk. 

A vizeletelvezető rendszer gyüjtőerei az ütőereknek megfelelő

en találha tók, és a hólyag, medencei stb. visszeres fonatokba n 
szedődnek össze . 

A FELSŐ HÓLYAGVERŐÉR (ARTERIA VESICALIS SUPERIOR) A belső cs í
pőérből ered, ritkábban egy darabon az olda lsó köldöksza lag
ban fut, majd a hólyag felső részéhez ha lad, aho l sok kisebb 

ágra oszlik; ezeket nevezzük felső hólyagverőereknek (arter iae 
vesicales superio res). Az oldalsó kö ldökszalag a magzati élet
ben a köldökverőémek (arteria umbi lica lis) fe lel meg, ez az ér 
azonban a születés után elzáródik, ezért nevezzük szalagnak. 
Valójában azonban teljese n nem záródi k el (6. ábra) . 

AZ ALSÓ HÓLYAGVERŐEREK (ARTERIAE VESICALES INFERIORES) Az al
só hólyagverőerek a belső csípőverőér mellső ágrendszeréből 

származ nak, közve tlenül és más ütőerek továb bi elágazásakén t 
is. Ez is nagy részbe n hozzáj árul a húgyhólyag rendkívü l gaz
dag vérellátásához (6. ábra) . 

A VIZELETELVEZETŐ SZERVEK BEIDEGZÉSE: A KÖRNYÉKI IDEGREND

SZER FONTOSABB ANATÓMIAI KÉPLETEI A v izeletelvezető rend
szer be idegzése még sok terü leten homá lyos ; elég sok el
lentmondó adat van. Annyi azonban biztos, hogy a húgyhó
lyag és a húgycső müködésé t alapvetően a vege tatív (au
tonóm) idegrendsze r érző és motoros müködése határozza 
meg , mely magasabb közpon ti idegrendszer i ellenőrzés alatt 
áll. A medencei szerve ket, a medence izomza tát és a gáta t k i
terjedt idegdúc- (gang lion), ideghá lózat köti össze a gerinc
velővel. 

A parasz impatikus beidegzés a keresztcsonti fonalbó l (S2-4) , a 
szimpatikus a Th I 0-L2 gerincvelői szelvényekből származik. 
A vegetat ív be idegzés legfontosabb része i a szimpatikus: 
• az ágyéki zsiger i idegek (nerv i splanchnic i lumba les), 
• a felső medence i idegfonat (plex us hypogastr icus super ior), 
• a medenceideg (nervus hypogas tricus), 
• a keresztcso nti szimpa tikus dúclánc (truncus sympath icus 

sacra lis), 
• keresztcsonti zsigeri idegek (nervus splanchnicus sacra lis) , 
a parasz impatikus medencei zsigeri idegek (nervus splanch ni
cus pelvicus) és a kevert (szimpatikus és parasz impatiku s) al
só medence i idegfonat (plexus hypogast ricus infer ior). 
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AZ. ÁGYéKI ZSIGERI IDEGEK (NERVI SPLANCHNICI LUMBALES) és A FEL

SŐ MEDENCEI IDEGFONAT (PLEXUS HYPOGASTRICUS SUPERIOR) A 

zsigeri ideg (nervus splanchnicus) a szimpatiku s idegrend szer 
mellka si idegdúca iból (Th6-9) szedődi k össze , és alapvetően a 
mellk asi, hasi zsigereket látja el; érző és motoro s beidegzési 
biztos ít. Egy nagy (nervus splanch nicus major) és egy kis 
(nervus splanchnicus minor) zsigeri ideget különböztetünk 
meg , mindkettő szoros kapcsolatban van a hasi idegfonattal 
(plexus coeliacu s). Az ágyéki zsiger i idegek a hasi aorta két ol
dalán láthatók , lefe lé, az aorta osz lása alatt elhelyezkedő, felső 

medence i idegfona tba folytatódnak (8. ábra), amely az aorta 
előtt található bélfodor- idegfona tból (plexus mesentericus) is 
kap szimpatikus rostokat. 

A SZIMPATIKUS DÚCLÁNC (TRUNCUS SYMPATICUS) A szimpatikus 
dúclánc (gangl ia trunc i sympathici) az aorta mindkét o ldalán 
elhelyezkedő idegdúcokbó l, az azonos olda li idegdúcokat ösz
szekötő idegrostokbó l (rami interganglionare s) és a kétolda li 
idegdúcokat össze kapcso ló, az aorta előtt haladó , haránt ideg
rostokból (rami transversi) épü l fel (8. ábra). A keresztcsonti 
szakasz - amely az ágyéki rész folytatása - már a keresztcson t 
mellső felszínén helyezkedik e l. A szimpatiku s dúc lánc szere
pe a medenc e beidegzésébe n csak másodrendű. 

A MEDENCEIDEG (NERVUS MESENTERICUS) és AZ. ALSÓ MEDENCEI 

IDEGFONAT (PLEXUS HYPOGASTRICUS INFERIOR) A felső medence i 
idegfonatbó l a job b és bal olda li medenceideg keletkezik, ame
lyek lefe lé, a végbé l tágult szakaszá nak két o lda lán előre ha
ladnak , és az ötödik keresztcsigo lyánál, a méh-keresztcsont 

szimpa
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meden

cei ideg
fonat 

haránt 
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8. ábra A vizeletelvezető szervek beidegz ésében szerepet játs zó fontosabb 

ideg fonatok 
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szalag (ligamentum sacrouter inum) mellett , a zsigeri idegekkel 
egyes ülve képez ik az alsó medence i idegfonatot, amelyet me
dence i fonatnak (plexus pelvicus/pelvinus) is nevezünk (8. áb
ra). Ez az idegfonat a medencei szervek, izmok és gát legfon
tosabb vegetatí v beidegzés i központja , az oda- és visszamenő 

(atfe rens és etferens) szimpatiku s és parasz impatiku s beide g
zést hangolja össze. 

Az alsó meden cei idegfon at felső része a méh-keresztcsont 
szalagnál van. Az idegfonatnak ez a része közvetlenül a végbél 
mellett folytatód ik kétoldalt lefe le a med encéhez; rostja i be
idegzik a végbe let (végbél i idegfo nat, plexus rectalis). Az alsó 
medencei idegfonat mellső ágai a végbél felső részét és a 
szigmabelet látják el. A középső részből az ágak a húgyveze ték 
felé haladnak , ezek legfelső rostja i a méhgyűjtőér alatt találha
tók. Az idegfo nat mellső, alsó része a méhgyííj tőér és az alsó 
hólyagverőér között helyezkedik el; ez biztosítja a húgyhólyag 
és az alsó húgyveze ték idegellátásá t, de idegszálai a felső 

húgycsőhöz és környék éhez, va lamint a csiklóho z is eljutnak . 
A z idegfo natnak az alsó hólyagverőér alatt i része (plexus 
descenden s) a hüvely mellett halad , kereszteződik a másik ol
dal ró l jövő rostokkal, és be idegz i a hüvelyt és a húgycső körü
li izmokat, rostoka t. 

SZEMéREMTESTI IDEG (NERVUS PUDENDUS) A húgycső és zárrend
szerének a testi (szomatikus) be idegzését biztosítja, de szimpa
tikus és paras zimpatikus rostokat is tartalma z. Ez az ideg látja 
el a szeméremtest bőrének, a hüvely alsó részéne k és a csikló
nak érző beidegz ését, valamint a gát és a húgy- ivar zárrekesz 
izmainak motoros beidegzését. 

A sze méremt esti ideg az S2-S4 gerincvel ői sze lvény, mell ső 

sza rvában lévő ún. Onufrowi cz idegma gva kból (Onuf 's 
nucleus) ered , rögtön kilépés után az ülőtövis felszínére for
dul és a kis ü lőcsont nyíláson (fo ramen ischiadicum minu s) 
keresztül az ülő-végbél árokba (fossa ischiorecta lis) lép, 
amelynek o ldalán , az obturator bőnyéhez szorosan hozzá ta
padva az Alcock-csatornába n ha lad. Itt háro m végágra osz lik: 
1. alsó vég bélnyílásideg (nervus haemorrho idalis infer ior, 
inferior rectal nerve), ame ly a végbé l külső záróizmát látja el, 
2. gáttáji ideg (nervus perinei), amely egy felszíne s, a szemé
remt est ajka ihoz vezető, és egy mély ágra osz lik. Az utóbb i a 
húgycső külső zárószerkezetét látja el. 3. csi klóideg (nervus 
clitoridis). Az ágak többny ire a húgy-ivar zárrekesz két leme
ze között futn ak. 

A HÚGYVEZETéK BEIDEGZéSE A húgycső idegi ellátása bonyolult, 
és sok vonatko zásban homá lyos. Elsődlegesen kap szimpati
kus és paraszimpatikus beidegzési a vese, a petefésze k terüle
téről és a szimpatikus idegfonatból. 

A HÓLYAG BEIDEGZéSE A paraszimpat ikus idegdúcok közvetle
nül a hólyag falában vannak. Ezek a dúcok a hólyagfa l megbe
tegedései (gyull adás, fibros is, túlnyújtás) során könnyen sérül
nek. A hólyag vizeletürítő izma és a hólyagháromszög alatti 
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mély izomré teg túlnyomó részt paraszim patiku s beidegzést 
kap. A hólyag háromszög alatti belső simaizom réteg elsősor
ban szimpa tikus beidegződésű. 

A HÚGYCSŐ BEIDEGZÉSE A húgycső simaizom nyalábjai! alapve

tően paraszimpatikus idegek látják el, hatásukra a húgycső fel
ső felében a húgycsövön belüli nyomás fokozódik. A húgycső 
külső zár izomza ta paraszimpatikus és testi beidegzést kap. A 
zárószerkezet felső része a medenceideg mentén, a medencei 
idegfona ton keres ztül , az alsó kétharmada pedig a szemérem
test i idegen keresztül kapj a motoros beid egzésé t. Érző beideg
zése nem teljesen tisztázott, mert a zárszerkezetet alkotó ha
rántcsíkos izmokban érzékelő orsókat nem sikerült kimutatn i. 
Az érző idegingerüle t szá llításában a szemérem testi ideg és a 
meden ce ideg is részt vesz. 

A HÚGYHÓLYAG, HÚGYCSŐ TÁMASZTÓ, RÖGZiTÖ RENDSZERE A 
húgyhó lyago t laza kötőszövet veszi körü l, amely réseket tölt 
ki. Ez tesz i lehetővé a hólyag tágulását. Egye dü l a hólyag hát
só fala kapcsolódik erősebb kötőszöveti szálakkal - ún. sövé
nyekkel - a hüve lyhez, méhnyakho z. A hólyagfa l és a hüvely , 
illetve méhnyak nem érintk ezik közvetlenül , köztük is látszó 
lagos - nagyon laza kötőszövettel kitöltött - rések vannak (10. 

ábra), ezért képes a hólyag tágulásako r a hüvelyen , méhnya
kon elmozdu lni. Szívósan a hüvely mellső falához csak a hó

lyagháromszög tapad. A hólyag rögzítésében meghat ározó sze
repe van a hüvely és a medencefal (fehérvonal) között kifeszü
lő medencefal-hüvely sza lagnak(! 3. ábra). A húgycső rögzíté
sét alapvetően a szeméremcsont-húgycső sza lag biztosítja. 

HÚGY-IVAR ZÁRREKESZ (DIAPHRAGMA UROGENITALE) Alapvetően egy 
háromszög alakú, többrétegű lemez, amelynek alapja a két ülő
gumó közötti egyenes, és ame ly kitölti a szeméremív alatti sza
lag (szeméremcso nti ívsza lag), a két ülőcsont alsó szárának 
belső része és a gá t közötti területet (9. ábra) . Az angol nyelvű 

irodalomban a „triangular ligamen t"-nek is nevezik. A húgy
ivar zárrekesz elzá rja a végbélemelő izom belső rostjai közötti 
nyílást , az izom legbel ső rostjaival összetapad (12. ábra). A nő 
álló helyze tébe n köze l vízsz intesen feksz ik. Két erős, kötőszö

vetes lemezből (felső és alsó húgy-ivar zárrekesz bőnyéje) áll, 
ame ly között az ülőcsont alsó szára in eredő és a gáton tapadó 
mély harántgátizom található (9. ábra). A symphysis íve alatt 
összekapaszkodik a szeméremcsonttáji ívszalaggal. Azt a ré
szét, amely ezze l a szalagga l érintkezik harántgátszalagnak 
(ligamantum transversu m perineinek) nevezik , amely nem 
más, mint a zárrekesz alsó és felső kötőszövetes lemezeinek , 
bőnyéinek a mélyharántgátizom tetején létrejövő össze tapadá
sa. Közte és a szemére mcsonttáj i ívszalag között egy lazább 
kötőszövetes összeköttetés van, amelyen keresztül a csikló 
visszere (vena dorsalis profunda clitoridis) a medencébe jut. A 
szeméremcsonttáji ívszalag és a harántgá tsza lag közötti csator
nát cana lis pudenda lisnak (Alcock-csa toma ) nevezik. A húgy
ivari zárrekeszt a húgycső és a hüvely fúrja át, a zárrekesz 
mindkét szervve l erősen összetapad, azoka t tartja. Jelentős sze
repe van a húgycső záróműködésében is. 
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9. ábra A húgy-ivar zárrekesz (diaphragma urogenitale) a gát felől nézve . 

Látható, hogy a zárrekcsz egy nagyjából háromszög alakú, többrétegű le

mez, amely elzárja a szeméremív alatti ívszerií szalag (szemé remcsonti ív

szalag, ligamentum arcuaturn, LA) és az ülőcsontok alsó szára i közötti terü

letet. Rétegei: a felső (4) és alsó (5) húgy- ivar zárrekeszbőnye (fascia dia

phragmati s urogenitalis super ior et infcrior), a lemezek között található a 

mély harántgátizom (musculus transversus perinei profondus). 

P (szeméremcsont, os pubis) , RPS (a szeméremcson t felső szára , felső sze

méremcsontszár , ramus superior ossis pubis) , RPI (a szeméremcso nt alsó 

szára. alsó szeméremcsontszár, ramus inferior ossis pubis) , T I (az ülőgumó, 

tuberositas ossis ischii), S (symphysis), vcna dorsa lis pro funda clitoridis (6), 

artéria ct nervus dorsal is clitoridis (7) 

HÓLYAG-HÜVELY RÉS (SPATIUM VESICOVAGINALE) A hólyag-hü vely 
rés a középvona lban feksz ik a húgyhólyag és a hüvely között. 
Mellől a húgyhó lyag fala, hátu l a hüvely-hó lyag sövény, ol
dalt a hólyag és a hüvely mell etti kötőszöveti rostok - ame
lyek tulajdonképpe n a medencefal-hüvely sza laghoz tartoznak 
- határolják. A húgycső eredésénél a rés már megszűnik, a 
hüvely és a húgycső kötőszöveti burka össze tapad (septum 
urethrovaginale). A hó lyag-hüvelyrés tetejé t a hü vely felett i 

sövé ny képe zi. 
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NALE) A hólyag -hüvely sö
vényre vonatkozó iroda lom 
nagyon ellent mond ásos; 
egyesek létezését is kétség 
be vonják. Mások szerint a 
hüvely és a hólyag meg-

/ 0. ábra Az átmetszeti, vázlatos 

kép a hólyag és a hüvely, illetve 
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seket és sövényeket mutatja 
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vastagodott kötőszöveti tokjának, bőnyéjének össze tapadásá
ból keletkezik, és a hó lyag- hüve ly rés hátsó falát képezi. Sem
mi szín ala tt nem olyan kifej ezett, mint a végbé l-hüvely sövény. 
A gyako rlatban tulajdonképpen a mellső hüvelyfal megvasta
godott alapja (hüvelybőnye, adventic ia), amely szervese n 
összenőtt a tényleges hüvelyfallal, attó l csak élesen választható 
el. Úgy is felfogható, hogy ez a kötőszövetes megvastagodás a 
medencefa l-méhnyak sza lagnak a hólyag alatti része . Az angol 
nyelvű irodalomban általába n puboves ical fascia-nak nevez ik. 

FELSŐ HÜVELYSÖVÉNY (SEPTUM SUPRAVAGINALE) A hólyag és a hü
ve ly-méhnyak kötőszöveti burkának összeta padásából alakul 
ki . Egyé nenként nagyo n vá ltozó vastagságú, általában véko ny 
sövé ny, amely sokszor nehezen ta lálható meg. A hólyag-hü
ve ly rés tetejé t képezi, elválasztja a hólyag-hüve ly és a hólyag
méhnyak rést . Ha a sövé nyt átvágjuk, a két rés egységessé vá 
lik. A felső hüvelysövé nyt hólyag- méhnyak sza lagnak (vesico
cerv ica l ligament) is nevezik. 

//. ábra A medencei szerve k közötti rések és sövények 

1 (hólyag-hüvely rés, spat ium vcsicovag inale) , 2 (hólyag -méhnyak rés -

kétosz tatú -, spat ium vesicocervicale), 3 (hó lyag-hüve ly sövény, scptum 

vesicovaginalis), 4 (hüvely-végbél sövény, septum rectovagina lis), 5 (hü

vely-végbél rés, spa tium rectovaginale) , 6 (hüvely-végbél sövény, septum 

rectovagina lis), 7 (végbé l mögötti rés, spatium rctrore cta le) 

HÓLYAG-MÉHNYAK RÉS (VESICOCERVICALIS SPATIUM) A hólyag-hü
vely résnek, a felső hüve ly sövé ny feletti folytatása . Hátsó ha
tárát a méhnyak és a hüvely boltozat, a mellsőt a hólyag alkot
j a. Tetejé t a hashártya borítja. 

A HÓLYAG ELŐTTI ÜREG (PREVESICALIS SPATIUM, CAVUM/ SPATIUM RET

ZII) A hólyag előtti ürege t gyakran symphys is mögötti üregnek 
(spat ium retropubicum, retropubic space) is nevezik . Az üreg 
a cso ntössze növés és a húgyhólyag között található. Alját a 
húgycső és a húgycsöve t rögzítő sza lagok képez ik. Felfelé a 
köldök felé háromszög alakba n összesz ükülve folytatódik; itt 
már a fasc ia transve rsalis és a hashártya között helyezkedik el 
az oldalsó köldöksza lagok közö tt. A hó lyag melletti üregektől 
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a hólyag- méh sza lag válasz tja el. A symphysis felső szé lénél a 
tetej ét a fascia transversalis alkotja . Laza kötőszövet, zsírszö 
vet tö lti ki, amelyben erek általában n incsenek, alkalmanként 
azonban az gyűjtőér egy ága fut keresztbe. 

A HÓLYAG MELLITTI ÜREG (SPATIUM PARAVESICALE) A hólyag mel
letti üreg - mindkét oldalt - a szé les méhsza lag mellső lemeze 
alatt, a húgyhólyag és a medencefa l között helyezke dik el. Bel
ső oldalát a hólyag, illetve az azt borító bőnye, külső falát pe
dig az obturat or bőnye, és részbe n a végbélemelő izom (mus
culus pubococcygea lis) alkotja, amely egyúttal az üreg alj át is 
képezi. Hátrafelé az üreg alján már a végbélemelő izom ilio
coccygea lis rostjai láthatók. A tetején fut az oldalsó köldöksza 
lag . A sza lagot vékony kötőszöveti rostok (fasc ia ves icoumbi
licalis) rögzítik a hólyaghoz. Az üreg hátsó falát a méh melletti 
kötőszövet képezi. Mellső fala tulaj donké ppen nincs, mert nem 
feltárt állapotban előretekintő, háromszög alakú. A hó lyag mel
letti üreg pá rhuzamosan halad a symphysis belső felszínével. 

A MEDENCEFAL-HÜVELY SZALAG (LIGAMENTUM PELVICOVAGINALE) A 
sza lag a Nőgyógyászati Onkológiába n megje lent anató miai és 
műtéttani közleményekben 'sze méremcso nt-méhnyak szalag' 
néven került ismertetésre. Tekintettel arra, hogy a sza lag a 
méhnyakkal n incs kapcsola tban, a hüvelyhez és nem a méh
nyakhoz kapcso lódik, és a szeméremcsonttal sem érintkezik 
közve tlenü l, a 'medencefa l-hüvely sza lag' megje lölés ponto
sabban fejezi ki az anatóm iai viszonyo kat. Az elnevezésse l 
kapcso latos bizonytalanságot az irodalomba n haszná lt külön
böző megnevezések is jó l tükröz ik: puboves icalis sza lag, fas
cia pubocerv icalis, fasc ia puboves icoce rvicalis, ves icope lvic 
ligament, fascia vesicovag ina lis; az angol nyelvű irodalom
ban általában puboce rvical fasc ia elnevezés terjed t el. A sza lag 
megje lölés talán helyesebb, mint a bőnye (fasc ia), mert a kép
let nem takaró, hanem inkább tartó és támasztó rendeltetésű. 

A medencefal -hüve ly sza lag a méhnyak mellett i kötőszövet a l
só szélétől , a mellső hüve lybo ltozat ról ered - a hüve ly felsz í
nét borító, hólyag-hüvely sövény folyta tásaként - , a medence 
közepén fut előre a symphys is alá, és egyesül a húgy- ivar zár
lemezze l (diaphragma uroge nitale). Kétolda lt a fehérvo nalon 
(arcus tendineuson, linea alba) tapad. A húgy hólyago t a sza lag 
támasztja alá és függesz ti a medence falához. A sza lag szá lakat 
ad a húgy hólyaghoz - ez zárja le oldalt a hólyag -hüve ly rést -

hú gy
hólyag 

hüvel y 

vég bél 

12. áhra A meclencefal-hüvel y sza

lag vázlatos , átmct szeti képe . Jól 

látha tó, hogy a hüvely mellső falát 

- a hüve ly-hólyag sövény folytatá 

saként - egy erős kötőszövetes és 

izomrostokat is tarta lmazó lemez 

köt i a végbélemelő izom ívszerű 

eredési vonalá hoz (a rcus tendineus 

musculi levatoris ani), az ún. fe

hérvona lhoz (linca alba) . S (sym

medenc efal-hüvel y szalag phys is) 

37 



Bősze P 

és a húgycsőhöz; ez utóbbiak megvastagodtak, és szinte szárny
szerűen rögzítik a húgycsöve t a fehér vonalhoz. Raz (1) ezt a 
megvas tagodás! húgycső-medence szalagnak (urethropelvic li

gament) nevez i. 

13. ábra Mütéti felvétel. Szembetűnően rajzolódik ki a hüvelytől a meden

cefalhoz húzódó medencefal-hüvely szalag (4). Felette a húgyhólyag (3) el

emelhető, az eszköz vége már a hólyag-hüvelyrés ben van; a rés oldalsó falát 

felválasztottuk. A hólyag hashártya borítéka és bőnyéje eredet ileg a méhhez 

felhúzva tapad ( 1 ) . A műtét során azonban a méhnyakró l, hüvelyboltozatró l 

(2) már leválasztottuk a hólyag-méhnyak, illetve a hólyag- hüvely résben ha

ladva; közben a hólyag-hüve ly sövényt is árvágtuk. A húgyvezeték (5) a hó

lyag melletti üreg tetejét hidalja át. 

HÓLYAG-MÉH SZALAG (LIGAMENTUM VESICOUTERINUM) A hólyag
méhsza lago t az irodalomban különböző néven említik : hólyag
oszlop (bladder pillar), hólyagsövé ny (bladder septa, ascend
ing bladde r septa), ves icovag inális sza lag stb. 

Kéto lda lt a hólyag alsó széléből ered és a méh melletti kötő

szöve tnek, közvet lenül a méhnyak melletti részé hez tapad. 
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I 4. ábra A szeméremcso nt-húgy

cső szalag (l igamentu m pubo

urethrale) 2-es számmal jelölve. 

Látható , hogy a szalag a húgy 

csövet a symphys is (S) mellső és 

hátsó felszínéhez is rögzí ti. A 

hólyag előtti rés (spatium prae

ves ica le vagy spa tium retropubi

cum , Retziu s-tér) l-es számmal 

je lölve. 

Sem a hüve llyel, sem a méhnyakkal közve tlenül nem érintke
z ik, azoktól egy ereke t nem tarta lmazó, laza kötőszövettel ki
tö ltött rés választja el. A szalagon egy a lagutat képezve a húgy
vezeték halad keresztül, és azt egy mellső és hátsó részre oszt
ja. A húgyveze ték a csato rnában csak lazán kötődik a szalag
hoz, közte és a szalag között laza, kötőszövettel kitöltött na
gyon vékony rés van, amelyben erek nincsenek. Ezt a rést ne
vezzük húgyveze ték-csatornának (ureter tunnel, urétercsa tor
na). A szalag mellső része az alagútba vezetett eszköz felett 
kettévágható, és így a húgyveze ték teljesen látótérbe hozható. 
A húgyveze ték azonban az alsó részhez is rögzített, és, ha fel 
akarj uk szabad ítani, vagy a rögz ítö kötőszöveti rostokat vágjuk 
át vagy a hólyag-mé h szalag hátsó részét . 

A hólyag-méh szalag kötőszöveti rostokbó l és kevés zsírszö
vetből áll, amelyben kiterje dt gyűjtöérfonat van. A gyűjtöeres 
hálózat a hólyagtó l és a húgyveze téktöl jövő visszereket tartal
mazza. A gyűjtőerek között a méh-, valamint az alsó és felső 

hólyagütőerek vékony ágai és idegros tok is találhatók. Az alsó 
hólyagverőér törzse a szalag legalsó részében fut. 

SZEMÉREMCSONT-HÚGYCSŐ SZALAG {LIGAMENTUM PUBOURETHRALE) 

A szalag a húgycsövet a symhysis mellső és hátsó felsz ínéhez 
rögz íti. Nichols (3) szerint ez az „U" alakú sza lag a húgycsö

vet teljesen körülfogja és három (hátsó, középső és mell ső) 

részből áll. Raz (1) szerint a szalag a symphysis alsó felszíné
ről (ligamentum arcuatum pubis, ligamentum transve rsum per
inei) ered és a húgycsövet két rész re osztj a: a hasüreg i és a 
külső húgycső szakaszra. Véleménye szer int az előbbinek aka
ratunktól független, az utóbbinak az akaratu nktó l függő vize
lettartásban van szerepe. Milley és Nichols (4) vizsgá latai sze
rint a szem;rem-húgycső szalag mellső és hátsó része a húgy
ivar zárrekesz alsó és felső bőnyéjének folytatása, megvastago
dása , a középső rész ped ig a két bönye egyesüléséből ered . A 
gyakor lat szempontjábó l részletkérdés, hogy a szemé rem
csont-húgycsöszalag hány részből áll, illetve, hogy a symph
ysisiről vagy a közvetlen alatta lévő záró lemezről ered. A lé
nyeg az, hogy a húgycsövet elöl a symphysis területéhez erős 
sza lagok kötik. Ezek a szalagok az obtura tor és a végbélemelő 

izom össze húzódásakor (hasprés fokozódásako r) megfeszü l
nek, és szűkítik a húgycsöve t. 
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Arcus: ív 

arcuatum: ívszerű 
arcus tendineus musculi levatoris ani: a végbélemelő izom 

ívszerű eredési vonala (linea alba, fehérvonal) 

Arteria: verő/ütőér 
arte ria iliaca commun is: közös csípőverőér 

arteria iliaca extema: külső csípőverőér 

arteria iliaca intema: belső csípőverőér 

arte ria ovarica: petefészek-verőér 

arte ria umbilica lis: köldökverőér 

arteria uterina: méhverőér 
arteria ves ica lis superior: fe lső hólyagverőér 

arte riae ves ica les inferiores: alsó hólyagverőerek 

Diaphragma : rekesz, válaszfa l, diafragma, zárrekesz 
diphragma: rekeszizom 

diaphragma pelvi s: medencefenék 

diphragma urogen itale: húgy-i var zárrekesz , elülső meden 
cek imenet záró lemez 

Foramen: lyuk , nyílá s 

foramen isch iadicum minus: kis ülőcsonti nyílás 
foramen isch iadicum maju s: nagy ülőcsonti nyílá s 

foramen obturatorium: a szemérem- és ülőcsont közötti nyílás 

Fornix: boltoza t 

fomix vag inae: hüvelyboltoza t 

Fossa: árok , hosszanti árok 

fossa iliaca: cs ípőárok 
fossa ischiorectali s: ülőcsont-végbél árok 

Fascia: bőnye, izompó lya* 

fascia puboce rvicali s 

fascia diaphragmatis urogenita lis super ior et inferior: felső 
és alsó húgy-ivar zárrekeszbőnye 

fascia tran sversa lis: harántbőnye 

fasc ia ves ica lis: hólyagbőnye 
fasc ia vesicoumbil ica lis: az oldal só köldökszalagok a hó

lyaghoz kötő kötőszöveti rostok 
Ga llaude t-fa scia 

• a 'bőnyc' szó az értelmező szótár szerint kötőszövetes erős hártyát jelent, 

az ' izompólya' az izmot begöngyölő kötőszövetes burok , pólya. 

Lamin a: leme z 

lamina propria (mucosae) : a nyálkahártya kötőszövetes rétege 

Ligamentum : szalag 
ligamentum arc uatum: ívszerű szalag 

ligamentum arcuatum pubi s: a sze méremcso nti ívsza lag 
ligamentum infund ibu lopelvicum: 
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A vizelési =avarok kórisméz ése és kezelése (I) 

ligamentum pelvicovaginale: medencefa l-hüvely sza lag 

ligame ntum pubourethrale: szeméremcsont-húgycső sza lag 
ligamentum sacro uterinum: kereszt csont-méh sza lag 
ligame ntum transve rsum perinei: harántgát sza lag 

ligament um umb ilicale latera le: oldalsó kö ldöksza lag 

ligame ntum vesicouterinum: hólyag-m éh sza lag 

Musculus: izom 
musculus bu lbocavemos us: barlangos test -izo m, bulbokaver

nozus izom 
musculus coccygeus : farkcsont i izo m, farkcsont izom 

musculus detrusor urinae: vizeletürítő izom, hólyagfa li ki-
ürítő izom 

musculus levator ani: mede ncefe néki záróizom , végbéleme

lő izom 
muscu lus obturatori us: záróizom, obturator izom 

muscu lus obtura torius extem us: külső záróizo m 
muscu lus obtura torius internus: belső záróizom 

musculus sphincter ves icae: hólyagzáró izom 
musculus transver sus per inei profundus: mély harántgát i

zom 

Ncrv us: ideg 

nervus clitoridis: csiklóideg 

nervus haemorr ho idalis inferior: alsó végbé lnyí lás ideg 
nervus hypogastric us : med enceideg 

nervus perinei : gáttáj i ideg, gátideg 

nervus pudendus: szeméremtest ideg , szemé remajak -ideg, 

szemé remcso nti ideg 
nerv us splanchnicus: zs ige ri ideg 

nervi splan chnici lumbales: ágyéki zs iger i idege k 

nervus splanch nicus sacra lis: keresztcsont i zs igeri ideg 

nervus splanchn icus pelvicus: medencei zs ige ri ideg 

Obturator: elzáró, eldugaszo ló 

obturatorius: fedőhöz tartozó , záróhoz tarto zó 

obturatori um: fedő, dugó, obturatus: fedett , zárt , be-
dugott 

canal is obturatorius: záróizom-csatorna, obturátor csatorna 
foramen obtura tor ium : záróizom- nyílá s, obturáto r ny ílás 

memb rána obturatoria: zárólemez, obturá tor lemez 
musculus obturatorius : záróizom, obturá tor izom 

nervus obturatoriu s : obtu rátor ideg 

Param etrium (ligamentum cardin ale, Mackenrodt -sza lag): 

méh melletti kötőszövet 

Pelvis: medence ; pelvicus: medencebe li 

Plexu s: fonat, hálóza t (érfonat , idegfona t); plexiform is: háló

zatos, fonalszerű 

plexus hypogas tricus*: medence i idegfonat, medencei vege 
tatí v idegfo nat 

p lexus hypogast ricus superior: felső med encei idegfonat 
plexus hypogast ricus inferior: alsó med ence i idegfo nat 

39 



Bősze P 

plexus lumbosacralis : ágyék-ke resztcsont idegfonat, ágyé ki-
keresztcsonti fonat 

plexus mesentericus: bélfodor -idegfonat, bélfodri fonat 
plexus ovar icus: petefésze k-idegfonat, petefésze k idegfonat 
plexus pudendus: szeméremidegfonat 
plexus uterovag inalis: méh-hüvely idegfonat, Frankenhau

ser-fonat 

• a hypogast ricus szó alhasi, gyomor ala tt fekvőt j elent; mivel ezek az 
idcgfonato k a medencébe n vannak - jó llehet a medence is alhas - a 
'medencei' megneve zés terjedt el) . 

Pubes: szeméremtáj ék, szeméremszőrzet 

Pudendus (pudendali s) : szemé remtesthez tartozó 
pudendurn femininum (vu lva): a női szeméremtes t 

canalis pud endus: szeméremtesti csatorna, Alcock-csatoma 
nervus pudendus: szeméremtestideg, szeméremajak-ideg, 

sze méremcsonti ideg 
plexus pudendus: szemére midegfonat 

Rectum : végbé l 
rectalis: végbé lhez tartozó , rektá lis 

plexus rectalis : végbé lidegfonat, végbél fonat 

Septum: sövény, vá lasztófa l 
septum rectovag inale: végbé l-hüve ly sövény 
septum supravag inale: hüvely feletti sövény 
septum urethrovag inale: húgycső-hüvely sövény 
septum ves icovagi nale: hólyag- hüvely sövé ny 

Spatium : tér, hézag, közti tér 
spatium praeves icale, spatium retropubicum, cavu m Retzii: 

hólyag előtti rés, szeméremcso nt mögött i rés, Retzius-té r 
spa tium rectovag inale: végbé l-hüve ly rés 
spatiurn supravag inale: hüvely feletti rés 
spatium ves icovag inale: hólyag-hüvely rés 

Sphincter : záróizo m, nyílásszűk ítő, körkörös izomgyűrű, zár
szer kezet 
mucosa l sphincter : nyílásszűkítő nyálkahártya 

Symph ysis : össze növés , csontos/porcos összeköttetés, szim
fizis 
symphys is vagy symphys is pubica : a szemé remcsonti össze 

növés 

Tractus: köteg, pá lya 

Trigonum : háromszög 

Truncus: törzs, idegtörzs 
truncus lumbalis: ágyék i nyiroktörzs (kéto ldali, trun cí lum

bales) 
truncus lumb osacralis: a IV és V ágyéki ideg, elü lső ága inak 

egyesü I t törzse 
truncus sacralis: keresztcsonti 
truncus sympathicus: szimpatikus határlánc, szimpatikus/ve

getatív dúclánc 
ganglia trunci sympath íci: a szimpatikus határlánc ideg

dúcaí, 
rami interganglionares: az azonos oldali idegdúcokat 

összekötő idegrostok 
rami transversi: a kétolda li ideg dúcokat összeka pcso ló 

haránt idegrostok 

Ureter: húgyveze ték 
Waldeyer-lemez: a húgyvezetéket a hólyag falában rögzítő 

kötőszöveti rostok 

Urethra: húgycső 
comptr essor uretrhrae: húgycsöve t összehúzó izom 
ductus paraurerthrales: a Skene-já ratok, a Skene-m irigy 
kívezetőcsövei, paraurethrális jára tok 

glandulae urethrales: húgycsőm irígyek, Littré-miri gyek , a 
húgycső alsó szakaszánál lévő mirigy a Skene-mírigy 

orificium urethrae externum: külső húgycsőnyílás 

orifoc ium urethrae internum : belső húgycsőnyílás/szá

ja dék, 
urethroves icalis junction: hólyag-húgycső átmenet 
urerhrovag inalís sphincter: húgycső-hüvely zárizomza t 

Uroepith elium : hólyaghá m 

Vena: gyűjtőér, visszér, véna 
vena dorsalis profunda clitoridis: csik.lóvisszér 
venae iliaca exte rna: külső csípőgyűjtőér 
venae iliaca interna: belső cs ípőgyűjtőér 

venae uterinae: méhgyűj tőerek 

venae vaginae: hüvelygyűjtőerek 

Vesica: hólyag 
vesica urinaria: húgyhólyag 

Vestibulum : bejárat, előtér, előcsarnok 

bulbus* vestíbuli : hüvelybe meneti szivacsos test 

• a bulbus szó tulajdonképpen hagymát, duzza natot je lent, sz ivacsos /duz
zadó testnek történő fordítása sokszor k i fejezőbb. 

trígonum ves icae urinariae : hólyag háromsazög , Lieutaud - KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS Ezúton is ki fejezem hálás köszönette-
három szög, (tr iangular ligament) met dr. Donáth Tibor egyetemi tanár úrn ak az anatómiai ki fe-

interurete ric ridge : húgyveze tékek közötti redő j ezések átnézéséé rt és megjegyz éseiért. 
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