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BEVEZETÉS A vizelet elvezetése, kiürítése két részből áll: a vi
zele t összegyűjtéséből , tárolásábó l és a hólyagban meggyűlt 

vizelet időnkénti, akaratlagos kiürítéséből. A kétfé le folyamat 
egymássa l összefügg, ugyanakkor független is. Szabályozásá
ban akarattól függet len ( vegetatív) idegreflexek és az ezeket 
befolyásoló, az akaratlagos vizeletürítést lehetővé tevő köz
ponti ideg rendsze ri pá lyák vesz nek részt. A szabályozás és a 
vizelettáro lás, -ürít és folyamata nem teljesen tisztázott, alapve
tő ismeretek.kel azo nban már rendelkezünk . A vizelési zava rok
kal foglalkozó gyakorló orvos számára nélkülö zhetetlen, hogy 
ezek.kel tisztában legye n, már csak azért is, mert a kezelési el
vek is ezekre épülnek. 

A VIZELET TÁROLÁSA A HÚGYHÓLYAGBAN (VIZELET-VISSZATARTÁS) 

A vize letnek a húgyhólya gban történő megtartását , visszatartá
sát - continentia urina e (az angol iroda lomban 'co ntinenc e' né
ven szerepel) - a hólyag és a húgycső izomzata, ideg rendszere 
és zárósze rkezete közötti kölcsönhatás , összehangolt működés 
tesz i lehetővé. Ennek az állandó és együttesen változó kölcsö n
hatásnak köszönhető, hogy a hó lyagba került vize let a húgy
csövö n ke resztü l nem csöpög el, annak ellenére , hogy a has
üreg i nyomás - amely a hólyagra is áttevőd ik - időről-időre je
lentősen változ ik. 

A hólyagban a vize let addig tárolódh at, amí g a hólyagban lévő 
nyomás lényegese n nem változik, nem haladja meg a húgycső
ben lévő nyomást. Elviekben , amikor a vize let a hólyagban 
gyűlik, a nyom ásnak emelkedn ie kellene . Ez azonban a hó
lyagfa l ruga lmassága, tágulékonysága, a hólyag „alkalm azk o
dó képessége " (angolu l accomoda tion) miatt nem következik 
be. A hólyagfal tágu lása és nemegysze r jelentős feszülése elle
nére ernyedt állapotb an marad , a vizeletürítő izom (musculus 
detrusor urinae) nem húzódik össze , ami az izom össze húzódá
sát (kontrakti litását) kiváltó idegreflexek gátlásának köszönhe 
tő. Az izom összehúzódá sát gát ló idegreflex egy gerincvelői 
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idegpályában jön létre, ame lybe n a felszálló , érzékelő ingerek 
a nervus pelvicuson, a leszá lló ingerek a nervus hypogas triku
son keresztül haladnak . Az előbbiben, vagy is a felszálló pályán 
háromfél e sz impatiku s idegvá laszt figye ltek me g: 1) a vize
letürítő izom, a-rec eptoro n keresztü li izom e lernyedése, 2) a 
húgycső simaizmaina k ~-receptoron keresztüli össze húzódása, 
am inek eredményeként a húgycsőben fokozódik a nyomás, és 
3) a medencei idegdúcokban az ingerület-átvitel gát lása, ame ly 
fékezi a hólyagnak a keresztcsonti idegekből eredő paraszim

patiku s beidegzését ( 1 ). 

A húgyhólyag te lődési lehetősége egyé neként változó , de vé
ges . Ha a hólyagban meggyűlt vizelet mennyisége meghaladja 
a hó lyag alkalmazkodó képességé t, a vize let akara tunktó l füg
getlenü l is elfolyik. 

A VIZELETÜRÍTÉS A vizeletürítés fordított nyomásviszonyokat 
kíván : a húgycső ernyed el - benn e a nyomás csökken - és a 
vizeletürítő izom húzódik össze, am inek követk eztében a hó
lyagban fokozódik a nyomás és a húgycső-, hólyag-zárszerke

zet megny ílik. 

A vizeletürítés folyamatát az akarat lagos és az önirányító ideg
reflexek összehango lt működése vá ltja ki, amelyben az agyi vi
zelési központ és a gerincvelői szimpatiku s, parasz impatikus 
és testi idegpá lyák vesznek részt. A húgyhólya g és a húgycső 
idegellátásának anatómiája az előző részben már ismertetésre 
került. Most csak a vizeletürít ésse l kapcsolatos fontosabb kör
nyéki és közpon ti idegrendszeri összefüggése ket tárgya lom. 

AZ. AGYI VIZELÉSI KÖZPONT Az akaratlagos vizelés i reflex a hom
loklebe nyi agykéreg és a híd terül etén szabá lyozódik, az agyi 
- más néven a gerincvelő feletti (suprasp inalis) - vizelési köz
pont (micturatio s centrum ) a híd mesencephalicu s reticularis 

format iojában van. 

Al. AGYI VIZEL~SI KÖZPONT ~S A VIZELETÜRiTŐ IZOM (A HÓLYAGFAL) KAPCSOLATA A 
hólyag telődésé során, a hólyagfa lból felszá lló ideg ingerületek 
keletkeznek, ame lyeket a nervus pelvicus veze t a gerincvelői 

pályákon keresztül az agy i központba . A vizeleti.irítő izom 
összehúzódását kiváltó ideg ingerület az agy i központból indul 
ki, és a gerincvelőn haladva inge rületbe hozza az S2- S4 csigo 
lyákná l lévő idegdúcok parasz impatiku s idegros tjait. Ezekből 
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az idegdúcokból az ingeriilet csak úgy juth at tovább, ha az 
idegdúcokba futó szimpatikus idegros tok gátlódnak. 

AZ AGYI VIZELÉSI KÖZPONT ~S A HÚGYCSŐ KÜLSŐ ZÁRÓIZMÁNAK, ZÁRSZERKEZET~

NEK KAPCSOLATA A húgycső külső záróizmának (sphincter uret rae 
externalis) akarat lagos elernyedését, megnyílását a keresztcson
ti gerincvelő mellső szarvá ban lévő szem éremtest i (puden
dalis) magvak és a homloki agy kérget (agy i vizelési központot) 
összekötő idegpá lyák szabá lyozzá k (2). Az izom elernyedését 
közvetlenül a gerincve lői mellső szarvból kiind uló, testi, mo
toros idegek vá ltják ki, az utasítás az agyi közpon tból indul (3). 

Az akarat lagos vize letü rítés a húgycső külső záróizmának eler
nyedéséve l kezdődik. Ezt köve ti a vizeletürítő izom össze hú
zódása. A vize lés a húgycső és a medencefe nék harántcsíkolt 
izomzatá nak akaratlagos összehúzásáva l fejeződik be. Ennek 
hatására a húgycsőben fokozódik a nyomás, megemelkedik a 
hólyaga lap, és kiürü l a húgycső. A vizeletürítő izom össze hú
zódása idegreflex útján megszűn ik, az izom elernyed, és a hó
lyagban a nyomás csökken. A vize letürítési folyamatot akarat 
lagosa n módosíthatjuk, megsza kíthatjuk, újra kezdhetj ük. 

A VIZELET ELVEZETŐ RENDSZER MŰKÖDÉSNEK VIZSGÁLATI MÓDSZE

REI A vize let elvezető rendszer mGködésének nagyon sokféle 
vizsgálati lehetősége van. Ezek rész letes tárgya lása egy könyv 
anyagá t képezi, és messze megha ladja ezen munka kereteit. A 
gyako rlatban azonban elengedhetetlen, hogy a műtőorvos bi
zonyos fokig a sajá tságos műszerezettséget igénylő eljárások 
felől is táj ékozott legye n. A különböző vizsgá lati eljárásokat a 
minden na pi gyakorlat szempontja it szem előtt tartva , a teljes
ség igénye nélkü l ismertetem. 

A KÓRELŐZMÉNY A kórelőzmény szokásos felvéte le (panaszok, 
előző betegsége k, műtétek, szü lések , vetélések, a havivérzések 
alakulása stb.) során rész letesen kell a beteg vize lési szokásai
ról is táj ékozódni . Helyes , ha a beteg lega lább egy napon, de 
inkább egy héten keresztül, ún. vizelés i naplót vezet, amelyben 
pontosan fe ljegyez mind en vize lést, a vizelet mennyiségé t, a 
vizeléssel kapcso latos panaszoka t és a vizelés módj át, szüksé
ges-e betét és, hogy a vize lési panaszok mennyire befo lyáso l
j ák napi tevéke nységét, társadalmi kapcso lata it. Különös fi
gye lemmel legyün k a vizelési panasz kialakulá sának körülmé
nyeire, és hogy volt-e már hasonló panasza, idült vagy gyakran 
visszatérő betegségről van-e szó . Előzetes húgyút i betegségek 
ről , műtétekről részletese n, lehetőleg az orvosi lelet, műtéti le
írás átnézéséve l tájékozódjunk . Fontos tisztázni, hogy a beteg 
fogyasz t-e kávét, milyen gyógyszere ket szed vagy szedett ak
kor, am ikor a vizelési panaszok kialakultak - a vizelési zava
rok a gyógyszere k mellékhatása i is lehetnek - , házasélete ho
gyan alakult és, hogy más családtagna k is vannak-e hasonló 
panasza i. Ne felejtsük el, hogy a vize lési panaszok más beteg
ségek következménye i is lehetnek, például: idegre ndszer i be
tegségek , csigo lya-torzulások, erős köhögésse l j áró légúti be
tegsége k, súlyos székrekedé s, cukorb etegség stb. Külön figye
lemmel érdeklődjünk. korábbi vagy meglévő nőgyógyászati be-
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tegségek, műtétek iránt: myoma, gyu lladások, méheltávolítás, 
rosszindulatú betegség , sugárkezelés vagy más medencei műtét. 

Végbélműtétek is károsíthatják a vizeletelvezető rendszert. 

A BETEG ÁLTALÁNOS VIZSGÁLATA A szokásos vizsgálatokon kívü l 
(vérnyomásmérés, megtekintés stb.) elsősorban alkat i elvá lto
zásokra, mozgászavarokra figye ljünk, 

IDEGGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT A vizele ttartási képtelenség nem
ritkán idegrendszeri elváltozás következménye , lehet annak 
vezető tünete is. A beteg általános vizsgá lata, mozgás, érzéke
lés és elmeá llapotának (tájékozo ttság , emlékezőképesség, be
szédkészség, hangulatállapo t stb.) megfigyelé se mellett mind
két alsó végtag reflexe inek vizsgá lata is az idegre ndszer épsé
gének megítéléséhez tartozik. Különösen fontos az alsó vég
tagok mozgathatóságá nak (térd, comb , boka, lábfej hajlít ható
ság, feszítés, körkörös mozgathatóság) és mozgóképességének 
(a beteg maga mozga tj a, feszíti, terpeszt i az alsó végtagja it) 
vizsgálata, mert ezze l a keresztcsonti 2-4 gerincvelői idegek 
működéséről kaphatunk képet. Ezeknek az idegeknek megha 
tározó szerepe van a húgyhóly ag beidegzésében (Id. fent). A 
keresztcsonti 2-4 gerincvelő szelvényhez tartozó idegek érző 
működését az idegekhez tartozó bőrterület (dermatomok; gát, 
comb, láb környéke) érintéséve l vizsgá lhatj uk. 

A végbélreflex - a végbé l melletti bőr megcsípésé re a végbé l 
külső zárszerkezete (sphinctere) össze húzódik - és a bulbo
cavernosus-reflex - a csikló ingerlésére a bulocavem osus és 
ischiocave rnosus izmok össze húzódnak - vizsgá lata is seg íthet 
a keresztcsonti gerincvelői idegek reflexműködésének megíté
lésében. Ha ezek a reflexek kiválthatók, a keresztcsonti gerinc
velő szelvények idegeinek reflexműködése mind en bizonnyal 
megfelelő. Negatív vizsgálati eredmény azonban csak fenntar
tással értékelhető, mert a reflexek egészséges, idegrendszerileg 
teljes értékü nők egy részében is hiányoznak. 

NŐGYÓGYÁSZATI VIZSGÁLAT A vizsgá lattal a nőgyógyászati el
vá ltozások megállapításán kívül azt kell igazo lni, hogy való
ban van-e akarattól független vizeletü rülés, ha igen, a húgycsö
vön keresztül vagy más nyíláson. Elcseppen-e a vize let köhö
géskor? Néha a kifejezett hüvelyi folyás tűnik vizeletcsorgás
nak. Ilyen esetben a hüvelygyu lladást kell kezelni, és a beteget 
újra vizsgá lni. A hüvelyhám megtek intése, a méhnyak vagy 
hüvelyhám jódfestődése vagy hüve lysej ttani vizsgálat alapján 
képet kaphatunk a beteg hormonális állapotáró l. K ifejeze tt 
ösztrogénhiány esetében feltételezhető, hogy az alsó húgyutak 
is sorva dtak. Beszáradt, kemény széklet tap intása széks zoru
lásra utal. Van-e hólyagsérv, ha igen , milyen formájú és tár
su l-e más hüvelyfa li süllyedésse l, heges-e a hüvely, milyen a 
húgycső, van-e más elvá ltozás stb .? A mellső hüvelyfa l meg
emeléséve l, a húgycső tap intásáva l a húgycsőből folyás je lent
kezhet, amely gyulladásra, tágulatra (húgycső-diverticulum) 

vagy daganatra utalhat. A hüvelybemenet és gát izmain ak 
záróképességéről képet kaphatun k, ha a beteg azoka t vizsgálat 
közben megfesz íti. A hüvely-végbé l vizsgála t nagyon hasznos 
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lehet a függelékek területén , a méh mögött elhelyezkedő elvál
tozások felismerésében. Vize lési panaszok , elsősorban vizelet
tartási zavarokná l meglepően gyakoriak a nőgyógyászati meg
betegedések. Az üres húgyhó lyagot nem lehet tapintani, a telit 
azonban jó l, még testes egyé neknél is. A hólya g - alkattól füg
gően - általában akko r válik tapinthat óvá, ha benne lega lább 
150 ml vizelet van. Telt vagy daganato s hó lyag a méh előtt, a 
szeméremcsont fö lé terjedően tapintható. Előfordul, hogy a túl

feszült hólyag akár a köldök felé érő képlet formájában elődom

borítja a hasat. A telt hólyag jell egzetes kopogtatás i hangot ad. 
A hólyag tapintá sánál a hólyagfal keménysége és a hólyag moz
gathatósága a legfontosabb. Kemény vastag hó lyagfal daganat
ra utal. A hólyag mozgathatósága csak fizikális vizsgá lattal ál
lapítható meg, a képalkotó eljárások erre nem adnak támpo ntot. 

A nőgyógyászati vizsgá lathoz tartoz ik a hólyag katéterezése; 
ez azonban nem szükséges mind en esetben. Ha a katéter felhe
lyezése nehéz, mert a katéter akadálya ütköz ik, a húgycsőben 
szűkület van. Ha a katéter nagyo n könnyen vezethető a hólyag
ba, a húgycső valószínűleg tág . A katéterezésse l megá llapíthat
juk a húgycső hosszát is és a visszamaradt vizelet mennyiségét 
(vö . katétertesz t). 

Az emlők vizsgá lata - j óllehet a nőgyógyászati vizsgá lat részé t 
képez i - vize lés i panaszo k esetén nem sokat segít. 

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK A vize lési panaszo k tisztázásához, 
beleértve a vizelettartá si képtelen séget is, viszonylag kevés la
boratórium i vizsgá lat szükséges . Elsősorban vize let-vi zsgá la
tot (kémia , üledék, tenyésztés és érzékenység) végz ünk. Egyéb 
laborat óriumi vizsgá latra csak célzottan kerül sor; a vércukor
megha tározás sokszor nagyon hasznos lehet. 

A HÚGYSZERVEK KÖZVETLEN VIZSGÁLATA Vizelési panaszo knál a 
húgyszervek vizsgá lata alapvetően a vizeletelvezető rendszer, 
elsősorban a húgy hólyag és húgycső vizsgá latára terjed ki, de 
nem elhanyago lható a vesék és a húgyveze téke k vizsgá lata 
sem. Az utóbb iakró l a Nőgyógyászati Onkológ ia előző számá
ban már szó ltunk ( 4). A húgy hólyag , húgycső vizsgá latára rész
ben már a nőgyógyászati vizsgá lat során is sor kerül (Id. fent). 

HÚGYCSŐ ÉS A HÚGYHÓLYAG TÜKRÖZÉSE IURETHROCYSTOSCOPIA) A hólyag
tükrözés (cystoscopia) során a húgycső és a hólyag belf elületét 
vizsgá ljuk. Önmagába n húgycsőtükrözést (urethroscopia) nem 
nagyo n végzünk. A cystoscop egy szá lopt ikát tartalmazó esz
köz, amelyben egy vagy két csa torna van a hólyag feltöltésére 
és leeresztésére. Általában merev eszköz t alkalmazu nk, újab
ban azo nban a hajlíthat ó hólyagtükröző müszerek alkalmazása 
is előtérbe kerü lt. A vizsgá latot cs írament es körülmények kö
zött végezzü k; a beava tkozás érzéstelenítést legtöbbszö r nem 
igénye l, enyhe szoro ngáso ldók, fájdalomcs illapítók adha tók, 
de haszná lhatunk he lyileg érzéstelenítő krémet is. 

A kőmetsző he lyzetben lévő beteg húgycsőnyílását fertőtlenítő 
oldattal alaposan let isztítjuk. Borotválás nem szükséges. A 
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vizsgálathoz a húgycsöve t és hólyagot fel kell tö lteni, hogy 
kellően tágas legyen. A feltöltés történhet folyadékkal vagy 
gázza l, az előbbit gyakrab ban alkalmazzuk. A feltöltő fo lyadék 
steril és át látszó legyen , a húgycső és hólyag nyálkahártyájá t 
ne ingerelje. Elméletileg steril víz is teljese n megfelelő, agya
korlatban azonban inkább cs írátlaníto tt élettani sóoldat vagy 
glyc ine-t használunk , mivel nagyob b mennyiségű víz felszívó
dása a vörösvértes tek feloldódását (haemolys ist) okozhatja. Ha 
a vizsgá lat során elek trokautert is akarnnk használni, olyan fo
lyadék ot válasszunk , amely nem vezeti az elektromosságot (pl. 
glycine). A folyadékot egy I literes edényből, a vizsgá ló mű
szeren kereszt ül engedjük a hólyagba. A töltő nyomás ne le
gyen több mint 60 víz cm, ezért a töltő edényt a hólyag szint
jétől számított 60 cm-nél ne emeljük magasabbra . 

A műszer bevezetése előtt a húgycső alsó részébe engedjük a 
folyadékot, ame ly tág ítja a húgycsövet és elősegít i az eszköz 
bevezetését. Megfigye ljük , hogy van-e gyu lladás, polypus, 
húgycsőtágulat, illetve váladékképződés a húgycső melletti 
mirigyekből. A mellső hüvelyfal megnyomásáva l elősegíthetjük 
a váladék ürülését, a tágulat felismerését. Megfigye ljük a belső 
húgycsőnyílás!. A hólyagba jutv a megszüntetjük a töltést, ne
hogy a hólyagot túltöltsük. Először a hólyagnyakat, a hólyaghá
romszöge t (trigon um), majd a húgyvezetékek beszájadzásá t néz
zük meg. Győződjünk meg arró l, hogy mindkét húgyvezetéke n 
keresztül vizelet ürül a hólyagba. Ezután a hólyag többi részét 
vizsgáljuk; jó l figye ljük meg a nyálkahártya redőzöttségét. Az 
eszközt visszahúzzuk a húgycső felső részébe úgy, hogy a hó
lyagnyakat lássuk. A beteget lefelé nyomatjuk vagy köhögte tjük, 
és ezalatt megfigyelj ük, hogy a záró izom zárul- e vagy éppe n 
tölcsérszerűen tágul. Am ikor a belső nyílás zárn i, a töltő folya
dékot nagy nyomásra engedjük és így húzzuk ki a cystoscopot , 
miközben a húgycsöve t még egysze r alaposan megnézzük. 

Előfordulhat, hogy a húgycső alsó része beszűkült, és az esz
köz nem vezethető be. Ha ösztrogén hiány kimutatható, adjunk 
ösztrogént 3 hétig, és azután ismételjük meg a vizsgá latot. 
Szükség lehet azonban a húgycső tágítására is. 

A HÚGYCSŐ ELMOZDÍTHATÓSÁGÁNA.K !MOBILITÁSÁNAK) VIZSGÁLATA A húgycső 
elmozdí thatósága a húgycsőnek a hasüregi nyomás fokozódá
sára bekövetkező helyze tvá ltozását jelent i. Tulajdonképpen a 
hólyagnyakna k, a hólyag-húgycső össze kapcsoló dás i he lyének 
meghatá rozására szolgál. Klinikai vizsgá lat ta l az esetek több
ségébe n nem lehet megfelelően megítélni a húgycső anatóm i
áját , elmozdíthatóságát. Erre a célra alka lmasabb az ún. Q-tip

teszt: 

A húgycsövö n keresz tül egy csírátlan ított , egyik végén vatta
pamatta l ellátott pál cikát veze tünk a hólyagnyakba. Ezt úgy ér
hetjük el, hogy a pálcikát óva tosan visszah úzzuk, amíg ellenál
lásba nem ütközik. A vizsgá lat csak akkor értékelhető, ha a pál
cika vége biztosa n a hólyag nyakban és nem a hólyag üregébe n 
vagy a húgycsőben van. A hólyagban lévő vizelet mennyisége 
nem befo lyásolja a vizsgála tot. Megmérjük nyuga lmi állapot-
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ban a pálcika tengelye és a vízsz intes közötti szöget. Ezután a 
beteget nyomatju k, és megnézzük , hogy a szög hogyan válto
zik. Ha a húgycső rögzítése , elhelyezkedése megfelelő, a szög 
nagyságának növekedése nem haladja meg a 30 fokot . Enné l 
nagyo bb növekedés arra utal , hogy a húgycső a hasűri nyomás 
fokozódására kórosan mé lyre süllyed (hype rmob ilis), ami tar
tórendszerének károsodására vezethető vissza . 

A vizsgá lat azo nban nem teljes értékű, mert megfelelő vize let
tartó képe sségge l rendelkező - különö sen többször szült -
asszo nyba n is előfordulhat 30 foknál nagyobb szöge melkedé s; 
a megfelelő és nem megfelelő vizelettartó képességgel rendel
kezők között tehát átfedés van (5). 

Ugya nezt a vizsgá latot - a Q-tip-teszttel mindenben megegye
zően - elvégez hetjük húgycsőtükrözéssel is; am ikor vattapa
mat-pá lcika helyett a cystoscopo t (urethr oscopot) vezetjük a 
húgycsőbe. A vizsgá lat sorá n az eszközön keresztül a hólyag
nyakat szemmel ellenőrizhetjük. Értéke lése is megegyezik a 
Q-tip-teszttel. 

A HÓLYAG ~S A HÚGYCSŐ MŰKÓD~S~NEK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI (URODINÁMIA, 

M0KóD~SVIZSGÁLATJ Az urodinámia az alsó húgyutak egy megha
tározott időszakasz alatt bekövetkező működésváltozásainak 

(vize lettovábbítás , -táro lás és -kiürí tés) vizsgálatát jelenti. Ezek
kel a módsze rekke l képet kaphatunk: a) a vizeletelvezető rend
szer működéséről - ame lyet általában a vizelettelődés, -tárolás 
és -ürülés szakaszába n is vizsgá lunk - és b) a húgyutakban lé
vő nyomás viszonyokró l. 

A működésvizsgálatokkal kapcso latban még nagyon sok az el
lentmondásos adat és a tisztáza tlan kérdés. Ezek elemzése 
meghaladja ennek a köz leményn ek a kerete it. Egyetlen mód
szer sem telje s értékű, és mindeg yikne k lehetnek szövődmé
nyei. A vizsgá latoka t végezhetjük önállóan , de a képalkotó 
vizsgáló móds zerekk el, sőt videofelvéte llel együtt is (video
cystouretherographia , video-urod ynamic testing). 

1. Vize letára mlá s-mérés (uroflowmetria , UFM). Ez az időegy
ségek alatt ürít ett vize let mennyi ségének mérése. Nagyon egy
szerű, gyakra n alkalmazott módszer. A beteg egy olyan, szabá
lyos WC-hez hasonló edénybe vize l, amelynek az alja tölcsér
szerűen összeszűkül és egy áramlásmérővel ellátott. A vizsgá
latta l egy áramlá si görbét készíthetü nk, és számos változót ál
lapíthatunk meg: 

- a vize let elindulásáig eltelt várakozás i idő 
- a legnagyobb vize lési sebességig eltelt idő 

- áram lási sebesség - egy másodperc alatt 
(átlagos vizeletáramlás, flow rate) ürített vize letmenny i-

ség milliliterben 
- a legnagyobb ára mlás 
- a telj es vizelé si idő 
- az ürített vizelet mennyi sége 
- a visszamaradt vizelet mennyisége 
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A vizsgálatból külön a hólya gnyo más, illetve a vize letelfolyás 
akadályáró l nem tájékozódhatunk, mert a vizeletüríté s a kettő 
eredője, pl. az át lagos áramlás, ame ly a vizeletürítő izom nyo
móképességétől és a húgycső ellenállá sától is függ; ezek lé
nyege sen változhatnak akkor is, am ikor a vize let ürítése teljes 
értékű. A vize letürítési görbék a szabá lyos és az egyes vize let
ürítési zavarokra j ellegzetesek , ezért a vize letáram lásról alap
vetően ezek alapján kaphatunk képet; az egyes mutatók értékei 
inkább kiegészítő jelentőségűek. Nincs telj esen egységes ál
láspon t az élettani értékeket illetően. Álta lánosan elfogadott , 
hogy, ha az ürített vizelet mennyi sége 15-20 másodperc alatt 
legalább 200 ml és a legnagyobb áram lás több mint 20 ml má
sodpercenként, a vizeletürítés szabá lyosnak ítélhető. Ha a be
teg kevesebb mint 200 ml vizeletet ürít és az ürítés alatt i leg
nagyob b áram lás másodpercenk ént < 15 ml, a vizeletürítés nem 
megfelelő. Fontos tudni , hogy a szabá lyosnak ítélt vize letüríté s 
nem j elent i azt , hogy a vizeletürítő izom müködése szabá lyos , 
mivel az izomműködés csökkenése a hasprésse l is póto lható . 

2. A nyomásv iszonyok vizsgá lata. A nyomás méré s során -
egyidejűleg vagy egymásután - meghatáro zzuk a nyomás nagy
ságát a húgyhólyagban (detrusomyomás) és a húgycsőben. 

a. A hólyag nyomás méré se (cystometria, CMG). A hóly agnyo
más mérése alapvetően a vizeletürítő izom állapo táról, mükö
déséről tájékoztat , a vizsgá latból ugyanakk or a hólyagfa l be
idegzéséről és a hólyagnyak ellazu lásáró l is vonha tunk le kö
vetkeztetése ket. 

A beteg vizelteté se után (vizeletáram lás-mérés után) a hólya
got vékony (8 Fr) , nyomásmérővel felszere lt katéteren keresz
tül folyadékka l - régen gázt is alkalmaztak , ez azon ban ma 
már nem tekinthető megfelelőnek - feltöltjük , és fo lyamatosa n 
vagy fokon kénti hólyag tölté s me llett mérjük a hó lyagba n 
a nyomás t. Megmérjük a v ize lés után vissza maradt vizele t 
mennyiség ét, megfigye ljük, hogy milyen nyomá s (hólyagtöltő 

folyadékme nnyiség) után je lentkezik vize lési inger, illetve mi
kor érez a beteg sürgető késztetés t. Megá llapítjuk továbbá: 

- a hólyag legnagyob b űrtartalmát 
- a hólyag tényl eges űrtartalmát (a legnagyobb űrtartalom és 

a maradékvize let közötti kü
lönbség) 

- az ún. ,,detrusorh ányado st" (az ango l nyelvű irodalom a com
pliance kifeje zést haszná lja), amely a hólyagban lévő nyomás
nak a tö ltő folyadék menn yiségéve l összefüggő változása; töl
tőfolyadék/nyomás (ml/H 20 cm) hányadosa . 

A vizsgá latta l egy görbé t kész íthetünk (hólyagnyomá sgörbe 
cystometriá s görbe) . 

Ha a vize letürítő izom megfelelően működik, a tö ltés alatt 
az izom ellazult állapotban marad, önkéntel en össze húzódások 
nem fordu lnak elő, és a hólyagban a nyomás alacsony szinten 
marad , a nyomásemelke dés álta lába n kevesebb mint 10 H20 
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cm . A nyomásemelkedé s csak egy bizonyos mennyiségű folya
dékbev itel után kezdődik (kezdeti nyomásemelkedés). A mérés 

során jól megfigyelhető, hogy a hasűri nyomás fokozódása 
a hólyagra is áttevődik. Ha a hólyag a töltés alatt nem képes 

az alacsony nyomást megtartani, ún. ,,detrusor-instabilitá sról" 

van szó (a detru sorhányados csökken). Ilyen kor gyakra n látha

tó, hogy a vizeletürítő izom szabályta lan időközönként össze
húzódik . Turner-Warwick (6) vizsgálata i szerin t bizonyos fokú 

'de trusor-in stabilitás' a népesség 10%-ában szabá lyos vize let

tartás mellett is előfordul. 

b. A húgycsőnyomás mérése (húgycsőnyomási profil, pro
filomet ria, urethral pre ssure profilometry UPP) . A gyako rlat

ban a hólyagnyomás sal egyidejűleg végezzük, ilyenkor a hó

lyagba vezetett katéteren két nyomásmérő van; a második a 
húgycső számára. A hólyag feltöltése alatt a húgycsőben lévő 

nyomásmérővel megmérjük a húgycsőnyomást úgy, hogy a 
nyomásmérőt bentről kife lé húzzuk, miközbe n a nyomást a 

húgycső egész hosszá ban megá llap ítjuk . Ez azért szükséges, 
mert a nyomá sviszo nyok a húgycső különböző helyein eltérők. 

A húgycsőben a nyomás a belső húgycsőnyí lástól kezdve 

eme lkedik, a hólyagnyomásnál nagyobb ; a legnagyobb érték a 
külső zársze rkezet (sph incter uretrae), a húgycső középső és 

alsó harmadának hatá rán van. Ettől a ponttól a nyomás mere

deken csökken. A húgycsőn belüli nyomás t az életkor messze

menően befolyásolja, idősebbeknél kisebb értéke ket mérünk. 

A vizsgálat sorá n megállapítjuk: 

- a legnagyobb húgycsőnyomást, 

- a leg nagyobb húgycsőzárónyomást 

(a legnagyobb húgycső és a legnagyobb hó lyag nyomás 

közötti kü lönbség), 
- az ún. működő húgycső hosszát - működő vagy funkcionális 

húgycsőhossz - (a húgycsőnek az a szakasza, ame lybe n a nyo
más megha ladja a hólyagnyomás t). 

A mutatók alapján köve tkeztethetünk a húgycső működésére. 

A vizsgá lat klinika i jelentősége kérdéses; annyi azonba n meg
állapítható, hogy ha a húgycsőben a nyomás nem haladja meg 

a hólyagnyomá st, a húgycső működése elégte len. 

EGYSZERŰSÍTETT MŰKöoésv1zsGÁIAT A fentiekben ismertetett műkö

désvizsgálatok általában többcsatornás , kifinomult műszere

zettsége t igénye lnek. Erre azo nba n ninc s mindig szükség. Az 

alsó húgyutak működésének vizsgá latáról a betegágynál egy 
katéter , a katéterre kapcso lható, általában 60 ml ürtarta lmú 
fecskendő és hólyagfeltöltő folyadék segítségéve l is jól tájéko

zódhatunk (ez az ún . beds ide urodin am ics). Vizeltetés után hó
lyagka tétert vezetünk a hólyagba és megmérjük a maradék vi

zeletet. Ezu tán a katéterhez csat lako ztatjuk a fecskendőt, ame

lyet egyenesen , a beteg húgyhólyagja felett 15-20 cm- rel tar
tunk. A fecskendőbe a folyadékot 50 ml-ként öntjük, hagyjuk , 

hogy a folyadék magátó l - a nehéz ség i erőnek megfelelően - a 
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A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (2) 

hólyagba folyjon . A fecskendő és a katéter olya n alacsonyan 
legye n, ame ly még elegendő, ahhoz , hogy a folyadék folyama
tosan áramoljon . A vizsgálat sorá n megfigyeljü k, hogy a beteg 

mikor - mennyi folyadékme nnyiség után - jele z vize lés i in

gert. Ha a hólyagba a folyama tosa n áramló fo lyadék elakad , 

és a tovább i folyatás csak a fecskendő megemel éséve l lehetsé

ges, feltételezhető, hogy a hólyag ban a tölté sse l párhuzamosan 
eme lkedik a nyomás. Ennek egy ik oka a hasűri nyomás foko

zódása - a beteg megfes zíti a hasát - is lehet . A hasfalra tett ke
zünkke l erről könn yen meggyőződhetünk. Az is előfordulhat, 

hogy hirtel en nyomá sfokozó dásra a töltő folyadék visszafelé 
áramlik, pl. a vizeletürítő izom önkcé:ntelt:n össze húzódása mi

att, amit általában vizelés i inger is követ. 

A KATrnR-TESZT (CATHETER PULL-THROUGH TESl] A húgycsőben lévő ala
csony nyomás (low urethral comp lience) megállapí tására al

ka lmas. A hólyagba 8- 10-es, gyer mek Foley-katétert veze tünk, 
ballonját, ame ly 3 ml íírtartalmú , 1 ml oldatta l felfújjuk, majd 

a katétert óvatosan a húgycsövön keresztü l megpr óbáljuk ki
húzni . Ha könnye n kihúzható, az alacso ny nyomású vizelet tar

tás i képtelens ég csaknem biztos ra vehető. Ha nem , a ballonban 
lévő folyadék felét (0,5 ml) kiszívjuk , és a katé tert új ra meg

próbáljuk kihúzni . Ha mo st kihú zható, valószí nííleg alacsony 
nyomású vize lettartás i képtelenségről van szó. A katéte ren 1 

cm-es osztások vannak; ennek seg ítségéve l tájé kozó dhatunk a 

húgycső hosszáról. A vizsgá lat a húgycsőnyomás mérésének 

helyettesí tésére szo lgá l, de tájékozta tó értéke attó l lényegese n 

elmarad. 

LEAK-POINT PRESSURE Az a nyomás , amelyné l akarattó l függet lenü l 

a vize letürülé s megindul. Két formája van: a hasi (Valsa lva 
leak-point pressure , VLPP) és a hólyag i leak-po int nyomás Az 

előbbi olya n hasi nyomá st jelent , amel ynél a vize lés, a 200 ml 

folyadékka l feltöltött hólyag ból megindu l anélkü l, hogy a hó

lyagb an a nyomás (detrusomyomás) emelkedne. A vizsgá lat
hoz a hólyag ba 200 ml folyadékot juttatunk. Tu lajdonképpen a 

húgycső zárósze rkezeté nek ellenállását vizsgá lja; vize lettartá si 
zavarok esetében haszná ljuk. Életta ni körü lmények között, a 

hasi nyomás fokozódására a vize let nem ürül. Ha enyhe hasi 

nyomásfokozódásra a vize lés megindu l, a húgycső zársze rke
zete nem megfelelő. A VLPP ford ítva arányos az ún. betétv izs

gá latnál mért súlynövek edésse l (Id. lejjebb) (7). 

A hólyag LPP azt a hólyag nyomást jelöli , ame lynek hatására a 
vize lés megindul anélkül, hogy a hasi nyomás fokozódna . Ez a 

vizsgá lat elsősorban a vizeletürítő izom működészavaránál 
hasznos, alapvetően a zársze rkezet hólyag nyom ássa l szemb eni 

ellená llására utal. 

ELECTROMIOGRAPHIA A mód szer a gátizmok , illetve a húgycső kül

ső zárószerkezet harántcsíkolt izmai nak működésére szo lgá l. 
Felszínes elek tródákka l - ugyanúgy, mint az EKG -né) - vagy 

közvetlenül az izomba szúrható tűelektródákkal tanulm ányoz

hatjuk a zárszerkezet működését. A felszínes elekt ródákkal tu
lajdonképpe n a vég bél zárszerkezetét vizsgá ljuk , és ebből kö-
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vetkezte tünk a húgycső külső zárszerkezetének állapotára, mű

ködőképességére, am i azért lehetséges, mert a kettő gyakor la
tilag mindig egyfo rmán viselkedik. Electrom iogra phiaval a 
zárszerkezetnek a hólyagnyomás emelkedésére bekövetkező 
fokozott záródásáról - a vizelettartás miatt fontos - és a vize
léskor szükséges kellő ellazulásáról is tájékozódhatunk. Ha a 
záróizom nem lazul el megfelelően - 'működési elzáródás'-, 
vizeletürítési nehézség keletkezik. 

AZ ELCSÖPÖGÖ VIZELET MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE (ÚN. BETÉTVlZSGÁIAT, PAD TEST

ING) Valós vagy feltételezett vizelettartási elégtelenségnél szük
ség lehet az elcseppenő, elfolyó vizelet mennyiségének méré
sére. Erre leggyakrab ban az ún . betétvizsgá latot alkalmazzuk. 
Lényege, hogy a beteg betétet helyez fel, amelyet bizonyos, 
sokszor különböző idő (egy óra, 24 óra stb .) után eltávo lít. A 
betét súlyát a felhelyezés előtt és az eltávo lítás után megmér

jük , és a súlyv iszonyok különbségéből következtetünk az el
folyt vizelet menny iségére. A vizsgála tnak a mindennapi be
tegellátásban jelentősége nem nagyon van, inkább klinikai ku
tatásoknál alkalmazzák, pl. műtétek eredményességé nek tény
szerűbb mérésére. 

KÉPALKOTÓ ELJÁRÁSOK Úgy tűnik, hogy hüvelyi és végbél ultra
hangfej haszná latával a hólyagnyak, a húgycső és a hólyag
húgycső talá lkozásának elhelyezkedése, a húgycső megnyílása 
és a vizeletürítő izom összehúzódása jó l megítélhető. Az ultra
hangvizsgá lat, kiegész ítve egyidejű leg végzett többcsatornás 
urodinámi ás vizsgá latta l, az alsó húgyutak teljesértékű vizsgá 
latára alkalmas. 

Az MR-vizsgá latok is nagyon jól mutatják az alsó húgyutakat 
és azokna k környezetükhöz való viszonyát. Az MR-vizsgála t 
hátránya, hogy költséges és sokka l körülmé nyesebb, mint az 
ultrahangvizsgá lat. . 

A radio lógiai vizsgá latok közü l a cystou rethrographia (Bead
chain cystou rethrograp hy) j elentős, ame ly elsősorban a hólyag, 
hólyagnyak és húgycső viszonyának megítélésére, a hólyag és 
a húgycső találkozásnak és a symphysishez viszonyított hely
zetének megállapítására szo lgál. Hátránya, hogy rtg-sugárzást 
igénye l, nem minden intézetben végezhető egyéb működés

vizsgá lattal együtt és, hogy kiértékelésében sok a nem tény
szerű elem. Gyako ri szövődménye a húgyúti fertőzés. Talán a 
videocysto urethrographia tekinthető olyan szabvány eljárás
nak , amelyhez más vizsgá latok hasonlíthatók. A hólyaga lap és 
a húgycső anató miájáró l és működéséről ad megbíz ható képet 
a hólyag feltöltése (retrograd filling) és a vize lés sorá n. Hát
ránya, hogy körülményes és rendkívü l költséges. Az urográ
fiát - amely a vesék és a húgyveze tékek szokásos rtg-vizs
gálata - csak egyéb j avas lat alapj án végezzü k; el sősorban si
polyok esetébe n rendkívül hasznos. Ilyenkor a kontrasztanyag 
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húgyvezeték felöli adása (retrográd ureteropyelográfia) is szó
ba j öhet. 

VIDEOURODYNÁMIA {VIDEOURODINAMIC STUDY, VUDS) A módszer
rel úgy végezhetjük a müködésv izsgá latokat , hogy az alsó 
húgyutaka t egyidejűleg radiológ iailag láthatóvá tesszük (fluo
roscopia) a hólyag kontrasztanyagos feltöltésével. Ily módon 
az urodinámiá s vizsgálatok bármelyikét végezhetjük. Tekintet
tel arra, hogy a anatómiai szerkeze tek egyidejű leg láthatók is, 
az értékek és a képletek közötti viszony jobban megítélhető, az 
eredmények megbízhatóbbak; j elenleg ez a legpon tosabb vizs
gáló módszer. 

A vizsgá lat különösen hasznos idegrendszeri betegségekkel 
(bénulás, myelodysplasia, scelosis multiplex, ger incsérülé sek 
stb.) társult vizelészavaro knál , ahol a működésvizsgálatok ma

gukban nem derítenek fényt bizonyos visszaára mlásokra, me
lyek egyébkén t értékelhetetlenné tehetik a nyomás- és a vize
letáram lás-méréseket. Szüküle teknél (nagynyo mású vizelés) 
az elváltozás helyének pontos meghatározása döntő az eredmé
nyes kezelés szempontjábó l. 

Hátránya a módszernek, hogy a vizsgálat nem természetes kö
rülmények között történik . Hólyag-, hüvely- és méhsüllyedés 
zavarhatja a vizsgálatot, ugyanakkor ezekbe n az esetekbe n 
szükséges lehet, hogy még a helyreállító műtét előtt képet al
kossunk a vizeletürítő izom és a húgycső zárószerkezeténe k 
működésérő l. A medence i szervek süllyedése elfedheti az egy i
dejűleg meglévő vizelettartási képtelenséget - a beteg még 
tudja tartani a vizeletet - , ame ly a helyreállít ó műtét után meg
nyilvánulhat, vagyis a vizele t elcsepeg. 
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