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BEVEZETÉS 

A vizelési zavarok tárgyköre az alsó húgyszervek (a húgyhólyag 
és a húgycső) betegségeit foglalja magába. Mivel az alsó húgy
szervek nek alapvetően kettős feladatuk van - a vizelet tárolása 
és kiürítése - a vonatkozó betegségeket is alapvetően vize lettá
rolási és vizeletürítési kórképekre oszthatj uk. Ezeknek több, 
nemzetközile g elfogadott és haszná lt csoportos ítása ismeretes, 
amelyek rendre átfedik egymás t, de különbségek is jócská n 
akadnak. A legelterjedtebb felosztás az lntemational Continence 
Society (TCS) által készített osztályozás ( 1-4). Az ICS legelső 

nevezék tanát közel 30 évvel ezelőtt, 1976-ban adta ki (2). A leg
utóbbit - ame ly a korábbi beosztásokra épül - 2002-ben ismer

tették ( 1 ). 

Az alábbia kban - a nemz etközi leg elterjedt osztályozásoka t fi 
gye lembe véve - a vize lés i zavaro k kórképei t a gyakorló nő
gyógyász-sebész szempontjai szerint csoportos ítottam. Az osz
tályozás t összefoglalóan az / . táblázat mutatj a. A felosztás a 
vize let tárolásában és ürítésébe n szerepet j átszó anatómiai kép
letek eltérése inek, működészavarainak külön-kü lön történő be
soro lásán alapszik. A gyako rlat szempo ntjából azo nban fontos 
szem előtt tartan i, hogy a vize lési rende llenességekne k, nem 
ritkán, egysze rre több oka is lehet; kezelé sük pedig csak akkor 
sikeres, ha az okok mindegy ikét megs züntetj ük ( 1 ) . 

A vizelettáro lásban és a vizeletürítésben szerepet játszó anatómi 
ai képleteket és azok működését az előzőekben már ismertettem 
(5-6). Ezek közül az osztá lyozás alapját képező anatómia i kép
letek a következők: a húgycsöve t rögzítő, támasztó rendszer, a 
húgycső fala a belső és külső zárórendszeréve l, záróizma ival 
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(musculus sphincter vesicae et urethrae), a hólyagfa l izomzatát 
képező vizeletürítő izom - egyszerűen : hólyagizom - (musculus 
detrusor urinae) és a hólyag rögzítő, támasztó rendszere. 

A vizelettartás i és -ürítés i zavaro k fe losztásának - mint minden 
más betegségosz tályozás nak - célja a kórképek jobb áttekint
hetősége, félreértések elkerülése, továbbá a kór ismézési és ke
zelés i irányvonalak meghatározása. 

/. táblázat. A vizelési zavarok áttekintő felosztása a gyakorló nőgyógyász

sebész szempontjai szerint 

HÚGYCSŐBETEGSÉGEK, MŰKÖDÉSZAVAROK 

Vizcletvesztésse l j áró húgycsőbetegségek, működészavarok 

Húgycs övön keresztü li vizeletvesz tés 

Töké letlen húgycsőzáró rendszer 
Felső húgycsősüllyedés 

Károsodott húgycsőzáró izom 
A húgycsőbeidegzés zavarai 

Húgycsősipo lyok 

Vizelés i zavarokkal járó húgycsőbetegségek, működészavarok 

A húgycső anatómia i e ltérései , megtöretése 
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A húgycsőbeidegzés zavarai 

1 em-elernyedő húgycsőzáró izom 
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Fejlődési rende llenességek 

HÚGYHÓLYAGBETEGSÉGEK, MŰKÖDÉSZAVAROK 

Vizele tvesztésse l jár ó húgyhólyagbete gségek, működészavarok 

Húgycsövön keresztü li vize letvesztés 
Elmozd ulásos hólyagsérv 
Rendellenes hólyagfal -összehúzódás 

Hólyags ipolyok 

Vizeletürítési zavarok kal j áró húgyhólyagbe tegségek, működészavarok 

A hólyagfal elválto zásai 
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Fejlődési rende llenessége k 
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HÚGYCSŐBETEGSÉGEK,MŰKÖDÉSZAVAROK 

Az idetartozó betegségek egyik része vizelettartás i képte lensé
get, vizeletvesztés t, a másik vizelési nehézsége t okoz. Előfor
dulhat azonban az is, hogy egyfajta elvá ltozás a vize lési zava 
rok mindkét formájáva l társu l. 

A vize lettáro lási elégte lenség vagy vizeletvesztés (incontinen
tia urinae) foga lmát nem mindig haszná lják egységesen. A fo
galom szűkebb értelemben csak a húgycsövö n keresztüli, aka
ratunktó l függet len vize letürülé st je lent i, ame ly - az !CS java s
lata szerint - tényszerűen kimutatható. Tágabb értelemben 

azonban a húgyszervek rende llenes nyílásán - sipo lyon, rend
ellenes húgyvezeté k-szája dékon stb. - keresztü li vize letcsurra
nás is ide sorolható. 

VIZELETVESZTÉSSEL JÁRÓ HÚGYCSŐBETEGSÉGEK, MŰKÖDÉSZAVA

ROK Ezeket két formáját különítjük el: a húgycsövön keresztü

li és a rende llenes húgyúti nyílá son át történő vizeletvesztések. 

HÚGYCSÖVÖN KERESZTÜLI VIZELETVESZTÉS Az idetartozó elválto
zásokat két csopo rtra oszthatjuk: 1. a húgycsőzáró rendsze r tö
kéletlenségéből és 2. a húgycső beidegződésének zavará ból 
eredő vize lettartás i elégte lenségek. Az egyes csoportok azon
ban nem mindig különíthetők el élesen, nem ritkán a különbö
ző eltérések együtt fordulnak elő. 

rőKtLETLEN HúGvcsözARóRENDSZER Az elvá ltozás az ICS felosztásá
ban az „incompe tent urethral closure mechanism " megneve
zés nek felel meg. Ennek meghatározása: olyan záróműködés, 

ame ly mellett a vizelet akaratlan ul elfoly ik, ané lkül, hogy a vi
zeletürítö izom összehúzódna. Ezt a csoportot további kettőre 

oszthatjuk: a) felső húgycsősüllyedés, és b) károsodott húgy
csőzáróizom. 

a) Felső húgycsősüllyedés. Az e lváltozás a húgycsövet rögzítő 

szalagok, izmok károsodása miatt jön létre úgy, hogy a húgy
cső felső részének rögzítő, támasztó rendszere meggyengül, s 
a húgycső felső része lesü llyed. A húgycső felső részéhez tar
tozó külső zá rszerkezet (sphincter urethrae) azonban anatóm i
ailag ép. 

Am ikor a húgycső felső része lesüllyed, a húgycső belső szá
jadéka a vizeléstől függet lenül is tölcsérszerűen tágu lt lehet 
(funnelin g) . A tölcsérszerű tágu lat miatt a húgycső megrövi dül, 
a húgycső hólyagba torkollá sa lejjebb kerül és a húgycső-hó
lyag találk ozásá nak szöge kiegyenesed ik. A külső húgycsőnyí

lás elhelyezkedése általában nem változik. A vizeletürítő izom 
működése szabá lyos . 

Nyuga lmi á llapotban a hólyagnyak állandóan zárva van, húgy
csőzáró nyomá sa megfelelő. A húgycső megvá ltozott anatómi
ai helyzete miatt a hasüreg i nyomás azonban nem osz lik meg 
egyen letese n a húgyhólyag és a hólyagnyak/felső húgycső kö
zött, hanem túlnyomórészt a hólyagra tevődik. Ennek követ-
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keztében a hasűri nyomá s fokozódására a hólyagon belüli nyo
más megemelkedik , és a hólyagnyomás meghaladja a húgycső
ben lévő nyomást, a belső zárószerkezet megnyílik, a vizelet 
elcseppen anélkü l, hogy a vizeletürítő izom összehúzódna (nyo
másfokozódáso s vizeletvesztés). A húgycső felső részének le
süllyedése gyakran társu l hólyagsérvve l. 

Az elvá ltozás az angol nyelvű iroda lomban „urethral hyper
mobility " néven ismert. A szószer inti fordítás - fokozott húgy

cső elmozdu lás - nem tűnik szerencsésnek ; a „felső húgycső

süllyedés" jobban kifejez i a rende llenességet. 

b) Károsodott húgycsőzáróizom. Ha a húgycső zárósze rkezete 
nem megfelelő, a húgycső a hólyagtelődés szakaszába n sem 
zár teljesen, és a vize let elcseppen, elfolyik. Oka lehet a záró 
izom (muscu lus sphin cter urethrae) szülési, műtéti stb. sérülé
se, a szövetek korra l (ösztrogénhián nyal) összefüggő sorvadá
sa vagy más - pl. sugárhatás okozta - izome lfajulás. A húgy
cső zárszerkezete gyakran károsodik hosszantartó , súlyos cu
korbetegsé g, a meden ce-fenék idegelváltozása i és idült elzáró
dásos tüdőbetegségek eseteibe n. A mellső hüve lyfa l néha kö
tött, heges, a hólyagnyak nemritkán kissé lesül lyedt és nyuga l
mi állapotban is nyitott, függetlenül attó l, hogy a vizeletürítő 

izom ernyedt vagy összehúzódott állapotban van. A húgycső 
lehet teljesen rögzített - élettani elmozdu lása elmara d - , benne 
a nyomá s alacsony. A kórképet régebben intrins ic sphincter 
defici ency-nek nevezték. 

A HÚGYCSÖBEIDEGZ~s ZAVARAI A betegség lényege a húgycső akarat 
tól független elernyed ése. A húgycső működése tehát bizony
talan, ezért az angol iroda lomban unstable urethra , urethra l 
instabi lity névve l illetik, amelyet szószer inti fordítá sban húgy
cső-bizonytalanságnak mondhatunk. Az ICS korábbi meghatá 
rozása szerint urethra l instabi lity-ről akko r beszélünk, ha a 
húgycsőben a nyomás a vizelettárolás szakaszába n, nyugalm i 
állapotban - tehá t nem a hasűri nyomás fokozódására - 15 víz
centimét ert megha ladó mértékben vá ltakozik; a nyomás hirte
len csökken, és a vizelet elfolyik. Vize lési inger nem keletke
zik. A nyomáscsö kkenés a húgycsőnyomás mérésével igazo l
ható . Az ICS legutóbbi elnevezései között - a félreértéseket 
okozó , nem egyértelműen alkalmazható - urethra l instab ility 
elnevezést már nem találjuk , helyet te az urethra l relaxation 
incontinen ce kifejezés szerepel, amelynek meghatározása: a 
húgycső elemyedéséből származó , hasűri nyomásfokozódás és 
a vizeletürítő izom össze húzódása nélkül bekövetkező, akarat
lan vizeletvesztés. Magyaru l a rendellenes húgycsőelernyedés 

megje lö lés találóan leírja a folyamatot. 

A húgycső és zárószerkezete anatómiailag ép, és a húgycső/hó
lyagnyak alátámasztása, rögzítése is megfelelő. A betegség a 
húgycső-, e l sősorban a simaizomfa l, beidegzési - központi, 
környéki idegműködés - zavarainak következménye (7). A be
tegség hez sokszor a vizeletürítő izom rendellenes összehúzó 
dása is társul, amely a húgycső elernyedésétől függetlenül, te
hát nem egyidej űleg követ kezik be, ami arra utal, hogy a hó-
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A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (3) 

lyag-húgycső összehangolt idege llátása szen- 2. táblázar. A húgycső elváltozásaival, mííködészavaraival kapcsolatos ICS-meghatározások (a 
ved kárt. meghatározások a nyomásmérés i vizsgálatok - és nem a panaszok, a beteg megvizsgálása - alap

já n fogalmazódtak meg) 

HÚGYCSŐSIPOLYOK A vizeletelvezető rendszer 
sipolyainak ez a formáj a ritka. Ismertetésére VTZELETTART ÁS! SZAKASZ 

külön fej ezetben kerül sor. Szabályos húgycsőzáró működés A húgycső zárása akkor megfelelő, ha a húgycső
ben a nyomás a hólyagfe ltöltés alatt is elegendő 
ahhoz, hogy a vizelet ne cseppenjen el, még akkor 
sem, ha a hasűri nyomás fokozódi k. A vizeletürítő 

izom rendellenes összeh úzódása miatti vize let
vesztés nem zárja ki a szabályos húgycsőzáró mű
ködést. 

(nonnal urethra l closure mechanism) 

VIZELETÜRÍTÉSI ZAVAROKKAL JÁRÓ HÚGYCSŐBE-

TEGSÉGEK, MŰKÖDÉSZAVAROK Kóreredet szer int 
három csoportját különböztetjük meg: 1. a 
húgycső anatómia i eltéréseiből, megtöretésé-

Nem megfelelő húgycsőzáró működés 
bői, 2. a húgycső össze nyomásából és 3- a (incompetent urethral closu re mechan ism) 
húgycső működészavarából eredő vizeletür íté-

Nem megfelelő a húgycsőzáró működés, ha a 
húgycsövön keresztül a vizelet elcsorog anélkül, 
hogy a v izeletürítő izom összeh úzódna. 

s i zava rok . Ezeknél a betegsége knél sem ritka , Rendellenes húgycsőelemyedés 
hogy a különböző e lváltozáso k együtt fordul- (urethral rclaxat ion incontinence) 

nak elő. 

A hólyagtelődés szakaszában előforduló vizelet
vesztés, amikor sem a hasűri nyomás nem emelke
dik, sem a hólyagfal nem húzódik össze. 

A HÚGYCSŐ ANATÓMIAI ELTÉRÉSEI, MEGTÖRETÉSE 

Ezekben az esetekben a húgycső fala és/vagy 
zárósze rkezete károsodott, a húgycső rendsze
rint beszűkült. A húgycső izomzat károsodásá
nak több oka lehet: hegese dés, sugárhatás, idült 
gy ull adás, daganatképződés stb., amelyek 
húgycsőszűkülethez (strictura urethrae) vezet
hetnek. Súlyos esetben a húgycső kötött, ke
mény, nem működő csőre emlékeztet. A húgy
cső megtöretése, pl. teljes hüvelyfa li süllyedés
nél következhet be. 

A HÚGYCSŐ KÜLSŐ ÖSSZENYOMÁSA Legtöbbször 
medencei, hüvelyi daganatok, méhnyakrákok 
okozzák, de hátterében csont és ízületi betegsé
gek is lehetnek. A húgycső fala, zárósze rkeze te 

általában ép, a vizeletelfolyást a környező szer
vek betegség ei gátolják. Ha ezek tartósan fenn
állnak - másod lagosa n -, a húgycsőfal is káro
sodhat. 

A HÚGYCSŐBEIDEGZÉS ZAVARAI A húgycső be-
idegzésé nek zavara i miatt a húgycső izomzata, 
zárórendszere a vizelés alatt nem lazul el meg
felelően, am inek köve tkez tében a húgycső 

Nyomásvizsgála t alatti nyomásfokozódásos vizeletvesztés A hólyag feltöltése alatti 
(urodyna mic stress incontincnce) vizeletvesz tés, amely a hasűri nyo

másfokozó dásra követ kezik be ané l
kül, hogy a vizeletürítő izom össze
húzódn a. 

VIZELETÜRÍTÉSI SZAKASZ 

Szabályos húgycsőmüködés 
(norma! urethra funct ion) 

Kóros húgycsőmüködés 
(ab normal urethra function) 

Szakaszos vizelés 
(dysfu nctional voiding) 

A húgycső a vizeletürítés alatt teljesen megnyílik és a 
vizeletürítés végéig ernyedt állapo tban marad. 

a húgycső megnyílása és/vagy elernyedése a vizeletürítés 
alatt nem megfelelő a húgycső szerkezeti, anatóm iai elváltozá
sai vagy fokozott izomműködésc miatt. 

A vizelet lüktetésszerűen - szabályosan - lassabban, 
szabályosan - lassabban stb. - ürül, vagy az egyen letes vize
letürűlés egysze r-egyszer megszakad. Oka a húgycsőkörűli iz
mok akarat lan, időnkénti össze húzódása. 

Össze hangolatlan hólyag-húgycső működés 
(de truso r sphincter dyssynergia) 

A vizeletürítő izom vizelés alatti 
összehúzódásáva l egyidejűleg a húgycsőkörüli 

harántcsíko lt izmok is összeh úzódnak. Hátteré
ben idegrendszeri elváltozás nem mutatható ki. 

Nem elernyedő húgycsőzáróizom 
(non-relaxing urethral sphincter 
obstruction) 

Hólyagkimenet-eldugu lás* 
(bladder outlet obstruction) 

A vizeletür ítés alatt a húgycső szűk marad, mivel 
a húgycsőzáró izom - idegrendszer i elváltozás 
miatt - nem lazul el kielégítően. 

A vizeletkiáramlás útjának beszűkülésére haszná lt 
általános fogalom . A vizeletürítő izom megfelelően 
vagy fokozottan összehúzódik, a vizeletkifo lyás 
ennek ellenére lefoj tott. 

• nőknél, gyermekeknél ez a fogalom nem megfelelően meg határozott 

megny ílása nem kielégítő és/vagy a húgycső nem marad a v i
zelés végé ig elernyedt állapot ban. Vizelési nehézsége t tehát a 
húgycső izomzatának, záróre ndszeré nek - sima és/vagy ha
rántcsíkolt izmok - fokozo tt működése eredményezi, aminek 
következtében a húgycső szűkebb lesz (működési húgycsőszű

kület, funkcionális obstrukció) . 

ze lés (dysfunctional voiding) foga lom - amely a húgycsőkörü
li izmok vizelés alatti, akaratlan, időnkénti össze húzódásának 
köve tkezménye olyan egyénekben, akiknél idegrendszeri el
vá ltozás nem mutatható ki - klinika i megnyilvánulásába n nem 
különbözik az össze hangolatlan hólyag-húgycső működés 

(detrusor sphincter dyssynergia) fogalmába tartozó működés
zavar tól. Ez utóbbinál a vizeletürítő izom vizelés alatti össze

húzódásáva l egyidejűleg a húgycső és a húgycsőkörüli haránt
csíkolt izmok - valószínűleg a simaizmok - is össze húzódnak. 
A vizelés ezekben az esetekben is időnként megsza kad, e lakad; 
súlyos esetben teljesen. A kórkép j ellegze tesen a keresztcso nt 
feletti gerincvelői idegpá lyák károsodásánál fordul elő, az al
sóbb idegszakaszok elváltozása inál ritkán. A vizelési nehézség 

A beidegzésse l összefüggő húgycsőműködési rendellenessé
geknek az !CS több formáj át különíti el (2. tábláza t), amelyek 
- meghatározás szerint - csak folyamatos nyomásmérés-vizs
gá latokkal kórismézhetők ; a beteg panasza i és vizsgá lata csak 
utalnak az alape lvá ltozásra. Az egyes formák azonban nem kü
löníthetők el élesen, köztük átfedések vannak. A szakaszos vi-
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formája mindk ét foga lomba tartoz ó húgycsőműködési zavar 
esetén hasonló : a vizelet akadozva ürül. A két kórkép kórere
detében - idegrendszeri elvá ltozás megléte, hiánya - különbö
zik. Lehetséges azonban, hogy az idegrendszeri vizsgá latok fi
nomulásáv al (molekuláris vizsgá lati módszerekke l) a szaka
szos vize lés kórké péb en is találunk idegműködési eltéréseket. 
A szakaszos vizelés (dys functional voidi ng) fogalom számos 
más - sokszo r homályosan értelmezhető - kifejezést helyette
sít: non-neurogenic neuro genic bladde r, idiopathic detru sor 
sphincter dyssynergia és sph incter overac tivity vo iding dys
function . 

A nem elernyedő húgycsőzáróizom (non-relaxing urethral 
sphinct er obs truction) eseteiben a húgycső szűk marad , amire 
a vékony sugárban történő vizelés a jellemző, de a vizelés meg 
is szakadhat, elakadh at. Ezekben az esetekben a nyomásméré
si vizsgálatok során a hólyagfel töltéskor a vizelet nem ritkán 
elfolyik (urodinami c stress incontinence) . A húgycsőellazulás 
vize lés alatt i elmaradása rendszerint idegrendszeri - a kereszt
csonti vagy keresztcsont alatti idegpá lyák - elváltozása ira ve
zethető vissza ; gyako ri pé ldául meningomyeloc ele esetén vagy 
kiterjesztett nőgyógyászati műtétek után . A nem elernyedő 

húgycsőzáróizom megnevezé s kiszo rította a korábban használt 
iso lated distal sphinct er obst rnction megnevezés t. 

FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK A húgycső fej lődési rendellenes
sége i (3. táblázat) többnyire férfiaknál fordulnak elő. Mind
egy ik formáj a - kisebb-na gyob b mértékben - vize lési zavarra l 
jár , j elentőségük azonban inkább újszülötteknél van. 

3. táblázat. Nőkben is előforduló húgycsőfejlödési rendellenességek 

A külső húgycsőnyí lás elzáródása Atre sia orificii extcmae urethrac 

Telje s húgycsőhiány 

Részleges húgycsőh iány 

Veleszü letett húgycsőszűkület 

Veleszületett húgycsőtágulat 

Kettős húgycső 

Agenesia urethrae totalis 

Age nesia urethrae partia lis 

Strictura urethrae congenitale 

Diverticulum urethrae 

Urethra duplex (urethral duplicat ion) 

HÚGYHÓLYAGBET EGSÉGE K, MŰKÖDÉSZAVAROK 

A húgycső betegsége ihez, működészavaraihoz hasonlóan, a 
húgyhó lyagbetegsége k, működészavarok egy ik része vizelet
tartás i képtelenséget, a másik vize lési nehézséget okoz. A húgy
hólyag beteg ségeire és működészavarai vonatko zó [CS-meg
határozáso kat a 4. táblázat fog lalja össze. 

VIZELETVESZTÉSSEL JÁRÓ HÓLYAGBETEGSÉGEK, MŰKÖDÉSZAVAROK 

Itt is megkülön böztetjük a húgycsövön keresztü li és a külön 
nyíláson át történő vizeletvesztést. 

HÚGYCSÖVÖN KERESZTÜLI VIZELETVESZTÉS Ezeknek két formáját 
kü lönítjük el: a húgyhólyag rögzítésének, alátámasztásának 
károsodásából és a hólyag izom rendellenes összehúzódá sából 
származó v izelettartás i elégtelenség. 
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4. táblázat. A húgyhólyag elváltozásaival , működészavaraival kapcsolatos 

ICS-meghatározá sok (a meghatározások a nyomásmérés i vizsgálatok - és 

nem a panaszok , a beteg megvizsgálás a - alapján fogalmazódtak meg) 

VIZELETTARTÁSI SZAKASZ 

Szabályos hó lyagműködés 

(nonna l detrusor function) 
A hólyag megfelelően feltölthető anélkül , 
hogy benn a nyomás lényegesen vagy 
egyálta lán változ na. A feltöltés alatt a vi
ze lerürítő izom akarat lanul nem húzód ik 
össze . 

Rendelle nes hólyagizom-össze
húzódás alatt - (detrusor overactivity) 

A vizelerürítö izomnak 
a hólyagfe ltöltés magától 
vagy kiváltó inge rre bekö vet
kező - akaratlan összehúzódá
sa. 

Szaka szos rendellenes hólyag izom-össze - Az izom hullámszerű 
húzódás (phasic detrusor overactiv ity) összehúzó dása ; nem mindi g 

vezet vizeletveszté shez. 

Végszakasz rendellenes hólyagizom-össze- Az izom egye tlen, a feltöltés 
húzódás (terminal detrnsor overact ivity) végén jelentkező összehúzó

dása, aminek következ tében a 
vizelet elcsorog, a hólyag 
rendszer int teljesen kiürül. 

Rendellenes hólyagizo m-összehúzódás 
miatti vizeletvesztés 

Vizeletvesz tés a feltöltés 
alatt a vizeletürítő izom aka
ratlan összehúzódása miatt . (detrusor overac tivity incont inence) 

Idegi eredetű rendellenes 
hólyagizom-összehúzódás 
(neurogenic detrusor overac tivity) 

A vizeletürítő izom rendellene s 
összehúzódásának kimu tatható 
idegrendszeri oka va n. 

Ismeretlen eredetű rendellenes 
hólyag izom-ö sszehúzódás 
(idiopa thic detrusor overactivi ty) 

A vizeletürítö izom 
rendellenes össz ehúzódásának 
kimutatható idegrendsze ri oka van . 

Izom-összehúzódást kiváltó 
mesterkedés 
(provocative manoeuvres) 

VlZELETÜRÍTÉ SI SZAKASZ 

Szabá lyos húgyhólyagműködés 
(nonna detrusor function) 

Kóros húgyhólya gmííködés 
(abnorma l detrusor activity) 

A nyomásvizsgá lat alatt, a vizeletür ítö 
izom összehúzódását serkentő módszer, 
például: gyors feltöltés, lehűtött vagy savas 
feltöltő folyadék, helyzetváltoztatás stb. 

Szabályos vizeléshez a vizeletk iüritö 
izom akaratlagos és tartós összeh úzó dása 
szükséges , amely - ha a vize let elfolyásá 
nak nincs akadá lya - szokványos idő alatt 
a hólyag teljes kiü.rüléséhez veze t. A vize
let szabályo s kiü rülésé hez szükséges 
izomnyomás a vize letzáró rendszer ellen
álló képességétől függ . 

alcsopo rtokr a oszth ató: 

Csökkent működésű vizeletiirítő izom 
(detrusos underact ivity) 

Az izom összehúzódása nem 
megfelelő és/vagy nem tart 
elég ideig, aminek következ
tében a vizeletürülés elhúzó
dik és/vagy a hó lyag szo kvá
nyos idő alatt nem ürül ki tel
j esen. 

Bénult vizelerürítő izom 
(acontra ctile detrusor) 

Visszamarad t vizeletmenny iség 
(post void residual) 

Az izom nem képes öss zehúzód ni, 
a nyomásmérési vizsgá latok során izom
összehú zódás nem észlelhető. 

Az a vizeletmennyiség, amely a vizelés 
után még a hólyagban marad. 
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ELMozoulÁSos HÓLYAGStRV Az elmozdulá sos hólyagsérv, más né
ven o ldalsó hü velylevá lás (displac ement cys toce le) kórk épét 

korábban már ismertett em (8) . Röv iden: az elváltozás a sze mé
rem cso nt-m éhnyak sza lagnak a fehér vonalról (arcus tend ine

us) történő levá lásá ból ered, ame ly lehet egy vagy kétoldali. 

Ha egyidejűleg a húgycső függesztő rendszere is sérül , vize let

tart ás i képt elenség is kísér i. 

RENDEUENES HÓLYAGFAL-ÖSSZEHúzó oAs Rendellenes hólyag fal-össz e

húzódáson a vizeletürítő izomn ak, a vizelettelődés szakaszá

ban történő, akarattó l függe tlen össze húzódását értj ük, amely 
beköve tkezhet magá tól vagy ingerre . Az ICS korábbi megha tá
rozásá ban két kiegész ítés is sze repelt: a) o lyan ak arat lan izom

össze hú zódás, amelyet a beteg nem tud elnyomni , b) az izom 

ak aratlan össze húzódása i csak akko r tekinthetők hólyagfa li 
túlműködésnek, ha a vizeletürítő izom össze húzódása követ

keztében a hó lyag ban a nyom ásemelkedés a 15 vízce ntiméte rt 
megha ladja . A 15 vízce ntim éter érték azonb an bizonyos fokig 

önkényese n megá llapított határ, a tudom ányos alapokat nélkü

löz i - pl. nagyo n alacso ny húgycsőnyomás mellett a 15 vízce n

timéter hólyagnyo más-eme lkedés is már elcse pegés t eredmé

nyezhet - , és mérése is körülm ényes. Az ICS legutóbbi osz tá
lyozásába n már egy ik kiegész ítés sem található. 

Az elváltozás gya kor i vize lési ingerben és az ún. sürgősségi vi
ze lés i kénysze rben (urin ary urgency), vize lés i kész tetésben 

nyilvánul meg . A beteg úgy érzi, hogy azonna l vize lnie kell, és 

sokszor - ha az izom össze húzódása köve tkeztében a hólyag

ban a nyo más meg haladja húgycső zárás i nyo másá t - már a vi

ze lés i inger j e lentkezése kor a vize lete elfolyik (urge inco nti
nence) . E lőfordulhat azonban , hogy a hasüreg i nyo más emel
kedése vá ltja ki az izom össze húzódást, és a vize let csak köhö

gés re, nyo másra, emelésre stb. csöpög el, vagyis klinik ailag 
nyomásfo kozó dásos vize lettartási elégte lenség képéb en mutat

ko zik. Egyes ese tek ben a kórkép keve rt vize lettart ás i zavar for

máj ában jel entkezik. Meg figy elések szerin t a hó lyagfa l rendel
lenes össze húzó dása panaszmentes egyé nekbe n is előfordul, 

ebben azo nban nem egységes az álláspont. 

A hó lyag fal i izomzat szabályoza tlan össze húzódásának kóre re

detébe n minden bizonnyal több tényező is szerepel: idegre nd
sze ri és/vagy le lki zava rok , gyull adás , kőképződés, daga nat, a 

hólyag izo mzat elsődleges elfajulása i, pl. kötőszövetes átalaku

lása sugá rhatás köve tkezményeké nt stb. A szabá lyozat lan 
izomműködés azo nban máso dlagos an, vize letürítési nehézség 
követ kez tébe n is kialakulh at. Tartósa n meglévő húgycsőszűkü

let a vizeletürítő izomban - az izom, akadályt leküzdő, foko

zot t működése miatt - sze rkeze ti változáso khoz veze t. A sima
izo m sze rkezet i átalak ulása it az ún. idegi növe kedés i faktorok 

(nerve growth factors) fokozo tt képzése kíséri a neuronok kö

vet kemé nyes megnagyob bodásáva l és a gerincvelő i vize lés i 
re flexek fokozo tt működésével (9). 

A nemze tközi irodalomba n a rendellenes hólyag fal -össze húzó

dásra számos elnevezés t o lvas hatunk: detruso r instabili ty, un-
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A vizelési za varok kórismézése és kezelése (3) 

stabl e detrusor, detrusor hyp erreflexia , unstable bladder, irrita

ble bladder , motor urge incon tinence, uninhibit ed bladder, 

automati c bladder, hyp ertonic bladder, hyperreflexic bladde r, 
neu roge nic bladd er stb . Az utóbb i időben az ove ractive bladder 
(hiperaktív hó lyag) vagy overactive bladder syndrome kifeje

zésekkel is gyakra n ta lálkozunk . 

Griffits ( 10) megá llapítja, hogy az ustable bladd er (detrusor 

instabili ty) kifejezés nem uta l az elváltozás kóreredetére, csu
pán klinikai meg nyi lvánul ásá nak leí rásá ra veze tték be. Utal to

vábbá arra, hogy a hólyagfa li bizonytalanság - az vizeletürítő 

izom szabá lytalan összehúzódás a - csak urodinamikai vizsgá 
lattal állapíth ató meg, amely a vizsgá lati módszerek sze rint kü

lönböz ik. A rendellenes hólyagfa l-össze húzódás tehát nem egy 
betegség kifej ezése, hanem egy vizsgá lati eredményé, amely 

nem szükségszerűen egyez ik a klin ikai képp el. Köve tkezés

képpen mind ig csak a beteg tün ete ivel összeve tve értékelhető . 

A sokféle e lnevezés közö tt az ICS próbá lt rendet teremteni. A 

ko rábbi !CS-osztá lyozás a rend ellenes hólyagfa l-össze húzódá

soknak két formáját különíti el: a) ha a túlműködés hátterében 

idegre nd szer i elváltozás nem mutatható ki, unstab le bladd er 
vagy detru sor instabili ty a helyes elnevezés, b) ha idegrendsze

ri e lváltozás köve tkezménye (p l. sc leros is multipl ex, agy i ká

rosodás , a keresztcso nt feletti gerincvelő sérülése), az e lneve 
zés detrusor hype rreflex ia. Az előző esetben a vizeletürítő 

izom össze húzódása i szakaszosak , alacso ny nyo másnál je lent

kezne k és viszo nylag kön nyen elnyomh atók, az utóbbin ál az 

össze hú zódások számosab bak, és az izomny om ás is nagyo bb 
( 1 1 ). Az ICS legúj abban kiadott felosz tása a detrusor heperref

lexiát neuroge nic detrusos overac t ivity-re változ tatta, a detru
sor instabi lity kifej ezés helyett pedig az idiopathic detru sor 

overac tivity megnevezést ajánlja. 

Az uns table bladder, detrusor instability megje lölésnek elfoga

dott magya r megfelelője nem ismert . Tulajd onképpen a vize let

ürítő izom bizonyta lanságá ról, szeszé lyes működéséről , ingatag 
ságáró l van szó, ezért vizeletürítő izom-bizonytalanság, hólyag

fal-bizonytalanság, bizonyta lan hólyagfa l, bizonytalan hó lyag 
elnevezése k jö hetnek szóba. Használatos az ingerhólyag elneve 

zés is. Legta lálóbbnak az ingataghólyag megnevezés tűnik. 

A detruso r overact ivity vagy ove ractive bladder elnevezéseke t 

magyaru l - a kórfo lyamatra utalva -, szemléletese n rendelle

nes hólyag izo m-össze húzódásnak nevez hetünk. A neuroge nic 
detrusor overac t ivity ki fej ezést magya rul ideg i eredetű rendel

lenes hólyag izom-össze hú zódásnak, az idiopathic detrusor over

act ivity megnevezés t pedig isme retle n eredetű rendellenes hó
lyag izo m-össze húzódásnak nevez hetj ük. 

Az ICS korábban a vizeletürítő izom fokozo tt működésének 

egy ún. sensoros vagy érzőideg késztetéses formáját (sensory 

urge ncy) - amelyben a rendell enes izom-ö sszeh úzódás az izom 
fokozo tt érzékenységé nek köve tkezménye - , és a motoros be

idegzés zava rábó l keletkező fom1áj át (mo tor urgency, motoros 
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Bősze P 

idegkészte tés) különböztette meg. A leg utóbbi !CS-felosztás 

ezeket a fogalmakat már nem használja . 

HÓLYAGSIPOLYOK A v izeletelvezető rendszer sipo lya i (vizelet 

fistu lák) között a hól yags ipolyok a leggyakoribbak. Tár gya lá
suk kü lön fejezetbe n történik. 

VIZELETÜRÍTÉSI ZAVAROKKAL JÁRÓ HÓLYAGBETEGSÉGEK, MŰKÖDÉS

ZAVAROK A húgyhólyag betegsége i, működészavarai a vize let 

kiürítését akkor nehezíthetik, ha a hólyagfa l izomzata, vagy is a 

vizeletürítő izom nem húzó dik össze megfele lően és/ 
vagy elegendő ideig. J-Ia a hólyagfa l izomzata nem képes megfe

lelően és/vagy elegendő ideig összehúzódn i, a hólyagba n a nyo

más nem emelked ik kellő mértékben, és a vize let kiüritése nehe
zebbé, akadozóvá, elhúzódóvá válik. Sokszor a hólyag nem ürül 

ki teljesen , benne vize let marad (res idualis vize let). Az is előfor
dul, hogy a vize lés csak a hasprés fokozásáva l indítható meg. 

A hólyag izomzat nem megfelelő összehúzódása az izom káro
sodásá nak vagy idegellátási zava rának lehet a következ ménye. 

A HÓ LYAGFAL ELVÁLTÓZÁSAI A vizeletürítő izom eltérései több

ny ire hegesedés , kötőszövetes áta laku lás, sugár hatás, idült 

gyu lladás, daganatképződés stb . köve tkezmé nyei, néha vele 
szü letett izomgyengeségről van szó. A hólyagfa l izomzatá nak 

ezt a károsodását élese n el ke ll különíteni a vizeletürítő izom 

másod lagos elégte lenné válásától , ame ly a húgycsőszűkület, -
elzáródás leküzdése miatt alaku l ki; az izom kimerül. A vize

letürítő izom betegsége i a hólyag tágu ló képességé t is megvá l

toztathatják: csökken het a hólyag befogadóké pessége, de a hó

lyag tú ltágulása is előfordulhat A hólyagfa l csökkent tágu lé

konysága miatt a hólyagban a nyomás a v izelettelődés idősza

kában is emelkedettebb lehet, amely vese károso dást eredmé
nyez het. McGuire és mtsai ( 12) kimut attá k, hogyha a hó lyag 

nyomás a táro lási szakasz ban meg haladj a a 40 vízcent imétert, 
a felső húgyszervek károsodnak. 

A HÓLYAG FAL BEIDEGZŐDÉSI ZAVARAI A bei degzési zavaro k lehet

nek a hólyagot közve tlenü l ellátó idegek sérülésé nek - műtéti 

beavatkozás - következményei, de lelki oko k miatt is bekövet
kezhetnek. Egyes ese tekb en a hólyagfa li idegreflexek mííködé

se nem megfelelő, ami olyan mértékűvé is válhat, hogy az 

izom egyá ltalán nem húzódik össze (areflexia, bén ult hó lyag) . 
A reflexpá lyák működészavarának hátterébe n a környéki, ge

rincvelői idegek sérülése, hib ás tevékenysége és a központ i 
idegren dszer i szabá lyozás zavara állhat; nem ritka , hogy a ref

lexpá lyák különböző részeinek összeha ngo lt működése bom lik 
fel, pl. lelki okok miatt. A csökken t hó lyag izom- össze húzódás 

cuko rbetegekbe n, ideggyógyásza ti betegsége kben vagy sebé
szi beavatkozást követően gyakra n alakul ki. 
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FEJLŐDÉSI RENDELLENESSÉGEK A húgy hólyag fej lődési rendelle

nessége inek isme rtetése is me gha ladja e munka kereteit. A hó
lyaghiá ny (agenes is ves icae urinariae) vagy a hólyagk ifordul ás 
(extro phi a vesicae urinaria e) kifejezett , szembetűnő elvá ltozás, 

amely szere ncsére ritka , megoldására rendsze rint újszülöttkor
ban kerü l sor. A kettős hólyag (ves ica urin aria dup lex), de még 

inkább a ve leszületett hó lyagfa li kibolt osulás (divert iculum 

ves icae urinariae) már gyako rlati szem pontból is figye lembe 

veendő; az elkülönítő kór ismézés ben van jelentősége. 

Bizonyos fokig idesorol ható az ún. rende llenes húgyvezeték 
(ectopia urethris) kórkép is. A húgyvezetékek fej lődése során az 

egy ik nem a hólyagba, hanem rende llenesen nyílik, pl. a húgy 
csőbe, gáton, hüvelybe vagy a méhben. Ez állandó vize letcsor

gást eredményez. 
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