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BEVEZETÉS Az előző részekben már többszö r hivatkoztam az 
lnternational Continence Society (ICS) szake mberei által ké

szített osztá lyozáso kban található foga lmakra, meghatározá
sokra ( 1-3). Az ICS a vizelettartási elégtele nség vonatkozásá
ban is számos megha tározást szövegeze tt meg, amelyek az 
évek folyamán változtak. Ennek is köszönhető, hogy a nemzet
közi és a haza i irodalomban is különböző - és nem egységes en 
értelmeze tt - fogalmakkal, szak.kifej ezések.kel találkozunk, 
amelyek többségének elfogadott magyar megfelelője nincs is. 

Ezért tűnt indokoltnak, hogy egy teljes részt a vizeletvesztéssel 
és társuló fogalomkörök.kel összefüggő kifejezése knek, meg
határozások nak szenteljek. 

MEGHATÁROZÁS Tágabb értelembe n a vizeletvesztés, vizele t
tartási elégtelenség (incontinentia urinae) fogalmába az akara
tunktól független vize letürülés mindegy ik formája beletarto
zik. A vize letvesztés történhet a húgycsövö n keresztü l vagy 
más nyíláson. A szerzők egy része úgy véli, hogy a gyakorlat 

szempontjábó l célszerü a kétfé le lehetőséget különválasztani, 
és csak a húgycsövö n keresztü li akarat lan vizeletürülést, szi
várgást soro lni ebbe a csoportba. Más nyí láson keresztü l ürülő 
vizelet esetében vize letsipolyról (fistula urinae) vagy fejlődési 

rendellenességről van szó. Simon (4) szerint az utóbbiakat 
„extraurethrális vizeletvesz tésnek nevezzük"; az angol nyelvű 

irodalomban az „extra -urethral incontinence" kifejezést talál
j uk. Az ICS legutóbbi osztályozásába n azonban az akarat lan 
vize letvesztés minden formáját a „urinary incont inence" meg
nevezés alatt tárgya lja . 

Az !CS korábbi meghatározásá ban az a kiegész ítés is olvasha
tó, hogy az akarat lan vizele türülés klinikailag kimut atható le
gyen, a betegnek és környeze tének is nehézsége t je lentsen (2-
3). Ennek értelmében: vize lettartási képtelenség alatt a húgy-
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csövö n keresztüli, akaratunktól független vizeletürülést értjük, 
ame ly klinikailag kimutatható, és a beteg közösség i kapcsola
tát, önmaga tisztántartását megnehezíti. Az !CS-osztá lyozás 
utolsó változata a kiegész ítésnek a környezeti kapcsolatra és a 
tisztasági nehézségekre vonatkozó részét elhagyta, mondván, 
hogy ezek nehezen tényszerűsíthető meghatározások (1). A 
meghatározás így módosult: a „urinary incontince" a vizsgá lat 
alatt észrevehető, akaratlan vize letelfolyás, amely történhet a 
húgycsövön keresztül vagy más nyíláson át. 

Az akaratlan vizeletvesztés meghatározása a hazai irodalom
ban is különböző : 

Simon (4) meghatározásába n: ,,A vizelet inkontinencia az alsó 
vizelettraktus tárolási zavara' 

Nagy (5) szerint „az !CS a vizelet inkontinenciát obje kt íven ki
mutatható akaratlan vizeletvesztés ként definiálja, amely sú
lyosság i fokánál fogva szoc iális és higiénés prob lémát okoz ". 

Frang és Kelemen (6) a „vizeletcsepegés" címszó alatt a követ
kezőképpen foga lmaznak: ,,Tágab b érte lemben az incont i
nentia urinae az az állapo t, ame lyben az akarattól függe tlen 
vizeletürítés objek tíve kimut atható. Ez szoc iá lis és higiénés 
szempontból gondot okoz a betegnek, igen gya kran környe
zetének is. A szükebb érte lmezése csak a húgycsövön át tör
ténő vize letvesz tésre vonatkozik, és e lkü lönít ik az inkonti
nencia olyan - extrau rethralis - formáit, mint az ureter
sipolyok, hólyagsipolyok, ectop iás ureterszájadék , extrophia 
ves icae urinariae stb." 

Az inkontinecia szó a Brencsán-féle szótár szerint visszatartá
si képtelenséget, az incontinentia urinae vize let-visszatartási 
képtelenség je lent. Használatos a vize letinkontinencia, vizelé
si inkontinencia stb. kifejezések is. Az incontinentia urinae 
(angolul urinary incontinence) fogalmára számos magyar kife
jezés található: vize letszivárgás, akaratlan vize letürí tés, vize
letvesztés , vizeletcsurgás, vize letcsepegés, vize let-elcsepegés, 
vizeletelfolyás, vize lettartási képtelenség/e légtelenség, vizelet
visszatartási képtelenség/e légte lenség, akaratla n vize letvesztés 
stb. A pontos fordításra nincs egységes álláspont; véleményem 
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sze rint a „v ize letvesz tés" ta lán a legmegfelelőbb. Termé sze te

sen a többi kifej ezés is te ljesen he lyénva ló, a közl emények 

szövegébe n eze k felvál tva használhatók. 

A különféle meg ha tározáso k, ki fejezések végeredménybe n 

nem mond anak egy másnak e llent, lényeg ileg megegyez nek, a 

különböző magyar ki fejezése k, szavak pedig a magya r nyelv 

sokszínűségét mut atják. 

A VIZELETVESZTÉS FORMÁI A sipolyok és a húgyú ti fejlődési 

rendellenességek külön rész ben kerüln ek megbeszé lés re, az 

alábbiakban csa k a húgycsövö n keresztüli vize letcsorgásokr ól 

lesz szó, amelynek alapvetően négy form áját szo kták megkü 

lönböz tetni : a) stressz inko ntin encia, b) sürgősség i (urge) 

inko ntin encia, c) re flex inko ntin encia és d) túl folyásos (ove r

flow) inkontin encia. 

Az iroda lomban azo nban nem ennyire egységes a fe losz tás, 

mi ve l némely ik szerző az egyes formák vá ltoza tait is külön 

cso port ban tárgya lja. Ne hez íti az osz tá lyozás t továb bá, hogy a 

vize lettartás i képte lenség nem mindi g egy okra vezethető vis

sza, a különböző formájú vizele tta rtás i képt elenségek gyakr an 

együ ttese n fordulnak e lő. Ilyenkor - áth idaló mego ldáské nt -

kev ert (mixed) vize lettartás i képtelenségrő l beszé lünk. 

STRESSZINKONTINENCIA Simon (1) szer int a stressz inkont inencia 

,,akaratl an vize letszivá rgás, elfolyás panasza erőlködés, erőfe

sz ítés vagy köhögés , tüssze ntés a latt. A va lód i stressz inko nti

nencia akarattó l függe tlen vize letelfolyás t jele nt, amely akko r 

j e lentkez ik, am ikor a detruso r ko ntrakc iója né lk ül mege melke

dő intraves ica lis nyomás meg ha ladja a ma ximál is húgycsőnyo

más t" . 

Scultéti (7) meg határozása sze rint: ,,A stress- incontin entiát 

olyan passz ív vize letelfolyás j e llemzi, amely az insuffic iens 

hó lyagzá ró mec hanizmus eseté ben terhelés hatására köve tke

z ik be. Kl in ikai sú lyossági foká t tekintve megkülönböztethető 

a nehéz test i megterhelés hatásá ra létrejövő formája , va lamint 

az , amelyik enyhe megterhelés hatásá ra is létrejö n, végül pedig 

éjje l és nappa l jelentkező totál is vize letvesz tés is előállhat." 

Frang és Kelemen (6) úgy foga lmaznak, hogy „a stressz inkon

tinencia vize lési inger nélkül jelentkező, akarattó l függe tlen vi

ze lete lfolyás annak köve tkeztébe n, hogy az intrabdom inális 

nyomás növeke dése (köhögés , tüssze ntés, neve tés, intenzív 

mozgás , tárgyak emelése stb .) kapcsán mege melkedett intrav

isica lis nyomás meg haladja a húgycső legnagyo bb zárás i nyo

másá t . Mi vel ez a detruso r össze húzódása nélkül megy végbe, 

passzív ink ontin enciának is nevez ik". 

Az ango l nyelvű irodalomban stress urinary inco ntin ence 

(SU I) ki fej ezésse l ta lálkozunk , ame ly a hasüregi nyomás foko

zódására bekövetkező, ép húgycsövö n keresz te li akara tlan vi-

A vizelési zavarok kórismézése és keze lése (4) 

nence a mozgáss al, erőlködéssel vagy köhögésse l, tüssze ntés

sel egyidejűleg jelentkező, észlelhető, akara tlan vize lete lfo

lyás. Ez a szövegezés bizonyos mérték ig szűkíti a fogal mat, 

mert pontosab ban körü lírja, hogy milye n események a latt be

következő v ize letvesz tés soro lható ebbe a csoportba. Az erede 

ti meghatározás legutóbb i módosítása azo nban kételye ket ve t 

fe l (8). 

A stressz inkonti nencia megje lölés nek elfogado tt magya r for

mája nincs. A stressz szó a magyar nyelv hasz nálatban elter

je dt , ezér t tükörfordí tás ként használható lenne. Je lentése az ér

telmező szótá r sze rint: feszül tség, hajszo ltság, túlterheltség . A 

stressz eredetű vizele ttartási kép telenség szorosab b értele mben 

nem feszü ltség, hajszo ltság vagy túlterheltség miatt alakul ki, 

hanem a hasüreg i nyomás hirt e len fokozódása miatt, ami pé l

dául mozgásra - lépés, ugrás stb. - vagy tüssze ntésre, neve tés

re is beköve tkezhet. Lépés, ugrás, tüssze ntés, nevetés semmi 

sz ín alatt nem nevezhető stressz nek. Talán a hasüreg i nyo más 

fokozódására uta ló elnevezés pontosabb an fejez né ki a tör téné

seket. Egy ilyen megnevezés, mi nt pl. ,,hasüreg i nyomásfoko

zódásos vize lettartás i e légtele nség" azonba n nehézkes . A 

,,nyomásfokozó dásos vize letvesz tés" megje lölés már hasz nál

hatób bnak tűnik. Találkozhatunk még a terheléses inkontinen

cia megje löléssel is, de ez nem terj edt e l, j óllehet kifejezőbb, 

min t a stressz inkontinenc ia elnevezés. 

A fenti gondolat foga lmazó dott meg az ICS legújabb felosz tá

sát elemző szerzőkben is: ,,ny ilvánvaló kérdés , m iért nem ha

tározzu k meg a urin ary stress inco ntin ce-t mint a has üreg i nyo 

másfo kozó dássa l társ uló, észrevehető, aka ratlan vize letelfo

lyás t" (8) . 

Az !CS ( ! ) a stress inco tin ence kifejezést stress ur inary incon

tinence- re vá ltozta tta. A „stress" ki fejezés t nem tarto tta szeren

csés nek, ennek ellenére megmarad t. 

Berényi (személyes közlés) sze rint a stressz és az inkontin encia 

egya ránt megho nosodott szó . Tankönyvbe n, előadásban és 

népszerűs ítő íráso kban is ebben az alakba n látjuk, ha llj uk. Hol 

kötőj ellel , hol egy szóké nt. Talán csak az "urge" inkontin encia 

kapott j ó magya r jelzőt (sürgősségi) . Az inkontin enciá t "aka 

ratlan vize letürü lés " -nek, "v ize letelcsepegés"- nek nevezhe t

nénk , ennél röv idebb ki fejezésse l nem tud om helye ttesíten i, de 

a stressz akko r is megmarad . Legfe ljebb az alfaj ait lehetne 

"köhögési", " neve tési" vize letves ztésnek mondani , ha azok 

élese n e lkül önülnének . 

Laczkó és Kiss (9) meghatározása a következő: ,,Stress inco n

tinent ia: akara tlan vizeletvesztés terhe lés közbe n, ami kor az 

intraves ica lis nyomás detru sorkontrakc ió né lkül meg haladja a 

húgycső nyo másá t (záró izom-elég telenség)." A leírásba n sze

repe l a „terhelés" szó . 

ze letürí té st je lent , anélkü l hogy vize lési inger je len tkezne . Az Összege zve a fentieket - vé leményem sze rint - , az ún. stressz -

ICS legutóbbi meg határozása szer int a stress ur inary inconti - inkontinenciát magya rul nyo másfo kozódásos vizeletvesztés -
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nek mondhatnánk . Meghatározás szerint a nyomásfokozódásos 
vize letvesztés a vizelet visszatartásának olyan zavara, amely
ben az észrevehető vizeletcsepegés a hasüregi nyomás fokozó
dásá ra (mozgás, köhögés, tüsszentés, nevetés stb.) következik 
be anélkül, hogy a vizeletürítő izom összehúzódn a, a betegnek 
vizelési ingere lenne. Oka a húgycsőzárórendszer elégtelensé
ge, aminek következtében a hasüregi nyomás fokozódására a 
húgyhólyagban keletkező nyomásemelkedés miatt a hólyag
nyomás meghaladja a húgycsőnyomást. 

A nyomásfokozó dásos vizeletcsorgás nak enyhe (1. fokú), mér
séke lt (2. fokú) és súlyos (3. fokú) formáját szokták megkülön
böztetni , attól függően, hogy az akaratlan vizeletvesztés mi
lyen mértékű testi erőlködésre következik be. Enyhe esetekben 
a vize let időközönként, hirtelen hasűri nyomásfokozódásra 
(köhögés, tüsszen tés, erőteljes testedzés, sportolás) cseppen el. 
A mérséke lt formáknál a vize letcsorgás már kifejezettebb , és 
enyhébb testmozgás ra - hirtelen felállás, ágyban felülés, sétá
lás - beköve tkez ik. Súlyos vagy 3. fokúnak akkor mondjuk , ha 
a vize let a beteg álló helyzetében vagy fekvéskor a legkisebb 
mozgás ra szinte mindi g elfolyik. A nyomásfokozódásos vize
letvesz tés gyakra n társul húgyúti fertőzéssel. 

SÜRGŐSSÉGI (URGE) INKONTINENCIA Simon (4) meghatározása 
sze rint: ,,sürgősségi inkontin encia ese tén a kész tetés, a 
hólyagkontrakc ió és a vizeletelfolyás egyidejűleg jelentk ezik". 

Laczkó és Kiss (9) szerint: ,,Urge (sürgősségi) incontinentia : az 
akaratlan vize letvesz tést a hólyagfa l muscularis hyperac tiv
itása (motoros urge incontinentia) vagy a húgyhólyag hyper
sensitivitása (sensoros urge incontin entia) okozza . Ezekben az 
esetekben a vize letvesz tés el nem nyom ható vize lési inger ha
tására következik be". 

Frang és Kelemen (6) úgy foga lmaznak, hogy: ,,A sürgősségi 

(urge) inkontinenciát viszont az j ellemzi, hogy a detrusor aktív 
működése, gyors és hirtelen összehúzódása miatt megnövek
szik az intraves ica lis nyomás, és ha az eléri vagy meghaladja a 
húgycső zárási nyomását, létrejön a vizeletvesztés". 

Ango l nyelvű összefog lalókban az urge incontinence hirtelen, 
erőteljes vize lési inger jelentkezésé t, azonnal vize lési készte
tést j e lent, amelyet rögtön követ a hólyagfa l összehúzódása a 
vize let következményes ürüléséve l. Az ICS legutóbbi megha
tározásá ban az urge incontinence je lölést urge urinary inconti
nence-re változtatta, és a következőképpen határozta meg: az 
urge urinary incontinence akaratlan vizeletürülés, amelyet köz
vetlenül megelőz vagy követ vizelési késztetés. 

A sürgősségi vizeletvesztés hátterében lényeg ileg a vizeletürí
tő izo m szabályoza tlan összehúzódása áll; az izom akarattól 
és a hó lyagba n lévő vizelet mennyiségétől függetlenül össze
húzódik. A hólyagfa l izomza tának rendellenes működésére az 
iroda lomban számos más kifejezést is találunk; ezek az előző 
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részben már megbeszé lésre került ek. Az egyes kifej ezések 
meghatározásában sok ellentmondás olvasható; többségük csak 
részben fedi az urge incotinence fogalmát. 

A vizelettartás elégtelenségének ezt a formáj át magyarul sür
gősségi vizeletvesztésnek, vagy sürgősségi akaratl an vize letel
ürülésnek nevezhetjük. Ebben a vona tkozásban a „vizeletürü
lés" megnevezés is pontosan leírja a folyamatot , mert nem aka 
ratlan csorgásró l, hanem szabályos vize lési ingert követő aka
ratlan vizeletürülésről van szó . Természe tesen ez is a vize let
vesztés fogalmába tartozik. 

A sürgősségi vizeletvesztés nek az irodalomban egy motoros 
(motor urge incontinence) és egy szenzoros (sensory urge 
incontinence) formáját szokták megkülönbözte tni. Az ICS új 
meghatározásábó l ez a felosztás kimaradt, mert azonosításuk 
hoz urodinamik ai vizsgálatok szükségesek. Ez ellentétben áll 
az !CS-felosztás alapelvéve l: az urodin amika i vizsgá latok j a
vallatát a panaszok határozzák meg. 

KEVERT INKONTINENCIA A fenti két akaratlan vize letvesztési for
ma együtt es előfordulása. 

REFLEXINKONTINENCIA Simon (4) meghatározása : ,,A reflex in
kontinenc ia a detru sor hiperakti vitás és/vagy akarat lan ure
thra relaxáció következtébe n fellépő vize letelfolyás panasza, 
amely általában a vize lési ingerhez társuló érzés nélkül jö n 
létre ( csak neurop átiás hólyag/húgycsődiszfunkci ó eseté n 
használatos)." 

Laczkó ás Kiss (9): ,,Reflex incontinentia: akaratlan vize let
vesztés kóros spinális reflexaktivitás következtéb en (neurogé n 
hólyag)." 

Magasi és Hamvas ( 10) meghatározása szerint: ,,reflex- inkon
tinencia a gerincvelői abnormális reflexrnüködés következmé
nye, érzészavarra l és erős vizelési ingerekke l j ár. A neurogén 
hó lyagműködési zav arok j ell emzője, cerebrális zavaro k, 
degeneratív megbetegedések, sérülések köve tkezmé nye. 

A reflexinkontinencia elnevezés t a magyar irodalomban is 
többnyire így használják. A folyamat hátterében idegrendszeri 
elváltozás húzódik meg, amely megá llapítható, kórismézhető. 

Az idegrendszeri betegség a hólyag- és a húgycsőműködés za
varát is eredményezheti, vize lettartási elégtelenség pedig en
nek is, annak is következménye lehet. Előfordul azonban, hogy 
mindkettő egyidejűleg fennáll. Ennek alapj án magyarul a ref
lexinkontinenciát egysze rüen idegrendszer i vizeletvesztés nek 
nevezhetjük. 

A reflexinkontinencia a korábbi ICS-felosztás szerinti „detru
sor hyperr eflexia" foga lomkörébe tartozik, amelynek nevé t 
ismételten „neurogenic detrusor ove ractivity-re" változtat
ták (3) . 

Nőgyógyászati Onkológia 2005 ; /0 : /88- /9 2 



TÚLFOLYÁSOS INKONTINENCIA Simo n (1): ,,A hólyag túlfes zülé

séhez társ uló akaratl an vizeletvesztés pana sza (gyenge hólyag
ürítésse l társult inkontinencia )" . 

Laczkó és Kiss (9) maghatározá sa: ,,Túlfolyásos (overflow) in
continent ia: akarat lan vize letvesz tés myogen vagy neurogen 

detrusor-hypoactivitá s esetén , amiko r az intracerv icalis nyo
más a húgyhólya g falának túlnyúlá sa miatt , detrusor-kontrak

ció nélkü l meghaladja a húgycső zárónyomását (intraves ica lis 

obstruct io ). " 

Magasi és Hamvas (10) szerint ,,Az intracervical is nyomás meg

haladja a húgycső zárónyo mását anélkü l, hogy a disztendá lt 
hó lyagban kontrak ció lépne fel. A hólyagnyaki folyamatok kö

vetkeztében kia laku lt reten ciók és atón iás hólyagok köve tkez
mén ye" . 

A túlfolyá sos vize letcs orgás magyar megnev ezés teljesen meg

felelő, és szemlélete sen fejezi ki a történé seket. A hólyagfa l 

gye nge, nem képe s összehúzód ni, ezért a vizelettelődés szaka
szában tú lfeszül. A hó lyag tágu lása azonban véges, és amikor 

már tú ltágul , a vize let elfoly ik. A hólya gizom gyengeségének 

több oka lehet: beide gzés i zavar, izo mkárosodás, amel y má
sodlagosan , a hólyag izom túlműködése - pl. húgycsőszükület 

miatt - is kialakulh at (1 1). 

Megjegyzendő, hogy az !CS foga lomtárában az „ove rflow in
continence " nem szerepe l. A v izeletürítő izom csökke nt műkö

déséről csa k a vize letürítés zava rai részben olvashatunk, aho l 

három meghatározás sze repel: 

- A „detru sor uderactivity" (renyhe hólyagizom) megnevezé s 
a vizeletürítő izom nem megfelelő mértékű és/vagy idejű ösz

szehúzódásra utal , amine k követ keztében a vize letürítés el
húzódik és/vagy a hó lyag nem ürü l ki teljesen. 

- Az „aco ntractile detrusorról" (bénul t hólyagizomró l) akkor 

be szél ünk , ha a nyomásméré si vizsgá lattal a vizeletürítő 

izom összehúzódása nem mut atható ki . 

- A „post vo id res idual" (visszamaradt vizelet) megjelöl és köz

vet lenül a vize letürítés után mért, hó lyagban maradt vize let 

mennyi ségé t je lenti. 

Nem feladatom eldönteni, hogy a túlfol yásos vizeletvesz tési 
forma milye n gya kori vagy egyál talán létezik-e; a nőgyógyá

szat i gyakorlatban nagy jelentősége nincs. 

GYAKORLATI ÖSSZEGEZÉS A vize letvesztés nem betegség , hanem 

tünet. A rendell enes vizele tcsorgás történhe t a húgycsövö n ke

reszt ül vagy más nyílá son át; az utóbbi esetben vize letsipoly
ról , ritkábban a húgyszervek fejlődési rendellenességéről van 

szó . A húgycsö vön keresztüli akaratlan vize letcsorgás hátteré
ben a vizelettáro lás valami lyen zavara ál l. Mivel a vize let meg

felelő tárolásáh oz ép húgyhólya g és húgycső és azok szabá-
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lyo s, összehangol t mííkö dése szükséges, bárme lyiknek a be
tegsége, működészavara akaratunk tól függ etlenül vize lete lfo
lyást eredmé nyezhet. Az esetek egy részé ben a hólyag és a 

húgycső mííködészavara, káro sodása együ tt veze t a vizele ttar

tás elégtelenségé hez . 

I. táblázat. A vizeletvesztés különböző fonn ái a gyakorló nőgyógyász szem

szögéből 

A húgycsövö n keresztüli vizeletvesztés 

Nyomásfoko zódásos vizeletvesztés 

Rendelle nes hólyagizom-összehúzódás 

Idegi eredetű rendellenes hólyag-összehúzódás 
Ismeretlen eredetű rendellenes hólyag-összehúzódás 

Túlfol yásos vizeletvesztés(?) 

A húgycsövön kívüli vizeletvesztés 

Sipolyok 

Fejlődési rendelle nességek 

Az /. táblázat a nőgyógyászati gyakor lat sze rint összegezve 
mutatja a vize letvesztés különböző formá it. A húgycsövön ke

resztü li vize letvesz tés formáit a keze lés szempontjábó l alapve
tően két főcsoportra osz thatjuk a hó lyagfa l - a vizeletkiürítő 

izom (musc ulus detru sor) - működése alapján: 

1. A v izeletvesz tés a szabályosan vagy alig tág ult hólya gfa l 
össz ehúzódá sa nélkü l köve tke zik be. Erre a hasüreg i nyo más 

hirt elen fokozódásakor - erőfeszítés, mo zgás, köhögé s

tüsszen tés stb. - kerül sor, rend sze rint azér t mert a hó lyag

húgycső záróre ndsze re nem megfelelő. Ilyenkor a ha süregi 

nyo má sfo kozódás köve tke ztébe n a hó lyag ban keletkező 

nyomásás nagyobb lesz , mint a húgycsőnyomás, és a vizelet 
elcseppe n, elfolyik . A vize lettar tási elég telenségnek ezt a for

májá t az angol nyelvű irodal omban „stress urinary inconti
nence-nek" nevezik , magyarul „nyomásfokozódásos vize let

vesztésne k" mondhatjuk. 

2 . A v ize letvesz tés a hólyagfa l rende llenes , akara tu nktó l füg

getle n össze húzódása miatt történik. A vizeletürítő izom ön
kéntes (zaboláza tlan), akaratu nktó l függetl en összehúzódása 
a vize lettáro lás szakaszában (v ize lettáro lás i bete gség) a hó

lyagban l évő vize let mennyiségétől függe tlenü l, bármikor be
következhet. A rendellenes hólyagizom-összeh úzódás - mint 
az e lőző részbe n már tárgya ltam - nem jár mindig vizele t

vesztésse l. A vize letvesz tés csak egy ik nem állandó tün ete a 
rendellenes hólyagi zo m-összehúzódás nak ; a kettő tehát nem 

azo nos foga lom. 

A hó lyagfal szabályta lan, fékeze tlen össze húzódásának oka 
idegre ndszer i betegség és/v agy a hólyagfa l izomzatának míí

ködészavara, ritkábban károsodása lehet. Az esetek egy részé

ben azonban a kórokot nem sikerü l kimutatni . Ha a hólyag-
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izom túlműködésének hátterében idegrendszeri elváltozás ki
mutatható , idegi eredetű rendellenes hólyagizom-összehúzódás 
(neurogenic detru sor overactiv ity), ha nem , ismeretlen eredetű 
rendellenes hólyagizom-összehúzódásról (idiopathi c detru sor 
ove ractivity) a javaso lt elnevezés (1 ). 

3. Mint említettem, a kóros vizeletvesztésnek egyes szerzők a 
hólyagfal tú ltágulása miatt kialakult formáját (túlfo lyásos vize
letvesztés) is leírják, ennek nőgyógyászati jelentősége e lha
nyago lható. 

4. Az ICS a fentieken kívü l meghatározza az ún. nem besorol
ható vize letvesztés i csoporto t (uncathegorised incont inence), 
amely a fent iek egy ik formájába sem soro lható vize letvesztés t 
foglalja magába. 
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EAGC-AVON tudományos pályázatok 

Az Európ ai Nőgyógyászati Rák Akadém ia (EAGC) az AVON ben fel kell tüntetn i, hogy a kutatás az EAGC-AVON pályá
Cosme tics Hungary Kft. támogat ásáva l 10 pályá zatot hirdet zat támogat ásáva l valósult meg. 
az emlőrákkal kapcso latos klinikai kutatásokra. A pályáza tok 
célja az emlőrákos betegek jobb ellátása. A pályázatok tárgya A PÁLYÁZATOK BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2006. február 20. 
az emlőrák vizsgá lati, kezelési módszereinek tanulmány ozás . 

Egy-egy pályáza t futam ideje legfe ljebb 1,5 év. A kutatás 
eredményei t tudományos közlemé ny formájába n kell össze
foglal ni, és egy nemzetkö zi (értékszámma l rendelkező) vala
mint egy haza i folyóiratban megje lentetn i. A közlemén yek-
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