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FOLYAMATOS ORVOSTOVÁBBKÉPZÉS

A vizelési zavarok kórismézése és kezelése (6) 
Tünetek, kórismézés

BÔSZE PÉTER DR.

Fôvárosi Szent István Kórház, Nôgyógyászati Osztály, Budapest

TÜNETEK  A hólyag- és húgycsôbetegségek különbözô formái-
hoz tartozó vizelési panaszok többé-kevésbé ugyanazok, nincs 
pusztán csak egyféle kórképben/mûködészavarban elôforduló 
tünet. Például a gyakorta egymással elválaszthatatlanul ösz-
szetartozónak vélt vizelési késztetés és a hólyagtúlmûködés 
sem kizárólagos kapcsolat: késztetéses vizelést más – fokozott 
idegérzékenység stb. – is okozhat, és a hólyagtúlmûködés sem 
mindig okoz vizelési késztetést. A tünetek tehát nem kórjelzôk, 
de utalnak a betegségre. 

A húgycsô, húgyhólyag betegségeinek tünetei, jóllehet nem 
jeleznek életveszedelmet, rendkívül kellemetlenek lehetnek, a 
betegek életét megnyomoríthatják, társadalmi, nemi stb. életü-
ket lehetetlenné tehetik, önértékelésüket zavarhatják. 

Az alsó húgyutak betegségeinek tünetei (lower urinary tract 
symptoms, LUTS) zömében különbözô vizelési (micturitios, 
urinatios) panaszokat foglalnak magukba. Ezeket az Internao-
tional Continence Society (ICS) alapvetôen két csoportra oszt)-
ja: a) a hólyagtelôdés szakaszában elôforduló és b) a vizeletürí-
téssel összefüggô tünetek. 

A HÓLYAGTELÔDÉS ALATT ELÔFORDULÓ TÜNETEK  Másképpen fogalmaz-
va: a vizelet tárolásának idején megnyilvánuló tünetek tartoz-
nak ebbe a csoportba.    

ÉJSZAKAI VIZELÉS (NOCTURIA)  Az egyén éjszaka – egy vagy több al-
kalommal – felébred, hogy vizeljen.

GYAKORI VIZELÉS (POLLAKISURIA)  A beteg úgy érzi, hogy nappal a 
szokásosnál sokkal többször vizel. Az ICS meghatározásában 
a gyakori vizelésnek az increased daytime frequency megneve-
zés felel meg. A hólyagtelôdés alatt elôforduló tünet. 

VIZELETCSEPEGÉS (INCONTINENTIA URINAE)  Akarattól független vizelet-
ürülés. Az enuresis csupán a húgycsövön keresztüli vizeletcse-
pegést jelenti, más formájú – például sipolyon keresztüli – vi-
zeletelfolyást nem. Félreérthetôen sokszor ágybavizelésként 
fordítják. Legtöbbször összetételben mondjuk: enuresis noce-
turna (éjszakai bevizelés), enuresis continua (állandó vizeletz-
folyás), enuresis diurna (nappali vizeletcsepegés). Az urinatio 
involuntaria jelentése is akaratlan vizeletürítés.  

CSÖKKENT/FOKOZOTT VIZELÉSI INGER  A beteg elmondja, hogy alig 
vagy egyáltalán nem érez vizelési ingert – gyakori az ún. ideg-
hólyagnál (neurogenic bladder). Máskor éppen túl erôs a vize -
lési inger: úgy érzi, hogy vizelnie kell, noha alig van vizelet a 
hólyagjában, vagy állandóan vizelési ingere van. 

Az angol nyelvû irodalomban a bladder sensation elnevezést 
használjuk. Az ICS felosztása szerint a vizelési inger lehet: a) 
Szabályos (normal bladder sensation): az egyén tudatában van 
hó lyag te lô dé sé nek, és érzi, amikor hólyagja megtelôdött, hogy 
vizelnie kell. b) Csökkent (decreased bladder sensation): az 
egyén tudja, hogy hólyagja megtelôdött, de mégsem érez egy ér-
tel mû vizelési ingert. c) Fokozott (increased bladder sensation): 
a beteg lépten-nyomon vizelési ingert érez. d) Hiányzó (absent 
bladder sensation): nincs vizelési inger és a hólyagtelôdés ér -
zése sem. e) Nem közvetlen (non-specific bladder sensation):  a 
beteg nem érez vizelési ingert, de más jelbôl – hasi teltségérzet, 
vegetatív tünetek, feszültség stb. – következtet arra, hogy hó-
lyagja feltelôdött, vizelnie kell. 

A fokozott vizelési inger egyik formája a sürgôsségi vagy kész-
tetéses vizelés, vizelési inger (urge): a beteg úgy érzi, hogy sza-
ladnia kell a mellékhelyiségbe, mert mindjárt bevizel.    

A VIZELETÜRÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGÔ TÜNETEK  Az ICS a következô meg-
határozásokat, felosztást fogadta el, javasolja:

LASSÚ VIZELÉS (SLOW STREAM)  A beteg vizelete ürítését lassabbnak 
tartja, mint korábban vagy mással összehasonlítva. Rendsze-
rint a vizeletsugár is vékony. 

MEGSZAKADÓ, AKADOZÓ VIZELÉS (INTERMITTENT STREAM, INTERMITTENCY)  
A beteg vizeletürítése egyszer vagy többször hirtelen megsza-
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kad, majd újra indul. Használatos a szakaszos vizelés kifejezés 
is (dysfunctional voiding).

SZÉTSZÓRÓDÓ VIZELÉS (SPLITTING OR SPRAYING) Az egyén a vizeletsu-
garat nem képes összetartani, célzottan irányítani. A vizelete 
szétszóródik vagy permetszerû. 

TÉTOVÁZÓ VIZELÉS (HESITANCY)  Az egyén nehezen indítja vizelését, 
bizonytalankodik, a vizelés megkezdése elhúzódik, jóllehet már 
elôkészült a vizeléshez.  

ERÔLKÖDÔ VIZELÉS, VIZELÉSI NEHÉZSÉG (STRAINING)  Az egyén kényte-
len e rôl kö dni – izomerôt kifejteni –, hogy rendesen vizeljen. 
Az erôl kö dés a vizelés megindításához, máskor a vizelés teljes 
ideje alatt is szükséges lehet. 

VÉGCSEPEGÉS (TERMINAL DRIBBLE)  A vizelés befejezése elhúzódik, mert 
a vizelet alig folyik, szinte csak csepeg. 

TÖKÉLETLEN KIÜRÍTÉS ÉRZÉSE (FEELING OF INCOMPLETE EMPTIING)  Az a furcsa 
érzés, hogy a hólyagban még maradt vizelet a vizelés befeje-
zése után. 

VIZELÉS UTÁNI CSEPEGÉS (POST MICTURATION DRIBBLE)  A vizelet kiüríté-
se után közvetlenül – felálláskor, elsô lépések után – akarattól 
független vizeletcsepegés. 

FÁJDALMAS VIZELETÜRÍTÉS (ALGURIA) 

TÁRSULÓ TÜNETEK  A vizelési panaszokhoz gyakorta járul fájdalom, 
kellemtelenség, nyomásérzés, égetô, viszketô érzés, ritkábban 
hô emel ke dés, láz, alhasi érzékenység, székelési panaszok. A fáj-
dalom, kellemetlenségérzés, nyomásérzés a beteg elmondásában 
többé-kevésbé egy fogalomkörbe tartoznak, amelyek közül a 
fájdalom a legkínzóbb. A fájdalom felléphet a hó lyag te lô dés ide-
jén vagy éppen vizeléskor, illetve utána. Lehet hasogató, heveny, 
folyamatos, vissza-visszatérô stb. A fájdalom kü lön bö zô formáit 
az ICS legújabban osztályozta (1. táblázat), és rendre fájdalom-
tünet-együttesekként – összefoglaló néven, mint genito-urinary 
pain syndrome – írja le. A fájdalom-tü net együt te sek részletezése 
felesleges: a) mert megfelelnek a 1. táblázatban feltüntetett fáj-

dalomosztályozásnak, kiegészítve azzal, hogy a fájdalom állan-
dó vagy visszatérô, és hozzá más viz e lé si/nemi szervi panaszok 
társulnak anélkül, hogy kóros elváltozás – gyulladás, daganat 
stb. – kimutatható lenne, b) egyik alapján sem lehetséges valami-
lyen betegséget biztonsággal meghatározni. Az elnevezések és a 
tünetegyüttesek leírásai az ICS honlapján olvashatók.

Bô vizelést (polyuria) okozó betegségek rendszerint olthatatlan 
szomjúsággal (polydipsia) is társulnak.  

A NEMI SZERVEK SÜLLYEDÉSÉNEK TÜNETEI  Mérsékelt hüvelyfali süly-
lyedés nem igen okoz tünetet, legfeljebb a beteg hüvelyét, a 
szeméremnyílást tágnak érzi. Nagy fokú hüvelyfalsüllyedés 
hüvelyi teltségérzéssel, a hüvelyfali elôtüremkedés – valami elô-
csú szik, kiboltosul – érzéssel, húzó derékfájdalommal párosul. 
Ha a hüvely – a méhhel együtt vagy anélkül – teljesen kifordul 
(prolapsus uteri/vaginae totalis), a hüvelybôl kilógó képlet a 
leg jel lem zôbb panasz. A nemi szervek kifejezett lesüllyedése 
a vizelést és/vagy székelést akadályozhatja. Ilyenkor a betegek 
a lesüllyedt hüvelyt/méhet újjal felnyomják, visszahelyezik, 
hogy vizelni, székelni tudjanak. 

KÓRISMÉZÉS  A húgyszervi betegségek közül a nôgyógyász min-
dennapi gyakorlatában az alsó húgyutak fertôzéseivel (urinari 
tract infection, UTI) és a vizeletcsepegéssel találkozik. Az aláb -
biakban ezek felismerését, elkülönítô kórismézését tárgyalom. 

HÓLYAGGYULLADÁS (CYSTITIS)  Rendre együtt jár a húgy csô gyulladá-
sával. Legfontosabb tünetei: gyakori, fájdalmas vizelés, égô kel-
lemetlen érzéssel, alhasi fájdalmak. Hô emel ke dés, láz kísérheti, 
alkalmanként a vizelet véres is lehet (cystitis haemorrhagica). 
A hólyaggyulladások többsége heveny, az idült forma szeren-
csére nem gyakori. Sokszor az is mét lô dô hólyaghurut az életet 
megkeserítheti. A hólyaghurutok kivételes formáit a 2. táblázat 
mutatja. 

KIEGÉSZÍTÔ SZÓTÁR

Haematuria vérvizelés, véres vizelet

Mictio, micturitio   mindkettô vizelést, vizeletürítést jelent, az urinatioval 
azonos értelmûek

Polyuria bô vizelés (> 2,8 liter vizelet 24 óra alatt)

Urina vizelet

Urina clara tiszta vizelet

Urinatio  vizeletürítés

Dysuria  vizelési nehézségek vizeletürítési zavarok (összefog-
laló megnevezés), azonos a urinary tract dysfunction 
angol kifejezéssel, sokszor azonban csak a fájdalmas, 
kellemetlen vizelést értik alatta

1. táblázat  A fájdalom International Continence Society (ICS) szerinti osztályozása 

Hólyagfájdalom A fájdalom a symphysis felett vagy mögött érzôdik, a hó lyag-
te lô dés alatt fokozódhat, és a vizelés után is megmaradhat.

Húgycsôfájdalom A húgycsônek megfelelô fájdalom; általában a húgycsô 
tapin tá sa is fájdalmas. 

Hüvelyi fájdalom Közvetlenül a szemérembemenet felett érzôdik. 

Gátfájdalom A gát területének megfelelô fájdalom. 

Medencei fájdalom Nem egyértelmûen meghatározott. A fájdalom jellegzetesen 
egyik medencei szervre sem összpontosul, sem a vizeléshez, 
sem a székeléshez nem kapcsolható.

2. táblázat.  A hólyaghurut kivételes formái

Cystitis allergica allergiás húgyhólyaghurut

Cystitis calculosa kôképzôdéshez társult húgyhólyaghurut

Cystitis gangrenosa üszkös húgyhólyaghurut

Cystitis septica vérmérgezéses húgyhólyaghurut

Bôsze P
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A tünetek alapos kikérdezése, a kórelôzmény aprólékos tanul-
mányozása a húgyúti fertôzések felismerésében is az egyik 
legfontosabb feladat. Hasonlóan fontos a beteg általános és nô-
gyó gyá sza ti vizsgálata és vizeletvizsgálat. Ezeket részleteiben 
a ’vi zeletcsepegés kórismézése’ részben ismertetem. 

A hólyaggyulladást alapvetôen a vesemedence gyulladásától 
(pyelonephritis) különítsük el; a beteg vizsgálatával (lefelé, a 
húgyvezetékek irányába sugárzó fájdalom a vese területén, a 
vesetájék ütögetésre meglehetôsen érzékeny, hôemelkedés, láz, 
a beteg szenved, gyenge, elesett) ez rendszerint nem nehéz. 
Nem így az ún. rejtett vesemedence-gyulladás, amely általá-
nos vizsgálattal nem állapítható meg; lehetôségére baktérium-
ürítésnél, gyakori hólyaghurutnál gondoljunk, már csak azért 
is, mert a vesék rejtett gyulladása hajlamosít hólyaghurutra, és 
tünetmentes nôk nél sem kivételes. 

A húgyhólyag gyulladása a jellegzetes tünetek alapján nehézség 
nélkül felismerhetô, mégis a vizeletvizsgálat a legfontosabb: a 
gennyvizelés (pyuria, cystitis suppurativa) szokványos, a vize,-
letüledékben fehérvérsejteket mindig látunk. Ezek hiányában 
a hólyaghurut kórisméje elvethetô. Vérvizelés (haematuria) 

– akár szabad szemmel is látható – elôfordul, a fehérjevizelés 
(proteinuria) azonban már a vesemedence érintettségére utal. 
Bakteriális fertôzéseknél a baktériumürítés mindig kimutat-
ható. A hólyaghurut azonban nem mindig bakteriális eredetû, 
néha-néha más formáival is találkozunk: 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS FERTÔZÉS  Lehetôsége a kórelôzménybôl is 
felmerülhet (nemi szervi chlamidiafertôzés, társ fertôzöttsége 
stb.), a vizeletvizsgálat azonban tájékoztatóbb. Ha a vizeletben 
gennyet látunk, de baktériumürítést nem, a chlamidiafertôzés 
lehetôsége is felmerül. A diagnózist célzott tenyésztéssel, chla-
mi dia vizs gá lat tal állíthatjuk fel. 

EGYÉB FERTÔZÉSES EREDETÛ HÓLYAGGYULLADÁSOK  A candida albicans 
vagy trichomonas vaginalis okozta önálló – hüvelygyulladás-
sal nem társult – hólyagfertôzés kivételes. A fertôzésre a vize-
letvizsgálat deríthet fényt: a gennyvizelés és baktériumürítés 
mellett – szerencsés esetben – a vizeletüledékben a gombafo-
nalak, a trichomonas felismerhetô. A feltételezett kórokozónak 
megfelelô tenyésztés útbaigazít.

KÜLÖN EMLÍTENDÔ AZ ÚN. SZÖVETKÖZTI HÓLYAGGYULLADÁS (INTERSTITIALIS 

CYSTITIS)  Ezt hólyagfájdalom, sürgôsségi, gyakori, fájdalmas és 
éjszakai vizelés jellemez. A vizelet csíramentes, benne genny-
sejtek sem fedezhetôk fel. A hólyagtükrözés alapján fe kély kép-
zô dé ses – Hunner-fekélyek – (klasszikus) és fekélyképzôdés 
nélküli formáját különböztetik meg. Kóreredete tisztázatlan. 
A betegség kórisméjét a tünetek szerint, kizárásos alapon – más 
húgyuti elváltozás nem állapítható meg – állítjuk fel. 

HÚGYCSÔGYULLADÁS (URETHRITIS)  Nôknél az önálló húgycsôhurut 
ritka, legfôképpen, mert a húgycsô rövid. Gyakoribb viszont, 
hogy a szeméremtest-, hüvelygyulladás csak a húgycsôre ter-

jed, a húgyhólyagra már 
nem, mert a húgycsô védi 
a hólyagot a felszálló fer tô-
zé sek kel szemben. A hó-
lyaggyulladásokat szinte 
mindig kíséri a húgycsô 
gyulladása is. Társuló húgy csô fer tô zés szokásosan csak a 
húgycsô alsó részére terjed; ilyenkor a húgy csô belövellt, vörö-
sesen elszínezôdött lehet, néha be lô le váladék ürül. A candida 
és a trichomonas eredetû hüvelygyulladások legtöbbjében a 
húgycsô is fertôzôdik. A kankós (gonococcus) húgy csô gyul-
la dás sem szórványos; jellegzetes, hogy a húgy csô nyí lás ból 
gennyes váladék ürül. A herpes simplex fer tô zés is gyakorta 
terjed az húgy csô nyí lás ra. A húgy csô gyul la dás felismerésében 
a vizeletvizsgálat meghatározó: gennyvizelés baktériumürítés 
nélkül hólyaggyulladás nélküli húgy csô gyul la dás ra utal. 

Kellemetlen, fájó vizelés a hüvelygyulladásnál húgycsôhurut nél-
kül is elôfordul, amikor a vizelet a gyulladt területtel érintkezik. 

Az alsó húgyúti fertôzések megállapításának (differenciál diag-
nosztikájának) irányelveit az 1. ábra mutatja.

AZ ÚN. HÚGYCSÔTÜNETEGYÜTTES (URETHRAL SYNDROME)  Vizelési za-
varokról, gyakori vizelésrôl panaszkodó nôknél gyakorta nem 
mutatható ki bakteriális fertôzés (a vizelet steril – a baktériu-
mok száma kevesebb 105 milliliterenként). A panaszok inkább 
lelki okokra vezethetôk vissza, a hevenyen fellépô vizelési 
panaszok voltaképpen egy hosszú pszichés folyamat részét 
képezik. A nemzetközi irodalom az ilyen eseteket „urethral 
syndrome”, ritkábban „irritable urethral syndrome” névvel ilé-
leti, de a frequency vagy dysuria syndrome megnevezéssel is 
találkozhatunk. A betegség meglehetôsen gyakori: a népességi 
vizsgálatok szerint minden ötödik nônél elôfordul. Elkülöníté-
se a hólyag-húgycsôgyulladástól lényeges, mert kezelése me-
rô ben más.  

A VIZELETCSEPEGÉS (INCONTINENTIA URINAE) KÓRISMÉZÉSE  Szokásosan 
a beteg mondja el, hogy vizeletét nem tudja tartani, vizelete 
elcsepeg. Máskor erre csak a nôgyógyászati vizsgálatnál de-
rül fény, a vizeletcsepegésben szenvedô asszonyok tetemes 
része ugyanis – szemérembôl vagy, mert fél a kezeléstôl stb. – 
vizeletcsepegésérôl nem beszél, de ha rákérdezünk, már nem 
titkolja. Meg le pô en gyakori az ún. rejtett vizeletcsepegés: a 
vizelet akaratlan elfolyását sem a beteg, sem a vizsgálat nem 
fedi fel. Nô gyó gyá sza ti vizsgálatnál ezért mindig célzottan kér-
dezzünk erre rá. 

A KÓRMEGHATÁROZÁS LÉPÉSEI  
1. A pontos kórelôzmény felvétele a vizeletcsepegésnél is meg-
határozó, a kórisme elsô lépése. A beteg a tüneteket nem min-
dig mondja el, sokszor csak rákérdezéssel deríthetjük ki ôket. 
Tisztázzuk, hogy 
a)  a betegnek milyen más vizelési panaszai vannak (gyakori vagy 

fájdalmas vizelés, véres vizelet, más hólyag-húgy csô gyul la dás-

Ha a gennyvizelés nem társul bakté-
riumürítéssel, a gyulladás vagy csak 
a húgy csô re terjed, vagy a hólyaghu-
rut nem bakteriális eredetû.
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Heveny fájdalmas, gyakori vizelés

Kórelôzmény, vizsgálat, vizeletvizsgálat

Baktériumürítés: <105 csíraszám**
Gennyvizelés és baktériumürítés  

(>105 csíraszám)
Hüvely-szeméremtesti gyulladás*

Gennyvizelés Akut bakteriális hólyaghurut
Nincs  

gennyvizelés

Húgycsôgyulladás 
vagy nem bakteriális 

hólyaggyulladás

Szövetközti  
hólyaggyulladás (?)

1. ábra.  Az alsó húgyuti fertôzések elkülönítô kórmeghatározásának javasolt menete.

*     A hüvely-szeméremtestgyulladás nôgyógyászati – és a szükséges mikroszkópos stb. – vizsgálattal állapítható meg. Eredményes kezelésre nemcsak a nôgyógyászati, 
hanem a vizelési panaszok is megszûnnek.    

**  Egyesek szerint szerencsésebb a 103 baktérium/ml határértéket választani. 

ra utaló panaszok, vékony vizeletsugár, vizelésvégi vagy utáni 
vizeletcsepegés stb.), a panaszok, a vizeletcsepegés mikor kez-
dô dött, milyen körülmények között, milyen mér té kû, 

b)  mikor csepeg el a vizelete: köhögéskor, tüsszentéskor, erôl-
kö dés kor (például nehéz székelés, cipelés, vagyis mikor a 
has prés fokozódik), testhelyzetváltozásra, ugráláskor, nap-
pal vagy éjjel; sür gôs sé gi vizeléssel, vizelési késztetéssel 
összefüggésben; házasélet alatt (behatoláskor, a kapcsolat 
alatt, kéjérzéskor); avagy más körülmények között, 

c)  milyenek a vizelési szokásai: sûrûn vagy éppen nagyon rit-
kán jár vizelni; alkalmanként a vizelet mennyisége bôséges, 
közepes vagy csak nagyon kevés, éjszakai vizelés, van-e vi-
zelési ingere, érzi-e, hogy hólyagját megfelelôen kiürítette, 
szükséges-e vizeléskor erôlködnie, 

d)  mennyi folyadékot iszik, mennyi kávét fogyaszt, 
e)  a vizelési panaszok, a vizeletcsepegés mennyire zavarja napi 

munkájában, életvitelében.

A vizelési panaszok, szokások, a vizeletcsepegés gyakorisága, 
mértéke és a folyadékfogyasztás tudakolásában kérdôívek, az 
ún. vizelési naplók (frequency volume chart, questionnaires, 
bladder diary, micturation time chart) sokat segíthetnek (3. táb-
lázat). Ezeket a betegek töltik ki. Alkalmazásukat többen ajánl-
ják. Nagyon nem mindegy például, hogy a beteg alkalmanként 
150-200 ml vagy 500-600 ml vizeletet ürít – a kezelés, még ha 
a panaszok nagyon hasonlók is – különbözô (ld. a sorozat 8. 

részében). Nemzetközi erôfeszítésekkel igyekeztek szabvány 
kér dô ívet szerkeszteni eredménytelenül, jóllehet számos nem-
zetközi szervezet állította össze saját kérdôlapját. A vizelési 
naplók nem elengedhetetlenek, használatuk alkalmasint elô-
nyös, felhasználásukkal például a nyomásfokozódásos vizelet-
csepegések 75%-a kórismézhetô (1). 

Vizelési panaszok tisztázása mellett mindig derítsük ki, hogy a 
betegnek milyen más betegségei vannak vagy voltak, milyen 
mû té te ken esett át, hányszor és miként szült, volt-e valamilyen 
sérülése. Különösen az idegrendszeri betegségek (például a 
sclerosis multiplex), a cukorbetegség, a tartós köhögéssel tárr-

3. táblázat.  Az ún. vizelési napló*

Napok

1. 2. 3.

Hány alkalommal vizelt? 

Hány alkalommal észlelt vizeletcsepegést?  

Folyadékfelvétel

Vizelet mennyisége

Hány betétet használt?

*  Abrams P, és munkatársai (2), valamint Bryan NP, és munkatársainak (3) javaslata 
szerint, módosítva
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suló kórképek (asztma) és a lelki (pszichés) zavarok lényege-
sek. A pontatlanul beállított diabetes mellitus vagy insipidus a 
hólyag alkalmazkodóképességét, a záróizom mûködését meg-
haladó, vizeletcsepegést is okozó, bôséges vizeletürítéssel tár-
sulhat. Korábbi – urológiai, nôgyógyászati vagy végbél- – mû-
té tek lényegesen megváltoztathatják a húgyutak anatómiáját, 
sôt, a vizeletcsepegés a mûtét következménye, akár kései fo-
lyománya is lehet. Hüvelyi és/vagy medencei sugárkezelés is 
károsíthatja a hólyag-húgycsô mûködését. Különösképpen dön-
tôk a vizeletcsepegés miatti régebbi mûtétek és a húgyszervek 
betegségei (idült fertôzések, daganatok stb.). 

A vizeletcsepegés bizonyos gyógyszerek mellékhatása is lehet: 
a kór elôz mény ben tárjuk fel, hogy milyen gyógyszereket szed, 
összefügg-e a vizeletcsepegés az adott gyógyszer szedésével 
(a gyógyszer szedésekor kezdôdött, mindig csak a gyógyszer 
bevételekor mutatkozik stb.). Vizeletcsepegést okozható gyógy-
szerek sokaságát nehéz lenne összeállítani, de nem is szükséges, 
ele gen dô, ha beteg gyógyszereinek leírását elolvassuk, hogy 
megtudjuk, vajon az adott gyógyszer mellékhatásaként kelet-
kezhet-e vizeletcsepegés. Néhány, vizeletcsepegést gyakran 
okozó gyógyszercsoport a 4. táblázatban látható. Gondoljunk 
a gyógyszerek kölcsönhatásaira is. 

Hasznos a székelési szokásokról is tájékozódnunk, mert szoru-
lás, a végbéltartalom pangása, beszáradása párosulhat vizelési 
zavarokkal. A nehezített székelés, a széklet beékelôdése (imv-
pactatio) a végbél és a szigmabél alsó szakaszának tágulatához 
vezet, amely gátolhatja a keresztcsonti paraszimpatikus beideg-
zést, a paraszimpatikus idegjelek átvitelét. Ennek következmé-
nye a hólyagizom (musculus detrusor urinae) mûködésének 
zavara, csökkent hólyagürítés. Idôs betegek 10%-ában a bél-
sárrögösödés vizeletcsepegéshez vezet. 

Alkalmasint – elsôsorban a kezelés megválasztásában – hasznos 
lehet a beteg társadalmi és munkakörülményeinek feltárása is. 

2. Minden esetben elvégzendô vizsgálatok (alapvizsgálatok): 
a) A beteg általános vizsgálata (testsúly, kifejezett kövérség 

vagy jelentôs fogyás, erônlét), szellemi képességének meg-
állapítása. Csökkent szellemi képesség gyakorta társul vize-
letcsepegéssel. Súlyosabb esetben lehetséges, hogy a beteg 
helyzetét sem fogja fel és/vagy idôben is tájékozatlan.  

b) Nôgyógyászati vizsgálat. Vizeletcsepegésnél különösen a 
következôkre figyeljünk: 

• Hüvelyfal-, méhsüllyedés. A mellsô hüvelyfal és a húgyhó-
lyag lesüllyedése (hüvelyi hólyagsérv, cystokele vaginalis) 
rendre vizeletcsepegést idéz elô. Jelentôs a hátsó hüvelyfal 
és a gát lesüllyedése (végbélsérv, rectokele, hernia rectalis) 
is, hiszen ezek támasztják alá a húgyhólyagot; megfelelô 
alátámasztás a hólyag szabályos mûködésének egyik felté-
tele. A méh egyidejû lesüllyedése rendszerint kifejezettebb 
hüvelyfali süllyedéshez, szórványosan a hüvelyfalak teljes 
kifordulásához vezethet. 

• Hüvely- és/vagy szeméremtest-gyulladás (vaginitis, kolpiy-
tis, illetve vulvitis). Mindkettô okozhat vizelési panaszokat, 
vizelettartási zavarokat. A hüvelyváladék mikroszkópos 
vizsgálata legtöbbször indokolt. 

• Egyéb szeméremtesti betegségek. A szeméremtest bôr be teg-
sé gei nem szokták a húgyszervek mûködését befolyásolni, 
hacsak nem terjednek a húgycsônyílásra. A húgycsôre a da-
ganatok, a szeméremtestrák (carcinoma vulvae) elôrehaladt 
állapotban gyakran ráterjed, de a kiterjedt kondylomatosis 
is okozhat vizelési nehézséget.   

• Húgycsô. A húgycsô körülírt tágulata (gurdély, divertikulum) 
szinte mindig idült gyulladással társul; a tágulat megnyo-
mására, a húgy csô nyí lá son genny ürülhet. A teljes húgycsô 
tágulata (urethrokele, húgy csô sérv) rendre hólyagsérvvel 
társul, a vizelettartást akadályozza. Keménynek tapintjuk a 
daganatos húgycsövet. Nagyritkán elôfordul, hogy a húgy-
csô ben kô reked meg, melyet szintén keménynek érzünk. Idô-
seb bek nél a húgy csô külsô nyílásában apró, elôtüremkedô, 
vöröses szövetszaporulat (caruncula) gyakorta látható; húgy-
csô gyul la dás sal párosulhat, önmagában a vizelet tartását 
nem befolyásolja. A húgycsô (mellsô hüvelyfal) mozgé-
konyságáról, elmozdíthatóságáról csak hozzávetôlegesen 
tájékozódhatunk, az ajánlott elmozdulást vizsgáló módsze-
rek (Q-tip-teszt, képalkotó módszerek) nem megbízhatók, és 
nem is nélkülözhetetlenek.

• Ösztrogénhiány. A húgycsô és tartozékainak, zárószerke-
zetének sorvadása – ösztrogénhiány következménye – is ve-
zethet vizeletcsepegéshez. Az ösztrogénhiány már a hüvely 
feltárásakor, a szeméremtest megtekintésekor feltûnik, de a 
hüvelysejtek mikroszkópos tanulmányozásával (ún. hormo-
nális hüvelykenet-vizsgálat) egyértelmûvé tehetô: jelentôs 
ösztrogénhiánynál a kenetekben csak parabazális, legfel-
jebb mély középréteg- (intermedier-) sejtek láthatók. 

• A húgyhólyagot nyomó petefészek- vagy méhdaganat, pe te-
fé szek tömlô. A méh mellsô falában, különösen a méhnyak-
méhtest határán lévô méhizomdaganatok (myomák) okozhat-
nak vizelési zavarokat. Nagy medencei, hasi képlet (daganat, 
töm lô) a hólyagot csaknem teljesen összenyomhatja, vizelet-
csepegést vagy éppen elzáródást idézhet elô. Kivételesen az 
is elôfordul, hogy a hasat elôdomborító óriási képlet a túltá-
gult hólyag; csapolás után teljesen eltûnik. 

• Bélsárrög (scybalum). Szorulásra (obstipációra), nehezített 
székelésre utalhat, ha a hüvelyi vizsgálatnál kemény, beszá-
radt végbéltartalmat tapintunk. A szorulásos betegek székle-

4. táblázat.  Vizeletcsepegést gyakran okozó gyógyszerek

Vizelethajtók

ACE- (angiotensin-converting enzim) gátlók – a nôk 15%-ánál állandó köhögést okoz

Lithium (bôséges folyadékfogyasztás)

Alfa-blokkolók (a húgycsônyomást fokozzák, zavarják a vizelést)  

Vízhajtók 

Nyugtatók

Szimpatomimetikumok
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tének jellegzetes beszáradása, a bélsárrög végbélvizsgálattal 
(hüvely-végbélvizsgálattal) állapítható meg egyértelmûen. 

• A medencefenék izomzatának – musculus pubococcygeus – 
állapota. Ha az izommûködés megfelelô, a beteg képes az 
izmot akaratlagosan összehúzni a vizsgáló ujj körül. A me-
dencefenék-izom lehet megfelelô erôsségû, gyengült vagy 
bénult. Az izom bénulása szokásosan beidegzési zavar (de ner-
vá ció) következménye, ideggyógyászati ellenôrzést igényel. 

• A végbél záróképessége. A végbélzáró izom (musculus 
sphincter ani) gyengült mûködése – a végbélnyílás tökéletlen 
zárása – is társulhat a húgycsô zárszerkezetének elégtelensé-
géhez. A végbél zárszerkezetének (analis sphincter) vizsgála-
tából – a széklettartási elégtelenség mellett – a medencefenék 
izmainak állapotára, tevékenységére is következtethetünk, 
mert a különbözô izmok gyengülése, gyérebb összehúzódá-
sa rendszerint együtt jár; legtöbbször beidegzési zavar miatt. 
A zárszerkezet feszülésébôl (analis sphincter tonus) követe-
keztethetünk az izmot beidegzô reflexmûködésre. Az izom-
mû kö dés (zárszerkezet) pontos mérése elektromiográfiával 
lehetséges, de csak kivételesen indokolt. 

• A nyomásfokozódás hatása. Figyeljük meg, hogy a telt hó-
lyagból, akaratlagos köhögésre vagy Valsalva-kísérletkor 
(erôl te tett kilégzés zárt hangrés mellett) elcseppen-e a vizelet. 
Ha a nô gyó gyá sza ti vizsgálatnál – fekvô betegnél (kô met-
szô helyzetben) – a hasi nyomásfokozódással egy ide jû leg a 
húgycsövön nem ürül vizelet, kérjük meg a beteget, hogy áll-
jon fel, és a vizsgálatot így ismételjük meg. Ha a vizelet ek-
kor sem ürül, a nyomásfokozódásos vizeletcsepegés (stressz 
inkontinencia) lehetôsége minden bizonnyal el vet he tô, és for-
dítva, ha a nyomásfokozódással egyidejûleg elcseppen, nagy 
valószínûséggel megállapítható. Ha a vizelet erôl kö dés után 
cseppen el – tehát nem amikor a beteg köhög, erôl kö dik – in-
kább a hólyagfal akaratlan összehúzódására gondoljunk. 

• Sipoly (fistula), fejlôdési rendellenesség. Tisztázzuk, hogy 
a vizeletcsepegés valóban vizelettartási képtelenség, és nem 
más elváltozást minôsít-e a beteg akarattól független vizelet-
ürülésnek. A kórelôzmény alapján és a nôgyógyászati vizsgá-
lattal szinte mindig megállapítható, hogy a vizelet a húgy csö-
vön vagy sipolyon keresztül cseppen, folyik el. Különleges, 
vizeletfestési vizsgálatokra csak kivételesen szorulunk. A 
vizeletvesztést okozó húgyszervi fejlôdési rendellenességet 
szokásosan már az újszülötteknél vagy a gyermekkorban fel-
ismerik, kezelik. 

c) A vizeletvizsgálat (vizeletkémia, vizeletüledék, vizelette-
nyésztés és a baktérium-érzékenység meghatározása) min-
dig az elsô célirányos vizsgálat. A középsugár-vizeletminta 
teljesen megfelelô, csapolás fölösleges. Az alsó húgyúti 
gyulladások 60%-a a hólyagizom túlmûködésével jár, vi-
zeletcsepegést okozhat, de a tünetmentes baktériumürítés 
(baktériumvizelés, bacteriuria) is állhat az akaratlan vizeleti-
ürítés hátterében. A baktériumvizelés meghatározása: 105-
nél több baktérium 1 ml frissen ürített vizeletben. Tüneteket 
okozó hólyaghurutnál már 102/ml baktériumszám is a be-
tegség bakteriális eredetét bizonyítja. Vérvizelés részletes 
szakorvosi kivizsgálást kíván. 

d) A maradékvizelet mennyiségének meghatározása. Vizelés 
után közvetlenül csapoljuk meg a hólyagot, és mérjük meg a 
hólyagban maradt vizelet mennyiségét: 50 ml-nél kevesebb 
maradékvizelet élettaninak, 200 milliliternél több már egy ér-
tel mû en kórosnak mondható. Idôsebb asszonyoknál az élet-
tani határ 100 ml. A hólyagban maradt vizelet mértékérôl az 
ultrahangvizsgálat is jól tájékoztat.

e) Alapvetô idegrendszeri vizsgálatok. A keresztcsonti ge rinc ve-
lôi idegek, a medenceideg, az alsó végtagok motoros beideg-
zésének, továbbá a gát és környékének érzôideg vizsgálata tar-
tozik ide. Lényeges a bulbocavernosus reflexet is ellen ôriz ni. 

f)  A hasi, hüvelyi ultrahangvizsgálattal a vesék helyzetérôl, tá-
gulatáról, kôrôl stb. a húgyvezeték tágulatáról, megtöretésérôl, 
esetleg elzáródásáról, a hólyag-húgycsô találkozás (urethro -
vesical junction) anatómiájáról, valamint a hólyag alaki el -
változásairól, a maradékvizelet mennyiségérôl tájékozódha-
tunk. Ha a húgycsôbe hangárnyékoló eszközt vezetünk, az 
ultrahanggal a húgycsôelmozdulás mértékét is megítélhet-
jük. Ez az eljárás nem terjedt el, értéke is csekély: még sebé-
szi kezelés elôtt sem irányadó. Az ultrahangvizsgálat a méh 
és a petefészkek állapotának megítélésében, kóros képletek, 
daganatok, tömlôk felfedésében is rendkívül hasznos. 

3. A továbbiakat a kórtörténet és az alapvizsgálatok eredmé-
nye határozza meg. Lényeges, hogy a vizeletcsepegésnek az 
ún. visszafordítható okait szüntessük meg, tovább csak akkor 
vizsgálódjunk, ha a vizeletcsepegés nem szûnik meg. 
a) A hólyag-húgycsôgyulladást (baktériumürítést) és a szemé-

remtest/hüvelygyulladást is célszerû azonnal kezelni, és a 
beteget megfigyelni, ellenôrizni. A húgyúti gyulladások ke-
zelése akkor is fontos, ha a vizeletcsepegés nem szûnik meg. 
Ilyenkor ugyanis további vizsgálatok szükségesek, amelyek 
hó lyag fer tô zés mellett megfelelôen nem végezhetôk. 

b) Hasonlóan, a kifejezett ösztrogénhiányt is kezeljük, mielôtt 
ki egé szí tô vizsgálatokat végeznénk. A hormonkezelést ak-
kor is kezdjünk el, ha a vizeletcsepegésnek egyértelmûen 
más oka (is) van. 

c) Ugyancsak nyomban kezelendô a székrekedés – különösen, 
ha nô gyógyászati hüvely-végbél vizsgálatnál beszáradt, ke-
mény, nehezen kiüríthetô székletet találunk. Igyekezzünk a 
székletürítést rendezni, és ha a sebészi kezelés nem sürgôs, 
2-3 hónap múlva ellenôrizzük, hogy a vizelés rendezôdött-e. 

d) Ha az alkalmanként ürített vizelet mennyisége jelentôs, 500 
ml-t meghaladja, kutassunk belgyógyászati betegség (cukor-
betegség, vesebetegség stb.) után. A folyadékfelvétel meg-
szorításával a vizelési panaszok gyakran megszüntethetôk. 
Ha a belgyógyászati betegséget nem állapítottak meg, illet-
ve a folyadékfelvétel korlátozása ellenére a panaszok nem 
csökkennek, további vizsgálatok szükségesek. 

e) Idegrendszeri betegségnél, lelki zavaroknál ugyanígy járunk 
el, ideggyógyász, esetleg lélekgyógyász (pszichiáter) bevo-
násával. 

f) Amikor a medencefenék izomzatának renyhesége lehet az 
ok, legelôször az izomerôsítô tornát (skill training, strength 
training, intim torna) kíséreljük meg. 

Bôsze P
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g) Ha a vizeletcsepegést feltételezhetôen gyógyszerszedés vál-
totta ki, a gyógyszeres kezelést módosítsuk, változtassuk, és 
csak eredménytelenség után vizsgálódjunk tovább.  

h) Átmeneti mozgáskorlátozottság megváltozott helyzetet te-
remt, vizelési zavart is elôidézhet, ami a mozgásszegény 
életmód megszûnésével általában rendezôdik.  

i) Kivételesen, de megeshet, hogy a vizeletcsepegés csak vélt, 
a beteg észleli úgy, noha valójában nem is csepeg a vizelete. 
Ilyenkor cél sze rû az ún. betétvizsgálat (pad test), annak is a 
leg egy sze rûbb formája: A beteget megkérjük, hogy amikor 
teltnek érzi hólyagját, helyezze be a kezébe adott, a vizeletet 
felszívó betétet hozzávetôlegesen egy órára. Ezalatt járkáljon, 
ugráljon (álljon fel, üljön le), köhécseljen, erôlködjön, mos-
son kezet stb., majd a betét súlyát mérjük meg. Ha a súlynöve-
kedés egy óra alatt legalább 2g, a vizeletcsepegés kétségtelen. 
A betétvizsgálat egyébként a vizeletcsepegés kórismézésében 
szükségtelen, elviekben a vizeletcsepegés mértékének megál-
lapítására alkalmazható. 

A kezdeti kezelés és további vizsgálatok sorrendje mindig 
egyedi, az orvos ítélôképessége és a beteg hozzáállása határoz-
za meg. Minden lehetôség természetesen nem tárgyalható, a 
fentiek csak útmutatóként szolgálnak. 

4. A hólyag-, húgycsônyomás sokcsatornás, gépi mérése (mû-
kö dés vizs gá lat, urodinamikai vizsgálat) – ámbár egy ér tel mû en 
elkülöníti a nyomásfokozódásos vizeletcsepegést a hó lyag túl-
mû kö dés tôl – nem szükséges mindegyik betegnél. A nyomás-
viszonyok részletes, pontos mérésével valójában a klinikai kór-
ismét erô sít jük meg, ami akkor indokolt, ha a kórelôzmény és 
alapvizsgálatok alapján kialakított véleményünk nem egy ér tel-
mû, a kiváltó betegségben nem vagyunk egészen biztosak. Ha 
a vizeletcsepegésnek több formája is keveredik, vagy többféle 
kiváltó betegség is lehetséges, illetve korábban már végeztek 
sikertelen mûtéteket, a nyomásviszonyok tisztázása, a mû kö-
dés vizs gá lat sokat segíthet. Egyébként, még sebészi kezelések 
elôtt sem indokolt, különösen, ha a nyomásfokozódásos vi-
zeletcsepegés megoldására mindig egyfajta mûtétet végzünk. 
LeCoutour és mtsai. (4) véleménye szerint a kórelôzmény és 
vizsgálat alapján is megbízhatóan meghatározhatjuk a te en dô-
ket: ha a vizelettartási képtelenségnek fertôzésre vagy ideg-
gyógyászati megbetegedésre visszavezethetô oka nincs, a 
vizeletcsepegés hátterében sebészileg megoldandó anatómiai 
elváltozás áll. 

Az urodinamikai vizsgálatok klinikai értékét – mint a 2. rész-
ben már tárgyaltam – a módszer bizonytalansága is korlátozza: 
ismétléskor például más adatokat kaphatunk, az értékelés a 
vizsgálóktól függôen is különbözhet, a vizsgálat alatti változá-
sok (elmozdulás, a beteg mozgása stb.) téves eredményekhez 
vezethetnek, és az sem eldöntött, hogy mely tesztek a legfonto-
sabbak stb. (5). A legdöntôbb mégis az, hogy a kezelési ered-
ményeket lényegesen nem befolyásolja: a betegek gyógyulása 
– függetlenül a részletes mûködésvizsgálat végzésétôl – egyfor-
ma. Ne felejtsük, hogy a mégoly kifinomult mû kö dés vizs gá la-

tok, a legkorszerûbb urodinamikai készülékek is csak a mû kö-
dés za var tényét képesek megállapítani, de a kiváltó okot nem.          

A napi gyakorlatban az ún. egyszerûsített nyomásmérés (simple 
cystometry), a húgyhólyag egyszerû feltöltése is eredményesen 
alkalmazható (ld. oldal). Ha a hólyag 500 ml folyadék megtar-
tására képes (a vizelési inger általában 150 ml beadása után, a 
teltségérzés 300 ml bejuttatásakor jelentkezik), a hólyag be-
fogadó képessége (bladder capacity) megfelelô, a hólyagizom 
összehúzódása szabályosan gátolható (bladder compliance), és 
a zárszekezet is megfelelô. Amikor a hólyagot teljesen feltöl-
töttük, valamilyen serkentéssel (vizeletcsorgatás, köhögtetés 
stb.) igyekezzünk vizelési ingert, a hólyagfal összehúzódását 
kiváltani (kóros hólyagizom-összerándulás). A katéter eltávo-
lítását kö ve tô en a beteget köhögtessük (cough stress test), nyo-
massuk (Valsalva-kísérlet), elôször fekvô, ha a vizelete nem 
cseppen el, álló helyzetben is. Ha vizeletét így is tudja tartani, 
a húgy csô zár mû kö dé se megfelelô. 

5. A kórelôzmény, a beteg vizsgálata, vizeletvizsgálat, csapolás 
(maradékvizelet mérése, esetleg hólyagfeltöltés) után legtöbb-
ször tisztázható a vizeletcsepegés oka, és a kezelés is el kezd he tô. 
További vizsgálatok, beleértve a CT/MR-vizsgálatot, részletes 
nyomásméréseket (urodinamika), hólyagtükrözést, elek tro my o-
gra phia stb. csak egyedi – különösen korábbi sikertelen kezelé-
sek utáni – esetekben helyénvalók. Részletekre a kezeléseknél 
térek ki. 

A gyakorlatban a vizsgálatok során elôször az derítsük ki, hogy 
a vizeletcsepegés melyik formája áll fent, mert ennek alapján 
dönthetjük el a legkönnyebben, hogy a vizeletcsepegés a vi ze-
let el  ve ze tô rendszer elváltozásának vagy más betegségnek a 
következménye. A hólyag- (hólyagizom-) túlmûködés (overt-
active bladder, detrusos overactivity) és a nyomásfokozódásos 
vizeletcsepegés (stressz inkontinencia) tiszta formában – más 
vizeletcsepegési formával nem keveredik – egyszerûen megál-
lapítható:
a) A hólyagtúlmûködés gyakori vizeléssel, késztetéssel, éjsza-

kai vizeléssel (éjszakánként többször is fel kell kelni vizel-
ni), éjszakai ágybavizeléssel és késztetéses vizeletcsepegés-
sel járhat. Az összes tünet nem mindegyik betegnél fordul 
elô; a hó lyag túl mû kö dés például vizeletcsepegés nélkül is 
elô adó dik. A vizelési késztetés, félelem a bevizeléstôl és a 
gyakori vizelés korlátozhatja a beteget munkájában, minden-
napi tevékenységében – nem mer elmenni, utazni, dolgozni 
stb., ha nincs közelben mellékhelyiség –, az éjszakai vizelés 
pedig alvását zavarhatja, kimerítheti. A hólyagfeltöltésnél a 
vizelési inger hamar (150 ml feltöltô folyadék beadása elôtt) 
jelentkezik, amit a hólyagfal akaratlan összehúzódása kísér, 
következményes vizeletcsepegéssel, a feltöltô folyadék aka-
ratlan ürülésével. 

b) A nyomásfokozódásos vizeletcsepegésnél a vizelet jellegze-
tesen erôlködéskor (köhögés, nevetés, cipelés, a hasi nyomás 
bármilyen fokozódása stb.) cseppen el, a betegnek jóformán 
más tünete nincs. Kóreredet szerinti alapvetô két formájának 
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Kórelôzmény, alapvizsgálatok

Visszafordítható okok, célzott kezelés

A vizeletcsepegés: megmaradtA vizeletcsepegés: megszûnt

További teendô nincs A vizeletcsepegés formájának meghatározása egyszerû módszerekkel

Meghatározható Nem meghatározható

Nincsenek visszafordítható elváltozások

Kiegészítô vizsgálatok

A továbbiakat a vizeletcsepegés 
formája határozza meg

2. ábra. A vizeletcsepegés kivizsgálásának alapvetô lépései

(húgy csô la zu lás [urethral hypermobility], húgycsôzáróizom-
gyengeség [intrinsic sphincter deficiency]) részletes diagnóc-
zisa gyakorlati szempontból nem kulcsfontosságú, egy fe lôl, 
mert a kétféle elváltozás egymásra is hat – például a húgy-
csô la zu lás rontja a húgycsô zárószerkezetét –, másfelôl, 
mert mindkét esetben rendre ugyanazt a mûtétet végezik. 

A kivizsgálás alaplépéseit összegezve a 2. ábra szemlélteti. 
A javasolt lépések pusztán iránymutatók, javaslatok és nem va-
lamilyen szaktestületben megfogalmazott egységes álláspont. 
A vizeletcsepegés egyes formáinak hátterében álló betegségek 
felismerésének lehetôségeit, a további kórmeghatározást a ke-
zelési részben tárgyalom. 
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