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BEVEZETÉS  A húgycsô és rögzítô szalagjainak anatómiai elvál-
tozásával összefüggô vizeletcsepegés (incontinentia urinae) 
kezelése sebészi. A mûtét célja a vizeletcsepegés megszünte-
tése, az állandóan nedves beteg szárazzá tétele, és az anatómiai 
elváltozások helyreállítása. 

A vizeletcsepegés sebészi kezelésére több mint 100 különbözô 
mûtéti eljárást írtak le. Mindegyik lényege: a húgycsô megeme-
lése, a hólyag-húgycsô átmenet megfelelô szögének visszaállí-
tása, aminek következtében a hasi nyomás túlnyomórészt újra 
a hólyagra tevôdik és csak töredéknyire a húgycsôre. Követke-
zésképpen a hasi nyomás fokozódásakor a vizelet nem cseppen 
el. Az eljárások sokasága és azok számtalan módosítása miatt 
a módszerek csak összefoglalóan, az alapvetô sebészi beavat-
kozások részletezésével ismertethetôk. A mûtéti formákat négy 
csoportra oszthatjuk: 

a) Mellsô hüvelyplasztika a húgycsô alátámasztásával (plase-
tica vaginalis anterior) 

b) Húgycsôrögzítési mûtétek (retropubic urethropexy, urethrot-
fixation procedures)

c) Hólyagnyak-felfüggesztési mûtétek (bladder neck needle 
suspension) 

d) Szalagmûtétek (sling procedures)  

A húgycsôrögzítési mûtétekrôl a nemzetközi irodalomban 
rendszerint retropubic urethropexy, néha urethrofixation procei-
dures néven olvashatunk. A „pexis” szó mûtéti rögzítést jelent, 
az „urethro” szóösszetételi elôtag pedig urethrát (húgycsövet) 
jelöl. Magyarul ezeket húgycsôrögzítési mûtétnek nevezhetjük. 
A „sling” szó használata – rögzítô, függesztô eszköz értelmé -
ben – az angol nyelvû irodalomban nem egységes: többnyire 
a húgy csô alatt átvezetett, a húgycsövet meg eme lô mû té te ket 
nevezik „sling” mûtéteknek (suburethral slings). Máskor a hó-
lyagnyak felfüggesztésének sebészi módszereit illetik ezzel a 
névvel. Magyarul a húgycsövet felfüggesztô beavatkozásokra 

a „szalagmûtétek” elnevezés terjedt el. A hólyagnyak-felfüg-
gesztési mûtétek alatt a transvaginal vagy bladder neck needle 
suspensionnek nevezett sebészi eljárásokat értjük. A mell sô 
hüvelyplasztikai mûtéteknél a húgycsô szokásos alátámasz-
tását a húgy csô melletti (paraurethralis) kötôszövettel a nem-
zetközi irodalomban „plicatio-nak” (urethral plication) írják. A 

„plicatio” szót „redôképzôdésnek, redôképzésnek” vagy „ránv-
colásnak” fordítjuk. Az urethral plication kifejezést magyarul 
kü lön bö zô kép pen mondják: húgycsôplicatio, húgy csô re dô-
zés, húgy csô ket tô zés vagy – a szerzôk neveinek meg fe le lô en 
– Stoeckel-öltés, Kelly-öltés stb. A mûtétnél a húgycsövet nem 
ráncoljuk, nem re dôz zük és nem is kettôzzük, egyszerûen a ké-
toldali kötôszövet összevarrásával alátámasztjuk, ezért a húgy-
csô-alátámasztás megjelölés megfelelôbbnek látszik. 

A mellsô hüvelyplasztikát és formáit a Nôgyógyászati Onko-
lógiában már tárgyaltuk (1), ebben a dolgozatban csak a másik 
három mûtéti módszernek elterjed változatait mutatom be. 

Az irodalomban fellelhetô mûtéti leírások megértését nehezíti, 
hogy ugyanazon anatómiai képleteket a szerzôk sokfélekép-
pen nevezik, fô kép pen, mert a húgycsövet függesztô, erôsítô 
szalagok – kö tô szö ve ti megvastagodások – anatómiája is el-
lentmondásos, egységesen nem tisztázott. Ebben a munkában 
a pubocervicalis szalag elnevezést használom a korábban iso-
mertetett anatómiai leírás szerint (2). A pubocervicalis szalag a 
húgycsövet a diaphragma urogenitale-hoz és részben az arcus 
tendineushoz rög zí tô kötôszöveti rendszer, több-kevesebb sza-
lag sze rû megvastagodással. Felfelé a méhnyakig terjed. A pug-
bovesicalis szalag a pubocervicalis szalag elsô része (2), amer-
lyet a húgy csô körüli kö tô szö vet nek is nevezhetünk.

HÚGYCSÔRÖGZÍTÉSI MÛTÉTEK (RETROPUBIC URETHROPEXY, UREE-

THROFIXATION PROCEDURES) Az elsô húgycsôrögzítési mûtétet 
Marshall és munkatársai (3) írták le 1949-ben. Ez a vizelet-
tartási képtelenség sebészetében nemcsak új mûtéti megkö-
zelítést jelentett, hanem igazolta, hogy a nyomásfokozódásos 
vizeletcsepegésben (stresszinkontinencia) a hólyagnyak lesüly-
lyedésének meghatározó je len tô sé ge van. Késôbb Burch (4-5) 
ismertette módszerét. Azóta nagyon sok módosítást dolgoztak 
ki, de az eljárás lényege nem változott: a pubovesicalis szala-
got a hüvelyfallal együtt vagy anélkül, a symphysishez varrjuk. 
Ily módon megemeljük a húgycsövet, a hólyagnyakat, és visz-
szaállítjuk az élettani nyomásviszonyokat. 
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A MÛTÉTEK KIVITELE  A beteget a hasi és hüvelyi mûtéteknek meg fe-
le lô en készítjük elô, úgy takarjuk le, mintha hasi és hüvelyi mû té-
tet is végeznénk. A hólyagba Foley-katétert (20 Fr) helyezünk.

A hasat kis haránt metszésbôl megnyitjuk, és feltárjuk a hó-
lyag elôtti rést (cavum Retziit) (1. ábra). Ha más beavatko-
zást is végzünk, a hasfali metszést változtathatjuk. A hólyagot 
a húgy csô hasüregi részével a symphysis hátsó felszínérôl 
óvatosan, tompán lefejtjük, amíg a hólyag, a húgycsô és a 
húgy csô melletti pubocervicalis szalag tisztán nem látható. 
Közvetlenül a húgy csô és hólyagnyak felszínérôl ne válasz-
szuk le a laza szövetet, mert az izomzat megsérülhet. A puu-
bocervicalis szalagnak a mû té ti területbe esô részét azonban 
alaposan tisztítsuk meg a rátapadt zsírtól, amíg szürkés-fehér 
felszíne határozottan nem látszik. Ha a betegnek elôzetesen 
már volt mûtéte vizelési zavarok miatt, a symphysis mögött 
kiterjedt hegek lehetnek, amelyek csak élesen vághatók át. A 
Foley-katéter segítségével megkeressük a hólyag-húgycsô 
átmenetet. Biztonságosabban megállapítható a hólyagnyak 
határa, ha a hólyagba 100 ml, csíramentes folyadékot, például 
methylénkéket, fecskendezünk.

A HÚGYCSÔ MELLETTI ÖLTÉSEK, A HÓLYAG KATÉTEREZÉSE  Bal kezünk két 
ujját a hüvelybe vezetjük, kissé szétterpesztve a mellsô hü-
velyfalnak támasztjuk úgy, hogy a húgycsô két ujjunk között 
legyen. Ujjainkkal a húgycsô melletti szövetet megemeljük, 

ennek következtében a húgycsô jól körvonalazhatóvá válik. 
0-ás vagy 1-es nem felszívódó vagy késleltetett felszívódású 
fonallal varrunk.

Az öltések behelyezésének több lehetôsége is ismert: 
1. A Marshall–Marchetti–Krantz-mûtétnél elôször a jobb ol-
dalon az elsô öltéssel, hozzávetôlegesen a húgycsô közepének 
meg fe le lô en, a húgycsôtôl 2-3 mm-re átöltjük a pubocervicalis 
szalagot a hüvelyfalban vezetett öltéssel. A tûvel a húgycsôre 
me rô le ge sen öltünk. Vigyázni kell, hogy az öltés a hüvely 
nyálkahártyába, üregébe ne menjen. Az öltést csomózás nél-
kül, eszközzel megfogjuk, és a szalagot a hüvelyfallal együtt 
megemeljük. Ez elô se gí ti a további egy-két öltés behelyezését. 
Sokan a húgy csô melletti szövetet mindegyik öltéssel kétszer 
is átöltik. A húgy csô bal oldalán is hasonló öltéseket helye-
zünk. A pubocervicalis szalagon keresztül, a hüvelyfalban 
vezetett öltésekkel a húgycsövet, hólyagnyakat úgy emeljük 
meg, hogy az öltésekkel a symphysis hátsó felszínének csont-
hártyájába öltünk. A tûvel bentrôl kifelé és ne fentrôl lefelé 
öltsünk. Lényeges, hogy az öltések feszülés mentesek legye-
nek. Ezt úgy érhetjük el, hogy a húgycsô melletti szövetet az 
öltéssel a symphysishez húzzuk, vagy a hüvelyben lévô ujjunka-
kal ahhoz nyomjuk, és kijelöljük azt a pontot, ahova az átöltött 
pubocervicalis szalag és a hüvelyfal még kényelmesen elér. 
Elô ször a legalsó varrattal öltjük át a csonthártyát, és a fonalat 
megcsomózzuk. Ezután sorrendben haladunk az öltésekkel az 
egyik, majd a másik oldalon. Az öltések egymás felé kerülnek. 
A csonthártyát sokszor nehéz átölteni, mert szakadékony, ezért 
vékony (5/8 inch) urológiai tû használatát javasolják. A hü-
velyben lévô ujjunkkal jól érezhetô, hogy az öltések mennyire 
húzzák a hólyagnyakat a symphysis mögé. 

A mûtét végén hólyagtükrözéssel ellenôrizzük, hogy a méhnyak 
mennyire emelkedett meg és, hogy nem öltöttünk-e a hólyagba. 
Ha igen, az öltést el kell távolítani, és egy másikkal pótolni. 
Mindig gyôzôdjünk meg, hogy a húgyvezetékeken (ureter) ke-
resztül a vizelet szabadon ürül a húgyhólyagba. A tükrözést 
végezhetjük a húgycsövön át vagy a hólyag tetején ejtett kis 
metszésen keresztül. Az utóbbi esetben a hólyag tetején egy 
kis dohányzacskóöltést helyezünk be, és ezután ejtünk egy kis 
nyílást, amelyen bevezetjük a cisztoszkópot. A dohányzacskó-
öltést meghúzva a húgyhólyagot teljesen zárjuk, hogy a feltöltô 
folyadék ne folyjon ki. A tükrözést követôen a dohányzacskó-
öltés megcsomózásával zárjuk a hólyagot. 

A hólyagba tett katétert a mûtét utáni 2-3. napon távolítjuk el, 
majd a vizelések után a hólyagban maradt vizelet mennyiségét 
ellenôrizzük.

2. A Burch-mûtétnél (Burch colposuspension) az elsô húgycsô 
melletti öltést a húgycsô szélétôl 2 cm-re helyezzük a húgycsô 
közepének magasságában. A második öltést magasabbra, a 
hólyag-húgycsô átmenet szintjébe tesszük, az elôzôtôl kifelé a 
hüvely szélénél. Az öltésekkel, a hüvelybe vezetett ujjunk vé-
delme mellett, a pubocervicalis szalagot és az egész hüvelyfalat 

1. ábra.  A hólyag elôtti (spatium praevesicale/supravesicale, spatium Retzii, 
Retzius-tér), más néven symphysis mögötti (spatium retropubicum, retropubic 
space, retzius’ space) rés a symphysis és a húgyhólyag közötti, laza kö tô szö vet tel 
kitöltött terület, álrés. A hólyag telôdésekor ebbe is nyomul. Alját a szemérem-
csont-méhnyak szalag (pubocervicalis ligamentum) és a szalagon tapadó húgycsô, 
a húgycsövet rög zí tô szalagok és a húgyhólyag képezik. Az ábrán a húgycsô 
melletti öltéseket az arcus tendineushoz varrjuk. A Marshall–Marchetti–Krantz-
mûtétnél az öltéseket a symphysis csonhártyájához (kis nyíllal jelölve), a Burch-
mûtétnél a Cooper-szalaghoz (vastag nyíllal jelölve) öltjük.
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a nyálkahártya kivételével átöltjük. A hüvelyfalban a tût a húgy-
csô vel párhuzamosan vezetjük. Ezután az öltésekkel a Cooper- 
szalagba öltünk és nem a csonthártyába. Így az öltések egymás 
mellé kerülnek úgy, hogy mind a négy csomó a szalag felett 
legyen. A hólyagnyakat tulajdonképpen felfüggesztjük. A fona-
lak megcsomózása elôtt a Cooper-szalag alatt, a hüvelyfal és az 
obturator bônye közötti rést Gelfoammal kitölthetjük a jobb vér-
zéscsillapítás és hegképzôdés végett. A csomózás alatt a hüvely-
falat a hüvelyben lévô ujjunkkal nyomjuk a Cooper-szalaghoz. 
Ha a húgy csô melletti szövet csak nagy feszüléssel húzható a 
Cooper-szalaghoz, helyesebb, ha csak a szalag közelébe húzzuk, 
a feszülést mindenképp kerüljük. Ha a távolság a Cooper- és a 
pubocervicalis szalag között viszonylag nagy, a két tartó öltés 
közé ún. hídöltéseket tehetünk, amelyek mentén kialakuló kö tô-
szö ve tes felrakódás a réseket a gyógyulás alatt kitölti. Ha azon-
ban a távolság túl nagy, a mûtét nem végezhetô el.

A mûtét végén hólyagtükrözést végzünk az 1. pontban leírtak 
szerint, és a hólyagkatétert szintén a mûtét utáni 2-3. napon 
vesszük ki. A vizelés után visszamaradt vizelet mennyiségét 
megmérjük. 

3. A Lee-féle módszernél a cavum Retzii feltárása után a hó-
lyag tetejét fogóval megemeljük, és a hólyagnyaktól 2-3 cm-re, 
3 cm hosszan megnyitjuk (6). Ez lehetôvé teszi a hólyagnyak 
és a húgy csô felsô részének megtekintését, az öltések helyének 
kiválasztását és a húgyvezetékek szájadékainak ellenôrzését. 
Kezünkkel a hólyagnyakba nyúlva a hólyag-húgycsô átmene-
tet pontosan körvonalazhatjuk, így a pubocervicalis szalagokat 
biztonsággal ölthetjük át. Ezután a symphysis porcállományá-
ba öltünk jó mélyen és nem a csonthártyába. Az öltések meg-
csomózásával a felvarrt szövetek a húgycsövet teljesen körül-
ölelik. A Foley-katétert kihúzzuk, és tapintással ellenôrizzük a 
symphysishez húzott hólyagnyakat, amelynek körkörösnek és 
nem rés sze rû nek kell lennie. Az utóbbi esetben az öltések túl 
szorosak. Ha minden rendben van, a megnyitott hólyagba, a 
szeméremív felett kivezetett (suprapubicus), 5 ml-es ballonú 
Foley-katétert (16 Fr) helyezünk, a hólyag falát 000-ás felszí-
vódó fonallal, tovafutó varrattal zárjuk. A katétert a hasfali met-
szés tôl kifelé, külön nyíláson vezetjük ki. A katétert a mûtét 
utáni 6. napon fogjuk le, és ellenôrizzük a visszamaradt vizelet 
mennyiségét. Ha a beteg nem tud vizelni, a szeméremcsont fe-
letti katéterezés elôírásai szerint járunk el.     

DRÉNEZÉS  A mûtéti terület drénezése csak akkor szükséges, ha 
a vérzéscsillapítás nem megnyugtató. A drént külön nyíláson 
át vezessük ki. 

SZÖVÔDMÉNYEK  Mûtét alatt a húgycsô körüli visszerekbôl kelet-
kezhet zavaró vérzés. Ezeket külön-külön lássuk el. A vérzés 
sokszor az öltés megcsomózásakor megszûnik. 

Ha a húgycsô mellett magasan öltünk, a húgyvezetékbe is be-
ölthetünk. Ilyenkor az öltést ki kell vágni, és egy másikat meg-
fe le lô en betenni.   

Ha a húgycsövet nagyon felhúzzuk, az a symphysis alsó szélének 
feküdhet, megtörhet, vizelési akadályt okozhat. Elôször (ön)ka té-
te re zéssel, gyógyszerekkel kíséreljük meg a vizelést helyreállí-
tani, de ha nem sikerül mûtéti megoldás szükséges. Hosszabb 
– akár hetekig tartó – vizelési nehézség azonban más okból is 
elôfordulhat. Ilyenkor is hagyományos kezelés szükséges. 

A Marshall–Marchetti–Kratz-mûtét után néha (hoz zá ve tô le-
ge sen 3%-ban) csonthártyagyulladás léphet fel. Ezért sokan 
a mû té tet meg elô zô antibiotikumvédelemben végzik. A gyul-
ladás a betegség késôbbi szakaszában, radiológiailag elvál-
tozásokat hozhat létre. Kezelés: antibiotikumok adása, fi zio-
te rá pia. 

Burch (4) és mások is megfigyelték, hogy a Burch-mûtétet kö-
ve tô en viszonylag gyakran alakul ki Douglas-üreg sérv. Oka 
feltételezhetôen az, hogy a mûtét a hüvely elhelyezkedését 
(tengelyét) megváltoztatja, aminek következtében a sérv ke-
letkezéséhez ked ve zô hasüregi nyomásviszonyok alakulnak ki. 
Meg elô zés ként a Douglas-üreg mûtét alatti zárását többen is 
javasolják. 

HÓLYAGNYAK-FELFÜGGESZTÉSI MÛTÉTEK (BLADDER NECK NEEG-

DLE SUSPENSION)  A mûtétek lényege: a hólyagnyakat a felsô 
húgy csô vel a symphysis mögötti résen keresztül vezetett, az 
egyenes hasizom (musculus rectus abdominis) mellsô izom-
pólyájához erô sí tett öltéssel megemeljük. A módszert elôször 
Pereyra (7) írta le több mint 30 évvel ezelôtt. Késôbb Raz és 
mások (8) módosították. Stamey (9) javasolta, hogy a mûtétet 
hólyagtükrözéssel végezzük. Eljárásában kis mûanyag darab-
kát (Dacron buttress) alkalmazott a húgycsô melletti varratoks-
hoz a szakadékony szövetek védelmére. Gittes és Loughlin (10) 
tovább egy sze rû sí tették a mûtétet. Ôk mûanyag helyett a hü-
velyfallal erôsítik az öltéseket. Nagyon sok egyéb módosítást 
közöltek; ezek rôl részletesen Karram és Bathia (11) és Dwyer 
és Kreder (12) összefoglaló munkájában olvashatunk.

A beteget a hasi és hüvelyi mûtéteknek megfelelôen készítjük 
elô, kômetszô helyzetbe fektetjük és takarjuk le, a hólyagba  
Foley-katétert helyezünk.

A PEREYRA- ÉS A RAZ-MÛTÉT  

A HÓLYAGNYAK ÉS A HÚGYCSÔ ELVÁLASZTÁSA A HÜVELYTÔL  A mû tét nek 
ezt a részét, ha a betegnek hólyagsérve is van, ugyanúgy vé-
gezzük, mint a mell sô hüvelyplasztikánál: a mellsô hüvely-
falat teljes hosszában átvágjuk. Ha csak a vizelettartási kép-
telenség miatt végezzük a mû té tet – a betegnek hólyagsérve 
nincs –, fordított „U” metszéssel vágjuk át a mellsô hüvelyfalat. 
A húgy csô nyí lás és a hólyagnyak közötti távolság közepén a 
hüvelyfalat megfogjuk, és duzzasztás után, rajta fordított „U” 
alakú, a hólyagnyak magasságában kezdett metszést ejtünk. 
A hüvelyfalat a hólyagnyak és húgycsô felsô részérôl tompán 
leválasztjuk, kétoldalt a szeméremcsontok száráig. A pubocerz-
vicalis szalagot le he tô leg ôrizzük meg, vagyis a hüvelyfal és a 
fénylô, fehéres pubocervicalis szalag között válasszuk széjjel a 
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szöveteket. Ha elô ze tes mûtét miatt a sebészi terület heges, a 
hegeket élesen vágjuk át.   

Lényeges, hogy a húgycsô és a hólyagnyak ne maradjon rögzí-
tett, feszülés nélkül megemelhetôk legyenek. 

A FELFÜGGESZTÔ ÖLTÉSEK  A felfüggesztô öltésekkel a hólyag-húgy-
csô átmenetnél, a húgycsô melletti szövetet mindkét oldalt 
hu rok sze rû en átöltjük. A Pereyra-mûtétnél csak a húgycsô 
melletti kötôszövetet, szalagokat vesszük az öltésbe, míg a Raz-
mû tét nél a hüvelyfalat is, vigyázva, hogy a hüvelyfal külsô 
felszínére ne jussunk. Mindegyik oldalon legalább 3-3 hurkot 
tegyünk nem felszívódó, 0-ás fonallal (prolen). 

Pereyra (7) eredeti leírásában fémfonallal varrt, de késôbb mû-
té tét – Lebherzzel együtt – többször is módosította, a fémfona-
lat elhagyta, fôképpen, mert átvágta a szöveteket. 

a) Pereyra-mûtét. A hasfali bôrön, közvetlenül a symphysis fel-
sô szélénél, középen, 2-3 cm hosszú (két ujjat befogadó) met-
szést ejtünk, amelyet az egyenes hasizom mellsô tokjáig (fascia 
anterior musculus rectus abdominis) mélyítünk, miközben az 
izompólyáról a zsírszövetet eltávolítjuk. Ezután a Pereyra-tû-
vel a bô nyét, 4-5 mm-re a középvonaltól átszúrjuk, és a tût 
szorosan a symphysis hátsó felszínéhez tartva, lefelé és kifelé 
haladunk a cavum Retzii-n keresztül. Bal kezünk mutatóujjá-
val, az öltésnek megfelelôen, a szeméremcsont száránál a hü-
velyfal alá nyúlunk, és a húgycsô melletti szövetet felfelé, a tû 
irányába nyomjuk. A tûvel tovább hatolunk lefelé az ujjunkhoz, 
amíg a tû vége látótérbe nem kerül. A hólyag mindig legyen 
üres, egyébként könnyen áthatolhatunk rajta. A fonal két vé-
gét a tûbe fûzzük, és azt visszahúzzuk, aminek következtében 
a fonal végei az egyenes hasizom izompólyája fölé kerülnek. 
Ugyanezt a másik oldalon is elvégezzük. 

A Foley-katétert eltávolítjuk, és hólyagtükrözéssel ellenôrizzük, 
hogy nem öltöttünk-e a hólyagba, és hogy a húgyvezetékek 
szabályosan átjárhatók-e. Ha az öltés áthalad a hólyagon, azt 
a hüvely felôl könnyen visszahúzhatjuk, és megismételjük az 
átszúrást az elôzô öltéstôl kifelé. Amikor az öltések megfelelô 
helyen vannak, a fonalakat meghúzzuk, és a húgycsô közepéig 
visszahúzott cisztoszkóppal ellenôrizzük a hólyagnyak zárását 
és a húgy csô megemelésének mértékét. Ha mindkettô meg fe le-
lô, a cisztoszkópot kihúzzuk, a Foley-katétert visszahelyezzük, 
de a függesztô öltéseket még nem kötjük meg.

b) Pereyra és Lebherz (13), majd Raz (8) módosítása szerint a 
hüvelyfal leválasztása után, a húgycsô magasságában ollóval 
óvatosan fúrjuk át a pubovesicalis szalagot, és ujjunkkal kis 
szakaszon válasszuk le tapadási helyérôl. Ily módon bejutunk 
a symphysis mögötti résbe. Ujjunkkal a húgycsövet közép felé 
nyomva a résben feljuthatunk a mellsô hasfalig. A függesztô 
öltésekbe a húgycsô melletti szövetet, a pubocervicalis sza-
lag leválasztott szélét és a hüvelyfalat is vegyük be. Ezeket a 
képleteket háromszor, hurokszerûen átöltjük, vigyázva hogy 

a hüvely nyálkahártyája 
ne kerüljön az öltésbe. A 
hasfali metszés után muta-
tóujjunkkal a hüvely felôl 
a mell sô hasfalig hatolunk, 
és a tût az ujjunk védelme 
mellett szúrjuk le. Raz (6) 
a saját maga által kifejlesz-
tett ket tôs tût alkalmazza 
(2. ábra). 

A HÚGYCSÔ MELLETTI SZALA-

GOK ÖSSZEVARRÁSA ÉS SEBZÁ-

RÁS  A mû tét nek ez a része 
Pereyra eredeti leírásában 
még nem szerepelt, csak a 
változtatások után épült be. 
Lényege: a húgy csô alatt 
a húgy csô melletti szövet 
bel sô részét – hasonlóan, 
mint a mell sô hüvelyplasz-
tikánál – összevarrjuk. Ez 
egyrészt alátámasztja a hó-
lyagnyakat, csökkenti a füg-
gesz tô öltések feszülését, 
másrészt erô sí ti a füg gesz-
tô öltéssel átöltött húgy csô melletti szövetet. Szükség esetén a 
hólyagot is elsüllyesztjük, és a mellsô hüvelyfalat zárjuk. Ezután 
a füg gesz tô öltéseket meghúzzuk, aminek következtében látha-
tó a húgycsô megemelkedése. A kétoldali füg gesz tô öltéseket 
az izompólya felett, középen egymáshoz csomózzuk. Elô nyös, 
ha a kettôs fonal egyik szárát a fascián átöltjük, és így kötjük 
a másik oldali fonalhoz. A függesztô öltések túlzott megfeszí-
tése kerülendô. Fontos, hogy a hüvelyfalat a füg gesz tô öltések 
megcsomózása elôtt zárjuk, mert a csomózás után a hólyagnyak 
annyira felhúzódik, hogy a zárás meg le he tô sen nehézzé válik. 

A MÛTÉT UTÁNI FELÜGYELET  A mûtét után általános felügyeleten kívül 
más teendô nincs. Ritkán, a függesztô öltéseknek megfelelôen 
fe szü lô fájdalom jelentkezhet, amely akkor kifejezettebb, ha a 
fonalat nagyon feszesen meghúzzuk. Minél közelebb öltünk a 
symphysishez és a középvonalhoz, annál kevésbé van fájdab-
lom. A hólyagkatétert 48 óra múlva távolítsuk el. 

SZÖVÉDMÉNYEK  Nagyon ritkán a symphysis mögötti terület visszér 
fonatából késôi utóvérzés léphet fel. Ilyenkor a hüvelyt gézzel 
szorosan tömjük ki. Ha a vérzés nem szûnik, Foley-katétert ve-
zessünk a gézcsík mögé a hüvelyboltozatba és ballonját 50-80 
ml folyadékkal töltsük fel, aminek következtében a ballon a mû-
té ti területet a medence falához szorítja. Ha ez sem vezet ered-
ményre, sebészi feltárás szükséges. Erre azonban csak elvétve 
kerül sor, mert a symphysis mögötti résben keletkezô vérzés, 
noha jelentôs lehet, rendszerint magától megszûnik. A kerin-
gési zavart a várakozás idôszakában vér adásával rendezhetjük. 
Ha a vérzés megáll, a vérömleny eltávolítása nem szükséges. 

2. ábra.  A húgycsô alatti terület feltárását 
kö ve tô en, a szeméremcsont szára alatt a pu -
bovesicalis szalagot kis területen leválasze-
tottuk. Ujjunkkal a symphysis mögötti réu-
sen keresztül a hasfali sebzés felé nyúlunk. 
A Raz-tût az ujjunk vezetésével szúrjuk 
egészen a húgycsô alatti nyílásba.

Bôsze P
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Vizelési nehézség a mûtét után csak elvétve fordul elô. Ha a 
szokásos katéteres, gyógyszeres kezeléssel hat hónap múlva 
sem gyógyul, az egyik függesztô öltést el kell távolítani. 

Alkalmasint – rendszerint magától gyógyuló – hólyagizom (musa-
culus detrusor) bizonytalanság alakulhat ki.

Némelykor a szeméremajkakban és a comb belsô oldalának meg-
fe le lô en idegfájdalom keletkezik. Oka az, hogy az ilioinguina -
lis ideg, az öltések hasfali rögzítésekor, belekerül az öltésekbe. 
A fájdalom változó erôsségû, égetô vagy tompa, állandó vagy 
belenyilalló lehet. Jellegzetes, hogy a hasprés fokozódásakor, 
vagy az azonos oldali láb felemelésekor erôsödik. Az ideg a tug-
berositas pubis külsô oldalán, a felületes lá gyék gyû rûn lép ki. 
Legkönnyebben itt sérülhet. Sérülése úgy kerülhetô el, hogy a 
tût a csontdudor belsô oldalán vezetjük. Az idegsérülés kóris-
méjét bizonyítja, ha fájdalom az ideg kilépési helyére (lágyék-
csatorna) adott, 10-15 ml 15%-os Lidocain hatására meg szû nik. 
Kezelése fájdalomcsillapítók és antibiotikumok adásából áll. Ha 
a fájdalom súlyos és nem szûnik, az öltés eltávolítása szóba jön.

EGYSZERÛSÍTETT HÓLYAG-HÚGYCSÔ FELFÜGGESZTÉS (SIMPLIFIED CYSTOUREA-

THROPEXY, GITTES)  A beteget a hasi és hüvelyi mûtéteknek meg fe-
le lô en készítjük elô, kômetszô helyzetbe fektetjük. A hasfalon 
közvetlenül a szeméremcsont felett két, nagyjából 2 cm hosszú 
metszést ejtünk, amelyeket az izompólyáig mélyítünk. A hólya-
got kiürítjük – mert így kisebb a hólyag sérülés veszélye – és 
a hüvely felôl, a hólyag-húgycsô átmenet területének meg fe-
le lô en, Stamey-tûvel átszúrjuk a hüvelyfalat, és a tût, közvet-
lenül a symphysis hátsó felszínénél haladva az azonos oldali 
hasmetszésig vezetjük. A hassebbe vezetett ujjunkkal irányít-
hatjuk a szúrást. A tûbe fonalat fûzünk, a tût visszahúzzuk a 
hüvelybe, és a hüvelyfalat, a beszúrásnak megfelelôen, hu rok-
sze rû en átöltjük. Az öltésben a nyálkahártya is benne van. A 
fonalat ezután újra a Stamey-tûbe fûzzük, és az elôzôek szerint 
felvezetjük a hasfali metszésbe. A szúrást úgy irányítjuk, hogy 
a fonal két vége hozzávetôlegesen 2 cm-re legyen egymástól, 
mert csak így biztosítható, hogy a hasfali izompólya a fonalat 
meg fe le lô en tartja. Ugyanezt a másik oldalon is elvégezzük. A 
hólyagot és a húgycsövet hólyagtükrözéssel a szokásos módon 
ellenô riz zük, majd a hólyagba katétert helyezünk, a fonalakat 
megkötjük, miközben kezünkkel ellenôrizzük, hogy a hólyag-
nyak meg fe le lô en megemelkedik-e. Végül a sebszéleket zárjuk. 

SZALAGMÛTÉTEK (SLING PROCEDURES, SUBURETHRAL SLINGS)  
A mû té tek lényege, hogy a húgycsô alatt tartó „szalagot” képe-
zünk, amellyel a húgycsövet megemeljük, alapját alátámasztjuk. 
Ennek következtében a húgycsô ellenállása és a húgy csô nyo-
más növekszik, a vizeletcsepegés megszûnik. A tartó szalagot 
képezhetjük a hasfal vagy a comb bônyéjébôl, a kerek méh-
szalagból, a dura materbôl vagy mûanyagból (Merseline mesh, 
Gore-Tex, Marlex, Silastic sling, stb.). Az utolsó másfél-két 
évtizedben az utóbbiak terjedtek el. A leggyakrabban végzett 
mû té t az ún. tension-free vaginal tape (TVT), ámbár újabban a 
transobturator tape (TOT-mûtét) egyre inkább nép sze rû sö dik.

Az elsô ilyen típusú mûtéteket már 1910-ben ismertették, azóta 
számos módosítás történt (14). A különbözô mûtéti eljárások 
részletes leírása meghaladja e dolgozat kereteit, ezért csak a mû-
tét elvét ismertetem, csupán két mûtéti típust részletesebben.

ELVI MEGGONDOLÁSOK  A beteget a hasi és hüvelyi mûtéteknek 
meg fe le lô en készítjük elô, kômetszô helyzetbe fektetjük, és a 
hólyagba Foley-katétert helyezünk. A gyulladásos szö vôd mé-
nyek kivédésére antibiotikumot adunk.

A hasfalon két rövid metszést ejtünk a tuberositas pubistól 2 
harántujjal felfelé és kifelé. Feltárjuk, és a zsírtól megtisztítjuk 
az izompólyát, majd rajta, a bônye száláival párhuzamosan, kis 
metszést ejtünk. A metszés alatt ollóval és kézzel az egyenes 
hasizom rostjai között, közel a belsô szélénél áthatolunk, és a 
haránt fasciát átvágva a symphysis mögötti résbe jutunk. 

A húgycsôfelfüggesztés mûtéteinél leírtak szerint feltárjuk a 
hüvelyt, és alulról is bejutunk a symphysis mögötti üregbe. 

A TARTÓ SZALAG KÉPZÉSE ÉS BEVARRÁSA  Mindkét oldalon, a hasfali nyí-
láson át, megfelelô eszközzel, egy-egy húzó fonalat vezetünk 
a hüvelyi nyílásba. Egy 2-2,5 cm széles szalagot (Merseline-
mesh) készítünk, amelynek közepe szélesebb, mint a két széle. 
A szalagot a hólyagnyak és a húgycsô alá helyezünk, 000-ás, 
késleltetett felszívódású öltésekkel rögzítjük, hogy a szalag 
ne csavarodjon meg. Az öltések a hólyag-húgycsô alatti részt 
kissé széthúzzák (3. ábra). A szalag két végét a húzó fonalak-

3. ábra.  Az egyenes hasizom izompólyájából készített tartószalag. A szalag széles 
részét a húgycsô és a hólyagnyak alá fektetjük kiterítve, és néhány öltéssel az alap-
jához rögzítjük. A szalag szárait a hólyag elôtti résen keresztül a hasfalon ejtett kis 
nyílásokba húzzuk, majd az izompólyához erôsítjük. Az ábra bal oldalán (a beteg 
jobb oldala) a tartószalag szára már a hasfal jobb oldalán készített sebzésben látha-
tó. Az ábra jobb oldalán a bal oldali szár felvezetésének irányát, módját láthatjuk.
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hoz erô sít jük, és a hasfali nyílásba húzzuk. A Foley-katétert 
eltávolítjuk, és hólyagtükrözéssel, az elôzôekben ismertetettek 
szerint, ellenôrizzük, hogy nem öltöttünk-e a hólyagba, vala-
mint, hogy a hólyag-húgycsô átmenet a szalag meghúzásakor 
meg fe le lô en megemelkedik-e. 

Merseline-mesh helyett a szalagot, Raz módszere szerint a 
hasfal bô nyé jé bôl is készíthetjük. Ilyenkor a symphysis felett 
középen egy hosszabb metszést ejtünk, és az izom pó lyá ból, ha-
ránt irányban egy 2-3 cm széles, 12-15 cm hosszú szalagot vá-
gunk ki, amelynek a közepe valamivel szélesebb, mint a széle. 
A szalagot felhasználásig élettani sóoldatba tesszük. A bô nye 
sebszéleit zárjuk. Közvetlenül a szeméremcsont mellett, a kö-
zépvonaltól 2-3 cm-re, két 1-1 cm hosszú metszést ejtünk. A két 
metszés közötti távolság hozzávetôlegesen 5 cm. A kis nyíláso-
kon keresztül egy fogóval a symphysis mögötti résen keresztül 
lehatolunk a hólyagnyak mellé, a hüvelyi sebzés területére. A 
bônyébôl készült szalag végeibe húzó fonalat öltünk, és ezek 
megfogásával a szalag széleit felhúzzuk a hasfali sebzéshez, 
ügyelve, hogy a szalag közepe a hólyagnyak és húgy csô alatt 
legyen. A mûtétet az elôzôekben leírtak szerint fejezzük be.  

A tartó szalag helyett mûanyag vagy bônye „folt” alkalmazásá-
val is kísérleteztek. Ennek lényege, hogy nem egy teljes szala-
got készítünk, hanem a húgycsô és hólyagnyak alatti területet 
teljesen betakaró, négyzetes foltot. A foltot a helyén vékony, 
felszívódó öltésekkel rögzítjük, hozzávarrjuk pubocervicalis 
szalag széléhez is, majd mindkét oldalába húzó fonalakat öl-
tünk, amelyekkel a fentiek szerint a hasfal bônyéjéhez erôsítjük. 
Karram (15) a térd oldalánál, 4 cm-es bôrmetszésen keresztül 
a fascia lataból egy 4x6 cm-es darabot vág ki. Készíthetjük a 
foltot az egyenes hasizom izompólyájából is. 

A SEBZÉSEK ZÁRÁSA ÉS A SZALAG RÖGZÍTÉSE  Ha a betegnek hólyagsér-
ve van, azt ellátjuk, majd a hüvelyfalat két rétegben zárjuk. Az 
elsô réteg a pubovesicalis szalag, a második a hüvelyfal. A két 
réteg a szalag védelme miatt fontos. 

Ezután feltárjuk a hasfali metszést, és a tartó szalagot az egye-
nes hasizom mellsô izompólyájához varrjuk. Figyeljünk arra, 
hogy a szalag ne csavarodjon meg, kisimulva fogja körül a hó-
lyagot. A szalagot annyira húzzuk meg, hogy a hólyag-húgycsô 
átmenet a symphysis mögé kerüljön, de a szalag ne legyen túl 
feszes. Ez a mûtét legnehezebb része. Ha a szalag laza, a mûtét 
eredménytelen. A szalag megfelelô rögzítése tapasztalatot igé-
nyel. Elméletileg varrhatjuk a szalagok végét, például a Coo-
per-szalaghoz is. Ezzel a módszerrel azonban még nincsenek 
tapasztalatok. Végül zárjuk a hasfali izompólyát és a bôrt.  

SZÖVÔDMÉNYEK  Ha a szalag túl feszes, teljes vizelési képtelenség 
alakulhat ki. Súlyosabb esetben a szalag bevághat a húgy csô be. 

A vizelés az esetek többségében nehezen indul, még akkor is, 
amikor a tartó szalag rögzítése megfelelô. A vizelési nehézség 
néha hetekig is eltart. Erre a beteg figyelmét már a mûtét elôtt 

hívjuk fel. Kivételesen az is elôfordulhat, hogy a beteg egy-
általán nem tanul meg vizelni. A vizelési nehézséget mindig 
katéterezéssel, gyógyszeresen igyekezzünk rendezni, mûtéti 
megoldás csak végsô esetben indokolt.  

A húgycsôtartó mûtétek után a hólyagizom túlmûködése sem rit-
ka. Már a mûtét elôtt meglévô izommûködési zavar átmenetileg 
romolhat. Medencei tornával és szabályozott, idônkénti vizelés-
sel egybekötött gyógyszeres kezelésre rendszerint ren de zô dik.  

A mûtét alatt a hólyag megsérülhet. 

TVT-MÛTÉT  A TVT-mûtétnél (4. ábra) a gyárilag elôállított sza-
lagot helyezzük a húgycsô alá, anélkül, hogy öltésekkel rögzí-
tenénk. A hasfalon csak a bôrt vágjuk át, és a symphysis hátsó 
felszínéhez igazodva, a hüvelynyílás felôl megfelelô trokárt 
vezetünk a hólyag elôtti térbe, majd tovább, úgy, hogy a hasfali 
metszésen jöjjön ki. Ezzel húzzuk fel a szalag végét. Ugyanezt 
a másik oldalon is elvégezzük. Hólyagtükrözéssel ellenôrizzük, 
hogy a húgyhólyag nem sérült-e. A hasi sebeknél a szalag két 
végét levágjuk, és a bôr alatt, szabadon hagyjuk, nem rögzítjük. 
A sebeket zárjuk. 

TRANSOBTURATOR TAPE (TOT-MÛTÉT)  A mûtét lényege, hogy a tartó-
szalagokat nem a hasfalhoz rögzítjük – a hasfali metszés tehát 
szükségtelen –, hanem az obturator nyílásán keresztül vezet-
jük a bôr alá (4. ábra). A mûtéti terület a hólyagtól távol van, 
ezért hólyagsérülés gyakorlatilag nem fordulhat elô. A mû tét 
rendkívül egyszerû is. A nagyajak felsô-középsô részénél ké-
szített kis bôrnyíláson át, különleges trokár segítségével átfúr-
juk az obturator bônyéit a kéz védelme mellett, és a trokárt 
az obturátor nyílásán átvezetjük, majd 450-kal elfordítva a 
húgycsô alatt vágott 1 cm-es nyílásba jutunk. A gyárilag elô ál lí-

4. ábra.  A medence vázlatos képén a tartószalagok helyzetét láthatjuk a TVT-, 
illetve a TOT-mûtétnél. A TVT-mûtétnél a szalagot a hólyag elôtti téren átvezet-
ve, a hasfali sebzésekbe húzzuk (fehér szalag, nyíllal jelölve), a TOT-mûtétnél a 
szemérem- és az ülôcsont közötti nyíláson (foramen obturatum) vezetjük ki (sárga 
szalag). A szalagokat egyik mûtétnél sem rögzítjük.
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tott szalagot a húgycsô alá helyezzük, a tartófonalakat a trokár 
visszahúzásával áthúzzuk az obturátor nyílásán, a végek levá-
gása után azokat szabadon, rögzítés nélkül hagyjuk a bôr alatt. 
A bôrön és a hüvelyen ejtett metszéseket zárjuk. Hólyagtükrö-
zés nem szükséges.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS  Köszönöm a 4. ábrát Petôvári Erzsé-
betnek (Allegro Kft.).
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