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BEVEZETÉS  A címben feltett kérdést – melyiket válasszam? – rész-
ben saját tapasztalat, részben az irodalmi adatok rendszerezett 
elemzésével válaszolhatjuk meg, mindenkor némi fenntartással. 
A véletlen beválasztásos vizsgálatok a mûtétek világában sokkal 
nehezebben végezhetôk, mint a gyógyszeres kezeléseknél. Nem-
csak, mert nincs két egyforma mûtét, de egyazon sebész ugyan-
azt a mûtétet idôrôl-idôre másként végezheti, végzi. Az anatómia 
és a mûtéti részletek is igen-igen sokfélék lehetnek, alkalmasint 
olyan mértékben, hogy minden összehasonlítás a tanulmányozni 
kívánt mûtétek között óhatatlanul buktatót rejt magában. A vizs-
gálatok eredményeit a célpontok fogalmának meghatározása 
– mit tekintünk gyógyulásnak, mikor beszélünk javulásról stb. – 
is lényegesen befolyásolják. Például: a húgyúti nyomásvizsgá-
latoknál a választott határérték szerint akár 10% eltérés is lehet 
az eredményekben (1), nem beszélve a betegek ítéletalkotásáról: 
egyesek nyilvánvaló vizelési zavarokat is gyógyulásként élnek 
meg, és fordítva. Mindez nem jelenti, hogy az irodalmi adatok 
nem ér té kel he tôk, csupán csak arra utal, hogy néhány százalékos 
eltérés két vizsgált csoport között egyáltalán nem biztos, hogy 
valóban különbség, még akkor sem, ha statisztikailag szignifi-
káns. A józan íté lô ké pes ség a legfontosabb. A mûtô orvosok saját 
tapasztalata ítéletalkotásuk szerves része, nemegyszer legalább 
annyira befolyásolja nézeteik kialakítását, mint a legjobban meg-
tervezett tanulmányok. A tapasztalás azonban csalóka, ha a saját 
kezelési eredményeik tényszerû értékelése nem áll mögötte. Az 
alábbi irodalmi áttekintést, véleményezéseket az olvasó a fenti 
gondolatok szem elôtt tartásával értékelje, fogadja. 

A vizeletcsepegés miatt végzett mûtétek mértékérôl, számá-
ról nehéz képet alkotni, Waetjen és munkatársainak (2) adatai 
mindenesetre érdekesek. Az Egyesült Államokban, 1998-ban 
hoz zá ve tô le ge sen 135 000 bennfekvéses mûtétet végeztek vize-
letcsepegés miatt, 70%-ban más nôgyógyászati mûtéttel együtt. 
A mû té tek valódi száma ennél minden bizonnyal sokkal több, 

mert a járóbeteg sebészi beavatkozások ebben a kórképben nem 
is olyan ritkák. A vizeletcsepegés miatti mûtéteket az utolsó 10 
évben lényegesen (45%-kal) gyakrabban végzik, mint koráb-
ban. A szö vôd mé nyek aránya 18%, a mûtéti halálozás 0,01% 
volt. A mell sô hüvelyplasztika volt a második leggyakrabban 
végzett mû tét, ami azt mutatja, hogy a betegek és az orvosok is 
szívesen választják az egyszerûbb, kisebb beavatkozást.

A MÛTÉTEK EREDMÉNYEI ÉS SZÖVÔDMÉNYEI   

A SZALAGMÛTÉTEK  A szalagmûtét (sling procedures vagy subuz-
rethral slings) ma is az érdeklôdés középpontjában áll, noha a 
vizeletcsepegés egyik legrégebbi módszere. Lényege: a szalag 
szélesebb részét a húgycsô alá helyezzük, és a szalag száraival 
valahova rögzítjük. Az eljárás az 1800-as évek óta ismert, sok-
sok módosítással. Kezdetben testazonos (izompólyából kivá-
gott) szalagokat alkalmaztak, majd nagyon sokféle mû anyag 
szalaggal tettek erôfeszítéseket, újabban pedig a prolipropilén 
(TVT, TOT) szalagok terjedtek el.

AZ IZOMPÓLYÁKBÓL/HÜVELYFALBÓL KÉSZÜLT SZALAGOK (PUBOVAGINAL SLINGS) 
Az ismertetett módszereknek se szeri, se száma, és irodalmuk 
bô sé ges. A legnépszerûbbek az egyenes hasizom bônyéjébôl 
(rectus fascia), a széles combpólyából (fascia lata) és a mellsô 
hüvelyfalból készített szalagok voltak, ezek közül néhányat 
ma is alkalmaznak. A szalagokat rendre a mûtét alatt vágták ki, 
ami idôt vett igénybe és a betegeket megterhelte.

Az izompólyákból stb. kialakított szalagokkal végzett mûtétek 
eredményeinek elemzése meglehetôsen bizonytalan, inkább az 
összehasonlító tanulmányok értékelhetôk. Rodrigues és mun-
katársai (3) az izompólyaszalagokat jobbnak ítélték, mint a 
hüvelyfalból kialakítottakat: az elsô csoportban a betegek 70, 
a másodikban 61%-a gyógyult. Egy-egy vizsgálatsorozatról 
más dolgozatokban is olvashatunk, de az eredmények átfogó 
véleményezése ezek alapján sem lehetséges. A korábbi közle-
mények 89-99%-os sikerrôl számoltak be, ezek az eredmények 
azonban fel te he tô en túlértékeltek (1).

A mûtétek leggyakoribb szövôdménye a mûtét utáni vizelési 
nehézség, amely különösen a kifeszített szalagoknál volt gya-
kori. Ez a megfigyelés vezetett a feszülésmentes szalagmûtétek 
bevezetéséhez. Sok beteg egyáltalán nem tudott vizelni, állandó 
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önkatéterezésre szorult, máskor a szalag oldására, átvágására 
kényszerültek. Saját szövetbôl készült szalagoknál a szö vôd mé-
nyek ritkábbak voltak, mint a mûanyag szalagokkal végzett mû-
té tek nél; az utóbbiaknál a kimaródások sok nehézséget okoztak. 

TVT- ÉS TOT-MÛTÉT  Ezek értékét az elmúlt években kiterjedten ta-
nulmányozták, 2004-ben például több mint 150 közlemény fog-
lalkozott ezzel a kérdéssel. A szerzôk többsége az ún. tension-
free vaginal tape (TVT) mûtétek eredményeit elemezte. 

1. A TVT- és TOT-mûtétek hatékonysága   
A TVT-mûtétek hozzávetôlegesen 80-85%-ban szüntetik meg 
a vizeletcsepegést, de 90%-ot meghaladó gyógyulási arányról 
is olvashatunk (4). Az adatok valamelyest szórnak, nyilván a 
kezelt betegcsoportok szerint is. Messzemenôen nem mindegy, 
hogy tisztán nyomásfokozódásos (haspréses, stressz) vagy ke-
vert formájú vizeletcsepegés miatt végezzük a mûtétet, illet-
ve, hogy a nemi szervek egyidejûleg lesüllyedtek-e és milyen 
mértékben, továbbá, hogy végeztek-e korábban már mû té tet a 
vizelettartási elégtelenség miatt stb. Összegezve megállapítható, 
hogy a TVT-mûtét mindegyik esetben hatásos, a betegek leg-
alább 70%-a szárazzá válik. Az eredmények némileg a követési 
idô függvényében is különböznek: a mûtét után eltelt idô hosz-
szával párhuzamosan a kiújulások is gyakoribbak. Az életkor 
kevéssé befolyásolja a mûtét sikerét, idôsebbek is jól ke zel he tôk. 
A nyomásmérési vizsgálatok szerint a húgycsô alá behelyezett 
szalagok a vizelettartás és ürítés folyamatát lényegében nem 
változtatják meg. Azok pontos elhelyezkedése, noha a hólyag-
nyak megemelését befolyásolja, a mûtét sikerére nincs hatással. 

A TOT-mûtétekkel hasonló eredmények érhetôk el, a gyó-
gyu lá si arányt a szerzôk 83-90%-ban adják meg (5-6). Az ún. 
SPARC- (suprapubic arc sling) mûtét – amely a TVT-tôl csak 
a trokár beszúrásának irányában különbözik – szintén ugyan-
olyan hatékony, mint a TVT-mûtét.

A szalagmûtétek 15-30%-a azonban sikertelen, a javallatok 
pontosabb körvonalazása tehát nagyon is kívánatos. A többek 
között a VLPP (valsalva leak point pressure) MUCP (mean 
urethral closure pressure) elôrejelzô értékét tanulmányozták, 
és megállapították, hogy a mûtét sikeresebb, amikor a VLPP 
mû tét elôt ti értéke <60 cmH2O, mint amikor több (7), illetve, 
ha a MUCP értéke 20 fölött van (8-9). A mûtéti eredmények a 
vizeletcsepegés mértékével is egyenes arányban állnak: keve-
sebb beteg válik teljesen szárazzá, ha az akaratlan vizeletvesz-
tés nagy mér té kû. Hasonlóan, a vizeletcsepegés kevert formái-
nál is szerényebbek a TVT-mûtétek eredményei; a késztetéses 
vizeletcsepegés társulása kedvezôtlen. 

2. Összehasonlító tanulmányok   
Ward és munkatársai (10) több központú, elôretekintô, vélet-
len beválasztásos vizsgálatban a TVT-mûtét és a Burch-mûtét 
hatásosságát vetették össze 344 beteg vizsgálata alapján. Két 
évvel a kezelés után a TVT-mûtétet 63%-ban, a Burch-mûtétet 
51%-ban értékelték eredményesnek. Jóllehet, a TVT-mûtétet 

hatásosabbnak tartják, az eredmények egyik csoportban sem 
igazán jók. A tanulmányt többen is bírálták.   

A TVT-mûtét és a laparoscopos felfüggesztés eredményeinek 
összehasonlításáról is több tanulmány számolt be: Valpas és 
munkatársai (11) véletlen beválasztásos vizsgálatot végeztek, és 
egyéves követés után a TVT-mûtétet 86%-ban, a hastükrözéses 
hálóbeültetést 57%-ban ítélték ki elé gí tô nek. Paraiso és munka-
társai (12) hasonló vizsgálatról számoltak be, és megállapították, 
hogy a vizeletcsepegés a TVT-mûtét után lényegesen ritkábban 
(3,2%) újult ki, mint a hastükrözéses csoportban (18,6%), ámbár 
a tünetek mindegyikben lényegesen enyhültek. Fenntartásokat 
ezekkel a tanulmányokkal szemben is megfogalmaztak.

Tseng és munkatársai (13) valamint Dietz és munkatársai (14) 
a TVT-mûtéteket a SPARC-mûtéthez viszonyították, lényeges 
különbséget – a várakozásnak megfelelôen – nem találtak. 

3. A nemi szervi sérvek, süllyedések és a TVT-TOT mûtétek   
A nemi szervek süllyedésével társult rejtett vizeletcsepegésnél, 
a POP-mûtét kiegészítéseként végzett TVT-mûtéteket az ún. 
endopelvic fascia plication (mellsô hüvelyplasztika) mûtétnél 
lényegesen jobbnak találták: az elôbbi 92%-ban, az utóbbi 56%-
ban oldotta meg a vizeletcsepegést (15). Meltomaa és munka-
társai (16) hüvelyfali sérveknél végeztek TVT-mûtétet, és a 
betegeket két csoportra osztották: az egyiknél a TVT-mûtétet 
hüvelyfali helyreállító mûtéttel is kiegészítették. A két beteg-
csoport meg fe le lô en összehasonlítható volt. Megállapították, 
hogy az egy ide jû leg végzett hüvelyfali mûtétek nem befolyá-
solták a TVT-mûtétek hatékonyságát: a csak TVT-vel mûtöttek 
92%-ánál szûnt meg a vizeletcsepegés, az együttes mûtét pedig 
87%-ban volt sikeres. Rafii és munkatársai (17) két hasonló és 
egy harmadik betegcsoport – hüvelyi méheltávolítás és TVT-
mû tét – kezelésének eredményeit értékelték: a vizelettartás 
zavarának megszûnését mindhárom csoportban 90%-ban érték 
el. A vizelés teljes rendezôdése – önkatéterezés stb. – tovább 
tartott, ha egyidejûleg hüvelyi mûtétet is végeztek.

4. A TOT-mûtét és a TVT-mûtét összehasonlítása   
A TOT- és a TVT-mûtét hatékonyságát is sokan vetették ösz-
sze: Mallier és munkatársai (18) a TOT-mûtétet 95%-ban, a 
TVT-mûtétet 91%-ban ítélték eredményesnek. DeTayrac és 
munkatársai (19) a TOT-mûtéttel 84%-os a TVT-vel 90%-os 
sikert értek el. Costa és munkatársai (5) elôretekintô, vélet-
len besorolásos tanulmányukban a TOT-mûtétet 95%-ban, a 
TVT-t 90%-ban ítélték hatásosnak. Az eredmények bizonyos 
mértékig ellentmondók, de megállapítható, hogy mindkét mû-
té ti módszer sikerrel alkalmazható, közöttük nem valószínû, 
hogy lényeges különbség van. A TOT-mûtét általában rövi-
debb idô (12-14 perc) alatt végezhetô, mint a TVT.   

5. Szövôdmények  
A szalagmûtétek közvetlen mûtéti szövôdményei viszonylag 
ritkák: az irodalmi adatok szerint TVT-mûtétnél a hólyag-, 
húgy csô sé rü lés 6-9%-ban, TOT-mûtétnél sokkal ritkábban, 
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fordulnak elô, különösen, ha az obturatort átszúró eszközt bent-
rôl indítjuk kifelé (20). A hólyagsérülések, ha a mûtétnél fel-
ismerjük, sebészileg és állandó katéter behelyezésével egy sze-
rû en megoldhatók. Hüvelyfali kimaródás 1-2%-ban keletkezik, 
a húgy csô kimaródása ritkábban. Tartós – 7 napnál hosszabb – 
katéterezésre a betegek 2-3%-ánál számíthatunk, a szalag ki lö-
kô dé se szokatlan. A mûtét alatti, utáni vérzés a TVT-mû tét nél 
nem gyakori, ámbár súlyosról, sôt végzetesrôl is adtak már hírt. 
A TOT-mû tét nél valamivel gyakoribb a vérzés, de könnyen el-
látható. Bélsérülés, átfúródás szintén elôfordult. Kismedencei 
gyulladásról egy-egy betegnél számoltak be.  

Nagyobb gondot okoz, hogy az eredményesen kezelt betegek 
7-20%-ában – fôképpen idôsebbeknél – késztetéses vizelettar-
tási zavar, illetve vizelési nehézség alakul ki, sokszor röviddel 
a mû tét után, jóllehet a betegek felénél ez magától rendezôdik. 
A vizelési zavar többségében tünetmentes, mérésekkel igazol-
ható. A vizelési nehézségnek két formája fordul elô: a beteg a 
hólyagját nem tudja teljesen kiüríteni (maradékvizelet), illetve 
a vizelet kiürítése nehezített. Ezek késôi következményeit még 
nem ismerjük; nem tudjuk, hogy a mûtötteknél, akiknek több-
sége tünetmentes, kialakul-e az évek múlásával a hólyagban, 
húgyvezetékben vagy vesékben maradandó károsodás. A be-
tegek szoros ellenôrzése, sokéves követése már csak ezért is 
lényeges. A kellemetlen és nem rendezôdô vizelési zavarok 
megoldására – különösen késztetéses vizeletcsepegésnél – a 
szalag meglazítása, átvágása gyakorta szükséges. A mûtét utá-
ni vizelési zavarok a TOT-mûtétnél ritkábbak (21).

A mûtött betegek nemi élete a mûtét után rendszerint javul 
– min de nek elôtt, mert megszûnik a vizeletcsepegés –, máskor 
viszont (hoz zá ve tô le ge sen 10-20%-ban) a nemi életben zavar 
keletkezik a sikeresen kezelteknél is. Az asszonyok közösü-
lési fájdalomról, érzéscsökkenésrôl stb. panaszkodnak, sokuk 
érdeklôdése lanyhul, kevésbé kívánják a kapcsolatot. A hím-
vesszô bevezetése a férjeknek/társaknak is fájdalmas lehet, sôt 
a beültetett szalag karcolást is okozhat. Yeni és munkatársai 
(22) összehasonlító vizsgálataik alapján arra következtettek, 
hogy a TVT csökkenti a nemi szervek kéjérzését, a hüvely re-
dô zô dé sét, nedvesedését és ezáltal a kielégülést. Ha a szalag 
hüvelyfali kimaródást okoz, a közösülés mindkét félnek fájdal-
mas lehet. Lelki tényezôk is óhatatlanul befolyásolják a mû töt-
tek nemi kapcsolatát: félelem a vizeletcsepegés kiújulásától, a 
nemi szervek sérüléstôl, a „kárt okozok a társamnak” gondol-
kodás mind, mind jelentôs. 

HÚGYCSÔRÖGZÍTÉSI MÛTÉTEK   

BURCH-MÛTÉT  A Burch-mûtét, vagyis a mellsô hüvelyfal és a 
húgy csô melletti kötôszövet felhúzása, felvarrása az ileopectine-
ealis vonalhoz, évtizedeken keresztül a vizeletcsepegés sebészi 
kezelésének alapja volt. Az irodalma meglehetôsen bô sé ges: 
Alcalay és munkatársainak (23) vizsgálata szerint a mû té tet 
követô két évvel a mûtöttek 88%-ában megszûnt a vizeletcse-
pegés, ez az arány 12 évvel a mûtét után azonban már csak 69% 
volt. Legutóbb a Cochrane-könyvtár (24) jelentette meg koráb-

bi átfogó összefoglaló értékelésének naprakésszé tett változatát 
(Cochrane review). A tanulmány 33 klinikai vizsgálat, hoz zá ve-
tô le ge sen 2400 beteg adatait elemzi, s megállapítja, hogy a has 
megnyitásával végzett (ún. nyitott Burch-mû tét) 69-88%-ban 
eredményesen gyógyítja a vizeletcsepegést. A hastükrözéssel 
végzett Burch-mûtétek eredményei szerényebbek, mint a has-
met szés sel végzettek, ámbár az irodalmi adatok ellenmondók 
(25-26). A laparoscopos mûtétek elônye a gyorsabb felépülés, 
de a mûtét lassabban végezhetô a nyitott mû té tek kel összevet-
ve, és talán nem is annyira biztonságos.  

A Burch-mûtétek hatékonyságát az alkalmazott varróanyagok 
fajtája jelentôsen befolyásolja, amit az eredmények összeha-
sonlításánál lényeges szem elôtt tartani (25). A Cochrane-fel-
mé rés bôl (24) az is kiderül, hogy Burch-mûtéteket sem végez-
ték egységesen – elsôsorban a hastükrözéses módszerek voltak 
sokfélék –, és különbözô varróanyagokat használtak.     

Enyhe fokú (elsô fokozatú) hólyagsérv a Burch-mûtéttel hely-
reállítható, mellsô hüvelyplasztika nem szükséges. Jelentôsebb 
(2-3. fokozatú) hólyag-hüvelyfal süllyedés ezzel a mûtéttel 
nem oldható meg.  

A Burch-mûtétek szövôdményei nagyjából arányban állnak a 
másfajta mûtétekével: vizelési nehézség kb. 10%-ban, újonnan 
kialakult késztetéses vizeletcsepegés – hólyagfal túlmûködés – 
15-18%-ban fordul elô. A nemi szervek süllyedése, különösen 
a végbélsérv (rectocele) és a Douglas-sérv (enterocele) gyako-
ribb (11-18%), mint a mellsô hüvelyplasztikánál vagy a sza lag-
mû té tek nél. Közösülési zavar is 10-18%-ban alakul ki, el sô sor-
ban akiknél hüvelyfali sérv képzôdik.  

MMK- (MARSHALL-MARCHETTI-KRANTZ) MÛTÉT  Az MMK-mûtét az utób-
bi idôben háttérbe szorult: nemcsak, mert sokkal bonyolul-
tabb, mint a szalagmûtétek, hanem jellegzetes szövôdménye, 
az osteitis pubis miatt is, amely 2-3%-ban alakul ki. Vizelési 
zavar a mû tét után 10-12%-ban lép fel. Jóllehet, az irodalmi 
adatok ellentmondóak (27), az MMK-mûtét eredményei 1-5 
évvel a mû tét után ked ve zôt le neb bek, mint a Burch-mûtété 
(28). A módszernek ennek ellenére vannak hívei: Magatti és 
munkatársai (29) az MMK-mûtétet hatékonyabbnak találták 
a Burch-mû tét nél azoknál a haspréses vizeletcsepegésben 
szen ve dô asszonyoknál, akiknek húgycsöve kifejezetten el-
mozdult (hypermobility) és a húgy csô nyo más alacsony volt. 
Ezekben az esetekben a szalagmûtétek azonban sokkal sike-
resebbek, mint a húgy csô rög zí té ses beavatkozások, olyany-
nyira, hogy az alacsony húgy csô nyo más a Burch-mûtét leg je-
len tô sebb kockázati té nye zô je. Az MMK-mûtét értékét csak 
a szalagmûtétekkel összevetve határozhatjuk meg. Mainprize 
és Drutz (30) 56 tanulmány (hoz zá ve tô le ge sen 2700 beteg) 
metaelemzésének alapján az MMK-mûtétet 92%-ban ítél-
ték sikeresnek, ha elsô beavatkozásként végezték. Az arány 
15 évvel a mûtétet kö ve tô en már csak 75% volt. Sikertelen 
egyéb mûtétek után az MMK-mû tét tel az asszonyok 82%-a 
szárazzá vált.
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AZ OLDALSÓ HÜVELYLEVÁLÁS HELYREÁLLÍTÁSA (PARAVAGINAL REPAIR)  A mû-
tét valójában a Burch-mûtét változatának tekinthetô: az öltése-
ket nem közvetlenül a húgycsô melletti kötôszövetbe helyezzük, 
hanem kissé hátrébb és oldalt, ahol a mellsô hüvelyfal az arcus 
tendineushoz tapad (31). Az átöltött kötôszövetet, amely tulaje-
donképpen az arcus tendineusról levált mellsô hüvelyfal széle, 
visszavarrjuk az arcus tendineushoz. A mûtét értékélése szegé-
nyes irodalma miatt nehézkes, véletlen beválasztásos, összeha-
sonlító vizsgálatról is csak egyetlen tanulmány számolt be (32). 
A gyógyulási arányt a szerzôk 70-90%-osnak ítélik, a Burch-
mûtétet mindazonáltal eredményesebbnek tartják (32).

HÓLYAGNYAK-FELFÜGGESZTÉSI MÛTÉTEK (BLADDER NECK NEEDLE SUSPENM-

SION)  A Cochrane-könyvtár kilenc tanulmányt foglal össze, 
347 hólyagnyak-felfüggesztéssel kezelt beteg adatait részletezi 
(33). Összegezve megállapítja, hogy a vizelet visszatartásának 
zavara már egy évvel a mûtét után viszonylag sokszor újra elô-
for dul, ezek a mûtétek tehát igazán jó eredménnyel nem vé gez-
he tôk. A mûtétek szövôdményei is számottevôk. 

MELLSÔ HÜVELYFALI PLASZTIKA (COLPORRHAPHIA ANTERIOR)  Az ún. 
húgy csô re dô zést (urethra plicatio) több mint 100 éve kezdték 
alkalmazni a vizeletcsepegések sebészetében. A „kor sze rûbb” 
módszerek azonban háttérbe szorították, az utolsó másfél év-
tizedben pedig – Bergman és munkatársainak (34) vizsgálata 
óta – legtöbben már egyáltalán nem kezelik betegeiket ezzel az 
eljárással. A szerzôk a mellsô hüvelyplasztikát véletlen bevá-
lasztásos, összehasonlító vizsgálatok szerint csak 65%-ban vé-
leményezték ki elé gí tô nek egy évvel a mûtét után, ami szá mot-
te vô en elmaradt a más sebészi módszerekkel (Pereyra-mû tét 
72% és Burch-mûtét 91%) elért eredményektôl  (35). Hasonló 
következtetésre jutott Glazener és Cooper (36) is, akik az iro-
dalmi adatok rendszerezett egybevetése után úgy vélték, hogy 
mell sô hüvelyplasztika a haspréses vizeletcsepegést kevésbé 
eredményesen gyógyítja, mint a Burch-mûtét. Más irodalmi 
adatok szerint a betegek 64-89%-a válik szárazzá a mellsô hü-
velyplasztika után. Park és Miller (37) a Kelly-féle re dô zést 
az MMK-mûtéttel egyformán hatásosnak találták (gyógyulá-
si arány: 69, 66%); mindkettôt eredményesebbnek, mint a 
Pereyra-mûtétet.  

A mûtét módja nem sokat változott az elmúlt 100 évben, noha 
ilyen-olyan módosításokról többször is beszámoltak. A mûtét 
legtöbbet vitatott része az ún. húgycsôredôzés. Megválaszolat-
lan a kérdés, hogy valójában a hüvelyfallal vagy a hüvelyfal 
alatti bô nyé vel (fasciával) redôzik-e a húgycsövet. Sokan a 
fascia létezését is kétségbe vonták: „Vaginal fascia, a myth?”, 
(38). Europában Stoeckle módszere (Stoeckle-plicatio), az 
Egye sült Államokban a Kelly-féle redôzés (Kelly-plicatio) ter-
jedt el. Lényegi változást, elôrelépést  Nichols (39) munkássá-
ga eredményezett. Az egyes módszerek részleteire nem térhe-
tek ki, csupán néhány elvi szempontot, gyakorlati megoldást 
érdemes felvetni. A húgy csô re dô zés kifejezés onnan származ-
hat, hogy az öltéssel a húgy csô alsó fala alkalomadtán befordul, 
mintegy re dôt képez. Ennek legfeljebb történeti jelentôsége 

lehet, a mû tét nek nem célja, következésképpen a megnevezés 
is szerencsétlen. A gyakorlatban a húgycsövet nem re dôz zük, 
hanem alátámasztjuk a húgycsô melletti kötôszövettel. Sem a 
hüvely falát, sem az alatta lévô – sokszor alig felismerhetô – kö-
tô szö vet-szaporulatot (hólyag-hüvely sövény) – az alátámasz-
tásba nem vesszük bele. Nichols (39) nyomatékkal erôsítette 
meg, hogy ha a húgy csô melletti magasabban lévô kö tô szö ve ti 
rostokat – amelyek voltaképpen a pubovesicalis szalag részét 
képezik – is belevesszük az öltésbe, a vizeletcsepegés ered-
ményesen gyógyítható. Ha a húgycsô melletti kö tô szö ve tet a 
le he tô sé gek tôl füg gô en széles alapon mindkét oldalt, egyetlen 
U-alakú öltéssel lehúzzuk és a húgycsô alatt egyesítjük, a hó-
lyagnyakat je len tô sen megemeljük.

A mellsô hüvelyplasztika gyógyítási eredményei a húgycsô 
alátámasztás – „redôzés” – módszerei szerint nyilvánvalóan 
különböznek, ilyenfajta összehasonlító tanulmányokat azon-
ban nem közöltek. 

A mellsô hüvelyplasztika eredményét alapvetôen meghatá-
rozza az is, hogy végzünk-e egyidejûleg hátsó hüvely- és gát-
plasztikát, még akkor is, ha a gát, szeméremnyílás látszólag ép, 
lényeges gátrepedés nincs (személyes vélemény). A gát helyre-
állításával ugyanis a hólyagot és a hólyagnyakat is alátámaszt-
juk, ennélfogva a húgycsô nem „lóg a szabadba”, a hólyagnyak 
meg fe le lô megemelése lényegesen jobb.

SZÖVÔDMÉNYEK  A mellsô hüvelyfali plasztika mûtét alatti és utá-
ni szövôdményei sem számottevôek. A vizelés a mûtét utáni 
napokban gyakorta nehezített, idôvel csaknem mindig teljesen 
rendezôdik. A mûtét a házaséletet sem zavarja, ellenkezôleg, 
ha a mellsô hüvelyfal a mûtét elôtt elôboltosult, a nemi kapcso-
lat a mû té tet követôen lényegesen javul.   

A hüvely-gát plasztika után – ha a végbélemelô izmokat (m. 
levator ani) is feltárják, összevarrják – a betegek 20-25%-a pa-
naszkodik fájdalmas és/vagy nehezített közösülésrôl. Különö-
sen gyakori a házasélet zavara a Burch-mûtéttel társított hüvely-
gát plasztika után. A mûtét beszûkíti a szeméremnyílást, akár 
1-1,5 centiméterrel is, ez azonban egyértelmûen nem okolható 
a házasélet zavaráért, a szûkítés mértéke és panaszok között 
párhuzamot nem bizonyítottak. A gátplasztikát jobbára éppen a 
tátongó, és ezáltal a házaséletet esetleg zavaró, szeméremnyílás 
helyreállítására végezzük, következésképpen a szûkítés inkább 
elô nyös. A hüvelybemenet rendkívül tágulékony, a hímvesszô 
bevezetését nehezítô, jelentôs szûkülete nagyon, nagyon rit-
ka. Va ló szí nûbb, hogy a végbélemelô izmok összevarrásával 
a szeméremnyílást körülvevô izomgyûrûnek a behatolást se gí-
tô ellazulása nehezített, vagyis a bemenet merevvé, görcsös-
sé válhat, vaginismusszerû állapot alakulhat ki. A levator iz-
mok feltárásának és összevarrásának mértéke meghatározó a 
ké sôb bi közösülési nehézségek szempontjából: az izmoknak 
a tankönyvekben tanított anatómiai feltárása és széles alapú 
egyesítése elôny te len. Saját tapasztalataim szerint helyesebb a 
vég bél eme lô izmokat, a hüvelyfal-gátbôr kivágását követôen, 
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feltárás – az izmok kipreparálása – nélkül, felszínesen össze-
varrni. Az ilyen módon végzett mûtétek is teljesen helyreál-
lítják az eredeti anatómiát, megfelelôen alátámasztják a húgy-
hólyagot, és sokkal ritkábban okoznak zavart a házaséletben. 
Porter és munkatársainak (40) megfigyelései szerint az izmok 
összevarrása nélküli, a gátrepedés nagyságára szabott, hüvely-
gát plasztika lényegesen javítja a nemi kapcsolatot.

NYÁLKAHÁRTYA-DUZZASZTÓK BEFECSKENDEZÉSE  A húgycsô nyálka-
hártyájának elôdomborodása, duzzadása a hasprés fokozódá-
sakor, a vizelet visszatartásának fontos eleme; a nyálkahártya 
hiányos duzzadása a hasüregi nyomás fokozódásakor vizelet-
csepegéssel társulhat. Kezelésére a nyálkahártyát megvastagító, 
puffasztó anyagok befecskendezését javasolták a hólyagnyak 
nyálkahártyája alá, az ún. submucosába. Sokféle vegyületet 
(kollagén, szilikon, carbon-coated beads stb.), gélben oldva al-
kalmaztak megközelítôleg egyforma hatékonysággal. A keze-
lés irodalma gyér, habár nemrégiben egy részletes összefoglaló 
Cochrane-tanulmány is megjelent (41). A tanulmány következ-
tetése: a befecskendezéses kezelés távolról sem olyan eredmé-
nyes, mint a mûtéti megoldás, de a betegeket egyáltalán nem 
terheli meg és biztonságos. Inkább átmenetileg segít, éveken 
át vajmi ritkán eredményes. Szükség esetén ismételhetô. Al-
kalmazása akkor javasolt, ha a mûtéti kezelés sikertelen vagy 
nem lehetséges.

ÖSSZEGEZÉS  Az elmúlt évtizedekben a vizelettartás zavarai-
nak mûtéti kezelésében a szalagmûtétek terjedtek el; elô ször 
a TVT-mû tét (1996 óta), az utóbbi években pedig a TOT-mû-
tét. A sza lag mû té tek gyógyítási aránya 85-90%, de a panaszok 
a teljesen szárazzá nem tett betegek 10%-ában is csökkennek. 
Ezek a mûtétek tehát hatékonyak, a TVT- és a TOT-mû tét min-
den bizonnyal egyformán, tartós – több évtizedes – ered mé nyes-
sé gük rôl azonban még nincsenek adataink. A két mû tét közötti 
különbség: a TOT-mûtétnél a hólyag elôtti (symphysis mögöts-
ti) résbe nem hatolunk, és ezért a hólyagsérülés veszélye lénye-
gesen kisebb, annyira, hogy sokan még a mûtétet befejezô hó-
lyagtükrözést sem vélik szükségesnek. A TOT-mûtét rövidebb 
ideig tart, mint a TVT. A szalagmûtétek helyi, környéki és álta-
lános érzéstelenítésben egyaránt elvégezhetôk, akár járóbeteg 
beavatkozásként is. A mûtét alatti szövôdmények nem je len tô-
sek, a késôbbieket – késztetéses vizeletcsepegés, a nemi élet 
zavara – azonban feltétlen vegyük figyelembe a mûtét javal-
latában. Jóllehet a TOT-mûtét elônyösebben, egyszerûbben vé-
gez he tô, mint a TVT, a megfigyelési idô és a kezelt betegek 
száma messze nem elegendô ahhoz, hogy azonnal áttérjünk a 
TVT-mû tét rôl a TOT-ra (42).

A TVT- és minden bizonnyal a TOT-mûtétek hatékonyságát az 
egyidejûleg végzett hüvelyi mûtétek – hüvelyplasztika, hüvelyi 
méheltávolítás stb. – nem befolyásolják, ezért a TVT-mûtéttel 
együtt minden további nélkül elvégezhetjük ôket.    

A húgycsôrögzítéses mûtétekkel (colposuspensio, urethropexk-
ia) több évtizedes tapasztalatot gyûjtöttünk. A mûtét eredmém-

nyesen – ámbár valamelyest kisebb százalékban, mint a sza lag-
mû té tek – gyógyítja, mindenekelôtt a haspréses vizelettartási 
zavarokat, a betegek 85-90%-a válik szárazzá. A mû töt tek kis 
részénél a vizeletcsepegés a mûtétet követô évtizedekben óha-
tatlanul kiújul, de 60-70%-uk ilyen hosszú idô után is gyógyult. 
Ezt, különösen fiatalok mûtétének kiválasztásánál tartsuk szem 
elôtt. A Burch-mûtét szövôdményei nem gyakoribbak, mint a 
sza lag mû té te ké.   

A hólyagnyak felfüggesztésének mûtéti módszereit már nem 
javasolják, fôképp, mert utánuk a vizeletcsepegés a mûtétet kö-
ve tô években egyre gyakrabban újul ki (33). 

A húgycsô alátámasztásával társított mellsô hüvelyplasztikát 
az utóbbi években a szalagmûtétek kiszorították. Jelentôs mell-
sô hüvelyfali süllyedésnél azonban rendre végzik.  

Okorocha és munkatársai (42) szerint a haspréses vizeletcse-
pegést leghatásosabban a Burch-mûtéttel gyógyíthatjuk, min de-
nek elôtt, mert eredményei idôtállóak, a betegek évekkel a mûtét 
után is szárazak. Hasonlóan sikeresek azonban a szalagmûtétek 
is, legalábbis néhány év távlatában. Több évtizedes tapaszta-
latunk ezekkel a mûtétekkel még nincs, az elôjelek biztatók. 
A sza lag mû té tek egyszerûbbek, könnyebben végezhetôk, ke-
vésbé meg ter he lôk, mint a Burch-mûtét, szövôdményeik sem 
szá mot te vôk, ezért várható, hogy még inkább elterjednek, ki-
szorítják a húgycsôrögzítési mûtéteket. Az injekciós kezelé-
sek kevésbé hatékonyak a tényleges mûtétekhez viszonyítva. 
Ennek ellenére van helyük az akaratlan vizeletürülés sebészi 
ellátásában: elsôsorban eredménytelen mûtétek után célszerû 
megkísérelni. A szerzôk úgy vélik, hogy a hólyagnyak-felfüg-
gesztési mû té tek és a mellsô hüvelyfali plasztika a haspréses 
vizeletcsepegés sebészetében már nem alkalmazhatók.

Egy másik összefoglaló tanulmány megállapítja, hogy a has pré-
ses vizeletcsepegés legjobb mûtéti kezelését még nem határoz-
hatjuk meg, de a Burch- és a szalagmûtétek feltétlen idetartoz-
nak (25).

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK  A mûtétek javallatát haté-
konyságuk és szövôdményeik egyaránt meghatározzák. Még 
nem dönt he tô el, hogy az „arany standardnak” mondott Burch-
mû tét vagy a TVT/TOT a leginkább ajánlott sebészi módszer a 
has pré ses vizeletcsepegés sebészetében. A cégek erôfeszítései 
óhatatlanul befolyásolják a szerzôket is a szalagmûtétek irá-
nyába, amit a tetszetôs TVT-TOT mûtétek egyszerûsége is 
támogat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a TVT-TOT mû tét 
divattá vált; aki nem ezt végzi, maradi. Ne felejtsük azonban, 
hogy a TVT-TOT mûtéteknek jelentôs, olykor a betegek életét 
meg ke se rí tô, szö vôd mé nyei (vizelési zavarok, hólyagizom-túl-
mû kö dés, a házasélet zavara, hüvely-, húgycsôkimaródás stb.) 
lehetnek, nem is nagyon ritkán. Miattuk a beültetett szalagok 
eltávolítására is kényszerülhetünk. Továbbá azt is vegyük fi-
gyelembe, hogy a TVT-TOT mûtétek 15-30%-ában a vizelet-
csepegés kiújul, és hogy a mûtétek hosszú távú eredményeit 
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és szö vôd mé nye it – például súlyos húgycsô- vagy hüvelyfali 
kimaródások – még nem ismerjük; egy évtizedes tapasztala-
tunk még a TVT-mûtéttel sincs. Mindez óvatosságra int: csak 
minden körülményt mérlegelve döntsünk a TVT- vagy a TOT-
mû tét mellett. Norton és Brubaker (25) a cégek féktelen nyo-
mulását, a drága szalagok úgymond „fogyasztóra irányzott” 
(direct-to-consumer) terjesztését, eladását aggasztónak tartják, 
helyettük a tudományos vizsgálatok tényszerû elemzésére ala-
pozott kezelések fontosságát hangsúlyozzák.

A Burch-mûtét már jól ismert, annak ellenére, hogy újításokkal 
ma is kísérleteznek. Megbízható módszer, a megfelelô vizelet-
tartást évtizedeken keresztül biztosíthatja, ámde szövôdmények 
(vizelési zavar, hólyagfal túlmûködés, a nemi szervek sérvei 
stb.) ennél a mûtétnél is elôfordulnak, s a vizeletcsepegés ki-
újulására a betegek 20%-ánál számíthatunk.

Nemzetközi véleményformálók negatív álláspontja ellenére 
a mell sô hüvelyfali plasztikát nem szabad leírni. Még ma is 
az egyik leggyakrabban végzett mûtét világszerte. Kifejezet-
tebb hüvelysérvvel társult vizeletcsepegés elsôdleges mûtéte, 
de nagyon sok más esetben is megfelelô. Olyan kijelentések, 
mint „a mell sô hüvelyfali plasztika a haspréses vizeletcsepe-
gés sebészetében már nem alkalmazható” mindig meglepôk, s 
talán megalapozatlanok is, különösen, ha azt vesszük, hogy a 
betegek kétharmadát a legrosszabb adatok szerint is szárazzá 
teszi, nem megterhelô beavatkozás, szövôdményei jócskán 
elmaradnak az úgymond „ígéretes”, lépten-nyomon javasolt 
mû té te ké tôl. A mûtét megfelelô módszer szerinti végzése si-
kerének záloga. Saját gyakorlatomban a betegek 80-90%-ánál 
eredményes. További elônye: a hüvely anatómiáját teljesen 
helyreállítja. Hüvely-gát plasztikával mindig egészítsük ki.

A hólyagnyak-felfüggesztési mûtétek rendre csak átmenetileg 
teszik szárazzá a betegeket, a vizeletcsepegés néhány éven belül 
nagyon gyakran kiújul. Szövôdményei sem kivételesek. Ezek a 
mû té tek lényegesen kevésbé eredményesek, mint a másfajták. 

A mûanyag szalagokkal végzett mûtétek kora ellenére a bete-
gek saját kötôszövetébôl kialakított szalagok alkalmazása újra 
és újra felvetôdik. Jól példázza ezt az Egyesült Államokban 
folyó sok központú, véletlen beválasztásos vizsgálat, amelyben 
az egyenes hasizompólyából készült szalaggal kezelt betegek 
eredményeit a Burch-mûtét hatékonyságával hasonlítják össze 
(SISTEr trial) (43). Az eredmények hamarosan várhatók.

A kérdés „Melyiket válasszam?” megválaszolásában a kö vet ke-
zôk vezérelhetnek: 

• a döntés mindig egyénre szabott legyen, 
•  azt a mûtétet végezzük, amellyel megfelelô tapasztalatunk 

van, amelyben bízunk, és amelynek szövôdményei – külö-
nösen a késôiek – viszonylag elhanyagolhatók,

•  választásunkat a „divat” ne befolyásolja; amiért nem követ-
jük a divatot, még nem vagyunk haladásellenesek, csak a 
betegek érdekét jobban megfontolók. 

Újabb kezelési módszerekrôl a szaklapok nap mint nap hírt ad-
nak. Ezek közül az ún. radiofrequency micro-remodeling eljárás 
talán a leginkább reménykeltô. Lényege: a húgycsônyálkahártya 
kollagénjeinek kicsapása, a fehérjék denaturálása. Hatása ha-
sonló elven alapszik, mint az idegen anyagok befecskendezése 
a húgy csô nyál ka hár tya alá. A kezdeti megfigyelések szerint a 
betegek 50-65%-ának vizeletcsepegése a kezelésre megszûnik. 
A módszer azonban még meglehetôsen kidolgozatlan, a köve-
tési idô pedig nagyon rövid bármilyen érdemi következtetés 
levonásához. Az eljárás rendkívül egyszerû, úgymond „barát-
ságos”, s járóbeteg beavatkozásként is végezhetô.
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