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BEVEZETÉS  A húgycsô, a húgyhólyag és a húgyvezeték sérülése 
a nô gyó gyá sza ti mûtétek leggyakoribb szövôdménye, a mûtéti 
jogi esetek hat százalékát ezek teszik ki (1). Máskor a beteg-
ség terjed túl a nemi szerveken, s a sebészi megoldásuk csak a 
húgyutak kisebb-nagyobb részének eltávolításával lehetséges.  

A sérülések kezelése elviekben a nôgyógyász feladata, de ha 
nem elég jártas az efféle mûtétekben, kérje az urológus szak-
orvos segítségét. A húgyhólyag szokásos sérüléseinek elvar-
rása viszonylag egyszerû, ezeket általában a nôgyógyászok is 
elvégzik. A húgycsô sérülése ritka, kezelése szintén nem túl 
bonyolult. Nem így az ureterek sérüléseinek megoldása, mert 
sok buktatója van: ezek kezelése az urológusokra és a nô gyó-
gyász daganatsebészekre tartozik.

A HÚGYHÓLYAG SÉRÜLÉSEI (CYSTOTOMIA)  Hasi méheltávolítás-
nál leginkább a hólyag teteje sérül, legtöbbször, amikor a húgy-
hólyagot, élesen vagy tompán, elválasztjuk a méhnyaktól; úgy-
mond „a hólyagot letoljuk”. A hólyagháromszög, a trigonum 
sérülése kivételes. Kiterjesztett méheltávolításnál már a húgy-
vezetékek hólyagba szájazásánál is elôfordul sérülés. Hüvelyi 
mû té tek nél is inkább a hólyagfal sérülhet, a trigonum területe 
vajmi ritkán. 

A HÓLYAGFAL SÉRÜLÉSEINEK KÓRISMÉZÉSE  A húgyhólyag sérülései 
rendszerint könnyen felismerhetôk a jellegzetes hólyagnyál-
kahártya és a vizeletcsorgás alapján. Ha a sérülés kétséges, 
metilénkék oldatot fecskendezzünk a hólyagba, s így gyô zôd-
jünk meg, hogy a hólyagfal valóban sérült-e vagy sem.

Ha a sérülés a húgyvezeték beszájazásánál vagy annak közelé-
ben van, az ureterkatéter felvezetése mindig elônyös: segítsé-
gével könnyen tisztázhatjuk a helyzetet.  

A HÓLYAGSÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSA  Sebészi kezelést csak az áthatoló 
hólyagsérülés igényel, felszínes sérüléseknél legfeljebb a hó-

lyagot tehermentesítjük katéter behelyezésével 7-10 napra. Az 
áthatoló sérüléseket viszont mindig varrjuk el; záródásukra 
nem nagyon van remény.

A sebészeti kézi- és tankönyvekben nagyon sokféle megoldást 
javasolnak, kezdve a hagyományos kétrétegû, túlzottan pontos, 
fal-fal egyeztetéstôl – hangsúlyozva, hogy a hólyag nyálkahár-
tyáját nem szabad átölteni – egészen a legegyszerûbb eljáráso-
kig. Szerencsére a hólyagfal nagyszerûen gyógyul, ezért telje-
sen meg fe le lô, ha a hólyagsebet egy rétegben, tovafutó öltéssel, 
légmentesen zárjuk, úgy, hogy a hólyagfal minden rétegét átölt-
jük. Késleltetett felszívódású, 00-ás fonallal varrjunk, a fonalat 
a hólyagfalon kívül csomózzuk. Ekként járunk el kiterjedtebb 
hólyagfali sérüléseknél is. A módszer teljesen megbízható, a ré-
gebben javasolt megoldások (többrétegû zárás, csomós varratok, 
nemfelszívódó varrófonal stb.) semmivel nem jobbak, egyesek 
inkább hátrányosabbak, meg idô- és munkaigényesebbek is. 

Általában javasolják, hogy a hólyagfal elvarrását követôen va-
lamilyen festékoldatot vagy csíramentes tejet fecskendezzünk 
a hólyagba a varratsor esetleges áteresztésének felismerése vé-
gett. Tapasztalataink szerint ez nem feltétlen szükséges, legfel-
jebb, ha kételyeink vannak. 

A hólyagfalat mindig feszülésmentesen varrjuk, a varratok ne 
feszüljenek. Ha szükséges, a hólyagot szabadítsuk fel, így biz-
tosítsuk a sebszélek feszülésmentes egyesítését.

A hólyagfali sérülés elvarrása után a hólyagba állandó csapcsö-
vet, rendszerint Foley-katétert helyezünk 7-14 napra. Ha a sé-
rülés nem volt kiterjedt, a csapcsövet a 10. napon biztonsággal 
eltávolíthatjuk. Ellenôrizzük, hogy a beteg képes-e megfelelôen 
vizelni, hólyagját teljesen kiüríteni: a maradékvizelet mennyi-
ségét a vizelés utáni csapolással és/vagy ultrahangvizsgálattal 
állapíthatjuk meg. Az elsô alkalmakkor mérjük, de legalább is 
ér dek lôd jünk az ürített vizelet mennyisége felôl. Ha a vizelet 
mennyisége kevés, a varratelégtelenség lehetôségét ki kell zárni: 
a hólyagba festékanyagot (metilénkék, csíramentes tej stb.) fecs-
kendezünk, és a sebvonalat ellenôrizzük. Hasüregi hólyagsérü-
lésnél a hasi drén jelezheti a varratelégtelenséget, alkalomadtán 
azonban hólyag-, esetleg hastükrözésre is szükség lehet.

A HÚGYCSÔ SÉRÜLÉSEI  Nôgyógyászati mûtéteknél a húgycsô 
sérülése egészen kivételes. Hólyagsérv vagy a vizeletcsepegés 
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sebészi kezelésénél elôfordulhat, hogy a húgycsôbe belevá-
gunk, máskor a húgycsô megemelése lehet túlzott: a húgycsô 
megtörik, vizelési nehézséget okoz. A húgycsô sebzését egy 
vagy két (000-ás vicryl) öltéssel elegendô egyesíteni. A hó-
lyagba katétert vezetünk 12-14 napra. 

Ha a húgycsô megemelésekor megtörik, a vizelési nehézséget 
kíséreljük meg katéterezéssel megoldani. Ha ez eredménytelen, 
ele gen dô a húgycsövet megemelô varratot kivágni.

A HÚGYVEZETÉK (URETER) SÉRÜLÉSEI  A húgyvezeték sérülései 
szokásosan kiterjesztett méheltávolításnál, bonyolult petefé-
szekrák és más hasi, hashártya mögötti daganatok mûtéteinél, 
kiterjedt endometriosisnál és összenövéseknél, sugárkezelés, 
illetve elô ze tes hasi sebészi beavatkozások utáni mûtéteknél 
fordulnak elô. De nem ritkák nagyon kövér betegeknél a nehéz 
feltárás és a rossz látási viszonyok miatt, valamint erôs vér-
zéseknél, különösen, ha a vérzéscsillapítást kapkodva és nem 
megfontoltan végezzük. Az ureter sérüléseinek arányát egy sze-
rû hasi, illetve hüvelyi méheltávolításoknál az irodalmi adatok 
átlagosan 0,5-2%-ban adják meg. Elôfordulhatnak császármet-
szésnél is.

A húgyvezetékek sérüléseinek több formája ismert (1. táblázat).  
Ezeket a kiterjesztett nôgyógyászati mûtéteknél rendre már a 
mûtét alatt észrevesszük. Nem így az egyszerû, jobbára jóin-
dulatú betegség miatt végzett méheltávolításoknál elôforduló 
lekötéseket, amelyek többségét a mûtét utáni napokban, elsô 
hetekben, derék-, vesetáji fájdalmak miatt végzett vizsgálatok-
kal ismerjük fel. 

 
1. táblázat  A húgyvezetékek sérülésének formái

A húgyvezeték kettévágása 
részleges átvágása
összenyomása, roncsolása 
lekötése
kiszakítása (avulsio)
megtöretése
részleges hiánya
hôkárosodása

A húgyvezeték vérellátásának károsítása

Elterjedt nézet, hogy a mûtét alatt felismert és ellátott sérülések 
gyógyulása lényegesen jobb, mint a késôbb felismerteké, ám-
bár összehasonlító vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre 
(2). A nô gyó gyász sebész mindig gondoljon a húgyvezetékek 
sérülésének lehetôségére, a legkisebb gyanúnál is tárja fel az 
uretereket, és gyôzôdjön meg épségükrôl. A húgyvezetékek 
feltárása rém egyszerû, minden mûtétet végzô nô gyó gyász nak 
tudnia kell. A módszert korábban már ismertettük (3). A leg-
fontosabb mégis a húgyvezetékek sérüléseinek elkerülése: a 
veszély a nôgyógyászati mûtéteknek csak bizonyos szakaszai-
ban jelentôs. Ezekrôl és az ureterek sérülésének elkerülési le he-
tô sé gei rôl is korábban már részletesen írtunk a Nô gyó gyá sza ti 
Onkológiában (4).

A SÉRÜLÉSEK ELLÁTÁSÁNAK ÁLTALÁNOS MEGGONDOLÁSAI  A húgyveze-
tékek sérüléseinek sebészi megoldásainál mindenkor kívánatos, 
hogy az öltéseket ureterkatéter bevezetése után, annak védel-
mében helyezzük be. Ennek elônyei: 

• rögzíti a sebvégeket, segítve a gyógyulást; 
• biztosítja a vizeletelvezetést a gyógyulás ideje alatt, így 

csökkenti a vizeletszivárgás lehetôségét; 
• csaknem teljesen megakadályozza a húgyvezeték megtöre-

tését; 
• csökkenti a szûkület kialakulásának veszélyét; 
• segítségével adott esetben a húgyvezeték kiemelhetô a fer tô-

zött vagy hegesedô területrôl. 

Hasonlóan célszerû, hogy a mûtéti területhez – közvetlenül a 
húgyvezeték mellé –, a mûtét végén elvezetô csövet (drént) 
helyezzünk, nemcsak az esetleges vizeletáteresztés észlelése, 
hanem a netán kialakuló gennygyülem felfedezése, elvezetése 
végett is. 

Enyhe (nem áthatoló) sérülések nem igényelnek sebészi el-
látást; a húgyvezeték katéterezésével általában megoldhatók. 
A hasüreg drénezése ilyenkor is elônyös. Az ureter lekötésénél, 
ha a húgyvezeték súlyosan nem sérül, illetve – a tartós lekötés 
miatt – nem károsodik, elegendô az öltést átvágni, és a húgyve-
zetékbe katétert vezetni.

MÛTÉT ALATTI SEBÉSZI ELLÁTÁS  Az idetartozó mûtéti megoldásokat 
(2. táblázat), a károsodások helyétôl függôen, két csoportra 
oszthatjuk: a húgyvezeték alsó és felsô szakaszának sérülései.   

 
2. táblázat  A medencei húgyvezeték sérüléseinek, hiányának kezelési lehetôségei

• A húgyvezeték hólyagba ültetése (ureterocystotomia, ureteroneocystotomia)

• A húgyhólyag és a húgyvezeték közötti távolság áthidalásának lehetôségei:
 A hólyag megnyújtása (elongatio vesicae urinariae)
  • Psoas hólyag
  • Boari flap
 A húgyvezeték pótlása 
  • csípôbéllel (ileal ureter) 
  • vastagbéllel
  • féregnyúlvánnyal
 A vese lejjebb helyezése (mobilisatio renis)

• A húgyvezeték végeinek egyesítése (ureteroureterostomia)

• Az egyik húgyvezeték másikba ültetése (transureteroureterostomia)

• A húgyvezeték kiszájaztatása (ureterostomia, cutaneous ureterostomy)

• A húgyvezeték bélbeültetése (ureteroenterostomia)

• Bélhólyagkészítés

• Veseeltávolítás

A HÚGYVEZETÉK ALSÓ SZAKASZÁNAK (DISTALIS URETER) SÉRÜLÉSEI  Ide sorol-
hatjuk azokat az eseteket is, amikor a rosszindulatú folyamat 
– például méhnyakrák, ritkábban elôrehaladt petefészekrák – a 
húgyvezeték körüli kötôszövetet is beszûri, s a daganat az ép-
ben csak úgy távolítható el, ha az ureternek a daganaton keresz-
tül haladó részét is kivágjuk (5).
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Megjegyzés: a húgyvezeték kivágásánál gondosan ügyeljünk arra, hogy biztosan 
daganatmentes területen vágjuk át, de túl hosszú szakaszt se vágjunk ki, mert a hó-
lyag és a magmaradt húgyvezeték közötti távolság túl nagy lesz. Végeredményben 
a húgyvezeték átvágásánál meg kell találni azt a pontot, amely az adott esetben a 
leg meg fe le lôbb. Irányadóként azt mondhatjuk, hogy a húgyvezetéket a daganatos 
növedék szé lé tôl legkevesebb egy cm-re kell átvágni. A daganatos növedék hólyag 
felé esô részét a hólyag sarkának kivágásával választjuk el. A húgyvezetéket a 
kivágott hólyagrésznél ültetjük be. 

A húgyvezeték alsó – medencei (ún. pelvic brim alatti) – ré-
szének (hozzávetôlegesen 5-6 cm hosszú szakaszának) sérülé-
seinél – az irodalmi adatok szerint is – a leghelyesebb a sérült 
szakaszt eltávolítani, és az uretert a hólyagba ültetni (ureterot-
neocystostomia) (6). Ennek több oka van: 

• a húgyvezeték alsó szakasza viszonylag nehezen szabadít-
ható fel a vég a véghez egyesítéshez; 

• vérellátása igen bôséges, a beültetés gyógyulását biztosítja; 
• a beültetés könnyû és rendre sikeres; 
• szûkület kivételes. 

1. A húgyvezeték beültetésének módszerei.  A beültetést a bél-
hólyagnál ismertetett elvek szerint végezzük: sokan az alagút-
képzéses módszert részesítik elônyben, különösen, ha a beteg 
még szülni akar (7-8), mások az egyszerû szájaztatást is meg-
fe le lô nek tartják (9). Magunk ilyenkor is a Turner-Warwick és 
Worth (10) módszerét alkalmazzuk. 

A visszaáramlás (antireflux) kérdése – a bélhólyagokhoz ha-
sonlóan – a hólyagba ültetésnél is meghatározó szempont. Az 
elvek lényegében egyeznek, az alagútképzés valamelyik mó-
dosítását kiváltképp ezért javasolják.  

Bármelyik módszert is válasszuk, arra mindig ügyeljünk, hogy 
a húgyvezeték vérellátása megfelelô, a beültetés pedig minden-
kor feszülésmentes legyen. A feszülô összeköttetés könnyen 
átereszt, nehezen gyógyul, kiszakadhat, a húgyvezeték vérellá-
tása károsodhat, fala elhalhat, benne szûkület keletkezhet. Ha 
a vérellátás nem megfelelô, a gyógyulás nehezített, elhalás, si-
poly alakulhat ki. A megfelelô vérellátáshoz az arteria vesicalis 
superior meg ôr zé se kívánatos.     

A húgyvezetéknek a hólyagfali, sérülés alatti végét mindig kössük 
le. Az ép végzôdését a hólyagnak abba a részébe ültessük, ame-
lyik legközelebb van az ureterhez, hogy a feszülést elkerüljük.

2. A húgyvezeték és a húgyhólyag közötti távolság áthidalá-
sának lehetôségei. Ha a húgyvezetékbôl olyan hosszú részt 
távolítunk el, hogy az ép vég nem ér feszülésmentesen a húgy-
hólyagig, a hiányzó részt valamilyen módszerrel át kell hidalni. 
Ennek több lehetôsége is van (2. táblázat), amelyek közül a 
nô gyó gyá sza ti gyakorlatban a hólyagmegnyújtás valamelyik 
módszerét (psoas hólyag, Boari flap) választjuk. A hólyag 
megnyújtás lehetôsége azonban véges – legfeljebb 3-5 cm át-
hidalására alkalmas –, mert túlzott megnyújtással a hólyag vi ze-
let gyûj tô képességét csökkentjük. Ilyenkor a hólyag nemcsak, 
hogy kevesebb vizelet tárolására képes, de benne a nyomás 
fokozódhat, és megnô a visszaáramlás veszélye is. A hólyag 

megnyújtása, ha a hólyag nem tágulékony (zsugorodott hólyag, 
besugárzás utáni állapot stb.), kérdéses, biztonsággal nem le-
hetséges. Ilyenkor bélhólyag készítésére kényszerülhetünk. A 
húgyvezetékek hiánya, hosszú szakaszának elvesztése pótlás-
sal vagy valamilyen más eljárással oldható meg (2. táblázat).

a) Az ún. psoas hólyag (ágyéki hólyag). A hólyag és a húgy-
vezeték közti távolság áthidalására mi rendszeresen a hólyagot 
felszabadítjuk és a húgyvezeték felé húzzuk, azaz az ún. psoas 
hólyag mû té tet (ágyékihólyag-mûtét) végezzük. Az angol nyel-
vû irodalomban erre a mûtétre a psoas hitch (vesicopsoas hitch, 
a psoashoz rögzítés) kifejezést használják. Az eljárást Zim mer-
man és munkatársai (11) írták le 1960-ban. A mûtét egy sze rû, 
néhány centiméternyi távolság áthidalására nagyon meg fe le lô:  

• A húgyhólyagot mellôl és az átvágott húgyvezetéknek 
meg fe le lô oldalán, máskor mindkét oldalán a medence fa-
láról leválasztjuk, felszabadítjuk, s a beültetendô húgyve-
zeték felé húzzuk, „megnyújtjuk”. Ha megfelelôen elér az 
ureterig, rajta haránt irányban nyílást készítünk, s a húgy-
vezetéket szájaztatjuk. A kihúzott hólyagszél végét, egy-két 
felszívódó öltéssel (000-ás vicryl) a psoas izom pólyájához 
rögzítjük, azért, hogy a hólyag-húgyvezeték varratok feszü-
lését csökkentsük, a varratokat tehermentesítsük. A hólyag-
izom pó lya varrat ne feszüljön, a hólyagot ne feszítse. Az 
öltést le he tô leg a hólyag falában vezessük, a nyálkahártyát 
ne öltsük át. 

• A hólyagon ejtett sebet felszívódó varrattal (0000-ás PDS), 
egy rétegben, hosszanti irányban összevarrjuk. A haránt 
metszés hosszanti irányú varrásával is elôsegítjük a meg-
nyújtását. A hólyagba 12-14 napra állandó csapcsövet he-
lyezünk.  

b) Boari flap. Sokan az ún. Boari flap mûtétet választják, ame-
lyet elôször a 19. század végén végeztek (12). Ezzel a mûtéttel 
hoz zá ve tô le ge sen 3-4 centiméteres hiányt hidalhatunk át; 
hosszabb lebeny kivágása a hólyag tároló képességét veszé-
lyezteti (13). Gyakorlatunkban nem alkalmazzuk, mert a psoas 
hólyag mûtét egyszerûbb és biztonságosabb: a Boari-lebeny 
vége könnyen elhalhat. 

A mûtét lényege: a beültetendô ureternek megfelelô oldalon, 
a hólyag falából hozzávetôlegesen 2-3 cm hosszú és széles 
lebenyt (Boari-lebeny) szabunk ki. A kivágást a hólyagnyak 
felett három centiméterrel kezdjük, és a hólyag boltozatáig 
folytatjuk. A lebeny a hólyag boltozatától hajlik ki. A lebeny 
kihajtott (hólyagnyaki) végébe csatlakoztatjuk a húgyvezeté-
ket, és a sebszéleket összevarrjuk.   

A kétféle módszer – a psoas hólyag és a Boari-lebeny – együt-
tesen is végezhetô: társításuk jelentôs távolság áthidalását is 
lehetôvé teszi (14).  

c) A húgyvezeték pótlása. A bélbôl képzett húgyvezetéket 
magyarul bélvezetéknek nevezhetjük. A legelterjedtebb az ún. 
ileal ureter, amely módszert a húgyvezeték teljes vagy rész-
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leges pótlására dolgozták ki (15-16). Kezdetben a kivágott 
csí pô bél sza kaszt eredeti formájában egyesítették a vese üre-
gével, illetve a hólyaggal, késôbb, Yang (17), valamint Monti 
és munkatársai (18) ajánlatára a belet átszabták, rendre haránt 
irányban. Az ekképp kialakított bélvezeték alkalmasabb, szö-
vôd mé nyei ritkábbak, mint az eredeti állapotban kialakított 
bélvezeték. A módszert Yang-Monti eljárásnak nevezik. Ez-
zel az eljárással a vas tag bél bôl is készítenek bélvezetéket (19). 
Mások a féregnyúlványból (ap pen dix bôl) kialakított bélveze-
tékkel szereztek ked ve zô tapasztalatokat. Úgy vélik, hogy a 
féregnyúlvány a jobb és a bal húgyvezeték leg kü lön bö zôbb 
szakaszainak pótlására is alkalmas, mert a me so appen dix szé-
les felszabadításával szabadon áthelyezhetô. Elô nyös, hogy 
az appendixnek saját vérellátása van (a belek többi részének 
vérellátásától független); az ureterrel azonos vastagságú; nem 
kell átszabni, mint a csí pô be let; és szö vôd mé nyei (nyák-, kô-
kép zô dés stb.) el enyé szôk (20-21). A bélvezeték készítésének 
részleteire nem térhetünk ki, az eljárást gyakorlatunkban eddig 
nem alkalmaztuk. A húgyvezeték pótlására sok mással (erek, 
méhkürt, hashártya, mû anyag stb.) is kísérleteztek, de egyik 
sem volt eredményes. Magunk szokásosan a csi pô bél meg fe-
le lô hosszúságú, nem átszabott – eredeti szerkezete szerinti 
– szakaszával pótoljuk a húgyvezeték hiányzó részét. Szük-
ség esetén a csi pô bél ve ze ték be mindkét ureter beültethetô a 
Bricker-hólyagnak meg fe le lô en.   

d) Elviekben közelíthetjük a rövid húgyvezetéket a hólyaghoz 
a vese felszabadításával, lejjebb hozásával is. A módszert nem 
alkalmazzuk.  

3. Egyéb kezelési lehetôségek. A medencei húgyvezeték sérülé-
seinek, hiányának kezelésére kidolgozott egyéb lehetôségeket 
is a 2. táblázatban foglaltuk össze. Ezekre nôgyógyászati mû té-
tek nél legfeljebb kivételesen kényszerülünk, leginkább uroló-
giai betegségeknél alkalmazzák ôket.

A húgyvezeték pótlása helyett választhatjuk a rövid ureter má-
sikba ültetését (transureteroureterostomia). A megmaradt fel sô 
húgyvezetéket felszabadítjuk, és a hashártya alatt, az arteria 
mesenterica inferior elôtt átvezetjük az ép húgyvezetékhez, 
amelyen hosszanti metszést ejtünk. A rövid uretert vég az ol-
dalhoz formában csatoljuk. Alapvetô a vérellátás biztosítása és 
a feszülésmentes anastomosis. Szükség szerint az ép húgy ve ze-
té ket is, bizonyos határig felszabadíthatjuk, így a két húgyveze-
ték könnyebben és feszülés nélkül közelíthetô (22). A módszer 
bevált, egyszerû és a késôi eredményei is megfelelôk; önálló 
mû tét ként hastükrözéssel is végezhetô (23). Hátránya az ép 
húgyvezeték kockáztatása: szûkület stb. képzôdése rendkívül 
súlyos helyzetet teremt, jóllehet nagyon gondos egyesítés után 
szö vôd mény elvétve fordul elô.

A legegyszerûbb, de legfeljebb csak ideiglenes megoldásként 
választható, az ureter kivezetése a bôrön keresztül (ureterostoó-
mia). Hasonlóan nem javasolt a megmaradt húgyvezeték bélbe 
szájaztatása (ureteroenterostomia), a már ismertetett veszélyei 

miatt (24). Bélhólyag készítésére legfeljebb a húgyvezetéket 
mindkét oldalon károsító betegségnél vállalkozzunk, ha a vize-
let elvezetésének más javallata is van. A veseeltávolítás csupán 
elvi lehetôség, nem indokolt.

A HÚGYVEZETÉK FELSÔ SZAKASZÁNAK (PROXIMALIS URETER) SÉRÜLÉSEI  A felsô 
szakaszt többé-kevésbé a medence felsô szélétôl számítjuk. Az 
itteni sérülések kezelésére különbözô megközelítéseket aján-
lanak, az irodalmi álláspont távolról sem egységes. Ha sérülés 
a húgyvezetékek vérellátását jelentôsen nem károsította, a sé-
rült széleket célszerû összevarrni: a húgyvezeték átvágását vég 
a véghez egyeztetéssel (end to end anastomosis) oldjuk meg 
(ureteroureterostomia). Ennek feltétele, hogy az egye sí ten dô 
végeket feszüléstôl mentesen lehessen összevarrni. 

A húgyvezetékek vég a véghez egyesítésének is több formája 
ismert, gyakorlatunkban a végzôdéseket egyetlen tovafutó, fel-
szívódó (000-0000-ás vicryl) öltéssel varrjuk egymáshoz. Az 
öltésekbe általában a húgyvezeték falát teljesen belevesszük, 
a nyálkahártyát is átöltjük, ámbár a tankönyvek javasolják, 
hogy a nyálkahártyát ne öltsük át. Elviekben ez célszerû, de 
az ureterek fala nagyon vékony, a rétegek szerinti fonalvezetés 
majdhogynem csak mikrosebészeti módszerekkel lehetséges. 
Ajánlatos a sérült végeket „átszabni” ovális formára. Ha ferde, 
úgymond egymásra ráfekvô végzôdéseket egyesítünk, a szû kü-
let veszélye kisebb.

A húgyvezeték átvágott végeit is mindig ureterkatéter felett egye-
sítsük, a katétereket szokásosan 4-6 héttel a mûtét után húzzuk ki.  

Ha a vérellátás is károsodik, a gyógyulás bizonytalanná válhat, si-
poly keletkezhet. A húgyvezetékek sajátos vérellátása miatt a vég 
a véghez egyesítést a szokottnál is körültekintôbben végezzük. Az 
öltések legyenek vízelzárók, de ne okozzanak vérellátási zavart.   

Ha a két vég nem ér össze könnyen és feszülés nélkül, az egye-
sítés helyett más módszert alkalmazzunk (2. táblázat). Pótolha-
tó a húgyvezeték rövid szakasza béllel; erre a féregnyúlványt 
többen is ajánlották (20-21).  

A MÛTÉT UTÁN FELISMERT HÚGYVEZETÉK-SÉRÜLÉSEK  Ha a húgyvezeté-
kek károsodását a mûtét, a sebgyógyulás után hetekkel, hóna-
pokkal fedezzük fel, a sebészi beavatkozást tapasztalt szakem-
ber hastükrözéssel is biztonsággal végezheti (25). A kezelési 
elvek nagyjából megegyeznek a mûtét alattiakkal.

A HÚGYVEZETÉK SZÛKÜLETÉNEK KEZELÉSE  A húgyvezetékek szû kü le té-
nek (strictura ureteris) számos oka lehet, ezek többsége urológiai 
betegség. A nôgyógyászathoz legfeljebb a nôgyógyászati mû té-
tek, vagy az ureterek nôgyógyászati mûtétek alatt végzett sebészi 
kezelésének következményeként kialakult szûkületek tartoznak. 
A húgyvezetékek szûkületeit, ha azok nem külsô összenyomatás 
következményei, elôször ureterkatéterrel kísérlik meg kitágítani; 
mûtéti megoldás csak akkor javasolt, ha a tágítási törekvések si-
kertelenek. A sebészi kezelés a be szû kült rész kivágásából és – a 
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szûkület helyétôl függôen – a végek, illetve a húgyvezeték-hólyag 

újraegyesítésébôl áll. A húgyvezetékek helyreállításánál a húgy-

vezetékek sérülésénél leírt elveket követjük. Az efféle mûtéteket 

a hastükrözésben kel lô képp jártas szakemberek laparoszkóppal 

is eredményesen, biztonsággal végzik (14).
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