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BEVEZETÉS  A vizeletcsepegésnek (incontinentia urinae) gya-
korlatilag három alapformáját különböztetjük meg (hó lyag túl-
mû kö dés, a haspréses [stressz] és a kevert forma); a gyógysze-
res kezelésüket is ezek szerint célszerû összefoglalni.

A HÓLYAGTÚLMÛKÖDÉS KEZELÉSÉNEK GYÓGYSZEREI  A hó lyag túl-
mû kö dést az elmúlt évtizedekben nagyon sokféle gyógy szer rel 
kezelték. Többségük (atropin, vízhajtók, nyugtatók, pro pan the-
lin, hyoscyamin, flavoxat, terodilin, kal cium anta go nis ták stb.) 
nem vált be: nem voltak kellôképp hatásosak vagy a mellékha-
tásaik miatt. A leghatékonyabb készítmények az ún. mus carin an-
tago nis ták, vagyis az antikolinerg gyógyszerek közé tartozók és 
bizonyos depressziót oldók és izomlazítók. Több-kevesebb anti-
ko li nerg hatása azonban gyakorlatilag mindegyik alkalmazható 
készítménynek van, az egyes készítmények inkább anyagcseré-
jükben, vízoldékonyságukban különböznek. Egyéb gyógysze-
reket, mint például az α-adrenerg-gátlók inkább kiegészítésként 
adnak, noha önálló alkalmazásukat is megkísérelték.

ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK 

HATÁSMÓD  Az ideg–izom ingerület átvitelében a kapcsolódá-
si hely (synapsis) utáni, ún. postsynapticus (postganglionalis) 
acetil-kolin-jelfogók (muszkarin- vagy kolinerg receptorok) el-
engedhetetlenek. A kolinerg jelfogókat az ideg-izom ingerüle-
tet át vi vô anyag (neorotrasmitter) az acetil-kolin kapcsolja be. 
A musz ka rin- vagy kolinerg kötôfehérjéknek öt formája ismert; 
a hólyagizomban 80%-ban az M2- és 20%-ban az M3-recep-
torok találhatók. Az acetil-kolin ezekkel van kölcsönhatásban: 
az M3-jelfogóhoz kapcsolódva – a G2-fehérje és foszfolipáz-C 
kötô dés stb. folyamatokon át – közvetlenül váltja ki a hólyagfal 
összehúzódását, a simaizmok kontrakcióját. Az M2 és az acetil-
kolin kölcsönhatása is a hólyagfal összehúzódását okozza, ez 
a hatás azonban közvetve, a simaizmok elernyedését (izom re-
laxá ció) biztosító adenilát-cikláz-rendszer gátlásával éri el. Az 
acetil-kolin a hólyagizom összehúzódását kiváltó idegingerület 
legfontosabb átvivôje. 

Az antikolinerg gyógyszerek (muszkarinantagonisták) a kolin-
erg jelfogókhoz kapcsolódva akadályozzák az acetil-kolin 
izom-összehúzódást kiváltó hatását. A vizelési zavarok ke-
zelésére alkalmazott antikolinerg készítmények elsôsorban a 
hólyag izom összehúzódását fékezik, mert fôleg az M2- és M3-
jelfogókkal lépnek kölcsönhatásba. Hatásukra a hólyagizom 
ritkábban és kisebb mértékben húzódik össze, aminek követ-
keztében mérséklôdik a vizelési kényszer, fokozódik a hólyag 
tároló képessége, s a vizeletcsepegés is megszûnhet. Kolinerg 
(M2- és M3-) jelfogók azonban más szervekben is vannak, s az 
anti ko lin erg gyógyszerek többé-kevésbé ezekhez is kötôdnek. 
A kezelés mellékhatásainak ez az oka. 

Az antikolinerg gyógyszerek hatáserôssége és hatásmódja végsô 
soron attól függ, hogy hatóanyaguk milyen mértékben és mely 
kolin erg jelfogókhoz kapcsolódik a hólyagizomban. Az anti-
kolin erg készítmények egy része közvetlen izomlazító (mus cu-
lo trop relax an sok) és fájdalomcsillapító hatásúak is, ami talán 
azzal magyarázható, hogy az efféle gyógyszerek az ér zô ide gek-
re is hatnak.

HATÉKONYSÁG  Az antikolinerg gyógyszerek mindegyike hat-
hatósan gátolja a hólyagizom összehúzódását, a hólyagkörü-
li izom rend szer re (zárszerkezetek [sphincter urethrae et ani], 
húgy csô, medencefenék stb.) alig hatnak.

MELLÉKHATÁSOK  Az antikolinerg gyógyszerek, mivel más szer-
vek kolin erg jelfogóihoz is kapcsolódnak, gyakran társulnak 
kellemetlen mellékhatásokkal. A szájszárazság a leggyako-
ribb, de nem ritka a székrekedés, az alkalmazkodási látásza-
varok (pupillatágulat), nyugtalanság, szapora szívmûködés 
sem. Megfigyeltek gyomor-nyelôcsô visszafolyást (reflux), 
zavarodottságot, központi idegrendszeri tüneteket, s alkal-
masint a hólyag teljes kiürítése sem sikerül, vizelet marad 
vissza, amely könnyen fer tô zô dik. A mellékhatások a leg-
inkább érintett korcsoportban, az idôsebbeknél különösen 
gyakoriak.

ELLENJAVALLATOK, ÓVATOSSÁG  Az antikolinerg gyógyszerek ellen-
javallatai: glaukóma (narrow-angle glaucoma), csökkent gyo-
mor- és bélmûködés, gyomorpangás (például szûkület miatt), 
vizelet-visszatartás/pangás (például a vizelet kifolyását akadá-
lyozó szû kü let okozta) és a szapora, szabálytalan szívmûködés 
(tachy arrhyt mia).
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Ezek a gyógyszerek csak nagyon óvatosan és nagy körültekin-
téssel (rendszerint kiegészítô célzott vizsgálatok [például ideg-
rendszeri vizsgálatok] után) adhatók öregeknek, valamint gon-
dolkodás és emlékezési zavarok, elbutulás és gyomor–nyelôcsô 
visszaáramlás eseteiben. Az antikolinerg készítmények gyak-
ran lépnek kölcsönhatásba más gyógyszerekkel. Erre mindig 
gondoljunk, különösen a sokféle egyéb gyógyszert szedôknél. 

AZ ANTIKOLINERG GYÓGYSZEREK FAJTÁI

a) Az oxybutynint három évtizede alkalmazzák többféle kisze-
relésben. Az oxybutynin az M2-es és más muscarinjelfogókat 
is gátolja (ún. nemszelektív muscarinreceptor-gátló), de a si-
maizmokat közvetlenül is ernyeszti és érzéstelenítô hatása is 
van. A gyorsan ható készítmények napi adagja 3 x 2,5-5 mg. 
Ezek mellékhatásai jelentôsek, szájszárazság a kezeltek 80%-
ában kialakul. Az elhúzódó hatású (lassú kibocsátású) készít-
ményeket elegendô naponta egyszer adni napi 5 mg, legtöbb 
30 mg mennyiségben. Mellékhatásaik mérsékeltebbek. A be-
tegek 70%-ában hatásos, ámbár az éjszakai gyakori vizelést 
nem nagyon befolyásolja (1-2). Az oxybutynint bôrtapasz 
formájában is forgalmazzák. Ebben a formában adva az 
oxy buty nin feltételezett, a kolinerg jelfogókat gátló ható-
anyaga, az N-desethyl-oxybutynin nagyobb mennyiségben 
van a szérumban, mivel a hatóanyag a májkeringést elkerüli 
(3). A kezdeti megfigyelések szerint a bôrtapasz ugyanolyan 
hatásos, mint a késleltetett hatású tabletta, a mellékhatások 
viszont sokkal visszafogottabbak: helyi bôrpirosodást és 
egyéb kellemetlenségeket azonban leírtak. A helyi kezelést, 
a hólyag oxy buty nines öblítését, elsôsorban idegrendszeri 
ere de tû hólyag túl mû kö dés ben szenvedôknél kísérelték meg, 
az eljárást eredményesnek és biztonságosnak véleményezték. 
A hólyag rendszeres öblítése hónapokon, éveken keresztül 
azonban meg le he tô sen kellemetlen.

b) A tolterodin elsôsorban a hólyag kolinerg jelfogóihoz kötôdik, 
más szervekben lévôkhöz kevésbé. Következésképpen mellék-
hatásai is ritkábbak, mérsékeltebbek. A hólyagtúlmûködés tü-
neteit hatékonyan szünteti, valószínûleg idôsebbeknél is. A tol-
te ro dint tartalmazó készítményeknek is forgalmazzák gyorsan 
ható és elhúzódó kibocsátású tabletta formájában. Az azonnali 
hatású készítmény javasolt adagolása naponta 2 x 1-2 mg, az 
elhúzódóé naponta egyszer 4 mg, amely kivételesen napi 2 mg-
ra is csök kent hetô. A 2 mg-os tabletta napi egyszeri adásának 
hatásosságát azonban megfelelô tanulmányokban még nem 
vizsgálták.

c) Fesoteridin új antimuscarin készítmény, a tolterodin elô-
anya ga, amelyet a nemfajlagos észterázok gyorsan és csaknem 
teljesen az antikolinerg hatású, 5-hydroxymethyl-tolterodinné 
alakítanak. Ez az anyagcsere-folyamat megkerüli a máj cyto-
chrome-P450-rendszert, elônyösebb alkalmazása (mellékhatá-
sai enyhébbek, a betegek jobban elviselik, ugyanakkor meg fe le-
lô en hatékony) bizonyára ennek köszönhetô (4). A készítményt 
4 és 8 mg-os tabletta formájában vizsgálták, az utóbbit valami-
vel hatékonyabbnak találták (4).

d) A solifenacin elsôsorban az M3-jelfogók gátlója. Az efféle 
készítmények csak néhány éve alkalmazhatók, ennek ellenére 
több véletlenbeválasztásos tanulmány bizonyította, hogy a soli-
fe na cin napi egyszeri adagban is hatékony: a vizeletcsepegést 
és a vizelési késztetést is rendre megszünteti, s az éjszakai vi-
zeléseket is visszafogja (5-7). Mivel alapvetôen az M3-jelfogót 
gátlja, mellékhatásai mérsékeltek, a kezelést a betegek többsé-
ge jól viseli, de a székszorulás viszonylag gyakori. Különösen 
alkalmas a változókorú és idôsebb nôk kezelésére. A soli fe na-
cin adagja 5-10 mg naponta. A máj- és vesemûködés be szû kü-
lé sé nél csak nagyon óvatosan adható. Hatása az elsô három 
hónapban már megnyilvánul; ha ezalatt ez nem megfelelô, a 
további ke ze lés tôl sem várhatunk eredményt (7).

e) A darifenacin is elsôsorban az M3-jelfogókat gátolja, hatása 
hasonló a solifenacinéhoz. A hólyagtúlmûködés tüneteit, be-
leértve az éjszakai vizelést is, jelentôsen mérsékli, sôt meg is 
szüntetheti. Mellékhatásai nem jelentôsek, a betegek tartósan 
képesek szedni (8). A darifenacin adagja egyszer 7,5-15 mg. 
Adása a májmûködés zavarainál meggondolandó, súlyos máj-
betegségekben egyáltalán nem adható. 

f) A trospium-klorid antimuscarin hatású izomlazító, vízben 
oldódó ammó nium szár ma zék; több mint 20 éve alkalmazzák 
a hólyagizom rendszertelen összehúzódásainak szabályozá-
sára. A májban alig bomlik le, anyagcseréje a citokróm-P450 
rend sze ré tôl független, a hatóanyag jelentôs része a vizelettel 
ürül (9). Alapvetôen az M3-jelfogókat gátolja. Elônye, hogy 
más gyógyszerekkel nemigen lép kölcsönhatásba, s a vér–agy 
gáton alig jut át, aminek következtében a központi idegrend-
szeri mellékhatásai elenyészôk. Zinner és munkatársainak (10), 
valamint Rudy és munkatársainak (11) vizsgálata szerint napi 
kétszer 20 mg trospiummal a hólyagtúlmûködés tünetei, a vi-
zelési késztetés/gyakoriság és a sürgôsségi vizeletcsepegés is 
je len tô sen csök kent hetô. Új kiszerelési formája a 60 mg-os tab-
letta, amellyel kellô tapasztalatunk még nincs. Staskin és mun-
katársai (9) betegeiket néhány hónapig kezelték eredményesen, 
s lényeges mellékhatás nem fordult elô.

g) A botulinum toxin rendkívül hatásos acetil-kolin-gátló. Hó-
lyagtükrözéssel a hólyagizomba fecskendezik, aminek követ-
keztében az izom csaknem megbénul, és valamelyest sorvad is; 
fokozódik a hólyag vizeletet tároló képessége, s a vizelési inger 
is ritkábban keletkezik. A hólyagizom beidegzését bénító hatá-
sa (chemical denervation) visszafordítható, három, hat hónap 
alatt szokásosan megszûnik. A kezelés általános mellékhatásai 
elhanyagolhatók.

A botulinum toxin helyi adása az idegrendszeri eredetû (spina 
bifida, gerincsérülés stb.) rendellenes hólyagizom-összehúzó-
dás (neurogenic detrusor overactivity) hatékony és biztonságos 
kezelési formája (12). Hatására ezeknél a betegeknél is foko-
zódik a hólyag tároló képessége, csökken a vizelet visszaáram-
lása s a vesekárosodás veszélye és a fertôzések is lényegesen 
ritkábbak (13). 
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1. táblázat.  A hólyagtúlmûködés kezelésének fontosabb gyógyszerei (17)

Készítmény Adagolás Megjegyzés

Oxybutynin (Ditropan, Uroxal)

Azonnali hatású 2 x 2,5-5 mg naponta Gyakori, kellemetlen mellékhatások, kismennyiségû, éjszakai vizeléseknél ajánlott.

Késleltetett hatású 1 x 5-30 mg naponta Elônyösebb, és jobban elviselhetô, mint az azonnali hatású; mennyisége egyedileg beállítható. 

Bôrtapasz 2 x 1 tapasz hetente  Mellékhatásai elhanyagolhatók a tablettákhoz viszonyítva, gyógyszerkölcsönhatás szempontjából ked-
vezô, sok egyéb gyógyszert szedôknek javasolják. 

Tolterodin (Detrusitol)

Azonnali hatású 2 x 1-2 mg naponta Gyakori, kellemetlen mellékhatások, kismennyiségû, éjszakai vizeléseknél ajánlott.

Késleltetett hatású 1 x 4 mg naponta Elônyösebb, és jobban elviselhetô, mint az azonnali hatású.

Fesoterodin 1 x 4-8 mg naponta A tolterodin elôanyaga, mellékhatásai enyhébbek a tolterodinhez viszonyítva, de ugyanolyan hatékony.

Solifenacin (Vesicare) 1 x 5-10 mg naponta  Enyhe mellékhatásai miatt az idôsebbek tartós kezelésére is alkalmas. A hólyagtúlmûködés mindegyik 
tünetét, az éjszakai vizelést is, csökkenti.

Darifenacin (Emselex) 1 x 7,5-15 mg naponta Mellékhatásai visszafogottak, a késztetéses tüneteket csökkenti, megszünteti. 

Trospium 2 x 20 mg naponta  Mellékhatásai hasonlók a késleltetett hatású oxybutynin és tolterodin tablettákéhoz; nagy elônye, hogy 
más gyógyszerekkel nincs kölcsönhatásban. 

Botulinum toxin (Dysport injekció) hólyagöblítés formájában rendkívül erôs acetil-kolin-gátló, általános mellékhatásai nem számottevôk.

Imipramin (Melipramin) 2 x 10-25 mg naponta Elsôsorban a kevert vizeletcsepegés kezelésére alkalmas. 

Ösztrogének (Ovestin krém) hetente 2-3 x a hüvelybe Idôsebbek ösztrogén hiányának kezelésére. Kiegészítô kezelés.

Helyi kezelésként a botulinum toxin adásával a nem idegrend-
szeri hólyagtúlmûködésben szenvedôknél is kiséleteznek, több-
kevesebb sikerrel. Hátránya, hogy a kezelést három-hat, de leg-
ké sôbb tizenkét hónaponként ismételni kell. Gyermekeknél a 
zárszerkezetbe fecskendezve az ún. sphincter dyssynergiánál is 
hatásosnak találták; náluk a társuló hólyagtúlmûködés tünetei 
is megszûntek (14).

EGYÉB GYÓGYSZERES KEZELÉSEK

a) Az imipramin készítmények nyugtató, depresszióellenes ha-
tásúak, elsôsorban az éjszakai vizelések/bevizelések (enuresis 
nocturna) kezelésére alkalmazzák, de a hólyagizom rendszer-
telen összehúzódásaiból eredô késztetéses vizelési panaszokat 
is mérséklik, ugyanakkor fokozzák a húgycsônyomást. Ajánl-
ják a közösülés alatti vizeletcsepegés kezelésére. Hatásmódjuk 
többféle: egyrészt gátolják, hogy az idegingerület alatt felsza-
baduló noradrenalin és szerotonin újra az ideg végkészülékéhez 
kapcsolódjék, vagyis a noradrenalin, szerotonin újrafelvételét 
(visszavételét, reuptake) akadályozzák meg. Ennek következ-
tében a felszabadult noradrenalin és szerotonin szabadon vi-
heti az idegingerületet. Bizonyos mértékig gátolják a kolinerg 
receptorokat, tehát valamelyest antikolinerg hatásúk is, és a 
H1-hisztamin-jelfogókat – nyugtató hatásukat így fejtik ki. Az 
imipramin általános mellékhatásai számottevôek és gyógyszer-
kölcsönhatásai és jelentôsek. Adagja: 3 x 25 mg naponta, hatá-
sa 1-3 hét után mutatkozik.

b) A változókorú és korosabb nôk hólyagtúlmûködéses vizelési 
panaszai ösztrogének adásával – elsôsorban hüvelyi ösztro gén-
ke ze lés sel – mérsékelhetôk, különösen akiknél az ösztro gén-

hiány kifejezett. A progeszteronok adása hatástalan, inkább 
súlyosbítja a vizeletcsepegést. Ösztriol krém naponta egyszer a 
hü vely be két hétig, majd hetente kétszer folyamatosan javasolt. 

c) A capsaicin a felszálló C-idegrostok NGF- (nerve growth 
factor) felvételét szorítja vissza. Hólyagtúlmûködésben az 
NGF felvétele fokozott. A hólyagba, csapcsövön keresztül 
adott, és nem több mint 30 percig bennhagyott capsaicin ha-
tására a hólyag befogadóképessége növekszik, a vizelési pana-
szok mérséklôdnek (15). 

d) Az α-gátlókkal (α-adrenerg gátlókkal, terazosin) elsôsorban 
gyermekek késztetéses vizelési panaszait kezelték hatékonyan, 
és nemcsak a hólyagnyak mûködészavarral társult esetekben 
(14, 16). Ha a hólyagtúlmûködés hátterében a hólyagizom és 
a környezô izomrendszer (zárszerkezetek, medencefenék iz-
mai stb.) együttes mûködészavara áll – mely nagyon valószínû, 
hogy központi idegrendszeri eredetû – az α-gátlók alkalmazása 
elviekben is megalapozott. Tényleges jelentôségüket csak to-
vábbi vizsgálatok tisztázhatják.

MEGBESZÉLÉS A hólyagtúlmûködés kezelésének bevált gyógysze-
reit az 1. táblázatban foglaltam össze, alapvetôen Erdem és Chu 
(17) munkássága alapján. Bevált készítmény az oxybutynin. 
A gyorsan ható oxybutynint jelentôs mellékhatásai miatt rit-
kán adjuk; legfeljebb az alvást zavaró, kismennyiségû éjszakai 
vizelések megelôzésére javasolják: egy tabletta lefekvés elôtt. 
Az elhúzódó hatású tabletta elônye, hogy naponta csak egy sze-
met kell szedni, és mellékhatásai (különösen a szájszárazság) 
is mérsékeltebbek és ritkábbak a gyorshatásúhoz viszonyítva. 
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Javasolt mennyisége széles határok, napi 5-30 mg között vál-
tozik, így mennyisége egyedi szükséglet szerint jól beállítható. 
Kezdô adagja 5-10 mg naponta. Az oxybutynin bôrtapasz ké-
nyelmes (heti két tapasz), jól elviselhetô: a legkellemetlenebb 
mellékhatása a bôrpirosodás, bôrgyulladás, amelyek helyi anti-
hisz ta min és corticosteroid kezeléssel mérsékelhetôk. 

Hasonlóan, a tolterodin készítményeket is azonnali és késlelte-
tett kibocsátású kiszerelésben adhatjuk, az utóbbi elônyösebb, 
els ôsor ban visszafogottabb mellékhatásai miatt.

Az oxybutynint és a tolterodint tartalmazó gyógyszerek hoz zá-
ve tô leg egyformán hatékonyak, a mellékhatásaik miatt azonban 
a betegek kisebb-nagyobb része abbahagyja a kezelést. A kés-
leltetett kibocsátású tabletták összehasonlító vizsgálatában 
nemcsak a hatékonyságban, de a mellékhatásokban – beleértve 
a központi idegrendszerieket is – sem figyeltek meg lényeges 
különbséget a kétféle gyógyszer között, kivéve, hogy a gyakori 
vizelési ingert az oxybutynin jobban mérsékelte, a tol te ro din-
nel kezelteknél viszont a szájszárazság fordult elô ritkábban 
(18-20). Az oxybutynin bôrtapasz ugyanolyan hatásos, mint a 
késleltetett hatású tolterodin, de általános mellékhatásai jóval 
enyhébbek (21).

Az oxybutynin és a tolterodin helyét egyre inkább a kevesebb 
mellékhatással társuló és legalább annyira hatékony soli fe na-
cin és a darifenacin készítmények veszik át. Chapple és mun-
katársai (22) a tolterodine és a solifenacin gyógyszereket ösz-
szehasonlító vizsgálatukban azt találták, hogy a soli fe na cin nal 
kezelteknél ritkábban fordult elô a késztetéses vizelés, és ke-
vesebb betétre volt szükségük. A solifenacin tartós kezelésre 
is bevált, a tol te ro din nel eredménytelenül kezelteknél is csök-
kentette a panaszokat, s a gyógyszerek szedését az idôsebbek 
is jól tûrik. 

A trospium különleges tulajdonsága, ellentétben a többi anti-
ko lin erg készítménnyel, hogy a hatóanyag javarészt lebontat-
lanul a vizelettel ürül ki, s így hatását elviekben közvetlenül 
a hólyagban is kifejtheti. Mivel a vér-agy gáton alig jut át, s 
mert anyagcseréje a citokróm-P450-rendszertôl független, leg-
inkább idô seb bek nek, enyhe gondolkodás, emlékezési zava-
rokkal küsz kö dôk nek és a sokféle egyéb gyógyszert szedôknek 
ajánlják. Az új, 60 mg-os készítménnyel elegendô tapasztalat 
még nem gyûlt össze. 

A hólyagba adott gyógykezelés, ámbár hatásos, és mellékhatá-
soktól is viszonylag mentes, hónapokon, éveken keresztül nem 
alkalmazható. A botulium toxint leginkább a szokásos gyógy-
szeres kezelések eredménytelensége (nem megfelelô hatékony-
ság, súlyos mellékhatások) vagy azok ellenjavallatai eseteiben, 
és fôleg idegrendszeri eredetû hólyagtúlmûködésben szen ve-
dôk nél alkalmazzák.  

A GYÓGYSZERES KEZELÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK HIBAFORRÁSAI  A gyógyszeres ke-
zelés eredményességének megítélését több tényezô is nehezíti: 

1. Álhatás 
Az ún. álhatás vagy másképpen placebohatás azt jelenti, hogy 
nem a gyógyszer, hanem a beteggel való foglalkozás, a keze-
léstudat hatására csillapodnak, múlnak el a tünetek. Az álhatás 
akár a betegek felénél is elôfordulhat, tehát számottevô, any-
nyira, hogy egyesek a gyógyszerek hatékonysági vizsgálatá-
nak valós értékét is megkérdôjelezik (23). Az álhatás kikü szö-
bö lé se miatt lényegesek az olyan összehasonlító vizsgálatok, 
amelyekben a betegek egyik csoportja hatóanyagmentes ké-
szítményt szed (24). Az álhatás nemcsak a beteg személyes 
megítéléseire (tünetek, panaszaik mérséklése, elmúlása) vo-
natkozik, hanem a tényszerû mérési eredményekre is, például 
a húgy utak ban mért nyomásviszonyok változására: a placebót 
szedô, panaszmentessé váló nôknél a betegség megszûnését 
a nyomásmérésekkel, hólyagtükrözéssel stb. is igazolni lehet 
(25). A hólyagtúlmûködés kezelésénél megfigyelt szokatlanul 
nagy arányú álhatás, talán nem is placebohatás, hanem a keze-
lést kiegé szí tô természetes gyógymódok következménye.

2. Társkezelések 
A gyógyszeres kezelést kiegészítô természetes gyógymódok is 
jelentôsen mérséklik, szüntetik a betegek panaszait. 

3. A gyógyszercégek befolyása 
A gyógyszerek hatását tanulmányozó klinikai vizsgálatokat a 
gyógyszereket gyártók kezdeményezik és támogatják. Nyilván 
azzal a hátsó gondolattal, hogy az elemzések gyógyszereik elô-
nyös sé gét bizonyítsák. Ennek következtében a klinikai tanul-
mányok elsôdleges szempontja nem az, hogy miként lehet a 
betegeket a legjobban kezelni, hanem, hogy melyik gyógyszer 
jobb, mint a másik (26).

4. A vizsgálatok tervezése, kivitele 
A gyógyszervizsgálatok formái meglehetôsen szabályozottak, 
ennek ellenére a különbözô vizsgálatok módja lényegesen el-
térhet, ami nehezíti az eredmények összehasonlítását. A leg dön-
tôbb szempontok a vizsgálatba bevontak száma és követésük 
idô tar ta ma. Ám a beválasztási és kizárási feltételek meghatá-
rozása, meg a vizsgáló módszerek kiválasztása és az alkalma-
zott statisztikai módszerek is befolyásolják az eredményeket. 
A vizsgálatok kivitelezhetôségét azonban más tényezôk is mó-
dosítják, például a gyógyszerek költsége: többen vállalják, ha a 
gyógyszereket ingyen kapják.

5. A betegség lefolyása 
A betegség lefolyása (natural history) kezelés nélkül is változhat, 
így a tünetek módosulása a kezeléstôl függetlenül is bekövetkez-
het. Ámbár a hólyagtúlmûködés menetét nem ismerjük, a tünetek 
spontán elmúlása ezeknél a betegeknél, a betegség idült jellege 
miatt, minden bizonnyal kivételes: a gyógyszerek hatékonysá-
gának vizsgálatát, értékelését vajmi kevéssé befolyásolja.

AZ ABBAHAGYOTT KEZELÉSEK ARÁNYA  Kelleher és munkatársai (27) 
231 gyors hatású oxybutynint szedô beteget ellenôriztek, akik 
közül a kezelést hat hónap után már csak 42 (18%) folytatta, a 
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többi a kezelés hatástalansága és/vagy a mellékhatások miatt 
abbahagyta. Lawrence és munkatársai (28) a gyors hatású oxy-
buty nint a tolterodinnel vetették össze: jóllehet, a tolteridint a 
betegek jobban tûrték, hat hónap után a kezeltek egyharmada 
egyik csoportban sem szedte a gyógyszert. 

Hampel (29) a gyógyszerszedés beszüntetésének okait elemez-
te részletekbe menôen, s megállapította, hogy 12 hónap után 
a gyors hatású tolterodint szedôk 62%-a, a késleltetett hatásút 
szedôk 71%-a, a késleltetett hatású oxybutynint szedôknek 
pedig csak 46%-a folytatja a kezelést. Ugyanez az arány: tros-
pium nál 75%, solifenacinnál 81% és danifenacinnál 66% volt. 
A betegek a kezelést a gyógyszerek nem megfelelô hatása, a 
mellékhatások vagy túlzott várakozásaik (nem megfelelô tájé-
koztatás) és a rendszeres ellenôrzések, a betegek lelki támoga-
tásának elmulasztása miatt hagyják abba. 

Az irodalomban közzétett adatoknál a gyakorlatban sokkal 
többen szakítják meg kezelést, mindenekelôtt, mert a klinikai 
vizsgálatoknál válogatott és támogatott (beválasztási feltételek, 
kel lô en felkészített betegek, ingyenes gyógyszerek stb.) bete-
geket tanulmányoznak.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a betegek számottevô ré-
sze hosszú ideig (hónapokig) nem szedi a gyógyszereket, elsô-
sor ban, mert nem tartja elég hatásosnak, másodsorban pedig a 
kellemetlen mellékhatások miatt.

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK  A több-kevesebb mellékhatású anti-
ko lin erg gyógyszerek adása elôtt mérlegeljük a beteg panaszait, 
a panaszok súlyosságát. A nil nocere elve az efféle kezelések 
elôtt különösen lényeges, nehogy az enyhe tünetek helyett sú-
lyosakat okozzunk. Soha ne kezdjünk gyógyszeres kezelést 
panaszmentes nôknél csupán azért, mert a nyomásváltozásos 
vizsgálatok (urodinamia) a hólyagtelôdés szakaszában a hó lyag-
izom rendszertelen összehúzódásait mutatták ki.

A hibaforrások ellenére a betegek kezelését részben az irodalmi 
adatokra, de nem kevésbé tapasztalatainkra alapozzuk. A fen tiek-
bôl és a 1. táblázatból is egyértelmû, hogy a gyógyszeres keze-
lésben a választék meglehetôsen nagy, lehetôvé téve az egyénre 
szabott kezelést. Egyik gyógyszert se vessük el, mindegyik jó va-
lakinek. A szokványos kezelések – mindenkinek ugyanazt adom 
– hoz zá ve tô le ge sen a betegek felénél nem eredményesek, egy 
kisebb részük pedig a mellékhatások miatt abbahagyja a gyógy-
szerek szedését. A kezelés tehát mindig egyedi, az adott betegre 
szabott, a beteg igényeit is figyelembe vevô lehet. Elengedhetet-
len a betegek megfelelô tájékoztatása a sokféle gyógyszer közüli 
választási lehetôségrôl, a mellékhatásokról, valamint arról, hogy 
a kezelés bizony gyakorta nem eléggé sikeres, s ilyenkor áttér-
hetünk valamilyen másfajta gyógyszere. Ha a beteg várakozása 
alaptalanul nagy, szinte biztos, hogy csalódott lesz.

Mivel a gyógyszeres kezelést is igénylô hólyagtúlmûködés 
rendszerint idült betegség, a gyógyszereket is évekig adjuk. 

Ám, hogy meddig és megszakításokkal vagy folyamatosan, 
nem eldöntött, ebben nemzetközi állásfoglalást sem alkottak. 
Leghelyesebb a kezelés idôtartamát is egyedileg szabályozni: 
a gyógyszerek adását idôrôl-idôre felfüggeszteni, és figyel-
ni a betegség, a tünetek alakulását. Az efféle eljárás azért is 
ésszerû, mert nem egyszer súlyos mellékhatású gyógyszereket 
adunk, amelyeknek kedvezôtlen megnyilvánulásai a kezelési 
hónapok, évek alatt egyre inkább elviselhetetlenné teheti a tab-
letták szedését.

A hólyagizom összehúzódásának visszafogása miatt elô for dul-
hat, hogy a beteg vizeletét nem tudja, nem üríti ki teljesen, a 
hólyagban vizelet marad, a fokozott fertôzés stb. veszélyével. 
Az ún. maradékvizelet cukorbetegeknél szokványos.

Lényeges szem elôtt tartani, hogy az antikolinerg szerekkel a 
hólyagizom mûködésének rendellenességeit, a vizelési pana-
szokat szüntethetjük meg, a környezô izomrendszerre (zárszer-
kezetek, medencefenék stb.) ezek a gyógyszerek számottevôen 
nem hatnak, azok mûködészavarait nem rendezik. Az α-adren-
erg gátlókkal az utóbbiakat is befolyásolhatjuk, ennek ellené-
re az α-gátlók helye még nem tisztázott, további vizsgálatok 
szükségesek.

Az antikolinerg gyógyszerek súlyos mellékhatásai miatt a 
betegek szoros, rendszeres ellenôrzése nem maradhat el, ki-
váltképpen az idôsebbeknél. Tudati, gondolkodás- és visel-
kedésbeli, valamint más megnyilvánulási eltérések különö-
sen fontos fi gyel mez te tô jelek. Meglehet, hogy ha többféle 
gyógyszert adunk együtt, mindegyiket a szokásosnál kisebb 
mennyiségben, a mellékhatások, kevésbé súlyosak. Java-
solták például az oxy butynin és az imipramin kis adagjának 
együttes adását (30). 

KEVERT VIZELETCSEPEGÉS  Kevert vizeletcsepegésen (mixed in-
con ti nen ce) a haspréses (stressz) és a késztetéses vizeletcsepe-
gés együttes elôfordulását értjük. A betegségben tehát a hólyag-
izom rendszertelen összehúzódása a húgycsô-hólyag zár iz mok 
gyengeségével párosul. A vizeletcsepegéseknek hoz zá ve tô le ge-
sen egyharmada ilyen fajtájú (31). A kevert vizeletcsepegések 
gyógyszeres kezelésének irodalma szerény, összefoglalóan a 
kö vet ke zôk állapíthatók meg:

• a gyógyszeres kezeléssel és a mûtéti kezeléssel is többé-ke-
vésbé a betegek fele gyógyítható; 

• a nyomásváltozások vizsgálata (urodinamikai módszerek) 
nem segítenek kiválasztani, hogy melyik betegnél elô nyö-
sebb a gyógyszerek adása, illetve a mûtét;

• az antikolinerg gyógyszerek megközelítôen egyformán ha-
tásosak, a rövidhatású oxybutynin kivételével, amely elma-
rad a többiektôl (32). A mellékhatások ezeknél a betegeknél 
gyógy szer füg gôk, hasonlóan a hólyagtúlmûködés részben 
ismertetettekhez (33-34); 

• Elviekben elônyös az imipramin, mert a hó lyag túl mû kö dés 
tüneteit mérsékli és a záró izmok mûködését is erôsíti. Ki-
terjedt alkalmazásának mellékhatásai stb. szabnak gátat.
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A kezelést a kevert formájú vizeletcsepegésnél is egyénre sza-
bottan választjuk. Ha jelentôs hólyagfali süllyedés vagy más 
javallata az azonnali mûtétnek nem áll fenn, talán helyesebb elô-
ször a vizeletcsepegés késztetéses összetevôjét kezelni gyógy-
szerek adásával. Végeredményben a beteg panaszainak súlyos-
sága – a vizeletcsepegés melyik formájának tünetei zavarják 
leginkább – határozza meg a kezelési lehetôségek sorrendjét.

HASPRÉSES VIZELETCSEPEGÉS  Meghatározása: a vizelet akarat-
lan elfolyása a hasi nyomás fokozódására (mozgás, torna, köhö-
gés), anélkül, hogy a hólyagizom összehúzódna. Oka leginkább 
a húgy csô nem megfelelô zárása. Kezelése alapvetôen sebészi, 
gyógyszereket legfeljebb a mûtét kiegészítéseként adtunk, vagy 
amikor mû té tet nem végezhettünk. A korábban adott gyógy-
szerek, az α-adrenerg serkentôk, nem feleltek meg, elsôsorban 
súlyos mellékhatásaik miatt (agyvérzés, szívmûködési zavarok 
stb.). A α-adrenerg serkentôk a szimpatikus idegrostok tevé-
kenységét élénkítik, a húgycsô simaizmainak összehúzódását 
fokozzák, csökkentve a vizeletcsepegést. 

Több szerotonin és noradrenalin (norepinephrin) újrafelvételt 
gátló (serotonin and norepinephrine [noradrenalin] reup take 
inhi bi tors, SNRI) készítmény hatását is vizsgálták a has pré-
ses vizeletcsepegésben szenvedô nôknél. Ezek közül az utób-
bi években a mélabú (depresszió) kezelésében alkalmazott 
du loxe tin került elôtérbe. A duloxetin, hasonlóan más SNRI-
készítményhez, gátolja a szerotonin és noradrenalin újrafel-
vételét az idegvégzôdéseken, aminek következtében ezek az 
ingerületátvivô anyagok szabadon továbbítják az ideg in ge rü le-
tet, azaz fokozzák az idegmûködést. A szerotonin és a nor ad-
re na lin serkenti a gerincvelôi idegeket, a nervus pudendust is, 
ez pedig a húgycsô-húgyhólyag zárszerkezetek harántcsíkolt 
izmainak feszülését és záró képességét növeli. Elônyös hatása 
a du loxe tin nek, hogy egyidejûleg a hólyagizom összehúzódá-
sait is fékezi (35).  

A duloxetinnel a haspréses vizeletcsepegés mértéke és gyakori-
sága is csökkenthetô, számos betegnél megszüntethetô (36-37). 
Hatását gyorsan, rendre egy hónapon belül kifejti, ha ennyi idô 
alatt nem hatékony, tovább nem érdemes adni, mert késôbb 
sem lesz hatásos. Hosszú távú hatása (kezelés után kiújul-e 
a vizeletcsepegés, s ha igen, milyen hosszú idô után stb.), és 
hogy kell-e a duloxetint idôrôl-idôre újra adni, még nem tisz-
tázott (38). Mellékhatásai közül a hányinger a legzavaróbb, 
szerencsére többnyire átmeneti. Szájszárazság, fáradékonyság, 
székrekedés a betegek 10-15%-ában fordult elô, miattuk meg-
kö ze lí tô en minden nyolcadik beteg abbahagyja a kezelést (38). 
Adagja: 60-80, legtöbb 120 mg naponta (Cymbalta 30 és 60 mg 
gyomornedv-ellenálló kemény kapszula).

Változókorú és idôsebb nôknél az ösztrogénhiány pótlása a 
haspréses vizeletcsepegésnél is kedvezô hatású, ám egymagá-
ban nem valószínû, hogy a vizeletcsepegést megszünteti. Az 
ösztrogének adása a mûtéttel kezelt betegeknél is javasolt, a 
sebészi beavatkozás elôtt és után is.
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„Most még [...] a magyar a világ azon (nem nagyszámú) nyelvei közé tartozik, amelyeken minden 
tudományt mûvelni lehet. [...] Ha azonban a szaktudományok anyanyelven való mûvelését nem 
szorgalmazzuk, menthetetlenül a nagy tudományos világfolyam partjára sodródunk.”
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