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BEVEZETÉS  A vizelési zavarok természetes gyógymódjait az 
ún. viselkedéskezelés (életmódkezelés) megnevezéssel jelö-
lik, az angol behavioral management/interventions fordítása-
ként. A pontos fordítás a viselkedésre vonatkozó kezelés lenne, 
amely nem teljesen azonos a viselkedéskezelés szóval, ámbár 
akként is felfogható. A vizeléssel, székeléssel kapcsolatos szo-
kások nehezen illeszthetôk a viselkedés, magatartás fogalmába, 
az életmódéba már inkább. Elterjedt még a konzervatív kezelés 
(conservative management) és a nemsebészi kezelés/beavatkos-
zások (nonsurgical treatment) megnevezés is, amelyek egyáltag-
lán nem találók, és félreérthetôk, hiszen a gyógyszeres kezelés 
elviekben mind ket tô be belefér, noha nem tartozik ide. A kon-
zervatív kezelés fogalmába többen az ideg-izom elektromos in-
gerlést és a kie gé szí tô eszközök (például hüvelysúlyok) alkal-
mazását is beleértik. A természetes gyógymódok elnevezéssel 
teljesen fedjük a fogalmat, s a félreértéseket is elkerüljük.  

Szorosan véve háromféle kezelést sorolnak a természetes 
gyógy módok közé (medencetorna, biofeedback, hólyagedzés) 
– ritkábban többet is, mint pl. az idôzített vizelés –, ám bizo-
nyos szokások megváltoztatása is elengedhetetlenül idetartozik. 
A fogalmakat és az osztályozást a nemzetközi irodalomban sem 
alkalmazzák egységesen. Nagy (1) meghatározásában a visel-
kedésterápia „olyan kezelési módszer, amelynek során a beteg 
megismerkedik tünetei kórokával, a kialakulásukhoz vezetô 
magatartásbeli és környezeti tényezôkkel, azon célból, hogy 
ezek tudatában önkontrollt gyakorolhasson, és kedvezô irányba 
befolyásolja, megváltoztassa a hibás szokásait”. Idesorolja még 
a hólyagedzést is, de a medencetornát és az ún. visszajelzést (bio-
feed back), amelyet asszisztált gáti izomtréningnek nevez, már 
nem. A viselkedik ige az értelmezô szótár szerint: „valamilyen 
magatartást tanúsít”, vagyis a magatartással függ össze, s ez nem 
teljesen fedi a meghatározásban foglaltakat. Egységes álláspont 
tehát nem alakult ki. Ebben az összefoglalóban a természetes 

gyógymódok megjelölést választottam, ezt tartom a legszeren-
csésebbnek, leginkább érthetônek. Négy kezelési módszert so-
rolunk a természetes gyógymódok közé: életmód-változtatások, 
hólyagedzés, medencetorna és a visszajelzés-kezelés.

KIEGÉSZÍTÔ FOGALMAK  A természetes gyógymódok szerves részét 
a medenceizmok (pelvic muscle) tornáztatása képezi. A ’me-
denceizmok’ fogalma ebben a vonatkozásban a vizelettartásért 
és a vizelésért felelôs izmokra együttesen vonatkozik.

A medenceizmok megfeszítésekor – a végbélemelô izom (muse-
culus levator ani) összehúzódásának hatására – a medencefenék 
megemelkedik, amely ultrahang- és MR-vizsgálattal jól látható. 
Ha az emelkedés elmarad, s a medencefenék inkább lesüllyed, 
a paradoxical pelvic floor movement elnevezést használják; ma-
gya rul visszás medencemozgásnak nevezhetnénk. 

ÉLETMÓD-VÁLTOZTATÁSOK  A vizelési panaszok, tünetek hát-
terében álló rossz szokások megváltoztatásához a vizelés, a 
vizelettartás folyamatát, az abban résztvevô izmokat, szerve-
ket, ezek beidegzését valamelyest ismerni kell, hogy a hátrá-
nyos szokásokat megváltoztassuk és a javasolt változtatások 
okát, célját a beteg megértse. Ezek az ismeretek a természetes 
gyógymódok egyéb formáinak gyakorlásához is nélkülözhetet-
lenek. Hasonlóképpen lényeges, hogy a betegek a különbözô 
vizsgáló és kezelési módok lényegével tisztában legyenek. Az 
elsô lépés tehát a tájékoztatás, a hólyag-húgycsô mûködésével 
kapcsolatos alapvetô ismeretek átadása, „megtanítása”, a vizs-
gálómódszerek és a szükséges kezelések elveinek elmagya-
rázása. Ebben ábrák, állandó ismétlések, egyszerû, magyarul 
mondott megfogalmazások rendkívül sokat jelentenek, s az ún. 
oktatási füzetek, amelyet a beteg magával vihet, is rém haszno-
sak. A vizelési napló a panaszok megértésének, okainak elma-
gyarázásában is jól felhasználható.

Az elemi ismeretek elmagyarázását, a vizelési zavarokhoz ve ze-
tô hibás szokások, szenvedélyek összefoglalása követi: 

• a folyadékfelvétel visszaszorítását szokványosan elôírják, 
ám a folyadékfogyasztás mennyisége és a vizeletcsepegés 
között egyértelmû összefüggést nem igazoltak (2). A folya-
dékfogyasztást éjszakai vizeléseknél, bevizeléseknél taná-
csos elsôsorban megszorítani.
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• a hólyagot ingerlô ételek, italok (alkohol, kávé, savas, csí-
pôs ételek, erôs fûszerezés stb.) mérséklését mindenki ja-
vasolja; egyértelmû bizonyítékok azonban a megszorítások 
gyógyító hatásait nem igazolták, a vizsgálati eredmények 
ellent mon dók. Túlzott fogyasztásuk mindenképpen ke rü-
len dô, általános egészségi okok miatt is. A dohányzásnak a 
hó lyag mû kö dést hátrányosan befolyásoló hatását tervezett 
vizsgálatokkal nem igazolták, inkább a társuló köhögés ked-
ve zôt len, vizeletcsepegést okozhat. A dohányzás elhagyását 
azonban mindig javasoljuk, szorgalmazzuk. (2)

• a kövérség a hólyag- és húgycsômûködést is károsan befo-
lyásolja, fogyással (legalább 5%-os súlyvesztés), akár 50%-
kal is csökkenhetnek a vizeletcsepegési panaszok (3);

• a vizelési szokások szükség szerinti megváltoztatása: ezek 
zöme a hólyagedzés része. Késztetéses vizeletcsepegésnél a 
vizelet akaratlan elfolyását kényszerítô vizelési inger elôzi 
meg. Ilyenkor a nôk azonnal felugranak, s a toalettre siet-
nek, mialatt hasizmaik összehúzódnak, a hasûri nyomás fo-
kozódik, s a vizelet elfolyik. Ilyen helyzetekben helyesebb a 
foglalatosságot abbahagyni, ülve maradni vagy leülni, ha le-
het, a medenceizmokat megfeszíteni, le he tô leg a hasizmok 
összehúzása nélkül,  megvárni míg a vizelési inger elmú-
lik, s csak azután, lassan, kényelmesen kimenni a toalettre. 
A köhögéssel kapcsolatos vizeletelfolyás a me den ce iz mok 
azonnali megfeszítésével rendre megelôzhetô (4).

• a székelés rendezése.

A megfelelô tájékoztatás idôt és türelmet vesz igénybe, s köz-
vetlen, kissé bizalmasabb kapcsolatot kíván az orvos s a betege 
között. A szoros kapcsolat a hetekig, hónapokig, sôt évekig tar-
tó gyakorlatok megfelelô irányítása és a gyakori ellenôrzések 
miatt is meghatározó.  

SZÉKELÉSRENDEZÉS  Az angol nyelvû irodalomban bowel prog-
ramnak nevezik. A székszorulás, a székletvisszatartás és a hó-
lyagizom mûködésének zavarai közötti szoros kapcsolat régóta 
ismert. Oka ennek ellenére nem tisztázott: 

• Ismert, hogy a székelési ingert a végbél nyálkahártyasejtjei-
nek jelfogói váltják ki. A végbél, ahogy a bélmozgásokkal a 
formálódó széklet a sigmabélbôl belekerül, fokozatosan tá-
gul. Ha a széklet már bejutott a végbélbe, a tágulást érzékelô 
idegek a jelt az agyi központba viszik, és tudatosítják a 
végbéltágulást. A végbél kezdeti tágulásával egyidejûleg a 
végbél zárszerkezetének (sphincter ani) harántcsíkolt izmai 
átmenetileg megfeszülnek. Ugyanakkor a tágult végbélbôl 
a sphinc ter be, a bélfalizom reflexein keresztül, a belsô zár-
szerkezet (sphincter ani internus) simaizom nyalábjait ellan-
zító idegingerek jutnak, s a belsô zárszerkezet ellazul, hogy 
elô se gít se a széklet kiürülését. Ha a hasi nyomás fokozódik, 
és a medencefenék ellazul, a végbélben a nyomás fokozó-
dik, s a széklet kiürül. Akaratlagosan a székelési ingert, sôt 
a végbél kiürülését is megszakíthatjuk, az utóbbit a végbél 
zárszerkezetének összeszorításával. 

• Ha a székelési inger elfojtása állandósul, s csak két-három 
naponként van széklet, a végbél kórosan kitágul, benne pan-

gó bélsárral. A székelési inger is tompul, s megkésve, az 
élettaninál jóval kifejezettebb végbéltágulásnál tudatosul. 
Ilyenkor a széklet kiürülését a záróizmok állandó össze-
húzódása akadályozhatja meg, ami végül a medencefenék 
izom za tá nak idült, fokozott feszüléséhez (chronic pelvic 
floor hypertonicity) vezet. Ez a vizeletürítést is nehezítheti, 
amit a hólyagizom fokozott összehúzódással küzd le. Ha ez 
az állapot tartósan megmarad, a hólyagizom megvastagod-
hat (detrusor hypertrophia), s végül szabályozása is rendv-
szertelenné válhat. Bizonyos megfigyelések valószínûsítik, 
hogy a végbél-vastagbél kóros elváltozásai – túltágulás, 
gyulladás (colitis), pangás stb. – kóros ingereket kiváltva a 
hólyagfal mû kö dé sét is bizonytalanná teszik. 

Bármi is az ok, idült bélsárpangás és a végbélfal állandó ki-
tágulása a hólyagizom mûködését is hátrányosan befolyásolja. 
A bélmûködés szabályozása tehát lényegbevágó: régi tapaszta-
lat, hogy a székelés rendszeressé válásával a hólyagtúlmûködés 
is megszûnik. 

Teendôk: a legfontosabb a rostban gazdag étkezés és bôséges 
folyadékfogyasztás. Ezt székletlágyítókkal (GlycoLax, ásványi 
olajok, senusoids) és átmenetileg enyhe hashajtókkal egészít-
hetjük ki. A hashajtók elôsegítik a béltartalom tovajutását, a 
kórosan tágult vastag- és végbél zsugorodását a szabályos tá-
gasságra, s ezzel együtt az élettani székelési inger visszaállását. 
Ha a végbél, sigmabél tágassága helyreállt, hashajtók további 
adása szükségtelen.

HÓLYAGEDZÉS  A hólyagedzés valójában a hólyagfal, vagyis a 
hó lyag izom (musculus detrusor urinae) „tornáztatása”, szabá-
lyozása. Az angol nyelvû szakcikkekben bladder training vagy 
retraining, illetve time voiding regimen kifejezésekkel jelölik. 
Az utóbbit magyarul idôzített vizelésnek nevezzük.  

A hólyagedzés egyik fontos eleme a szabályos idôközönkénti vi-
zelés, függetlenül a vizelési ingertôl. A hólyagizom rendszeres, 
akaratlagosan kiváltott összehúzódásával – a hólyagizom mû kö-
dé sé nek tudatos ellenôrzésével – a késztetést okozó szabálytalan 
izom-összehúzódások is mérsékelhetôk. Kezdetben – a panaszok 
súlyosságától függôen – fél, egy, esetleg másfél óránként vizeljen 
a beteg, majd a vizelések közötti idôszakot fokozatosan, hetente 
15-30 perccel növeljük két-három órára. A vizelések közötti idô 
növelésével a hólyag befogadó, táguló képességét fokozzuk.

Ha vizelési inger jelentkezik, mindig csak kicsit várjunk a vi-
zeléssel, a hólyagot lépésrôl-lépésre szoktassuk a vizelet tartá-
sához. A vizelési inger rövid elnyomásával, a vizelés késlelte-
tésével a hólyagmûködés akaratlagos ellenôrzésének készségét 
fejleszthetjük ki. 

Fantl és munkatársai (5) a hólyagedzés módszerével a vizelet-
csepegésben szenvedôknek mintegy felét sikerrel kezelték. Az 
arány a haspréses (stressz) és a késztetéses vizeletcsepegések-
nél nagyjából egyforma volt.
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MEDENCETORNA  Kegel (6) a medencetorna módszerét a meden-
ceizmok mûködésének helyreállítására írta le, fôleg a haspréses 
vizeletcsepegés gyógyítása végett. A medencetornát az angol 
nyel vû irodalomban többféleképpen is nevezik: pelvic muscle 
exercise (PME), pelvic floor muscle training (PFMT), pelvic 
floor exercises, hazánkban a Kegel-torna, intim torna elnevezé-
sek terjedtek el, de a Kegel-módszer, kismedencei izomgyakor-
latok elnevezésekkel is találkozhatunk.

Lényege: a medenceizomzat önálló megfeszítése, elernyeszté-
se, vagyis a hasizmok, farpofák egyidejû összehúzása nélkül. 

Célja: a vizelettartásban fontos izmok mûködésének tudatosí-
tása, szabályozása, (például a késztetéses vizelési inger elfojtá-
sára) és az izmok megerôsítése (1). 

Legjelentôsebb hatása: a zárszerkezet fokozott ellenállásának 
csökkentése, a húgycsô nyitásának, zárásának összehangolása, 
az izmok záró képességének erôsítése, a mély és a felszínes 
medenceizmok mûködési sorrendjének helyreállítása. Élettani 
körülmények között elôször a felszínes izmok húzódnak össze, 
a mély medenceizmok csak ezt követôen. Vizeletcsepegésben 
szen ve dôk nél a sorrend gyakorta fordított (7).

A medencetorna akár könyvekbôl is megtanulható, de elô nyö-
sebb, ha a nôgyógyászati vizsgálatnál meggyôzôdünk arról, 
hogy az asszony képes-e és milyen mértékben megfeszíteni a 
medencefenék izmait. Ha nem képes, rá kell vezetni, hiszen 
a torna másképp hatástalan. A medencetornát önállóan csak 
azok a nôk gyakorolják, akik képesek a medenceizmaikat a 
hasi és más járulékos izmok összehúzása nélkül megfeszíteni. 
A medenceizmok megfeszítése tapintással és a nôgyógyászati 
vizsgálatnál is jól megfigyelhetô: az ujjunkat a hüvelybe ve-
zetjük, s kérjük a beteget, hogy medenceizmait feszítse meg, 
majd lazítsa el. A változások és a megfeszítés erôssége is jól 
érez he tô, sôt, némi gyakorlás után, a nem megfelelôen mûködô 
izmokat is azonosítani lehet. Egyidejûleg figyeljük meg, hogy 
a beteg a medenceizmok megfeszítésekor hasizmait is ösz-
szehúzza-e. Ha igen, gyakoroltassuk be, hogy miként lehet a 
medenceizmokat a hasizmok megfeszítése nélkül összehúzni. 
A végbél záró képességét a végbélbe vezetett ujjal hasonlóan 
állapíthatjuk meg. Az izmok mûködésérôl pontosabban a visz-
szajelzés (biofeedback) módszereivel tájékozódhatunk (ld. lej-
jebb). A hüvelybe és/vagy végbélbe vezetett ujj megszorítása 
a medenceizmokkal a gyakorlatok ellenôrzésének is igen jó 
módszere; célszerû a gyakorlatok otthoni végzésekor is idôrôl-
idôre alkalmazni (önellenôrzés). Ekképp a gyakorlatok hatá-
sosságát is megítélhetjük.

A medencetornában is a fokozatosság, a szabályosság és a ki-
tartás a legfontosabb. A gyakorlatok között pihenôt kell tartani, 
megfelelôn ellazulva. Kegel eredeti gyakorlatsorán többen is 
változtattak: valóban nagyon sokféle tornamódszerrôl olvasha-
tunk az irodalomban, ami az eredmények összehasonlításának 
egyik hibaforrása. Az alapelvek egységesítésére az Internai-

tional Continence Society (8) állást foglalt, s javasolja, hogy a 
gyakorlatokba háromféle elemet mindig iktassunk be: 

• a medenceizmok néhányszori teljes vagy majdnem teljes 
összehúzása egy-két másodpercre, majd teljes ellazítása; 
célja: az izmok erôsítése;  

• az izmok nem teljes, 10-15 másodpercig tartó összehúzása 
néhány alkalommal, majd teljes ellazítása; célja: hozzászok-
ni a tartós izommegfeszítéshez (például a vizeletelfolyás 
megakadályozása végett);

• az izmok összehúzása bizonyos helyzetekben (ülve, állva, kö-
högés, nevetés stb. közben); célja: „veszélyhelyzetek” (kész-
te tési vizelési inger, vizeletcsepegés) megoldása.

Ezeket naponta kétszer-háromszor és hetente két-három alka-
lommal kell gyakorolni, legalább nyolc-tíz hétig, utána pedig 
élet mód sze rûen. Eredmény csak kitartóan végzett tornagya-
korlatoktól várható. Adott esetben az ún. tornanapló vezetése 
is ösz tön zô és emlékeztetô lehet. Lényeges, hogy a torna ered-
ményét idôrôl-idôre a kezelôorvos is felmérje, s ezek szerint ja-
vasolja a továbbiakat. A medencetorna gyakorlati szempontjait 
külön dolgozatban ismertetjük.

A medencetorna elôsegítésére nemritkán a hüvelybe kisebb sú-
lyokat helyeznek, amelyeket a betegeknek a gyakorlatok alatt 
meg kell tartani. Ez segíti a gátizmok összehúzásának tanulását 
és erô sö dését is. A módszert hüvelyi súlytornának nevezzük, 
bôvebben a következô részben tárgyalom.

Medencetornával lényegesen csökkenthetôk a vizelési pa-
naszok, sôt teljesen meg is szûnhetnek a betegek jelentôs 
részében (8). A has pré ses vizeletcsepegésben szenvedôknek 
hozzávetôlegesen 80-90%-a mûtéttel gyógyítható, ám szö-
vôd mé nyek – késôiek is, mint vizelési nehézségek stb. – óha-
tatlanul elô for dul nak. Medencetornával a mûtéthez hasonló 
gyógyulás nem ér he tô el, de a módszernek hátrányos követ-
kezményei sincsenek, no meg olcsó is. A gyakorlatokat rend-
szeresen végzôk gyógyulási esélye 10-20-szor nagyobb, ösz-
szevetve a medencetornát nem végzôkkel (9). Berghmans és 
munkatársai (10) szerint a mérsékelt és a fokozott izomtorna 
egyaránt hatásos a has pré ses vizeletcsepegés megszüntetésé-
ben. A mérsékelt torna a szabvány gyakorlatok végzését, a 
fokozott torna meg az irányított, gyógytornász felügyelete 
melletti – szokásosan a visszajelzési módszerekkel tanított –, 
az egyén szükségletei szerint alakított, rendszeres gyakorlást 
jelenti. A medencetornával a nem idegrendszeri vizelési kész-
tetés és a késztetéses vi ze let cse pe gés – különösen a nappa-
li – is hatásosan (50-75%) csök kent he tô (15). A késztetéses 
vizeletcsepegésben szenvedôk tornakezelését is elegendô a 
tünetekre, az ún. klinikai késztetéses vizeletcsepegés kóris-
méjére alapozni, nyomásvizsgálatok szükségtelenek (15). 
Ámbár az irodalmi adatok ellentmondók, a medencetorna a 
vizeletcsepegés megelôzésében is hasznos. 

Az izomgyakorlatok eredményességét a haspréses vizeletcse-
pegés megszüntetésében elôre nehéz megjósolni. Számos ún. 
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elô re jel zô tényezôt (prediktív faktor), jellegzetességet tanul-
mányoztak, de közülük csak az életkor bizonyult valamelyest 
megbízhatónak: a fogamzó korúaknál az izomgyakorlatok 
rendre hatásosabbak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a 
me den ce tor nát a változókorúak nem gyakorolhatják eredmény-
nyel. A vizeletcsepegés enyhébb formáit a medencetornával 
gyakrabban lehet megszüntetni, mint a súlyosabbakat, s minél 
hamarabb kezdjük a kezelést (minél rövidebb ideig áll fent a 
vizeletcsepegés), annál inkább várható javulás (11). Húgyúti 
nyomásmérésekkel (urodinamikai vizsgálatokkal) nem lehet a 
torna hatékonyságát megjósolni (12).

A medencetorna hatását a tünetek mérséklése mellett, tény sze-
rû en, különbözô mérési módszerekkel (perineometer, nyomás-
vizsgálatok, betétteszt) is igyekeztek megállapítani, nem sok 
eredménnyel. A húgycsônyomás változás sem volt összhang-
ban a betegek állapotának javulásával. A gyakorlatban a be-
tegek véleménye az útmutató, a panaszok, tünetek alakulása 
a mérvadó.

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK  A vizelet és széklet tartását és kiürí-
tését szabályozó medenceizmok mûködésének megértése, az 
izom-összehúzódások, ellazulások tudatosulása és a medence-
izmok mûködésének akaratlagos szabályozása a vizeletcsepe-
gés és egyéb vizelési zavarok megszüntetésének meghatározó 
része. A medencetorna alapvetôen ezt a célt szolgálja.  

A vizeletcsepegésben szenvedôk kezelését helyes mindig a 
medencetornával kezdeni, még azoknál is, akiknél mûtéti 
megoldást tervezünk, hiszen a torna mûtét kiegészítéseként is 
rendkívül hasznos. Természetesen az anatómiai elváltozásokat 
(hó lyag sér vet, húgycsôsüllyedést stb.) izomtornával nem lehet 
helyreállítani, de az izmok megerôsítése a mûtétek eredménye-
it is javítja.

A medencetornát a betegek otthon is végezhetik, ám irányításuk 
ilyenkor is kívánatos. A gyakorlatok megkezdése elôtt húgyúti 
nyomásmérésekre nincs szükség. 

A betegek megfelelô tájékoztatásával sok kellemetlenség ke-
rül he tô el. A betegeknek elôre el kell mondani, hogy a me-
dencetorna a vizelési panaszokat az esetek hozzávetôlegesen 
25%-ában nem szünteti meg. Ha ezt elmulasztjuk, csalódottak 
lehetnek, félrevezetve érezhetik magukat, annak minden kelle-
metlen következményével.  

BIOFEEDBACK (VISSZAJELZÉS)  A biofeedback fogalmával az iroda-
lomban gyakorta a vizeletcsepegés és más vizelési panaszok 
egyfajta megszüntetési módját, mérômûszerekkel ellenôrzött 
tornagyakorlatok sorozatát jelölik (13). A biofeedback tehát 
kezelési módszer, amelyben a beteg egymásra épített izom-
gyakorlatokat végez. Magyarul visszajelzésnek nevezhetjük. 
A bio feed back szó használata azonban nem egységes: vannak, 
akik beleértik a kezelés/módszer tényét is, például a bio feed-
back eredményesen alkalmazható […], mások fônévi jel zô ként 

értelmezik, és biofeedback therapy/method/training formában 
mondják. Magyarul talán a visszajelzési módszer a leg meg fe le-
lôbb elnevezés.

Az úgynevezett medencetornától elviekben több szempontból 
is különbözik: 

• bizonyos fokig a gyakorlatok is mások, nem annyira torná-
ról, inkább  izomgyakorlatokról van szó;

• az izomgyakorlatok egymásra építettek, sokrétûek;
• a legjelentôsebb azonban, hogy a gyakorlatok alatt valami-

lyen mûszer a kezelés elemeit méri, s az eredményt jelzi a 
beteg felé;

• a gyakorlatokat szigorú vezetés mellett, minden lépést kiér-
tékelve kell végezni;

• egy-egy kezelés megfeszített, általában 20 percig, legtöbb 
egy óráig tart, ám ezek az elvi eltérések meglehetôsen elmo-
sódnak.

A visszajelzô mûszerekkel szokásosan a medenceizmok ösz-
szehúzódásának erôsségét s a hasüregi nyomást mérjük, de al-
kalmasint a hólyagnyomást is. A mérések célja a gyakorlatok 
meg fe le lô végzésének ellenôrzése, beállítása, és az izomtorna 
hatásosságának megállapítása.

Az izom-összehúzódások erôsségét, idejét, a hasi nyomást stb. 
többféle módszerrel is mérhetjük: 

• elterjedtek a ballonkatéterek, amelyeket rendszerint a hü-
velybe helyezünk, de tehetjük a végbélbe, húgyhólyagba is; 

• alkalmaznak felszíni elektródákat közvetlenül az izmokra 
helyezve: korongokat, különbözô izomösszehúzódás-mé rô-
ket (miográfok), és mérhetjük az elektromiográfiás aktivi-
tást is. 

A mérôeszközök az izom-összehúzódást, a hasi és a hólyagnyo-
mást hang kiadásával, fényjelzéssel vagy vibráló érzés kiváltá-
sával jelzik. A biofeedback, vagyis a visszajelzések erôs sé ge 
összhangban van az izom-összehúzódások, nyomásfokozódá-
sok mértékével, idejével: minél erôsebb az izomfeszülés, na-
gyobb a nyomás, annál fokozottabb a jelzés. Kifinomult, szá-
mítógépes, képernyôs mûszereket is kifejlesztettek; a választék 
nagyon nagy. Ajánlatos a mérési eredményeket tárolni, el sô sor-
ban összehasonlítás végett.

A biofeedbacknek mindenhol alkalmazott, egységes, nemzet-
közi kezelési irányelvei nincsenek; az 1. táblázat Dougherty és 
munkatársainak (13) módszerét mutatja. Számos más visszajel-
zési kezelési formát is közöltek, hatásosságuk között lényeges 
különbség nincs, annyira, hogy Schulman és munkatársai (14) 
felvetették a kérdést: számít-e egyáltalán, hogy melyik mód-
szert alkalmazzuk. Valóban csak az a lényeges, hogy a betegek 
képesek legyenek a medenceizmaik mûködését akaratlagosan 
is szabályozni, összehúzni, elernyeszteni. 

A kezelés megkezdése elôtt húgyúti nyomásvizsgálatok nem 
szükségesek. A gyakorlatokat gyógytornászok irányítják a ke ze-
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lô or vos útmutatása szerint. Az eredményeket minden alkalom-
mal értékelik, s a további gyakorlatokat ezeknek megfelelôen 
módosítják, egyénre szabottan. A hasi nyomás szabályozása 
fontos része a kezelésnek, hiszen sok nô a vizeletcsepegést a 
hasi nyomás fokozásával csak rontja, ahelyett, hogy a gátizmo-
kat húzná össze. Az esetirányított gyakorlatok a vizeletcsepe-
gés kivédésére szolgálnak olyan helyzetekben, amelyekben a 
vizelet szokásosan elcseppen, például felálláskor, kacagáskor 
stb. A 1. táblázatban feltüntetett öt gyakorlatsort minden al-
kalommal el kell végezni, célszerû hetente kétszer-háromszor. 
Némi eredmény öt-hat alkalom után már várható, ám ezeket 
többnyire a mé rô mû sze rek jelzik. A tünetek mérséklôdéséhez, 
meg szû né sé hez, a vizeletcsepegés akaratlagos kivédéséhez 
azonban jóval hosszabb idô szükséges (13). 

 
1. táblázat.  A biofeedback irányelvei (13) 

1. gyakorlatsor A hasi nyomás fokozása; célja a hasi nyomás akaratlagos sza-
bályozása

• a hasfal leszorítása köhögés, nevetés, fejemelés alatt 
• fejemelés a levegô visszatartásával
• fej-váll emelés 
• a hasfal megfeszítése
• a hasfal kinyomása

2. gyakorlatsor A medenceizmok gyors, rövid összehúzása; célja a medenceiz-
mok megfeszítése a hasizmok feszítése nélkül

• a medenceizmok gyors megfeszítése néhány másodpercre, 
majd elernyesztése 

• az izommegfeszülés érzésének kifejlesztése
• a medenceizmok megfeszítése a hasizmok megfeszítése nélkül

3. gyakorlatsor A medenceizmok gyors, 10 másodpercig tartó összehúzása; cél-
ja a medenceizmok megfeszítése a hasizmok feszítése nélkül

• a medenceizmok gyors, erôs megfeszítése, amelyet 10 másod-
percig kell tartani

• ugyanez a gyakorlat a hasizmok megfeszítése nélkül

4. gyakorlatsor A medenceizmok lassú, akaratlagosan irányított összehúzása; 
célja a medenceizmok enyhe megfeszülésének és elernyedésé-
nek érzékelése, észrevétele

• összpontosítás a medenceizmok lassú összehúzására és foko-
zatos elernyesztésére

5. gyakorlatsor Egyedi gyakorlatok; célja az olyan helyzetek létrehozása, ame-
lyeknél a vizelet elcsepeg

• gyakorlás ülô és/vagy álló helyzetben
• gyakorlatok teli hólyaggal
• gyakorlás vizeletcsepegést kiváltó helyzetekben – köhögés, 

nevetés stb. – a vizelet elfolyásának kivédése a medenceizmok 
összehúzásával

A visszajelzés módszerét a szerzôk nagy többsége a vizelet-
csepegés stb. megszüntetésében elônyösnek tartja, különösen 
a gyermekek különbözô vizelési zavarait kezelik ezzel az eljá-
rással eredményesen, de felnôtteknél is alkalmazható (15). 

Az irodalmi adatok egy része szerint a visszajelzéssel együtt 
végzett medencetorna hatékonyabb, mint önmagában (16),  
mások  viszont ezt nem erôsítették meg (17). 

GYAKORLATI MEGGONDOLÁSOK  A biofeedback a mindennapi nô gyó-
gyá sza ti gyakorlatba nem tartozik, ezt a módszert az erre a cél-

ra kialakított központokban kell végezni. Ám ismerete, elônyei 
és helye a vizeletcsepegések ellátásában a nôgyógyászok szá-
mára is fontos. Valós értékérôl a medencetornával összeha-
sonlítva megoszlanak a vélemények. A visszajelzést legtöbben 
a medencetorna gyakorlatainak megtanulására tartják je len tôs-
nek, fô kép pen azoknál, akik gátizmaikat (medenceizmaikat) 
nem képesek megfelelôen megfeszíteni (hozzávetôlegesen a 
nôk 60%-a) (2, 18). A mérôeszközök segítségével az izom-
tornát vég zô saját maga is ellenôrizheti, hogy az izmok moz-
gatását meg fe le lô en végzi-e vagy sem, de a gyakorlatok el-
sajátítását kö ve tô en a visszajelzôk rendszeres alkalmazása 
legtöbbször felesleges. Lényeges, hogy az izmok erôsödjenek, 
és hogy a beteg érezze, és képes legyen szabályozni a meden-
ceizmok ellazulását, összehúzódását, úgy, hogy a hasi nyomást 
egyidejûleg ne fokozza.

MEGBESZÉLÉS  A természetes gyógymódok, életszokások meg-
változtatása nem egyszeri kezelés, nem napi egy-kétszeri gyógy-
szerszedés, hanem bizonyos mértékig új életforma kialakítása. 
Elszántságot, kitartást kíván, amelyhez a hólyag-húgy csô mû-
kö dés élettani folyamatának és hibáinak megértése, valamint az 
orvos és betege közötti közeli, bizalmi viszony kulcsfontosságú. 
A kezelés és irányítása is idôigényes, ám a rászánt idôt bô ség gel 
meghálálja. A gyógytornászok, a kezelést irányítók meg fe le lô 
és folyamatos képzése elengedhetetlen.  

A természetes gyógymódok a vizeletcsepegésben szenvedôk 
önálló vagy kiegészítô kezeléseként egyformán nélkülözhe-
tetlenek. Elônyük, hogy mellékhatásuk, szövôdményük nincs. 
Nagyon is helyénvaló, ha a kezelést mindig a természetes 
gyógymódokkal kezdjük, még a haspréses vizeletcsepegésben 
szen ve dôk nél is, s nemcsak azoknál, akiknek egészégi állapota 
nem engedi a mûtétet, vagy nem akarják, hogy mûtsék ôket, 
hanem a mûtét kiegészítésére is. A mûtétre váróknál célszerû 
a természetes gyógymódokat már a mûtét elôtt elkezdeni. Elô-
for dul, hogy hatására a vártnál is kifejezettebben szûnnek meg 
a beteg tünetei, néha annyira, hogy a tervezett mûtéttôl is el-
áll. Meg fe le lô medencetornával a vizeletcsepegések 50-75%-a 
szün tet hetô meg (19). Legnagyobb jelentôségük talán a vize-
letcsepegés kevert formáinál van. 

A medencetorna s a visszajelzési kezelés megkezdése elôtt a 
húgyúti nyomásmérések (urodinamikai vizsgálatok) szükség-
telenek: a tornatervet nem befolyásolják, s a kezelések hatá-
sosságát sem jelzik elôre (20). Tanácsos viszont az ún. vizelési 
napló vezetése, segítségével jól tájékozódhatunk a panaszok, 
tünetek alakulásáról. 

A természetes gyógymódok alkalmazása meglehetôsen elha-
nyagolt gyakorlat a nôgyógyászok körében: vajmi kevesen 
világosítják fel betegeiket, és javasolják ezeket a módszere-
ket, pedig rendkívül hasznosak. Jó eredményeket azonban 
csak akkor érhetünk el, ha a tornát stb. megfelelôen és ki-
tartóan, élet for ma sze rûen végzik. Elengedhetetlen a kezelést 
vég zôk alapos képzése.

Nôgyógyászati Onkológia 2007; 12:199–204



204

IRODALOM

1. Nagy F. Az inkontinencia konzervatív kezelése. Háziorvosi Továbbképzô 
Szemle 2002;7:567-72.

2. Saunders M. The impact of conservative management. EAU 2006;5S:860-2.

3. Subak LL, Whitcomb E, Shen H, et al. Weight loss: a novel and effective 
treatment for urinary incontinence. J Urol 2005;174:190-5.

4. Miller JM, Ashton-Miller JA, DeLancey JO. A pelvic muscle pre-con-
traction can reduce cough related urine loss in selected women with mild 
SUI. J Am Geriatr Soc 1998;46:870-4.

5. Fantl JA, Wymann JF, McClish DK, et al. Efficacy of bladder training in 
older women with urinary incontinence. JAMA 1991;65:609.

6. Kegel AH. Progressive resistance exercise in the functional restoration 
of the perineal muscles. Am J Obstet Gynecol 1948;56:238-48.

7. Devreese A, Staes F, Janssens L, Penninckx F, Vereecken R, De Weerdt 
W. Incontinent women have altered pelvic floor muscle contraction pat-
terns. J Urol 2007;178:558-62,

8. International Continence Society. Third International Consultation on 
Incontinence. Monaco. June 26-29. 2005.

9. Hay-Smith EJC, Berghmans LCM, Hendriks HJM, et al. Pelvic floor 
muscle training for urinary incontinence in women. In: Cochrane review. 
Oxford: Update Software, 2003.

10. Berghmans LC, Hendriks HJ, Bo K, et al. Conservative treatment of 
stress urinary incontinence in women: a systematic review of randomised 
trials. BJU 1998;82:181-92.

11. Elia G, Bergman A. Pelvic muscle exercise: when do they work? Obstet 
Gynecol 1993;81:283-286.

12. Weber AM. Walters MD. Cost-effectivenes of urodinamic testing be-
fore surgery for women with pelvic organ prolaps and stress urinary incon-
tinence. Am J Obstet Gynecol 2000;183:1338-46.

13. Dougherty MC, Walters MD. Genuine stress incontinence: nonsurgi-
cal treatment. In: Walters MD, Karran  MM. (eds) Clinical urogynecology. 
Mosby, St. Louis 1993:167.

14. Schulman SL, Von Zuben FC, Plachter N, Kodman-Jones C. Biofeed-
back methodology: does it matter how we teach children how to relax the 
pelvic floor during voiding? J Urol 2001;166:2423-6.

15. Khen-Dunlop N, van Egroo A, Bouteiller C, Biserte J, Besson R. Bio-
feedback therapy in the treatment of bladder overactivity, vesico-uretral 
reflux and urinary tract infection. J Ped Urol 2006;2424-9.

16. Burns PA, Pranikoff K, Nochajski T, et al. Treatment of stress in-
continence with pelvic floor exercise and biofeedback. J Am Geriatr Soc 
1990;38:341-

17. Aksac B, Aki S, Karan A, Yalcin O, Isikoglu M, Eskiyurt N. Biofeed-
back and pelvic floor exercises for the rehabilitation of urinary stress incon-
tinence. Gynecol Oncol Invest 2003;56:23-27.

18. SIGN 2004. Management of urinary incontinence in primary care. 
www.sign.ac.uk  

19. Viktrup L, Summers KH, Dennett SL. Clinical urology guidelines for 
the initial assessment and treatment of women with urinary incontinence: a 
review. Eur Urol Suppl 2005;4:38-45.

20. Colli E, Artibani W, Goka J, Parazzini F, Wein A. Are urodinamic tests 
useful tools for the initial conservative management of  non-neurogenic 
urinary incontinence? A review of the literature. Eur Urol 2003;43:63-9.

„A magyar nyelv eredete nagyon messzire megy vissza. Rendkívül különleges módon fejlôdött, és 
strukturája visszanyúlik arra az idôre, mikor még a jelenleg Európában beszélt nyelvek nem léteztek. 
Egy olyan nyelv, mely szilárdan és határozottan fejlesztette magát, matematikai logikával, harmoni-
kus összeilleszkedéssel, ruganyos és erôs hangzatokkal. Az angol ember büszke lehet anyanyelvére, 
mely az emberiség történetére és múltjára utal. Az eredetén meglátszik az a különbözô nem ze tek tôl 
származó réteg, melynek összességébôl kialakult. Ezzel szemben a magyar nyelv egy tömör kô da-
rab, melyen a viharok a legcsekélyebb karcolást sem hagyták. Nem olyan, mint egy naptár, mely a 
korral változik. Nincs szüksége senkire, nem kölcsönöz s nem von vissza, nem ad és nem vesz el 
sen ki tôl. Ez a nyelv a legrégibb, a legdicsôségesebb monumentje egy nemzeti egyeduralomnak, és 
szellemi függetlenségnek. Amit a tudósok nem tudnak megoldani, elhanyagolják, úgy a nyelvkuta-
tásban, mint a régészetben. Az egyiptomi templomok mennyezete – mely egyetlen szikladarabból 
készült – megmagyarázhatatlan. Senki sem tudja, honnan származik, melyik helységbôl hozták ezt 
a furcsa, bámulatos masszát. Hogyan szállították és emelték fel a templom tetejére. A magyar nyelv 
eredete ennél sokkal csodálatosabb fenomén. Aki megoldja, isteni titkot fog analizálni és a titok 
elsô tézise: Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala és az Ige maga vala az Isten.”

Sir John Bowring, 1830
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