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BEVEZETÉS  A húgyúti fertôzés az emberiség ôsi betegsége: az 
elmúlt 5000 évben megszámlálhatatlan mennyiségû írás, köz-
lemény tárgya volt. A legelsô ránk maradt feljegyzés idô szá-
mí tá sunk elôtt 3000 évvel keletkezhetett, Pen Tsaoban találták. 
Szerzôje több mint ezer növényt ajánl a hólyaggyulladás ke-
zelésére (1). A betegséget Hippokratész, Galénusz és az ókori 
orvoslás sok más szerzôje is részletesen tárgyalja.

A nôk alsó húgyúti fertôzése népbetegség, többé-kevésbé 
minden nônél kialakul; egyeseknél idôrôl-idôre visszatérve, 
másoknál csupán egyszer-kétszer az élet folyamán. A tünetek 
súlyossága változó: számosan ágyba kényszerülnek, sôt még 
a munkából is kiesnek, a nôk túlnyomó többségének azonban 
csak kellemetlen panaszokat okoz. A baktériumvizelés, ha nem 
társul gyulladással, tünetmentes. Az alsó húgyúti gyulladások 
szö vôd mé nyei szerencsére ritkák, ám nagyon súlyosak, még 
életveszélyesek is lehetnek. A húgyúti fertôzések ekként nép-
egészségügyi kérdésnek tekinthetôk, a személyi, egészségügyi 
szempontok mellett társadalmi vonatkozása is lényeges.

A NÔI HÚGYÚTI FERTÔZÉSEK CSOPORTOSÍTÁSA ÉS MEGNEVEZÉSEI  
A nôk húgyúti fertôzéseit többféle képpen is csoportosítják, az 
alábbi gyakorlati szempontok szerinti osztályozás: 

• tünetmentes baktériumvizelés
• szokványos alsó húgyúti fertôzések (cystitis, urethritis, cys -

tourethritis)
• visszatérô alsó húgyúti fertôzés (cystitis recurrens)
• súlyosbított alsó húgyúti fertôzések 

• felsô húgyúti fertôzések (vesemedence-gyulladás, pyelitis, 
pyelonephritis)

MEGJEGYZÉS  Az angol nyelvû irodalomban, a nemzetközi ajánlá-
soknak megfelelôen, az alsó húgyutak bakteriális fertôzéseinek 

(urinary tract infection, UTI) három formáját különböztetik 
meg: uncomplicated UTI, recurrent UTI és complicated UTI. 
A három formát a hazai szakirodalomban ennek megfelelôen a 
következô elnevezésekkel illetik:
a) uncomplicated UTI – nem komplikált alsó húgyúti infekció, 

acut nem komplikált alsó húgyúti infekció, nem szö vôd mé-
nyes alsó húgyúti fertôzés, akut cystitis, hajlamosító té nye-
zôk nélküli húgyúti fertôzések;

b) recurrent UTI – recurráló/rekurráló cystitis/cisztitis (hólyag-
gyulladás);

c) complicated UTI – komplikált (alsó) húgyúti infekció, szö-
vôd mé nyes (alsó) húgyúti fertôzés, hajlamosító té nye zôk kel 
terhelt húgyúti fertôzés.

A „szövôdményes” kifejezés a kórkép elnevezésében fél re ért-
he tô, nem fedi a kórkép meghatározásában foglaltakat (ld. lej-
jebb). A „szövôdményes” szó a Magyar értelmezô kéziszótár 
szerint „szövôdménnyel járó”-t jelent, ám a „szövôdményes” 
húgyúti fertôzésnél – tévesen – nem a fertôzésnek valamilyen 
szö vôd mé nyé re utalunk, hanem arra, hogy a betegség valami-
lyen ún. hajlamosító tényezôvel együtt fordul elô. A betegség 
nevében lévô „szövôdményes” szóból alapvetôen szö vôd mény-
nyel járó húgyúti fertôzésre lehet következtetni.

Hasonló meggondolások vonatkoznak a komplikált szóra is, 
amelyet a nemzetközi irodalom ebben a megnevezésben va-
lamivel komplikált húgyúti fertôzésként értelmez. Az idegen 
szavak szótáraiban a komplikált szónál efféléket olvasha-
tunk: bonyolult, szövôdményes, áttekinthetetlen, nehezített, 
összekuszált, súlyosbított, körmönfont, csavaros, nehezen 
át te kint he tô és így tovább. A magyar szövegkörnyezetben a 
komplikált szónak tehát sokféle értelme van, ekként egy ér tel-
mû en nem adja vissza az angol kifejezés (complicated UTI) 
értelmét, jóllehet jobban megközelíti, mint a „szö vôd mé nyes” 
jelzô. A komplikáció szót az orvosi irodalomban rendre szö-
vôd mény értelemben – valaminek a szö vôd mé nye, kompli-
kációja – mondjuk. Ebbôl adódóan a komplikált szó szö vôd-
ménnyel járót is jelenthet.

Mindkét kifejezés (szövôdményes, komplikált) az angol elne-
vezés (complicated UTI) tükörfordítása.
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1. táblázat  A nôk húgyúti fertôzésének gyakoribb súlyosbító tényezôi 

Immunmûködést károsító betegségek cukorbetegség [diabetes mellitus], immunhiányos állapotok, legyengült szervezet, daganatos fogyás, májelégtelenség stb.

Immunmûködést fékezô állapotok fiatal (<15 év), idôsebb (>60 év) életkor, várandósság

Húgyszervi betegségek,  
mû kö dés za va rok, beavatkozások

•  Vizelet képzôdés zavarai: elsôdleges, másodlagos vesebetegség
•  Húgyúti szervi betegségek: daganatok, szûkületek, fejlôdési rendellenességek
• Húgyúti mûködési zavarok: ideghólyag (neurogén hólyag), visszafolyás (vesicoureterialis reflux), hólyaggurdély 

(diverticulum), vesekövesség, ideggyógyászati és lélektani betegségek (gerincvelô sérülés, szellemi fogyatékosság stb.)
• Hólyag-, húgyvezeték-katéter 
• Húgyúti mûtétek 

Ellenálló baktériumtörzsek veszélye Kórházi (nosocomialis), mûtét utáni fertôzések

A „hajlamosító tényezô nélküli húgyúti fertôzés” elnevezés 
már ki fe je zôbb, de nem teljesen megfelelô, hiszen például 
hüvelygyulladás hajlamosít húgycsô-hólyag hurutra, mégsem 
súlyosbító té nye zô, és nagyon hosszú is. A „hajlamosító té nye-
zôk kel terhelt” megjelölés világos, de szintén hosszú. Helyette 
a „súlyosbított” szavunk tökéletes, sôt a complicated angol 
szónál egy ér tel mûbb is: valamivel (hajlamosító/súlyosbító té-
nye zôk kel) súlyosbított húgyúti fertôzések. Ekként a „súlyos-
bított” és „nem súlyosbított” alsó húgyúti fertôzések megne-
vezések ajánlhatók.

A recurrens/rekurrens szó magyarul visszatérô, nem tévesztendô 
össze a recidiva/recidíva, kiújulás (angol irodalomban relapse), 
visszaesés kifejezéssel.

HÚGYÚTI FERTÔZÉSEK SÚLYOSBÍTÓ TÉNYEZÔI  A húgyúti fer tô-
zé se ket súlyosbító betegségeket, állapotokat nemzetközi bi-
zottság összegezte. A legfontosabbakat az 1. táblázat mutatja. 
Az angol irodalomban leginkább a risk factors elnevezéssel 
találkozunk, hazai szerzôink hajlamosító, komplikáló té nye zôk 
kifejezéseket írnak. A kockázati tényezôk kifejezés nem terjedt 
el. Az ún. hajlamosító tényezôk javarészt valóban hajlamosí-
tanak a húgyutak fertôzésére, mégsem ez a meghatározó, ha-
nem, hogy az efféle tényezôk súlyosbítók, a betegség kezelését, 
leküzdését nehezítik, jelenlétükben gyakoribbak a szö vôd mé-
nyek. Ekként a „súlyosbító tényezôk” megnevezés helyénva-
lóbb. Nem beszélve arról, hogy bizonyos hajlamosító tényezôk 
nem súlyosbítják a betegséget. Például: fiataloknál a házasélet 
járul hozzá leginkább a húgyúti fertôzések keletkezéséhez, de 
a hüvelyi pesszárium alkalmazása is hajlamosít (2). A változó 
korú nôk nél az ösztrogénhiány a legjelentôsebb hajlamosító té-
nye zô. Egyik sem súlyosbító tényezô.

KÓROKOZÓK ÉS KÓRKIFEJLÔDÉS  A hólyag-húgycsô gyulla-
dás jellegzetesen és majdnem mindig ún. felszálló (asz cen-
dá ló) fer tô zés. Rendre a bélbaktériumok okozzák, amelyek 
elô ször a hüvelybementben (hüvelyben) majd a húgy csô nyí-
lás körül telepszenek meg, s a húgycsövön keresztül jutnak a 
hólyagba. Ha a fer tô zés tartós és/vagy a kórokozók nagyon 
is betegítô képesek (vi ru len sek), a felsô húgyutak is fer tô zôd-
het nek. A vesék, húgyvezeték, hólyag a vérárammal (bak-
té rium vé rû ség, bacteriaemia) csak kivételesen fer tô zôd nek 
(deszcendáló fer tô zés). 

A nem súlyosbított húgyúti fertôzések leggyakoribb kórokozó 
bélbaktériuma az Escherichia coli, hozzávetôlegesen az esetek 
80%-ában ennek egyik viszonylag ritka fajtája tenyészik ki. 
Tíz-tizenöt százalékban a Staphylococcus saprophyticus okoz-
za a fertôzést, egyéb Gram-negatív bélbaktériumok (Klebsiella 
fajták, Proteus mirabilis, enterococcusok) jóval ritkábbak (3). 
Néhány százalékban, kiváltképp idôseknél, különbözô baktéri-
umok együtt idézik elô a gyulladást.

A súlyosbított húgyúti fertôzéseknél is az Escherichia coli a 
leggyakoribb, de aránya kisebb, mint a nem súlyosbított hó lyag-
gyul la dás nál. A Staphylococcus saprophyticus viszont ritka 
kórokozó. Egyéb baktériumok: Klebsiella fajták, Enterobacter 
cloacae, Serratia marcescens, Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aeruginosa, Enterococcus faecalis, B-szerocsoportú streptococ-
cusok (3). Köztük tehát olyanok is vannak, amelyek súlyosbító 
körülmények hiányában nem kórokozók. Jellegzetes, hogy az 
ellenálló törzsek megszaporodtak, rendszeresek és a gombás 
fer tô zé sek (candida törzsek) sem ritkák.

Gyermekek húgyúti fertôzéseit leginkább az enterobaktériumok 
idézik elô, míg cukorbetegeknél a Klebsiella fajok, B-szero cso-
portú streptococcusok, enterococcusok és Escherichia coli a 
gyakorisági sorrend (3). A gerincvelôsérültek hólyaggyulla-
dását szokásosan az Escherichia coli okozza, de nem ritka a 
Pseudo mo nas és a Proteus mirabilis sem. Az állandó katétert 
vi se lôk nél leggyakrabban Pseudomonas okozta fertôzést álla-
pítanak meg.

A húgyúti fertôzéseket okozó baktériumok gyakorisága földraj-
zi megoszlás szerint is különbözhet.

A Proteus mirabilis ureáz enzimje segítségével, idült fer tô zé sek-
ben, oldhatatlan survitkövet képezhet, amely vizeletelfolyási 
akadályt okozhat.

A KÓRISMÉZÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI  A beteg kikérdezé-
se (kór elôz mény) és megvizsgálása a húgyúti fertôzéseknél 
sem nél kü löz hetô. A kórisme alapja mégis a vizelet vizsgálata. 
A vizeletvizsgálat különbözô módszerei (vizeletkémia, vizelet-
üledék, vizelettenyésztés, Gram-festés) közül a vizelettenyész-
tés a baktériumok számának, antibiotikum-érzékenységének 
meghatározásával, és a fehérvérsejtek kimutatása kulcsfontos-
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ságú. A betegséget a kórokozó és a fehérvérsejtek kimutatása 
alapján állapítjuk meg, bármilyen egyéb vizsgálati eredményt 
ezekkel összevetve értékelhetünk. 

A vizeletüledékben élettani körülmények között is látható 1-4 
fehérvérsejt (5-10/mm3 vizelet), ha ennél több található, fehér-
vérsejt-vizelésrôl (leukocyturia) beszélünk. A fehérvérsejtek 
jelenléte a vizeletben nem kórjelzô, de húgyúti gyulladásnál 
fehérvérsejtek gyakorlatilag mindig vannak a vizeletben.

Baktériumok a vizeletben nincsenek, a vizeletmintához azonban 
keveredhetnek a húgycsônyílásból és környezetébôl, ezért csak 
bizonyos számú kórokozó (102-105 baktérium/ml) felett véle-
ményezhetünk gyulladást. A vizelettenyésztés hátránya, hogy 
az eredményt legkevesebb 48-72 óra múlva kapjuk meg. Ezért 
kísérleteznek egyszerû és azonnal eredményt adó módszerekkel, 
amelyek közül az ún. dipstick- (tesztcsík-) vagy egy sze rû en csík-
pa pír mód szer terjedt el. Lényege: a vizelettel kölcsönhatásba 
lépô kémiai anyagokkal bevont vékony mûanyag/papírcsíkok 
vizeletbe mártása, amelyek, ha a vizeletben az adott kémiai 
anyag jelen van, el szí ne zôd nek. Ezek segítségével a vizeletnek 
többféle kémiai összetevôje kimutatható. A húgyúti fer tô zé sek-
nél a nitritek és a fehérvérsejt-eszteráz kimutatását alkalmazzák. 
A vizeletben a nitritek mennyisége (nitrituria) a baktériumok 
számával arányos, a fehérvérsejt-eszteráz pedig bizonyos fehér-
vérsejtekben található, így a fehérvérsejtek jelenlétét (gennyvi-
zelés, pyuria) igazolja; mindkettô gyulladásra utal. A módszer 
érzékenységét 75, fajlagosságát 82%-ban adták meg, és a ne-
gatív elô re jel zô értékét is megfelelônek találták, mégis arra a 
következtetésre jutottak, hogy a csíkpapírok alkalmazásával a 
húgyúti fer tô zés biztonsággal nem zárható ki (4). Richards és 
munkatársai (5) szerint a tünetek alapján beállított tapasztalati, 
illetve a csíkpapírvizsgálatok eredményeire alapozott azonna-
li kezelés egyformán hatásos, az utóbbiak tehát nem feltétlen 
szükségesek. Egyéb laboratóriumi vizsgálatok (vérkép, süllye-
dés stb.), ha nincs a betegségnek szövôdménye, indokolatlanok.

A vizeletvizsgálatot az ún. középsugár-vizeletmintából végez-
zük. Ennek lényege: a nagyajkak széttárása és húgycsônyílás, 
pl. vizes gézzel/vattával stb. való lemosása után a vizelet elejét 
ki kell engedni, majd, vizelés közben (középsugár) néhány mil-
liliter vizeletet a vizeletes edénybe kell felfogni. A vizsgálatokat 
a vizeletürítést követô egy-két órán belül célszerû elvégezni.

A KEZELÉS ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI  A húgyúti gyulladások ke-
zelésében három alapvetô szempontot kell figyelembe venni: 

• a kezelés célja: a tünetek gyors megszüntetése, 
 •  a baktériumok elpusztítása 
 •  a betegség kiújulásának megelôzése,
• az ellenálló törzsek (baktériumrezisztencia) kialakulásának 

elkerülése:
 •   lehetôleg olyan gyógyszert válasszunk, amelyre a kóroko-

zó baktérium kellôen érzékeny,
 •   a baktériumellenes gyógyszert megfelelô mennyiségben 

és ideig adjuk

 Megjegyzés: Ellenálló törzsek nemcsak a fertôzés alatt 
a húgyutakban alakulhatnak ki, hanem a belekben is. elô-
for dul hat, hogy az újabb fertôzést éppen ezek a bizonyos 
gyógyszerekre már érzéketlen törzsek idézik elô.

• a súlyosbító, a gyulladást elôsegítô tényezôket, ha lehet, 
szintén kezelni kell.

A fertôzések kezelésének alapvetôen két lehetôsége van: a 
gyógyszeres kezelés (antibiotikumok) és az oltás. 

A húgyúti fertôzéseknél két védôoltást (Uro-vaxom, Strovac) 
forgalmaztak, mindkettôt kizárólagosan a visszatérô húgyúti 
fer tô zé sek megelôzésére. Az Uro-vaxom tizennyolc uro bak té-
rium ból készült, immunserkentô kivonat. Szájon át szed hetô. 
A Strovac Escherichia coli, Proteus mirabilis, N. morganii, 
Klebsiella pneumoniae és Enterococcus faecalis fajtából elô ál-
lí tott injekciós készítmény, izomba kell adni. Az eddigi megfi-
gyelések bizonyos mértékig mindkettôt hatásosnak találták, de 
még további vizsgálatokat tartanak szükségesnek. (6)

Kísérleteket végeztek lactobacillusokkal is. A hüvelybe he lyez-
he tô, szájon át szedhetô, sôt a hólyagba adható készítmények 
hatását is tanulmányozták. Az eredmények ellentmondók, leg-
inkább, mert sokféle törzzsel végezték a vizsgálatokat. Rend-
szeres alkalmazásukhoz még nincs elég adat.

AZ ANTIBIOTIKUMOK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI  A húgy-
úti fertôzések hatásos baktériumellenes (antibakteriális) keze-
lésének alapvetô szempontjai: 
• A húgyúti fertôzéseknél az antibiotikumok adásának célja 

a baktériumok elpusztítása, a vizelet csírátlanítása, amely 
csak baktériumölô (baktericid) gyógyszerekkel érhetô el, a 
baktériumok fejlôdését/osztódását gátló (bakteriosztatikus) 
gyógyszerek nem elegendôk. A többféle baktériumgátló ha-
tóanyagot tartalmazó készítmények azonban már bak té rium-
ölôk ké válnak, s így eredményesen adhatók (pl. szul fa me-
toxa zol-trimetoprim).

 Bizonyos fertôzések leküzdésében a baktériumok növe-
kedését gátló gyógyszerek is eredményesek, ha a gyulladt 
területen az immunrendszer hathatósan mûködik. A vi ze let-
el ve ze tô rendszer gyulladásaiban azonban az effélék nem 
váltak be, sôt inkább hátrányosak, mert csak a nagyon ér-
zékeny törzsek pusztulnak el, a kevésbé érzékenyek ellen-
állóvá válnak. Az ellenálló törzsek gyorsan szaporodnak, 
elpusztításuk mindig nehezebb.

• Bármely antibiotikum csak akkor baktériumölô, ha a szö-
vetekben megfelelô töménységben van jelen: ezt nevezzük 
minimális gátló koncentrációnak (MIC). Ellenkezô esetben 
legfeljebb baktériumgátló hatásúak. A vizeletelvezetô rend-
szer szöveteibe (nyálkahártyájába, veseszövetbe) a baktéri-
umellenes gyógyszerek (vagy azok hatásos anyagcsereter-
mékei) csak úgy jutnak megfelelô (a MIC-ket meghaladó) 
mennyiségben, ha a vizelettel nagy töménységben válasz-
tódnak ki. Az antibiotikum csak akkor hatásos, ha a vize-
letben legalább százszor nagyobb töménységben van jelen, 
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mint a szérumban; a húgyúti fertôzéseknél tehát a vizelettel 
nagy mennyiségben ürülô készítményt célszerû választani. 

 Beszûkült vesemûködés (vesebetegség, idôskor, rossz álta-
lános állapot) és vizeletelvezetési akadály gátolhatja, hogy 
antibiotikum (vagy a hatásos anyagcsereterméke) elérje meg-
fe le lô telitettséget a vizeletben. Ilyenkor nagyobb adagok és/
vagy hosszabb kezelés szükséges. Bizonyos vesekövekben 
a baktériumok megbújhatnak, az antibiotikumok számára 
kevéssé hozzáférhetôk.

• Sokféle baktérium okozhat húgyúti fertôzést, alkalmasint 
egy ide jû leg is, ezért amíg a kórokozót nem azonosítottuk, 
széles hatású (spektrumú) antibiotikumot adjunk, de a kór-
okozó ismeretében már célirányosan a legszûkebb hatású 
készítményt válasszuk. Ez a baktérium-ellenállás (rezisz-
tencia) kialakulása miatt is fontos.

• Bizonyos szulfonamidok, ampicillin és származékai, ce fa-
lexi nek és tetracyclin hatására a belekben könnyen kialakul-
hatnak ellenálló (rezisztens) törzsek (7), amelyek nehezen 
ke zel he tô hólyaggyulladást okozhatnak. Ezzel ellentétben a 
kinolonoknak, nitrofurantoinnak, norfloxacinnak ilyen ha-
tása nincs (7).

• Némelyik antibiotikum átjut a méhlepényen, veszélyeztetve 
a magzatot. Ismereteink szerint a penicillinek, a cepha los po-
ri nok és a makrolidok biztosan nem magzatkárosítók (8). 

TÜNETMENTES BAKTÉRIUMVIZELÉS (ASZIMPTOMATIKUS BACTE RIU RIA) 

Baktériumvizelésrôl akkor beszélünk, ha két különbözô idô-
pont ban vett vizeletmintában jelentôs számban (legalább 105 
csíra/ml) található ugyanaz a baktérium. Oka a baktériumok 
megtelepedése (colonalisatio) és nem fertôzôdés. A baktéri-
umürítés a vizeletben gyulladás hiányában tünetekkel nem 
jár, ezért a tünetmentes (aszimptomatikus) baktériumvizelés 
megnevezés. Rendre szûrôvizsgálatkor, vizelettenyésztéssel 
ismerjük fel.

A tünetek nélküli baktériumürítés hozzávetôlegesen a nôk 20%-
ában fordul elô – idôseknél gyakoribb –, rendszerint ártalmat-
lan, kezelést is csak súlyosbító körülmények között igényel. Az 
1. táblázatban felsorolt súlyosbító tényezôk mindegyikével tár-
sulhat, ám ezek egy részénél is ártalmatlan, amikor a baktéri-
umellenes gyógyszerek adása semmilyen elônnyel nem jár. Ke-
zelését várandósoknál, veseátültetéseknél, húgyúti mûtéteknél, 
gyermekeknél (fôleg vizelet-visszafolyásnál), tartós katéter 
eltávolítása után és immunhiányos betegeknél javasolják. 

Az antibiotikumot a tenyésztés és a baktériumérzékenységi 
vizsgálat alapján választjuk.

NEM SÚLYOSBÍTOTT ALSÓ HÚGYÚTI FERTÔZÉSEK  A nemzetközi 
irodalomban uncomplicated urinary tract infectionnek (UTI) 
nevezik. A húgyúti fertôzéseknek ez a leggyakoribb formája: 
az Egyesült Államokban a 24 évnél fiatalabbak egyharmadánál, 
a 35 éves kor alattiaknak a felében fordul elô (9). A betegség 
évi társadalmi (a gyógyszerek árán kívüli) költségét 1,4 billió 
dollárra becsülik (10). 

TÜNETEK  A leggyakoribb és legjellemzôbb tünetek a fájdalmas 
és gyakori vizelés, vizelési késztetés és a fájdalmas vizelési 
inger (tenesmus), amelyekhez más vizelési zavarok, hólyagtáji, 
alhasi fájdalom, véres vizelet, hôemelkedés és láz társulhat. Kí-
sé rô hüvelygyulladás csípôs, viszketô folyással nem ritka.

KÓRISMÉZÉS  A hólyaggyulladás a jellegzetes vizelési panaszok 
– fájdalmas és gyakori vizelés, kínzó és folyamatos vizelési in-
ger, sür ge tô vizelés, esetleg hólyagtáji fájdalom – alapján, rend-
re gyanítható. Láz-hôemelkedéssel általában nem jár, deréktáji 
fájdalom pedig már a vesék érintettségére utal, a hüvelyi folyás, 
visz ke tô, csípô érzés viszont gyakori. Az ismételt fertôzésben 
szen ve dôk rendszerint már kész diagnózissal állítanak be: „újra 
hólyaggyulladásom van”. Egyéb tünetekre, mint vérvizelés, vi-
zelési nehézség, székletürítési zavar, hasmenés, hüvelyi folyás, 
viszketés, szeméremtesti fájdalom, vesekövességre utaló gör-
csök, alhasi, gerinc- és vesetáji fájdalom, mindig kérdezzünk 
rá, és tájékozódjunk korábbi betegségek, kiváltképp cukorbe-
tegség, húgyúti betegségek (vesekövesség, vesemedence-gyul-
ladás), nô gyó gyá szati betegségek (endometriosis, petefészek-
méhkürt gyulladás) felôl. 

A beteg vizsgálatára hólyaggyulladásnál leginkább az jellemzô, 
hogy lényeges elváltozást nem találunk, legfeljebb a hólyag-
tájék érzékeny. Alapvetô azonban egyéb társuló betegségek 
felismerése, elsôsorban a hüvely-szeméremtesti gyulladás, a 
pete fé szek- és méhelváltozások (kismedencei képlet, fájdalom, 
érzékenység), vesemedence-gyulladás. A kórismét a vizelet-
ben kimutatható baktériumok (102-nál több csíra milliliteren-
ként) és fehérvérsejtek biztosítják. 

Több hazai és nemzetközi szerzô szerint – súlyosbító tényezôk 
hiányában – a jellegzetes tûneteket megléte, a más betegségre 
nem utaló klinikai vizsgálati lelet és a gennyvizelés (pyuria) 
kimutatása elegendô a hólyaggyulladás megállapításához és 
kezeléséhez; a költséges vizelettenyésztést feleslegesnek gon-
dolják. Valóban a tapasztalat szerinti kezelés a betegek 80-90%-
ában hatásos, ám ha mégis célzott kezelésre kell váltanunk, a 
vizelettenyésztést, baktériumérzékenységi vizsgálatot a koráb-
ban adott antibiotikum zavarhatja.  

A húgyúti fertôzés kórismézése után a legfontosabb annak ki-
zárása, hogy társul-e valamilyen súlyosbító tényezôvel (lásd 
lejebb). 

KEZELÉS  Célzottan a vizelettenyésztés és a baktériumok érzé-
kenységi vizsgálatának megfelelôen kezelhetjük a betegeket. 
Ám, a gyógyítással nem várhatunk két-három napot a tenyésztés 
eredményére, így a gyógyszereket elôször tapasztalás alapján 
(Escherichia coli és egyéb Gram-negatív urobaktériumok sze-
rint) választjuk (empirikus kezelés). A nemzetközi irodalom-
ban a szulfametoxazol-trimetoprimet (TMP-SMX) tartalmazó 
készítményeket és a fluorokinolonokat (elsôsorban nor floxa-
cin) javasolják ún. elsô választásként, ámbár a széles hatású 
cephalosporinok, különösen a harmadik nemzedékhez tartozó 
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2. táblázat  A nôk húgyúti fertôzéseiben alkalmazott fontosabb antibiotikumok (az antibiotikumok rendszerezésében Ludwig (8) felosztását követtem)

NEM SÚLYOSBÍTOTT HÓLYAGGYULLADÁS

2-3. nemzedék fluorokinolonok norfloxacin, pefloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, levofloxacin 3 nap

Nitrofurantoin 5-7 nap

Szulfametoxazol-trimetoprim (TMP-SMX) 3 nap

2-4. nemzedék cephalosporinok cefaclor, cefuroxim, ceftibuten, cefixim, cefepim, ertapenem, meropenem, carbapenemek 3-4 nap

ß-laktámok amoxicillin-klavulánsav, piperacillin-tazobaktám, sultamicillinum 5 nap

VISSZATÉRÔ HÓLYAGGYULLADÁS

Folyamatos kismennyiségû antibiotikum nitrofurantoin (50-100 mg/nap), norfloxacin (200-400 mg/nap), cefalexin (250 mg/nap),  
szulfametoxazol-trimetoprim (400/80 mg/nap) stb.

Házasélettel összefüggô 1 tabletta (nitrofurantion vagy szulfametoxazol-trimetoprim vagy a korábban hatásos készítmény stb.)  
a kapcsolat elôtt vagy után

Önkezelés a nem súlyosbított hólyaggyulladásnál leírtak szerint az orvossal elôzetesen egyeztetve

VESEMEDENCE-GYULLADÁS

Tabletták

2-3. nemzedék fluorokinolonok kivéve: norfloxacin 10-14 nap

ß-laktámok amoxicillin-klavulánsav, sultamicillin 5 nap

2-3. nemzedék cephalosporinok

Injekciók

2-3. nemzedék cephalosporinok 10-14 nap

2-3. nemzedék fluorokinolonok aminoglikozidok, gentamycin, tabromycin, amikacin, netilmicin 10-14 nap

ce fix im készítmények nagyon kedvezô hatásáról is sokat olvas-
hatunk. A széles hatású penicillinkészítmények, penicillinszár-
mazékok (ß-laktámok) is beváltak. (2. táblázat). 

A szulfametoxazol-trimetoprimmel, az ampicillinnel és a ce-
pha lo so ri nok kal szembeni ellenálló Escherichia coli törzsek 
szaporodnak, a nitrofurantoinnal, fluorokinolokkal szembeniek 
azonban nem (3). Eme fontos szempontot a tapasztalati keze-
lés eldöntésénél érdemes szem elôtt tartani, ugyanakkor azt is, 
hogy szabad-e a leghatásosabb fegyvert a viszonylag egyszerû 
és könnyen kezelhetô hólyaggyulladásoknál bevetni (11).

A felsorolt készítmények a bélbôl mind jól felszívódnak, te-
hát a tabletták adása teljesen megfelelô. Néhány napos kezelés 
szokásosan elegendô, a hosszabb kezelések sem hatásosabbak, 
a mellékhatások viszont gyakoribbak.  

Az alsó húgyúti fertôzések gyakran hüvelygyulladással társul-
nak, ennek egyidejû kezelése minden esetben lényeges, már 
csak a valószínû ok-okozati kapcsolat miatt is.

Ha a beteg tünetei megszûntek, ellenôrzô vizeletvizsgálat nem 
feltétlenül szükséges. Ha a beteg három-, négynapi kezelésre 
nem gyógyul, antibiotikumot célzottan válasszunk.

VISSZATÉRÔ HÓLYAGGYULLADÁS  Meghatározás szerint, ha a 
nem súlyosbított húgyhólyaggyulladás hat hónap alatt kétszer 
vagy egy év alatt háromszor fordul elô, visszatérô hólyaggyul-
ladásról (cystitis recurrens) beszélünk (Foster). A visszatérô 

hólyaggyulladás mindig új fertôzôdés (reinfectio) folyománya, 
a nôk 20-25%-ában fordul elô, kialakulásában genetikai té nye-
zôk nek is van szerepe. A súlyosbított húgyúti fertôzéseket nem 
soroljuk a visszatérô hólyaggyulladásokhoz!   

A rövid idôközönként (néhány nap, egy-két hét), újra és újra 
je lent ke zô alsó húgyúti gyulladás a nem teljesen gyógyult, a 
húgyutakban megmaradó (perzisztáló) baktériumok okozta fer-
tô zés fellángolásának következménye, amely nagyon ritka. Ezt 
kiújuló gyulladásnak hívjuk, a visszatérô gyulladással nem té-
vesz ten dô össze. A kiújuló hólyaggyulladást jellegzetesen min-
dig ugyanaz a baktériumtörzs okozza, hátterében valamilyen 
húgyúti eltérés, betegség (például baktériumokat rejtô néma kô, 
amelyben a baktériumok megbújhatnak, az antibiotikum szá-
mára nem hozzáférhetôk) valószínû.

A visszatérô hólyaggyulladást is a beteg saját, a bélflórában 
lévô baktériumai okozzák, a hüvely és húgycsônyílás körüli 
megtelepedés, felszálló újrafertôzés következtében. A kór-
okozó baktérium rendszerint más és más, de lehet ugyanaz 
is. Az utóbbinál fel té te lez he tô, hogy a hüvelybemenetnél 
megmaradt bak té rium te le pek bôl származott az újabb fertôzés. 
A hüvelygyulladás, a hüvely élettani baktériumvilágának 
megváltozása – például gyakori nemi kapcsolat, hüvelyi ide-
gentest, hormonhiány, vizeletcsepegés, hólyag-húgycsô el-
változás miatt – elô se gí ti húgycsô-hólyag gyulladást okozó 
(uropathogen) bélbaktériumok megtelepedését, a baktérium-
hámsejt kapcsolat kialakulását. A fertôzésnek a pangó vizelet 
(maradékvizelet) is jó táptalaj.
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A leggyakoribb kórokozó a visszatérô hólyaggyulladásoknál is 
az Escherichia coli, a többi urobaktérium is rendre elôfordul, 
talán az ellenálló törzsek gyakoribbak.

A betegség tünetei többé-kevésbé azonosak a szokványos hó-
lyaggyulladáséval, ámde az ismét és ismét kiújuló hólyaggyul-
ladás a beteg életvitelét felboríthatja, munkavégzését hátráltat-
hatja, megkeserítheti életét. 

Vizeletvizsgálat (tenyésztés, vizeletkémia, üledék) a kezelés 
elôtt és után is elengedhetetlen és az általános laboratóriu-
mi vizsgálat, különösen a vércukor-meghatározás is mindig 
ajánlatos. A gyakori hólyaggyulladásoknál a hólyagtükrözés 
(cys tos co pia), a tünetek elmúlása után, nagyon is megfonto-
landó esetleges rejtett ok kizárása végett. Hasonlóan hasznos a 
húgyutak, vesék ultrahangvizsgálata.

KEZELÉS  A legfontosabb a hajlamosító tényezôk kiiktatása (hü-
velygyulladás kezelése, a hüvely élettani állapotának helyre-
állítása, hüvelyi pesszáriumok, spermaölô kenôcsök kerülése, 
ösz tro gén pót lás, a székszorulás rendezése stb.). 

A heveny visszatérô hólyaggyulladás gyógyszeres kezelése 
voltaképpen nem különbözik a szokványos hólyaggyulladásé-
tól, ámbár egyesek javasolják, hogy az antibiotikumokat nem 
három-négy, inkább hét-tíz napig adjuk. Lényeges különbség 
viszont az ún. megelôzô gyógyszerkezelés. A megelôzô keze-
léseket csak a baktériumürítés (bacteriuria) meg szû né sét kö ve-
tô en alkalmazzuk. Több formája ismert, mindig egyedi. A be-
teg alapos kikérdezésével rájöhetünk a kiváltó vagy inkább 
hajlamosító okra, például a házasélet, s a gyógyszerek adását 
ezek szerint javasolhatjuk. 

a) A szerzôk többsége szokásosan a tartós, akár három-hat 
hónapig is elhúzódó, kismennyiségû gyógyszeres kezelést (nit-
ro fu ran tion [100 mg naponta], norfloxacin [200-400 mg/nap], 
cefa lexin [250 mg/nap], szulfametoxazol-trimetoprim [400/80 
mg naponta] stb.) választja.  

b) A házasélettel összefüggô hólyaggyulladás kivédésére a 
nemi érintkezések elôtt vagy után bevett egy-egy tabletta nit ro-
fu ran toin vagy a fent felsorolt egyéb készítmények bármelyi-
ke hatásos lehet. Ha lehet, tanácsos a korábbi hatásos kezelés 
gyógyszerét választani.

c) Elterjedt az ún. önkezelés is, amikor a beteg a tünetek jelent-
kezésekor azonnal elkezdi az orvosával egyeztetett, készen-
létben tartott gyógyszereinek (2. táblázat) szedését. A kezelés 
elôtti vizeletvizsgálat papírcsíkkal nem feltétlen szükséges. 
A meg elô zés nek ezt a formáját is eredményesnek és biztonsá-
gosnak tartják (10). Különösen akkor ajánlatos, ha az orvosi 
segítség nehezen érhetô el, hosszabb idôt vesz igénybe. Csak 
megbízható, tájékozott asszonyoknál alkalmazható, akik az 
esetleges mellékhatásokkal, azokkal kapcsolatos teendôkkel is 
tisztában vannak.

A megelôzés egyéb lehetôsége, mint friss gyümölcslevek fo-
gyasztása nem bizonyult elég hatásosnak, ennek ellenére nagyon 
is javasolt. Kontiokari és munkatársainak (12) megfigyelése sze-
rint ugyanis a friss gyümölcsleveket és erjesztett tejet rendszere-
sen fogyasztóknál számottevôen ritkább az alsó húgyúti fertôzés. 

A megelôzô oltás még a klinikai vizsgálat szakaszában van. 

NEM SÚLYOSBÍTOTT VESEMEDENCE-VESE GYULLADÁS  A veseme-
dence-vese gyulladás kezelése, ámbár alapvetôen urológusok, 
belgyógyászok feladata, mégsem kivételes, hogy például más-
állapotosoknál, mûtétek utáni fertôzéseknél ez is a szülész-nô-
gyó gyász ra hárul. Néhány alapszempont: 

• A szülész-nôgyógyász legfeljebb csak az enyhe esetek ke-
zelésére vállalkozzék, a szövôdményes, súlyos betegségben 
mindig szükséges a belgyógyászok/urológusok bevonása.

• Kórisme: a vizelési panaszok mellett általános tünetek (láz, 
hidegrázás, hányinger, hányás, rossz közérzet, gyengeség, 
fejfájás, féloldali deréktáji fájdalom) is jelentkeznek, de a 
vizelési panaszok meg is szûnhetnek. Jellegzetesen, hogy a 
vesetájék enyhe ütögetése is nagyon fájdalmas (cos to ver teb-
ra lis, deréktáji érzékenység). A betegség enyhe lefolyású, ám 
vérmérgezéshez vezetô (szeptikus) is lehet, mindenekelôtt 
valamely súlyosbító tényezôvel szövôdött esetekben.

• Többnyire a hólyaggyulladást kiváltó kórokozók idézik elô, 
leggyakrabban az Escherichia coli. A gennyvizelés rendsze-
rint kimutatható, a fehérvérsejtek (fehérvérsejt-cilinderek) a 
vizeletben azonban hiányozhatnak, és a baktériumok száma 
is kevesebb, mint az alsó húgyutak fertôzéseiben: a 1000 csí-
raszám/ml már kórjelzô, katéteres vizeletben akár a 102-on is. 
Szövôdményes esetekben, ha a vizeletelfolyás akadályozott, 
a vizeletvizsgálat akár negatív is lehet, sôt az is elô for dul hat, 
hogy baktérium sem tenyészik ki. Ilyenkor a vér bakterioló-
giai tenyésztése (haemocultura) felbecsülhetetlen segítség.

• A tenyésztés eredményének megérkezéséig elsô választás-
ként leginkább a fluorokinolonokat vagy a harmadik nem-
zedék ce pha los po ri no kat (cefixim, ceftibuten) javasolják, 
mivel széles hatásúak és a vizeletben, veseszövetekben nagy 
töménységet érnek el. A nitrofurantoin, norfloxacin és más 
az elsô nemzedék cephalosporinok nem hatásosak (13). A te-
nyésztés és antibiotikum-érzékenységi vizsgálat birtokában 
célzott kezelésre térhetünk át. A gyógyszereket általában két 
hétig, enyhe esetekben 10 napig adjuk. Enyhe formák ke zel-
he tôk tablettákkal, súlyosabbaknál a kezdeti injekciós ke-
zelés cél sze rûbb, amelyet a tünetek lényeges mér sék lô dése 
után tablettákkal folytathatunk. A fluo ro ki no lon injekciók és 
tabletták egyformán hatásosak. Nagyon súlyos esetek kórhá-
zi ellátást igényelnek. 

• A kezelés elôtt a vesék ultrahangvizsgálata elengedhetetlen 
esetleges elzáródás kizárása, vesemedence-tágulat, vesena-
gyobbodás felismerése stb. végett. Szövôdmények, súlyos-
bító té nye zôk egyidejûleg mindig kezelendôk.

• A vesemûködés laboratóriumi vizsgálatai – vérkép, máj-
mû kö dés, vércukor meghatározásával együtt – sem nél kü-
löz he tôk (13).
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• A kezelés befejezését követô 2-4 héttel javasolt a vizelette-
nyésztés megismétlése. 

SÚLYOSBÍTOTT ALSÓ HÚGYÚTI FERTÔZÉSEK  Ha a húgyúti fer tô-
zés olyan állapot, betegség (1. táblázat) fennállása mellett ke-
letkezik, amelyik a kezelését, gyógyulást nehezíti, súlyosbított 
húgyúti gyulladásnak nevezzük. Ez messzemenôen nem egysé-
ges betegségcsoport, következésképpen ellátásuk sem egységes, 
mindenkor egyedi, a súlyosbító tényezôk szerint különbözik. 

A súlyosbító tényezôk elôsegítik a baktériumok szervezetbe 
jutását, megmaradását és/vagy nehezítik azok kiürülését, így 
elô moz dít ják a betegség szövôdményeinek kialakulását, hajla-
mosítanak a húgyúti fertôzésre, a gyulladás kiújulására. 

A súlyosbító tényezôk következtében – a beteg csökkent vé de-
ke zô ké pes sége, a vizeletelvezetô rendszer valamilyen más el-
változása, betegsége stb. miatt – elôfordulhat, hogy az ép szer-
vezetet megbetegíteni nem nagyon képes baktériumok is súlyos 
gyulladást válthatnak ki. Ezzel magyarázható, hogy a betegsé-
get okozó baktériumok, nem teljesen azonosak a szokványos 
húgyúti fertôzést okozókkal, jóllehet ezekben az esetekben is 
még mindig az Escherichia coli a leggyakoribb (ld. fent). 

TÜNETEK ÉS KÓRISMÉZÉS  A súlyosbított húgyúti fertôzések tünetei 
többé-kevésbé megegyeznek a szokványos húgyúti gyulladá-
sok tüneteivel. Kórismézésükben is hasonló elveket követünk, 
vizelettenyésztés és a baktériumérzékenység vizsgálata azon-
ban elengedhetetlen, amelyet a kezelés befejezésekor ismételni 
kell a gyógyulás ellenôrzése végett.   

KEZELÉS  A súlyosbított húgyúti gyulladások kezelésének két 
alapszempontja van: 

• az antibiotikumot általában 10-14 napig adjuk (elviekben 
azonban, ha a gyulladás csak a hólyagra korlátozódik, a vi-
zeletelfolyás akadálytalan és a vesemûködés is megfelelô, a 
3-5 napos kezelés is elegendô lehet), 

• ha lehet, egyidejûleg a súlyosbító betegséget is kezelni kell.

Az antibiotikumot a vizelettenyésztési vizsgálat eredményének 
ismeretéig, tapasztalás alapján választjuk (ún. empirikus keze-
lés), a nem súlyosbított gyulladásoknál leírtak szerint (2. táblá-
zat). A gyógyszerérzékenység ismeretében más antibiotikumra 
térhetünk át.

SÚLYOSBÍTÓ TÉNYEZÔK SZERINTI MEGFONTOLÁSOK

1. Gyermekek és idôsek lényegében a még, illetve már renyhéb-
ben mûködô immunrendszer miatt veszélyeztetettebbek. Náluk 
a tünetmentes baktériumvizelés kezelése nem szükséges.

2. Várandósoknál viszonylag gyakori a hólyaggyulladás, de 
gyógyulása nem hátráltatott. A gyógyszer kiválasztásánál vi-
szont a magzatra is tekintettel kell lenni (teratogén hatás), ami-
nek következtében elôfordulhat, hogy a leghatásosabbnak vélt 
készítményt nem adhatjuk. A tünetmentes baktériumvizeléssel 

az állapotos nôk 5-6%-ában számolhatunk. Kezelése feltétlen 
indokolt, részben, mert a nem kezeltek egyharmadában vese-
medence-vese gyulladás (pyelonephritis) keletkezik, másrészt 
a tünetmentes baktériumvizelés önmagában is gátolja a magzat 
növekedését (gyakori a kissúllyal született magzat), és fokozza 
a koraszülést is. A baktériumvizelést a tenyésztési eredmény 
szerint kezeljük, az antibiotikumot hét-tíz napig adjuk. A ke-
zelés után egy héttel ismételt tenyésztés és teljes vizeletvizsgá-
lat; ha baktériumok még kimutathatók, a kezelést további egy 
hétig folytatjuk, többnyire más antibiotikummal. Ha így sem 
lesz a vizelet steril, tartós kezelés: kismennyiségû gyógyszer 
(pl. nit ro fu ran toin 50-100 mg/nap) adása hetekig, hónapokig 
helyénvaló, mindig egyedileg beállítva. A megfelelôen kezelt 
baktériumvizelés is visszatérhet, ezért idôközönként célszerû a 
vizelettenyésztést megismételni a várandósság végéig. 

3. A cukorbetegségben (diabetes mellitus) a hólyaghurut jóval 
gyakoribb, mint az átlag népességben, nehezebben gyógyul, 
mivel javarészük rejtett vesemedence-vese gyulladással társul. 
A szokásos rövididejû kezelésük ezért nem eredményes, az an-
tibiotikumokat legalább két hétig adjuk. A kezelés elôtt és után 
vizeletvizsgálat (tenyésztés stb.), a vesék ultrahangvizsgálata, 
és a vesemûködés (vérkép, májmûködés, vércukor) laboratóri-
umi ellenôrzése a kezelés szerves tartozéka. Cukorbetegek tü-
netmentes baktériumvizelésének célzott (antibiogram szerinti) 
kezelését többen javasolják, másoknak fenntartásaik vannak, 
mondván: egyértelmû klinikai vizsgálatok nem igazolják az 
ilyen kezelések elônyét. A diabetes mellitus megfelelô keze-
lése, a vércukorszint beállítása a hólyaggyulladás sikeres keze-
lésének is kulcsa. A cukros vizeletben gyakran megtelepszik a 
candida albicans, de gyulladást csak elvétve okoz.

4. Immunhiányos és más (ideggyógyászati, lélekgyógyászati 
stb.) betegségek mindig egyedi megítélést igényelnek. Az im-
munrendszer károsodása bizony nagyon-nagyon megnehezít-
heti a gyógyulást; belgyógyász, immunológus bevonása rendre 
szükséges. Legyengült testi-lelki állapot is elôsegíti a fertôzés 
kialakulását, és visszafogja a gyógyulást.

5. Az állandó katéterhez társuló húgycsô-hólyag gyulladások-
kal a nôgyógyászok nap mint nap találkoznak, kiváltképp a ki-
terjesztett sebészettel (daganatsebészettel) is foglalkozó osztá-
lyokon. Zömükben ezek is bakteriális fertôzések, ám a candida 
okozta gyulladások is viszonylag gyakoriak. Erre mindig gon-
doljunk, különösen az antibiotikummal nehezen kezelhetô ese-
tekben. Lényeges a katéter kicserélése, akár többször is. A ka-
téter cseréjével a gombás fertôzés sokszor magától megszûnik. 
A baktériumellenes gyógyszereket legalább két hétig adjuk a 
szokásos kezelés elôtti és utáni laboratóriumi ellenôrzéssel. 
Vizeletvizsgálatra a mintát ne az állandó katéteren át ürülô 
vizeletbôl vegyük, mert hamis eredményt kaphatunk, hanem a 
katéter eltávolítása után.

Ha az állandó katéter tüneteket nem okoz (nincs gyulladás) 
antibiotikumok adása megelôzés céljából nem javasolt, még 
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baktériumvizelésnél sem. A mûtött betegek egyébként is szo-
kásosan kapnak a mûtét elôtt ún. megelôzô antibiotikumot (an-
tibiotikum-profilaxis). 

A húgyvezeték katéterezése (ureterkatéter, UK) már teljesen a 
nôgyógyászati daganatsebészet része, a szülészeti-nô gyó gyá sza-
ti osztályokon ezzel nem foglalkoznak. Fertôzés a húgyvezeték-
be helyezett katéter miatt nagyon ritka. Antibiotikumok adása 
tünetmentes betegeknek a gyulladás kivédése végett szükségte-
len. A gyulladással járó esetekben a vesék mindig érintettek.

A katéter végleges eltávolítása után javasolt a vizelettenyésztés, 
s a (tünetmentes) baktériumvizelés kezelése.

6. A vesekövesség és a húgyutak egyéb rendellenessége (fej-
lô dé si rendellenességek, kiöblösödés [diverticulum], visszafo-
lyás [vesicoureterialis reflux], daganatok, tömlôk, szûkületek 
[strictura]) nem nôgyógyászati terület. Az ún. ideghólyag 
(neurogenic bladder) kezelése azonban már nôgyógyász dagam-
natsebész feladata. A hólyag beidegzésének károsodása miatt 
a betegeknek általában nincs, vagy alig van vizelési ingerük, 

„idô re” (három-négy óránként) járnak vizelni. Veszélyt a vize-
letpangás, a hólyag elégtelen kiürítése (maradékvizelet) jelent, 
a pangó vizeletben a baktériumok könnyen megtelepszenek és 
okoznak gyulladást. A legfontosabb teendô a vizeletpangás 
megszüntetése önkatéterezéssel, a maradékvizelet ne legyen 
több 50 ml-nél. Antibiotikumok adása tünetmentes betegeknek 
nem indokolt, sôt hátrányos is az ellenáló (rezisztens) törzsek 
ki fej lô dé se miatt.

A vizeletcsepegés (incontinentia urinae) – elsôsorban a készte-
téses – és a hólyagfal lesüllyedése (húgyhólyagsérv, cystokele) 
is elô se gí ti a húgyúti fertôzés kialakulását, és a gyógyulást is 
nehezíti, ezért a rövididejû (három-négynapos) kezelés legtöbb-
ször nem elégséges. Súlyosbító körülménynek tekinthetôk a 
hólyagon, húgycsövön végzett mûtétek is. A ún. szalagmûtéttel 
(pl. TVT-, TOT-mûtét) kezeltek különösen fogékonyak a hó-
lyag-húgy csô gyulladásra: az irodalmi adatok a betegség mûtét 
utáni gyakoriságát 15-35%-ban adják meg (10).

VESEGYULLADÁS ÉS A HÚGYÚTI FERTÔZÉSEK SZÖVÔDMÉNYEI  
A vesék betegsége, beleértve a vesemedence-gyulladást is, már 
nem tartoznak a nôgyógyászathoz, jóllehet a következményes 
vagy a várandósság alatt fellépô vesemedence-gyulladás eny-
he formáit a nôgyógyászok látják el. Ha a fertôzés a veseállo-
mányára is ráterjed (nephritis, pyelonephritis), a belgyógyász 
véleményének kikérése messzemenôen javasolt. A húgyúti 
fer tô zé sek egyéb szövôdményeinek (vesetályog, vesekörüli 
tályog, vesepapilla-elhalás, emphysaemás vesegyulladás stb.) 
gyógyítása belgyógyászok, urológusok feladata.

ÖSSZEGZÉS  Az alsó húgyúti fertôzésekkel a nô gyó gyász lépten-
nyomon találkozik, rendre kezeli is. A nem súlyosbított esetek 
kezelése elég kézenfekvô, a vissza-visszatérôké már jóval ne-
hezebb; nemegyszer urológus/belgyógyász közremûködése is 

szükséges. A húgyúti gyulladások kezelését az határozza meg, 
hogy a vesék megfelelôen mûködnek-e, van-e a vizeletelvezetô 
rendszernek valamilyen mûködési vagy szervi eltérése, vagy 
van-e olyan anyagcsere-betegség, illetve immunológiai eltérés, 
amely a kezelést, gyógyulást hátráltatja, vagyis társul-e vala-
milyen súlyosbító tényezôvel (1. táblázat). A súlyosbító té nye-
zôk kel társuló fertôzéseknél rendre gyakoribbak az ellenálló 
baktériumtörzsek, és a kórokozó baktériumok megoszlása is 
különbözhet.

A hólyag-húgycsô gyulladások kezelésének buktatója a súlyos-
bító tényezôk figyelmen kívül hagyása. Az utóbbiaknál tartó-
sabb, erôteljesebb kezelés és a súlyosbító körülmények egy ide jû 
ellátása, ha lehetséges, is lényeges. A vesékre terjedô betegség 
gyógyítása már nem a nôgyógyász feladata, kivételt legfeljebb 
az állapotos nôk vagy a következményes enyhe lefolyású vese-
medence-gyulladás képez. Ugyanakkor a vesék érintettségének 
felismerése már a szülész-nôgyógyásznak is kötelessége.

Más fertôzô betegségekhez hasonlóan várható, hogy új kóroko-
zók is megjelennek. Az ellenálló baktériumtörzsek kialakulása 
terjed, ami módosíthatja a tapasztalati kezeléshez választandó 
antibiotikumok mai gyakorlatát.
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