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Definício

- Descensus – a magyar nyelvű szakirodalomban 

irodalomban a méh, illetve a hüvelyfalak

süllyedését jelenti

- Prolapsus - súlyosabb fokú előesést értjük

alatta (szeméremrés elé)

- Pelvic Organ Prolapse (POP) – angol nyelvű 

irodalomban anatomiai defektus a kismedence

támasztó és felfüggesztő rendszerében



Descensus/prolapsus fokozatai:

Egyszerüsitett POP klasszifikáció:

I. Fokozat: descensus legmélyebb pontja préselés alatt

hymenalis gyűrűn belül marad (1 cm),

II. Fokozat: descensus eléri hymenális gyűrűt,

III. Fokozat: descensus hymenalis gyűrűn kívül is megjelenik

(1 cm),

IV. Fokozat: prolapsus totalis (procidentia). A méh teljesen a

szeméremrésen kívül helyezkedik el, a hüvely “kifordul”



Stressz (terheléses) inkontinencia okai

• Anatómiai eltérések

– Cystocele (mellső hüvelyfal süllyedése)

– Uterus vagy csonk descensus

– Rectocele (hátsó hüvelyfal süllyedése)

• Záróizomgyengeség

– ISD: intrinsic sphincter defficiency

• Sérülések (ritka)

– Baleset

– Műtéti



A SÜRGŐSSÉGI INKONTINENCIA OKAI

• Húgyhólyagbetegségek

– Gyulladás

– Kő, daganat, idegentest

– Hormonhiány (nőknél postmenopausában ösztrogén 

hiány miatt)

• Alsó húgyúti akadály

– Húgycsőszűkület

– BPH

– Cystocele, rectocele

• Neurogén állapotok

– demencia

• Idiopathiás



A NEUROGÉN INKONTINENCIA OKAI

• Areflexiás medencefenék: neurogén stressz 

inkontinencia

– Spina bifida

– Sérülés S2-4 alatt

• Detrusor hyperreflexia: neurogén inkontinencia detrusor 

hyperaktivitás miatt

– SM (sclerosis multiplex), lehet areflexia is

– Sérülés S2-4 felett

– Nem gátolt neurogén hólyag



TÚLFOLYÁSOS INKONTINENCIA OKAI

• Hypo-, akontraktilis detrusorműködés

• Alsó húgyúti obstructio

• Nők (elsődlegesen hypo-, akontraktilis hólyag miatt)

– Wertheim műtét vagy DIE excisio után a perifériás 

hólyagdenerváció következtében



A különböző inkontinencia formák előfordulási gyakorisága 

nőkben és férfiakban

Férfi

Női

Stressz inkontinencia

Urge inkontinencia

Kevert inkontinencia

Éjszakai inkontinencia

Utócsöpögés

Állandó inkontinencia

Speciális formák

Feneley RCL, Shepherd M, Powell PH, Blannin J , Br J Urol 1997, 51:493-96



STRESSZ  INKONTINENCIA KEZELÉSE

• Medencefenéki izomtréning

– Prevenció szülések előtt

– Rehabilitáció szülések után

– Komplett gyakorlatok a medencefenéki izomzat erősítésére

• Műtétek

– Nők: húgycső alatti feszülésmentes szalagok. Állandó obstructiot

képeznek, de ezzel együtt eredményességük jó.



URGE INKONTINENCIA

• alpha blokkolók adása is szóba jöhet. Bizonyos 

esetekben kombinált kezelés is javasolható.



TÚLFOLYÁSOS INKONTINENCIA

• Legfontosabb a vizelet elvezetése

– Katéter vagy epicystostomia

• Kivizsgálás

– Urológiai, nőgyógyászati vizsg., sz.e urodinamika

• Definitív kezelés

– Jó hólyagfunkció esetén- az obstructio megszüntetése:
– Prolapsus műtéti megoldása

– Rossz hólyagfunkció
– Paraszimpatomimetikumok

– Intravesicalis elektrostimuláció



SEGÉDESZKÖZÖK

– Betét

– Nadrágpelenka

– Pesszáriumok: ha jelentős, panaszt okozó vaginalis

prolapsus is észlelhető



SZOCIÁLIS ÉS SZEXUÁLIS 

KÖVETKEZMÉNYEK

• Depresszió

• Társas életmód beszűkülése

• Elszigetelődés

• Szégyenérzés

• Családi kapcsolatok leépülése

• Szexuális élet romlása, megszűnése

• Inkontinencia teher az egyén és az ápoló környezet 

számára is



Uroflowmetria



1912 : Kelly –mellső hüvelyfali plasztika



1949 : Marshall-Marchetti-Kranz – vesico-urethralis 

suspensio



1958 – Burch : műtét paravaginalis kötőszövet (Arcus tendineus 

fascia pelvis-Cooper`s lig.ileopectineus)



1990 - Ulmsten és Petros : TVT

Tension-free Taginal Tape

(mid-urethral sling)



Sling(szalag) műtétek

I – Retropubic tension-free transvaginal 

tape - TVT

II – Transobturator tape  - TOT

III – Mini-sling procedure



Szalagok

Sinteticus hálók:

Knitted, Type I 

polypropylene sling

Biomaterials: fascia



Nyél

Folley’s katéter

eltartó

Sling

Nyárs



Bőrmetszés



2 cm a húgycsőnyílás alatt



Hólyageltartás



Nyárs felvezetése



Cystoskopia



A szalagok feszülésmentes beállítása 



Szövődmények

Hematom a- 2,5%

Vagina erosio – 2,5%

Perforatio:

urethra - 0,9%, 

hólyag - 3,5-7,34%

bél 0,3 % Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2006. 12.280 

TVT operasjoner

Hólyaretentiao - 19,7-47% 

Urge inkontinentia (5,9-25%)

Fistula vesico-vaginalis 0,3%



Hólyag perforatio



Bélperforatio



Vagina erosio



Transobturator Tape



In-out technika



A szalagok végső helyzete



Prognosis

TVT: 

89,9% - objektiv continentia

82,6% - subjektiv continentia 10 év után
(Svenningen, Int Urogynecol J, 2013) 



Hüvelyi háló műtét

hüvelyi háló műtét nagyon hatékony és 

tartós eredményt ad

indikáció! műtét - csak panaszok esetén, 

kozmetikai hiány nem képez műtéti

indikációt

60 év fölött és recidiv esetén! Csak 

kivételesen – korábban

műtét előtt tartós lokális ösztrogén!

szövődmények …



Nőgyógyászati onkológia

Cervix carcinoma-exenteratio (mellső, hátsó)

Boari plastica

Ovarium carcinoma-vékony-vastagbél resectio
Diaphragma resectio

peritonectectomia

Partialis-totalis cystectomia



Mélyen infiltráló endometriosis

Hólyag DIE-extrinsic, intrinsic

Skinning, partialis cystectomia

Ureter DIE-extrinsic, intrinsic

Ureterolysis, segmentalis resectio, psoas

hitch


