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Definitio

- 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”



Prolapsus uteri

• Gyakran mellső és 
hátsó hüvelyfali 
süllyedéssel

• Vizeletürítési 
nehézség

Közösülés 
nehezített 



Hüvelycsonk Prolapsus
Hysterectomiát követően

11.6% ha a 

hysterectomia prolapsus

miatt történt

1.8% egyéb okból 

hysterectomies performed 

for other reasons

Gyakran prolapsus parietis

vag. anteriorral



Prolapsus parietis vaginae

anterior

Vizeletürítési dysfuctio

(obstructiv )

Hasi és deréktáji 

fájdalom

Gyakran prolapsus

uterivel eggyütt



Cystocele: Grad I

I. Fokú mellső fali prolapsus



Cystocele: Grad II

II. Fokú mellső fali prolapsus



Cystocele: Grad III

IV. Fokú mellső fali prolapsus



Prolapsus parietis vaginae

posterior

Obstipatio

Deréktáji fájdalom

Sexuális élet zavara



Rectocele

Grade II Grade II/III



Grade IV: Prolapsus uterovaginalis totalis 

(procidencia)



Etilológia

M.levator ani sérülése szülés következtében

Elhúzódó tágulási szak

Nagy magzat

Szülésbefejező műtétek

Ritkán a méh függesztő rendszerének 

veleszülettett gyengesége



Tünetek

Változókorban jelentkeznek

Tompa hasi és deréktáji fájdalom

Cysto-rectokele

Incontinetia partialis urinae
Pollakisuria

Retentio, ischiuria paradoxa

Cystitis, pyelitis, pyelonephritis

Székerekedés, incont.alvi

Hüvelyfertőzések, ulcus, decubitus



Vaginalis ultrahang

Cronjé et al.

MBChB(Pretoria) Dip Obst FCOG (SA) MMed MD BSc (Hons)(Stell) Dept Obstetrics & 

Gynaecology

University of the Free State BLOEMFONTEIN South Africa

Cystocele Rectocele, Enterocele



3D UH

Cystocele (arrow) on 3D ultrasound imaging in a woman with POP.

Int J Med Sci 2012; 9(10):894-900. doi:10.7150/ijms.4829

Research Paper

Three-dimensional Ultrasound Appearance of Pelvic Floor in Nulliparous Women and Pelvic Organ

Prolapse Women



Dynamikus MR - POP

Vaginal vault prolapse in a 52-year-old 
woman with pelvic pain and pressure.

Pelvic floor prolapse after hysterectomy in 
a 72-year-old woman. Severe vaginal 
prolapse is seen. Vaginal walls are 
completely everted (arrowhead), and the 
perineal space is massively occupied by a 
large enterocele containing a large amount 
of peritoneal fat (black arrow) and small-
bowel loops (white arrows).

Published online before print March 6, 2009, 
doi: 10.1148/rg.e35 RadioGraphics May-June 
2009 vol. 29 no. 3 e35-



Kezelés

Preventio

Elhúzódó szülés –gátmetszés, gátvédelem

Testsúlycsökkentés, testmozgás

Műtéti kezelés-TVH

Colporrhaphia anterior et posterior

Konzervatív kezelés

Hüvely és gáttorna

Hüvelyi pessarium-kocka

Mayer gyürű



Colporraphia anterior

- Varrat pubocervical fascia megerősítésére

- Vaginalis epithelium zárása



Colporrhaphia posterior

Hátulsó hüvelyfali incisiot követően

(From Karram MM. Vaginal operations for prolapse. Atlas of Pelvic Anatomi and Gynecologic Surgery. WB Saunders, 
Philadelphia, 2001, with permission)



LSK- sacrocolpopexia



Laparoscopos paravaginalis repair

Paravaginal Defect Repair – Repairing the vagina by utilizing sutures to reattach

the fascia back out to the arcus (ie fixing the tears or defects) restores support to

the bladder thus removing the cystocele or bladder drop.
Internetional Center for Laparoscopisc Urogynecology. Dr. Jonh Miklos, Dr. Robert Moore



Pessariumok, gyürűk

Legtöbb esetben 
alkalmazhatók

Nincs 
sebészti/anaesthesiologiai
kockázat

Végleges megoldás?



Mayer gyürű

Számos méretben

Egyszerűen alkalmazhatók

hüvelyi ulceratio veszélye



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 (postmenopausában ösztrogénhiány)

• Alsó húgyúti akadály

– Húgycsőszűkület

– Cystocele, rectocele

• Neurogén állapotok

– demencia

• Idiopathiás



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 …



Szövődmények:

Erózió

Perforáció

Migráció

Idegsérülés

Vérzés (korai, késői)

Fertőzés

Fájdalom, irritáció

Dyspareunia

Vaginalis

kontraktura

Húgyúti fertőzések, 

Recidív



Elevate® Anterior and Posterior 

Prolapse Repair SystemTM

Magyarországon először 2014. nyarán került sor az

I. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán.



Elevate® Anterior & Apical 

Prolapse Repair System

AMS. American Medical Systems, Inc. World Headquarters

A sacrospinosus szalagokon és az obturator internus izmon 4 pontos rögzítést tesz lehetővé



Elevate® Apical & Posterior 

Prolapse Repair System

AMS. American Medical Systems, Inc. World Headquarters

A sacrospinosus szalagokon bilaterális rögzítést tesz lehetővé



Köszönöm a figyelmet!


