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RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA 
 

 

CIC  - clean intermittent catheteresation (tiszta intermittáló katéterezés) 

DEXA  - dual energy x-ray absorbtiometry (csont denzitometria) 

DMSA  - dimercapto-succinic acid 

EMG  - electromyographia 

i.u.  - incontinentia urinae 

MCU  - mictios cysto-urethrographia 

MMC  - meningo-myelocele 

STING  - suburetericus Teflon injectálás 

UH   - ultrahang 

VUR  - vesico-ureteralis reflux 
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1. BEVEZETÉS 
GYERMEKKORBAN VÉGZETT HÚGYHÓLYAG 

MEGNAGYOBBÍTÁS (AUGMENTATIO), VUR ÉS URODINÁMIA 
 
 

1.1 Vizeletinkontinencia sebészi kezelése gyermekkorban 

 

A gyermekkori vizeletinkontinenciák (incontinentia urinae - i.u.) 

kóreredetében döntőleg a veleszületett okok dominálnak (1. táblázat). A 

kóreredetben két egymástól jól elkülöníthető csoportot különböztethetünk 

meg. Az egyikben (kb. 80%) a húgyhólyag és a húgycső kialakult, csak nem 

működik megfelelően (neurogén okok:  meningo-myelocele, sacralis dys- és 

agenesia, tethered cord, occult neurogén hólyag, stb.). A másikban a hólyag 

és a húgycső morfológiai rendellenessége az i.u. oka (nem neurogén okok: 

exstrophia vesicae urinariae, epispadiasis totalis, cloaca exstrophia, stb.). 

Az i.u. szerzett okai gyermekkorban ritkábbak, mint felnőttkorban, azonban 

igen változatosak (gerincsérülés, tumor, gyulladás, iatrogén) (1, 2).  

Neurológiai 
Veleszületett Szerzett 

velőcső záródási rendellenességek trauma 
caudalis regressios szindróma tumor 

kipányvázott gerincvelő (tethered cord) központi idegrendszeri gyulladás 
 iatrogén                            

(magas anorectalis atresia műtéte után) 
 

Nem neurológiai 
hólyag exstrophia 
epispadiasis totalis 
cloaca exstrophia 

„magas” sinus urogenitalis 
cloaca 

ureter ectopia 
ureterocele 

iatrogen (fistula, strictura) 
 

I. táblázat: A gyermekkori vizeletinkontinenciák okai 
(dőlt betűvel az álinkontinenciák) 
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 A kórismézés, a kezelés és a kórjóslat szempontjából a vizelet 

inkontinencia patológia lényegét három egymástól viszonylag jól elkülönít-

hető, de gyakran kombinálódó, kóros állapot alkotja. 

 1. Vizelettárolási elégtelenség: az általában kis kapacitású húgyhó-

lyag (kivéve túlfolyásos inkontinencia) nem képes normális körülmények 

között a 3-4 óra alatt termelődő vizelet tárolására. 

 2. Vizeletürítési elégtelenség: a húgyhólyag kapacitása megfelelő 

(lehet), azonban a beteg nem tudja a hólyagját (kielégítően) kiüríteni, jelen-

tős residuum marad a hólyagban. 

 3. Vizelettartási elégtelenség: a húgyhólyag vizelettároló képessége 

elegendő (lehet), a beteg esetleg ki is tudná üríteni a hólyagját, azonban a 

hólyag vizelettartó képessége a záróizom apparátus elégtelensége miatt ká-

rosodott, így a vizelet folyamatosan csorog, vagy kis frakciókban ürül.  

A klinikai gyakorlatban az i.u. fenti három tényezője gyakran társul egy 

vagy két komponens dominanciájával. Például az MMC-s betegben csökkent a hó-

lyag kapacitása és a beteg nem tudja akaratlagosan kiüríteni hólyagját. Exstrophia 

vesicae urinariae esetén csökkent a hólyag vizelettárolási képessége és elégtelen a 

záróizom apparátus működése. 

A vizelet inkontinencia pathomechanizmusának megértéséhez, vala-

mint a sikeres kezeléséhez elengedhetetlenül szükséges az intravesicalis 

(hólyagon belüli) nyomásviszonyok ismerete. Ha a hólyag a vizeletet magas 

nyomáson (40 vízcm felett) tárolja és csak e nyomás felett képes kiüríteni, 

akkor a megnövekedett intravesicalis nyomás eredményeként a felső 

húgyutakban súlyos és irreverzibilis morfológiai és funkcionális károsodá-
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sok alakulhatnak ki. Ezen ismereteink határozzák meg az i.u. kezelésének fő 

irányvonalait (3), melyek a következők: 

 Megfelelő hólyagkapacitás kialakítása és olyan intravesicalis 

nyomás biztosítása, amely nem károsítja a supravesicalis 

húgyutakat. 

 Rendszeres, 3-4 óránként történő residuum-mentes vizeletürítés 

biztosítása. 

 Teljes szárazságot biztosító vizelettartó-képesség kialakítása. 

 

1.1.1 Vizelettárolási elégtelenség 

A vizelettárolási elégtelenség kezelése elsődlegesen konzervatív. A 

gyógyszeres húgyhólyag-megnagyobbítás (oxybutynin) és CIC kezelés, az esetek 

mintegy 85%-ban eredményes, és teljes szárazság érhető el (4, 5). A gyer-

mekgyógyászatban használt anticholinerg hatású oxybutynin és a szelektívebb, az 

atropin-szerű mellékhatásoktól csaknem mentes tolterodine a musculus detrusor 

vesicae tónusának csökkentésével, a húgyhólyag tágulékonyságának (compliance) 

növelésével az esetek jelentős részében javítja a vizelettároló képességet (kapaci-

tást) és csökkenti az intravesicalis nyomást (2, 3). A fenti gyógyszerek mellett a 

spontán vizelés után a hólyagban visszamaradó (residualis) vizelet mennyisége 

megnőhet. Ha a gyógyszeres kezelést CIC-vel (clean intermittent catheterization 

- tiszta intermittáló katéterezés) egészítjük ki, mely segítségével a húgyhólyag 

teljesen, residuum-mentesen kiüríthető, így teljes „szárazság” (kontinencia) érhető 

el. Ha a konzervatív terápia nem hozza meg a várt eredményt (a maximális dózisban 

adható oxybutynin - 0.8 mg/kg/nap - mellett sem növekszik a hólyag kapacitása és 

compliance-ja, magas marad a supravesicalis húgyutakat veszélyeztető 
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intravesicalis nyomás), akkor a mai ismereteink szerint az esetek mintegy 15%-

ban a hólyag sebészi megnagyobbítására (augmentatio) van szükség (6-8). 

A társadalmi beilleszkedéshez elengedhetetlenül szükséges vizelet-

tartó és tároló képességet (kontinencia) és ezzel együtt a supravesicalis 

húgyutak védelmét a tápcsatorna egy szakaszával - gyomor-

szegmentummal, vagy egy bélszakasszal (vékony- vagy vastagbél) - történő 

hólyagmegnagyobbítással érhetjük el. A húgyhólyag megnagyobbítása 

egyes esetekben egyéb módszerekkel, uréterrel (a tönkrement és eltávolított 

vese kitágult kanyargós uréterét lehet felhasználni az augmentatiohoz), a 

hólyag izomzatának behasításával (autoaugmentatio) is történhet (9-10).   

A nemzetközi irodalomban mindmáig nincs egyetértés a tekintetben, 

hogy a húgyhólyag megnagyobbítására a tápcsatorna melyik szakasza a leg-

alkalmasabb. Ma a leggyakrabban alkalmazott módszer a detubularizált vé-

kony- (ileocystoplastica), vagy vastagbéllel (colocystoplastica) végzett hó-

lyagmegnagyobbítás vagy hólyagpótlás (11-12). A csökkent vesefunkciójú 

betegekben a gyomor-szegmentummal (gastrocystoplastica) történő 

augmentatio az ajánlott eljárás (13-14).  A húgyhólyag megnagyobbítása 

történhet továbbá uréter felhasználásával (uretero-cystoplastica) is (15). 

Colocystoplastica történhet a vastagbél különböző szegmentumaival 

(11). Kezdeti próbálkozások a vastagbél coecum-colon ascendens szakaszá-

val történtek, tekintettel a kedvező vérellátására, illetve e bélszakasz köny-

nyű mobilizálhatóságára. A Bauhin-billentyű eltávolítása azonban a vé-

konybél kolonizációját, az epesavak enterohepaticus cirkulációjának zavarát 

(diarrhoea) eredményezheti, így ezt az eljárást ma már nem végezzük. A 

leggyakrabban használt vastagbél szegmentum a sigmabél, melynek kb. 20 
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cm-es szakaszából történik a hólyagképzés. A kiiktatott vastagbél szakasz 

detubularizációja után azt a szélesen megnyitott húgyhólyaggal 

anastomizáljuk (1. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra. Colocystoplastica 
a. húgyhólyag megnyitása;  

b-c. detubularizált vastagbél anasztomózisa a húgyhólyaggal 
 

E módszer előnye, hogy az obstipációra hajlamos gyermekekben a megnyúlt 

és kitágult bél megrövidítése mérsékli a székrekedést. A sigmabél közel 

fekszik a hólyaghoz, így könnyen mobilizálható és viszonylag kis szegmen-

tum kivétele is jelentős kapacitásnövekedést eredményez. További előnye, 

hogy szükség esetén könnyű az ureterek beültetése a bél-hólyagba (tenia). 

Hátránya, hogy a vastagbél intenzív felszívó képessége miatt a metabolikus 

változások, szövődmények markánsak lehetnek (hyperchloraemiás, 

hypokalaemias metabolikus acidosis, hypocalcaemia, hypomagnesaemia), 

valamint a kifejezett nyáktermelődés miatt a kőképződés és az infekció ve-

szélye számottevő (16). 



 9

Ileocystoplastica esetén az ileum kb. 25-30 cm-es szegmentumát vér-

ellátásának megőrzésével használjuk fel (12).  A terminális ileum megtartá-

sa fontos a felszívódási zavarok elkerülése céljából (vas, B12 vitamin, stb.). 

Először a tápcsatornából kiiktatott vékonybél szakaszt (20-25 cm) 

antimesenterialis oldalán hosszanti irányban megnyitjuk és a 2. ábrán látha-

tó módon egymáshoz varrjuk (detubularizáció) és egy sapka-szerű képletet 

alakítunk ki. Ezután az így kialakított vékonybél sapkát levisszük a kisme-

dencébe, és anasztomizáljuk a megnyitott hólyaggal (2. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. ábra. Ileocystoplastica 

a. terminális ileum megtartása és kb. 25-30 cm ileum kirekesztése; 
b. ileum detubularizálás és a „sapka” kialakítása („J” – b/1 és „dupla J” – b/2); 

c. a bélszegmentum és a húgyhólyag összevarrása 

 

A műtét előnye, hogy a vastagbélhez képest kevesebb a nyákképződés, ki-

sebb mértékű a felszívódás (metabolikus változások), a béleltávolítás nem 

jár következményekkel (felszívódási zavar, diarrhoea). Hátránya, hogy a 

nyákfelszaporodás itt is - bár kisebb mértékben, mint a vastagbél esetében - 

b/1 

b/2
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infekcióhoz, kőképződéshez vezethet, valamint metabolikus zavarok is ki-

alakulhatnak (hyperchloraemiás, hypokalaemias metabolikus acidosis). 

Gastrocystoplastica során a nagygörbület felől a gyomor corpusából 

egy háromszög alakú szegmentum kerül az érellátásával együtt (a. 

gastroepiploica dextra) kivételre (17). A kirekesztés során ügyelni kell arra, 

hogy az érnyél ne tekeredjen meg. A szegmentumot retroperitoneálisan a 

kupoláján megnyitott húgyhólyaghoz levisszük, és ahhoz varrjuk (3. ábra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
3. ábra. Gastrocystoplastica 

a. gyomorszegmentum sceletizálása; 
b. gyomorszegmentum retroperitonealis levitele a kismedencébe; 

c. hólyag-gyomor anasztomózisa 
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Az így kialakított rezervoár előnye, hogy a termelődő gyomorsav a vizeletet 

savanyítja, így antibakteriális hatású. A gyomorszegmentum a béllel ellen-

tétben kevés nyákot termel, így a kőképződés lehetősége elhanyagolható, a 

nem jelentős mértékű felszívódás miatt enyhébbek a metabolikus változások 

(hypochloraemias, hypokalaemias metabolicus alkalosis). Hátránya, hogy a 

savtermelődés következtében a megnagyobbított hólyag ulcerálódhat, perfo-

rálhat. A betegekben, főleg fiúkban, igen zavaró haematuria-dysuria 

szindróma alakulhat ki (bőr irritáció, hólyagspazmus, húgycsőfájdalom, sú-

lyos haematuria), hypergastrinaemia jöhet létre. 

 

1.1.2 Vizeletürítési elégtelenség 

A megfelelő kapacitású, de spontán (akaratlagosan) nem üríthető hó-

lyag esetén a vizelet lebocsátása a hólyagból két módon történhet. Ha jó a 

hólyagnyak záró-mechanizmusa, akkor a húgycsövön keresztül történő CIC 

a választandó kezelési mód. Ha a hólyag kiürítése ezen az úton nem bizto-

sítható (nem sikerült vizelettartó, katéterezhető hólyagnyak-záró funkciót 

kialakítani, vagy az ismételt katéterezés fájdalmas, vagy a kerekes székes, 

gyakran elhízott, paraplégiás beteg ülő helyzetben nem tudja magát katéte-

rezni), akkor a vizelet lebocsátását kontinens, katéterezhető - a hólyag és a 

hasfal (leggyakrabban köldök) között kialakított - stomán keresztül kell biz-

tosítani. A kontinens hasfali stoma az esetek nagyobb részében az appendix 

felhasználásával – Mitrofanoff stoma (18) (4. ábra), vagy a Mitrofanoff elv 

alapján vékonybélből készített Monti stomával alakítható ki (19) (5. ábra). 

Korábbi nephrectomia esetén - az appendix helyett - a defunkcionalizált 

uréterből képzett, kontinens stomán keresztül végezhető a katéterezés. Az 
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augmentatio után az esetek döntő többségében a hólyag kiürítése CIC-vel 

történik. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra. Mitrofanoff-stoma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. ábra. Monti-stoma képzése vékonybélből 
a. 3 cm-es kiiktatott vékonybélszakasz – bélmegnyitás helye;  

b. megnyitott ileum; c-d. stoma kialakítása 
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1.1.3 Vizelettartási elégtelenség 

 A konzervatív kezelési lehetőségek (medencefenék torna, 

biofeedback kondicionálás, szimpatomimetikumok alkalmazása) a felnőtt-

korral ellentétben a gyermekkori organikus eredetű vizelettartási elégtelen-

ségek (MMC, exstrophia vesicae urinariae, stb.) kezelésében általában nem 

hoznak eredményt. A kifolyási ellenállás kívánt szintre történő növelése 

gyermekekben hólyagnyak-plasztikával / Young-Dees-Leadbetter (20-21), 

Kroop (22), Pippi-Salle (23)/, a hólyagnyak megemelésével, felfüggesztésé-

vel (fascia-, GORETEX csíkkal, Burch-, Stamey-, Gittes- műtétek stb.) 

(24), vagy a hólyagnyak endoscopos úton történő beszűkítésével 

(periurethralis injektálás – Teflon, Macroplastique, Deflux) érhető el (25). 

 

A fenti kezelési módszerek (lásd. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) kedvező ered-

ményei esetén a 3-4 óra alatt termelődő vizeletmennyiség megfelelő kapaci-

tású és tágulékonyságú rezervoárban alacsony nyomáson tárolódik. Az ala-

csony intravesicalis nyomás eredményeként megszűnik az inkontinencia, 

valamint csökken a supravesicalis húgyutak morfológiai és funkcionális 

károsodásának veszélye. A pelenka, a betét elhagyható és ez által megte-

remtődik a beteg társadalmi beilleszkedésének (óvoda, iskola, munkahely) 

lehetősége.  

 

1.2 Neurogén hólyag és a VUR kapcsolata 

 

A neurogén hólyagműködési zavar (kis kapacitású és rossz 

compliance-u húgyhólyag, magas intravesicalis nyomás) következtében ki-

alakuló vizelet-visszafolyás a másodlagos vesico-ureteralis refluxok cso-
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portjába tartozik (26). A húgyhólyag kapacitásának és compliance-nek nö-

velése, a belnyomásának csökkentése - akár konzervatív, akár műtéti úton 

történik - önmagában a VUR megszűnéséhez vezethet, illetve eredménye-

sebbé teheti a VUR konzervatív, vagy műtéti kezelését. Az irodalom nem 

egységes abban a kérdésben, hogy szükséges-e az augmentálandó hólyagban 

a hólyagmegnagyobbítás előtt fennálló VUR, a hólyagmegnagyobbító mű-

téttel egyidőben végzett műtéti (esetleg endoszkópos – injektáló) kezelése, 

vagy az augmentatio önmagában (növekvő kapacitás, csökkenő 

intravesicalis nyomás, javuló compliance) elégséges a hólyagürülési zava-

rok következtében kialakult VUR kezelésére (27-30). 

 

1.3 Urodinámia 

 

Az alsó húgyúti urodinamikai vizsgálatok a hólyag és a húgycsőzáró-

izmok működésének műszeres vizsgálatát jelentik, segítik a tünetek mögött 

rejlő funkciózavarok felismerését és a kiváltó ok tisztázását. Az 

urodinamikai vizsgálatokat funkcionális alapon a következők szerint cso-

portosíthatjuk. 

 Hólyag tárolási funkcióját vizsgáló módszerek:  

- Cystometria  

 Hólyag ürítési funkcióját vizsgáló módszerek: 

- Uroflowmetria 

- Nyomás-áramlás mérés 

 Záróizom apparátus funkcióját vizsgáló módszerek: 

- Perineális EMG 

- Urethra nyomásprofil 
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A húgyhólyagban uralkodó nyomásviszonyokról, a hólyag stabilitásá-

ról, szenzibilitásáról és aktivitásáról töltéses cystometria (intravesicalis 

nyomásmérés) vizsgálattal kaphatunk információt (1, 31, 32). A cystometria 

során mérhető a húgyhólyag kapacitása (aktuális életkorra számított kapaci-

tás = 30 ml +[életkor (év) x 30ml]), a húgyhólyagban uralkodó nyomás 

(intravesicalis nyomás) és az abdominális (rectalis) nyomás. Ezen értékek-

ből kiszámítható a detrusor nyomás (intravesicalis nyomás és az 

abdominalis nyomás különbsége) és a hólyag tágulékonysága (compliance) 

is, mely a mért térfogat- és (detrusor)nyomásváltozás hányadosa 

(C=∆V/∆p). A húgyhólyagban normálisan 40 vízcm alatti nyomás uralko-

dik. A normális compliance 20-25 ml/vízcm vagy e feletti érték. Az 

intravesicalis nyomásmérés nemcsak a konzervatív és/vagy sebészi kezelés 

módjának megválasztásában döntő fontosságú, hanem a terápia eredményes-

ségének (vagy eredménytelenségének) megítélésében, valamint a hosszú 

távú nyomonkövetésében is nélkülözhetetlen.  

A vizelni képes és együttműködő betegekben uroflowmetria (vizelet-

áramlás mérés) is történik, mely során információt kaphatunk a húgycsövet 

időegység alatt elhagyó vizeletmennyiségről (ml/sec).  

A perinealis (gáti) szummációs EMG segítségével vizsgálhatjuk a zá-

róizom apparátus működését, és kimutathatóvá válik a detrusor-sphincter 

dyssynergia. 
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2. CÉLKITŰZÉSEK 
 
 

 
 
1. Vizsgálat tárgyává tettük, hogy elégséges-e önmagában az 

augmentatio a húgyhólyag megnagyobbítás előtt meglévő 

vesicoureteralis reflux kezelésére?  

2. Befolyásolja-e az augmentatiora használt tápcsatorna fajtája (gyo-

mor-szegmentum, vékony- vagy vastagbél) az urodinamikai válto-

zások következtében a VUR megszűnését? 

3.   Van-e szerepe az urodinamikai változásokban és az incontinentia 

urinae megszűnésében annak, hogy az augmentatio vékony-, vas-

tagbéllel vagy gyomor-szegmentummal történik?  

4. Befolyásolja-e a kőképződést az, hogy milyen tápcsatorna szeg-

mentumot használunk a hólyagmegnagyobbításra?    
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3. BETEGANYAG ÉS MÓDSZER 
 

 

Vizsgálatainkat a PTE ÁOK Gyermekklinika Sebészeti osztályán vé-

geztük. A húgyhólyag-megnagyobbításon átesett betegeinkben két egymás-

tól független vizsgálatot végeztünk, különböző időintervallumokban. 

Első vizsgálatunk során (AUGMENTATIO ÉS VUR) 2004-ig terje-

dően elemeztük az augmentatio és a VUR kapcsolatát urodinamikai szem-

pontból. Vizsgáltuk, hogy az augmentatiohoz használt különböző tápcsator-

na szegmentum hatására létrejövő kedvező urodinamikai változások ered-

ményeképpen megszűnik-e a VUR antireflux beavatkozás nélkül is. 

Második vizsgálatunkban (A KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ 

AUGMENTATIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA) az 1987-2006 közötti idő-

szakban urodinamikai vizsgálatokkal tanulmányoztuk a különböző tápcsa-

torna szegmentumokkal végzett hólyagmegnagyobbítás hatását az 

augmentált húgyhólyagban, illetve az i.u. megszűnését. Vizsgáltuk továbbá 

a kőképződés előfordulását mindhárom augmentatiohoz használt tápcsatorna 

esetében. 

Minden augmentation átesett beteget a műtét után 3, 6, 12 hónap 

múlva, majd ezt követően évente, a postoperatív 4. évtől pedig kétévente 

részletes ellenőrző vizsgálatokra vettünk fel osztályunkra. Ennek során az 

urodinámiás vizsgálatok mellett (33) laboratóriumi (vér és vizelet) és radio-

lógiai vizsgálatokat (UH, MCU, DMSA, DEXA) is végeztünk, melyek 

eredményei nem képezik a jelen értekezés részét. 

Urodinamikai vizsgálatainkat éber állapotban, szükség esetén (kisde-

dekben) Dormicum szedálásban konvencionális, dinamikus perfúziós 
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cystometriával, kétlumenű transurethralis katéterrel, egyidejű abdominalis 

(rectalis) nyomásméréssel, vízoszlopos, folyadékhidas nyomásmérővel vé-

geztük, melyet esetenként kiegészítettünk perinealis EMG-elvezetéssel. 

1997-ig WIEST-UROCOMPACT 6000+, majd ezt követően SCHIPPERS-

MEDIZINTECHNIK PMS 94/URO manométerekkel történtek az 

urodinámiás vizsgálatok. A vizsgálat során az üres hólyagot lassú folyadék-

áramlással (életkorra számított hólyagkapacitás egytizede, max. 30 ml/min), 

testhőmérsékletű fiziológiás sóval töltöttük.   

 

3.1. AUGMENTATIO ÉS VUR 

 

Az 1987 08. 11. - 2004 12. 31-ig időszakban, 63 betegben végeztünk 

hólyagaugmentatiot, melyet az esetek nagyobb részében, 45 betegben (65%) 

kontinens katéterezhető, hasfali stomával egészítettünk ki. A műtétre került 

betegek alapbetegség szerinti megoszlását a 6. ábra szemlélteti. 
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6. ábra Az augmentatiora kerülő betegek kóreredet szerinti megoszlása  
(1987-2004) 
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A 63 augmentált betegből 26 betegben (33 ureter) mutattunk ki VUR-

t az augmentatio előtt, melyek közül 12 ureterben volt a VUR alacsony fo-

kozatú (I-II), 21 ureterben pedig súlyos fokozatú (III-V). A betegeket 2 

csoportra osztottuk aszerint, hogy az augmentatioval egyidőben történt-e 

antireflux beavatkozás, vagy nem.  

A kezdeti időszakban a súlyos fokozatú refluxok (III.-V. fokozatú) esetén 

minden betegben az augmentatióval egyidőben ureter reimplantatio-t végeztünk 

(esetleg STING). Később csak válogatott esetekben, mint például az V. fokozatú 

VUR, a lateralisalt- vagy golflyuk-szerű ureter szájadék, a paraureteralis 

diverticulum esetén történt antireflux beavatkozás, függetlenül attól, hogy az 

intravesicalis nyomás magas volt-e, vagy nem az augmentatio előtt. 

Az I. csoportba 10 beteg (16 refluáló ureter) került, akikben az 

augmentatioval egyidejűleg antireflux beavatkozás is történt. Az átlagélet-

kor a műtét során 11,6 év (7-17 év) volt. A csoportba tartozó 10 beteg közül 

9-ben történt antireflux műtét (14 ureter), 1 betegben kétoldali subureteralis 

Teflon injektálást végeztünk (STING) az augmentatio során. A VUR 13 

ureterben (81,3%) III-V fokozatú volt, míg 3 ureterben (18,7%) alacsonyabb 

fokozatú (II) (lásd. 8. ábra). A 10 beteg közül 6 volt MMC-s, 4 pedig nem-

neurogén hólyagos beteg (2 exstrophia vesicae urinariae, 1 epispadiasis, 1 

egyéb). Az augmentatio 5 betegben vastagbéllel, 3 betegben 

gyomorszegmentummal, 2 betegben vékonybéllel történt. Az augmentatio 

indikációja 8 betegben a konzervatív kezelés ellenére is kis kapacitású-, 

magas intravesicalis nyomású-, rossz compliance-u hólyag és az i.u. volt. 

Két betegben a kontinencia létrejött ugyan, de az intravesicalis nyomás ma-
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gas maradt és a compliance továbbra is gyengült volt, ezért végeztünk hó-

lyagmegnagyobbítást. 

A II. csoportba 16 beteg (17 refluáló ureter) került, akikben az 

augmentatio során nem történt antireflux beavatkozás. A csoport 16 betegé-

ben a VUR az augmentatio előtt 8 ureterben (47%) III-V fokozatú, míg 9 

ureterben (53%) alacsonyabb fokozatú VUR (I-II) volt (lásd. 9. ábra). A 

betegek közül 8 volt MMC-s, 8 pedig nem-neurogén hólyagos (5 

hólyagexstrophia, 1 anorectalis malformatio, 1 egyéb). E csoport betegeiben 

nem végeztünk sem műtéti, sem endoscopos antireflux beavatkozást. Az 

augmentatiot 7 betegben vastagbéllel, 6 betegben gyomorszegmentummal, 3 

betegben vékonybél felhasználásával végeztük. A műtét végzésekor az át-

lagéletkor a 10,9 év (4-17 év) volt. Az augmentatio indikációja 12 betegben 

a konzervatív kezelés ellenére is kis kapacitású-, magas intravesicalis nyo-

mású és a gyengült compliance-ú hólyag miatt perzisztáló inkontinencia 

volt, 4 betegben pedig a kontinencia ellenére is gyengült compliance, illetve 

a magas intravesicalis nyomás volt mérhető. Egy betegben 

(gastrocystoplastica) 3 évvel az augmentatio után az ismét romló 

urodinámiás eredmények (kis kapacitás, rossz compliance), valamint a 

perzisztáló inkontinencia miatt vastagbél felhasználásával re-augmentatiora 

kényszerültünk (47). 

Az augmentatio előtt és után mindkét csoport (I. és II.) betegeiben 

töltéses cystometriával mértük a hólyagkapacitást, a töltés alatti maximális 

intravesicalis nyomást és vizsgáltuk compliance-t. A hólyagmegnagyobbítás 

előtti urodinámiás vizsgálatok eredményeit hasonlítottuk össze a 

nyomonkövetés során végzett utolsó cystometria eredményeivel. Az ered-
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ményeket Student-féle t-próba segítségével értékeltük (szignifikancia szint-

je: p<0,05). 

 Vizsgáltuk és összehasonlítottuk – MCU segítségével – a VUR ala-

kulását (megszűnés, megjelenés, perzisztálás és súlyosságának változása) a 

betegek két csoportjában attól függően, hogy történt-e antireflux beavatko-

zás az augmentatio során, vagy nem. Tanulmány tárgyává tettük, hogy az 

augmentatiohoz használt tápcsatorna típusa (gyomorszegmentum, vékony-, 

vagy vastagbél) mennyiben befolyásolja a VUR alakulását.  

Az átlagos nyomonkövetési idő az I. csoportban az 5 év (1-13 év), a 

II. csoportban pedig 6,2 év (1-13 év) volt. 

 

3.2. KÜLÖNBÖZŐ TIPUSÚ AUGMENTATIOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

Osztályunkon 1987 08. 11. - 2006 12. 31-ig 77 betegben végeztünk 

hólyagaugmentatiot, melyek közül 1 külföldi állampolgárságú beteget kizár-

tunk az értékelésből, mert a 3 hónapos kontroll után eltűnt a 

nyomonkövetésből. A 76 augmentált gyermekből 53-ban (70%) alakítottunk 

ki kontinens katéterezhető, hasfali stomát (41 appendix, 5 Monti, 6 ureter, 1 

kontinens sipoly). A vizsgált betegek alapbetegség szerinti megoszlását a 7. 

ábra szemlélteti. 
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7. ábra: Az augmentatiora kerülő betegek kóreredet szerinti megoszlása  
(1987-2006) 

 
 
 

A betegeket 3 csoportra osztottuk, aszerint, hogy a tápcsatorna me-

lyik szakaszát (gyomor, vékony- és vastagbél) használtuk a húgyhólyag 

megnagyobbításához. A csoportokon belül vizsgáltuk a neurogén és a nem-

neurogén hólyagürülési zavarokban szenvedő betegek adatait is.  

 Vizsgáltuk, hogy az augmentatiohoz használt tápcsatorna szeg-

mentum mennyiben befolyásolja az urodinamikai változásokat és 

a kontinencia kialakulásának mértékét a megnagyobbított húgyhó-

lyagban (klinikai megfigyelés, pelenka-teszt).  

 Vizsgálatunk tárgyát képezte a hólyagkő kialakulásának gyakorisága a 

három különböző csoportban (colocystoplastica, gastrocystoplastica, 

ileocystoplastica). A kőképződés hátterének elemzése (uroinfekció, 

metabolikus változások, stb), illetve az eltávolított hólyagkövek analízi-
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se (száma, nagysága, kémiai összetétele, stb.) nem képezte az értekezés 

tárgyát. 

Az augmentatio előtt és után mindhárom csoport betegeiben töltéses 

cystometria vizsgálattal mértük a hólyagkapacitást, a töltés alatti maximális 

intravesicalis nyomást és vizsgáltuk a compliance-t. A hólyagmegnagyobbí-

tás előtti urodinámiás vizsgálatok eredményeit hasonlítottuk a 

nyomonkövetés során végzett utolsó cystometria eredményeivel. Az ered-

ményeket Student-féle t-próba segítségével értékeltük (szignifikancia szint-

je: p<0,05).  

Az 1. csoportba 34 beteg került, akikben vastagbél (24 sigma, 10 

coecum-colon ascendens) felhasználásával történt az augmentatio. A bete-

gek átlagéletkora a műtét idején 9.2 év (6-20 év) volt. A műtétre kerülő be-

tegeknél a hólyagmegnagyobbítás indikációja 33 esetben a konzervatív ke-

zelésre nem reagáló húgyhólyag és következményes i.u. volt. Egy esetben a 

beteg kontinens volt, azonban a hólyagja kis kapacitású, magas nyomású és 

gyengült compliance-ú maradt, következményes felső húgyúti tágulattal és 

VUR-ral a konzervatív kezelést (CIC, anticholinerg) követően is. Két be-

tegben volt szükség re-augmentatióra. Egyikben 5 évvel az augmentatio 

után a zsugorodó, kis kapacitású, magas nyomású hólyag miatt ileummal, 

míg a másik betegben 4 évvel a hólyagmegnagyobbítást követően 

perzisztáló vizelet inkontinencia és kis hólyagkapacitás miatt szintén ileum 

szegmentum felhasználásával történt az ismételt műtét (47). A betegek kö-

zül 28 esetben történik a CIC continens hasfali stomán keresztül (82%), míg 

6 esetben per urethram (18%). 
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A 2. csoport 18 betegében gyomorszegmentum felhasználásával vé-

geztünk hólyagmegnagyobbítást. Az augmentatio végzésekor a csoport be-

tegeinek átlagéletkora 13,22 év (6-20 év) volt. A betegek közül 9 esetben a 

konzervatív kezelés ellenére kis kapacitású, magas nyomású és gyengült 

compliance-ú hólyag, valamint a perzisztáló i.u. miatt történt a hólyagmeg-

nagyobbítás (50%), a betegek másik felében (9 beteg) ugyan kialakult a 

kontinencia, de a kezelés hatására nem jöttek létre a kedvező urodinamikai 

változások a húgyhólyagban (növekvő kapacitás és compliance, csökkenő 

intravesicalis nyomás). Egy betegben 3 évvel az augmentatio után az ismét 

romló urodinámiás eredmények (kis kapacitás, rossz compliance), valamint 

a perzisztáló inkontinencia miatt vastagbél felhasználásával re-

augmentatiora kényszerültünk (47). Hat beteg végzi a CIC-et continens has-

fali stomán keresztül (33%), míg 12 húgycsövön keresztül katéterez (67%). 

A 3. csoportba 24 beteg tartozik, akikben az augmentatio vékonybél-

lel történt. A műtét idején a betegek átlagéletkora 10,62 év (4-23 év) volt. 

Mindegyik betegben az augmentatio indikációja a konzervatív kezelés 

eredménytelensége következtében fennálló i.u. volt. Az augmentatiot köve-

tően a betegek közül 19 végzi a vizelet lecsapolását kontinens hasfali 

stomán keresztül (79%), míg a CIC 5 betegben per urethram történik (21%). 

Az átlagos nyomonkövetési idő az 1. csoportban 9.2 év (1-20 év), a 

2. csoportban 8,05 év (1-14 év) , míg a 3. csoportban 2,29 év (1-4 év) volt. 
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4. EREDMÉNYEK 

 

4.1. AUGMENTATIO ÉS VUR 

 

Az I. csoport betegeiben a VUR minden esetben megszűnt (100%), 

átlagosan 11 hónappal (3-72 hó) az augmentatiot követően. Két esetben ész-

leltük a VUR recidívát (12,5%). Egy betegben (gastrocystoplastica - 1 

ureter) akiben az augmentatióval egy időben kétoldali eredményes STING 

történt (VUR l.u. gr. II.) egyoldali III. fokozatú VUR alakult ki 3 évvel az 

augmentatio után, mely 2 évvel később oxybutynin kezelésre szanálódott. A 

másik betegben (ileocystoplastica - 1 ureter) az augmentatio utáni 6 hóna-

pos kontroll során észleltük a III. fokozatú VUR-t, mely a hólyagmegna-

gyobbítást követő 3 hónapos kontrollon még nem volt kimutatható. A VUR 

spontán eltűnt, az egyéves kontroll vizsgálatkor már nem volt kimutatható 

(8. ábra).  
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8. ábra: A VUR fokozatok szerinti megoszlása az augmentált és antireflux beavat-
kozással kezelt betegekben (I. csoport) 
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A nyomonkövetés során a betegek I. csoportjában (II. táblázat) az 

augmentatio előtti átlagos kapacitás 166,1 ml-ről (24-440 ml) 446,1 ml-re 

(385-480 ml) emelkedett (p=0,01). Az átlagos compliance 5,7 ml/vízcm-ről 

(1,3-16 ml/vízcm) 43,7 ml/vízcm-es (10,6-89 ml/vízcm) lett  (p=0,01). A 

töltés alatti átlagos maximális intravesicalis nyomás 57,4 vízcm-ről (28-134 

vízcm) 28,7 vízcm-re (16-60 vízcm) csökkent (p=0,021). Az augmentatiora 

bekövetkezendő kapacitás, compliance és maximális intravesicalis nyomás-

változásokat nem befolyásolta az, hogy a tápcsatorna mely szegmentumával 

(gyomor, vékony-, vastagbél) történt a hólyagmegnagyobbítás. Az 

augmentatio utáni kedvező urodinamikai paraméterváltozások egyedül a 

gastrocystoplastican átesett betegekben nem voltak matematikailag szignifi-

kánsak. A VUR megszűnését nem befolyásolta az, hogy az augmentatio a 

tápcsatorna melyik szakaszával történt. 

 

 

II. táblázat: Pre- és postaugmentatios urodinámiás eredmények  
az I. csoport betegeiben 

 

A II. csoport 16 betege (17 ureter) közül 14 betegben (15 ureter - 

88,3%) átlagosan 13,6 hó (3-108 hó) alatt szűnt meg a VUR az augmentatiot 

 Compliance 
(ml/vízcm) 

Kapacitás  
(ml) 

Max.intraves.nyomás 
(vízcm) 

 Preop Postop Sign. 
p<0.05 Preop Postop Sign. 

p<0.05 Preop Postop Sign. 
p<0.05

Colocysto-
plastica 
5 beteg 

5,5 53,5 0.001 122,8 448,2 0.001 47,7 26,4 0.004 

Gastrocysto-
plastica 
3 beteg 

8,3 23,5 0.28 324,0 456,6 0.3 59,0 39,0 0.48 

Ileocysto- 
plastica 
2 beteg 

2,1 49,8 0.001 37,5 425,0 0.001 37,5 19,0 0.011 

Összes 
10 beteg 5,7 43,7 0.01 166,1 446,1 0.01 51,5 28,7 0.021 
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követően. A VUR súlyossága nem befolyásolta azt, hogy az augmentatio 

után mennyi idővel szűnt meg a reflux. Két betegben (2 ureter) a VUR nem 

szűnt meg a hólyagmegnagyobbítás után (11,7%). Egyik betegben 

(gastrocystoplastica) a korábbi egyoldali I. fokozatú VUR kétoldali IV. fo-

kozatúvá vált, mely miatt 4 évvel az augmentatio után antireflux műtét tör-

tént. A másik betegben (colocystoplastica) a műtét előtt észlelt egyoldali 

III. fokozatú VUR 3 éve perzisztál. Ebben a betegben a kontroll vizsgálatok 

során klinikai tüneteket (pyelonephritis, gyakori recidiváló húgyúti infekci-

ók) és radiológiai változásokat (VUR fokának növekedése, parenchyma ká-

rosodás, vesefunkció romlás) nem észleltünk. További két betegben (2 

ureter – 11,7%) észleltük a VUR átmeneti recidíváját (I. fokozatú VUR), 

mely spontán megszűnt, a későbbi kontrollokon már nem volt kimutatható 

(9. ábra). 
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9. ábra: A VUR fokozatok szerinti megoszlása az augmentált és nem reimplantált betegek-

ben (II. csoport) 
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A betegek II. csoportjában az augmentatio előtti átlagos hólyagkapa-

citás 131,6 ml-ről (20-300 ml) 446,8 ml-re (290-510 ml) nőtt (p=0,001). Az 

átlagos compliance 4,3 ml/vízcm-ről (2-9,2 ml/vízcm) 40,2 ml/vízcm-es 

(13,3-72 ml/vízcm) emelkedett (p=0,001). A töltés alatti átlagos maximális 

intravesicalis nyomás 57,4 vízcm-ről (28-134 vízcm) 26,9 vízcm-re (12-43 

vízcm) csökkent (p=0,003). Az augmentatióra használt tápcsatorna szaka-

szok között a kapacitás-, a compliance- és a maximális intravesicalis nyo-

más-, tekintetében nem volt lényeges különbség (III. táblázat). Nem befo-

lyásolta a VUR megszűnését az, hogy melyik tápcsatorna szakasszal történt 

a hólyagmegnagyobbítás. 

 

 

III. táblázat: Pre- és postaugmentatios urodinámiás eredmények 
a II. csoport betegeiben 

 

Összehasonlítva az I. és a II. csoportban (26 beteg) az augmentatio 

után mért átlagos hólyagkapacitás, compliance és töltés alatti maximális 

intravesicalis nyomás értékeket, szignifikáns különbséget csak az 

ileocystoplastican átesett betegek legnagyobb töltés alatti nyomásának te-

 Compliance 
(ml/vízcm) 

Kapacitás 
(ml) 

Max. intraves.nyomás
(vízcm) 

 
Preop Postop Sign. 

p<0.05 Preop Postop Sign. 
p<0.05 Preop Postop Sign. 

p<0.05
Colocysto-

plastica 
6 beteg 

3,2 39,8 0.001 76,7 448,0 0.001 64,5 25,57 0.045 

Gastrocysto-
plastica 
7 beteg 

4,2 38,8 0.002 178,6 464,0 0.001 61,0 27,8 0.012 

Ileocysto-
plastica 
3 beteg 

6,0 49,7 0.009 165,3 408,3 0.001 40,7 28,0 0.001 

Összes 
16 beteg 4,3 40,2 0.001 131,6 446,8 0.001 57,4 26,9 0.003 
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kintetében találtunk (IV. táblázat). A VUR megszűnése tekintetében (I. cso-

port 100%, II. csoport 83%) a két vizsgált csoport között nem találtunk 

szignifikáns különbséget (p=0,168). 

 

IV. táblázat: Az I-II csoport postaugmentatios urodinámiás eredményeinek összehasonlítása 

 

4.2. KÜLÖNBÖZŐ TIPUSÚ AUGMENTATIOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

4.2.1. Urodinamikai vizsgálatok, kontinencia 

 

Az 1. csoport (colocystoplastica) betegei közül 14 (41%) szenvedett 

neurogén hólyagműködési zavarban, illetve 20 (59%) nem-neurogén hólya-

gos beteg volt.  

Ebben a csoportban a nyomonkövetés során a betegekben az 

augmentatio előtti átlagos hólyag compliance 3,7 ml/vízcm-ről (1-12) 47,3 

ml/vízcm-re (20,5-90) emelkedett (p<0.001). A preoperatív átlagos hólyag-

kapacitás 140,9 ml-ről (10-460) 450,9 ml-re (370-510) nőtt (p<0.001). A 

töltés alatti maximális intravesicalis nyomás 51,5 vízcm-ről (10-134) 25,9 

vízcm-re (17-41) csökkent (p=0.001). A csoporton belül a neurogén hólya-

 Compliance  
(ml/vízcm) 

Kapacitás 
(ml) 

Max. intraves.nyomás 
(vízcm) 

 Antireflux 
beavatkozás 

Antireflux 
nélkül 

Sign. 
p<0.05 

Antireflux 
beavatkozás 

Antireflux 
nélkül 

Sign. 
p<0.05 

Antireflux 
beavatkozás 

Antireflux 
nélkül 

Sign. 
p<0.05 

Colocysto- 
plastica 
11 beteg 

53,5 39,8 0.563 448,2 448,0 0.461 26,4 25,6 0.39 

Gastrocysto- 
plastica 
10 beteg 

23,5 38,8 0.204 456,6 464,0 0.544 39,0 27,8 0.382 

Ileocysto- 
plastica 
5 beteg 

49,7 49,7 0.413 425,0 408,3 0.28 19,0 28,0 0.002 

Összes 
26 beteg 43,7 40,2 0.721 446,1 446,8 0.67 28,7 26,9 0.28 
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gos betegek compliance-, kapacitás és maximális intravesicalis nyomás vál-

tozásai szignifikánsak voltak. A nem-neurogén hólyagos betegek 

compliance- és kapacitás változásai is szignifikánsak voltak, de a maximális 

intravesicalis nyomás változása nem mutatott szignifikáns változást. Az 1. 

csoport urodinámiás eredményeit az V. táblázatban tüntettük fel. 

 

 
V. táblázat: Pre- és postaugmentatios urodinámiás eredmények –  

colocystoplastica (1. csoport) 
 

Az augmentatio előtt az 1. csoport betegei közül 9-ben (26%) észlel-

tünk patológiás detrusor túlműködést (neurogén - 6, nem-neurogén - 3 be-

teg), a műtét után a detubularizáció ellenére 22 betegben (68%) mértünk 

kóros kontrakciókat (neurogén - 10, nem-neurogén - 12 beteg). Közülük 8 

esetben kényszerültünk postoperatív anticholinerg kezelésre (23%). 

Az 1. csoportban az augmentatio előtt 34 betegből 33 volt 

inkontinens, a hólyagmegnagyobbítás eredményeképpen 26 beteg lett telje-

sen száraz (76%), 6 betegben maradt vissza enyhe inkontinencia (18% - in-

timbetét használata elég), míg 2 beteg teljesen inkontinens maradt (6%) (10. 

 Compliance 
(ml/vízcm) 

Kapacitás 
(ml) 

Max.intraves.nyomás 
(vízcm) 

 Preop Postop Sign. 
p<0.05 Preop Postop Sign. 

p<0.05 Preop Postop Sign. 
p<0.05 

Neurogén 
hólyag 

14 beteg 
4,6 46,9 0,001 191,0 450,1 0,001 49,2 29,4 0,001 

Nem-
neurogén 

hólyag 
20 beteg 

2,2 47,5 0,008 70,8 451,5 0,001 55 23,5 0,06 

Összes 
34 beteg 3,7 47,3 0,001 140,9 450,9 0,001 51,5 25,9 0,001 
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ábra). E betegekben a záróizom apparátus elégtelensége miatt a későbbiek-

ben kontinencia javító műtétet tervezünk. 

0
5

10
15
20
25
30
35

Betegek 
száma

Kontinens Min.inkont. Inkontinens

Kontinencia foka

Preop.
Postop.

10. ábra. Kontinencia alakulása augmentatio előtt és után –  
colocystoplastica (1. csoport) 

 

 

 A 2. csoportban (gastrocystoplastica) 17 (95%) neurogén hólyagmű-

ködési zavaros beteg volt, mindössze 1 (5%) beteg tartozott a nem-neurogén 

hólyagos betegek csoportjába. 

A nyomonkövetés során a 2. csoport betegeiben az átlagos 

compliance a műtét előtti 6,5 ml/vízcm-ről (1-12,5) az augmentatio hatására 

31,6 ml/vízcm-re (15-55) emelkedett (p<0,001). Az átlagos hólyagkapacitás 

215,6 ml-ről (30-440) 423,5 ml-re (250-480) nőtt (p<0.001). A 

preoperatívan mért maximális intravesicalis nyomás átlaga 58,1 vízcm-ről 

(28-90) 29,6 vícm-re (19-45) csökkent (p<0,001). A csoporton belül a 

neurogén hólyagos betegek compliance-, kapacitás- és maximális 
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intravesicalis nyomás változásai is szignifikánsak voltak, míg a nem 

neurogén hólyagos egy betegben szignifikanciát nem lehetett számolni, de a 

változás itt is meggyőző. Az 2. csoport urodinamikai eredményeit az VI. 

táblázatban tüntettük fel. 

 

 

VI. táblázat: Pre- és postaugmentatios urodinámiás eredmények – 
gastrocystoplastica (2. csoport) 

 

 Az augmentatio előtt a 2. csoport betegei közül 2-ben (11%) észlel-

tünk patológiás detrusor túlműködést (neurogén - 2 beteg), a műtét után 12 

betegben (66%) mértünk kóros, a gyomorszegmentumra jellemző fázikus 

kontrakciókat (neurogén - 12 beteg). Közülük 2 esetben kényszerültünk 

postoperatív anticholinerg kezelésre (11%). 

Az 2. csoportban az augmentatio előtt 18 betegből 9 volt inkontinens, 

a hólyagmegnagyobbítás eredményeképpen 15 beteg vált teljesen szárazzá 

(83%), 3 betegben pedig enyhe inkontinencia volt észlelhető (17% - intim-

betét használata elég), inkontinens beteg nem volt (11. ábra). 

 

 Compliance 
(ml/vízcm) 

Kapacitás 
(ml) 

Max.intraves.nyomás 
(vízcm) 

 Preop Postop Sign. 
p<0.05 Preop Postop Sign. 

p<0.05 Preop Postop Sign. 
p<0.05 

Neurogén 
hólyag 

17 beteg 
6,8 31,3 0,001 225,9 421,4 0,001 58,5 30,0 0,001 

Nem-
neurogén 

hólyag 
1 beteg 

2,0 37,0 - 40,0 460,0 - 51,0 23,0 - 

Összes 
18 beteg 6,5 31,6 0,001 215,6 423,5 0,001 58,1 29,6 0,001 
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11. ábra. Kontinencia alakulása augmentatio előtt és után –  

gastrocystoplastica (2. csoport) 
 

A 3. csoportban (ileocystoplastica) a betegek közül 17 volt neurogén 

hólyagos (71%), 7 pedig a nem-neurogén hólyagos csoportba tartozott 

(29%). 

A 3. csoport betegeinek nyomonkövetése során az augmentatio ered-

ményeként a műtét előtti átlagos compliance 6,1 ml/vízcm-ről (1,3-13,6) 

34,1 ml/vízcm-re (14,2-64) növekedett (p<0,001). Az átlagos hólyagkapaci-

tás 165,2 ml-ről (16-450) 393,1 ml-re (220-465) emelkedett (p<0,001). A 

műtét előtti legnagyobb intravesicalis nyomás átlaga 41,4 vízcm-ről (20-68) 

27 vízcm-re (19-39) csökkent (p=0,002). A csoporton belül a neurogén hó-

lyagos betegek compliance-, kapacitás- és maximális intravesicalis nyomás 

változásai is szignifikánsak voltak. A nem-neurogén hólyagos betegek 

compliance- és kapacitás változásai is szignifikánsak voltak, azonban a ma-
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ximális intravesicalis nyomás változása nem mutatott szignifikáns változást. 

A 3. csoport urodinamikai eredményeit az VII. táblázatban tüntettük fel. 

 

VII. táblázat: Pre- és postaugmentatios urodinámiás eredmények –  
ileocystoplastica (3. csoport) 

 

 

Az augmentatio előtt a 3. csoport betegei közül 9-ben (38%) észlel-

tünk patológiás detrusor túlműködést (neurogén - 8, nem-neurogén - 1 be-

teg), a műtét után a detubularizáció ellenére 7 betegben (29%) mértünk kó-

ros kontrakciókat (neurogén - 5, nem-neurogén - 2 beteg). A 24 beteg közül 

11 esetben kényszerültünk postoperatív anticholinerg kezelésre (46%) rész-

ben a gátolatlan kontrakciók, részben a még nem normalizálódott 

intravesicalis nyomás miatt. Az ileocystoplastica utáni betegek 

nyomonkövetési ideje a legrövidebb, hisz ezt a műtéti típust kezdtük alkal-

mazni legutoljára és végezzük ma is. Betegeinkben általában fél-egy évig 

folytatjuk az anticholinerg kezelést, amíg az augmentatio kedvező 

urodinamikai hatásai kialakulnak. 

A 3. csoportban az augmentatio előtt mind a 24 inkontinens volt. A 

hólyagmegnagyobbítás eredményeképpen 21 beteg vált teljesen szárazzá 

 Compliance 
(ml/vízcm) 

Kapacitás 
(ml) 

Max.intraves.nyomás 
(vízcm) 

 Preop Postop Sign. 
p<0.05 Preop Postop Sign. 

p<0.05 Preop Postop Sign. 
p<0.05 

Neurogén 
hólyag 

17 beteg 
6,8 34,1 0,001 210,3 401,5 0,001 43,2 27,3 0,001 

Nem-
neurogén 

hólyag 
7 beteg 

4,2 34,3 0,004 44,8 372,9 0,001 36,7 26,1 0,174 

Összes 
24 beteg 6,1 34,1 0,001 165,2 393,1 0,001 41,4 27,0 0,002 



 35

(87%), 1 betegben maradt vissza enyhe inkontinencia (5% - intimbetét hasz-

nálata elég), míg 2 beteg inkontinens maradt (8%). Az egyik betegben a 

záróizom apparátus elégtelensége miatt a későbbiekben kontinencia javító 

műtétet tervezünk, míg a másik beteg kontinens hasfali stomája szorul reví-

zióra (12. ábra). 
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12. ábra. Kontinencia alakulása augmentatio előtt és után –  
ileocystoplastica (3. csoport) 

 

 

 Végül összehasonlítva a három különböző típusú tápcsatorna szakasszal tör-

tént hólyagmegnagyobbítások műtét előtti és utáni urodinamikai paramétereinek 

változását, megállapíthatjuk, hogy mindhárom esetben szignifikáns változást mutat, 

mind a kapacitásnövekedés, mind a compliance javulása, mind pedig az 

intravesicalis nyomás csökkenése terén (VIII. táblázat). 
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VIII. táblázat: Különböző tápcsatorna szegmentumokkal végzett augmentatiók pre- 
és postoperatív urodinámiás eredményeinek összehasonlítása 

 

 
4.2.2. Kőképződés az augmentált húgyhólyagban 

 

Az 1. csoport (colocystoplastica) betegei (34 beteg) közül 14-ben 

észleltünk kőképződést (41%), mely kövek eltávolításra kerültek (neurogén 

– 6/14 (43%), nem-neurogén – 8/20 (33%) beteg). Négy betegben fordult 

elő ismétel kövesség (4/34 - 12%) - 1 neurogén hólyagos betegben (1/14 – 

7%), 3 pedig nem neurogén hólyagműködési zavaros betegben (3/20 – 

15%). A 14 köves betegből 12 kontinens hasfali stomán keresztül végzi az 

ICC-t (86%) (neurogén - 5, nem-neurogén - 7), és csak 2 per urethram 

(14%) (p<0.05). 

A 2. csoport (gastrocystoplastica) betegeiben kőképződést nem ész-

leltünk. 

A 3. csoport (ileocystoplastica) betegei közül mindössze 2 betegben 

(2/24) észleltünk kőképződést (8%), mely kövek szintén eltávolításra kerül-

tek (neurogén – 1/17 (6%), nem-neurogén – 1/7 (14%) beteg). Az egy 

 Compliance 
(ml/vízcm) 

Kapacitás  
(ml) 

Max.intraves.nyomás 
(vízcm) 

 Preop Postop Sign. 
p<0.05 Preop Postop Sign. 

p<0.05 Preop Postop Sign. 
p<0.05

Colocysto-
plastica 
34 beteg 

3,7 47,3 0.001 140,9 450,9 0.001 51,5 25,9 0.001 

Gastrocysto-
plastica 
18 beteg 

6,5 31,6 0.001 215,6 423,5 0.001 58,1 29,6 0.001 

Ileocysto- 
plastica 
24 beteg 

6,1 34,1 0.001 165,2 393,1 0.001 41,4 27,0 0.002 

Összes 
76 beteg 5,4 37,7 0.001 173,9 422,5 0.001 50,3 27,5 0.001 
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neurogén hólyagműködési zavaros betegben fordult elő ismételt kövesség. 

Mindkét köves betegben az augmentatióval egyidőben kontinens hasfali 

stoma lett kialakítva. 

Az augmentatio utáni hólyagkő képződés gyakoriságát mutatja mind-

három betegcsoportban a 13. ábra. 

A betegeinkből – az irodalmi ajánlásokhoz hasonlóan (34, 35) – a ki-

sebb hólyagköveket endoszkópos úton, a nagyobbakat pedig műtétileg 

(cystotomia) távolítottuk el.  
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13. ábra. Hólyagkő képződés gyakorisága az augmentált betegekben 
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5. Megbeszélés 

 
 

5.1. AUGMENTATIO ÉS VUR 

 

A neuropathiás hólyaghoz, a húgyhólyag exstrophia-epispadiasis 

komplexumhoz társuló VUR esetén a hólyagkapacitás növelésével, az 

intravesicalis nyomás csökkentésével, a compliance javításával (konzervatív 

terápia) nemcsak a visszatérő húgyúti infekciók gyakoriságát csökkenthet-

jük, a vesefunkció romlását gátolhatjuk meg, hanem a műtét (augmentatio) 

előtt észlelt VUR is gyakran megszűnik (26, 27, 29, 30, 36).  

A neuropathiás hólyagos betegekben lévő VUR elsődleges kezelése 

konzervatív. E betegségcsoportban a VUR szokásos nem-sebészi kezelése 

mellett (kemoprofilaxis, székletrendezés, rendszeres vesegondozás, radioló-

giai ellenőrzés) az anticholinerg kezelés és a CIC elsődleges szerepet kap. E 

terápia önmagában a VUR megszűnését eredményezheti (37-39). Agarwal és 

munkatársai, neuropathias hólyagürülési zavarban szenvedő betegek vizsgá-

lata során, 63%-ban észlelték a konzervatív kezelés eredményeként a VUR 

megszűnését (38).  

Azokban a betegben, akikben a konzervatív kezelés nem hozza meg a 

várt eredményt, a VUR nem szűnik meg - kicsi marad a kapacitás, magas az 

intravesicalis nyomás, alacsony a compliance, a vizelet inkontinencia 

perzisztál, a supravesicalis húgyutak állapota romlik (deterioratio) - a húgy-

hólyag sebészi augmentatiojára van szükség (26-30, 40). Az augmentatio a 

kapacitás növelésével és a compliance javításával alacsony nyomású 

reservoire-t hoz létre, mely a VUR rezolúcióját eredményezheti. 
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Augmentatiora került betegeink 41%-ban észleltünk VUR-t, 63 be-

tegből 26-ban. 

Az irodalom nem egységes annak tekintetében, hogy az augmentatio 

önmagában elégséges-e a VUR megszűntetéséhez, illetve mikor szükséges a 

refluáló ureterek reimplantációja, vagy a VUR endoszkópos kezelése (26-

30, 40, 41). Soylet és munkatársai 38 VUR-os augmentált betegükből 15-

ben (2 gastrocystoplastica, 13 ileocystoplastica) nem végeztek, míg 23-ban 

(16 ileocystoplastica, 4 colocystoplastica 3 gastrocystoplastica) elvégezték 

az antireflux műtétet. Az augmentatio eredményeként megnövekedett kapa-

citás, javuló compliance hatására reimplantatio nélkül 97%-ban (28/29 

refluáló ureter), míg az reimplantált betegekben 93%-ban (38/41 refluáló 

ureter) szűnt meg a VUR. Nehezen magyarázható, hogy anyagukban a sú-

lyos fokozatú VUR minden esetben megszűnt, és csak az alacsonyabb foko-

zat esetén észlelték a VUR perzisztálását (27). Hasonló eredményekről szá-

moltak be Lopez Pereira és munkatársai. Tizenhat augmentatio (11 

ileocystoplastica, 3 colocystoplastica, 2 ureterocystoplastica) utáni hólyag-

kapacitás és compliance növekedés a VUR súlyosságának csökkenését, il-

letve megszűnését eredményezte antireflux beavatkozás nélkül. Ez maga-

sabb fokozatú VUR esetén 87,5 %-ban, alacsonyabb fokozatú VUR esetén 

ez 100%-ban következett be (30). Nasrallah és Alibadi 14 betegben 92%-os 

VUR rezolúcióról számolt be sigmabéllel végzett augmentatio után (40). 

Az általunk augmentált betegek I. csoportjában (augmentatio és 

antireflux beavatkozás) 100%-ban, míg a II. csoportban (augmentatio 

antireflux beavatkozás nélkül) 88,3%-ban szűnt meg a VUR. Az I. csoport-

ban észlelt 2 recidíva hátterében, egyik esetben, a gyomorszegmentummal 
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augmentált betegekre jellemző fázikus intravesicalis nyomásemelkedések 

(gyomorszegmentum kontrakciói) voltak kimutathatóak, melyek oxybutynin 

kezelésre megszűntek, és minden valószínűséggel ennek eredményeként a 

VUR is eliminálódott. A másik betegben feltehetően egy korábbi infekciót 

követő urodinamikai romlás állhatott az átmenetileg kimutatható VUR hát-

terében. A II. csoportban, két betegben nem szűnt meg a VUR. Az egyikben 

a korábbi egyoldali alacsony fokozatú VUR kétoldali súlyos fokozatúvá 

vált, mely az augmentatio sikerességét kérdőjelezte meg. Anticholinerg ke-

zelés mellett antireflux plasztikát kellett végeznünk. Ebben a betegben mér-

legeljük a reaugmentatio szükségességét. A másik betegben a perzisztáló 

egyoldali VUR-t jó urodinamias eredmények mellett észleltük, itt mérlege-

lendő az antireflux beavatkozás szükségessége. Ebben a csoportban, a két 

betegben észlelt átmeneti recidíva (I. fokú VUR) feltehetően infekciós ere-

detre vezethető vissza.  

Az I. csoport betegeiben főleg magasabb fokozatú VUR-ok fordultak 

elő (81,3%), emiatt választottuk az augmentatio mellett az ureter 

reimplantatiót is. Ebben a csoportban teljes rezolúciót értünk el (100%) 

mind a magas-, mind az alacsony fokozatú VUR esetén. A II. csoportban 

csak 47%-ban fordult elő magasabb fokozatú VUR, míg 53%-ban a VUR 

alacsonyabb fokozatú volt, így bátrabban remélhettük az augmentatio ked-

vező hatására kialakuló rezolúciót. E betegekben az augmentatiót követően 

a súlyos fokozatú VUR 87%-ban, míg az alacsony fokozatú VUR 88%-ban 

szűnt meg. 

Nem találtunk irodalmi adatokat arról, hogy a különböző tápcsatorna 

szakaszokkal végzett hólyagmegnagyobbítás befolyásolja-e a VUR rezolú-
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cióját. Anyagunkban különböző tápcsatorna szakaszokkal végzett 

augmentatio hatására mindkét csoportban alacsony nyomású, jó kapacitású 

és compliance-u hólyagot sikerült kialakítani. Az augmentatióra használt 

szegmentumok tekintetében az urodinámiás eredményekben lényeges kü-

lönbséget csak az ileocystoplasticán átesett betegek maximális töltés alatti 

nyomásában észleltünk, azonban nem volt lényeges különbség a VUR rezo-

lúciójának tekintetében.  

Az augmentatiohoz használt tápcsatorna megválasztásánál mérlegelni 

kell a későbbi anyagcsere változások lehetőségét, a nyák- és kőképződés, 

valamint a malignitás veszélyét és műtéttechnikai kérdéseket is (16, 42). 

Arra a kérdésre, hogy melyik intestinális szegmentum használatától várható 

a legjobb eredmény és a legkevesebb szövődmény (kedvező urodinamikai 

változások, VUR megszűnése) az irodalom sem ad egyértelmű választ (6-8, 

26-30, 40).  

 

5.2. KÜLÖNBÖZŐ TIPUSÚ AUGMENTATIOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

5.2.1. Urodinamikai vizsgálatok, kontinencia 

 

Az augmentatio eredményeképpen a megnagyobbított hólyagban lét-

rejövő kedvező urodinamikai változások hatására a húgyhólyag kapacitása 

növekszik, csökken az intravesicalis nyomás, javul a compliance, megszűn-

het a vizelet inkontinencia (7, 14, 32, 33). Mint korábban említettük, az iro-

dalom a mai napig nem egységes annak tekintetében, hogy melyik tápcsa-

torna szegmentum felhasználásával lehet az augmentatio során a legjobb 

eredményeket elérni (6-8). 
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Csak néhány tanulmány hasonlította össze a különböző tápcsatorna 

szegmentumokkal történő augmentatiók urodinamikai eredményeit (43, 44), 

és szövődményeit (44, 45). 

Radomski és munkatársai 26 augmentált betegben vetették össze a 

műtét előtti urodinámiás eredményeket az augmentált hólyagban létrejövő 

urodinamikai változásokkal. Betegeikben 14 esetben ileum, 12-ben 

sigmabél felhasználásával történt az augmentatio. Minden esetben az 

augmentatióra használt bélszakaszt detubularizálták. Mindkét tápcsatorna 

szakasz felhasználásával szignifikánsan nőtt a kapacitás, csökkent a maxi-

mális intravesicalis nyomás és javult a compliance, bár a compliance emel-

kedése és a rezervoárban észlelt maximális nyomás csökkenése a vékony-

béllel történt augmentatiók esetében kifejezettebb volt. Jelentősebb eltérést 

észleltek a két tápcsatorna szegmentum tekintetében abban, hogy 

ileocystoplastica esetén a műtét után a rezervoárban mért gátolatlan kont-

rakciók alacsonyabb számban jelentkeztek, mint a colocystoplastica után. 

Említésre méltó és nehezen magyarázható, hogy a colocystoplasticán átesett 

betegekben e kontrakciók miért fordultak elő nagyobb számban a műtét 

után, mint a műtét előtt. Eredményeik alapján az ileum felhasználását java-

solták az augmentatióhoz (43). 

Kilic és munkatársai 32 augmentált beteget vizsgáltak, akiket 5 cso-

portra osztottak, attól függően, hogy mivel történt a hólyagmegnagyobbítás 

(11 colocystoplastica, 9 gastrocystolpastica, 6 ileocystoplastica, 2 

ileocoecumplastica és 4 rectus abdominis lebeny plasztika). Kapacitás te-

kintetében a gyomor, az ileum, az ileocoecum és a colon, a compliance te-

kintetében pedig az ileocoecum, az ileum, a colon és a gyomor volt a sor-
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rend. Az augmentatióhoz a rectus abdominis lebeny felhasználását nem ja-

vasolták, mivel mind a kapacitás, mind a compliance tekintetében kedvezőt-

len eredményt adott. Az urodinámiás eredmények és a komplikációk gyako-

risága alapján az ileummal történő augmentatiót értékelték a legmegbízha-

tóbbnak (44). 

Az általunk végzett augmentatiók eredményei alapján mindhárom 

augmentatióhoz használt tápcsatorna szakasz esetében szignifikáns emelke-

dést láttunk mind az átlagos kapacitás, mind az átlagos compliance tekinte-

tében, a postoperatív átlagos maximális töltés alatti intravesicalis nyomások 

pedig szignifikánsan csökkentek. Egyedül a nem-neurogén hólyagos, béllel 

augmentált (vékony-, vastagbél) betegekben a maximális intravesicalis 

nyomás csökkenése nem volt szignifikáns. A vastagbéllel végzett hólyag-

megnagyobbítások esetén éppen a szignifikancia határ feletti eredményt 

észleltünk (p=0,06), míg az ileocystoplasticán átesett betegekben - ellentét-

ben a neurogén hólyagos betegekkel - a preoperatív nyomások sem voltak 

magasak. Ezen utóbbi betegekben a műtéti indikáció minden esetben a 

perzisztáló i.u. volt. 

Az augmentatiót követően jelentős különbséget észleltünk a hólyag-

ban észlelt patológiás gátolatlan kontrakciók esetében. A gastro- és 

colocystoplasticán átesett betegek több mint 60%-ban észleltünk kóros amp-

litúdójú nyomásemelkedéseket. A gyomor szegmentummal augmentáltak (2. 

csoport) esetében akikben nem történt detubularizáció (ék alakú az 

augmentatióra használt szegmentum), itt a gyomor perisztaltikára jellemző 

sűrű, fázikus kontrakciók voltak láthatóak az urodinámiás görbén. A vas-

tagbéllel (1. csoport) augmentált betegekben a detubularizáció ellenére is 
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magas számban észleltünk, esetenként ritmusos, esetenként pedig aritmikus 

patológiás kontrakciókat. Az 1. csoportban (vastagbél) a postoperatívan ész-

lelt kontrakciók mennyisége közel háromszorosára nőtt a műtét előttihez 

képest (26%→68%), megegyezően Radomski és munkatársai megfigyelése-

ivel (43). Ennek pontos magyarázata nem ismert, feltehetőleg a vastagbél a 

detubularizáció ellenére is jobban megtartja eredeti tulajdonságait (perisz-

taltika – magas amplitúdó), mint a vékonybél. A 2. csoportban (gyomor) 

hatszorosára nőtt a postoperatívan mérhető kóros kontrakciók százalékos 

aránya a műtét előttihez képest (11%→66%). Mivel a gyomor-szegmentum 

alkalmazása esetén nem végzünk detubularizációt, így a gyomorra jellemző 

perisztaltika megmarad. Ezzel ellentétben az ileocytoplastica után csak 

29%-ban volt mérhető patológiás kontrakció, mely csökkenő százalékos 

arányt mutat a műtét előttihez képest (38%→29%). Feltehetőleg a vékony-

bél őrzi meg legkevésbé a perisztaltikáját a detubularizációt követően (ala-

csonyabb amplitúdó). Mindhárom csoport betegeiben különböző arányban 

postoperatívan is anticholinerg kezelésre volt szükség (1. csoport 23%, 2. 

csoport 11%, 3. csoport 46%). A 3. csoportban (vékonybél) észlelt magas 

szám (11/24) oka feltehetőleg a rövidebb nyomonkövetés és a még nem kel-

lően kitágult rezervoár. 

Az inkontinencia az augmentált betegek mindhárom csoportjában - az 

augmentatiora használt tápcsatorna szegmentum típusától függetlenül - 

95%-ban megszűnt, vagy minimálissá vált, a fennmaradó 5%-ban az 

inkontinencia a gyenge funkciójú záróizom apparátus következtében 

perzisztál. E betegekben a későbbiekben kontinencia javító műtét végzését 

tervezzük. 
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Három esetben kellett re-augmentatiót végezni (46, 47). Az 1. cso-

portban (colocystoplastica) két betegben volt szükség ileum szakasszal vég-

zett re-augmentatióra, az egyikben a zsugorodó, kis kapacitású, magas 

intravesicalis nyomású hólyag miatt, míg a másik betegben perzisztáló vize-

let inkontinencia és a kis hólyagkapacitás miatt történt az ismételt műtét. A 

2. csoport (gastrocystoplastica) egy betegében a romló urodinámiás eredmé-

nyek (kis kapacitás, rossz compliance), valamint a perzisztáló inkontinencia 

miatt vastagbél felhasználásával történt a re-augmentatio. Az újbóli hó-

lyagmegnagyobbítást követően mindhárom beteg urodinamikai eredményei 

normalizálódtak, mindegyikük újból kontinens lett (47). 

 

5.2.2. Kőképződés az augmentált húgyhólyagban 

 

A nyákképződés, a vizeletinfekció és a hólyagkő kialakulása egyik 

leggyakoribb komplikáció a tápcsatorna-szegmentummal történő húgyhó-

lyag megnagyobbítás után. Irodalmi adatok szerint kőképződés aránya az 

augmentált hólyagban 18% és 43% között mozog, attól függően, hogy az 

augmentatio a tápcsatorna melyik szakaszával történt. A húgyúti kövesség 

kialakulásában számos faktor játszik szerepet, mint például a vizeletpangás, 

az augmentatióra használt bél nyáktermelése és a gyakori infekció (48-50). 

A bacteriuria és a húgyutak kolonizációja gyakori a béllel történt 

augmentatiókat követően. Az acidózis következtében megnövekszik a kalci-

um felszabadulása a csontraktárakból és csökken a vese distalis 

tubulusaiban a kalcium reabszorpciója, ami hypercalciuriát eredményez, 

mely szintén kőképződéshez vezethet (16, 48). Nincs megbízható adat arról, 

hogy a vesében képződő homok, valamint kövek leürülése és megrekedése 
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az augmentált húgyhólyagban és azok további növekedése eredményezi-e a 

megnagyobbított húgyhólyagban hólyagkövességet, vagy a kövek elsődlege-

sen a megnagyobbított húgyhólyagban képződnek. 

Mind a vastag-, mind a vékonybél termel nyákot, csak nem egyenlő 

mértékben. Ileum felhasználása esetén a nyák-produkció kisebb. Ez valószí-

nűleg azzal magyarázható, hogy az ileum bélbolyhai a vizelettel való tartós 

érintkezés hatására atrophizálnak, míg a colon epitheliumában nem észlel-

hetők hasonló elváltozások (51). Vastagbéllel történő hólyagmegnagyobbí-

tás esetén egész életre terjedő intenzív nyáktermelődéssel kell számolni. Az 

augmentatióhoz felhasznált gyomor szegmentum minimális nyáktermelése 

és fokozott sav-elválasztása miatt nem hajlamosít kőképződésre. Saját bete-

geinkben – hasonlóan az irodalomhoz (34) – a gastrocystoplastica után nem 

láttunk kőképződést. Az ileocystoplasticán átesett betegekben csak 8%-ban, 

míg a colocystoplasticázott betegekben 41%-ban fordult elő hólyagkő.  

Shekarriz és munkatársai 133 beteg vizsgálata alapján gyakoribb kő-

képződést észleltek a hólyagmegnagyobbítás után a nem-neurogén hólyagos 

betegeikben, szemben a neurogén hólyagműködési zavaros augmentált bete-

geikkel (45). Ezzel ellentétben betegeinkben (76 beteg) nem láttunk különb-

séget az augmentált neurogén és nem-neurogén hólyagos betegek kőképző-

désének gyakoriságában. 

A kőbetegség gyakorisága az augmentált betegekben megelőzéssel 

csökkenthető. A jó hidráltsági állapot és a rendszeres CIC megelőzi a vize-

let pangását, csökkenti a fertőződések gyakoriságát (34, 52). A kifejezett 

nyákképződés miatt rendszeres, 1-3 naponkénti, hólyagöblítés szükséges 

(52, 53). Hensle és munkatársai bizonyították, hogy a hólyagöblítési proto-
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koll betartása szignifikánsan csökkentheti a kőképződés gyakoriságát a re-

zervoárban, betegeikben 43%-ról 7%-ra csökkent a kőképződés előfordulása 

(52). 

A kőképződés gyakorisága nemcsak attól függ, hogy a húgyhólyag 

megnagyobbítás mely tápcsatorna szakasszal történt, hanem attól is, hogy a 

beteg a hólyagürítést (CIC) a húgycsövön, vagy kontinens hasfali stomán 

keresztül végzi. Több tanulmány bizonyította, hogy a kontinens hasfali 

stomán (általában köldök) keresztül történő CIC esetén az augmentált hó-

lyagban gyakoribb a kőképződés, mint akkor, ha a hólyag kiürítése az 

urethrán keresztül történik (45, 54-56). Az kontinens hasfali stomát viselő 

betegeinkben – az irodalmi adatokhoz hasonlóan (45, 54-56) - szignifikán-

san gyakoribb volt a hólyagkő kialakulása, mint a per urethram katéterező 

betegekben. Ennek magyarázata minden valószínűséggel az, hogy az 

urethrán keresztül történő katéterezéssel (és hólyagmosással) jobb hatásfo-

kot tudunk elérni, mint amikor az augmentált hólyag kiürítése a kontinens 

hasfali stomán keresztül történik. Az első esetben a hólyagöblítéssel a hó-

lyag legmélyebb pontján (trigonum-táj) összegyűlt nyák ürítését és kimosá-

sát a húgyhólyagból a gravitáció is segíti. A második esetben a stoma 

craniálisabban (köldök, alhas) helyezkedik el. Ilyenkor a vizelet lebocsátása 

a hólyagmosás során nem a hólyag legmélyebb pontjáról, a gravitáció ellen 

történik. Ilyenkor lényegesen nagyobb az esély arra, hogy a hólyag legmé-

lyebb pontján gyűljön össze a nyák, mely fokozza a kőképződés esélyét. 

Ezen esetekben gyakoribb (1-2 naponkénti) erős sugárral történő hólyagöb-

lítés javasolt. A nagy nyomású öblítő folyadék ilyenkor „felkavarja” a hó-
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lyag legmélyebb pontján felhalmozott, besűrűsödött nyákot és megkönnyíti 

annak kiürülését. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

6.1 AUGMENTATIO ÉS VUR 

 

A sikeres augmentatio (nagy hólyag kapacitás, alacsony 

intravesicalis nyomás, jó compliance) önmagában elégséges mind az ala-

csonyabb fokozatú, mind pedig a magasabb fokozatú VUR antireflux műtét 

nélküli kezelésére is. Anyagunkban a húgyhólyag augmentation átesett sú-

lyosabb fokozatú VUR-os betegek kezdetben antireflux beavatkozáson estek 

át, de a későbbiekben reimplantatio nélkül is 87%-os VUR resolutiót értünk 

el. Az irodalom a magasabb fokozatú VUR-ok esetében is hasonló arányban 

(87,5%) történő spontán VUR eltűnésről számol be. Az augmentatióra hasz-

nált különböző tápcsatorna szegmentumok (gyomor, vékony-, vastagbél) 

nem befolyásolták sem az urodinámiás eredményeket, sem a VUR megszű-

nését, habár a gastrocystoplasticán átesett betegek eredményei kevésbé ked-

vezőek, mint a colo-, vagy ileocystoplasticás betegeké. 

 

6.2 KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ AUGMENTATIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

 6.2.1. Urodinamikai vizsgálatok, kontinencia 

  
 A hólyagmegnagyobbítást követően mindhárom tápcsatorna szegmen-

tum (vékony-, vastagbél, gyomor) esetében kedvező urodinamikai változá-

sok jöttek létre a megnagyobbított rezervoárban, csak a vastag- és vékony-

béllel augmentált nem-neurogén hólyagos betegekben nem volt szignifikáns 

a maximális intravesicalis nyomás csökkenése. A postaugmentatiós kedvező 
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urodinamikai változások hatására az inkontinencia az augmentált betegek 

95%-ban megszűnt, vagy enyhévé vált, mindössze 5%-ban észleltünk 

perzisztáló inkontinenciát (ezen a betegekben, a későbbiekben kontinencia 

javító műtét szükséges). Az augmentatióra használt különböző tápcsatorna 

szegmentumok nem befolyásolták a műtét eredményességét és az 

inkontinencia megszűnését. A postoperatív urodinámiás vizsgálatok azon-

ban az augmentatio után mind a vastagbéllel-, mind a gyomor szegmentum-

mal végzett augmentatiok után a betegek több mint 60%-ban igazolt patoló-

giás kontrakciókat a rezervoárban, míg az ileocystoplastica után ez csak 

30% körül jelentkezett.   

 

 6.2.2. Kőképződés az augmentált húgyhólyagban  

 

 Jelentős eltérést észleltünk a kőképződés tekintetében is attól függő-

en, hogy a hólyagmegnagyobbítás a tápcsatorna melyik szakaszával történt. 

A colocystoplasticán átesett betegekben 41%-ban, az ileocystoplasticán át-

esett betegekben 8%-ban észleltünk hólyagkövet. Ugyanakkor a 

gastrocystoplasticázott betegekben kőképződést nem láttunk. Kontinens has-

fali stomán keresztül történő CIC jelentősen növeli a kőképződés kialakulá-

sát az augmentált hólyagban. 
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7. A TÉMÁBAN ELÉRT ÚJ ÉS ÚJSZERŰ MEGÁLLAPÍTÁSOK  

 

1. A kisszámú külföldi közlésekhez hasonlóan igazoltuk, hogy sikeres 

húgyhólyag megnagyobbítás önmagában is elégséges lehet a VUR 

megszűnéséhez. Ez vonatkozik az alacsony és súlyos fokozatú 

VUR-ra is. 

2. Vizsgálataink bizonyították, hogy az augmentatióhoz használt táp-

csatorna szakasz típusa nem befolyásolja jelentősen a VUR meg-

szűnését, melyre utalást az irodalomban nem találtunk. 

3. Az augmentatio eredményeképpen a műtéthez felhasznált tápcsa-

torna szegmentum típusától függetlenül kedvező urodinamikai vál-

tozások jönnek létre a megnagyobbított húgyhólyagban. 

4. Az augmentatio kedvező urodinamikai változásai következtében 

mindhárom augmentatiós eljárás (gyomor, vékony- és vastagbél) az 

inkontinencia jelentős javulását, vagy megszűnését eredményezi. 

5. Az augmentált hólyagban észlelt patológiás kontrakciók a vékony-

bél szakasszal történt augmentatiokat követően csökkennek a legin-

kább. 

6. A kőképződés legkevésbé a gastrocystolpastica után fordul elő, ezt 

követi gyakoriságban az ileocystoplastica, leggyakoribb pedig a 

colocystoplastica után. 

7. A kontinens hasfali stoma kialakítása jelentősen növeli a kőképző-

dés gyakoriságát az augmentált húgyhólyagban.  
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8. TOVÁBBI CÉLKITŰZÉSEK 

 

8.1 AUGMENTATIO ÉS VUR  

 

- További prospektív vizsgálatok végzése és nagyobb beteganyag 

áttekintése szükséges ahhoz, hogy tisztább képet kapjunk arról, 

hogy a húgyhólyag megnagyobbítása önmagában elégséges-e a 

VUR (különösen a súlyos fokozatú) spontán, antireflux beavatkozás 

nélküli megszűnéséhez.  

- Valószínűleg molekuláris biológiai vizsgálatok szükségesek a 

VUR patológiájának, kórlefolyásának tisztázásához, külön választ-

va a primer és szekunder eredetet. 

 

8.2 KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ AUGMENTATIÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

 

8.2.1.  Urodinamikai vizsgálatok, kontinencia 

  

- Az augmentatiohoz jelenleg legkiterjedtebben használt vékonybél 

további klinikai és hisztokémiai vizsgálata szükséges, annak eldön-

tésére, hogy a bél hosszútávon milyen változásokon megy át a vize-

lettel való tartós érintkezés következtében, illetve az eredeti hólyag 

mucosája a termelődő vékonybélnedvek hatására.  

      - Későbbiek során vizsgálni kívánjuk a hólyagban az u.n. pacema-

ker, vagy Cajal sejtek számának és eloszlásának változását, melyek 

a húgyhólyag motilitásában - kiemelten a terápia rezisztens esetek-

ben - fontos szerepet játszhatnak. 
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 Kőképződés az augmentált húgyhólyagban  

 

Kőképződés esetében fontosnak tartjuk az eltávolított hólyagkövek 

analízisét, illetve a kiváltó mechanikus és metabolikus ágensek, 

okok elemzését, mely segítségével remélhetőleg csökkenthető e 

gyakori szövődmény előfordulása. 
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