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Aszimptomatikus bakteruria - ABU

Ne szűrje és ne kezelje a tünetmentes bakteriuriát a következő esetekben:

• nők kockázati tényezők nélkül;

• jól szabályozott diabetes mellitusban szenvedő betegek;

• posztmenopauzális nők;

• idős intézményesített betegek;

• LUTS – os betegek;

• veseátültetéses betegek;

• betegek arthoplasztikai műtét előtt;

• visszatérő húgyúti fertőzésekben szenvedő betegek.

Szűrje és kezelje viszont:

• A tünetmentes bakteriuria szűrése és kezelése a nyálkahártyát sértő urológiai eljárások előtt.

• Terhes nők tünetmentes bakteriuriájának szűrése és kezelése javasolt rövid időtartamú kezeléssel.



Nem komplikált cystitis

• A nem komplikált cisztitisz olyan akut, szórványos vagy 
ismétlődő cisztitiszként határozható meg, amely nem terhes 
nőkre korlátozódik, és húgyúti anatómiai és funkcionális 
rendellenességek, illetve a társbetegségek nem ismertek.

• A kockázati tényezők magukban foglalják a nemi közösülést, a 
spermicid felhasználását, egy új szexuális partnert, az anyát, 
akinek kórtörténetében volt UTI és gyermekkori UTI. A nem 
komplikált UTI-k leggyakoribb okozója az E. coli, majd a 
Staphylococcus saprophyticus.



Diagnosztizálja a nem komplikált cystitist azokban a nőkben, akiknek 
nincs más, a komplikált húgyúti fertőzés kockázati tényezője az alábbiak 
alapján:
• az alsó húgyúti tünetek (dysuria, gyakoriság és sürgősség)  

anamnézise; diff. diag ABU
• hüvelyi váladékozás vagy irritáció hiánya.
• Használhat vizelet üledék vagy stix vizsgálatot az akut, komplikálatlan

cystitis diagnosztizálásához.
• A vizelettenyésztést a következő helyzetekben kell elvégezni:

gyanított akut pyelonephritis;
olyan tünetek, amelyek a kezelés befejezését követő négy héten belül 
nem oldódnak meg vagy ismétlődnek meg;
nők, akiknél atipikus tünetek vannak;
terhes nők, ez esetben katéteres.

Nem komplikált cystitis



• A nem komplikált cystitis kezelésében a klinikai siker szignifikánsan 
nagyobb valószínűséggel nő az antimikrobiális szerekkel kezelt nőknél, mint 
a placebónál.1b

• Az aminopenicillinek és a fluorokinolonok a negatív ökológiai hatások és a 
világszerte magas rezisztencia aránya miatt már nem alkalmazhatók 
antimikrobiális terápiában a nők nem bonyolult cisztitiszében elsődlegesen 
választott szerként.3

• Használjon fosfomycin-trometamolt, pivmecilint vagy nitrofurantoint első 
vonalbeli kezelésként a nem komplikált cisztisz kezelésére nőkben.

• Ne használjon aminopenicillineket vagy fluorokinolonokat a nem komplikált 
cystitis kezelésére.

Nem komplikált cystitis



• Első vonalbeli kezelése
fosfomycin 3 g 1 alkalommal, 
csak nem komplikált cisztitiszben szenvedő nők számára ajánlott.
nitrofurantoin 50-100 mg 2-4x1, 5 nap
pivmecillinam 400 mg 3x1 3-5 nap

• Alternatívák
II. generációs cephalosporinok
(például cefadroxil,cefuroxim) 500 mg 2x1, 3 nap 
Ha az E. coli helyi rezisztencia mintája kevesebb mint 20% 
trimethoprim
200 mg 2x1 5 nap, nem adható a terhesség első harmadában
trimetoprim-szulfametoxazol
160/800 mg 2x1 3 nap, nem adható a terhesség utolsó harmadában

Nem komplikált cystitis



Viszatérő UTI-k

•Az ismétlődő UTI-k (rUTI) a nem komplikált UTI-k 
ismétlődése, évente legalább három UTI vagy két 
UTI az elmúlt hat hónapban. 
Bár a rUTI-k magukban foglalják mind az alsó 
traktus fertőzését (cystitis), mind a felső traktus 
fertőzését (pyelonephritis), az ismételt 
pyelonephritis esetén meg kell fontolni a 
komplikáló tényezőket.



Fiatal és premenopauzális nők

• Nemi közösülés

• Spermicid felhasználása

• Új szexuális partner

• Anya UTI-kórtörténetében

• A gyermekkori UTI története

• Vércsoport antigén szekréciós 
állapota

Postmenopauzás és idős nők

• UTI története a menopauza előtt

• Vizelettartási nehézség

• Atrofikus vaginitisz ösztrogénhiány miatt

• Cystokele

• Retenciós vizelés

• Vércsoport antigén szekréciós állapota

• Húgyúti katéter és funkcionális állapot 
romlás idős intézményesített nőkben

Viszatérő UTI-k



• Életmódbeli módosítások. Számos viselkedési és 
személyi higiéniai intézkedésre, például: 

a csökkent folyadékbevitelre, 
a szokásos és együttlétet követő késleltetett vizelésre, 
az elölről hátra történő törlésre, a székletürítés után, 
az alsóruházat mosására és viselésére kell javaslatot 
tenni a rUTI kockázatának csökkentésért. 

Viszatérő UTI-k



• A cisztoszkópia, magasabb rendű képalkotás, alacsony diagnosztikai hozzáadott 
értékkel rendelkezik a rUTI diagnosztizálásához. 3

• A rUTI kialakulásának viselkedési kockázati tényezőit vizsgáló tanulmányok 
következetesen dokumentálták a rUTI-val való kapcsolat hiányát.3

• A hüvelyi ösztrogénpótlás előnyt mutatott a rutit megelőzésében 
posztmenopauzális nőkben.1b

• Több véletlenszerű, jó biztonságprofilú vizsgálatban az OM-89, uro-vaxomról
kimutatták, hogy hatékonyabb, mint a placebo az immunprofilaxisban a rUTI-kal
rendelkező nők esetén.1a

• Kimutatták, hogy mind a folyamatos, alacsony dózisú antimikrobiális profilaxis, 
mind a posztkoitális antimikrobiális profilaxis csökkenti a rUTI arányát.1b

• Egy prospektív kohorsz tanulmány kimutatta, hogy az időszakos önindításos 
kezelés hatékony, biztonságos és gazdaságos a rUTI-kban szenvedő nők 
esetében.2b
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• Diagnosztizálja a visszatérő UTI-t vizelettenyészettel.

• Ne végezzen cisztoszkópiát, teljes hasi ultrahang 40 évnél fiatalabb nőknél, 
akiknél ismétlődő UTI van de nincs kockázati tényező.

• Tanácsolja a betegeket olyan viselkedésmódosításokról, amelyek csökkenthetik a 
visszatérő UTI kockázatát.

• Használjon hüvelyi ösztrogénpótlást posztmenopauzális nőkben a visszatérő UTI 
megelőzése érdekében.

• Használjon immunoaktiv megelőzést a visszatérő UTI csökkentésére minden 
korcsoportban.

• Használjon folyamatos vagy posztkoitális antimikrobiális profilaxist a visszatérő 
UTI megelőzésére, ha a nem antimikrobiális beavatkozások nem eredményesek. 
Világosítsa fel a betegeket a lehetséges mellékhatásokkal kapcsolatban.

• Jól együttműködő betegek esetén mérlegelni kell az önálló rövid távú 
antimikrobiális kezelést.

Viszatérő UTI-k



Nem komplikált pyelonephritis

• A nem komplikált pyelonephritist olyan pyelonephritis-ként 
definiálják, amely csak nem terhes, premenopauzális nőkre 
korlátozódik, és nincs ismert releváns urológiai rendellenesség vagy 
komorbiditás.

• A pielonephritist a láz (> 38 ° C), hidegrázás, oldalsó fájdalom, 
émelygés, hányás vagy costovertebrális szöglet érzékenység sugallja, a 
cystitis jellemző tüneteivel vagy anélkül. Az akut pyelonephritises
terhes nőknek különös figyelmet kell fordítaniuk.



• Diferenciális diagnózis
obstruktív pyelonephritistől, 

• Labor diagnózis
a vizeletvizsgálat a rutin diagnosztizáláshoz ajánlott, 
a fehérvérsejtek és a vörösvértestek és a nitrit értékelését
minden esetben vizelettenyésztést és antibiogrammot kell elvégezni.

• Képalkotó diagnózis
a felső húgyútakat ultrahanggal kell értékelni, 
kontrasztjavított számítógépes tomográfia (CT) vagy urográfia, ha a 
beteg lázas marad 72 órás kezelés után, vagy azonnal, ha a klinikai 
állapot romlik
terhes nők: UH vagy a mágneses rezonancia képalkotást (MRI)

Nem komplikált pyelonephritis



•Végezzen vizeletvizsgálatot (például mérőpálca 
módszer alkalmazásával), beleértve a fehér és a 
vörösvértestek és a nitrit értékelését a rutin 
diagnosztizáláshoz.

•Végezzen vizelettenyésztési és antimikrobiális
érzékenységi teszteket pyelonephritises betegekben.

• Legyen húgyúti képalkotó vizsgálat, hogy kizárja a 
sürgős urológiai rendellenességeket.

Nem komplikált pyelonephritis



• A fluorokinolonok és a cefalosporinok az egyetlen olyan mikrobiális szer, 
amelyet a komplikálatlan pyelonephritis orális empirikus kezelésére 
ajánlhatnak.1b

• A nem komplikált pyelonephritis intravénás antimikrobiális kezelési módjai 
között lehet fluorokinolon, aminoglikozid (ampicillinnel vagy anélkül) vagy 
kiterjesztett spektrumú cefalosporin vagy penicillin.1b

• A karbapenemeket csak azoknál a betegeknél szabad mérlegelni, akiknek 
korai tenyésztési eredményei azt mutatják, hogy multi-gyógyszer-rezisztens 
organizmusok vannak jelen.4

• A megfelelő antimikrobiális szert a helyi rezisztencia minták alapján kell 
megválasztani, és a gyógyszerérzékenységi eredmények alapján kell 
optimalizálni.3

Nem komplikált pyelonephritis



• Kezelje a kórházi ápolást nem igénylő, komplikálatlan pyelonephritises
betegeket első vonalbeli kezelésként rövid idejű fluorokinolonokkal.

• A kórházi ápolást igénylő, nem komplikált pyelonephritises betegeket 
kezdetben intravénás antimikrobiális kezeléssel kezelje.

• Az eredetileg parenterális terápiával kezelt betegeknél váltsanak orális 
antimikrobiális kezelésre, ha klinikailag javulnak és tolerálják az orális 
folyadék bevitelt.

• Ne használjon nitrofurantoint, orális foszfomicint és pivmecilint a nem 
komplikált pyelonephritis kezelésére.

Nem komplikált pyelonephritis



• Per os kezelés

• ciprofloxacin 500-750 mg 2x1, 7 nap, A fluorokinolon rezistenciának
kevesebbnek kell lennie, mint 10%.

• levofloxacin 750 mg 1x1, 5 nap,

• Trimetoprim-szulfametoxazol 160/800 mg 2x1,  14 nap. Ha ezeket a 
szereket empirikusan alkalmazzák, akkor egy széles hatás spektrumú 
parenterális antimikrobiális szer (például ceftriaxon) kezdeti intravénás 
dózisát kell beadni.

• III. generációs cephalosporinok: cefpodoxime 200 mg 2x1, 10 nap, 
ceftibuten 400 mg 1x1, 10 nap, 

• nálunk cefixim - Suprax vagy Sufixin Forte,  van forgalomban

Nem komplikált pyelonephritis



• Parenterális kezelés 

• Első vonalbeli kezelés
ciprofloxacin 400 mg 2x1
levofloxacin 750 mg 
cefotaxim 2 g 3x1 nem vizsgálták monoterápiában akut, nem komplikált pyelonephritis
esetén.
ceftriaxon 1-2 g 1x1 alacsonyabb adagot vizsgáltak, de magasabb adagot ajánlottak.

• Második vonalbeli kezelés
cefepim 1-2 g 2x1 alacsonyabb adagot vizsgáltak, de magasabb adagot ajánlottak.
piperacillin / tazobaktám 2,5-4,5 g 3x1
Ceftolozane / tazobaktámmal 1,5 g 3x1
Ceftazidim / avibactam 2,5 g 3x1
gentamicin 5 mg / kg 1x1 nem vizsgálták monoterápiában akut, nem komplikált 
pyelonephritis esetén.
amikacin 15 mg / kg 1x1

• Alternatívák
imipenem / cilasztatin 0,5 g 3x1, a karbapenemeket csak olyan betegeknél használja, 
akiknek korábbi tenyésztési eredményei azt mutatják, hogy multi-rezisztens 
organizmusok vannak jelen.

Nem komplikált pyelonephritis



Komplikált UTI

• UTI férfiakban

• Idegen test

• Terhesség

• Retenciós vizelés 

• Diabetes mellitus

• Vesicoureterális reflux

• Immunszuprimált állapot

• Korábbi eszközös beavatkozások

• Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések



• Diagnosztikai értékelés

• Klinikum

• Vizelet leoltás 

• Mikrobiológia (spektrum és antimikrobiális rezisztencia)

• A cUTI-kezelés általános elvei

• Az antimikrobiális szerek kiválasztása

• Az antimikrobiális terápia időtartama

Komplikált UTI



• A szisztémás tünetekkel rendelkező, kórházi ápolást igénylő UTI-betegeket kezdetben 
intravénás antimikrobiális kezelési módszerrel kell kezelni, amelyet a helyi rezisztencia 
adatok és a beteg korábbi vizelettenyésztési eredményei alapján választanak meg, ha 
rendelkezésre állnak. A kezelési tervet az érzékenységi eredmények alapján kell 
testreszabni. 1b

• Ha úgy gondolják, hogy a fluorokinolon-rezisztencia gyakorisága kevesebb mint 10%, és 
a betegnek ellenjavallata van a harmadik generációs cefalosporinokra vagy 
aminoglikozidra, akkor a ciprofloxacint empirikus kezelésként lehet felírni komplikált 
pyelonephritises nők esetén. 2

• Penicillinnel szembeni túlérzékenység esetén a cefalosporinok továbbra is felírhatók, 
kivéve, ha a beteg korábban szisztémás anafilaxiában szenvedett.2

• A szisztémás tünetekkel rendelkező cUTI-s betegek esetén az empirikus kezelésnek ki 
kell terjednie az ESBL-re, ha a közösségi prevalencia és a beteg korábbi antimikrobiális
expozíciója alapján megnő az ESBL-fertőzés valószínűsége. 2

Komplikált UTI



• Használja a következők kombinációját:
amoxicillin és aminoglikozid;
egy második generációs cefalosporin és egy aminoglikozid;
egy harmadik generációs cefalosporin intravénásan, mint szisztémás 
tünetekkel járó komplikált UTI empirikus kezelése.

• A ciprofloxacint empirikusan csak akkor szabad használni, ha a helyi 
rezisztencia százaléka <10%, és ha:
a teljes kezelést szájon át adják;
a betegek nem igényelnek kórházi ápolást;
a beteg anafilaxiában van a béta-laktám antimikrobiális szerekkel.

• Ne használjon ciprofloxacint és más fluorokinolonokat bonyolult UTI 
empirikus kezelésére urológiai osztályokból származó betegeknél, vagy ha a 
betegek fluorokinolonokat használtak az elmúlt hat hónapban.

• Kezelje az urológiai rendellenességeket és / vagy a mögöttes komplikáló 
tényezőket.

Komplikált UTI



Katéterhez társított UTI-k

•A katéterrel összefüggő UTI olyan UTI-ra utal, amely 
olyan személyben fordul elő, akinek húgyúti 
katéterezése vagy katéterezése az elmúlt 48 órában 
történt. 

• Epidemiológia, etiológia és patofiziológia

•Klinikai diagnózis

• Labor diagnózisok



• A húgyhólyag vagy suprapubikus katéterrel rendelkező betegek az 
ABU hordozóivá válnak, az antibiotikumos kezelésnek nincs haszna.1a

• A katéterezett betegnél önmagában szagos vagy zavaros vizelet 
jelenléte vagy hiánya nem használható fel a CA-ABU és a CA-UTI 
diferenciálására.2

• Mikrobiológiai szempontból a CA-UTI meghatározása egy vagy több 
baktériumfaj mikrobiális növekedése mellett> 103 cfu / ml a katéter 
vizeletmintájában vagy középsugaras vizelet mintában azon betegtől, 
akinek a katéterét eltávolították az elmúlt 48 órában.3

Katéterhez társított UTI-k



• Ne végezzen rutin vizelettenyésztést tünetmentes 
katéterezett betegekben.

• Ne használjon pyuria-t egyetlen indikátorként a katéterrel 
társuló UTI-k esetében.

• Ne használja önmagában a szagos vagy zavaros vizelet 
jelenlétét vagy hiányát a katéterrel összefüggő tünetmentes 
bakteriuria megkülönböztetésére a katéterrel összefüggő 
UTI-től.

Katéterhez társított UTI-k



• Kezelje a tünetes CA-UTI-t a komplikált UTI-re vonatkozó ajánlások szerint.

• Vegyünk egy vizelettenyészetet, mielőtt megkezdenénk az antimikrobiális terápiát 
katéterezett betegekben, akiknél a katétert eltávolítottuk.

• A katéterrel összefüggő tünetmentes bakteriuriát általában ne kezelje.

• A traumás húgyúti beavatkozások (például a prosztata transzuretrális rezekciója) 
előtt kezelje a katéterrel összefüggő tünetmentes bakteriuria-t.

• Cserélje ki vagy távolítsa el a katétert az antimikrobiális kezelés megkezdése előtt.

• Ne alkalmazzon helyi antiszeptikumokat vagy antimikrobiális szereket a katéterre, 
a húgycsőre vagy a hámra, tisztítás vagy megelőzés céljából (nem a katéter 
cseréről van szó).

• Ne használjon profilaktikus antimikrobiális szereket a katéterrel társuló UTI-k 
megelőzésére.

• A katéterezés időtartamának minimálisnak kell lennie.

Katéterhez társított UTI-k



• Egy metaanalízis bizonyítani vélte a profilaktika általános 
előnyeit a katéter eltávolítása utáni fertőző szövődmények 
csökkentésére; az egyes vizsgálatok eredményei azonban 
nem voltak összeegyeztethetőek a hét vizsgálat közül ötből, 
felmerül annak lehetőségét is, hogy nincs haszna.1a

• Egy későbbi RCT a katéter eltávolítását követő négy héten 
belül nem találta az antibiotikum-megelőzés előnyeit a 
fertőző szövődmények csökkentésében.1b

• A húgycső-katéter eltávolítása után ne alkalmazzon rutinszerűen 
antibiotikum profilaxist.

Katéterhez társított UTI-k



Katéterviselési irányelvek

•Ajánlatok összegzése

•Általános szempontok
1.Írott katéterprotokollok szükségesek B
2.Az egészségügyi dolgozóknak be kell tartaniuk 
a kézhigiéniai protokollokat és a katéterezett 
betegek esetében egyszerhasználatos kesztyűt 
kell alkalmazniuk. A



• Katéterbehelyezés és katéterválasztás.
3.A katéter behelyezése antiszeptikus körülmények közt kell hogy 
történjen. B
4.Kellő mennyiségű csúsztatószerrel és a lehető legkisebb katéter 
választásával kell megelőzni a húgycsősérüléseket. B
5.Antibiotikummal kezelt katéterek egy héten belül csökkenthetik a 
tünetmentes bakteriuria gyakoriságát. Arra azonban nincs bizonyíték, 
hogy csökkentenék a tünetekkel járó bakteriuriát. Emiatt rutinszerű 
alkalmazásuk nem ajánlott. B
6.Ezüsttel kezelt katéterek jelentősen csökkentik az aszimptomatikus
bakteriuriát, de csak egy héten belül. Kevés bizonyíték van arra, hogy 
csökkentik a szimptomatikus UTI kockázatát. Emiatt bizonyos 
esetekben hasznosak lehetnek. B

Katéterviselési irányelvek



• Megelőzés

7.A katéterrendszer  zárt kell, hogy maradjon. A
8.A katéter viselés ideje minimális kell legyen. A
9.A katéterben, a húgycsőben vagy a meatuson alkalmazott 
fertőtlenítőszerek és antibiotikumok alkalmazása nem ajánlott. A
10.A profilaktikus fertőtlenítők és antibiotikumok haszna nem 
bizonyított, emiatt nem ajánlottak.
11.A nem urológiai műtétek után a katéter aznap éjfél előtti 
eltávolítása jótékony hatású lehet. B
12.Hosszú távú katéterviselés esetén a cserék intervallumát személy 
szerint kell kiszabni a páciensre, de még mielőtt a katéter elakadna. A 
katétercserék kellő intervallumára nincs megfelelő bizonyíték. B
13.Nem ajánlott a krónikus antibiotikumterápia. A
14.A katéterzsáknak mindig az összekötő cső és a húgyhólyag szintje 
alatt kell lennie. B

Katéterviselési irányelvek



• Diagnosztikák
15.A katétert viselő tünetmentes betegek rendszeres 
vizeletbaktérium-tenyésztése nem ajánlott. B
16.Szeptikus betegek esetében haemoculturát kell végezni bármely 
antimikrobiális terápia előtt. C
17.Hosszú távú katéterviselés esetén a betegek csak kevesebb, mint 
10%-a esetében fordul elő lázas esemény. Rendkívül fontos azonban 
kizárni a lázat okozó egyéb tényezőket. A

Katéterviselési irányelvek



• Kezelés
18.Katéterviselés esetén a tünetmentes, katéterviseléssel összefüggésbe hozott 
bakteriuria antimikrobiális kezelése nem ajánlott, kivéve bizonyos körülmények, 
mint traumatikus urológiai beavatkozások esetén. A
19.Tünetmentes kandiduria esetében sem rendszeres, sem helyi antifungális
terápia nem ajánlott, de megfontolandó a katéter vagy stent eltávolítása. A/C
20.Csak tünetekkel járó infekciók esetében javallt az antimikrobiális kezelés. B
21.Tünetekkel járó CAUTI esetében megfontolandó az antimikrobiális terápia előtt 
kicserélni vagy eltávolítani a katétert, amennyiben az egy hétnél régebben került 
behelyezésre. B
22.Empírikus terápia esetében helyi szokások szerint széles spektrumú 
antibiotikumok adása javallott. C
23.A tenyésztési eredmények megérkeztekor a patogén érzékenység alapján kell 
megválasztani az antibiotikumterápiát. B
24.vizeleti tünetekkel járó kandiduria esetében, vagy ha a kandiduria infekció jele, 
javallott az antifungiális terápia megkezdése. B
25.Idős nőbetegek kezelésre szorulhatnak, amennyiben katétereltávolítás után 
nem szűnik meg spontán a bakteriuria. C

Katéterviselési irányelvek



• Alternatív vizeletelvezetési rendszerek.
26. Kevés bizonyíték létezik a tekintetben, hogy a posztoperatív 
intermittáló katéterezés csökkenti a bakteriuria gyakoriságát az állandó 
katéterhez képest. E tekinteben nincs ajánlás. C
27. Megfelelő páciensek esetében a szuprapubikus katéter, a 
kondomkatéter viselése vagy az intermittáló katéterezés előnyben részesül 
az állandó katéter behelyezésével szemben. B
28. Kevés bizonyíték szól amellett, hogy az antibiotikumprofilaxis csökkenti 
a bakteriuriát intermittáló katéterezés esetén, emiatt előbbi nem ajánlott. 
B

• Hosszú távú követés
29. Azon betegek esetében, akik 10 éven túl viselnek állandó katétert, 
hólyagrákszűrés ajánlott. C

Katéterviselési irányelvek



LUTS

• vizelet-indítási nehezítettség

• gyenge vizeletsugár

• szakaszosság

• elhúzódó vizeletürítés

• hasprés használat

• marasztaló érzés

• vizeletretentio

• utócsepegés

• túlfolyásos incontinentia

• parancsoló vizelési inger
• gyakori vizeletürítés
• éjszakai vizelés
• késztetéses (urge) 

incontinentia



Vizelés élettana

•A hólyagizomzat és záróizom valamint a vizelet 
elfolyás zavartalan működése:
tárolási fázis: a hólyagizomzat elernyedt, a záróizom 
kontraktált (simaizom, haráncsíkolt izom)
ürítési fázis: detrusor izomzat kontraktál, záróizom 
elernyed, húgycsőben a vizelet útjában akadály nincs, 
ekkor spontán hasprés nélkül ürül a vizelet



EBU, Gideline on LUTS 2012



Wachful waiting

EBU, Gideline on LUTS 2018



Alfa receptor blokkoló kezelés
1: Hatásmechanizmus: alfa 1 receptor blokkolók prosztata tok hólyagalap 

2: Létező gyógyszerek: alfuzosisn, tamsolusin, doxazosin

3: Ezek hatásossága: IPSS, uroflow, Qmax

4: Tolerálhatóság és biztonság: vérnyomáscsökkentő hatás, retrográd 
ejakuláció 

5: Gyakorlati meggondolások: első vonalbeli kezelés

EBU, Gideline on LUTS 2018



5 alpha reductáz gátlók

1: Hatásmechanizmus: 5alpha reductáz 1 és 2 tipus

2: Létező gyógyszerek: dutasterid, finasterid

3: Ezek hatásossága: IPSS, Q max, prosztata térfogat

4: Tolerálhatóság és biztonság: libido csökkenés, gynecomastia

5: Gyakorlati meggondolások: hosszú távú kezelés, vérzés csökkentő hatás 

EBU, Gideline on LUTS 2018



Muscarin receptor antagonisták

1: Hatásmechanizmus: M1-5, M2 80%, M3 20%- ezeknek van kontrakcióra hatásuk 

2: Létező gyógyszerek: oxibutidin, darifenacin, solifenacin

3: Ezek hatásossága: vizelés sűrűsége, sürgető ingerek, vizeletvesztés 

4: Tolerálhatóság és biztonság: szájszárasság, székrekedés, vizeletelakadás, időseknél 
kognitív funkciók romlása

5: Gyakorlati meggondolások: gyakoribb ellenőrzés szükséges

EBU, Gideline on LUTS 2018



Beta 3 adrenerg receptor stimulálók

1: Hatásmechanizmus: lazítják  a hólyagizomzatot 

2: Létező gyógyszerek: mirabegnon, (Betmiga)

3: Ezek hatásossága: vizelés sűrűsége, sürgető ingerek, vizeletvesztés 

4: Tolerálhatóság és biztonság: szájszárasság, székrekedés, vizeletelakadás nincs 
illetve cognitív funkciót nem csökkentik

5: Gyakorlati meggondolások: 70 év felett ez javasolt antimuscarin helyett



Phytotherapetikumok

1: Hatásmechanizmus: gyulladás csökentő, izom lazitó, 5alpha reductáz gátló 

2: Létező gyógyszerek: tökmag olaj, törpe pálma, rizs pollen, csillag fű 

3: Ezek hatásossága: külön külön vannak vizsgálatok de összehasonlító vizsgálat nincs, 
ipss, q max és prosztata volumen 

4: Tolerálhatóság és biztonság: jól tolerálható, nincs lényegi mellékhatás 

5: Gyakorlati meggondolások: kinek és mikor adjuk

EBU, Gideline on LUTS 2018



Vasopressin analógok

1: Hatásmechanizmus: vizelet kiválasztás csökkentése

2: Létező gyógyszerek: desmopressin

3: Ezek hatásossága: 

4: Tolerálhatóság és biztonság: hyponatraemia

5: Gyakorlati meggondolások: szívelégtelen éjszaka nagyobb 
mennyiségű vizeletet termel

EBU, Gideline on LUTS 2018



Kombinációs kezelés
1: Hatásmechanizmus: lásd korábban

2: Létező gyógyszerek: alpha receptor blokkoló+ 5 alpha reductáz gátló, alpha receptor + 
muscarin receptor gátló vagy beta3 adrenerg

3: Ezek hatásossága: kombinalt előny, komnbinált mellékhatás, nem potencírozzák
egymás hatását MTOPs és Combat vizsgálatok

4: Tolerálhatóság és biztonság

5: Gyakorlati meggondolások: mikor és kinek

EBU, Gideline on LUTS 2018



PDE5 gátlók
1: Hatásmechanizmus: NO, cGMP. Értágulat, de vizelési tüneteket is javítja 

2: Létező gyógyszerek: sildenafil, tadalafil, vardenafil

3: Ezek hatásossága: IPSS, Qmax, retenció, QoL
4: Tolerálhatóság és biztonság: fejfájás, kipirulás, szédülés, dispepszia, orrdugulás, 
myalgia, hypotensio, szinkope, fülzúgás, kötőhártya-gyulladás vagy megváltozott látás 
(homályos, elszíneződés)
5: Gyakorlati meggondolások: hosszú távú eredmények hiányoznak

EBU, Gideline on LUTS 2018



Na akkor mi legyen a beteggel?

• Pytotherapeutikum

• Alpha receptor blokkoló, PSA nyomon követés és sz.sz OAB kezelés

• Kombinált kezelés (alfa receptor blokkoló és 5 alfa reductáz gátló)

• 5 alpha reduktáz gátló

• Speciális esetek PDE5 gátló folyamatos kezelés

• Műtéti megoldás

Saját ajánlás, PTE KK, Urológiai Klinika



Köszönöm a figyelmet!


