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BevezetésBevezetés

�� VizeletürítésiVizeletürítési zavarzavar azaz urogenitálisurogenitális rendszerrendszer kongenitáliskongenitális

vagyvagy szerzettszerzett anatómiai,anatómiai, illetveilletve neurológiaineurológiai elváltozásaielváltozásai

miattmiatt alakulalakul kiki.. AA húgyhólyaghúgyhólyag összetettösszetett működéseműködése spinalisspinalis

reflexekreflexek ésés aztazt koordinálókoordináló supraspinalissupraspinalis központokközpontok

szabályozásaszabályozása alattalatt álláll.. AA spinalisspinalis reflexívekbenreflexívekben sympaticus,sympaticus,

parasympaticusparasympaticus ésés somaticussomaticus rostokrostok találhatóaktalálhatóak.. AA laesiolaesio

szintjétőlszintjétől függőenfüggően alakulhatalakulhat kiki vizeletvizelet retenció,retenció, illetveilletve

incontinentiaincontinentia..



AnatómiaAnatómia



InInkkontinenontinencia típusaicia típusai

�� FunFunkckcionionálisális

�� TúlfolyásosTúlfolyásos

ReflexReflex�� ReflexReflex

�� StressStresszz

�� UrgeUrge



Módszer 1.Módszer 1.

�� VizsgálatiVizsgálati anyagunkanyagunk RehabilitációsRehabilitációs OsztályunkonOsztályunkon 20082008--

20092009 évbenévben kezelt,kezelt, 2222 traumáttraumát elszenvedettelszenvedett illill..

gerincsebészetigerincsebészeti műtétenműtéten átesettátesett paraparetikusparaparetikus betegbeteg

urodinamikaiurodinamikai vizsgálativizsgálati eredményeiteredményeit mutatjamutatja bebe.. AA betegekbetegek

átlagéletkoraátlagéletkora 5151 év,év, korábbankorábban vizelettartási,vizelettartási, űrítésiűrítési

panaszaikpanaszaik nemnem voltakvoltak.. FelvételtFelvételt követőenkövetően jelentősjelentős vizeletvizelet

retenciótretenciót észleltünk,észleltünk, állandóállandó katéterkatéter használatárahasználatára

kényszerültünkkényszerültünk..



Módszer 2.Módszer 2.

�� AA betegeknélbetegeknél elvégzettelvégzett
komplexkomplex urodynamikaiurodynamikai
vizsgálatotvizsgálatot követőenkövetően
(uroflow,cystomanometria,(uroflow,cystomanometria,
urethranyomásurethranyomás--profil)profil) 1111
esetbenesetben fokozottfokozott sphinctersphincteresetbenesetben fokozottfokozott sphinctersphincter
tónusttónust detektáltunk,detektáltunk, alfaalfa--
adrenergadrenerg receptorreceptor blokkolóblokkoló
kezeléstkezelést kezdtünkkezdtünk elel.. KisKis
dózisú,dózisú, fenntartófenntartó prazosinprazosin
illetveilletve doxazosindoxazosin terápiaterápia
mellettmellett hypotóniáshypotóniás
rosszullétrosszullét nemnem fordultfordult előelő..



Eset: R.N.Eset: R.N. ( 54 éves)( 54 éves)

Paraparesis, Hernia disci Th. XII. et LI. op. san., Hypertonia, ISZB, Paraparesis, Hernia disci Th. XII. et LI. op. san., Hypertonia, ISZB, 

Diabetes mellitus,  Retentio urinaeDiabetes mellitus,  Retentio urinae

UrethranyomásUrethranyomás-- profil 2008profil 2008 UrethranyomásUrethranyomás--profil 2009profil 2009



EredményekEredmények

�� KilencKilenc betegbeteg esetébenesetében állandóállandó katéterüketkatéterüket

eltávolítottuk,eltávolítottuk, spontánspontán vizelésvizelés megindult,megindult,

jelentősjelentős reziduumreziduum nemnem jelentkezett,jelentkezett,jelentősjelentős reziduumreziduum nemnem jelentkezett,jelentkezett,

kontinenskontinens állapotbanállapotban aa betegeketbetegeket emittáltukemittáltuk..

KétKét betegnélbetegnél javulástjavulást nemnem sikerültsikerült elérnünk,elérnünk,

intermittálóintermittáló katéterezéstkatéterezést elsajátítottákelsajátították..



ÖsszefoglalásÖsszefoglalás

�� VizsgálatunkVizsgálatunk szerintszerint azaz
alfaalfa--adrenergadrenerg receptorreceptor
blokkolókblokkolók parapareticusparapareticus
betegeknélbetegeknél -- fokozottfokozottbetegeknélbetegeknél -- fokozottfokozott
sphinctersphincter tónustónus eseténesetén --
hatásosakhatásosak aa funkciófunkció teljesteljes
vagyvagy részlegesrészleges
visszaállításában,visszaállításában, aa súlyossúlyos
urológiaiurológiai szövődményekszövődmények
megelőzésébenmegelőzésében..


