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RÖVIDÍTÉSEK MAGYARÁZATA 
 

actHCO3
-- aktuális bikarbonát 

ALP  - alkalikus foszfatáz 

BE  - base excess 

Ca  - kalcium 

CEA  - carcinoembrionális antigén 

CIC  - tiszta (Clean) Intermittáló katéterezés (Catheterisation) 

Cl  - klór 

DMSA  - technetium-99m dimercapto-succinic aciddal végzett (statikus) vesescintigraphia 

DTPA  - technetium-99m mercapto-acetyl-triglycine-nel végzett (dinamikus) vesescintigraphia 

EKC  - testfelszínre korrigált endogén kreatinin clearance (ml/min/1,73m2) 

gluc  - glükóz 

HDS  - haematuria-dysuria szindróma 

IBD  - inflammatory bowel disease (gyulladásos bélbetegség) 

i.u.  - incontinentia urinae 

kreat  - kreatinin 

MCU  - mictios cysto-urethrographia 

MMC  - meningomyelocele 

Na  - nátrium 

P  - foszfor 

PTH  - parathormon 

se  - szérum 

se pCO2  - szén-dioxid parciális nyomása a vérben 

stHCO3
-  - standard bikarbonát 

sy.  - szindróma 

u  - vizelet 

u pH  - vizelet hidrogén ion koncentrációjának negatív alapú logaritmusa 

vér pH  - vér hidrogén ion koncentrációjának negatív alapú logaritmusa 

VUR  - vesico-ureteralis reflux 
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I. GYERMEKKORBAN VÉGZETT HÚGYHÓLYAG- 
MEGNAGYOBBÍTÁS (AUGMENTATIO) ÉS -PÓTLÁS (SUBSTITUTIO): 

HÁTTÉR ÉS ELŐZMÉNYEK 
 
 

A gyermekkori részleges vagy teljes vizelettárolási, -tartási és/vagy –ürítési 

elégtelenség (incontinentia urinae – i.u.) egyike azon egész életre ható fogyatékossá-

goknak, mely a beteg életminőségét, társadalomba való beilleszkedését (iskolai tanul-

mányok végzése, szakma elsajátítása, anyagi és fizikai önellátás) súlyosan megnehezíti, 

vagy lehetetlenné teszi. A gyermekkori i.u. mintegy 80%-áért a húgyhólyag veleszüle-

tett beidegzési zavara (neuropathias hólyag) felelős, melynek leggyakoribb oka az 

MMC, sacralis agenesia, tethered cord. Az i.u. etiopathológiájának további 20%-át 

egyéb fejlődési rendellenességek (extrophia vesicae urinariae, epispadiasis totalis) és a 

gerincvelőből kilépő idegek és/vagy a húgyhólyag beidegzését érő szerzett károsodások 

(trauma, gyulladás, tumor, anorectalis agenesia-, cloaca malformatio- és hátsó urethra 

billentyű súlyos formái miatt végzett műtétek, (iatrogen) sérülések) alkotják. 

Az i.u. kezelési lehetőségeinek és azok szövődményeinek taglalása előtt tekint-

sük át röviden a kórkép lényegét. 

Az i.u. pathofiziológiája három egymástól jól elkülönülő, klinikai megjelenésé-

ben azonban szorosan összefüggő komponensből tevődik össze. Ezek: 

- vizelettárolási elégtelenség: a húgyhólyag a normális mennyiségű folyadékbevitel 

és az intakt veseműködés esetén termelt vizeletmennyiséget nem képes 3-4 óráig tá-

rolni (csökkent kapacitás). 

- vizeletürítési elégtelenség: a hólyag kapacitása normális, a beteg képes tartani a vi-

zeletet, de nem tudja kiüríteni, vagy ha képes arra, ezt csak részlegesen tudja meg-

valósítani, így vizelést követően jelentős mennyiségű vizelet (residuum) marad 

vissza a hólyagban. 
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- vizelettartási elégtelenség: a hólyag kapacitása normális, a beteg ki is tudná üríteni 

vizeletét, azonban a beteg incontinens, mivel az elégtelen működésű hólyagnyak-

záró izomzat miatt a vizelet folyamatosan, vagy gyakran és csak kis frakciókban 

ürül. 

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

két komponens dominanciájával. Például az MMC-s betegben kicsi a hólyag kapacitása 

és a beteg nem tudja spontán vagy akaratlagosan kiüríteni hólyagját. Extrophia vesicae 

urinariae esetén kicsi a hólyag vizelettárolási képessége és elégtelen a hólyagnyak záró 

működése. 

Az i.u. pathomechanizmusának megértéséhez, valamint a sikeres kezeléséhez 

elengedhetetlenül szükséges a hólyagon belüli (intravesicalis) nyomásviszonyok isme-

rete. 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 

hólyag feletti húgyutak és a vesék súlyos és irreverzibilis morfológiai és funkcionális 

károsodása következhet be. Ezen alapvető patológiai ismeretek határozzák meg az i.u. 

kezelésének fő irányvonalait, melyek a következők: 

- megfelelő hólyagkapacitás kialakítása 

- 3-4 óránként történő residuum-mentes vizeletürítés biztosítása 

- szárazságot biztosító vizelettartó-képesség kialakítása 

- olyan intravesicalis hólyagnyomás biztosítása, amely nem károsítja 

sem a veséket, és sem a supravesicalis húgyutakat. 

A hólyagkapacitás növelése (augmentatio) történhet konzervatív (gyógyszeres) 

vagy sebészi úton. Csak konzervatív terápiával, azaz gyógyszeres húgyhólyag-

megnagyobbítással (oxybutynin) és CIC kezeléssel, a betegek több mint felében tartós 

sikert érhetünk el (1). Az anticholinerg hatású oxybutynin (Ditropan) és annak korsze-
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rűbb gyári készítménye, az atropin-szerű mellékhatásoktól mentes Uroxal a musculus 

detrusor vesicae tónusának csökkentésével, a húgyhólyag tágulékonyságának 

(compliance) növelésével az esetek jelentős részében javítja a vizelettároló képességet 

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

spontán vizelés után a hólyagban visszamaradó (residualis) vizelet mennyisége megnő-

het. Ha a gyógyszeres kezelést CIC-vel egészítjük ki (ld. 7. oldal) a húgyhólyag telje-

sen, residuum mentesen kiüríthető, így teljes „szárazság” (kontinencia) érhető el. Ha a 

konzervatív terápia önmagában nem hozza meg a várt eredményt (a maximális dózis-

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

compliance-ja, magas marad a supravesicalis húgyutakat és a veséket veszélyeztető 

intravesicalis nyomás), akkor a mai ismereteink szerint a hólyag sebészi megnagyobbí-

tása az i.u. terápiája. 

A húgyhólyag sebészi augmentatiojara a legkézenfekvőbb megoldás a tápcsa-

torna egy szakaszának (gyomor-szegmentum, vékony- vagy vastagbél szakasz) felhasz-

nálása. A nemzetközi irodalomban mindmáig nincs konszenzus a tekintetben, hogy a 

húgyhólyag megnagyobbítására a tápcsatorna melyik szakasza a legalkalmasabb. A 

világon napjainkban a húgyhólyag augmentatiojára leggyakrabban az ileumot 

(ileocystoplastica) és a szigmabelet (sigmoidocystoplastica) használják (4). A csökkent 

vesefunkciójú betegekben a gyomor-szegmentummal (gastrocystoplastica) történő hó-

lyagmegnagyobbítás az ajánlott módszer (5). A húgyhólyag megnagyobbítása történhet 

továbbá uréter felhasználásával (uretero-cystoplastica) (6,7), a hólyag izomzatának be-

hasításával (autoaugmentatio) (8) vagy nyálkahártyájától megfosztott (seromuscularis) 

tápcsatorna-szakasszal (9) is. A hólyagmegnagyobbítás extrém formája a húgyhólyag 

teljes pótlása (substitutio), melyre akkor van szükség, ha a hólyag kapacitása nagyon 

kicsi (extrophia vesicae urinae, totális epispadiasis bizonyos  
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eseteiben), vagy ha a betegnek nincs húgyhólyagja (malignus folyamat – 

rhabdomyosarcoma, leiomyosarcoma – miatt végzett hólyag-exstirpatio után). A húgy-

hólyag substitutiojara vékonybél (ileum conduit, pl. Kock-pouch (10)), vastagbél (colon 

conduit (11)) vagy ileocoecalis szegmentum (Mainz I. (12) és Indiana pouch (13)) egy-

aránt alkalmas lehet. Húgyhólyagpótlást szövetbarát anyagból készült ún. „műhólyag” 

beültetésével eddig csak állatkísérletben végeztek (14). 

A reziduum-mentes vizeletürítés biztosítása: kielégítő hólyagkapacitás, de spon-

tán (akaratlagosan) nem üríthető hólyag esetén a vizelet lebocsátása a hólyagból két 

módon történhet. Ha jó a hólyagnyak záró-mechanizmusa, akkor az urethran keresztül 

történő tiszta, intermittáló (ön)katéterezés (Clean Intermittent Catheterisation – CIC) a 

választandó kezelési mód. Ha a hólyag kiürítése az eredeti urethran át történő CIC-vel 

nem biztosítható (nem sikerült vizelettartó, katéterezhető hólyagnyak-záró funkciót 

kialakítani, az ismételt katéterezés fájdalmas, vagy a gyakran elhízott és tolószékes be-

teg ülő helyzetben nem tudja magát katéterezni az eredeti urethran át), akkor a vizelet 

lebocsátását a hólyag és a hasfal között kialakított kontinens stomán keresztül CIC-vel 

kell biztosítani. A húgyhólyag és a hasfal közötti összeköttetés (kontinens hasfali 

stoma) az esetek nagyobb részében az appendix felhasználásával (Mitrofanoff (15)), 

vagy Mitrofanoff elve alapján vékonybélből készített Monti stomaval (16) alakítható ki. 

Esetleg defunkcionalizált uréterből képzett, kontinens stomán keresztül végezhető a 

katéterezés. Az augmentatio után az esetek túlnyomó többségében a hólyag kiürítése 

CIC-vel történik. 

A vizelettartó-képesség kialakítása: a kifolyási ellenállás kívánt szintre történő 

növelése hólyagnyak-plasztikával (Young-Dees-Leadbetter- (17) vagy Young-Dees- 

(18), Kroop módszer (19)), a hólyagnyak megemelésével (például fascia-csíkkal (20)), 
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vagy a hólyagnyak endoscopos úton történő beszűkítésével (például Teflon 

periurethralis injektálásával (21)) érhető el. 

Intravesicalis nyomás: A húgyhólyagban uralkodó nyomásviszonyokról műsze-

res (urodinámiás) vizsgálattal kaphatunk információt. Ez a vizsgálat a konzervatív 

és/vagy sebészi kezelés nyomonkövetésében is nélkülözhetetlen. Az urodinámiás vizs-

gálat során mérhető a húgyhólyagban uralkodó nyomás (intravesicalis nyomás) és a 

hólyag-tágulékonyság (compliance) is, mely a mért térfogat- és nyomásváltozás hánya-

dosa (∆V/∆p / ml/vízcm). A húgyhólyagban normálisan 40 vízcm alatti nyomás ural-

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

A húgyhólyag-megnagyobbító (és -pótló) műtétek akkor tekinthetők eredmé-

nyesnek, ha a 3-4 óra alatt termelődő vizelet alacsony nyomáson tárolódik az új hó-

lyagban (a húgyhólyag kellő tágulékonyságú), valamint a hólyag CIC-vel könnyen és 

residuum mentesre kiüríthető és a beteg két katéterezés között teljesen kontinens („szá-

raz”). Ezáltal a pelenka elhagyható és a beteg társadalmi beilleszkedésének lehetősége 

megteremtődik. Kiemelkedő fontosságú szempont, hogy az új húgyhólyagban a vizelet 

alacsony nyomáson tárolódjon. Ennek eredményeképpen – amennyiben a műtétet meg-

előzően VUR állt fenn – megszűnhet a vizeletnek, a hólyag felől a vesék irányába tör-

ténő visszaáramlása, valamint a vesékből a vizelet is alacsony nyomással ürül a húgy-

hólyagba. Ezek által csökken a supravesicalis húgyutak és a vesék morfológiai és funk-

cionális károsodásának veszélye. 

Mivel értekezésem a béllel vagy a gyomorral végzett hólyagaugmentatio (és  

-substitutio) szövődményeinek vizsgálata, ezért a továbbiakban csak a hólyagmegna-

gyobbító műtétek következményeit érintem. A hólyagaugmentatio (és  

-substitutio) kedvező eredményei mellett számos, a hólyagmegnagyobbítással oki ösz-

szefüggésbe hozható szövődmény vált ismertté az utóbbi évtizedekben, melyek az al-
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kalmazott tápcsatorna szakasz típusától és annak hosszától függnek (5,6,22,23,24). Az 

egyes beavatkozásoktól várható előnyöket és hátrányokat az 1. táblázat mutatja be. 

MŰTÉTI TÍPUS ELŐNYÖK HÁTRÁNYOK / SZÖVŐDMÉNYEK

 
vékonybél felhasználása: 

 
Ileocystoplastica 

ill. 
Hólyagpótlás ileummal 

/Kock-pouch/ 

• Tágulékonysága a legnagyobb 
(ileum>>colon) 

• Könnyen, kellő hosszúságban 
nyerhető 

• Jó vérellátású 
• Mucin képződés kisebb mértékű 

(colon>>ileum) 
• Alacsonyabb, ritmikus 

kontraktilitás 

• Heterotopias nyálkahártya 
• Infekció hajlam magas 
• Kőképződésre hajlamosít 
• Metabolikus acidózis 
• Hypochloraemia, hyponatraemia 
• Bélobstrukcióra hajlamosít 
• Bl2-vitamin hiány (terminális ileum) 
• Epesav felszívódás csökken 
• Vékonyabb izomréteg 
• Csont demineralisatio ??? 
• Malignitás ??? 

 
Nem alkalmazható: 
Rövid bél sy.-ban, IBD-ben, Hasi irradiatio után, 
Veseérintettség esetén 

 
vastagbél felhasználása: 

 
Colocystoplastica 

ill. 
Hólyagpótlás ileocoecalis 

szegmetummal 
/Mainz I.-, Indiana-pouch/ 

• Könnyen, kellő hosszúságban 
nyerhető 

• Jó vérellátású 
• Nagyobb kaliber miatt rövidebb 

szakasz is elegendő 
• Könnyen detubularisalható 
• Könnyebb uréter neoimplantatio 
• (colon>ileum) 

• Heterotopias nyálkahártya 
• Mucin képződés (colon>>ileum) 
• Infekció hajlam magas 
• Kőképződésre hajlamosít 
• Metabolikus acidózis 
• Hyperchloraemia, hypernatraemia 
• Hasmenés 
• Bl2-vitamin hiány 

(ileocoecalis szegmentum) 
• Kifejezettebb kontraktilitás 

(colon>>ileum) 
• Vékonyabb izomréteg 
• Csont demineralisatio ??? 
• Malignitás ??? 

 
Nem alkalmazható: 
Rövid bél sy.-ban, IBD-ben, Hasi irradiatio után, 
Veseérintettség esetén 

 
gyomor felhasználása: 

 
Gastrocystoplastica 

 
 
 

• Minimális mucin termelődés 
• Nincs kőképződés 
• Csökkent infekció hajlam 
• Vastagabb izomréteg  

(gyomor>vastagbél>vékonybél) 
• Könnyű uréter neoimplantatio 
• Alacsonyabb, ritmikus 

kontraktilitás 
• Veseérintettség, rövid bél sy. ese-

tén is használható 

• Heterotopias nyálkahártya 
• HDS 
• Hypergastrinaemia 
• Metabolikus alkalózis 
• Hypochloraemia, hypokalaemia 
• Spontán perforatio / ruptura 
• Helicobacter pylori infectio 
• Malignitás ??? 

Uretero-cystoplastica 

• Eredeti uropithelium 
– nincs metabolikus eltérés 

• Intakt bélrendszer 
• Tágulékony szövet 
• Vastagabb izomréteg 

• Kevés betegben, ritkán alkalmazható 
(Egyoldali, tágult uréter + u.a. oldalon vég-
stádiumban lévő vese pl. VUR miatt 
nephrectomia történt) 

Autoaugmentatio 

• Eredeti uropithelium 
– nincs metabolikus eltérés 

• Intakt bélrendszer 
• Extraperitonealis beavatkozás 
• További enterocystoplastica vé-

gezhető ha nem eredményes 

• A hólyagkapacitás megnövelésének mértéke és 
sikeressége bizonytalan 

• Spontán perforatio / ruptura 

Seromuscularis 
enterocystoplastica 

• Urothelium újraképződése 
– nincs metabolikus eltérés 

• Technikailag nehezen kivitelezhető 
• Zsugorodási hajlam 

 
1. táblázat: A hólyag augmentatio és -pótlás lehetséges előnyei és hátrányai a különböző műtéti eljárások esetén. 
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A béllel és gyomorral történő hólyagmegnagyobbítás és -pótlás metabolikus és 

egyéb klinikai szövődményeiért a következő tényezők tehetők felelőssé (24): 

- A tápcsatorna egy szakaszának, a hólyagképzés céljából történő funkcionális ki-

iktatása különböző szövődmények (pl. felszívódási zavar, vitaminhiány) forrása 

lehet. 

- A hólyagmegnagyobbítás után a vizelettel állandóan érintkező heterotopias 

gyomor, vékonybél, vastagbél aktív felszívó- és kiválasztó tulajdonsága miatt is 

számos szövődménnyel (pH- és ioneltérések, nyáktermelés, savtermelés, kőkép-

ződés) számolhatunk. 

A gyomor egy részének eltávolítását (resectio) követően csökkenhet a szénhid-

rát felszívódás, a gyomornyálkahártya által termelt intrinsic factor hiánya B12-vitamin 

hiányhoz vezethet. Az antrum G sejtjeinek gastrin termelése fokozódhat 

(hypergastrinaemia), hypokalaemia, hypochloraemia, metabolikus alkalosis jöhet létre. 

A vékonybél hosszabb szakaszának resectioját követően bélboholy hypertrophia alakul 

ki. Az ileum 60, 100 cm-es vagy annál hosszabb szakaszának eltávolítása az epesavak 

felszívódásának elmaradása miatt a lipid anyagcsere súlyos zavarához, zsíros széklet-

hez, hasmenéshez, vízvesztéshez, a zsírban oldódó vitaminok hiányához vezethet. A 

vékonybél resectioja fokozott epekő-képződést is eredményezhet. A terminális ileum 

resectioját követően 3-4 évvel B12-vitamin hiány, anaemia léphet fel, mert a májban 

lévő tartalékok ekkorra ürülnek ki. A Bauhin-billentyű eltávolítása után a vékonybélben 

a vastagbél bakteriális flórája kolonizálhat. A vastagbél egy részének eltávolítását köve-

tő csökkent só- és vízvisszaszívás, hasmenést eredményezhet, azonban ezzel a szövőd-

ménnyel ritkán találkozunk, mivel a megmaradó vastagbél-szakasz jelentős mértékben 

kompenzál. A jobb colonfél ebből a szempontból fontosabb szereppel bír mint a vas-

tagbél egyéb szakaszai. 
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A húgyhólyag képzésére felhasznált tápcsatorna-szakasz nyálkahártyájának vi-

zelettel való tartós érintkezése is számos metabolikus következményhez vezethet. 

Gyomornyálkahártya alkalmazásakor (gastrocystoplastica) a nyálkahártya hidrogénion, 

káliumion és kloridion szekréciója miatt a vizelet savasodik (25). A savas vizelet miatt 

HDS (26,27,28), hólyag-perforáció alakulhat ki (29,30). A vérben hypokalaemia, 

hypochloraemias metabolikus alkalózis jöhet létre. Gyomor-szegmentum felhasználá-

sakor ritkán Helicobacter pylori fertőzéssel (31,32) is számolhatunk. Vékonybéllel tör-

ténő hólyagmegnagyobbítás és -pótlás esetén hyponatraemia, hypochloraemias 

metabolikus acidosis fejlődhet ki (24). A különböző ionok és molekulák vérből vizelet-

be, ill. vizeletből vérbe jutását ileocystoplastica esetén az 1. ábra demonstrálja. 

 

 

 

1. ábra: A hyponatraemia, hypochloraemia és metabolikus acidózis kialakulásának mechanizmusa vé-
konybéllel történő hólyagaugmentatio és -substitutio esetén (24). 

 

Vastagbél felhasználása hypernatraemiahoz, hyperchloraemias metabolikus acidózishoz 

vezethet (24). Az ion- és a molekulacserélődés folyamatát vastagbél felhasználása ese-

tén a 2. ábra tünteti fel. 

Na+ 

H2O K+ H+ 
NH3 

(NH4
+) 

H+ NH3 

Cl - 

HCO3
- 
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2. ábra: A hypernatraemia, hyperchloraemia és metabolikus acidózis kialakulásának mechanizmusa 
vastagbéllel történő hólyagaugmentatio és -substitutio esetén (24). 

 
 

A fent vázolt kóros metabolikus elváltozások esetenként változó súlyosságú, to-

vábbi következményeket eredményezhetnek. A krónikus metabolikus acidózis 

csontdemineralisatiot, osteomalatiat okozhat (33,34,35). A vizelettel ürülő gyógysze-

rek, metabolitok és a glükóz visszaszívódása miatt bizonyos gyógyszerek toxicitása-, a 

cukorbetegség súlyossága fokozódhat (36,37). A kialakuló metabolikus változások jó 

vese- és májfunkció mellett kompenzálódhatnak. További fontos és gyakori probléma a 

bél nyálkahártyájának nyák (mucin) termelése, mely vastagbél esetén a legkifejezet-

tebb. Ez katéterezési nehézséget (nehezen kiüríthető nyákos vizelet) és húgyhólyagkő-

képződést eredményezhet (38,39). A gyakori kőképződés másik fontos forrása a meg-

nagyobbított hólyagban tárolt vizelet alacsony csíraszámú, klinikailag általában tünet-

mentes, bakteriális fertőzöttsége, melynek kialakulásáért a CIC is felelős lehet. 

A felnőttkorban végzett hólyag augmentatioval és pótlással foglalkozó közle-

mények megemlítik a vastagbéllel és a gyomor-szegmentummal történő hólyagmegna-

gyobbítás utáni malignus folyamatok kialakulásának lehetőségét, de e probléma részle-

tes vizsgálatára döntően csak felnőttkori adat található az irodalomban (4,40,41,42,43). 

E lényeges problémakör gyermekkori vonatkozásait prospektíve tanulmányozó közlés-

Na+ Cl - 

K+ HCO3
- 

H+ 
NH3 

H+ NH3 
(NH4

+) 
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sel nem találkoztunk, csupán e kérdést érintő néhány közleményt sikerült találni a nem-

zetközi irodalomban (44,45). A gyermek- és pubertás életkorban végzett hólyagmegna-

gyobbítás és -pótlás esetén a malignitás kialakulásának, valamint a metabolikus eltéré-

sek elemzésének jelentősége kiemelkedő fontosságú, mert a műtétek még növekedés-

ben lévő szervezetben történnek és ezek a beavatkozások egy egész életre kiható (több 

évtizedre szóló) állapotot hoznak létre. Ezért a különböző típusú hólyag augmentatiok 

szövődményeinek korai felismerése, ezek súlyosságának értékelése és kezelése, szük-

ség esetén a jelenleg alkalmazott terápiás modalitások módosítása, új terápiás eljárások 

keresése, az i.u. komplex kezelésének szükséges és fontos feladata. 
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II. CÉLKITŰZÉSEK 
 
 
1. A vastagbéllel és a gyomor-szegmentummal végzett húgyhólyag-megna-

gyobbítás és -pótlás után kialakuló szövettani eltérések prospektív tanulmányo-

zása humán anyagban. 

2. A gyomor-szegmentummal végzett húgyhólyag-megnagyobbítás után kialakuló 

szövettani eltérések tanulmányozása állatkísérletekben. 

3. A vastagbéllel és a gyomor-szegmentummal végzett húgyhólyag-megna-

gyobbítás és -pótlás után kialakuló metabolikus- és csontanyagcsere változások 

prospektív vizsgálata gyermekekben és serdülőkorú betegekben. 

4. A beteg eredeti (natív) húgyhólyagjából és a hólyagmegnagyobbításra vagy  

-pótlásra használt tápcsatorna szakasz(ok)ból vett mintákban észlelt szövettani 

elváltozások összevetése a betegekben észlelt anyagcsere-változásokkal. 
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III. ANYAG ÉS MÓDSZEREK 
 
 
A. HUMAN VIZSGÁLATOK 

 

 A vizsgálatok a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar (PTE 

ÁOK) Gyermekklinikáján 1987 és 2002 között, húgyhólyag megnagyobbító vagy -

pótló műtéten átesett 45 betegben történtek. Műtétre minden esetben a nem kielégítő 

eredményű konzervatív kezelés után, részletes kivizsgálást követően került sor. A sebé-

szi beavatkozás indikációját 32 betegben meningomyelocele, lipomeningocele, vagy 

iatrogenia talaján kialakult (secunder) neuropathias, kis kapacitású és/vagy csökkent 

compliance-ű hólyag képezte. A fennmaradó 13 betegben hólyagextrophia és/vagy 

epispadiasis miatt fennálló kis kapacitású húgyhólyag miatt volt szükség a hólyag meg-

nagyobbítására vagy -pótlására. A betegek életkora a műtétkor átlagban 12 év (6-21 

év), az átlagos nyomon követési idő pedig 7 év (1-13 év) volt. A betegeket aszerint, 

hogy a tápcsatorna melyik szakaszával történt a húgyhólyag-megnagyobbítása vagy  

-pótlása, két csoportra osztottuk (2. táblázat): 

 
„V” csoport  - 28 beteg, a hólyag megnagyobbítása (21 beteg), illetve a hólyag-

pótlása (7 beteg) vastagbéllel történt 

„GY” csoport - 17 beteg, a hólyagmegnagyobbítás gyomor-szegmentummal tör-

tént 

 
A „V” csoport 28 betegében (8 leány és 20 fiú – 15 MMC és 13 hólyagextrophia) 

az átlagos életkor a műtétkor 11 év (7-21 év) volt. A műtét 24 betegben (7 leányban a 

16., 17 fiúban a 17. életév előtt) a hossznövekedés befejeződése előtt történt. Huszon-

nyolc betegből 6-ban a műtét elvégzése előtt csökkent vesefunkciós értéket (EKC < 80 

ml/min/1,73m2) észleltünk. Tizenhat betegben a húgyhólyag megnagyobbítása 
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szigmabéllel történt (sigmoidocystoplastica). További 5 betegben coecum-colon 

ascendens felhasználásával történt a húgyhólyag megnagyobbítása, míg ugyanezen táp-

csatornaszakasszal 7 betegben történt hólyagpótlás. 

 

45 BETEG 

„V” csoport  „GY” csoport 

vastagbél Felhasznált tápcsatorna szakasz gyomor 

28 Betegek száma 17 

8 : 20 Leány - fiú arány 7 : 10 

11 év (7-21 év) Átlagéletkor a műtétkor 13 év (6-20 év) 

24 Növekedésben lévő betegek 
száma a műtétkor (leány<16év, fiú<17év) 11 

6 Csökkent vesefunkciójú betegek 
száma a műtétkor (EKC < 80 ml/min/1,73m2) 8 

9 / 19 Urethran / Kontinens hasfali stoman 
át CIC-t végez 12 / 5 

6 év (1-13 év) Átlagos nyomonkövetési idő 4 év (2-8 év) 

 
2. táblázat: A hólyagaugmentation és -substitution átesett betegek csoportosítása. 

 

A műtétet követően mind a 28 beteg 3-4 óránként, CIC-vel üríti ki a hólyagját. Kilenc 

beteg az eredeti urethran keresztül, 19 beteg pedig kontinens vesico-appendico-

cuteneo-, vagy vesico-uretero-cutaneostoman át végzi a CIC-t. Az átlagos nyomon kö-

vetési idő 6 év (1-13 év) volt a „V” csoportban. 

A „GY” csoport minden betege (7 leány és 10 fiú) meningomyelocele talaján ki-

alakult kis kapacitású, magasnyomású és/vagy csökkent compliance-ű húgyhólyag mi-

att szorult gyomor-segmentummal történő hólyagmegnagyobbító műtétre. Tizenegy 

betegben (6, 16 év alatti leányban és 5, 17 év alatti fiúban) a hossznövekedés befejező-

dése előtt történt a műtét. A 17 betegből nyolcban a műtét elvégzése előtt csökkent 

EKC értéket észleltünk. Tizenhét betegben az átlagos életkor a műtétkor 13 év (6-20 

év) volt. A műtétet követően mind a 17 beteg 3-4 óránként, CIC-vel üríti ki hólyagját. 

Tizenkét beteg az eredeti urethran keresztül, 5 beteg pedig kontinens vesico-appendico-
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cuteneo-stoman át katéterezi magát. A gyomor-segmentummal végzett hólyag-

megnagyobbítást követően a betegek tartós H2-blokkoló kezelésben részesültek, melyet 

12 betegben a nyomon követési idő végéig fenn kellett tartani. Az átlagos nyomon kö-

vetési idő ebben a csoportban 4 év (2-8 év) volt. 

Mind a „V”-, mind a „GY” csoport betegeiben hasonló protokoll szerint (3. táb-

lázat) történtek vizsgálatok a műtétek előtt, alatt és után. 

A VIZSGÁLATOK ÉS AZ ANYAGOK 
NYERÉSÉNEK IDŐPONTJAI VIZSGÁLATOK 

Műtét előtt 

• Ultrahang 
• MCU, natív has röntgen 
• DMSA vagy DTPA 
• Uromanometria 
• Labor- és vizelet-vizsgálat 
• Ca-anyagcsere vizsgálat, antropometria, 

csontosodási kor 
• Súly-, hossz-percentil görbe felvétele 

Műtét során 
• Szövettani mintavétel az eredeti húgyhólyag-

részből és a hólyagmegnagyobbításra felhasz-
nált tápcsatorna szakaszból (un. zéró minta), 
mintavétel a gyomorból Helicobacter pylori 
vizsgálatra* 

3 és 6 hónappal 
a műtét után 

• Ultrahang 
• MCU, natív has röntgen 
• Uromanometria 
• 24 órás vizelet pH monitorozás* 
• Labor- és vizelet-vizsgálat 
• Ca-anyagcsere vizsgálat, antropometria, 

csontosodási kor 
• Súly-, hossz-percentil görbe felvétele 

1 és 3 évvel 
a műtét után 

• Ultrahang 
• MCU, natív has röntgen 
• DMSA vagy DTPA 
• Uromanometria 
• 24 órás vizelet pH monitorozás* 
• Labor- és vizelet-vizsgálat 
• Ca-anyagcsere vizsgálat, antropometria, 

csontosodási kor 
• Súly-, hossz-percentil görbe felvétele 

A műtét utáni 
2. évben, majd a 
4. évtől évente 
folyamatosan 

• Ultrahang 
• MCU, natív has röntgen 
• DMSA vagy DTPA 
• Uromanometria 
• 24 órás vizelet pH monitorozás* 
• Labor- és vizelet-vizsgálat 
• Szövettani vizsgálat az eredeti húgyhólyag-

részből, az anastomosis vonalból és a hó-
lyagmegnagyobbításra felhasznált tápcsatorna 
szakaszból 

• Ca-anyagcsere vizsgálat, antropometria, 
csontosodási kor 

• Súly-, hossz-percentil görbe felvétele 

 
3. táblázat: A hólyagaugmentation és -substitution átesett betegek nyomon követési protokollja. 

(* csak gyomor-szegmentummal végzett hólyagpótlás esetén történt vizsgálat) 
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A vizsgálatok elvégzéséhez és értékeléséhez több diszciplína (patológia, klinikai 

kémia, radiológia, gasztroenterológia, gyermekgyógyászat, -nefrológia, -urológia) fo-

lyamatos és szoros együttműködésére volt szükség. 

 

a.) Szövettani vizsgálatok: 

 

A hólyagmegnagyobbító és -pótló műtét során szövettani mintavétel történt az 

eredeti húgyhólyagból és a megnagyobbításra vagy pótlásra szánt tápcsatorna szakasz-

ból (zéró minta). Gyomorral történt hólyagmegnagyobbítás esetén Helicobacter pylori 

vizsgálatot is végeztünk. Az ismételt szövettani minták nyerése – az operáció utáni má-

sodik évben, majd a 4. évtől évente – általános érzéstelenítésben (néhány 

meningomyeloceles betegnél éber állapotban), húgyhólyag-tükrözés (cystoscopia) so-

rán nyert biopsziával, hólyagkő kialakulása esetén a calculus eltávolítása céljából vég-

zett műtéti feltárás során történtek. A szövettani vizsgálatok elvégzéséhez szükséges 

anyagokat az anasztomózis vonalból (a saját hólyag és a hólyagmegnagyobbításra 

használt tápcsatorna-szakasz találkozásának vonala), valamint a megnagyobbításra fel-

használt vastagbél- vagy gyomorrészből és az eredeti hólyagból vettük. Hólyagpótlás 

esetén csak a pótlásra felhasznált vastagbélszakaszból történt szövettani mintavétel (7 

beteg). A minták szövettani feldolgozása és a metszetek (4 µm) festése hagyományos 

eljárásokkal – hematoxilin-eozin (HE) és PAS festés – valamint immunhisztokémiai 

módszerekkel történt. Indirekt immun-peroxidáz technika alkalmazását követően vizs-

gáltuk az epithelium proliferatív aktivitását (mib-1), az esetlegesen megjelenő CEA 

antigént, továbbá p53 tumor szuppresszor gén fehérjéjének expresszióját. A vércsoport 

specifikus antigének kimutatása lektin immunhisztokémiával történt (Bandeiraea 
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simplicifolia – B csop. /BSI-B4/, Helix pomatia – A csop., Ulex europeaus – O csop., 

1:5 hígításban; DAKO, Glostrup, Dánia).  

 

b.) Laboratóriumi vizsgálatok: 

 

Minden betegben részletes vér- és vizeletvizsgálatok történtek a műtét előtt, az 

operáció után 3, 6 és 12 hónappal, majd ezt követően évente. A vizeletben vizsgált pa-

raméterek 24 órás gyűjtött vizeletből kerültek meghatározásra. A vizsgált vér- és vize-

letparamétereket a 4. táblázat mutatja be. 

 

VIZSGÁLT PARAMÉTEREK 
Vér Vizelet 

   1.                 se Na  17.                u Na 

   2.                 se K  18.                u K 

   3.                 se Cl  19.                u Cl 

   4.                 se Ca  20.                u Ca 

   5.                 se Mg  21.                u Mg 

   6.                 se P  22.                u P 
   7.               se kreat  23.              u kreat 
   8.               se ALP  24.               u pH 

   9.               se PTH 

 10.           se gastrin* 

 11.              se gluc 
 12.               vér pH 

 13.                BE 

 14.               pCO2 

 15.             actHCO3
- 

 

 16.              stHCO3
- 

 
4. táblázat: A betegekben vizsgált vér és vizelet paraméterek. (* csak gyomor-

szegmentummal végzett hólyagpótlás esetén történt vizsgálat) 
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Az EKC értékét a következő képlet alapján határoztuk meg: EKC = ((u kreat x 

perc diuresis) / (se kreat)) / (1,73 / testfelszín). Calciuriat – definíció szerint – akkor 

állapítottunk meg, ha az u Ca és u kreat hányadosa (mindkettő mmol/l-ben kifejezve) 

nagyobb volt mint 0.6 (46). 

Összesen 35 betegben (13 lány és 22 fiú) a műtét a hossznövekedés befejeződé-

se előtt történt. Ezekben a gyermekekben a növekedési görbét (hossz-percentil) folya-

matosan regisztráltuk (47,48). 

A laborvizsgálatok és a hossznövekedés eredményeinek statisztikai (előjel-

próba, t-próba, Wilcoxon-teszt, Pearson-féle korrelációs analízis) analízisében a p<0.05 

értéket tekintettünk szignifikáns változásoknak. 

 

B. ÁLLATKÍSÉRLETEK 

 

 A gyomor-szegmentummal végzett húgyhólyag-megnagyobbítás állatkísérletes 

modelljének kidolgozását a PTE ÁOK Etikai Bizottságának engedélyét követően har-

minckilenc fiatal, intakt veseműködésű nyúlban (3 hó, testsúly 2-2,7 kg) végeztük el 

(49). 

A teljes vastagságú gyomor-szegment felhasználásával történt húgyhólyag 

augmentatiot megelőzően az állatok táplálását egy napra felfüggesztettük, folyadékot 

szükség szerint fogyaszthattak. A nyulak a műtét előtt közvetlenül, egyszeri adagban 

intramuscularis (500.000 NE) Penicillint kaptak. Az állatokat az altatás alatt subcutan 

25 ml/ttskg/óra fiziológiás sóoldattal „infundáltuk”. Az anaesthesiat 50 mg/ttskg 

Ketamin és 0,025 mg Fentanyl i.m. adásával értük el. A toxikus mellékhatásokkal bíró 

narkotikumok mennyiségének csökkentése érdekében a műtéti metszésvonalat 1%-os 

Lidocainnal infiltráltuk. A gyomor és a hólyag feltárását biztosító hosszú median 
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laparotomiat követően, a gyomor corpusából egy kb. 4x4 cm-es rombusz alakú gyo-

mor-szegmentumot izoláltunk, melynek vérellátását az a. gastroepiploica sinistra bizto-

sította. A gyomordefektus két rétegben történő zárását (2/0 Chromcutgut) követően 

került sor a gyomor-segmentum hólyaghoz történő levitelére a mesosigmán keresztül. 

A húgyhólyag proximalis 1/3-át eltávolítottuk és a hólyagba a húgycsövön keresztül 

katétert vezettünk. Végezetül a hólyag és a gyomor-szegmentum közötti anastomosist 

készítettük el egyrétegű tovafutó varratsorral (6/0 Vicryl). A műtétet követően az álla-

tok néhány óra múlva folyadékot, majd 48 óra múlva normál tápot fogyaszthattak. A 

transurethralis katétert a műtétet követő 5. napon távolítottuk el. 

A műtét során a gyomorból és húgyhólyagból szövettani mintavétel történt (zéró 

minta). A túlélő állatokból a műtét után 3 hónappal (26 állat), 6 hónappal (19 állat) va-

lamint a nyomon követési idő végén 12 hónappal (13 állat), ismételt szövettani minta-

vétel történt a megnagyobbított hólyagból, mely minta az eredeti hólyagrészt, az 

anasztomózist, valamint a hólyagmegnagyobbításra használt gyomor-szegmentumot 

egyaránt tartalmazta. A szövettani mintákat altatásban (i.m. Ketamin és Fentanyl), rö-

vid alsó median laparotomiás behatolásból nyertük. A hisztológiai mintákat 

hematoxilin-eozin és PAS festés után két független patológus értékelte. A human vizs-

gálatokhoz hasonlóan, indirekt immun-peroxidáz technika alkalmazását követően fi-

gyeltük az epithelium proliferatív aktivitását (mib-1), a CEA antigént, továbbá p53 tu-

mor szuppresszor gén fehérjéjének expresszióját. Mivel az állatok egy részét a 12 hó-

napos nyomon követés során elvesztettük (döntően mechanikus ileus miatt) csak azon 

13 állat szövettani eredményeit értékeltük, melyekben a műtétkor és a hólyagmegna-

gyobbítást követően (3, 6, és 12 hónap) után nyert minták rendelkezésre álltak (önkont-

rollos-vizsgálat). 
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IV. EREDMÉNYEK 
 
 
A. HUMAN VIZSGÁLATOK 

a.) Szövettani vizsgálatok 

1. Vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítás és -pótlás - „V” csoport 

 
A vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítás és -pótlást követően megfigyelt 

szövettani elváltozásokat az 5. táblázat mutatja be. 

Szövettani eredmények Beteg 
N° 

Nyomonköve-
tési idő (év) Urothelium Anasztomózis Vastagbél nyálkahártya 

1. 13 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

2. 13 basalis dysplasia 
(6. ábra) squamosus metaplasia dysplasia 

(7. ábra) 

3. 12 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

4. 10 megtartott, hegesedés megtartott, hegesedés megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

5. 10 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás megtartott megtartott 

6. 10 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

7. 9 squamosus metaplasia 
(4. és 5. ábra) 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás (3. ábra) 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

8. 9 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

9. 9 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

10. 9 Hólyagpótláson átesett beteg Paneth-sejtes metaplasia 

11. 8 Hólyagpótláson átesett beteg megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

12. 8 megtartott, kifejezett 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

13. 7 Hólyagpótláson átesett beteg megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

14. 7 Hólyagpótláson átesett beteg megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

15. 7 Megtartott megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

16. 6 Hólyagpótláson átesett beteg megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

17. 4 Hólyagpótláson átesett beteg megtartott 

18. 4 Megtartott megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

19. 4 Hólyagpótláson átesett beteg megtartott 

20. 4 Ép megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

21. 2 Megtartott megtartott megtartott 

22. 2 Megtartott megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

23. 2 Megtartott megtartott megtartott 
24. 2 Megtartott megtartott megtartott 
25. 2 Megtartott megtartott megtartott 
26. 1 
27. 1 
28. 1 

Ismételt szövettani vizsgálat még nem történt 

 
5. táblázat: Vastagbéllel végzett hólyagaugmentatiot és -substitutiot követő szövettani elváltozások. 
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 A vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítás és -pótlás során vett szövettani 

minták (zéró minták) mindenütt megtartott szövettani szerkezetet mutattak. 

A nyomonkövetési idő során hat betegben (21%) – sem az eredeti hólyag nyál-

kahártyáján, sem az anasztomózis vonalban és/vagy a vizelettel legfeljebb 2-4 éve 

érintkező vastagbél nyálkahártyáján – semmilyen szövettani elváltozást nem találtunk. 

Enyhe és mérsékelt gyulladásos jeleket mutató uroepitheliumot 6, anasztomózist 11, 

vastagbél mucosat 16 betegben figyeltünk meg. Kifejezett krónikus gyulladásos jeleket 

egy beteg eredeti hólyagrészében lehetett megfigyelni a hólyagmegnagyobbító műtét 

után 8 évvel. A subepithelialisan észlelt gyulladásos jeleket – aktív proliferációt – 2 

betegben p53 pozitivitás is kísérte (3. ábra). 

 

 

3. ábra: Vastagbéllel végzett hólyagaugmentatio után 9 évvel az eredeti hólyag-
rész nyálkahártyáján aktív proliferatio látható. (p53, 250x) 

 
 

Metaplasias jeleket mutató urotheliumot a műtét után 9 évvel 1 betegben észlel-

tünk (4. ábra). Ugyanezen betegben az urotheliumon észlelt metaplasias elváltozásokat 

aberráns glikoprotein megjelenése kísérte: az A vércsoportú beteg eredeti hólyagnyál-

kahártyáján B vércsoportú glikoprotein jelent meg, melyet a BSI-B4 pozitivitás jelzett 

(5. ábra). 
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Anastomosis

Metaplasia 

 

4. ábra: Vastagbéllel végzett hólyagaugmentatio után 9 évvel az eredeti hólyagrész 
nyálkahártyáján squamosus metaplasia látható. (CEA, 100x) 

 

 

Anastomosis

Abnormális 
sejtfelszíni 
glikoprotein 

 

5. ábra: Vastagbéllel végzett hólyagaugmentatio után 9 évvel az eredeti hó-
lyagrész nyálkahártyáján rendellenes (B vércsoportú) glikoprotein je-
lent meg az A vércsoportú betegben. (BSI-B4, 100x) 

 
 
Az anasztomózis vonalában és a vastagbél nyálkahártyán 1-1 betegben figyeltünk meg 

metaplasiat a hólyagmegnagyobbító műtét után 9, illetve 13 évvel. Dysplasia, pre-

malignus elváltozás megjelenését 1 beteg eredeti hólyagjának nyálkahártyáján talál-
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tunk, valamint a vastagbél mucosajaban 13 évvel a hólyagmegnagyobbító műtét után 

(6. és 7. ábra). 

 

 

 

6. ábra: Vastagbéllel végzett hólyagaugmentatio után 13 évvel megfigyelt 
dysplasias colon mucosa. (mib-1, 250x) 

 

 

7. ábra: Vastagbéllel végzett hólyagaugmentatio után 13 évvel megfi-
gyelt dysplasias urothelium. (CEA, 250x) 
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2. Gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítás - „GY” csoport 

 
Gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítást követően megfigyelt 

szövettani elváltozásokat a 6. táblázat mutatja be. 

 

Szövettani eredmények Beteg 
N° 

Nyomon-
követési idő 

(év) Urothelium Anasztomózis Gyomornyálkahártya 

1. 8 megtartott megtartott megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

2. 7 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

squamosus metaplasia fibrózis, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

3. 6 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

vastagbél típusú metaplasia 

4. 6 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás, ödéma 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott 

5. 5 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, atrófia jelei 

6. 5 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

fibrózis, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, atrófia jelei 

7. 4 megtartott fibrózis, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

8. 4 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott megtartott 

9. 4 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás (8. ábra) 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

10. 4 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott 

11. 4 megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

megtartott 

12. 4 megtartott, kifejezett 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, enyhe 
krónikus gyulladás 

13. 4 megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott, mérsékelt 
krónikus gyulladás 

megtartott 

14. 2 megtartott megtartott megtartott 
15. 2 megtartott megtartott megtartott 
16. 2 megtartott megtartott megtartott 
17. 2 megtartott megtartott megtartott 

 
6. táblázat: Gyomor-szegmentummal végzett hólyagaugmentatiot követő szövettani elváltozások. 

 

Gyomor-szegmentummal történő hólyagmegnagyobbítás során vett szövettani 

minták (zéró minták) mindenütt megtartott szövettani szerkezetet mutattak. 

Nyomonkövetés során négy betegben (23%) szövettani elváltozást sem az ere-

deti hólyag nyálkahártyáján, sem az anasztomózis vonalban és/vagy a vizelettel érint-

kező gyomor-szegmentum nyálkahártyáján nem lehetett megfigyelni. Enyhe és mérsé-

kelt gyulladás jeleit mutató uroepitheliumot illetve anasztomózist 10-10 esetben észlel-

tünk. Ugyanakkor enyhe és mérsékelt gyulladásos jeleket mutató gyomor mucosat 5 
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betegben figyeltünk meg. Kifejezett krónikus gyulladásos jeleket egy beteg eredeti hó-

lyagrészében lehetett megfigyelni a gyomor-szegmentummal végzett hólyagmegna-

gyobbító műtét után 4 évvel. Ebben a betegben észlelt subepithelialis gyulladásos jele-

ket, az aktív proliferációt, erős mib-1 pozitivitás kísérte, de ez csak a basalis rétegre 

korlátozódott (8. ábra). 

 

 

8. ábra: Aktív proliferáció jelei a gyomor-szegmentummal végzett hólyagaug-
mentatiot követően 4 évvel az urotheliumon. (mib-1, 250x) 

 

A vércsoport specifikus antigének (lektin hisztokémia) minden betegben normá-

lis, a perifériás vérrel megegyező eredményt adtak. Dysplasia kialakulását ebben a cso-

portban nem észleltük. Helicobacter pylori pozitivitást egy mintában sem találtunk. 

 

b.) Laboratóriumi vizsgálatok 

1. Vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítás és -pótlás - „V” csoport  

 

A vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítást és -pótlást követően megfigyelt 

vér- és vizeletparaméter eltéréseket a 7. táblázat mutatja. 
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Az operáció után a se Na (p=0.03), a se Ca (p=0.001), a se ALP (p=0,002), a se 

gluc (p=0.021) és a pCO2 (p=0.045) értékek változtak szignifikánsan a műtét előtti 

értékekhez képest.  

„V” csoport (n=28) Nyomonkövetett 
paraméter műtét előtt a nyomonkövetés során 

se Na (mmol/l) 139.95 +/- 1.8 138 +/- 2 
p=0.03 

se K (mmol/l) 3.88 ↑ NS 
se Cl (mmol/l) 99.4 ↑ NS 

se Ca (mmol/l) 2.42 +/- 0.15 2.26 +/- 0.19 
p=0.001 

se Mg (mmol/l) 0.75 ↑ NS 
se P (mmol/l) 1.44 ↑ NS 

se kreat (mmol/l) 60.13 = 

se ALP (IU/l) 259 +/- 230 374 +/- 214.5 
p=0.002 

se PTH (ng/l) 36.5 ↓ NS 

se gluc (mmol/l) 4.83 +/- 1.37 5.53 +/- 1.35 
p=0.021 

pH 7.36 +/- 0.07 7.35 +/- 0.05 
p=0.061 ↓ NS 

BE -2.4 = 

pCO2 (mmHg) 41 +/- 6.5 42.35 +/- 3.7 
p=0.045 

actHCO3
- (mmol/l) 23.3 ↓ NS 

stHCO3
- (mmol/l) 22.2 ↓ NS 

Szérum
 

u Na (mmol/l) 70 ↑ NS 
u K (mmol/l) 21.1 ↓ NS 
u Cl (mmol/l) 82.2 ↓ NS 
u Ca (mmol/l) 1.6 ↑ NS 
u Mg (mmol/l) 4.7 ↓ NS 
u P (mmol/l) 13.1 ↑ NS 

u kreat (mmol/l) 4912 ↑ NS 

Vizelet 

u pH 6.3 ↑ NS 

 
7. táblázat: Vér- és vizeletparaméterek eltérések a vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítást és -pótlást 

követően. (↑ NS - az érték növekedett, de nem szignifikánsan; ↓ NS - az érték csökkent, de nem 
szignifikánsan; = - az érték nem változott) 

 

A vizsgált paraméterek közül csak a se Ca szintjében volt a műtét után eltelt idő-

vel szignifikáns összefüggést – csökkenő tendenciát – mutató változás, melyet a 9. ábra 

mutat. A többi vér- és vizeletparaméterben szignifikáns változás a műtéteket követően 

nem volt megfigyelhető. A vér pH-ja csökkent a műtéteket követően, de ez a változás 

csak mérsékelt szignifikanciát (p=0.061) mutatott. A nyomonkövetés során 14 betegben 

(50%) hyponatraemia, 1 betegben (3%) hypernatraemia jelentkezett. Súlyos 
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metabolikus acidózis (pH<7.25, BE<-10) hyperchloraemiaval vagy anélkül 12 betegben 

(42%) legalább egy alkalommal volt észlelhető. 

 

 

9. ábra: Se Ca szint alakulása a vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítást és -pótlást követően. A műté-
tet követő első négy évben a se Ca szint szignifikáns csökkenést mutat. 

 

A „V” csoport azon 24 betegében, 

akikben a húgyhólyag vastagbéllel való 

megnagyobbítása vagy pótlása a hossz-

növekedés befejeződése előtt történt, 

szignifikáns (p=0.002, p=0.02) hossz-

növekedésbeli elmaradást lehetett ész-

lelni, de csak a műtétet követő első két 

évben. A 10. ábra egy ilyen beteg 

hossznövekedésének alakulását mutatja.  

10. ábra: Hét éves életkorban vastagbéllel történő 
hólyagmegnagyobbításon átesett beteg növeke-
désbeli elmaradása (nyíl) a műtét utáni első két 
évben. 

A se Ca változása az idő függvényében
/ N o  28, "V" csoport/
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előtt
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p=0.134
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N ˙=28 N ˙=28 N ˙=25 N ˙=22 N ˙=20

N ˙= 18 N ˙= 16 N ˙= 15 N ˙= 12
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2. Gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítás - „GY” csoport 

 

Gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítást követően megfigyelt 

vér- és vizeletparaméter eltéréseket a 8. táblázatban foglaltam össze. 

 

„GY” csoport (n=17) Nyomonkövetett 
paraméter műtét előtt a nyomonkövetés során 

se Na (mmol/l) 140.5 +/- 1.5 138.8 +/- 0.8 
p=0.001 

se K (mmol/l) 3.84 ↓ NS 

se Cl (mmol/l) 100.16 +/- 1.66 98.7 +/- 1.13 
p=0.009 

se Ca (mmol/l) 2.28 +/- 0.05 2.15 +/- 0.04 
p=0.031 

se Mg (mmol/l) 0.82 ↓ NS 

se P (mmol/l) 1.31 +/- 0.13 1.23 +/- 0.16 
p=0.036 

se kreat (mmol/l) 70.55 ↑ NS 

se ALP (IU/l) 188 +/- 93 283 +/- 152 
p=0.036 

se PTH (ng/l) 32.5 ↓ NS 
se gastrin (microU/ml) 62 ↑ NS 

se gluc (mmol/l) 4.93 ↑ NS 
pH 7.34 ↑ NS 

BE -2.54 +/- 2.93 -0.95 +/- 1.8 
p=0.01 

pCO2 (mmHg) 42.7 ↑ NS 
actHCO3

- (mmol/l) 23.8 ↑ NS 

Szérum
 

stHCO3
- (mmol/l) 22.1 ↑ NS 

u Na (mmol/l) 85.5 ↑ NS 
u K (mmol/l) 21 ↑ NS 
u Cl (mmol/l) 106.2 ↑ NS 
u Ca (mmol/l) 1.6 ↑ NS 
u Mg (mmol/l) 4.6 ↓ NS 
u P (mmol/l) 13.9 = 

u kreat (mmol/l) 2675 ↓ NS 

Vizelet 

u pH 6.3 ↓ NS 

 
8. táblázat: Vér- és vizeletparaméterek eltérések gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítást 

követően. (↑ NS - az érték növekedett, de nem szignifikánsan; ↓ NS - az érték csökkent, de nem 
szignifikánsan; = - az érték nem változott) 

 
Az operáció után a se Na (p=0.001), a se Cl (p=0.009), a se Ca (p=0.031), a se P 

(p=0.036), a se ALP (p=0.031) és a BE (p=0.01) értékek változtak szignifikáns mérték-

ben a műtét előtt mért értékekhez képest. 
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A vizsgált paraméterek közül a se Ca, a se ALP és a se parathormon értékei mu-

tattak a műtét után eltelt idővel szignifikáns összefüggést, csökkenő vagy emelkedő 

tendenciát (10., 11. és 12. ábra). A többi vér- és vizeletparaméterben szignifikáns válto-

zás a műtéteket követően nem volt megfigyelhető. A nyomonkövetés során 4 csökkent 

vesefunkciójú betegben (23%) calciuria alakult ki, mely azonban hólyagkő képződéssel 

nem járt. A nyomonkövetés során 3 betegben (18%) hypergastrinaemia (se gastrin > 

115 microU/ml) volt észlelhető. Azon 8 beteg közül, akikben a műtét előtt csökkent 

vesefunkciós értéket találtunk, további vesefunkció-romlást csak 1 betegben észleltünk. 

Ezen beteg 4 évvel a gastrocystoplasticat követően vese-transzplantáción esett át. 

A „GY” csoport azon 11 betegében, akikben a húgyhólyag gyomor-

szegmentummal történő megnagyobbítása hossznövekedés befejeződése előtt történt, 

szignifikáns hossz-növekedésbeli változást – elmaradást – nem lehetett észlelni a 

nyomonkövetési idő alatt. 

A se Ca változása az idő függvényében  
/N o  17, "GY" csoport/
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p=0,01
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p=0,655
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N˙=13
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10. ábra: Se Ca szint alakulása a gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítást követően. A 

műtétet követő harmadik hónapban, valamint az első és negyedik évben a se Ca szint szignifi-
kánsan csökkent. 
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A se ALP változása az idő függvényében  
/N o  17, "GY" csoport/
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11. ábra: Se ALP szint alakulása a gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítás után. A műté-

tet követő első két évben a se ALP szint szignifikáns emelkedést mutat. 
 
 
 

A se PTH változása az idő függvényében 
/N o  17, "GY" csoport/
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12. ábra: Se PTH szint alakulása a gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítás után. A műté-

tet követő első évben a se PTH szint szignifikáns emelkedést mutat. 
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B. ÁLLATKÍSÉRLETEK 

 

Nyulakban teljes falvastagságú gyomor-szegmentummal végzett húgyhólyag-

megnagyobbítást követően megfigyelt szövettani elváltozásokat a 9. és 10. táblázat 

részletezi. 

 
Urothelium 

Állat N° 
Zéró minta A műtét után 3, 6 és 12 hónappal 

1. Megtartott megtartott, ödémás hólyag nyálkahártya 
2. Megtartott megtartott, submucosalis hegesedés 
3. Megtartott megtartott, submucosalis hegesedés 
4. Megtartott megtartott, ödémás hólyag nyálkahártya 
5. Megtartott megtartott, ödémás hólyag nyálkahártya 
6. Megtartott megtartott, ödémás hólyag nyálkahártya 
7. Megtartott megtartott, submucosalis hegesedés 
8. Megtartott squamosus metaplasia 
9. Megtartott megtartott, submucosalis hegesedés 
10. Megtartott squamosus metaplasia 
11. Megtartott megtartott, ödémás hólyag nyálkahártya (13. ábra) 
12. Megtartott megtartott, ödémás hólyag nyálkahártya 
13. Megtartott squamosus metaplasia 

 
9. táblázat: Az uroepithelium szövettani elváltozásai nyulakban gyomor-szegmentummal végzett hólyag-

augmentatiot követően 3, 6 és 12 hónappal. 
 
 
 

Gyomornyálkahártya Állat N° 
Zéró minta A műtét után 3 hónappal A műtét után 6 és 12 hónappal 

1. megtartott gastritis catarrhalis gastritis catarrhalis 
2. megtartott gastritis catarrhalis gastritis catarrhalis 
3. megtartott megtartott gastritis catarrhalis 
4. megtartott gastritis catarrhalis (14. ábra) nyálkahártya atrófia 
5. megtartott megtartott gastritis catarrhalis 
6. megtartott gastritis catarrhalis gastritis catarrhalis 
7. megtartott parietalis sejt hyperplasia nyálkahártya atrófia 
8. megtartott parietalis sejt hyperplasia vastagbél típusú metaplasia (15. ábra) 
9. megtartott megtartott gastritis catarrhalis 

10. megtartott parietalis sejt hyperplasia nyálkahártya atrófia 
11. megtartott gastritis catarrhalis nyálkahártya atrófia (13. ábra) 
12. megtartott megtartott gastritis catarrhalis 
13. megtartott parietalis sejt hyperplasia vastagbél típusú metaplasia 

 
10. táblázat: A gyomornyálkahártya szövettani elváltozásai nyulakban gyomor-szegmentummal végzett 

hólyagaugmentatiot követően 3, 6 és 12 hónappal. 
 

A húgyhólyag nagyobbításakor vett minták (zéró minták) a nyulakra jellemző 

normális hisztológiai képet mutattak. 
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Az eredeti hólyag nyálkahártyáján 3 hónap után 6 állatban ödéma, 4-ben 

submucosalis fibrózis, 3-ban laphám metaplasia volt megfigyelhető. Az urothelium 

vizsgálata a műtét után 6 és 12 hónappal minden állatban ugyanezt az eredményt hozta: 

a szövettani kép 3 hónap után már nem változott tovább a nyomonkövetési idő végéig. 

A nyomonkövetési idő végén – 12 hónappal a gyomor-szegmentummal végzett hólyag-

megnagyobbítást követően – észlelt uroepithelialis hámot a 13. ábra mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. ábra: 12 hónappal a gyomor-szegmentummal végzett hólyagaugmentatiot köve-
tően észlelt anasztomózis vonal szövettani képe. A nyulakra jellemző nor-
mális uroepithelium mellett atrófiás gyomornyálkahártya látható. Az 
urothelium az anasztomózis vonalán „túlnő” (inzertben). (HE, 200x) 

 

 

A gyomornyálkahártyáján 3 hónap múlva 4 állatban nem volt eltérés, parietalis-

sejt hyperplasiat 4 állatban, catarrhalis gastritist 5 állatban (14. ábra) figyeltünk meg. 

Hat hónap után catarrhalis gastritis 7, gyomornyálkahártya atrófia 4, colon-típusú 

metaplasia 2 állatban (15. ábra) volt észlelhető. A nyomonkövetési idő (12 hó) befejez-

tével a hatodik hónapban észlelt szövettani kép volt látható. 
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14. ábra: Catarrhalis gastritis szövettani képe nyulakban 3 hónappal a gyomor-
szegmentummal végzett hólyagaugmentatiot követően. A megnövekedett 
mucin szekréciót a PAS festés demonstrálja (inzert). A submucosaban el-
helyezkedő lymphocytak krónikus gyulladásra utalnak. (PAS, 200x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ábra: Hólyagpótlásra használt 12 hónapig vizelettel érintkező gyomor-
szegmentum felszínén vastagbél típusú metaplasia szövettani képe figyel-
hető meg nyulakban. Az inzertben metaplasztikus kripták láthatók, a 
gyomornyálkahártya atrófiás. (HE, 250x) 

 

Tizenkét hónapos nyomonkövetés során vett szövettani mintákban dysplasiat, 

malignitásra utaló jeleket nem észleltünk. A nyulakban végzett gastrocystoplasticat 

követően immunhisztokémiai módszerekkel történt festésekkel kórosat nem találtunk, a 

gyomor és a hólyag mucosa mindenütt megtartott maradt. 
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V. MEGBESZÉLÉS 
 
 

Az értekezés eredményeinek megbeszélését az EREDMÉNYEK fejezet a koráb-

ban követett tagolása alapján kívánom tárgyalni. 

 

A. HUMAN VIZSGÁLATOK 

 

a.) Szövettani vizsgálatok 

 

Régi megfigyelés, hogy az uréterek vastagbélbe történő beültetése 

(ureterosigmoideostomia) után megközelítőleg 10 évvel a vizeletelvezető rendszer és a 

vastagbél találkozási pontjában carcinoma alakulhat ki, melynek incidenciáját 5-13%-ra 

becsülik (40,44,45). Ez négyszázszor-hétezerszer magasabb előfordulást jelent a normál 

populációban megfigyelhető vastagbél carcinoma előfordulásához képest. Húgyhólyag-

megnagyobbítást vagy -pótlást követően fellépő és azzal oki kapcsolatba hozható rossz-

indulatú daganatok (uroepithelialis carcinoma, adenocarcinoma) kialakulásáról ez idáig 

alig több mint 20 esetről számolt be a nemzetközi irodalom (40,41,42,43,44,45). Ezeket 

a tumorokat döntő részben hólyagpótláson átesett felnőttekben a műtétek után 15-25 

évvel észlelték. A megfigyelések alapján vékonybél felhasználása nagyobb kockázatot 

jelent a tumor képződés szempontjából, mint a tápcsatorna egyéb szakaszaival végzett 

hólyagmegnagyobbítás vagy -pótlás (4,5). Fontos kiemelni, hogy malignus daganat 

kialakulásával, gyomorral végzett húgyhólyag-megnagyobbítást követően csak állatkí-

sérletes közleményekben találkozhatunk (50,51), emberben hasonló megfigyelésről 

idáig még nem jelent meg közlés. 

A tumorok kialakulásának pathomechanizmusáról számos elképzelés született. 

A ma leginkább elfogadott elmélet szerint a vizeletelvezető rendszer (vizelet) és a táp-
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csatorna (széklet) találkozása önmagában olyan ún. iniciáló – a tumor képződést előse-

gítő – anyagok kialakulásának veszélyét rejti magában, mely a DNS irreverzibilis káro-

sodását okozza és carcinogenesist indukál. A székletben és a hólyag-megnagyobbításon 

vagy -pótláson átesett önkatéterező betegek vizeletében lévő Gram negatív baktériumok 

(E. coli, Proteus, Klebshiella, Pseudomonas) a nirátot nitritté, a nitritet N-nitrózaminná 

képesek alakítani (N-nitosation), mely jól ismert carcinogén anyag (40,52,53). A fo-

lyamat exogén komponensei a Gram negatív baktériumok, míg az endogén összetevők 

a környezeti pH, a nitrát- és amin koncentráció, a gyulladásos sejtek által termelt kü-

lönböző növekedési faktorok (pl. transforming growth factor-beta (TGF β) és epidermal 

growth factor (EGF)), valamint a behatás ideje (52,53,54,55,56,57,58). A nitrózaminok 

kialakulását különböző anyagok, például az aszkorbinsav és az ornitin dekarboxiláz 

enzim gátlói (pl. alfa-difluoro-metil-ornitin) képesek gátolni (54). 

Betegeinkben rövid- és középtávon megfigyelt szövettani elváltozások alapján a 

carcinogenesishez gyermekekben 7-10 évnél minden bizonnyal hosszabb idő szüksé-

ges. A tápcsatorna valamely szakaszával megnagyobbított vagy pótolt húgyhólyagban a 

tumorok kialakulásának valószínűsége jóval kisebb gyermekekben, mint az 

ureterosigmoideostomiak után megfigyelt adenocarcinomak incidenciája felnőttekben. 

Az eltérés egyik lehetséges oka az lehet, hogy míg az ureterosigmoideostomiak után a 

vizelet hosszabb ideig érintkezik a széklettel (a vizelet a vastagbélben pang), addig a 

hólyagmegnagyobbítást és -pótlást követően a vizelet 3-4 óránként katéterezéssel (CIC) 

ürül ki a megnagyobbított (pótolt) húgyhólyagból, így a behatás ideje nagymértékben 

lerövidül. 

A megnagyobbított (pótolt) húgyhólyagokban talált kisebb-nagyobb mértékű 

krónikus gyulladás, az inflammatios sejtek által termelt mediátor anyagok felszabadulá-

sa, hosszútávon olyan folyamatos proliferációs szignált jelenthet a nyálkahártya számá-
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ra, mely miatt később metaplasia, dysplasia alakul ki. Ez a folyamat a szövettani ered-

mények alapján jól nyomon követhető. A leghosszabb utánkövettéssel vizsgált bete-

günkben, a vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítást követően 13 évvel észlelt 

dysplasia már pre-malignus szövettani elváltozásnak tekinthető és szoros 

nyomonkövetést (évente megismételt szövettani mintavételek) igényel. A szövettani 

eredmények alapján a műtétet követő első 5-6 évben, a megnagyobbított vagy -pótolt 

húgyhólyagból történő szövettani mintavétel elhagyható, de ezt követően kétévente, a 

műtétet követő tizedik évtől pedig már évente javasolt (59). 

A hólyagmegnagyobbítás után megfigyelt szövettani eredmények lényegében 

nem különböztek a hólyagpótlást követően megfigyelt szövettani eredményektől. Ez azt 

jelenheti, hogy a vastagbél által termelt mucin lényegében indifferens hatású az 

uroepithelialis hámra. Ugyanakkor a vastagbél nyálkahártyáján megfigyelt szövettani 

elváltozásokért a vizelet komponenseivel (baktériumok, metabolitok) való tartós kon-

tamináció tehető felelőssé mind a hólyagmegnagyobbítása, mind a húgyhólyag pótlása 

esetében. 

A különböző szövettani vizsgálómódszerek (festési eljárások) közül elégséges-

nek látszik a hagyományos (hematoxillin-eozin és PAS) technikák alkalmazása. A ta-

nulmányban ismertetett egyéb immunhisztokémiai módszereket csak akkor célszerű 

alkalmazni, ha a hagyományos festési eljárásokkal a rendszeresen vett szövettani min-

tákban kifejezett gyulladásos jeleket – metaplasiat vagy dysplasiat – észlelünk. Az 

immunhisztokémiai eljárások egyedüli alkalmazásával gyakran hamisan pozitív ered-

ményhez juthatunk a szinte mindig megfigyelhető gyulladásos jelenségek miatt. Ez 

különösen érvényes lehet a p53 és mib-1 kimutatására. A p53 „gyenge” jelenléte ese-

tén, annak megerősítésére molekuláris patológiai vizsgálatot célszerű végezni. A sejtek 

felszínén megjelenő aberráns (perifériás vérben jelen lévő saját vércsoporttól eltérő) 
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glikoproteinek – A, B, 0 vércsoport antigének – sem jelentenek teljesen specifikus szö-

vettani elváltozást, mivel azok más tumorok, gyulladásos folyamatok mellett is megta-

lálhatók. 

A ma ismert szövettani vizsgálómódszerek sajnos még nem nyújtanak olyan le-

hetőséget, hogy a malignus transzformációt – pre-malignus elváltozásokat – már a korai 

stádiumában ki lehessen mutatni. A vastagbéllel végzett hólyagmegnagyobbítást és -

pótlást követően a muc-2 gén termékeinek (RNS és fehérje) molekuláris biológiai mód-

szerekkel történő kimutatása új kórismézési módszer lehet. A muc-2 gén termékei a 

vastagbél tumorok korai stádiumának pathognomikus jelei (60). 

 

b.) Laboratóriumi vizsgálatok 

 
1. Vastagbéllel történt hólyagmegnagyobbítás és -pótlás - „V” csoport 

 

A betegeinkben az értekezés bevezetőjében ismertetett és számos tanulmányban 

közölt metabolikus szövődményektől (4,5,22,23,24) bizonyos mértékben eltérő ered-

ményeket figyeltünk meg. A műtétet követően észlelt se Na szint csökkenés csak ma-

tematikailag tekinthető szignifikáns eltérésnek, mely klinikailag semmiképpen sem 

jelent jellegzetes változást. Ez vonatkozik a se glükóz és a vér pH eseteiben észlelt vál-

tozásokra is, mely utóbbi még matematikailag is csak „gyenge” szignifikáns változás-

nak bizonyult. Hypokalaemiara, hyperchloraemiara utaló tendenciát, melyek szintén a 

műtétek várható szövődményei lehetnek (4,24), betegeinkben nem lehetett megfigyelni. 

Az értekezés alapján a vastagbéllel történő hólyagmegnagyobbítás és -pótlás esetén 

lényeges elektrolit eltérés nem várható, de a betegek jelentős részében észlelt hypo- és 

hypernatraemia, valamint a súlyos metabolikus acidózis incidenciája nem hagyható 

figyelmen kívül. Míg a hyponatraemia kizárólag közvetlenül a műtétet követően jelent-
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kezett és így magával a (nagy) műtéti megterheléssel, ionvesztéssel hozható összefüg-

gésbe, addig a metabolikus acidózis évekkel a műtét utáni előfordulása már a vastagbél-

lel történő hólyagmegnagyobbítás és -pótlás által létrehozott krónikus, metabolikus 

szövődménynek tekinthető. 

Értekezésem fontos és részben új megfigyelése a vastagbéllel történő hólyag-

megnagyobbítást és -pótlást követő se Ca és se ALP értékek szignifikáns eltérései, me-

lyek a betegek csontanyagcsere megváltozására utalnak. A betegeink krónikus 

metabolikus acidózisa, mely ugyan nem szignifikáns mértékben, de jelen volt a vastag-

béllel történő hólyagmegnagyobbítást és -pótlást követően, magyarázhatja a se Ca 

szintnek a műtétet követő első négy évben észlelt csökkenő tendenciáját. A vizelettel 

történő fokozott kalcium-vesztés, mint oki tényező, az eredmények alapján elvethető. A 

kalcium anyagcsere megváltozását a metabolikus acidózis indukálhatja, mely az 

osteoblastok és az osteoclastok metabolikus aktivitását, a csontrendszer anyagcseréjét 

fokozza. Az emelkedett osteoclast aktivitásnak egyértelmű jele a se ALP szint meg-

emelkedése, mely különösen akkor szembetűnő, ha figyelembe vesszük, hogy a se ALP 

normálértéke az életkor előre haladásával csökken. A betegek hossznövekedésében 

megfigyelt változás is ezt a feltételezést támogatja, de csak a műtétet követő első két 

évben. 

Az a megfigyelésünk, hogy metabolikus szövődmények a műtétet követő első 

néhány évben gyakoribbak, majd később már ritkábban jelentkeznek, illetve, hogy a 

hossznövekedés csak a műtétet követő első néhány évben marad el a várható értéktől, 

metabolikus adaptációs mechanizmus(oka)t tételez fel. Ezt a megnagyobbított (pótolt) 

húgyhólyagok szövettani eltérései is alátámasztják. A hólyag megnagyobbítására vagy -

pótlására használt vastagbél nyálkahártyáján megfigyelhető krónikus gyulladásos elvál-

tozások, hegesedések és bélboholy atrófia, a vastagbél nyálkahártyáján át történő ionok 
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felszívódásának és kiválasztódásának csökkenéséhez vezethet. Az évek alatt kialakuló 

szövettani elváltozások következtében a vastagbéllel megnagyobbított vagy -pótolt 

húgyhólyagban fokozatosan csökkenhet a 2. ábrában részletezett ionok cseréje, mely a 

metabolikus változások mérséklődéséhez (kompenzációs metabolikus folyamatok) ve-

zethet. 

A betegeinkben megfigyelt változó mértékű ion- és pH eltérések, a hossznöve-

kedésbeli eltérés, a csontanyagcsere megváltozása miatt a hólyagmegnagyobbításon és 

-pótláson átesett betegek – különösen a műtétet követő első években – szoros 

nyomokövetést igényelnek. Stein és munkatársai vastagbéllel történő hólyagpótlást 

követően – a kialakulóban lévő metabolikus acidózis kifejlődésének megelőzése céljá-

ból – nátrium-bikarbonát szedését javasolják, ha BE -2.5 mmol/l alá esik (12). Betege-

ink csak kifejezett metabolikus acidózis esetén (se pH<7,25 és BE<-10) kaptak nátri-

um-bikarbonátot. Osteomalatia esetén az elsődleges feladat a valamilyen mértékben 

mindig jelen lévő metabolikus acidózis korrekciója. Csak ezt követően javasolható a D 

vitamin és a kalcium hosszan tartó adása. 

A csontanyagcsere vizsgálataink során észlelt szignifikáns laboratóriumi eltéré-

sek miatt az elváltozások korai és objektívebb kimutatása céljából betegeink 

nyomokövetési protokolljába beépítettük a DEXA (dual energy x-ray absorptiometry) 

vizsgálatot is. Ezáltal a betegek jelentős százalékában csont-demineralizációra utaló 

jeleket már korán lehet észlelni. A gyakran tolókocsihoz kötött krónikus betegek egész-

ségesebb életének megteremtésében kiemelkedő fontosságú a kalciumban és D vita-

minban dús diéta és a – lehetőségekhez alkalmazható – testmozgás, mely megelőzheti e 

veszélyeztetett populációban a fiatalkori osteoporosis kialakulását. 
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2. Gyomor-szegmentummal történt hólyagmegnagyobbítás - „GY” csoport 
 

A műtétet követően talált se Na és se Cl szint csökkenés – hasonlóan a „V” cso-

port betegeiben észlelt se Na szint változásához – csak matematikailag tekinthető szig-

nifikáns eltéréseknek, klinikailag ezek a változások nem voltak jellegzetesek. A se Ca, 

a se P és a se ALP értékek változásai alapján azonban a gastrocystoplastican átesett 

betegekben is számolhatunk csontanyagcsere elváltozásokkal. Az értekezésben ismerte-

tett se Ca szint csökkenés a műtétet követő első négy évben a legvalószínűbb. Mivel 

azonban a „GY” csoport betegeiben a műtétet követően hossznövekedésbeli eltérést 

nem lehetett megfigyelni, a csontanyagcsere változás mérsékeltebb mint ha a hólyag-

megnagyobbítás vagy -pótlás vastagbéllel történt volna. Gastrocystoplastica esetén a se 

Ca szintjének csökkenése és az ALP szintjének emelkedése nem magyarázható a króni-

kus metabolikus acidózissal, mert betegeinkre inkább krónikus metabolikus alkalózis 

volt a jellemző. Vizsgálataimban ugyan nem lehetett észlelni szignifikáns mértékű 

metabolikus alkalózist a műtétet követően, de a BE szignifikáns mértékű emelkedése 

valamint a többi megfigyelt paraméter (nem szignifikáns) változása a betegek 

alkalotikus hajlamára utal. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a műtétet követően 

minden beteg savcsökkentőt (H2-blokkolót) szedett, melyet a betegek 70%-ban a 

nyomonkövetési idő végéig fenn kellett tartani a vizelet pH optimális (4 < u pH < 6-7) 

szinten történő tartásához. A H2-blokkoló mérsékli a hólyagmegnagyobbításra felhasz-

nált gyomor-szegmentum savelválasztását, így csökkenti a vizeletbe történő gyomorsav 

szekréciót. A műtétet követően valószínűleg ezért nem volt megfigyelhető szignifikáns 

mértékű u pH csökkenés. 

A gastrocystoplasticat követően megfigyelt se Ca szint csökkenésének magya-

rázatában csak feltételezésekre szorítkozhatunk. Minden bizonnyal több tényező együt-

tes hatása hozhatja ezt létre. Ismert, hogy az alkalózis a vér ionizált kalcium szintjét 
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csökkenti és akár tetánia is kialakulhat, de a se Ca szint csökkenése gyorsan korrigáló-

dik az interstitium felőli kalcium beáramlást következtében (61). A vizelettel történő 

fokozott kalcium-vesztés (calciuria) is magyarázhatja a se Ca szint csökkenését, de ezt 

csak csökkent vesefunkciójú betegekben lehetett megfigyelni. Persson és munkatársai-

nak állatkísérletes megfigyelése alapján a se Ca szintet csökkentheti a szérum gastrin 

szint emelkedése (62), mely a gastrocystoplastica ismert szövődménye (4,27). E logi-

kusnak tűnő magyarázat helytállóságát megkérdőjelezi az, hogy a hypergastrinaemia 

csak betegeink 18%-ban fordult elő. A se Ca szint csökkenésének további oka lehet a 

nem megfelelő kalcium bevitel és az alapbetegségből adódó mozgásszegény életmód. 

Ezek a tényezők csak igen nehezen vizsgálhatók és ilyen jellegű megfigyelések a bete-

geinkben nem történtek. Mivel a „GY” csoport 17 betegéből mindössze 3 kötött tolóko-

csihoz és a többi beteg pedig megközelítőleg normális életet él, így a mozgásszegény 

életmód, mint oki tényező (63), döntő súllyal nem jön szóba. 

Gastrocystoplasticat követően kialakuló hypergastrinaemia feltételezések alap-

ján akkor lép fel, ha a hólyagmegnagyobbításra használt gyomor-szegmentum nagyobb 

részben a gyomor antrumából került eltávolításra (4,27). Mivel minden betegünkben 

döntően a gyomor corpusaval történt a hólyag megnagyobbítása, így a 3 betegben a 

műtétet követően megfigyelt hypergastrinaemia csak nehezen értelmezhető. 

További vizsgálatokat igényel a gastrocystoplastica metabolikus szövődménye-

inek alakulása csökkent vesefunkciójú betegekben. Az irodalomban nem találtunk 

olyan prospektív tanulmányt mely azt vizsgálná, hogy a renális eredetű metabolikus 

acidózist mennyiben és milyen mértékben kompenzálja a gastrocystoplasticat követően 

létrejövő metabolikus alkalózis. Az tény, hogy a 8 betegünkből 7-ben középtávon to-

vábbi vesefunkció romlást nem észleltünk, a kompenzációs mechanizmus jelenlétét 

valószínűsíti. A vese-transzplantáción átesett betegünkben a vesefunkció további rom-
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lásáért a gastrocystoplastica után 3 évvel bekövetkezett (szövődményes) terhesség és 

ennek következményei tehetők felelőssé. 

 

B. ÁLLATKÍSÉRLETEK 

 

A gyomor-szegmentummal történő hólyagmegnagyobbítás után létrejövő szö-

vettani elváltozások nyulakban történő vizsgálatára elsősorban azért került sor, mert a 

gastrocystoplasticat követő malignus elváltozásokról eddig csak állatkísérletekben szá-

moltak be (50,51). Az a megfigyelés, hogy gastocystoplastica után kisebb az esetleges 

rosszindulatú daganatok kialakulásának kockázata, jól magyarázható a betegek szövet-

tani eredményeinek megbeszélésében részletezett N-nitrosatio-s teóriával. A 

gastrocystoplasticat követően ugyanis a vizelet pH-ja savas irányba tolódik el, csökken 

a vizeletben jelen lévő Gram negatív baktériumok száma (exogén-hatás), mely által 

kevesebb nitrózamin keletkezik. A savas pH (endogén-hatás) önmagában is gátolhatja a 

nitrózaminok kialakulását. 

Érdekes és korábban még nem észlelt jelenség, hogy az urothelium szövettani 

elváltozásai hamarabb kialakulnak, mint az augmentatiora használt gyomor-

szegmentum nyálkahártyán megjelenő elváltozások. Ez azt jelenheti, hogy a gyomor-

nyálkahártya által termelt sósav erősebb ingert jelent az urothelium számára, mint a 

vizelet a gyomornyálkahártyára. 

Az állatkísérletben jól nyomon követhető a carcinogenesis hisztológiailag vizs-

gálható folyamata. A szövettani elváltozások szekvenciáját a 16. ábra mutatja be. A 

folyamatot a metaplasia megjelenéséig tudtuk reprodukálni. Az, hogy pre-malignitásra, 

malignitásra utaló jeleket – a nyulak átlagos élethosszához (2-3 év) képest hosszú 

nyomonkövetésben (12 hó) – nem észleltünk, önmagában azt is jelentheti, hogy 
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gastrocystoplasticat követően a malignitás kockázata alacsony, de lehet, hogy egy to-

vábbi, még hosszabb idejű, nyomonkövetés során már kialakulnának a pre-malignus, 

esetleg malignus elváltozások. 

Az állatkísérletek eredményei a betegekben talált szövettani eredményekhez ha-

sonló megfigyelést adták. Megerősítették, hogy rövid- és középtávon a gyomor-

szegmentummal végzett hólyag-megnagyobbítást követően a malignitás kockázata ala-

csony. 

 

 

16. ábra: Carcinoma kialakulásának lehetséges folyamata gastrocystoplasticat követően nyulakban 
megfigyelt szövettani elváltozások alapján. 
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VI. A TÉMÁBAN ELÉRT ÚJ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA 
 
 
1. A humán vizsgálatok és a nyulakban végzett kísérletek során nyert szövettani 

minták hisztológiai értékelése alapján a vastagbéllel, illetve a gyomor-

szegmentummal végzett húgyhólyag megnagyobbítás és -pótlás utáni első tíz év-

ben (rövid- és középtáv) az augmentatioval összefüggő malignitás nagy valószí-

nűséggel nem várható. Ennek ellenére a hólyagaugmentatiok és  

-substitutiok után 5-7 évvel kétévenként, 10 év után évenként javasolt szövettani 

mintavételt végezni a beteg saját (natív) hólyagjából, az augmentatiora használt 

tápcsatorna szakaszból valamint a két szövet anasztomózisának vonalából az 

esetleges pre-malignus szövettani elváltozások korai kórismézése céljából. 

2. A vastagbéllel történt hólyagpótlást és megnagyobbítást követően a betegek 

hyperchloraemias metabolikus acidózisra, a gastrocystoplastica-n átesett bete-

gek hyponatraemiara, hypochloraemias metabolikus alkalózisra, esetenként 

hypergastrinaemiara hajlamosak. A gyomorral történt hólyag megnagyobbítás 

után az orálisan adott H2-blokkolók (vagy más savcsökkentők) adásával hatáso-

san emelhető a vizelet pH értéke (aciduria nem alakul ki) ezáltal csökkenhet a 

gastrocystoplastica-val összefüggésbe hozható szövődmények száma. 

3. A hólyagaugmentatiot és -substitutiot követő, hosszú távú nyomonkövetés során 

észlelt szignifikáns se Ca, se P, se ALP és se parathormon változások alapján a 

betegekben csontanyagcsere változások is kimutathatóak. Ezen eltérések csak a 

műtétet követő első néhány évben kifejezettek. A műtét utáni első két évben nö-

vekedésbeli elmaradás várható, de csak akkor, ha a hólyag megnagyobbítása 

vastagbéllel történt. Ezen megfigyeléseink metabolikus adaptációs mechaniz-

musokat tételeznek fel a betegekben. Ennek egyik magyarázata a nyálkahártyá-

nak szövettani vizsgálattal igazolt krónikus gyulladása és atrófiája lehet, mely 
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feltehetően csökkenti az augmentatiora használt tápcsatorna szakasz 

reabsorptios képességét. A vastagbéllel végzett műtét esetén a csontanyagcsere 

zavar oka minden bizonnyal a krónikus acidózisra vezethető vissza. 

Gastrocystoplasticat követően a csont-metabolizmus változása ma még nem 

tisztázott komplexebb folyamat eredménye. 

4. A műtétek után észlelt jellegzetes, de még nem súlyos szövettani és metabolikus 

változások miatt szükséges a betegek hosszú távú, a felnőtt életkorra is kiterje-

dő, utánkövetése. Csak így remélhető, hogy a betegek esetlegesen később kiala-

kuló és súlyosabb szövettani-, metabolikus- és csontanyagcsere-eltérései, még a 

komolyabb klinikai tünetek és jelek megjelenése előtt felismerésre és kezelésre 

kerüljenek. 
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VII. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS TOVÁBBI CÉLKITŰZÉSEK 

 
 
1. További molekuláris szintű vizsgálatok szükségesek a vizsgálataink során ész-

lelt szövettani változások részletesebb tanulmányozása céljából, melyek ered-

ményeként esetleg már a korai (pre-malignus) folyamatok felismerésre kerülje-

nek. 

2. Csak az augmentation vagy substitution átesett betegek további, több évtizedre 

kiterjedő, nyomonkövetésével válaszolható meg, hogy a jelenleg észlelt még 

enyhe fokú szövettani- és anyagcsere változások súlyosbodnak-e, valamint, 

hogy milyen valószínűséggel számolhatunk malignitás kialakulásával a beteg 

saját vagy pótolt húgyhólyagjában. 

3. A betegeink kivizsgálási protokolljába illesztett DEXA vizsgálatok elemzése 

további fontos adatokat szolgáltathat a laboratóriumi értékek alapján megfigyelt 

csontanyagcsere elváltozások értékelésében. 

4. A károsodott veseműködésű betegekben további állatkísérletek és humán meg-

figyelések szükségesek az augmentatio metabolikus változásainak, csontanyag-

csere eltéréseinek elemzésére, illetve ezek okainak megértésére. 
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