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Kedves Betegünk! 
 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi BETEGTÁJÉKOZTATÓ-t! 

Az Ön esetében elmondott panaszai alapján - amit az elvégzett vizsgálatok is 
alátámasztottak – „Vesecysta, vesecysták műtéte”-t szükséges elvégezni! 

 
1. A műtét célja:  

Vesecysta, vesecysták (Vékony kötőszövetes fallal bíró hólyag) kezelése műtéti megoldást tesz 
szükségessé. 
Nagy vesecysták tünetekkel járhatnak (deréktáji fájdalom, véres vizelet, gyomor-bél panaszok, 
vizelettranszport mechanicmusát zavarhatja). 

2. A műtét elmaradásának következménye: 
A panaszok tovább fennállnak, vagy fokozódnak. 

3. A műtét eredménye: 
A fenti panaszok megszűnnek. 

4. A műtét ismertetése: 
Műtéti típusok:  

4.1. I. felállásból bőrön ejtett metszés:  
A cysta falának eltávolítása. Műtét után 1-2 napig a vese mellé drain kell. 
A beavatkozáshoz altatás szükséges. 
Lehetséges szövődmény: 1. altatással kapcsolatos,  
                                          2. műtéti beavatkozással kapcsolatos (vérzés, fertőzés). 

4.2. Punkcio: 
Helyi érzéstelenítés után UH-célzással a cysta falának átszúrásával a folyadék leszívása, ezt 
követően a folyadék helyébe gyulladást keltő anyag befecskendezése a cysta kiújulásának 
csökkentése érdekében.  
Beavatkozás hátránya:  
Nem minden cysta férhető hozzá a punkció számára. Nagy a kiújulás lehetősége.  
Szövődmény: vérzés, fertőzés, esetleg a vese eltávolítása. 

4.3. Cystafal rezekcio: falának részleges eltávolítása endoszkóp segítségével. 
    Érzéstelenítés: gerinc (spinalis) 
     Műtét menete:  

Bőrön keresztül a cysta megszúrása. A szúrcsatorna feltágítása kb. 1 cm átmérőjűre. 
Endoszkóp bevezetése, amellyel a cysta falának egy részét eltávolítjuk. 

     A beavatkozás előnye: 
 A kiújulás lehetősége kicsi, nem jár izomátvágással. 
     Hátrány:  
 Nem minden cysta férhető hozzá az endoszkóp számára.  
    Szövődmény: vérzés, fertőzés. 
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5. Gyógyulás:  
Szövődménymentes esetben 3-5 nap. 

6. A műtét lehetséges szövődményei: 
Vérzés, sebfertőzés, időleges vizeletcsorgás, vesesérülés esetén a vese eltávolítása, kiújulás. 

A szövődmények elkerülésére minden lehetséges eszközzel törekedni fogunk. Megoldásukhoz esetenként más 
szakterületek képviselőinek segítségét kérhetjük. 
A felsorolt szövődmények ritkák, de a leggondosabb műtéti technika mellett, tapasztalt és gyakorlott orvos 
beavatkozása során is előfordulhatnak.   

A téma teljes körű kifejtése tájékoztatónk kereteit meghaladja! 
 
.                                                                                   
 
  Dr. Kovács Endre 

                                                    urológus főorvos 


