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Rövidítések jegyzéke 

 

• UDUUT  – felsı húgyúti urodinamikai vizsgálat (urodynamic study of     

upper urinary tract) 

• IPP  – intrapyeláris nyomás (intrapelvic pressure) 

• PRP  – perirenáis nyomás (perirenal pressure) 

• SIPP  – spontán intrapyeláris nyomás (spontaneous intrapelvic   

pressure) 

• IVP  – intravesicalis nyomás (intravesical pressure) 

• Diusp  – spontán diurézis (spontaneous diuresis) 

• Diudiu – diuretikus diuresis 

• UOP  – uréter nyitási nyomás (ureteric opening pressure) 

• WT  – Whitaker-teszt  

• NT  – Vela-Navarrete-teszt 

• OC - obstrukciós együttható (obstruction coefficient) 
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Bevezetés (irodalmi háttér) 

Történelmi áttekintés 

Mióta az általános sebészetbıl kivált urológia mőtéti repertoárja lehetıvé tette, hogy 

nyílt mőtétekkel korrigáljanak különbözı eredető veseürülési zavarokat, a XX. század 

20-as éveitıl kezdve egyre égetıbb kérdéssé vált annak eldöntése, hogy van-e egy adott 

betegnek uréterpassage zavara, fennáll-e egyáltalán uréterobstrukció, s ha igen, milyen 

fokú ez.  

Már 1901-ben Illyés Géza, az elsı magyar Urológiai Klinika igazgatója uréterkatéterbe 

helyezett vékony ólomszállal ábrázolta rtg. felvételen az uréter lefutását, s ezzel tudta 

„letapintani” az urétert, meghatározni elzáródásának helyét. Lichtenberg Sándor 1906-

ban írta le az uréterkatéteren befecskendezett ezüst kolloid oldattal végzett un. retrográd 

pyelographiát ami által lehetıvé vált az uréterszőkület helyének rtg-lokalizációja, s az 

alkalmas, gyakran alkalmazott módszer lett uréterkövek vagy szőkületek helyének, s az 

üregrendszeri tágulat fokának meghatározására. Az ı nevéhez főzıdnek az elsı, 

intravénásan is adható s a vesék által kiválasztódó kontrasztanyag alkalmazására tett 

kísérletek, melyek késıbb a kevésbé toxikus anyagok megjelenésével lehetıvé tették az 

un. kiválasztásos urographia széles körő alkalmazását, mely már kevésbé invazív 

módszerrel tudta megjeleníteni a vesék üregrendszerét és az urétereket, de alapjában 

hasonló módon, az üregrendszeri tágulat fokából próbált meg következtetni az 

uréterelzáródás mértékére.  

A veseüregrendszeri nyomás mértékének és az uréterokklúzió összefüggésére elıször 

Davis figyelt fel [1], majd Willy Grégoir s az ı kora technikai színvonalának és 

lehetıségeinek megfelelı, egyszerő, hidrosztatikus mérımőszert szerkesztett, amellyel 

nephrostomiás katéteren keresztüli töltés közben mérte az intrapyelaris nyomást. A 

referencianyomást a hólyagnyomás szintjében határozta meg (1. ábra). 



 

 

5 

5 

 

1. ábra Willy Grégoir, az Európai Urológustársaság elsı elnöke, és az 

általa szerkesztett tisztán hidrosztatikus elven mőködı veseüregrendszeri 

nyomásmérı, az elsı felsı húgyúti urodinamikai készülék  

Az 1970-es évek elejétıl egyre nagyobb érdeklıdés mutatkozott a felsı húgyutak 

funkcionális vizsgálata iránt, s a technikai fejlıdés nyújtotta lehetıségeket kihasználva 

számos kutató vizsgálta behatóan a felsı húgyutak motilitását, az uréter perisztaltika 

többféle jellemzıjét, ezek fiziológiás paramétereit [2, 3, 4]. Mivel e vizsgálatok döntı 

többsége állatkísérleti körülmények között zajlott, s elsı sorban a fiziológiás viszonyok 

pontosabb megismerésére, feltárására irányult, közvetlen klinikai jelentıségük nem volt 

érezhetı. Az utóbbi évtizedekben kikristályosodni látszik, hogy a vesemedence és az 

uréter motilitásával, a perisztaltikával kapcsolatos vizsgálatok az alapkutatás részét 

képzik, míg a postrenális obstrukció mértékének pontos, kvantitatív meghatározására 

irányuló törekvések képezik a klinikai kutatások alapját.  

Az 1980-es évektıl megnıtt az igény az elsı sorban a gyermekkori hydronephrosisok 

hátterében meghúzódó pyelo-ureterális szőkületek vagy egyéb okból létrejövı 

uréterpassage-zavar fokának, klinikai jelentıségének felmérésére [5, 6, 7, 8]. 

Az uréterobstrukció mértékét az elzáródás okozta üregrendszeri tágult mértékébıl 

próbálták meg eleinte kikövetkeztetni. Az urographiás és vese UH vizsgálatok 

információi alapján becsülték fel az elzáródást, mivel az obstrukció és az üregrendszeri 

tágulat között egyenes összefüggést tételeztek fel [9, 10]. Az UH vizsgálatok 

széleskörő elterjedése a diuretikus ultrahang vizsgálatok bevezetését eredményezte, 

ahol az üregrendszeri tágulat mértékének diuretikum hatására létrejövı fokozódását 
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vizsgálják [11]. Az izotóp technika fejlıdése lehetıvé tette a dinamikus izotóp 

renographia módszerének alkalmazását diuretikum terhelés mellett, az un. diuretikus 

renographiát, ami non-invazív módszerrel tette lehetıvé az obstrukció szemikvantitatív 

meghatározását [12, 13, 14, 15], de ez sem tudta megoldani az elfolyási 

akadályozottság mennyiségi meghatározásának problémáját, mivel a veseüregrendszer 

izotóp koncentrációjának hígulását az obstrukció mértékén kívül alapvetıen 

befolyásolja az üregrendszer tágultsági foka és a diurézis mértéke is.  

 A rezisztív index mértékébıl szintén a postrenális obstrukció mértékére lehet 

következtetni az üregrendszeri nyomás változását jelzı vesevérkeringés változásból, 

akár Doppler UH vizsgálat [16, 17, 18], akár CT vizsgálat [19], vagy mágneses 

rezonanciavizsgálat [20] alapján számítunk ki. A non-invazív rezisztív index 

módszerének elterjedését akadályozta azonban az ehhez szükséges igen költséges 

technikai berendezés, a vizsgálók közti nagy egyéni eltérések, a gyakran széles „szürke 

zónába” esı eredmények és mindazon egyre gyakoribb helyzetek, ahol már 

vizeletdeviálás után kell meghatározni az obstrukciót. 

 Mind a rezisztív index és a rezisztív index-arány normálérték tartománya, mind a 

határértékek valós diagnosztikus értéke a felsı húgyutak obstrukciójának mérésében 

mindmáig vitatott [21]. 

Bár már 1965-ben javasolta Bäcklund [22] a perfúzió-terheléses vizsgálatot az 

uréretobstrukció mértékének becslésére a mért nyomás és uréteráramlás összevetésével, 

az elsı, klinikailag is használható, s az uréter obstrukció mértékének szemikvantitatív 

becslésére alkalmas felsı húgyúti urodinamikai teszt Whitaker nevéhez főzıdik [23, 24, 

25], ami késıbb Whitaker-teszt (WT) néven vált ismertté (2. ábra).    
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2. ábra A Robert Whitaker által leírt állandó áramlású nyomásvizsgálat 

A Whitaker-teszt (WT) a töltıfolyadékot egyetlen, 10ml/min-es áramlással punkciós 

tőn keresztül áramoltatva az ezáltal kiváltott intrapyelaris nyomás szintjét méri. 

Referencia-nyomásként az intravesicalis nyomást javasolta, s ehhez a hólyag 

katéterezésére volt szükség. Értékelhetı nyomásként az üregrendszeri-és a 

hólyagnyomás különbségét vette figyelembe. Történelmi jelentıségébıl semmit sem 

von le az a tény, hogy a vizsgálat technikai nehézségei, körülményessége, viszonylagos 

pontatlansága, fokozott iatrogénia veszélye és a közepes fokúnál kifejezettebb 

obstrukcióknál észlelt értékelhetetlen nyomás-megfutások korlátozták 

alkalmazhatóságát, s a mindennapi urológiai-klinikai gyakorlatban ezek miatt nem 

tudott elterjedni. 

Voltak, akik a töltési sebességet igyekeztek a beteg egyéni adottságaihoz igazítani [8], s 

ezzel csökkenteni a WT korlátait, de továbbra is egyetlen áramlás-nyomás adatpárt 

mértek. Mások a mérést leegyszerősítı, gyorsító megoldásként két külön punkciós tőn 

keresztül végezték a töltést és a nyomásmérést tovább fokozva a vizsgálat invazivitását 

[26]. 

Részben a WT említett hátrányainak kiküszöbölésére, annak módosításaként fejlesztette 

ki az állandó nyomású áramlásvizsgálatot Vela-Navarrete és Ripley szinte egy idıben 

[27, 28, 29]. A vizsgálat során az egyetlen állandó töltési nyomás mellett kialakuló 

áramlás értékét határozzák meg. A töltési nyomást az öblítıfolyadék tartályának a 

veseszint fölé 30cm-rel helyezésével 30cmH2O-es állandó nyomásra állították be, s 

mérték ezáltal a nyomás által kiváltott áramlást az infúzió cseppszámának kontrolljával. 

Úgy találták, hogy az áramlás mértéke arányos az obstrukció mértékével (3. ábra).  
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3. ábra A Vela-Navarrete teszt az állandó töltési nyomást a töltıfolyadék 

szintjének magasságával állítja be (állandó nyomású áramlás vizsgálat) 

Bár Ripley és munkatársai módszerüket igen részletesen, tudományos 

megalapozottsággal ismertették [29], a módszer Vela-Navarrete tesztként (NT) lett 

ismert, a szerzı több évtizedes, következetes munkásságának is betudhatóan [30, 31, 

32, 33].  

Az állandó nyomású áramlásvizsgálat módszerének magasabb szenzitivitását 

bizonyították, valamint az eltérést nem mutató és a mérsékelten obstrukciós esetek jobb 

elkülöníthetıségét bizonyították az állandó áramlású nyomásvizsgálatokhoz képest  

[34, 35].   

A NT kifejezett obstrukciók esetén is értékelhetı eredményt ad, de a változó, elıre nem 

ismert áramlás miatt az áramlási ellenállás számítása körülményes és idıigényes. Ezen 

hátrányai miatt a NT sem tudott széles körben elterjedni. 
Bár a kétféle felsı húgyúti urodinamikai vizsgálat sok szempontból különbözik 

egymástól, abban megegyeznek, hogy a vizsgálat során a nyomás-áramlás összefüggés 

széles spektrumában mindössze egyetlen pontot ragadnak ki, csak statikus vizsgálatnak 

tekinthetık, s így alkalmatlanok az obstrukció mértékének pontos, kvantitatív 

meghatározására. Mindkét vizsgálathoz szükség van a referencianyomás 

hólyagkatéterezéssel történı meghatározására és folyamatos rtg. képerısítıs 

ellenırzésre is, ami tovább fokozta a vizsgálat felszerelésigényét, helyhezkötöttségét és 

invazivitását. 
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A különbözı töltési nyomással végzett nyomás-áramlás vizsgálatok pontosabban 

képesek azonosítani a postrenális obstrukciót [34, 35, 36]. A statikus 

nyomásvizsgálatok korlátait felismerve több közlemény jelent meg az utóbbi években, 

ahol a nyomás-áramlás összefüggés változásából (dinamikájából) igyekeztek a 

gyakorlat számára alkalmazható, számszerősíthetı összefüggést találni, kiszámítani az 

uréter áramlási ellenállását, a rezisztenciát [34, 37, 38]. Ezen publikációkban a nyomás-

áramlás összefüggést megközelítıen lineárisnak találták, ezért ennek jellemzésére, 

kvantitatív meghatározására ezen egyenes szakasz meredekségét számolták ki, 

egymástól kissé eltérı módszerekkel. Más szerzık is támogatták a lineáris nyomás-

áramlás összefüggést [29, 35, 36].  

Wåhlin az átlagos uréter-rezisztencia meghatározását javasolta, ahol a vizsgálatoknál 3 

különbözı töltési nyomást alkalmaztak, és a rezisztenciát a nyomás és áramlás 

hányadosaként határozták meg [34]. Ez már nem-lineáris összefüggésre utal. 

Egy másik paramétert is találtak a postrenális obstrukció mennyiségi meghatározására, 

az uréter nyitási nyomást (UOP), ami definíció szerint az az intrapyeláris nyomás, 

amelynél elıször észlelhetı kontrasztanyag a szőkület alatti uréterszakaszban az 

antegrád pyelographia során [39]. Az UOP as WT jó összefüggést mutattak. 

A WT-re alapítva vizsgálataikat külön munkacsoport alakult az Európai Urológus 

Társaságon belül, mely meghatározta ezen új disciplina terminológiáját, egységesítette 

a felsı húgyúti nyomás-áramlás vizsgálatok fogalomrendszerét [40]. A csoport 

munkája érdeklıdés híján, s a WT invazivitása és bonyolult, mőszerigényes volta 

folytán néhány év után egyre csökkent, majd a 90-es évek elején megszőnt. Ezzel az 

"urodinámia" kifejezés a továbbiakban gyakorlatilag kizárólagosan az alsó húgyutak 

funkcionális vizsgálatát jelentette. Ezt követıen csak elvétve jelentek meg 

közlemények a felsı húgyutak funkcionális vizsgálatáról. 

 

Célkitőzések 

Történelmileg eltérı helyzet alakult ki azonban az elmúlt 10-15 évben. Egyrészt a 

percutan nephrostomiás vizeletdeviálás módszerének általánossá, rutinszerővé 

válásával, széles körő elterjedésével út nyílt a veseüregrendszer járulékos invazivitás 

nélküli töltésére. Másrészt továbbra sem voltak képesek a korábbi noninvazív 



 

 

10 

10 

vizsgálatok (kontrasztanyag töltéses rtg. vizsgálatok, izotóp renographia, Doppler 

rezisztencia-index) az uréterobstrukció mértékének pontos meghatározására. A 

technikai fejlıdés, az urodinamikai készülékek és a PC-k széleskörő térnyerése is 

alapvetıen megváltoztatta a technikai feltételeket. Ehhez társul még az a körülmény, 

hogy a modern diagnosztikai szemlélet egyre inkább a funkcionális vizsgálatokat 

preferálja.  

Ezen megváltozott körülmények hatására fogalmazódott meg bennünk az igény arra, 

hogy ismét kiterjesszük az urodinámia fogalmát a felsı húgyutak vizsgálatára, 

egyszersmind az eddigieknél pontosabb, megbízhatóbb mérési eljárás kidolgozásával, 

szükség szerint az eddigi mérımőszer fejlesztésével, egyszerősítésével és a mérési 

eredmények automatikus értékelését lehetıvé tevı computer szoftver kifejlesztésével.  

Jóllehet a korábbi közleményekben általánosan elfogadott volt a nyomás és áramlás 

lineáris összefüggésének feltételezése, a több lépésben emelkedı töltési 

nyomásértékekhez tartozó áramlásmérések (Vela-Navarrete-elv) illetve az emelkedı 

töltési áramlásokhoz tartozó intrapyelaris nyomásmérések (Whitaker-elv) alapján 

felvett nyomás-áramlás görbék a vizsgálatok igen jelentıs részében lényeges eltérést 

mutattak az egyenestıl. Célul tőztük ki ezért a nyomás-áramlás összefüggés görbéjének 

lehetı legpontosabb meghatározását és szükség esetén a lineáris összefüggést 

feltételezı obstrukciós meredekség (máshol rezisztencia index), mint kvantitatív 

meghatározás felülvizsgálatát. 

A felsı húgyutak nyomás-áramlási viszonyainak vizsgálata céljául tőztük ki: 

1. A nyomás-áramlás vizsgálatok elvégzésére alkalmas speciális urodinamikai 

célkészülék kifejlesztését (hardver- és szoftverfejlesztéseket). 

2. A mérési eredmények dokumentálására alkalmas szoftver kifejlesztését. 

3. A felsı húgyutak nyomás-áramlás összefüggésének pontos meghatározására 

alkalmas mérési módszer kidolgozását és a mérési körülmények 

standardizálását. 

4. A felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok (UDUUT) kivitelezése és a mért 

értékek pontos értékelése számára nélkülözhetetlenül fontos referencia-nyomás 

pontos meghatározását, az eddig hagyományosan referencia-nyomásként 

használt intravesicalis nyomás felülvizsgálatát.   
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5. A postrenális obstrukció mértékének kvantitatív mérési módszere kidolgozását.  

6. Az obstrukció kiszámítását megkönnyítı computeres célszoftver kifejlesztését. 

7. A mérhetı paraméterek normálértékeinek meghatározását. 

8. Az UDUUT vizsgálatok széles körben történı elterjedését lehetıvé tevı, 

urodinamikai mőszer nélkül is elvégezhetı, úgynevezett egyszerősített UDUUT 

alapvizsgálatok kidolgozását. 

9. Az UDUUT vizsgálatok helyének meghatározását a felsı húgyúti obstrukció 

diagnosztikájában napjainkban. 

 

Módszerünk 

2001 októbere óta végzünk urodinamikai vizsgálatokat a felsı húgyutak funkcionális 

vizsgálata céljából. Terveink alapján 2001-ben készítette el számunkra a német 

Andromeda GmbH cég azt az Ellipse készülékükbıl átalakított (külön szenzorokkal és 

állványrendszerrel felvértezett) prototípust, amelynek AUDACT szoftverében az évek 

során több kiegészítı modult integráltunk. Ezeket részletesen az Eredmények 

fejezetben részletezem. 

Valamennyi mérést vizeletdeviálás céljából már korábban behelyezett nephrostomiás 

katéteren keresztül végeztük, olyan betegeknél, akiknél az egyszerő hidrosztatikus 

üregrendszeri nyomásmérés nem bizonyított teljes uréterelzáródást (ezt a maximum 

40cmH2O nyomásértéknél tetızı, stabil, tovább már nem emelkedı nyomásban 

határoztuk meg). Vizsgálatainkhoz így minden esetben a már bent lévı egyfuratú 

nephrostomiás katétert használtuk, nem volt szükség kettıs furatú, speciális 

urodinamikai katéterre (a rezisztencia-kompenzálás technikai részleteirıl az 

Eredmények bekezdés alatt számolunk be).  

A felsı húgyúti urodinamikai mérésekre minden esetben közvetlenül a vizsgálat elıtt 

kiürített húgyhólyaggal kerül sor, így nincs szükség húgyhólyagkatéter behelyezésére, 

mivel megállapítottuk, hogy a 0-15cmH2O-s intravesicalis nyomás tartományba nem 

befolyásolja az IPP-t. Amennyiben jelentısebb vizeletretenció gyanúja merül fel, hasi 

UH vizsgálattal ellenırizzük a reziduális vizeletmennyiséget, s amennyiben ez az 50ml-
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t meghaladja, akkor a betegnek 14Ch-s katétert helyezünk be a vizsgálat idejére. Ismert 

vesico-ureteralis reflux esetén is így járunk el. 

A vizsgálatokat teljes nyugalmi helyzetben, fekve, vízszintesen végezzük (4. ábra). 

Válogatott esetekben, ahol a klinikai kép és a képalkotó eljárások alapján felmerül a 

pyelo-ureterális határ vagy az uréter megtöretésének gyanúja, a vizsgálatot álló 

testhelyzetben is megismételjük (5. ábra). 

 

 

5. ábra Állva végett UDUUT vizsgálat

4. ábra UDUUT vizsgálat fekvı helyzetben 

A nulla referencia-nyomás szintet a testhelyzettıl függetlenül mindig a vesemedence 

magasságában állítjuk be a függılegesen állítható állványon úgy, hogy a vese 

magasságában elhelyezett nullázó csapot kinyitjuk és az üregrendszert kiürítjük (6/a 

és 6/b  ábra).   

 

6. ábra A veseüregrendszeri nulla nyomás beállítása (A) fekvı és (B) álló helyzetben 
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Az antegrád töltéses urodinamikai vizsgálat megkezdése elıtt minden esetben 5ml-s 

fecskendıvel, koncentrált Braunol oldattal többszörösen átöblítjük a nephrostomiás 

katétert, nehogy az esetenként akár már néhány hete bennlévı katéterben 

megtelepedett baktériumok besodrásával iatrogen fertızést idézzünk elı. 

Vizsgálatainkhoz töltıfolyadéknak minden esetben fiziológiás konyhasóoldatba 

fecskendezett 1%-os Braunol törzsoldatot használtunk hasonló megfontolásból.  

A külsı töltést testmeleg folyadékkal végeztük, hogy minimalizáljuk a töltés hatására 

kialakuló, s a mérés pontosságát hátrányosan befolyásoló üregrendszeri kontrakciókat 

illetve üregrendszeri tónusfokozódást. A folyadék melegítését egy termosztáttal 

stabilizált hımérséklető főtıfolyadéknak kettıs falú csıvezetéken történı 

áramoltatásával, az ellenáramlásos hıcserélés elvét kihasználva végeztük (részletes 

leírása az Eredmények bekezdés alatt található).  

A külsı töltést alkalmazó nyomás-áramlás vizsgálataink során törekszünk a diuresis, 

mint a vizsgálati pontosságot megzavaró belsı áramlás minimalizálására, ezért 

méréseink során célunk a vizsgált oldali vese diurézisét az 1ml/min érték alatt tartani 

(ennek jelentıségérıl a Megbeszélés fejezetben írok részletesebben). 

Nyomás-áramlás méréseinket eleinte vagy az állandó töltési nyomású 

áramlásvizsgálat (Vela-Navarrete-elv) módszerével végeztük, ahol 30cmH2O-s töltési 

nyomás mellett kialakuló intrapyeláris nyomást mértük, vagy az állandó áramlású 

nyomásvizsgálat (Whitaker-elv) módszerével, ahol az állandó 10ml/min-es töltési 

áramlás által létrehozott intrapyelaris nyomást mértük, rögzítettük. 

Tapasztalataink alapján azonban az utóbbi három évben kizárólag a több lépésben 

változtatott töltési nyomáshoz tartozó áramlásváltozást és a szintén lépésekben növelt 

áramlások által kiváltott üregrendszeri nyomásemelkedést vizsgáltuk a nyomás-

áramlás összefüggés pontosabb analízisének céljából. E többlépéses nyomás-áramlás 

vizsgálatról az Eredmények és a Megbeszélés fejezetben írunk részletesebben.  

Az Ellipse készülék a folyamatosan mért nyomás- és áramlásértékek idıbeni 

változását a következı görbéken jeleníti meg (7. ábra): 
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7. ábra Az Ellipse készülék a mért cseppszámból (Drops) számítja ki a töltési sebességet 

(Qfill), s kijelzi a nyomásszenzor mért értékét (Pmeasure), az áramlás alapján számított 

áramlási ellenállást (Presist) és az ebbıl számított valós intrapyeláris nyomást (Preal ill. 

IPP). A rezisztencia kompenzálásával az Eredmények fejezetben foglalkozom. 

Az AUDACT értékelı PC szoftver speciális verziójába integrált új átlagszámító 

rutinnal (l. Eredmények) az áramlás és nyomásgörbék tetszıleges szakaszainak 

pontos átlagértékeit kapjuk meg egy külön ablakban (8. ábra). 

 

8. ábra A vizsgálat során regisztrált görbék kijelölt szakaszainak (kezdıpont: US, végpont: UE) 

átlagértékeit egy felugró ablakban, táblázatban összefoglalva jeleníti meg az AUDACT 

Ezeket az átlagértékeket használjuk fel a nyomás-áramlás görbe lehetı legpontosabb 

felvételéhez, s az obstrukció mértékének pontos mennyiségi meghatározásához az 

újonnan fejlesztett PC értékelı szoftverrel (9. ábra) (részletesebben az Eredmények 

bekezdés alatt). 
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9. ábra A mérési görbékbıl nyert nyomás és áramlás átlagértékeinek 

beírásával a program felrajzolja a mért adatokat legjobban megközelítı 

parabolagörbét, s kiszámolja ennek obstrukció mértékét jelzı együtthatóját 

 

A betegek kiválasztása az UDUUT vizsgálatra  

A vizsgálatokat csak azon betegeknél végezzük el, akiknek nincs teljes uréter-

elzáródásuk. Ennek megállapítására több módszer alkalmas.  

A 10. ábrán ismertetjük az egyszerő hidrosztatikus intrapyeláris nyomásmérés 

módszerét [41], melynél a vizeletgyőjtızsák csövét függılegesen rögzítjük egy 

állványon, s megvárjuk, amíg a termelıdött vizeletoszlop felszíne egy bizonyos 

szinten megállapodik (10. ábra).  

 

10. ábra A vizeletgyőjtızsák csövének egyszerő függılegesre 

emelésével a vizeletoszlop szintjérıl leolvasható az intrapyeláris 

nyomás 
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A vizsgálat során folyamatosan emelkedı, s a vese szintje fölötti 40cmH2O-as 

nyomást elérı IPP-nél a betegnél klinikailag teljes postrenális elzáródás állapítható 

meg, ezért az ilyen beteg nem alkalmas nyomás-áramlás vizsgálatra. 

Ha ezzel az egyszerő módszerrel nem tudjuk eldönteni, hogy teljes elzáródással 

állunk-e szemben, akkor elvégezzük álló helyzetben a kontrollált nyomású antegrad 

pyelo-ureterographiát. Ilyenkor cseppinfúzióban folyatjuk be a kontrasztanyagot a 

nephrostomiás katéteren keresztül a vesébe, s a töltınyomást a vesemedence szintje 

fölött 40cmH2O-en maximáljuk. Az álló helyzet a magasabb fajsúlyú kontrasztanyag 

hólyagba szivárgását még igen lelassult uréteráramlás mellett is elısegíti. 

Amennyiben 5 percen belül sem észlelünk kontrasztanyagot a hólyagban, klinikailag 

komplett elzáródást állapíthatunk meg, s az UDUUT nem adhat értékelhetı 

eredményt (11. ábra). 

    

11. ábra A kontrollált nyomású antegrad pyelo-ureterographia teljes 

elzáródást bizonyít, amennyiben a megengedhetı maximális 40cmH2O-s 

töltınyomás mellett sem észlelhetı kontrasztanyag a hólyagban. 

Értelemszerően ilyen esetben sem végezhetı eredményes nyomás-áramlás vizsgálat, 

de a különbözı telítettségi szintekhez tartozó nyomásértékekbıl meghatározható az 

üregrendszeri kapacitás, compliance, sıt az üregrendszer falának elaszticitása is, de 

ezek nem képezik jelen dolgozat témáját. 

Az UDUUT további kontraindikációját jelentik a lázas állapottal járó húgyúti 

infekciók, véres vizelet, véralvadásgátlók szedése vagy ismert krónikus 
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vérzékenység, továbbá ha a nephrostomiás katéter részleges elzáródásának, 

megtöretésének vagy kicsúszásának jeleit észleljük, illetve ha a katéter mellett 

vizeletszivárgás, tömítetlenség látható. 

Mindazon nephrostomiás katétert viselı betegeknél, akiknél nem diagnosztizálunk 

teljes okklúziót és nem állnak fenn az elıbb felsorolt kizáró okok, elvégezhetı az 

UDUUT. 

2001 óta eddig összesen 275 felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatot végeztünk 

klinikánkon. Ebbıl 116-nál a 3 vagy több lépésben elvégzett nyomás-áramlás 

vizsgálat eredményeit lehetett értékelni 85 konstans nyomású áramlásvizsgálat (Vela-

Navarrete-elv) és 41 állandó áramlású nyomásvizsgálat (Whitaker-elv) alapján, mely 

vizsgálatokat 97 betegen végeztük (voltak betegeink, melyeknél mindkét módszert is 

alkalmaztuk).  

Eredmények 

A felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatokra alkalmas speciális célkészülék 

kifejlesztése 

I. Hardver-fejlesztések  

Az utóbbi 5 évben fejlesztettük ki a német ANDROMEDA Medizinische GmbH-val 

közösen, speciálisan a felsı húgyúti, nyomás-áramlás urodinamikai vizsgálatok 

elvégzésére alkalmas célkészülék prototípusát (12. ábra). 

 

12. ábra A felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok elvégzésére használt 

készülék sematikus ábrája. Fıbb részeinek magyarázata a szövegben található. 



 

 

18 

18 

A speciálisan az UDUUT céljára kifejlesztett urodinamikai készülék a következı fı 

részekbıl épül fel: 

1. A nyomásmérés céljára szolgáló elektronikus nyomás-érzékelı, melyet a 

szenzor élettartamának meghosszabbítása céljából nem közvetlenül a befolyó-

vezetékbe iktattunk, hanem egy Y toldalékkal a csırendszer fölé helyeztük, s a 

nyomást a vezetékben lévı levegıoszloppal közvetítjük az érzékelıhöz, így nem 

érintkezik a korrodáló hatású fertıtlenítı oldatos töltıfolyadékkal (13. ábra).  

   

13. ábra Az elektronikus nyomásérzékelı a befolyó 

csırendszerhez csatlakozik, a nyomást egy légzsákban méri.  

2. A töltési áramlás sebességét minden esetben a befolyócsıbe iktatott 

cseppkamrán, elektronikus cseppérzékelıvel mérjük. A nyomás-áramlás 

vizsgálatokhoz szükséges külsı töltést kétféle módon tudjuk megvalósítani:  

a. Az öblítıfolyadék tartályát egy állítható magasságú állványon helyezzük el, 

ezzel szabályozva a hidrosztatikus töltési nyomást, amit az elektronikus 

nyomásérzékelı jele alapján állítunk be. Az adott nyomás által létrehozott 

áramlást egy elektronikus cseppérzékelıvel mérjük (Vela-Navarrete elv) 

(14. ábra). 
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14. ábra A változtatható töltési nyomású áramlásmérés (Vela-Navarrete-elv) az 

áramlás detektálására szolgáló elektronikus cseppszámlálóval 

b.  A másik lehetıség, hogy az áramlást az Ellipse típusú urodinamikai 

készülék görgıs pumpájának sebességével szabályozzuk, s mérjük az adott 

töltési sebességhez tartozó nyomást a nephrostomiás katéterhez 

csatlakoztatott csırendszerben (15. ábra). 

   

15. ábra Az állandó áramlású nyomásvizsgálat (Whitaker-elv) során az áramlást 

görgıs pumpa hozza létre, de itt is cseppérzékelı méri a pontos töltési áramlást. 

3. Integrált része a készüléknek a digitális diurézismérés lehetısége, amihez az 

áramlási sebesség méréséhez használttal megegyezı cseppérzékelıt használunk 

(16. ábra).  
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16. ábra A digitális diurézismérés elve. A pontos diurézist a vizeletgyőjtızsák csövébe iktatott 

elektronikus cseppszámlálóval mérjük, s értékét rögzítjük. A cseppszámláló magasságának 

változtatásával szabályozhatjuk a torlónyomást, ami a diurézis mértékét alapvetıen befolyásolja. 

A diurézisnek a nyomás-áramlás vizsgálatokban játszott szerepét késıbb, a 

Megbeszélés fejezetben részletezzük. 

4. Az egyes mérési módszerek, funkciók között 3 utas csapok kapcsolósorozatával 

tudunk könnyen és gyorsan váltani, anélkül, hogy a csıvezetéket minden 

alkalommal szerelni kellene. Ezzel a zárt rendszerbıl adódó teljes sterilitást is 

biztosítani tudjuk (17. ábra). 

   

17. ábra A három utas csapok sorozatának alkalmazásával lehet teljes sterilitás mellett gyorsan 

átkapcsolni egyik mérési módszerrıl a másikra. 

A csapok eltekerésével beállítható különbözı funkciók: 

• Légtelenítés, nullázás a vese magasságában 
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• Az IPP statikus mérése 

• A töltıfolyadék nyomásának hidrosztatikus beállítása 

• Az állandó nyomású áramlásvizsgálat változó töltési nyomások mellett 

• A diurézis digitális mérése állítható torlónyomások mellett 

• Az üregrendszeri kapacitás mérése különbözı üregrendszeri nyomások mellett 

• Az állandó áramlású nyomásvizsgálat különbözı áramlások mellett 

• Az egész csırendszer feltöltése fertıtlenítı oldattal 

• Közvetlen mérıpoharas térfogatmérés 

• Nyomásingadozás-csökkentı puffercsı bekapcsolása 

5. Az ANDROMEDA módosított Ellipse urodinamikai készüléke a központi 

egység, mely elsı fokon fogadja a nyomás- és áramlásérzékelık digitális jeleit, az 

idı függvényében görbék formájában megjeleníti azokat a kijelzıjén, s 

memóriájában tárolja azokat (18. ábra). 

   

18. ábra Az Ellipse módosított központi egysége, mely 30 percig memóriájában tárolja a 

mérési eredményeket, ezt követıen ki lehet nyomtatni a görbéket, vagy Ethernet hálózati 

kapcsolaton keresztül személyi számítógépen kerül archiválásra az összes mérés. 

6. Az Ellipse alapkészüléket egy Ethernet hálózati kábel köti össze egy személyi 

számítógéppel, amelyen a Microsoft Windows alapú AUDACT Pro dokumentáló 

és értékelı szoftver speciális, 6.05 verziója fut (19. ábra). 
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19. ábra Az Ellipse készülék mobil egysége, hálózati csatlakozással a PC-n futó 

AUDACT v.6.05 dokumentáló és értékelı szoftverrel 

Testmeleg öblítıfolyadék alkalmazása 

Általánosan elfogadott eljárás, hogy az urodinamikai vizsgálatoknál alkalmazott 

töltıfolyadékok szobahımérsékletőek, s így a 20oC körüli hımérsékletükkel 

kifejezetten hidegek a belsı szervek mintegy 37oC-os maghımérsékletéhez képest. 

Igényesebb vizsgálók a töltıfolyadékot az infúziósüvek egészének felmelegítésével 

kísérlik meg melegebbé tenni, de a vizsgálat idıtartama alatt és a hosszú, vékony 

csıvezetéken a lassú áramlás során bekövetkezı lehőlés mértékét, így a szervezetbe 

érkezı folyadék hımérsékletét még csak hozzávetılegesen sem lehet felbecsülni. 

Kifejlesztettünk egy 80cm hosszú, kettıs falú töltıcsövet, amelynek falai között egy 

termosztát által állandó 39oC-n tartott hımérséklető főtıfolyadékot áramoltatunk, az 

ellenáramlásos hıcsere elvét hasznosítva a melegítéshez (20-22. ábra).  

    

20. ábra Az ellenáramlású hıcserélés elve a kettıs falú csıben.         21. ábra A csı katéter felıli vége 
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22. ábra Az állandó 390C-on tartott automatikus termosztát az Ellipse készülék alatt 

A mérési eredményeket feltőntetı grafikonokon látni lehet, hogy a 18-28oC-os 

hımérséklető töltıfolyadék alkalmazása esetén („belépı hımérséklet”) a folyadéknak 

a csı végén elektronikus hımérıvel mért kilépı hımérséklete mind a töltési 

sebességtıl, mind a főtıfolyadék hıfokától függıen változik. 390C-os főtıfolyadék 

használata mellett a leggyakrabban használt 5-20ml/min-es töltési sebesség 

tartományában a töltıfolyadék kilépı hımérséklete 35,5-37,20C között van. Ez jól 

megközelíti a maghımérsékletet. Alacsonyabb, vagy magasabb szobahımérséklet 

(belépı hımérséklet) esetén szükség lehet a termosztát hımérsékletét 38 vagy 400C-

ra változtatni ahhoz, hogy a kilépı-hımérsékletet a testhımérséklet közelében tudjuk 

tartani (23. ábra). 
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23. ábra A kilépı töltıfolyadék hımérsékletének változása a belépı hımérséklet (szoba 

hımérséklet), az adagolási (töltési) sebesség és a főtıvíz hımérsékletének függvényében 

A testhımérséklető töltıfolyadékkal végzett felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok 

tehát a pontosabb, mőtermékmentes adatrögzítést, s ez által a mért adatok objektívebb 

elemzését teszik lehetıvé.  

Gyógyszerhatás vizsgálatoknál ez egyúttal azt is eredményezi, hogy sokkal kisebb 

eltérések is pontosabban kimutathatók, illetve ugyanakkora eltérések kisebb 

betegszám mellett is értékelhetı, szignifikáns eredményt biztosítanak. 

 

II. Az Ellipse készülék BIOS-ába és az AUDACT programba integrált szoftverek 

a mérések pontosabbá tételére 

Az áramlási ellenállás (rezisztencia) folyamatos, valós idejő szoftveres 

kompenzálásának módszere 

A vizsgálat megkezdése elıtt a nyomásérzékelıt a vesemedence magasságában 

nullázzuk. Ezt követıen a csırendszer és a katéter áramlási ellenállását kalibráljuk, 

amihez a betegben lévı, korábban behelyezett nephrostomiás katéterrel megegyezı 

mérető katétert használunk. Elıbb a kalibrációs katéter vese felıli végét a vese 

magasságában tartva rögzítjük a nulla nyomást, majd a töltıfolyadékot szabadon 

hagyjuk kifolyni (24. ábra). 
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24. ábra Az áramlási ellenállás (rezisztencia) sematikus ábrázolása, egyúttal az egy 

furatú katéteren keresztül kivitelezett urodinamikai vizsgálathoz szükséges kalibráció 

folyamata. 

A folyamatos töltési áramlás értékét és az ehhez tartozó áramlási ellenállást 

(rezisztencia) rögzítjük az Ellipse setup programjában. Ettıl a pillanattól kezdve az 

Ellipse kiszámolja és kijelzıjén valós idıben megjeleníti a töltési áramlás (Qfill), a 

testen kívül mért nyomás (Pmeas) görbéjét, a számított aktuális rezisztenciát (Presist) 

a kalibráció során rögzített adatok és az aktuális áramlás alapján, valamint a számított 

aktuális intrapyeláris nyomásgörbét (IPP) az utóbbi kettı különbségeként. Két példát 

mutatunk be a folyamatos rezisztencia-kompenzálásra. A Vela-Navarrete-elven 

alapuló állandó nyomású áramlásvizsgálat során a rezisztencia az aktuális áramlástól 

függıen állandóan változó értékő (25. ábra). 

 

25. ábra A Vela-Navarrete-teszt során is a mért nyomásértékbıl történı 

rezisztentia-levonás után kapjuk az IPP értékét. A külsı töltés leállítása után a 

rezisztencia nullára esik, s így a mért külsı nyomás és az IPP értéke értelemszeren 

megegyezik. 
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A Whitaker-elven alapuló állandó áramlású nyomásvizsgálat során a rezisztencia az 

áramlástól függ, de állandó értékő (26. ábra). 

 

26. ábra Az állandó áramlású nyomásvizsgálat szimultán megjelenített görbéi 

két különbözı töltési sebesség mellett: a számítás itt is: Pmeas – Presist = IPP 

A mérést megelızı kalibrálás ellenırzése céljából folyamatos töltés közben 

megemeljük a kalibrációs katéter distalis végét 10cm-rel a vese szintje fölé és 

ellenırizzük a megjelenített, számított IPP görbén, hogy valóban 10cmH2O-t mutat-

e? Ha a különbség több mint 10%, meg kell ismételnünk a kalibrálást. 

Ha az ismertetett kalibrálási folyamat kiállja a fenti próbát, akkor in vivo teszt 

következik, aminek során megbizonyosodhatunk arról, hogy a bennlévı 

nephrostomiás katéter és a kalibráláshoz használt katéter áramlási ellenállása valóban 

megegyezik-e? Ha a töltés során a számított IPP alacsonyabb értéket mutat, mint a 

töltés megindítása elıtt mért hidrosztatikus üregrendszeri nyomás, akkor ez az 

értelmezhetetlen helyzet sikertelen vagy pontatlan kalibrációt bizonyít. Ismételt 

kalibráció vagy a kalibrációhoz pontosabban egyezı katéter alkalmazása megoldja e 

problémát.  

A valós idejő szoftveres rezisztencia-kompenzálás módszerérıl közleményben 

számoltunk be [42]. 
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A töltıfolyadék áramlásának, a mért nyomásértéknek és a számított valós IPP-

nek szoftveres átlagérték-számítása 

Az UDUUT során rögzített nyomás- és áramlásgörbék többnyire a pyelum 

kontrakcióinak (pacemaker aktivitás) és az uréter-perisztaltikának következtében 

nagy kilengéseket mutatnak még állandó töltési áramlás vagy töltési nyomási értékek 

mellett is. A görbéken alapuló késıbbi elfolyási akadályozottság mérések, kvantitatív 

meghatározások alapját a pontos nyomás- és áramlásértékek adják. Elengedhetetlen 

volt ezért olyan módszer kidolgozása, ami a korábban általánosan alkalmazott optikai 

becslés módszerét teljesen pontos, automatizált módszerrel helyettesíti. 

Az AUDACT szoftverbe általunk integrált átlagszámító szoftver a nyomás-áramlás 

vizsgálat egyensúlyi helyzetének (folyamatos töltés mellett változatlan nyomásérték) 

elérése után mért nyomás és áramlásgörbék tetszıleges szakaszának átlagértékeit 

számítja ki két, tetszılegesen elhelyezhetı jel között (a kezdetet US-sel, a végét UE-

vel jelölve). Tetszıleges számú szakasz is kijelölhetı, s ezek átlagértékeit egy 

összefoglaló táblázatban megjeleníti (25, 26. ábra). 

Ugyanez az átlagszámító rutin nagy szolgálatot tesz egy adott, rövidebb idıszak 

diurézis-átlagának meghatározásában is (27. ábra).   

 

27. ábra Jól látható a példán, hogy a digitális diurézismérés során észlelt nagyfokú egyenetlenség 

ellenére a program a két jel (US és UE) közötti görbeszakasz átlagértékeit pontosan kijelzi, s a 

cseppek összegébıl kiszámítja a kijelölt idıszak pontos vizeletmennyiségét is 
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Új referencia-nyomás meghatározása a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok 

számára 

A felsı húgyutak szőkületeinek, megtöretéseinek, elfolyási akadályozottságának 

megítélésére, ezek mértékének meghatározására többféle módszer létezik, de abban 

mind megegyeznek, hogy valamilyen üregrendszeri nyomás-áramlás összefüggésbıl 

következtetnek a postrenális obstrukció mértékére. Ehhez az üregrendszeri töltési 

áramlás által létrehozott intrapyeláris nyomás pontos ismeretére van szükség. A 

veseüregrendszerbe szúrt punkciós tőn vagy a nephrostomiás katéteren keresztül mért 

nyomás (függetlenül attól, hogy egyszerő hidrosztatikus vagy elektronikus 

nyomásmérıvel történt) két összetevıbıl áll: a termelıdı vizelet feszülésébıl adódó 

valós intrapyeláris nyomás, valamint a vesére kívülrıl nehezedı környezeti nyomás, 

amit perirenális nyomásnak (PRP) is nevezhetünk. Ez utóbbi összetevıt a környezı 

zsírszövet mennyisége, a hasőri nyomás és a hasizomzat tónusa is befolyásolja (28. 

ábra).  

 

28. ábra A hidrosztatikus nyomásmérés során mért érték két összetevıje: a vese körüli szövetek 

nyomásából eredı perirenális nyomás (PRP) és a termelıdı vizelet valós intrapyeláris nyomása 

Mind az egyszerő intrapyeláris nyomásvizsgálat, mind valamennyi felsı húgyúti 

nyomás-áramlás vizsgálat alapvetı feladata a valós intrapyeláris nyomás pontos 

meghatározása. Ehhez szükség van egy alkalmas referencia-nyomásnak a 

meghatározására. 

Célul tőztük ki az UDUUT vizsgálatok pontos kivitelezése és a mért értékek pontos 

értékelése számára nélkülözhetetlenül fontos referencia-nyomás pontos 
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meghatározását, az eddig hagyományosan referencia-nyomásként használt 

intravesicalis nyomás felülvizsgálatát.  Bevezettük az egyszerőbben, invazivitás 

nélkül meghatározható, méréseink szerint a veseüregrendszer környezetének 

nyomásviszonyait megbízhatóbban tükrözı új referencia-nyomás, a perirenális 

nyomás fogalmát.  

A PRP meghatározásának 4 különbözı módszerét ismertetjük:  

Méréseinket mind fekvı- mind álló helyzetben a nephrostomiás katétert a 

vesemedence magasságában elhelyezett elektronikus nyomásmérıvel összekötı csıbe 

iktatott leeresztı csapon keresztül, az üregrendszer kiürítésével, a nyomásszenzor 

nullázásával kezdtük (6. ábra).  

1. A RPR indirekt mérési módszere a vesemedence falán keresztül elektronikus 
nyomásszenzor alkalmazásával 

Az intrapyelaris nyomás elektronikus mérése és a mérési eredmények rögzítése során 

azt észleltük, hogy a nyomásmérı vese magasságában történı nullázása után a 

csırendszer zárását követıen azonnal, legfeljebb 1-2 másodpercen belül hirtelen 

megemelkedik a nyomás (egyénenként eltérı mértékben, az alkattól függıen 3-

30cmH2O értékre), majd hosszabb ideig stabil szinten marad, sıt a jelenség a frissen 

termelıdött néhány csepp vizelet lebocsátása után azonos értékkel reprodukálható 

(29. ábra).  

 
29. ábra A rendszer lezárását azonnal követı nyomásemelkedés, a PRP 

mérése többször ismételve is reprodukálható 

A vese magasságában történı nullázást követıen a rendszer zárása után azonnal 

(vagy néhány másodpercen belül) fellépı és mérhetı nyomás a veseüregrendszer 

feltöltıdése elıtt, a még teljesen üres üregrendszer mellett jelentkezik, tehát csak a 
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környezet nyomásából adódhat, amit az összeesett pyelum falán, mint egy 

membránon keresztül, indirekt módon mérünk. Ez a nyomás nem teljesen egyezik 

meg az intraabdominális nyomással, mert ahhoz még a retroperitoneális zsírszövet 

okozta nyomás is hozzáadódik, így ezt jobb perirenálisnak nevezni. Mivel ez a 

nyomás független a veseüregrendszer teltségi állapotától, kapacitásától, esetleges 

elfolyási korlátozottságtól, s csupán a betegre jellemzı alkati adottságoktól függ, 

megfelel referencia-nyomásnak a vesén végzett nyomás-áramlásmérésekhez.  

 

2. A PRP becslése a testtömeg-index alapján (a perirenális tér nyomásának 

(PRP) és a testtömeg index (BMI) korrelációjának vizsgálata) 

Megfigyelésünk szerint a retroperitoneális tér nyomásának mértéke jó összefüggést 

mutat a vese körüli zsírszövet mennyiségével, vagyis a beteg kövérségét számszerően 

jelzı testtömeg index-szel (Body Mass Index – BMI). Megfigyeltük, hogy 

kifejezetten kövér betegeknél akár 25-30cmH2O nyomást is mérünk a vese 

környezetében, míg sovány betegeknél ez a nyomás még a 3-6cmH2O-t sem éri el. 

Egyik sovány nıbetegünknél, akinek ismert volt kifejezett vándorveséje (vagyis a 

klinikum is igazolta az igen laza, minimális perirenális zsírszövetet), a 

retroperitoneális nyomás 0cmH2O volt.  

A PRP és BMI korrelációjának bizonyításához 51 betegnél (28 férfi, 23 nı) 

megmértük a PRP-t a legegyszerőbb, a mérés kezdetekor észlelhetı hirtelen 

nyomásemelkedés mértékének mérésével és kiszámítottuk a testsúly és testmagasság 

ismeretében a testtömeg indexet. A BMI számításánál az alábbi ismert összefüggést 

használtuk fel: BMI (kg/m 2)=testsúly (kg)/testmagasság (m)2 . 

A mért PRP és a számított BMI értékeket egy grafikonon tüntettük fel (30. ábra). 
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30. ábra A PRP és a BMI összefüggése nık és férfiak vizsgálata során 

Már az adatok megjelenítése grafikonon lineáris összefüggést sugallt, a statisztikai 

analízis pedig a PRP és a BMI között szignifikáns, lineáris korrelációt igazolt, a 

korrelációs koefficiens=0,76, szignifikáns. 

A kovariancia analízis módszerének alkalmazásával világossá vált, hogy sem a 

tengelymetszet, sem a meredekség nem különbözik a nıkben és a férfiakban, ez egy 

közös, egyenes vonal. Az egyenes adekvát voltát a reziduumok elemzése támasztja 

alá. 

Az illesztett egyenes pontos egyenlete: PRP= -6,4635+0,6917*BMI (31. ábra).  

 
31. ábra A PRP és a BMI korrelációját reprezentáló egyenesek 
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Mivel ez a számítás kevésbé alkalmas a mindennapos klinikai gyakorlat számára, 

ezért egy könnyebben alkalmazható egyenletet kerestünk.  

Bár az egyszerő PRP=BMI-15 összefüggéssel jellemezhetı egyenes közel fekszik a 

konfidencia sávhoz, mégis kívül esik rajta, ezért használatát a statisztikai analízis 

szigorúan véve nem támasztja alá. Egyszerő alkalmazhatósága, és a pontosan 

számított értékek jó megközelítése miatt azonban a klinikai gyakorlatban a PRP 

becslésének mégis jól alkalmazható eszközének tartjuk.  

A statisztikai elemzés alapjául szolgáló mérési adatok táblázatait mellékeljük (1, 2 

táblázat).  

1. táblázat Nık számított testtömeg indexe (BMI), a mért PRP és a 

PRP=BMI-15 összefüggés alapján becsült PRP 

Esetek 
(nık) 

BMI 
(számított) 

[kg/m 2] 

PRP  
(mért)  

[cmH 2O] 

PRP  
(becsült) 
[cmH 2O] 

Különbség  

1. 20,2 1,2 5,2 +4,0 
2. 16,4 1,4 1,4 0,0 
3. 29,5 14,5 14,5 0,0 
4. 18,4 8,0 3,4 -4,6 
5. 13,7 5,0 -1,3 -6,3 
6. 21,8 8,0 6,8 -1,2 
7. 17,7 0,0 2,7 +2,7 
8. 23,9 13,0 8,9 -4,1 
9. 20,4 7,0 15,4 +8,4 

10. 15,2 6,0 0,2 -5,8 
11. 21,7 5,5 6,7 +1,2 
12. 29,4 17,0 14,4 -2,6 
13. 21,7 5,0 6,7 +1,7 
14. 21,5 4,0 6,5 +2,5 
15. 24,8 22,0 9,8 -12,2 
16. 19,1 9,0 4,1 -4,9 
17. 29,7 8,0 14,7 +6,7 
18. 30,1 11,0 15,1 +4,1 
19. 18,9 8,0 3,9 -4,1 
20. 23,0 12,0 8,0 -4,0 
21. 37,1 20,0 22,1 +2,1 
22. 22,4 6,0 7,4 +1,4 
23. 30,1 15,0 15,1 +0,1 

Átlag 22,9 8,98 8,33 -0,65 
 

2. táblázat Férfiak számított testtömeg indexe (BMI), a mért PRP és a 

PRP=BMI-15 összefüggés alapján becsült PRP 

Esetek 
(férfiak) 

BMI 
(számított) 

[kg/m 2] 

PRP  
(mért) 

[cmH 2O] 

PRP  
(becsült) 
[cmH 2O] 

Különbség  

1. 20,2 13,0 5,2 -7,8 
2. 31,4 15,0 16,4 +1,4 
3. 21,0 7,0 6,0 -1,0 
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4. 22,7 8,0 7,7 -0,3 
5. 24,7 7,0 9,7 +2,7 
6. 28,1 12,0 13,1 +1,1 
7. 32,3 18,0 17,3 -0,7 
8. 40,9 17,0 25,9 +8,9 
9. 19,9 8,0 4,9 -3,1 

10. 35,4 20,0 20,4 +0,4 
11. 25,5 8,0 10,5 +2,5 
12. 37,9 12,0 22,9 +10,9 
13. 23,0 14,0 8,0 -6,0 
14. 28,4 10,0 13,4 +3,4 
15. 28,6 17,0 13,6 -3,4 
16. 38,1 24,0 23,1 -0,9 
17. 26,2 8,0 11,2 +3,2 
18.  23,2 11,0 8,2 -2,8 
19. 32,2 23,0 17,2 -5,8 
20. 26,1 18,0 11,1 -6,9 
21. 27,8 6,0 12,8 +6,8 
22. 39,2 23,0 24,2 +1,2 
23. 26,6 10,0 11,6 +1,6 
24. 34,4 18,0 19,4 +1,4 
25. 26,2 13,0 11,2 -1,8 
26. 23,1 10,0 8,1 -1,9 
27. 19,4 10,0 4,4 -5,6 
28. 33,9 19,0 18,9 -0,1 

Átlag  28,44 13,54 13,44 -0,1 

 

A mért PRP és a számított BMI értékek statisztikai elemzése azt igazolta, hogy 

jelentıs különbség van a két nem között mind a PRP, mind a BMI vonatkozásában. A 

férfiak PRP átlagértékei jellemzıen magasabbak voltak, mint a nıké (PRP 

férfiaknál=13,5cmH2O, nıknél=9,0cmH2O).  Hasonló különbség volt kimutatható a 

BMI-nél is, ahol a nık átlagértéke 22,9kg/m2, a férfiaké 28,4kg/m2 volt.  

A fenti egyszerősített összefüggés alapján becsült PRP a férfiaknál -12,2/+8,4cmH2O, 

nıknél -7,8/+10,9cmH2O közötti szórást mutat, ahol az átlagértékek nagyon jól 

megközelítik az elméletileg optimális egyenest. A számított és becsült átlagértékek 

mindössze 0,65cmH2O-re térnek el egymástól a nıknél és -0,1cmH2O-re a férfiaknál. 

Ezek az adatok is alátámasztják a PRP=BMI-15 egyszerő képlet alkalmazhatóságát a 

klinikai gyakorlatban. 

3. A PRP egyszerő hidrosztatikus nyomásmérése függıleges vízoszloppal 

Lehetıség van a PRP gyors, bár kevésbé pontos mérésére is a hidrosztatikus 

nyomásmérés elvének alkalmazásával, például, ha nem áll rendelkezésre elektronikus 

nyomás-érzékelıs urodinamikai készülék.  

Az IPP már ismertetett nullázása után az üregrendszer kapacitásától függıen 2-5ml 
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isotoniás sóoldatot nyomunk az üregrendszerbe, s hagyjuk, hogy a vékony függıleges 

csı feltöltıdjön. A benyomott folyadékmennyiség egy része a csövet tölti fel, a 

maradék mennyiség pedig olyan kevés, hogy gyakorlatilag csak a szinte teljesen üres 

üregrendszer falán keresztül közvetíti a PRP-t a függıleges mérıcsıbe (32. ábra). 

 

32. ábra Az egyszerő hidrosztatikus PRP meghatározás sematikus ábrája 

4. A PRP pontos értékének kiszámítása egy új, PC alapú szoftverrel a nyomás-

térfogat összefüggés alapján 

A lezárt vesék üregrendszeri volumen-nyomás összefüggésének vizsgálata során 

állapítottuk meg, hogy ez az összefüggés a nyomás bizonyos tartományában parabola 

görbével jellemezhetı, aminek meredeksége az üregrendszeri elaszticitástól függ, 

elasztikus rendszernél lapos, rigid, heges üregrendszernél meredek lefutású. A 

parabolát leíró Y=AX2+B egyenletébıl az A az elaszticitást jellemzı együttható, a B 

pedig a PRP-sal egyenlı (33. ábra). 

 

33. ábra A parabolikus térfogat-nyomás összefüggést leíró 

egyenlet B összetevıje megegyezik a PRP-sal 
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A mérési pontokból kiszámolni az összefüggésnek megfelelı parabolagörbét egy 

urológus számára ismereteit meghaladó feladat, ezért kidolgoztunk egy egyszerően 

használható, PC-n futtatható programot, amely a beírt, minimálisan 2 töltési térfogat-

nyomás adatpárból kiszámolja a parabolagörbét, grafikusan is megjeleníti azt, és 

meghatározza a B értékét, vagyis a PRP-t (34. ábra). 

 

34. ábra A töltési térfogat-IPP parabolikus összefüggését számító és 

megjelenítı  PC program, amely a PRP pontos kiszámítására is alkalmas  

 

A PRP és az intravesicalis nyomás összehasonlítása álló és fekvı helyzetben 

Prospektív mérések sorát végeztük annak megállapítására, hogy van-e különbség az 

UDUUT vizsgálatokhoz hagyományosan referencianyomásként használt 

intravesicalis nyomás (IVP) és az általunk bevezetett PRP között. Célunk annak 

eldöntése volt, alkalmazható-e a PRP referencia nyomásként. 

18 betegnél végeztük el a PRP és az IVP mérését fekvı és álló helyzetben (13 esetben 

egyidıben húgycsı- és nephrostomiás katéteren keresztül, 3 betegnél csak 

nephrostomiás katéteren keresztül mértünk PRP-t (nekik egyedül a mérés kedvéért 

nem helyeztünk be húgycsıkatétert), 2 betegünknek csak húgycsıkatéteren keresztül 

végeztük az IVP mérését. A mért adatokat a 3. táblázatban foglaltuk össze. 

3. táblázat A perirenális nyomás (PRP) és az intravesicalis nyomás (IVP) 

összehasonlítása álló és fekvı helyzetben 

Fekvı helyzetben [cmH 2O] Álló helyzetben [cmH 2O] Eset Nem 
PRP  IVP PRP IVP 

1 nı 9,4 1,5 20,7 21,8 
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2 ffi 13,5 11,8 28,0 39,3 
3 ffi - 11,3 - 48,9 
4 nı - 2,2 - 23,3 
5 nı 3,4 4,4 12,5 21,7 
6 ffi 13,6 13,4 28,7 27,6 
7 ffi 17,8  34,8  
8 ffi 8,8 8,3 36,4 18,4 
9 nı 10,7 10,1 12,3 31,3 
10 nı 9,0 - 15,1 - 
11 ffi 8,3 - 23,0 - 
12 ffi 9,4 9,8 26,4 12,4 
13 ffi 14,1 9,6 22,4 18,6 
14 nı 3,2 5,3 4,2 14,8 
15 ffi 8,1 8,0 14,8 21,8 
16 nı 12,1 13,4 8,5 26,5 
17 nı 10,6 9,1 12,2 28,8 
18 nı 7,2 4,6 16,5 11,6 

Átlag  ffi/n ı=9/9 9,95 8,19 20,55 24,45 

 

Fekvı helyzetben a PRP és az IVP mérsékelt eltérést mutat (9,95 ill. 8,19cmH2O), 

míg álló helyzetben a különbség kifejezettebbé válik (20,55 ill. 24,45cmH2O). A PRP 

fekvı helyzetben átlagosan 22%-al magasabb, mint az IVP. A különbség mértéke a 

BMI-tıl függ. Álló helyzetben a PRP több mint duplájára (207%), míg az IVP 

háromszorosára emelkedik (299%), nıkben az emelkedés még kifejezettebb (355%). 

Álló helyzetben IVP 19%-al magasabb, mint a PRP. A mért adatokat grafikonon 

ábrázoljuk (35. ábra). 

 

35. ábra A PRP és az IVP viszonya egymáshoz és változásuk a 

testhelyzetváltozás hatására 
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Kvantitatív statisztikai elemzésre a mixed model ANOVA (variencia-analízis) és a P 

szignifikancia egyváltozós tesztjét használtuk. A testhelyzet hatása erısen 

szignifikáns (p<10-6), a PRP és IVP közti különbség általában nem szignifikáns, de a 

kölcsönhatás szignifikáns (p=0,042), ami azt mutatja, hogy nem azonos álló és fekvı 

helyzetben. Ez az adatok transzformációjának szükségességére utal (nevezetesen 

logaritmálásra). A logaritmált nyomás-adatok mixed model ANOVA eredménye 

kifejezettebb kölcsönhatást (p=0,018) mutat. 

Megjegyzendı továbbá, hogy jelentıs a különbség a férfiak és nık között a 

kölcsönhatás vonatkozásában: férfiakban ugyanis hiányzik, míg nıkben szignifikáns 

(p=0,001). A betegek kis száma ellenére a kölcsönhatás szignifikanciája megfelelı 

statisztikai biztonsággal kimutatható.  

Bebizonyítottuk, hogy az IVP sok esetben jelentısen különbözik a PRP-tıl, fıleg álló 

testhelyzetben. Az átlagos különbség 4cmH2O de egyes esetekben akár a 19cmH2O-t 

is elérheti. Ezek a jelentıs különbségek álnegatív eredményeket adhatnak, hibás 

következtetésekre vezetve éppen a legvitatottabb esetekben, melyekben az álló 

helyzetben megismételt UUUT vizsgálatok a leginkább indikáltak, pl. transzplantált 

vesés betegek, uréter-megtöretés vagy érkeresztezıdés gyanúja és intermittáló 

obstrukció esetei. 

 

A nyomás-áramlás összefüggés pontos meghatározásának új módszere, a 

többlépéses nyomás-áramlásmérés 

A fentebb leírt méréstechnikai pontosításokkal és finomításokkal (testmeleg öblítés, 

pontos, automatikus rezisztencia-kompenzálás, computeres átlagérték-számítás) 

végeztük el nyomás-áramlás vizsgálatainkat mind az állandó töltéses 

nyomásvizsgálatok során (Whitaker-elv), mind az állandó nyomású 

áramlásvizsgálatok során (Vela-Navarrete-elv). Mindkét fajta vizsgálatot a betegek 

többségén elvégeztük.  

A nyomás-áramlás összefüggés pontos meghatározásához szükséges, hogy lehetıleg 

minél több pontot határozzunk meg a korrelációt jellemzı görbén. Ehhez a 

méréseknél a töltési sebességet 5, 10, 15 és 20ml/min-es lépésekben emeltük 

(Whitaker-elv), s minden esetben rögzítettük a mért értékeket (36. ábra). 
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36. ábra Többlépéses állandó áramlású nyomásvizsgálat rögzített görbéi és ezel 

US és UE által jelölt szakaszainak átlagértékei az értékelı ablakban 

A WT-elvén alapuló többlépéses vizsgálat lépéseinek számát korlátozhatja a bizonyos 

áramlás mellett megfutó nyomás (37. ábra). 

 

37. ábra A nyomás megfutása korlátozza a lépések számát a többlépcsıs 

állandó nyomású vizsgálatban egy bizonyos osbtrukciós szint fölött 

A Vela-Navarrete elv alapján is többlépéses méréseket végeztünk, a spontán 

intrapyeláris nyomástól (SIPP) 5cmH2O-s lépésekben emelve a töltési nyomást 

egészen a PRP+30cmH2O-ig. Ez azt jeleneti, hogy a lépések száma az obstrukció (így 

a SIPP) mértékétıl függıen 3 és 6 között változott. Az állandó nyomású 

áramlásvizsgálatok során is ugyanazokat a görbéket rögzítettük (38. ábra). 
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38. ábra Többlépéses állandó nyomású áramlásvizsgálat rögzített görbéi és ezek 

US és UE által jelölt szakaszainak átlagértékei az értékelı ablakban 

A többlépéses nyomás-áramlás vizsgálatokkal nyert értékek grafikonon történt 

ábrázolása szemmel láthatóan azt sugallta, hogy a felsı húgyúti vizsgálatok során a 

nyomás-áramlás összefüggés nem-lineáris (39. ábra).  

    

39. ábra A grafikonon ábrázolt eredmények mind a többlépéses WT-elv, mind a 

többlépéses NT-elv alapján megkérdıjelezik a lineáris összefüggést 

 

A nyomás-áramlás összefüggés statisztikai-matematikai elemzése 

Az UDUUT fıbb lépéseit, s a többlépéses nyomás-áramlásvizsgálat módszerét az 

elıbbi fejezetekben ismertettem. Ezzel a módszerrel összesen 112, többlépéses 

nyomás-áramlás vizsgálat mérési adatainak statisztikai elemzését végeztük el annak 

megállapítása céljából, hogy találunk-e az eddig használatos lineáris megközelítésnél 
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pontosabb leírást a felsı húgyutak nyomás-áramlás összefüggésére, a regresszió-

analízis statisztikai módszerét alkalmazva. 

Bár a nyomás-áramlás görbék egyes esetekben, fıként szőkebb áramlástartományban 

mérve megközelítik az egyenest, a 112 többlépéses, felsı húgyúti nyomás-áramlás 

vizsgálat valamennyi mérési adatának regresszió analízise alapján megállapíthattuk, 

hogy a négyzetes tag erısen szignifikáns (p<<0,05). A paraméterek számát 

figyelembe véve igazított R2 értéke a lineáris modellre 0,715 és a négyzetes modellre 

0,889, tehát a nyomás-áramlás összefüggés megfelelıen pontos leírása másodfokú 

modellt igényel.  

Az intrapyeláris nyomás - uréter áramlás görbe a széles 2-20ml/min 

áramlástartományban az eddig általánosan alkalmazott lineáris korrelációnál sokkal 

pontosabban jellemezhetı parabolikus összefüggéssel, és az egyszerő Y=A*X 2+B 

egyenlettel írható le (40. ábra).  

 

40. ábra Az UDUUT vizsgálatok során az IPP és az uréteren mérhetı 

áramlás összefüggése parabolikusnak bizonyult a 112 többlépéses nyomás-

áramlás vizsgálat eredményeinek statisztikai elemzése alapján  

Az egyenletben az Y az aktuálisan számított IPP értékét adja, aminek számításához a 

parabola ívét, lefutását jellemzı A együtthatót (obstrukciós koefficiens – OC), a 

pillanatnyi áramlást jellemzı x négyzetét és a perirenális nyomást jelzı B értékeit 

használjuk fel, mely igen alacsony diurézis esetén igen megközelíti az uréter-nyitási 

nyomást (UOP). 
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A nyomás-áramlás összefüggést jellemzı parabolagörbe pontos grafikus 

megjelenítése és az azt meghatározó obstrukciós koefficiens pontos kiszámítása 

magasabb szintő matematikai ismereteket igényel (fıként, ha figyelembe vesszük, 

hogy a mért értékek a mérési hiba szórása miatt nem teljesen pontos értékek). Ezért e 

bonyolult és igen idıigényes számítás az urológiai gyakorlatban nem megvalósítható, 

s az obstrukció quantitatív meghatározási módszerének elterjedését bizonyára 

akadályozná. 

Kifejlesztettünk ezek miatt egy könnyen használható PC alapú programot, mely a 

számításokat rövid idı alatt elvégzi, s az adatok bevitele után azonnal kiszámolja 

nyomás-áramlás parabola görbéjét. Ez az említett szórás miatt nem feltétlenül megy 

át a mért pontokon, hanem az azokat legjobban megközelíti (a legkisebb négyzetek 

módszerével). A program megjeleníti a parabolát, és számszerően is megadja a 

számunkra fontos A obstrukciós koefficiens (OC) és a B uréternyitási nyomás 

(UOP) értékét. Kijelzi továbbá a mérési pontok és az ezeket legjobban megközelítı 

parabola görbe közti hibák abszolút értékeinek átlagait (41. ábra).  

    

41. ábra Az obstrukció mértékét számító program felrajzolja a nyomás-áramlás 

összefüggést, feltünteti a százalékos átlageltérést a görbétıl, kijelzi a legdurvábban eltérı 

mérési adatot, s kiszámolja, egyetlen számmal megadja az obstrukció mértékét (OC)  

A program a legfontosabb adatok és a nyomás-áramlás görbe dokumentálására is 

alkalmas. 

A különbözı mértékő obstrukciók eltérı lefutású nyomás-áramlás görbéket 

eredményeznek; minél kifejezettebb az obstrukció, annál meredekebb a görbe és 

minél laposabb, annál szabadabb az elfolyás. A különbözı meredekségő görbékhez 
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eltérı A értékek tartoznak, a szabad elfolyást kisebb A értékek, az obstruktív 

állapotokat akár nagyságrendekkel nagyobb A értékek jellemzik. Minél kifejezettebb 

az obstrukció, annál magasabb UOP értékek tartoznak a meredekebb görbékhez (42. 

ábra). 

 

42. ábra A különbözı mértékő obstrukciót jellemzı eltérı görbék, az ezeket 

meghatározó A értékek (obstrukciós koefficiens - OC) és uréter nyitási nyomások (UOP) 

Az A értékét (OC) az obstrukció okozta klinikai tünetekkel és az antegrád pyelo-

ureterographiás felvételekkel összevetve jó egyezést találtunk. Ezen összehasonlítás 

alapján a klinikai kép és az antegrád pyelográfiás képek alapján úgy véljük, hogy 0,03 

érték alatt szabad uréterpassage-t véleményezhetünk, s ebben az OC tartományban 

sem a klinikai tünetek, sem a radiológiai jelek nem utalnak obstrukcióra. 0,1-ig 

közepes fokú, e felett igen jelentıs fokúnak tartható az obstrukció.  

 

A WT, az uréter nyitási nyomás és az obstukciós koefficiens összefüggésének 

statisztikai elemzése 

Az OC, mint a postrenális obstrukció új, quantitatív mérıszáma megfigyelésünk 

szerint jól tükrözi az obstrukció klinikai tüneteit.  

Ennek objektív bizonyítására alapvetıen két lehetıség van.  

Nagy betegszámon bizonyítani az obstrukció indirekt jeleinek (feszülés-érzés, 

vesegörcsök, üregrendszeri tágulat az UH, i. v. urographiás vagy CT felvételeken, a 

vesefunkció-romlása, diuréziscsökkenés, ehúzódó kiválasztás i.v. urographián, 

Doppler-resistív index csökkenés, izotóp renographia kiürülési fázisának elhúzódása) 
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és az OC mértékének statisztikai összefüggését, vagy a klinikailag már bizonyítottan 

használható paraméterek és az OC közti szignifikáns statisztikai korreláció meglétét. 

Az elsı lehetıséget gyakorlatilag kivitelezhetetlenné teszi az a tény, hogy vizsgált 

betegeink döntı többségénél (5 eset kivételével) a nephrostomiás vizeletdeviálást 

valamilyen elfolyási akadály megoldására (nagyfokú veseüregrendszeri tágulat, 

komplikált pyelonephritis, akut veseelzáródás, vesefunkció-romlással járó 

uréterszőkület vagy megtöretés transzplantált vesében) már korábban alkalmaztuk, s a 

vizsgálat idıpontjában az üregrendszeri tágulat már nem állt fenn, és a vesefunkció is 

vagy lényegesen javult, vagy akár normalizálódott is.  

Ezért a második (indirekt) bizonyítási módszert választottuk, aminek során az új 

obstrukciós paramétert a korábban már igazoltan klinikailag alkalmazható 

paraméterekkel a WT-tel és az uréter-nyitási nyomással (UOP) [39] hasonlítottuk 

össze. Irodalmi adatok alapján a Whitaker-teszt és az uréter nyitási nyomás is jól 

korrelál a postrenalis obstrukció klinikai mértékével. 

A korrelációanalízis statisztikai módszerével összehasonlítottuk 116 többlépéses 

UDUUT mérésünk adataiból számított OC értékeket a görbe alapján a 10ml/min 

áramláshoz tartozó IPP értékkel (WT) továbbá a 0 áramláshoz tartozó IPP értékekkel 

(UOP). 78%-ban a többlépéses UDUUT vizsgálatot a Vela-Navarrete elv alapján 

végeztük, így a WT-nek megfelelı IPP értéket a nyomás-áramlás görbe alapján, a 

10ml/min-es áramláshoz tartozó nyomásértébıl kaptuk, ezért ezt virtuális WT-nek 

neveztük (43. ábra).  

   

43. ábra A hármas korrelációanalízishez alkalmazott változók (OC, WT, UOP) 

értelmezése sematikus ábrán és egy példán a gyakorlatban a 116 közül 
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A korrelációs koefficiens értékei 5%-os szinten szignifikánsak. Azon esetek, ahol a 

WT értékei meghaladták a maximálisan megengedhetı 30cmH2O értéket, nem 

kerültek feldolgozásra. 

A feldolgozott adatok korrelációanalízise azt igazolta, hogy a korreláció bármelyik 

két mutató között szignifikáns, az OC és UOP között gyengébb, az OC és a WT 

között kb. ugyanolyan szoros, mint az UOP és WT között (4. táblázat).  

4. táblázat Az obstrukciós koefficiens (OC), a Whitaker-teszt (WT) és az 

uréter nyitási nyomás (UOP) hármas korrelációja. A korrelációs koefficiens 

értékei 5%-os szinten szignifikánsak. 

 

Jól szemlélteti ezt az adatok feltüntetése 3D-s diagramon (44. ábra). 

 

44. ábra A WT, az UOP és az OC összehasonlítása, a változók 

korrelációjának 3 dimenziós ábrázolása (3D scatter plot) 
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A hármas korrelációanalízis alapján ezek szerint indirekt módon is igazolható az OC 

klinikai alkalmazhatósága. 

 

Egyszerősített felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok 

A spontán intrapyeláris nyomás hidrosztatikus mérésének módszere, a SIPP 

értelmezése 

Az UDUUT során az obstrukció mértékének megítéléséhez minden esetben nyomás-

áramlás vizsgálatot végzünk, vagyis azt mérjük, hogy bizonyos üregrendszeri nyomás 

milyen uréter-áramlást hoz létre illetve, hogy bizonyos töltési áramlás milyen 

üregrendszeri nyomást eredményez. Az eddigi felsı húgyúti nyomás-áramlás 

vizsgálatoknál nem vették figyelembe azt a tényt, hogy az uréteren kialakuló 

áramláshoz a vizsgált oldali vese által termelt vizelet (továbbiakban: diurézis) 

áramlása is hozzájárul (45. ábra). 

 

45. ábra A felsı húgyúti nyomás-áramlás vizsgálatoknál a vese 

termelte vizelet is hozzájárul az uréteráramláshoz. 

Ennek értelmében törekszünk a spontán diurézis minimalizálására is a külsı töltéses 

UDUUT-nál, hogy a diurézis ne szerepeljen a mérési eredményt befolyásoló, zavaró 

tényezıként (Q2=minimális). A másik végletes helyzet az, hogy egyáltalán nem 

alkalmazunk külsı töltést, s kizárólag a diurézist, mint belsı töltést vesszük 

figyelembe (Q1=0).  Ilyenkor az áramlás a spontán diurézis, az ehhez az áramláshoz 

tartozó nyomás pedig a spontán intrapyeláris nyomás (SIPP).  
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A SIPP-et pontosan lehet megmérni az egyszerő hidrosztatikus mérési módszerrel, 

amikor a termelıdı vizelet egy függıleges csıben az intrapyeláris nyomásnak 

megfelelı szinten megállapodik (46. ábra). 

 

46. ábra A SIPP mérésének egyszerő hidrosztatikus módszere 

A mért nyomásértékbıl a már ismertetett módon le kell vonnunk a PRP-t, hogy 

megkapjuk a spontán diurézishez tartozó SIPP-et. Az ismertetett 4 különbözı PRP 

meghatározási módszer közül itt a BMI alapján történı PRP-becslést (31. ábra) és a 

hidrosztatikus PRP meghatározást (32. ábra) alkalmazhatjuk.  

Ezzel az eljárással (a SIPP meghatározásával) ugyanúgy egyetlen pontját határozzuk 

meg a nyomás-áramlás összefüggés görbéjének, mint ahogy azt a klasszikus WT és a 

NT is teszi. Ilyen értelemben ez is statikus vizsgálatnak tekinthetı. A SIPP 

meghatározásának problémája abban rejlik, hogy a spontán diurézis széles határok 

közti ingadozása miatt (0,5 – 5ml/min) nehezen standardizálható (szemben pl. a WT 

10ml/min standardizált áramlásával). Ha azonban minimalizáljuk a diurézist (pl. a 

folyadékfelvétel csökkentésével), a SIPP a parabolikus görbe lefutásából adódóan 

igen jól megközelíti az UOP-t, gyakorlatilag meg is egyezik azzal (47. ábra). 



 

 

47 

47 

 

47. ábra A spontán diurézishez tartozó SIPP jól megközelíti az UOP-t 

A SIPP tehát alacsony diurézisszint mellett gyakorlatilag megegyezik az UOP-vel, 

amirıl bebizonyítottuk, hogy jól korrelál az obstrukció mértékét kvantitatívan jelzı 

obstrukciós koefficienssel. Így tehát a SIPP is alkalmas az obstrukció mértékének 

mérésére. Tapasztalatunk szerint a klinikailag obstrukciómentes esetekben a SIPP 

nem haladja meg az 5cmH2O-t. Ennél magasabb értékek már obstrukcióra utalnak, s 

többlépéses UDUUT-tal történı pontosabb mennyiségi meghatározása szükséges. 

 

A diuretikus teszt 

Ha a nyomás-áramlás vizsgálathoz az áramlást kizárólag a belsı töltıdéssel, a 

diurézissel biztosítjuk, (45. ábra), nincs szükség külsı töltésre. A különbözı szintő 

diurézisekhez tartozó intrapyeláris nyomások alapján módunkban áll a nyomás-

áramlást ábrázoló görbe felvételére. 

Miután tudjuk (korábban már igazoltuk), hogy a felsı húgyutakban ez az összefüggés 

parabolikus, elegendı, ha a görbének két pontját meghatározzuk, mert ebbıl már 

kiszámítható a parabola-görbe, illetve az obstrukció mértékét jelzı obstrukciós 

koefficiens. Ezt a diurézis kizárólagos felhasználásával úgy tudjuk elérni, hogy egyik 

pontot a spontán diurézishez (Diusp) tartozó spontán intrapyeláris nyomás (SIPP), a 

másodikat pedig egy diuretikummal fokozott diurézis (Diudiuret) mellett mérhetı 

magasabb intrapyeláris nyomás (IPPdiuret) alapján határozzuk meg (48. ábra). 
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48. ábra A diuretikus teszt elvi alapja 

A diurézist a vese magasságában, tehát torlónyomás nélküli folyamatos kifolyás során 

digitális cseppszenzorral mérjük, egy, a kifolyócsıbe épített cseppkamra fölött (l6. 

ábra). A diurézis fokozása céljából a betegnek i.v. 20mg Furosemidet adunk i.v., 

aminek hatására a diurézis 2 percen belül növekedni kezd, s rövid idın belül, kb.1-1,5 

percen belül 5-10-szeresére nı. A szenzor jeleibıl számított áramlás görbét 

folyamatosan rögzítjük (49. ábra). 

 

49. ábra Az elektronikusan rögzített diurézis görbe 

Kidolgoztuk a diurézisváltozás elvén mőködı obstrukció-meghatározást, a diuretikus 

tesztet (DT). Ennek gyakorlati kivitelezéséhez nincs feltétlenül szükség a diurézis 

görbe elektronikus méréséhez és rögzítéséhez, mivel az IPP mérése statikus vizsgálat, 

ezért az egyszerő hidrosztatikus mérési módszerrel is pontosan meghatározható. Az 
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obstrukció mértékének meghatározásához szükséges 2 adatpárhoz (48. ábra) a DT 

során az alábbi 5 lépésben juthatunk el (50. ábra). 

 
50. ábra A diuretikus teszt gyakorlati lépései 

1. A vese magasságában szabadon kifolyatjuk a termelıdı vizeletet, várunk 1 

percet, míg a vizelet egyenletes cseppszámmal ürül. Ekkor mérıhengerbe 

(injekciós fecskendıbe) felfogjuk a vizeletet, diurézistıl függıen 2-3 percig, s 

ebbıl számítjuk ki a spontán percdiurézist. 

2. A termelıdı vizeletet egy függıleges csıben felfelé irányítjuk (a 3 utas csap 

irányításával), majd megvárjuk, amíg az emelkedı vízoszlop néhány perc alatt 

egy bizonyos szinten megállapodik, s már nem emelkedik tovább. Ez egyensúlyi 

állapotot jelez, vagyis ezen vízoszlop nyomása mellett már a hólyag felé áramlik. 

Feljegyezzük ezt a nyomást, ez a spontán intrapyeláris nyomás. 

3. Beadunk 20mg Furosemidet a betegnek intravénásan, mire a diurézis néhány 

perc alatt fokozódni s a függıleges vizeletoszlop emelkedni kezd.  

4. Kb. 3-4 perc alatt a diurézis eléri maximumát, s a vizeletoszlop szintje nem 

emelkedik tovább. Ez egy újabb egyensúlyi állapotot jelez, ahol az 

üregrendszerben uralkodó nyomást a vizeletoszlop magassága méri. Ezt a 

nyomást is feljegyezzük a vízhajtó beadását követıen 5 perccel, ez a diuretikus 

intrapyeláris nyomás. 

5. A 3 utas csap megnyitásával a vesemedence magasságában elıbb leengedjük a 

feltelıdött üregrendszert, majd a vizelet egyenletes ürülésének elérése után újból 
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2-3-percig az ürülı vizeletmennyiséget, s ebbıl számoljuk ki a diuretikus 

percdiurézist. 

Az így nyert adatokat egyszerően beírjuk az új értékelı PC program megfelelı 

ablakaiba, mely kiszámítja a nyomás-áramlás összefüggés parabolagörbéjét, s ennek 

együtthatóját, az obstrukció mértékét jelzı obstrukciós koefficienst (51. ábra). 

 

51. ábra Az obstrukciós koefficiens számítása a PC programmal a diuretikus teszt alapján 

Az ugyanazon betegeknél a többlépéses, állandó nyomású áramlásvizsgálat alapján 

számított OC-t a diuretikus teszt alapján számított OC-sel összehasonlítva jó 

összefüggés tapasztalható, bár pontosabb statisztikai elemzést az eddig elvégzett 12 

összehasonlító vizsgálat nem tesz lehetıvé. Az eddigi eredmények alapján úgy tőnik, 

hogy a DT alapján számított OC mintegy 12%-kal alacsonyabb értékeket mutat, mint 

a többlépéses nyomás-áramlás vizsgálat.  

 

Megbeszélés 

A Whitaker-teszt leírása óta, több mint 30 éve általánosan elfogadott gyakorlat, hogy 

felsı húgyúti nyomás-áramlás méréseknél húgycsı katéterrel biztosítják az alacsony 

hólyagnyomást (és mérik a hasőri nyomást). Gyakorlatunk alapján nincs szükség az 

invazív katéterezésre, mivel a frissen ürített hólyagban a nyomás (normális 

hólyagkapacitás esetén) nem emelkedik számottevıen, a felsı húgyúti 

nyomásviszonyokat is befolyásoló mértékben a vizsgálat kb. 30 perce alatt. Ezért 
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vizsgálatainkat minden esetben közvetlenül vizeletürítés után végeztük. 

Vesicoureterális reflux vagy vizeltretentio gyanúja esetén természetesen mi is 

alkalmaztunk katétert a hólyag folyamatos kiürítése céljából. 

 

Az isotherm nyomás-áramlás vizsgálatok elınyei  

A testmeleg öblítıfolyadék alkalmazásának fı elınye, hogy kiküszöböli a hideg 

hatására létrejövı, s a mérést alapvetıen, hátrányosan befolyásoló pyelum 

kontrakciókat, illetve a tartós tónusfokozódást. 

A hideg öblítıfolyadékkal történı tartós üregrendszer-lehőtés elméletileg még az 

urothel ellenállását is csökkentheti a baktériumokkal szemben, fokozva ezzel a 

iatrogen fertızések veszélyét. Hólyagtöltéskor a hideg folyadék hamarabb okoz 

vizelési ingert (csökkenti a compliance-t) és erıs hólyagkontrakciókat válthat ki. 

A konvencionális urodinamikai vizsgálatoknál is ismerten elınytelen, s a vizsgálat 

pontosságát, értékelhetıségét hátrányosan befolyásoló tényezı az akár csak 

viszonylag hideg töltıfolyadék alkalmazása (a hólyagban például hiperaktivitást 

válthat ki). Hasonló jelenségeket észleltünk az UDUUT során is. Nagyobb sebességő 

töltés esetén fokozódik a pyelumkontrakciók frekvenciája és az amplitúdója is. A 

hideg hatására fokozódó üregrendszeri tónus pedig meghamisítja a mért 

nyomásértékeket. 

A testhımérséklető, isotherm töltés elméletileg ezeket a hátrányokat küszöböli ki, s 

bár prospektív, összehasonlító méréseket még nem volt módunk végezni, az elméleti 

megfontolások és az eddigi méréseknél észlelt elınyök miatt az utóbbi 1 évben 

minden UDUUT vizsgálatot testmeleg töltéssel végeztünk. 

 

Az automatikus rezisztencia-kompenzálás módszerének elınyei, az egyfuratú 

katéter alkalmazása urodinamikai vizsgálatoknál 

Az urodinamikai nyomás-áramlás vizsgálatok során szükség van a töltési áramlás és 

ehhez tartozó nyomások ismeretére (az intravesicalis nyomásra az alsó húgyutakban 

és az intrapyeláris nyomásra a felsı húgyutakban). A kettıs furatú, speciális 
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urodinamikai katéterek alkalmazása régóta elfogadott módszer ezen igények 

kielégítésére a konvencionális urodinamikai vizsgálatokban az alsó húgyutakban.   

Technikai szempontból a felsı húgyutakban is optimális módszernek tőnik kettıs 

furatú katéterek alkalmazása, mivel a testen kívül mért nyomás pontosan megegyezik 

a valós intrapyeláris nyomással (52. ábra).  

 

52. ábra Kettıs furatú (urodinamikai) katéter alkalmazásakor a mért 

nyomásérték megegyezik a valós intrapyeláris nyomással. 

Kettıs furatú katéterek használatáról számoltak be néhány állatkísérletben is [37, 43]. 

Alapjaiban hasonló eredmény érhetı el két különálló katéter vagy tő alkalmazásával, 

amely módszert széles körben alkalmazták a legtöbb kísérletes állatvizsgálatban [44], 

de néhány humán klinikai vizsgálatban is [8, 26, 39, 45]. 

Néhány speciális körülményt azonban figyelembe kell venni a felsı húgyúti 

urodinamikai vizsgálatoknál. A vese percutan punkciója és nephrostomiás katéter 

behelyezése még optimális felszerelés (UH-os punkciós célzófej) és kellı gyakorlat 

mellett is egy invazív, szövıdmények lehetıségét magában rejtı beavatkozás. A már 

benn lévı, hagyományos, egyfuratú katéternek a vizsgálat céljából kettıs furatúra 

történı cserélése, majd azt követıen ismételt visszacserélése elfogadhatatlan mértékő 

kellemetlenséget, sérülés és iatrogén infekció veszélyét és járulékos költségeket 

jelentene. A vese kettıs megszúrása pedig egyenesen súlyos etikai kérdéseket vetne 

fel. 

Kézenfekvı a gondolat, hogy ésszerő lenne ezért a veseüregrendszerbe már 

korábban, vizeletdeviálás céljából behelyezett egyfuratú nephrostomiás katétert 
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használni az urodinamikai vizsgálat céljából. Ez azonban az egyidejő töltés és 

nyomásmérés során nehézségeket okoz a testen kívül mért nyomásértékek 

értékelésében, mivel a mért nyomás jelentıs hányada az áramlástól függı nagyságú 

áramlási ellenállás (rezisztencia) (53. ábra).  

 

53. ábra Egyfuratú nephrostomiás katéter esetén az aktuális intrapyeláris 

nyomást a mért nyomásérték és a rezisztencia különbségeként kapjuk. 

Ahhoz, hogy megkapjuk a vizsgálat szempontjából fontos intrapyeláris nyomást, ki 

kell vonnunk az aktuális rezisztenciát a mért nyomás értékébıl. Ehhez meg kell 

határoznunk az aktuális áramlástól, a vizsgálathoz használni kívánt katéter 

méreteitıl, sıt az egész csırendszer paramétereitıl is függı aktuális rezisztenciát. 

Többféle megoldás jön szóba. Whitaker a vizsgálat elıtt kivitelezett kalibrációs 

eljárást javasolt azonos mérető tő vagy katéter alkalmazásával [23, 25]. Az állandó 

áramlású nyomásvizsgálatok során a rezisztencia változatlan marad, ezért a 

rezisztencia egyszeri meghatározása elegendı.  

Jóval körülményesebb az áramlási ellenállás kiszámítása az állandó nyomású 

áramlásvizsgálatoknál, mivel a töltési áramlás az intrapyeláris nyomás ingadozásaitól 

függıen (pyelum kontrakciók, uréter-perisztaltika) szinte állandóan változik. Ezért 

szükség van egy kalibrációs diagram elkészítésére [29, 34, 46] (54. ábra).  
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54. ábra Kalibrációs diagram az állandó nyomású 

áramlásvizsgálatok során az aktuális áramlástól függı rezisztencia 

meghatározásához. 

Ennek segítségével az aktuális áramlás és a katéter típusától függıen meg kell 

határozni az aktuális rezisztenciát és egy idıigényes utólagos korrekciós számítás 

során ki kell ezt vonni a mért nyomás értékébıl.  

Volt olyan szerzı, aki egyazon tő alkalmazását javasolta felváltva a töltésre és a 

nyomásmérésre [47]. Ez a módszer azonban nem teszi lehetıvé pontos mérési adatok 

rögzítését a nyomás-áramlás vizsgálatok során, s csupán hidrosztatikus 

nyomásmérésekre alkalmas.  

Az urodinamikai készülék szoftverébe integrált valós idejő rezisztencia kalibrálás 

módszere lehetıvé teszi, hogy a már meglévı, egy furatú katétert használjuk 

urodinamikai mérésünkhöz. Elısegítheti a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok 

szélesebb körő alkalmazását anélkül, hogy invazív beavatkozásra lenne szükség, 

vagy többlet-kellemetlenséget okoznánk a betegnek. A módszer csökkenti a vizsgálat 

hosszát az idıigényes, utólagos számítások szükségtelenné tételével. A számított 

aktuális rezisztencia és aktuális intrapyeláris nyomás valós idejő megjelenítése 

pontosan dokumentálhatóvá teszi a postrenális obstrukció mértékének számításához 

szükséges paramétereket. 

Nagyon fontos, hogy a kalibráláshoz azonos típusú és mérető katétert használjunk, 

mint amilyenen keresztül az urodinamikai vizsgálatot végezzük. Ehhez a különbözı 
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típusú és mérető katéterekbıl egy győjteményt hoztunk létre, ebbıl választjuk ki a 

legmegfelelıbbet a méréshez.  

Ha a korábban behelyezett nephrostomiás katéter részleges elzáródása (incrustatio 

vagy egyéb lerakódás, eltömeszelıdés) nem kerül felismerésre a kalibráció során, 

akkor a kiszámított IPP következményesen hamis értéket ad. E hiba megelızése 

céljából a kalibrálás elıtt mindig átöblítjük a katétert egy injekciós fecskendıvel, 20-

30%-os higított Braunol oldattal. A katéter megtöretésének vagy diszlokációjának 

kizárására gyanú esetén natív rtg. felvételre lehet szükség, adott esetben antegrád 

pyelo-ureterographiával kiegészítve (55. ábra). 

 

55. ábra A diszlokált nephrostomiás katéter részleges elfolyási akadályt okoz a felsı 

uréterszakaszban.  a./ natív rtg. felvétel  b-d./ növekvı töltési nyomással végzett antegrád 

pyelographia. A tervezett urodinamikai vizsgálat elıtt a katéter megigazítása szükséges. 

Az egy furatú katétereknek a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálat céljára történı 

alkalmazása a rezisztencia automatikus kompenzálásával és a számított áramlási 

ellenállás és üregrendszeri nyomás valós idejő megjelenítésével izgalmas kihívást 

jelenthet a jövıben a konvencionális alsó húgyúti urodinamikai vizsgálatok számára 

is. 

 

A PRP, mint az új referencianyomás 

A felsı húgyúti nyomás-áramlás vizsgálatok elsı leírója, Whitaker [23, 24] már 

azonos megfontolás alapján azt javasolta, hogy a mért üregrendszeri nyomásértékbıl 

le kell vonni a húgyhólyagban szimultán regisztrált nyomást (nulla pont), vagyis 

folyamatosan ezt a nyomáskülönbséget kell kiszámolni és figyelembe venni. A 
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differenciál-nyomás fogalmát és Whitaker mérési és számolási módszerét az óta 

gyakorlatilag mindenki kritika nélkül elfogadta és alkalmazta [48, 49]. 

Az elsı szerzık, akik a WT-nek az állandó nyomású perfúziós módosított változatát 

javasolták [28, 29], a hólyagba helyezett nyitott katéterrel az intravesicalis nyomást 

nulla szinten tartották. A töltési nyomás referencia szintjét a nephrostomiás katéter 

vesében lévı végének szintjénél, vagyis a vesemedence szintjében határozták meg.   

Állatokon végzett hasonló állandó nyomású áramlásvizsgálat során [37] a nyugalmi 

vesemedence-nyomást tekintették referencia-nyomásnak, mivel a nyitott hasüreg és 

üres üregrendszer mellett végzett vizsgálatnál az intrapyeláris nyomás csak a vese 

körüli szövetek nyomásából eredhetett [34]. 

Mérési eredményeinkkel is alátámasztható elméleti megfontolások azonban azt 

sugallják, hogy a Whitaker által referencia nyomásként javasolt intravesicalis nyomás 

nem reprezentálja kellı pontossággal a perirenális szövetek nyomásviszonyait. 

Összehasonlító mérésekkel igazoltuk, hogy a PRP nem azonos az intravesicalis 

nyomással, sıt bizonyos körülmények között (fıleg álló helyzetben) lényeges eltérést 

mutathat. Ezért a PRP sokkal megbízhatóbb, pontosabb referencia-nyomáspontnak 

tekinthetı a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok során. 

A négyféle ismertetett PRP meghatározási módszer flexibilis eszközt ad a kezünkbe, 

hogy kiválaszthassuk az igényeinknek és lehetıségeinknek leginkább megfelelı 

eljárást a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok referencia-nyomáspontjának 

meghatározásához.  

A vesemedence falán keresztül s ezért indirektnek is nevezhetı módon történı PRP 

nyomásmérést legelınyösebben és legpontosabban elektronikus nyomásmérıvel 

végezhetjük. Lehetıség van azonban a PRP kevésbé pontos, semiquantitatív mérésére 

is az egyszerő hidrosztatikus módszerrel, költséges mőszerezettség nélkül is. A PRP 

és a BMI között igazolt szoros, lineáris összefüggés alapján lehetıségünk van a BMI 

ismeretében a PRP hozzávetıleges becslésére, ami egyszerőségénél fogva elısegítheti 

a postrenális obstrukció szemikvantitatív mérési módszerének elterjedését a 

mindennapos urológiai gyakorlatban. A veseüregrendszeri nyomás-volumen 

összefüggés alapján a PRP számítására fejlesztett PC szoftvert az érdeklıdık 

rendelkezésére bocsátjuk. 
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Az IVP-nek referencia nyomásként történı alkalmazásához invazív 

húgycsıkakéterezésre van szükség, s álló helyzetben olyan nagymértékben tér el a 

PRP-tól, hogy ez erısen megkérdıjelezi használhatóságát. A PRP új, egyszerő 

meghatározási módszere remélhetıleg hozzájárul a felsı húgyúti urodinamikai 

vizsgálatok új referencia nyomásának széles körő elterjedéséhez. 

 

Az állandó áramlású nyomásvizsgálattal (Whitaker-teszt, WT) és az állandó 

nyomású áramlásvizsgálattal (Vela-Navarrete teszt, NT) nyert tapasztalataink 

Az elmúlt 5 évben párhuzamosan végeztük a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok 

alapvetıen azonos, de a nyomás-áramlás viszonyokat más megközelítésbıl elérı 

formáit, az állandó, 10ml/min töltési sebességgel történı töltéssel létrehozott 

üregrendszeri nyomás (WT), és az állandó 30cmH2O töltési nyomás által létrehozott 

áramlás mérését (NT). 

A WT (16. ábra), ha rendelkezésre áll a kellı urodinamikai készülék és szabályozható 

pumpa, egyszerőbben kivitelezhetı, mint a NT, mivel egyetlen áramlási ellenállás 

(rezisztencia) rögzítésére van csak szükség, amit a mért intrapyeláris értékbıl 

levonunk (az automatikus, valós idejő rezisztencia-kompenzálás ezt szoftveresen 

megoldja). Az így kapott nyomásértéket hasonlítjuk az intravesicalis nyomáshoz, 

vagy az általunk bevezetett, katéterezést nem igénylı PRP-hoz. A pumpa okozta 

jelentıs áramlás- és nyomásingadozás miatt nagy jelentısége és gyakorlati haszna 

van az integrált átlagszámító megoldásnak (56. ábra). 

 

56. ábra WT a standard 10ml/min-es töltési áramlással, a mért nyomásérték (Pmeas), 

az elvileg állandó áramlásnak a pumpa okozta ingadozásai a rezisztencia-görbén 

(Presist) is észlelhetık, ezekbıl számolja ki és jeleníti meg a program a valós IPP-t 
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Az eredeti leírás szerint az IPP és a hólyagnyomás közti nyomáskülönbség nem 

haladhatja meg a 13cmH2O-t. Ennél magasabb értékeknél vagy folyamatosan 

emelkedı nyomáskülönbségnél obstrukció diagnosztizálható.  

Tapasztalataink szerint a teszt egyik fı hibája, hogy éppen a közepes vagy annál 

jelentısebb mértékben obstrukciós betegeknél nem alkalmas az obstrukció 

mértékének meghatározására (57. ábra).  

 

57. ábra A standard 10ml/min-es töltés mellett a folyamatosan emelkedı 

IPP a vizsgálat megszakítását teszi szükségessé. 

A viszonylag magas 10ml/min-es áramlás gyakorlatilag afiziológiásan magas 

tartományban mér (ez az áramlás két vesére vetítve közel napi 30literes diurézisnek 

felelne meg!). A gyakran elıforduló nyomás-megfutás hirtelen következik be, s 

könnyen veszélyes túlnyomást okozhat, fokozva a iatrogen fertızés veszélyét. 

A NT (15. ábra) során a töltési áramlás a pyelumkontrakciók függvényében jelentıs 

ingadozásokat mutat, így a rezisztencia is állandóan változó érték, ezért technikailag a 

mérés nehezebben kivitelezhetı, mint a WT. A korábban ismertetett automatikus 

rezisztencia-kompenzálás módszerével azonban ezt a nehézséget kiküszöböltük (58. 

ábra).  
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58. ábra A standard 30cmH2O-es töltési nyomás az áramlás megindulásával azonnal 

csökken, majd a pillanatnyi áramlás függvényében dinamikusan változik. A mérést (az 

US-UE jelölések közti görbeszakasz átlagait) csak az egyensúlyi állapot elérése után 

végezzük el, amikor is a töltés sebessége megegyezik az uréteren áramló folyadékkal.  

A NT során az áramlások jobban megközelítik a fiziológiás diurézis-tartományt. A 

maximált 30cmH2O-s töltési nyomás még teljes elzáródás esetén sem fenyeget 

veszélyes túlnyomás kialakulásával, hiszen ilyenkor az áramlás fokozatos 

csökkenésével párhuzamosan nı az intravesicalis nyomás, s a 30cmH2O elérésekor a 

töltés leáll, s így nem alakulhat ki veszélyes túlnyomás az üregrendszerben (59. ábra). 

 

59. ábra NT során az üregrendszer feltöltıdése után közel nullára csökkenı 

beáramlás és a folyamatosan növekvı intrapyeláris nyomás teljes elzáródásra utal. 

A NT az obstrukció szélesebb tartományában képes értékelhetı eredményt adni, 

kisebb iatrogénia-veszély mellett. Az eredeti leírása szerint a veseszint fölötti 

30cmH2O-s töltési nyomás mellett 5ml/min áramlás fölött szabad elfolyás 

diagnosztizálható, ez alatti értékek az obstrukció mértékétıl függnek. Hiányossága 
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azonban a tesztnek, hogy nem veszi figyelembe a referencianyomást, így a töltési 

nyomás nem tekinthetı standardnak, s ez a teszt klinikai értékét, pontosságát 

megkérdıjelezi. 

Mindkét ismertetett teszt csak egyetlen áramláshoz tartozó nyomásértéket (WT), 

illetve egyetlen nyomásértékhez tartozó áramlást (NT) vizsgál, ezzel a nyomás-

áramlás összefüggés széles tartományának egy-egy pontját ragadja ki, s ezekbıl von 

le következtetéseket a klinikai gyakorlat számára. Ezért e tesztek csupán statikus 

vizsgálatnak tekinthetık, s nem veszik figyelembe a nyomás és áramlás változásának 

dinamikus összefüggését, amitıl a postrenális obstrukció mértékének pontosabb 

meghatározása várható. 

 

Többlépéses felsı húgyúti nyomás-áramlás vizsgálatok (Whitaker-elv vs. Vela-

Navarrete-elv) 

Az utóbbi évtizedekben kikristályosodni látszik, hogy a vesemedence és az uréter 

motilitásával, a perisztaltikával kapcsolatos vizsgálatok az alapkutatás részét képzik, 

míg a postrenális obstrukció mértékének pontos, quantitatív meghatározására irányuló 

törekvések képezik a klinikai kutatások alapját.  

A WT és a NT elıbb ismertetett hiányosságait felismerve több közlemény jelent meg 

az utóbbi években, ahol a nyomás-áramlás összefüggés változásából (dinamikájából) 

igyekeztek a gyakorlat számára alkalmazható, számszerősíthetı összefüggést találni, 

kiszámítani az uréter áramlási ellenállását, a rezisztenciát [34, 37, 38]. Ezen 

publikációkban a nyomás-áramlás összefüggést megközelítıen lineárisnak találták, 

ezért ennek jellemzésére, quantitatív meghatározására ezen egyenes szakasz 

meredekségét számolták ki, egymástól kissé eltérı módszerekkel. Legtöbben azonban 

csak 2 vagy 3 nyomás-áramlás párt mértek meg, s mivel magasabb nyomásértékekhez 

magasabb áramlásértékek tartoztak, valamint a pontatlan mérések miatti nagy 

értékszórásokból nem volt más kikövetkeztethetı, vették számításaiknál a lineáris 

modellt. 

Többlépéses, dinamikus nyomás-áramlás vizsgálataink 67%-át az állandó nyomású 

áramlásvizsgálat (Vela-Navarrete-teszt -NT) koncepciója alapján végeztük. Az 

állandó áramlású nyomásvizsgálat (Whitaker-elv) a közepes fokú, vagy annál 
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jelentısebb obstrukció esetén nem ad értékelhetı eredményt, ugyanis a tesztben elıírt 

(afiziológiásan gyors) áramlás mellett nem alakul ki egyensúlyi rendszer az 

intrapyeláris nyomás és az uréter-elfolyás vonatkozásában, hanem a nyomás 

folyamatosan emelkedik (57. ábra), ezért a mérést meg kell szakítani [34]. Ez a tény a 

WT alkalmazhatóságát erısen korlátozza.  

A statikus nyomás-áramlás vizsgálatoknál (WT, NT) fontos ismernünk a pontos 0 

nyomást, a referencia-nyomás értékét, amit le kell vonni a vesében mért 

nyomásértékekbıl. Ennek pontos meghatározása nehézségekkel jár, s a 

hagyományosan használt intravesicalis nyomás nem is tükrözi pontosan és kellıen 

megbízhatóan a számításokhoz fontos nyomást a vese környezetében. A valódi 

áttörést ezen a téren új mérési módszerünk, a többlépéses (dinamikus) nyomás-

áramlásvizsgálat, vagyis a nyomás-áramlás összefüggés vizsgálata jelenti változó 

nyomás- vagy áramlási viszonyok között [51]. Mivel az obstrukció mértékét jelzı 

obstrukciós koefficiens számításánál mindössze a nyomásértékek változása, s nem 

ezek abszolút értéke számít, a pontos referencia-nyomás szint elveszti korábbi 

jelentıségét, s mindössze egyes szemikvantitatív, hidrosztatikus veseüregrendszeri 

nyomásvizsgálatoknál juthat szerephez. 

Többlépéses nyomás-áramlás vizsgálatok során, a növekvı áramlásokon az uréter-

perisztaltika egyre inkább az áramlás gátjává válik, fokozatosan növelve az áramlási 

ellenállást. A fokozódó áramlást az uréter-perisztaltika növekvı bolus volumenekkel 

tudja csak biztosítani, míg egy bizonyos határ-áramlás elérésekor (kb. 22ml/min) a 

bolus volumenek összeérnek, s az uréter egy folyamatos csıvezetékké alakul, s ekkor 

az áramlási ellenállás hirtelen csökken [52, 53, 54]. Ezért az obstrukciós koefficienst 

számító szoftver csak a nyomás-áramlás görbe bizonyos tartományában használható, 

ami tapasztalatunk szerint a kb. 2-22ml/min áramlási sebesség. A mért adatokat 

grafikonon tüntetjük fel, s ha a felsı határérték táján a nyomás hirtelen csökkenését 

észleljük, ezt a nyomásértéket már nem vesszük figyelembe, s a számításba bevont 

adatok határát ez alatt húzzuk meg (60.ábra).   



 

 

62 

62 

   

60. ábra A 22ml/min fölött hirtelen megtorpanó nyomásemelkedés jól észlelhetı a 

„kilógó” érték, ennek kihagyásával a mérés pontossága nagymértékben fokozható 

(átlag hiba 8,36%-ról 1,89%-ra csökken).   

 

A nyomás-áramlás vizsgálatok egyszerőbbé tétele a diurézis figyelmen kívül 

hagyásával 

Fontos megállapítás, hogy a nyomás-áramlás mérések során az uréteren keresztül a 

kívülrıl betöltött folyadékon kívül a vizsgált oldali vese diurézise is hozzáadódik (45. 

ábra). Ezt a diurézis okozta belsı töltıdést minden korábbi kutató figyelmen kívül 

hagyta a felsı húgyúti nyomás-áramlás vizsgálataik során, így az obstrukció 

mértékének számított értéke akár 50%-os szórást is mutathatott. Ennek 

kiküszöbölésére mi az aktuális percdiurézist,  közvetlenül a nyomás-áramlás mérés 

elıtt, a vese üregrendszerének folyamatos 0cmH2O-es nyomása, „leszívása” mellett, a 

kifolyócsıbe iktatott cseppszenzorral mérjük digitálisan, a diurézis áramlásgörbéjét 

rögzítjük, majd kiszámítjuk az áramlás átlagértékét (27. ábra), s ezt a vizsgálat során, 

mint belsı, intrinsic áramlást minden külsı töltési áramlás értékhez hozzáadjuk. Ezzel 

elvileg pontosabbá tehetık az OC számítása. 

A teljesen pontos felsı húgyúti nyomás-áramlás vizsgálathoz szükséges lenne az 

aktuális diurézis, mint belsı, intrinsic töltés figyelembe vétele is, csakhogy a diurézis 

nyomásfüggısége miatt az IPP növekedésével a diurézis fokozatosan, individuálisan 

változó mértékben csökken, ezért az aktuális diurézis pontos megállapítása egyelıre 

nagy nehézségekbe ütközik.  

Amennyiben azonban el tudjuk érni, hogy a diurézist a vizsgálat idejére 

minimalizáljuk (<1ml/min-re), akkor a mérés egyszerőbbé válik, egyszersmind csak 
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minimális hibára kell számítanunk. További elınye, hogy a másik vesébıl származó 

diurézis is lassabban tölti a hólyagot, tehát a frissen ürített hólyag mellett több idınk 

áll rendelkezésre az UDUUT céljára a vizsgálatot befolyásoló, vagy azt hátrányosan 

megzavaró hólyagtenezmusok kialakulásáig.  

Összehasonlítjuk egy többlépéses UDUUT során számított OC-t a diurézis 

figyelembe vétele nélkül és 2ml/min diurézis figyelembe vételével (amit minden 

áramlásértékhez hozzáadunk) (61. ábra): 

     
61. ábra Többlépéses nyomás-áramlásmérés alapján számított OC a diurézis 

figyelembe vétele nélkül (A) és annak figyelembe vételével (B) 

Látható, hogy az obstrukciós koefficiensek különbsége minimális (0,5%!), úgyhogy 

ez a különbség egy alacsony, <1ml/min diurézis mellett a gyakorlatban 

elhanyagolható.  

 

A diurézis mérése változó üregrendszeri nyomásviszonyok mellett 

Az a tény, hogy a diurézismérés során annak mértéke nagyfokban összefügg az 

intrapyeláris nyomással, s azzal arányosan változik, megnehezíti a nyomás-áramlás 

vizsgálatok pontos kivitelezését. Fontos lenne pontosan ismerni a vizeletelválasztás-

üregrendszeri nyomás összefüggését, hogy a 0 üregrendszeri nyomáson mért diurézis 

ismeretében ki lehessen számolni, vagy legalábbis fel lehessen becsülni a magasabb 

nyomásokhoz tartozó aktuális diurézis értékeket. Ehhez a 16. ábrán bemutatott 

módszer alkalmas, amikor is teljes veseelzáródás esetén fokozatosan (5cmH2O-

enként) emelve a szabad kifolyás torlaszolásának mértékét a cseppszámláló veseszint 

fölé emelésével, minden egyes lépésnél megmérjük a kifolyó vizelet 

cseppszámlálásával az aktuális nyomáshoz tartozó diurézist. Ezt a mérést inkomplett 
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okklúzió esetén azért nem tudjuk elvégezni, mert az okklúzió fokától függıen egy 

bizonyos szinten (UOP) a vizelet már a hólyag felé is ürül, s a diurézisváltozás 

méréséhez csak szők nyomástartomány áll rendelkezésre, amibıl a nyomás-diurézis 

összefüggést ábrázoló görbe formáját nem lehet meghatározni. Csak példaként 

mutatok be 2 példát a többlépéses diurézis-csökkenés mérésére. Az egyik lehetséges 

mérési módszer, hogy a kifolyás torlasztónyomását fokozatosan emeljük. Figyelembe 

kell vennünk, hogy az üregrendszer rugalmasságánál fogva a magasabb nyomáshoz 

nagyobb volumen is tartozik, ezért a diurézis egy része egy ideig az üregrendszer 

feltöltésére fordítódig, s csak ezt követıen csepeg egyenletes tempóban (62. ábra). 

  

62. ábra A diuréziscsökkenés mérése lépésekben emelt torlasztónyomás mellett 

Ha az ellenkezı utat választjuk, vagyis a diurézist egy magasabb IPP értékrıl 

lépésekben csökkentjük, akkor minden csökkentéskor meg kell várni, hogy az 

összehúzódó üregrendszer kinyomja a nagyobb nyomáshoz tartozó plussz vizeletet, s 

a diurézismérést itt is csak az egyensúlyi állapot beállta után rögzítjük (63. ábra). 

 

  

63. ábra A diuréziscsökkenés mérése lépésekben csökkenı torlasztónyomás mellett 
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A diurézis-nyomás összefüggés pontos meghatározásához, ezen összefüggés lineáris 

vagy nem-lineáris voltának eldöntéséhez, s ez utóbbi esetben az összefüggés 

görbéjének matematikai formulával történı leírásához még sok mérési adatra, s ezek 

statisztikai elemzésére van szükség. Ez a további prospektív vizsgálatok egyik 

lehetséges iránya. 

 

A testhelyzetváltozás veseürülésre gyakorolt hatásának vizsgálata 

A többlépéses UDUUT vizsgálat pontos mennyiségi meghatározást tesz lehetıvé. Ezt 

a tulajdonságát lehet elınyösen kihasználni az obstrukció mértékének 

testhelyzetváltozás hatására létrejött jelentıs változásának kimutatására. Bizonyítani 

lehet ezzel az uréter-megtöretés szerepét az üregrendszeri tágulat kialakulásában.   

Példaként mutatom be egyik betegünk esetét, akinek évekkel korábban nyílt 

pyelumplasztikája történt. A megtartott vesefunkció mellett napközben visszatérı,  

néha görcsös bal oldali vesetáji fájdalmai voltak, melyek lefekvésre, illetve éjszaka 

megszőntek.  

A fekve elvégzett i.v. urographia és dinamikus izotóp renographia kissé elhúzódó 

kiürülés mellett jó kiválasztást és vesefunkciót mutatott (vesék aránya jobb 

oldal/baloldal=48%/52%).  A retrográd uretero-pyelographia során egyértelmő p-u-

határ szőkület volt észlelhetı (64. ábra).  

     

64. ábra A retrográd uretero-pyelographia során igazolt p-u határ szőkület 
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Annak eldöntése céljából, hogy az uréterszőkülete bír-e klinikai jelentıséggel, vagyis, 

hogy mőtéti indikációt képez-e, vagy a tágulat csak az évtizedes anamnézis 

következménye, maradványtünete-e, nephrostomiás katétert helyeztünk be az UH 

vezérelt percutan punkció módszerével. A katéteren keresztül fekvı helyzetben 

elvégeztük az UDUUT vizsgálatot testmeleg töltéssel, aminek során a spontán 

diuresis mellett normálisan alacsony SIPP-t találtunk (7cmH2O), a megtöretésre csak 

az emelkedı nyomás ellenére változatlan áramlás utal (65. ábra). 

 

65. ábra UDUUT vizsgálat fekvı helyzetben: kielégítı elfolyást bizonyító alacsony SIPP 

Az álló testhelyzetben megismételt UDUUT során magas IPP alakult ki, s emellett is 

csak gyenge elfolyás volt észlelhetı, s a töltés leállítása után a SIPP magas szinten 

maradt (38,2cmH2O), bizonyítva az urétermegtöretés (kinking) tényét (66. ábra).  

 

66. ábra Az álló helyzetben végzett töltés a közel teljes elzáródásra jellemzı görbével, a 

töltéssorán magasra emelkedı IPP-vel, s a töltés leállítása után is magas SIPP-pel 
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Endopyelotomiát végeztünk, majd 5 hétre kettıs J urétersínt helyeztünk be. A 

kontroll antegrád pyelographia alacsony töltınyomás mellett is szabad elfolyást 

mutatott (67. ábra). 

 

67. ábra Endopyelotomia utáni kontroll antegrád pyelographia: 

alacsony töltési nyomás mellett is észlelhetı elfolyás 

Az ezt követıen álló helyzetben elvégzett kontroll nyomás-áramlás vizsgálat a töltés 

leállítása után alacsony SIPP értéket mutatott, igazolva a sikeres endopyelotomiát (68. 

ábra). 

 

68. ábra Álló helyzetben végzett postoperatív kontroll UDUUT, alacsony SIPP 
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Az álló helyzetben végzett többlépéses nyomás-áramlás vizsgálat mérési eredményei 

alapján számított obstrukciós koefficiens 0,03 alatt volt, igazolva ezzel a szabad 

elfolyást, a sikeres endopyelotomiát (69. ábra). 

 

69. ábra A 0,03 alatti obstrukciós koefficiens igazolja a szabad elfolyást 

A fekvı- és álló helyzetben elvégzett UDUUT vizsgálatoknak nagy jelentıségük van 

vese-transzplantált betegek ismeretlen eredető vagy idıszakos üregrendszeri 

pangással járó vesefunkció romlás okának felderítésében. A képen látható, hogy az S 

alakú uréterlefutás (elsı sorban vég az oldalhoz uréter anasztomozis esetén) 

hajlamosít az álló helyzetben kialakuló uréter-megtöretésre (70. ábra). 
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70. ábra Vesetranszplantált beteg antegrág pyelo-ureterographiás felvételén az uréter S 

alakú lefutása álló helyzetben hajlamosít a megtöretésre, bizonyítani UDUUT-tal lehet 

Az egyszerősített felsı fúgyúti urodinamikai vizsgálatok elınyei 

Minden antegrad töltéses vizsgálat (még a sterilitás szabályainak legkörültekintıbb 

betartása mellett is) a iatrogen befertızıdés veszélyével jár. Mivel a diuretikus 

tesztnél nincs szükség külsı töltésre, csupán a diurézist használjuk fel, mint áramlást, 

gyakorlatilag nincs iatrogen infekció veszélye.  

A vizsgálathoz használt áramlás a WT-nél messze az afiziológiás tartományba esik. A 

javasolt 10ml/min-es áramlás 24 órára és két vesére vetítve mintegy 29 literes napi 

diurézist jelentene. Idınként a NT során is mérünk l5ml/min-es értékeket. A diurézis 

mérésén alapuló teszt viszont mindvégig a valóságban is elıforduló áramlások 

tartományában marad.  

A pumpa (WT), illetve a nagynyomású töltés (NT) megindításakor az áramlás 

ugrásszerően megnı, kiváltva ezzel a pyelum tónusfokozódásának reakcióját. A 

diuretikus-tesztnél a 2-3 perc alatt kialakuló nagyobb áramlás már nem okoz 

kimutatható reakciót. 

Hasonló reakciót kiváltó hatása van a nagy áramlású, szobahımérséklető, tehát 

viszonylag hideg töltıfolyadéknak is (az urodinamikai készülékek döntı többségénél 
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nincs lehetıség testmeleg töltésre). A diurézis ezzel szemben természetesen 

maghımérséklető töltıfolyadékot produkál.  

A klasszikus WT és NT-nél is szükséges a nulla, referencia-nyomás pontos ismerete, 

amire a WT értékeléséhez és a NT-nél a töltési nyomás pontos beállításához 

elengedhetetlenül szükség van. A Whitaker által javasolt és 30 éven keresztül kritika 

nélkül átvett intravesicalis nyomás erre alkalmatlan. A diuretikus-teszt valóban 

dinamikus vizsgálat, hiszen a nyomás és áramlás változásából következtet az elfolyási 

akadályozottság mértékére. A nyomás-áramlás szakasz meredeksége pedig független 

annak helyzetétıl, így a RP ismerete sem szükséges. 

Végül a gyakorlat szempontjából talán a legjelentısebb különbség, hogy a WT és a 

NT is urodinamikai készüléket, de legalább is számottevıen költséges 

mőszerezettséget igényel, míg a diuretikus-teszthez csak az említett minimális 

felszerelésre van szükség.  

A diuretikus-teszt egyszerő kivitelezhetısége ellenére megbízható módszerét adja a 

postrenális obstrukció kvantitatív meghatározásának. Az eddig alkalmazott nyomás-

áramlás vizsgálatokkal szemben számos elınnyel rendelkezik (5. táblázat). 

5. táblázat A nyomás-áramlás vizsgálatok különbözı módszereinek összehasonlítása 

 

Fentiek alapján a diuretikus-teszt tekinthetı a legfiziológiásabb vizsgálatnak, ez 

közelíti meg legjobban az optimális vizsgálat kritériumait. Így valószínőleg ennek a 

vizsgálatnak az eredményei a legpontosabbak. Ha figyelembe vesszük még azt a tényt 

is, hogy az ehhez szükséges 4 paraméter (SpD, SIPP, IPPdiuret és Ddiuret) méréséhez 

egyáltalán nincs szükség költséges és komplikált felszerelésre, s a vizsgálat bármelyik 
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urológiai osztályon mintegy fél óra alatt pontosan elvégezhetı, feltétlenül ezt a 

módszert, vagyis a postrenális obstrukció kvantitatív meghatározásának, az 

obstrukciós meredekség kiszámításának intrinsic nyomás-áramlás vizsgálattal 

történı módszerét javasoljuk. 

 

Következtetések 

• A felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok egyik legfontosabb feladata a postrenális 

obstrukció mértékének objektív, pontos, kvantitatív meghatározása.  

• A rendelkezésünkre álló nem-invazív diagnosztikus módszerek nem alkalmasak az 

üregrendszeri nyomás és az obstrukció mértékének meghatározására. 

• A hagyományos állandó áramlású nyomásvizsgálat (WT) és az állandó nyomású 

áramlásvizsgálat (NT) a nyomás-áramlás görbének csak egy-egy pontját határozza 

meg, így csak statikus vizsgálatnak tekinthetıek. Reprodukálhatóságuk több 

vizsgálati paraméter pontos meghatározásához van kötve (aktuális percdiurézis, 

referencia-nyomásként szereplı perirenális nyomás).  

• A PRP a hagyományosnál könnyebben, noninvazív módszerekkel meghatározható, 

új referencianyomás a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok számára, nincs 

szükség járulékos invazivitást jelentı hólyag-katéterezésre. A PRP  

meghatározására kidolgozott 4 különbözı módszerünk az igényektıl és 

lehetıségektıl függıen kiválasztható rugalmas eszköze az UDUUT-nak. 

• A testhımérséklető töltıfolyadékkal végzett felsı húgyúti urodinamikai 

vizsgálatok a pontosabb, mőtermékmentes adatrögzítést, s ez által a mért adatok 

objektívebb elemzését teszik lehetıvé.  

• A nyomás-áramlási viszonyok változásának több lépéses, komputerizált mérési 

módszerével valódi dinamikus vizsgálatot tudunk végezni, mely a korábbiaknál 

sokkal pontosabb nyomás-áramlás korrelációmérést tesz lehetıvé egy széles, 0,5-

22ml/min áramlástartományban.  

• A többlépéses urodinamikai vizsgálat még kifejezett obstrukciókban is lehetıvé 

teszi a kvantitatív differenciálást, amelyekben a Whitaker-teszt már nem 

kivitelezhetı (eseteink 18%-ában).  
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• A mért adatok matematikai, statisztikai analízise a nyomás-áramlás nem-lineáris, 

parabolikus összefüggését igazolta. A görbét leíró egyenlet együtthatója 

meghatározza a görbe lefutását. 

• Bevezettük a postrenális obstrukció mértékét egyetlen számmal, kvantitatívan 

jellemzı obstrukciós együttható (obstrukciós koefficiens – OC) fogalmát, 

lehetıvé téve az obstrukciós folyamatok idıbeni lefolyásának követését, hosszabb 

távú monitorozását.  

• Az OC meghatározásánál nincs szükség a pontatlan, nehézkes és vitatható 

referencia nyomás szint ismeretére, így a vizsgálat gyorsabbá, egyúttal egy mérési 

hibaforrás kiküszöbölésével pontosabbá is válik.  

• A módszer könnyebb klinikai alkalmazhatóságának céljából kifejlesztett PC 

szoftver lehetıvé teszi az OC gyors, egyszerő kiszámítását matematikai ismeretek 

nélkül is. A szoftvert mindenki számára ingyenesen hozzáférhetıvé téve 

szeretnénk elısegíteni a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok klinikai 

elterjedését.  

• Kidolgoztuk a költséges felszerelést nem igénylı egyszerőesített, hidrosztatikus 

IPP mérés módszerét, ami semiquantitatív obstrukciómérésre alkalmas a PRP 

ismeretében. 

• A diurézis változásán alapuló diuretikus-teszt a legkevésbé invazív, kellıen 

pontos és egyszerő eljárás az obstrukciós koefficiens meghatározására, ezért 

különösen a veszélyeztetettebb betegcsoportokban a legelınyösebb módszer. 

• A felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok elterjedéséhez „mindössze” 

szemléletváltásra  van szükség. 

 

Az UDUUT helye a mai urológiai gyakorlatban 

Mit tekintünk ma a felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok indikációinak? 

Leggyakoribb indikációs terület a bármely okból (uréterköves elzáródás, PCNL vagy 

ESWL utáni kıfragmentumok az uréterben, endopyelotomia, URS utáni állapot) 

átmenetileg nephrostomiás katéterrel történı vizeletdeviálás után az uréterpassage 

rendezıdésének, a szabad vizeletelfolyás helyreállásának bizonyítása, s ezzel a 



 

 

73 

73 

nephrostomiás katéter biztonságos eltávolítási idıpontjának meghatározása, 

dokumentálása (igen helytelen és ma már kerülendı a katéter próba céljából történı 

egyszerő lezárása, s ezzel a beteg súlyos veszélyeztetése a kontrollálhatatlan 

üregrendszeri túlnyomásra fellépı pyelonephritissel).  

Retroperitoneális térszőkítı folyamatok okozta veseelzáródás miatt létesített 

nephrostoma további fenntartásának megítélése mőtéti vagy kemoterápiás kezelést 

követıen. Akár komplett, elırehaladott retroperitoneális nyirokcsomó 

konglomerátum okozta elzáródás is megszőnhet sikeres kemoterápiás kezelés 

hatására, s a normális uréter-passage helyreálltával a katéter eltávolíthatóvá válhat. 

A pyelo-ureterális átmenet szőkületéhez társuló közepes fokú üregrendszeri tágulat 

esetén döntı mőtéti indikációt szolgáltathat a veseüregrendszeri nyomásviszonyok 

pontos tisztázása. 

Vesetranszplantált betegek nephrológiai utánkövetése során észlelt romló 

vesefunkció, üregrendszeri tágulat esetén elfolyási akadályozottság bizonyítása vagy 

kizárása, így rekonstrukciós mőtét indikációjának felállítása. 

 

Az UDUUT fejlıdésének jövıbeni lehetıségei 

Alapvetıen megkülönböztetendı a hétköznapi gyakorlat számára, a már bennlévı 

nephrostomiás katéteren keresztül lebonyolítandó minimálisan invazívnak tekinthetı 

vizsgálatokat és olyan eseteket, ahol speciálisan nehéz diagnosztikai problémák 

eldöntése céljából vállaljuk (a beteggel közösen) a nephrostomiás katéter betételével 

járó invazivitást. 

A módszer finomodásával egyre diszkrétebb eltérések nyerhetnek értelmet, s 

kaphatunk olyan izgalmas kérdésekre választ, miként befolyásolja az occlusio helye a 

nyomás-áramlásvizsgálatok paramétereit, vagy a belsı és külsı uréterocclusio közti 

különbségek urodinamikai jelei. 

A vizsgálati lépések sorrendjének racionális sorrendjének kialakulásával, s több 

technikai részletkérdés tisztázásával körvonalazódni látszik annak lehetısége is, hogy 

a postrenalis obstrukció mértékének meghatározására egy teljesen automatizált 

mőszert lehetne (s talán érdemes is lenne) kifejleszteni. 
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A kifinomult, kiforrott mérési technika lehetıvé tehetné bizonyos gyógyszereknek a 

felsı húgyutak motilitására kifejtett hatásának objektív vizsgálatát prospektív klinikai 

vizsgálat keretei belül. 

Érdemes lenne a felsı húgyutak méréstechnikai tapasztalatainak a hagyományos 

urodinamikai vizsgálatok módszertanával összevetni, harmonizálni, s mintegy 

interdisciplináris feladatként megkísérelni egy egységes funkcionális szemlélet 

kialakítását, a húgyutakat egységesen szemlélve. Választ találhatnánk speciális 

méréstechnikák kidolgozásával a bolus volumen in vitro mérésére, a perisztaltika 

számos egyéb paraméterének pontos mérésére is, mint pl. a perisztaltika frekvenciája 

és sebessége, az optimális intrapyeláris nyomás mértéke uréterkı távozásának 

elısegítésére. 

Külön izgalmas kérdés a jelen dolgozat korlátait meghaladó terület, a húgyutak (vese, 

uréter és hólyag (esetleg húgycsı is!) nyomás-volumen viszonyainak új 

megközelítéső vizsgálata, az üregrendszeri kapacitás és compliance új, objektívebb 

difiníciója, a fizikai paraméterek szubjektumtól független mérése, értékelése, s olyan 

új paraméterek bevezetése, mint a nyomás-független kapacitás vagy az üregrendszeri 

fal elaszticitásának meghatározása egyetlen számmal, új szoftverfejlesztésekkel.  

Kutatni lehetne, s kellene a hólyagnyaki obstrukció mérésének új, kevésbé invazív és 

objektívebb lehetıségeit, a retrográd húgycsı-áramoltatás vagy a húgycsıkatéter 

nélküli alsó húgyúti nyomás-áramlás vizsgálat kihívást jelentı módszerét. 

A fejlett technológiák, mőszerek és módszerek (az UDUUT céljáró fejlesztett 

szoftverek segítségével) az eddigieknél kíméletesebb és eredményesebb 

hólyagtágítást tesznek lehetıvé, továbbfejlesztésükkel sok betegen tudnánk segíteni. 

A nephrostomiás katéteren keresztül lehetıvé válik a pyelum akciós potenciáljának 

regisztrálása, s ez diagnosztikai jelentıséget nyerhetne, sıt a pyelumfalnak 

ingeráramra adott válasza mind diagnosztikai, mind akár terápiás szempontból is 

ígéretes lehet.  

Bízom abban, hogy sikerül felkeltenem az érdeklıdését néhány fiatal, az új iránt 

fogékony kollégámnak a kutatások folytatásához, hiszen egyetlen ember egymagában 

olyan gyenge, s a rendelkezésre álló idı oly korlátozott… 
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Összefoglalás 

A felsı húgyúti urodinamikai vizsgálatok elvégzésére alkalmas célkészülék 

kifejlesztésével lehetıvé vált a nyomás-áramlás vizsgálatok rutinszerő alkalmazása 

nagyszámú beteganyagon. A hardver- és szoftverfejlesztések, valamint a többlépéses 

nyomás-áramlás vizsgálatok új módszere a nyomás-áramlás görbének minden 

eddiginél pontosabb meghatározását tette lehetıvé egy széles tartományban.  

Az ily módon 5 év alatt összegyőjtött, több mint 300 UDUUT görbe statisztikai-

matematikai elemzésével bizonyítottuk a nyomás-áramlás összefüggés parabolikus 

jellegét, s ebbıl következıen azt is, hogy a postrenális obstrukció mértéke 

kvantitatívan, egyetlen számmal, a parabola együtthatójával jellemezhetı. 

Az új mennyiségi mutatót obstrukciós koefficiensnek neveztük, aminek egyszerő, 

matematikai ismereteket nem igénylı kiszámításához egy új, személyi számítógép 

alapú programot fejlesztettünk ki, amit az érdeklıdık (felhasználók) részére szabadon 

rendelkezésre bocsátunk.  

A nyomás-áramlás vizsgálatok speciális esetének tekinthetı, a külsı töltés nélkül, 

kizárólag a diurézisnek, mint belsı töltésnek az alkalmazásával végzett egyszerősített 

vizsgálathoz, a diuretikus teszthez nincs szükség urodinamikai ismeretekre és 

gyakorlatra, de még urodinamikai készülékre sem.  

Bevezettük ezekhez az egyszerősített UDUUT vizsgálatokhoz szükséges referencia-

nyomás új, megbízhatóbb formáját, a perirenális nyomást, amely több elınnyel bír a 

korábban hagyományosan alkalmazott intravesicalis nyomáshoz képest. Többféle 

noninvazív meghatározási módszert dolgoztunk ki, így a feltételeknek és igényeknek 

legmegfelelıbb módszer alkalmazásával reményeink szerint hozzájárulhatunk a felsı 

húgyutak funkcionális vizsgálatának széleskörő elterjedéséhez. 

Eddigi eredményeink alapján megállapíthatjuk, hogy a felsı húgyutak urodinamikai 

vizsgálatoknak napjainkban is jelentıs, sok esetben pótolhatatlan helye van a 

klinikailag jelentıs postrenális obstrukció diagnosztizálásában, mértékének pontos 

meghatározásában. Egyértelmővé és objektívebbé teszik a vizeletelfolyás javítását 

célzó mőtétek indikációját, s alkalmazásukkal pontosabbá válik a mőtéti eredmények 

mérése és a postrenális obstrukciót okozó folyamatok idıbeli változásának követése 

is.  
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Fontosnak tartottuk, hogy a közel 5 évi fejlesztıi munka és a több mint 300 felsı 

húgyúti urodinamikai vizsgálat tapasztalatainak összegzésébıl olyan gyakorlati 

következtetéseket is levonjunk, amelyek kellıen könnyen elsajátítható módszerrel, a 

költséges technikai felszerelés privilégiuma nélkül is lehetıvé tehetik a felsı húgyúti 

urodinamikai alapvizsgálatok egyszerő és gyors elvégését. A spontán intrapyeláris 

nyomás új értelmezését lehetıvé tevı perirenális nyomás egyszerő számításával,  

mérésével és becslésével valamint a diuretikus teszt kidolgozásával lehetıvé teheti az 

UDUUT szélesebb körben történı elterjedését, s rutinná válását a mindennapok 

urológiai gyakorlatában -  a betegek javára. 
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