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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΟΥΡΩΝ ΤΗΣ ΟΥΡΟ-ΡΟΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΙΕΣΕΩΝ/ΡΟΗΣ. Ο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ F-G
∆ιαµαντής Λ. Φλωράτος1, ∆ηµήτριος Η. Γρατσίας2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ
Η εκτίµηση της επίδρασης του καθετηριασµού µε ουροδυναµικό καθετήρα 6 Ch, στη µέγιστη ροή κατά
την ουρο-ροοµετρία (QmaxFF) συγκριτικά µε την µέγιστη ροή κατά τη µελέτη πιέσεων/ροή (QmaxUDS), και ο υπολογισµός ενός µαθηµατικού τύπου που καθορίζει αυτή τη συσχέτιση .

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η µέση ηλικία (τυπική απόκλιση) των ασθενών ήταν 50.15 (17.35) έτη. Μελετήθηκε η πιθανή
συσχέτιση των QmaxFF και QmaxUDS.
Εξήχθηκε ο ακόλουθος µαθηµατικός τύπος/µοντέλο: (F-G formula):
QmaxFF= 4.5 + 2.7*φύλο + 0.85QmaxUDS (για το φύλο: άρρεν =1,θήλυ = 0),
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Adj R-squared = 0.5641

Συνεπώς για άρρενες: QmaxFF= 7.2 +0.85QmaxUDS και για θήλεις: QmaxFF= 4.5 + 0.85QmaxUDS.
Το προαναφερόµενο µοντέλο µπορεί να εξηγήσει ικανοποιητικό ποσοστό (56%) της συνολικής
µεταβλητότητας των δεδοµένων.
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
Σε 280 ασθενείς (127 άνδρες, 153 γυναίκες) που παραπέµφθηκαν για ουροδυναµικό έλεγχο,
πραγµατοποιήθηκαν τόσο ουρο-ροοµετρία όσο και µελέτη πιέσεων/ροής. Για πλήρωση της κύστη
και για µέτρηση των ενδοκυστικών πιέσεων χρησιµοποιήθηκε ουροδυναµικός καθετήρας 6 Ch.
Ο ουροδυναµικός έλεγχος εκτελέσθηκε σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες περί «καλής
ουροδυναµικής πρακτικής» της ICS. Λόγω της µορφής των δεδοµένων, όπως αυτά παρουσιάζονται στο
παρακάτω διάγραµµα, η QmaxFF και η QmaxUDS αναλύθηκαν στατιστικά µε µοντέλο απλής γραµµικής
παλινδρόµησης, προκειµένου να εντοπισθεί κάθε πιθανή συσχέτιση. Το φύλο ελέγχθηκε ως συγχυτικός
παράγοντας. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε το στατιστικό πακέτο STATA 13.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Παρ΄ ότι ο ουροδυναµικός καθετήρας 6 Ch θεωρείται αποδεκτός για την εκτέλεση αξιόπιστου
ουροδυναµικού ελέγχου, βάσει του µαθηµατικού τύπου F-G διαπιστώθηκε σηµαντική επίδραση στην
QmaxUDS σε άρρενες και σε χαµηλές τιµές της Qmax.

5 – 7 Οκτωβρίου 2017

23

