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ÖZET
Amaç: Uluslararası Kontinans Derneği (International Continence Society: ICS) Standardizasyon

Yürütme Kurulunun oluşturduğu çalışma grubu, 2002 yılında yayınlanan Uluslararası Kontinans Derneği
Standartı "İyi Ürodinamik Uygulamaları"nı güncelledi.
Method: “Kanıta dayalı standartlara göre ICS standartlarını geliştirmek” başlıklı makale esas alınarak
yeni ICS standartı Aralık 2013-2015 tarihleri arasındaki dönemde geliştirilmiştir. Temmuz ayında, ICS
web sitesinde üyelerin yorumları için bir taslak yayınlanmış ve ICS 2015 yıllık toplantısında tartışılmıştır.
ICS üyelerinin önerileri, ICS onayı ve ardından gelen bu dergi için hakem değerlendirmesi öncesinde
son taslağa dahil edilmiştir.
Bulgular: Bu kanıta dayalı ICS-GUP 2016, yeni veya daha kesin olarak 30'dan fazla terimi
tanımlamaktadır ve ürodinaminin (sistometri ve basınç-akım çalışması) raporlanması, yorumlanması,
kalite kontrolü ve uygulanması için standartlar sağlamaktadır. Ayrıca, çalışma grubu test öncesi
bilgilendirme, hasta hazırlanması ve bilgilendirilmesi için olan önerilerini eklemiştir. Daha önceki ICS
standardizasyonları ve mevcut kanıtlara göre güncelleme temelinde, üroflovmetri, basınç-akım çalışması
ve sistometri uygulamaları daha fazla detaylandırıldı.
Sonuç: ICS GUP 2016, ürodinami testlerinin ve raporlanmasının kişisel ve bilimsel olarak daha
iyileştirilmesi için ICS GUP 2002’yi güncellemekte ve eklemeler yapılmaktadır.
Anahtar Keli
meler: Klinik standart uygulamalar ve kalite, sistometri, inkontinans, alt üriner sistem
fonksiyon bozukluğu, basınç-akım çalışması, ürodinami, üroflovmetri

1 | GİRİŞ
ICS Standardizasyon Yürütme Kurulu, Uluslararası Kontinans Derneği İyi Ürodinamik
Uygulaması 2002’yi (GUP 2002)1 ürodinamik uygulama, ürodinami kalite kontrolünü ve ürodinamik
ekipmanların revizyonunu yeni kanıt ve bilgiler ışığnda güncellemek üzere bir çalışma grubu (ÇG)
oluşturmuştur.2 Yeni yöntem ve yapıyı dahil ederek ve geleneksel ICS Standardizasyon stilini takip
ederek mevcut standartlarda değişiklik yapılması önerilirmiş ve bu değişiklikleri için gerekçeler
sunulmuştur.
Bu rapor, rutin klinik ürodinamik testler için kanıta dayalı spesifik öneriler sağlamakta ve kanıt
bulunmadığı durumlarda uzman görüşlerini içermektedir. Sonuçlar ve öneriler metinde vurgulanmakta,
özet ve hızlı okuma için kullanılabilmektedir. "ICS standartı"nı; "klinik veya bilimsel olarak eksiksiz ve
geçerli bir şekilde değerlendirilmiş ve rapor edilmiş, standart terimlerin ve standart tekniklerin kullanımı
ile kanıta dayalı olarak en iyi uygulama" olarak tanımlamaktayız. Bireysel vakalarda ve/veya araştırma
ortamlarında, bu standarta uymamak üzere karar alınabilir, ancak hertürlü standarttan sapma
belirtilmelidir.
ICS standartı, özellikle alt üriner sistemi (AÜS) bozulmamış "normal" anatomisi olan ve ilişkili
nörolojik anomalileri olmayan erişkin insanların AÜS fonksiyonlarının değerlendirilmesi için
tasarlanmıştır. Ancak, bu dokümandaki önerilerin birçoğu genelleştirilebilir ve nörolojik anomalileri olan
hastalar için; kurgulanmış araştırmalarda video-ürodinamiler veya ürodinamiler için; üriner
diversiyonları, mesane büyütme operasyonları (augmentasyon) veya yeni mesaneli (neobladder) hastalar
için uygulanabilir. Yapılan öneriler çocuklardaki ürodinami uygulamaları için de yardımcı olabilir.

2 | URODİNAMİ TESTLERİ İÇİN TERİMLERİN TANIMI
2.1

| Gi
ri
ş ve kanıt temeli

AÜS fonksiyonunu değerlendiren tanı testleri grubu için yıllar boyunca çeşitli terimler geliştirildi. ÇG,
terimler içeren bir tablo oluşturdu ve PubMed'de (başlık ve özet tarayarak) ve Google'da bunların
kullanım sıklıklarını değerlendirdi (Tablo S1). Üroflovmetri, İşeme Sonrası İdrar Kalıntısı (PVR),
Sistometri, Basınç-akım çalışması, Elektromiyografi (EMG), Üretral Basınç Profili ve Video ürodinami
bilimsel literatürde en çok kullanılan terimlerdir. AÜS Fonksiyon Terminolojisinin ICS Standardizasyonu

(ST2002)5 bu terimlerin çoğunu (tekrar) tanıttı veya kullandı; AUA-SUFU da bazı terimlerin tanımlarını
sağladı6
2.2 | Sonuçlar
Daha önceki standardizasyonlarda birçok terim kesin bir tanım verilmeksizin ortaya atılmıştır.
Ürodinamik testler ve çalışmalar için bilimsel literatürde ve bilimsel olmayan metinlerde pekçok
eşanlamlı kelime kullanılmaktadır ve şu anda bilimsel literatürde mevcut olan terimlerin kullanımının
farklılık gösterdiği sonucuna varıldı.
2.3 | Tartışma
Terimlerin kullanımındaki farklılıklar bilimde ve hastalarla iletişimde yanlılıklara yol açabilir. Aşağıdaki
terimler aslında yeni değildir ve çoğu daha önceden, bazıları uzun zaman önce tanıtılmıştır.
2.4| Tavsi
ye
Tekbiçimlilik amacıyla, özellikle araştırmalarda aşağıdakileri ICS standart terimleri öneriyor ve
tanımlıyoruz.
Ürodinami: AÜS’in işlevini ve işlev bozukluğunu uygun bir yöntemle değerlendiren tüm
ölçümleri tanımlayan genel terim. Ürodinami, ilgili fizyolojik parametrelerin ölçülmesiyle AÜS işlevinin
doğrudan değerlendirilmesini sağlar. (GUP 2002 değişmedi).
İnvaziv ürodinami: Bir veya daha fazla kateterin veya başka bir transdüserin mesaneye ve/veya
diğer vücut boşluklarına yerleştirilmesini veya örneğin EMG ölçümü için probların veya iğnelerin
yerleştirilmesini içeren, invaziv olan herhangi bir test.
İnvaziv olmayan ürodinami: Kateter yerleştirilmeden yapılan tüm ürodinami işlemleri: örneğin
üroflovmetri, işeme sonrası kalan idrar (PVR) tespiti, penis kompresyon-gevşeme testi, penil manşon,
üretral konnektör, prezervatif kateter veya sonografi.
Ambulatuvar ürodinami: Uygun ICS Standartına bakın. (Bu standartda daha fazla
tartışılmamıştır)
IiS standart ürodinami protokolü (YENİ): Klinik öykünün alınması (geçerli semptom ve
rahatsız edici durum(lar) skorlarını ve ilaç listesini içermelidir), ilgili klinik muayene, mesane günlüğü
(3 gün), PVR'nın değerlendirildiği üroflovmetri ve tam bir ICS standart ürodinami testi (aşağıya bakınız)
"ICS standart ürodinami protokolü (ICS-SUP)" olarak anılmaktadır.
IiS standart ürodinami testi (YENİ): Uroflovmetri ve PVR’ye ek olarak transüretral sistometri
ve basınç akım çalışması (aşağıya bakınız): Tüm testler hastanın tercih ettiği veya en olağan

pozisyonunda yapılır: fiziksel olarak mümkünse rahat bir şekilde oturarak ve/veya ayakta. Hastaya veya
hastalara bir ICS standart ürodinami testi (IiS-SUT) yapılmış olduğu rapor edilir.
IiS ek ürodinami testleri: ICS-SUT EMG, görüntüleme, sürekli üretral basınç(lar) ve/veya
üretral basınç profili ölçümüyle takviye edilebilir. Sistometri suprapubik kateter ile yapılabilir
(eklenenleri belirt).
Öneri: ÇG, tüm ICS-SUT verilerini asgari düzeyde ve tercihen ürodinamik
(invaziv) sonuçları içeren tüm ICS-SUP verileri spesifik olarak rapor edilmeli veya tüm araştırma
raporlarında toplam hasta grupları için özetlenmeli önerilerinde bulunmaktadır. Ayrıca ÇG
komplet ICS-SUT veya SUP verileri raporlandığında, araştırmanın mevcut makaleye atıfta
bulunulmasını önerir: ‘’…. ICS Standart İyi Ürodinamik Uygulamalara (ICSGUP2016) göre ".
Uroflovmetri: [GUP2002'den Alıntı:] ". . . İdrar akımının akış hızını, saniyede mililitre (mL /s)
olarak " gösteren bir test. ICS, üroflovmetri raporunda en azından; maksimum akış hızını ve işenen idrar
hacmi ve PVR’yi rapor eder (GUP 2002, değiştirilmemiştir). Akış paterni (belirtin) ve diğer parametreler
gibi diğer özellikler eklenebilir, ancak bunlar belirtilmelidir.
İşeme sonrası kalan hacim (PVR): (GUP 2002) İşeme sonrası mesanede kalan idrar miktarı,
işemenin bitirilmesinden sonra doğrudan tespit edillir. Hacmi ölçmek için kullanılan teknik (örn.,
Ultrason veya kateter) belirtilmelidir.
İşeme yüzdesi (%void): Mesane içeriğinin boşaltılan miktara oranı olan işeme verimliliğinin
veya etkinliğinin sayısal açıklaması. Hesaplanması: [(işenen hacim / işenen hacim + PVR) × 100. ÇG,
sadece standartlaştırma amacıyla, Void% kısaltmasıyla işeme yüzdesi terimini önermektedir.
Parametrenin geçerliliği burada tartışılmamaktadır.
Sistometri: Transüretral kateter yoluyla (veya başka bir yol, örneğin suprapubik veya mitrofanoff)
mesanenin sürekli sıvı dolumu esnasında, öksürük (stres) testinin de dahil edildiği, en azından
intravezikal ve abdominal basınç ölçümü ile detrusor basıncının görüntülenmesi. Sistometri "işeme izni"
ile veya tüm mesane içeriğinin kaçırılması ile sona erer. Sıvı türü ve sıcaklığı, dolum yöntemi ve hızı,
kateter boyutları, basınç kayıt tekniği ve hasta pozisyonu gibi parametrelerin tümü belirtilmelidir.
Sisto üretrometri: Sürekli üretral basınç ölçümü ile sistometri yapılır (tekniği belirtin).
Basınç-akım çalışması: Transüretral (veya suprapubik) kateter yerinde iken, üroflovmetri
esnasında "işeme izni" anından itibaren "intravezikal ve abdominal basınçlar" ölçülür. Hastanın
pozisyonu, kateter boyutları ve basınç ve akım kayıt tekniği belirtilmelidir.
Pelvik kas elektromyografisi (EMG): Pelvik kas aktivitesi yüzey elektrotlarıyla değerlendirilir.
ICS Standartı: uygun bir referansla (=Pelvik kas EMG) perineal yüzeyde iki cilt elektrotudur. Diğer tip,
örneğin, vajinal prob: "vajinal EMG", "anal EMG" veya "iğne EMG" vs. elektrodların sayısı ve konumu

belirtilmelidir.
Üretral basınç profili: Bkz. üretral basınç ölçümünün ICS Standardizasyonu.8
Urodinami, görüntüleme ile kombine edilebilir (belirtin). Mesane dolumunun kontrast sıvı ile
gerçekleştirildiği invaziv ürodinami; video ürodinamidir: uygun anlarda film döngüleri veya X-ışını
(görüntü amplifikatörü) resimleri ile yapılır. Kontrast madde ve hasta radyasyon dozu bildirilmelidir
Video ürodinami bu yazıda daha fazla tartışılmamıştır.
3 | HASTA BİLGİLENDİRME VE İNVAZİV ÜRODİNAMİ İÇİN HASTA HAZIRLIĞI

3.1 | Giriş ve Kanıt dayanağı?
Kanıtlar ürodinaminin genellikle iyi tolere edildiğini göstermesine rağmen, çalışmalarda ağrı ve utanma
durumu çeşitli anket yöntemleriyle incelenmiştir. Genç hastalar, depresyon, anksiyete ve/veya ağrılı
mesane sendromu ile ilişkili olarak daha fazla ağrı ve endişe9 yaşayabilecek bir grup olarak
tanımlanmıştır.10 Hasta bilgilendirme broşürlerinin etkinliği, anlaşılabilirlik ve etkili iletişim
gerektirmektedir.11-13 Bununla birlikte, mevcut bilgileri analiz eden raporlar bunun kalitesiz olduğu
sonucuna varmıştır. Ayrıntılı bir açıklayıcı broşür geliştirmek için yapılan, hasta bilgilendirme broşürlü
ve broşürsüz müdahalaleri kıyaslayan çift kör plasebo kontrollü çalışmalar hayal kırıklığı yaratmıştır.14,15
Testin zayıf bir şekilde anlaşılması, örneğin ürodinaminin kendisinin tedavi edici olduğu algısında olduğu
gibi, memnuniyet eksikliği ile ilişkilendirilmiştir.16
3.2 | Sonuçlar
Ürodinami araştırmalarıyla ilgili bilgilendirme broşürlerini hastaların anlamasının çok zor olduğunu
gösteren bazı kanıtlar mevcuttur. Genç yetişkinler ve ağrılı mesane sendromu olan hastalar, ürodinami
incelemesinde nispeten olumsuz bir deneyime sahip olabilir. Sıkıntıyı azaltmak için ürodinamik
testlerden önce hastalara hangi kesin bilgilerin verilmesinin faydalı olacağı konusunda çelişkili kanıtlar
vardır.
3.3 | Tartışma
Etkili iletişim, modern sağlık anlayışında bir beklentidir, böylece hastalar aktif olarak test ve bakım
hizmetlerine katılmış olurlar. ÇG, en az sayıda madde içeren bir bilgilendirme broşürünün, bilinçli karar
vermeyi kolaylaştıracağını tartışmıştır. ÇG, testten önce ve sırasında yapılan iyi bilgilendirmenin,
hastanın kabulünü ve güveni arttırdığına ve karışıklığı azaltacağına inanmaktadır.

3.4 | Tavsiye
ÇG, sağlam bir kanıt olmamasına rağmen, açık ve net ifadeler kullanan yeterli bilgilendirmeye sahip
ürodinamik araştırmayla ilgili açıklayıcı bir broşürü, hastaların çoğunun beğeneceğini ön görmektedir.
ÇG, bir broşürün aşağıda listelenen maddeleri içermesini önermektedir. ÇG, hasta için anlaşılabilir bir
şekilde bu maddeleri içeren bir broşürün, Ürodinami için ICS Standart Bilgilendirme Broşürü olarak
adlandırılmasını önermektedir (YENİ).

Ürodinami için bir ICS Standart Bilgilendirme Broşürünün İçeriğine Genel Bakış
•

Ürodinamik araştırma nedir?

•

Testlerin mesane ve rektum içerisine kateter yerleştirilmesi ve ilgili teknik konuların içeriği

•

Ürodinaminin faydası nedir, testin yapılma nedeni nedir?

•

Ürodinami araştırmalarının farklı basamakları nelerdir ve nasıl uygulanırlar? (örn:
üroflovmetri, sistometri, üretral basınç ölçümü ve basınç akım)

•

Tetkik sırasında konfor, iletişim ve mahremiyet en iyi şekilde nasıl sağlanır?
(Bu konuda siz ne yaparsınız veya önerirsiniz)?

•

Araştırmayı takiben oluşabilen semptomlar, neyi belirtirler ve bu semptomlar nasıl ele
alınmalı ve önlenmelidir (örn: hafif rahatsızlık hissi, sık idrar, idrarda yanma, ve hematüri
tecrübe edilebilir ve nadiren idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir)*

•

Araştırmanın

uzunluğunu,

ekipmanın

ilgili

kısımlarının

sterilize

olduğunu

ve

enjeksiyonların olmadığını içeren ek bilgilendirme
•

Testin intereaktif yapıldığı ve testin gerekli kısımlarında hasta ile iletişim kurulduğu

•

Test öncesi hastanın ne yapması gerektiği (örn: üroflovmetri için idrara sıkışık ve mümkünse
boş barsakla gelmesi)

•

Testten önce ilaçlara devam etmeli mi, etmemeli mi veya testten önce (belli bir süre) hastanın
almaması gereken spesifik ilaçları var mı?
Not: Bu durum bireyselleştirilmelidir, örn: işaret kutucuğu veya isteyenin yazılı
yönergesi

•

Hasta testten sonra ne yapmalı?
ʘ Örn: Hemen üretral irritasyonu rahatlatmak ve işemenin bir an önce gerçekleşmesini

sağlamak için fazladan yarım-bir litre sıvının içilmesi

ʘ

Tüm olağan aktivitelere test sonrası izin verilir

ʘ

Üriner sistem enfeksiyonunun semptom ve işaretleri, ve oluşursa hangi adımların

atılması gerektiği
*Standart olarak hastanın bilgilendirilmeyi bekleyebileceği makul bir yan etkiler listesini (ve insidansı)
göz önünde bulundur (aynı zamanda yerel durum ve düzenlemeleri de).

4 | ÜRODİNAMİ UYGULAMA PROTOKOLLERİ
4.1 | Giriş ve kanıt tabanı
Bir posta anket çalışmasına dayandırılarak, Ürodinami test iş yükü asgari standartının bulunduğu bir
yerde, eğitimin etkisinin yetersiz olduğu ve uygulamanın önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği sonucuna
varılmıştır.17,18 Bir merkezde sistometri yapılan tüm erkeklerden 100 ardışık grafik gözden geçirildiğinde
" [basınçlarda] hatalar nadir değildir"; ayrıca, transüretral kateterlerin ± % 10'unda "işeme sırasında
düştüğü’’ rapor edilmiştir. 19 Uygulamayı değiştirmeye dair istek gözlenmiş olsa da, bazı ürodinami
unsurları için standart protokol düzenlenmiş olmasına rağmen gerçek değişiklikler hayalkırıcı bir şekilde
gerçekleşmemiştir.20
4,2 | Sonuçlar
Uygulama standartlarının yürürlüğe konulmasını destekleyen yayınlanmış kanıtlar yetersizdir ve
uygulamayı geliştirmeye yönelik basit uygulama stratejileri temelindeki sonuçlar pek umut verici
değildir.
4.3 | Tartışma
Standartlaştırılmış uygulamanın hayata geçirilmesi; kabul edilebilirlik, benimseme, uygunluk, fizibilite,
bağlılık ve maliyet gibi içerikler göz önünde bulundurularak, rutin alışkanlık ve inanışları değiştirmeyi
gerektiren karmaşık bir süreçtir.21 Ayrıca uygulama kılavuzlarının veya uygulama standartlarının kalitesi
önemlidir.22 Basit bir şekilde yaygınlaştırma genellikle etkili değildir ve örnek olarak "harmanlanmış
stratejiler" veya "sürekli kalite geliştirme stratejileri" gerekebilir.23
4.4 | Tavsiyeler

ÇG, bölümlerin ICS-GUP standartlarına dayalı olarak ürodinami uygulama protokolleri geliştirmesini ve
ürodinami yapma ve değerlendirmeye yönelik spesifik eğitimlerin kolaylaştırmasını tavsiye etmektedir.
Merkezlerin bireysel akreditasyon ve yeniden sertifikalandırılmasının (örneğin gerekli minimum test
sayısı) yanı sıra, ürodinami testleri uygulamak için yetki ve özerklik seviyesine karar (ideal olarak ülke
genelinde bir seviyede ve koordine edilerek) vermelerini öneriyoruz.
5 | KLİNİK UYGULAMA TEST ÖNiESİ BİLGİLENDİRME
5.1 | Giriş ve kanıt dayanağı
İdrar kaçırma ile ilgili tüm kılavuzlar klinik bir öykü alınmasını önerir ve bu kılavuzların çoğunda valide
edilmiş semptom ve/veya rahatzıslık skorlarının değerlendirilmesi önerilmektedir.24-28 İdrar kaçırması
olan hastaların değerlendirilmesinde ilk adım olarak idrar tetkiki ve fizik muayenenin yapılması rutin
kabul edilmektedir. GUP 2002 bu bağlamda, AÜS semptomları (AÜSS) olan tüm hastalar için,
noninvazif ürodinamiler, işeme sıklık çizelgesi (İSÇ) veya mesane günlüğü (MG), üroflovmetri ve
PVR'dan bahsetmektedir. İSÇ ve MG; ST 2002'de belirtilmiş ve bu yayından sonra tanımlanmıştır.29 Test,
spesifik bir soruyu cevaplamak amacı ile talep edilmelidir (GUP2002). Ürodinamiden önce bu soruyu
formüle edebilmek için, yukarıda belirtildiği gibi, tam bir öykü ve fizik muayene sonuçlarının yanısıra
ve alınan ilaçlarının listesi de mevcut olmalıdır. Hastanın yürüyüşünün gözlenmesi, sakral duyu ve
refleksleri değerlendirme ve diğer nöro-ürolojik bulguları tanımlama önemlidir. Karın muayenesi ve
ödem için ekstremitelerinin değerlendirilmesi de faydalıdır. Kadınlarda sistematik bir pelvik muayene;
prolapsus, vajinal duvar kitleleri, atrofi, pelvik kas kalitesi ve bunları istemli olarak kasabilme kabiliyeti
(standardize edildiği gibi) 30, ıkınma ile idrar kaçağı ve diğer ayrıntıların değerlendirilmesini içermelidir.
Erkeklerde genital muayene, parmakla rektal prostat muayenesi ve prostat boyut tahmini gereklidir.
Prostat ağrısı veya anormallikleri ve anal tonus derecesi not edilmelidir.
İşeme sıklığı çizelgesi veya MG’ (3 günlük), sistometriyi engelleyebilecek (örneğin, aşırı sıvı alımı
olduğu zaman) veya sistometrinin, özellikle sistometrik kapasitenin, hastanın tipik durumunu temsil edip
etmediğini değerlendirmeye ve emin olmaya yardımcı olabilecek bilgiler sağlayabilir ("tipik işeme
hacimleri"; GUP2002'den). Erkeklerde ve kadınlarda invaziv olmayan ürodinamik test, yani
üroflovmetriyi takiben PVR, invaziv ürodinamiden önce olmalıdır. Bu bilgi toplama süreci, (invaziv)
ürodinami ile cevaplandırılabilen soruları formüle etmenin yanı sıra tedavinin belirlenmesinde temel
oluşturmaktadır. Enfeksiyon veya hematürinin taranması için bir idrar tetkiki yapılmalıdır.
Ürodinamik testler planlanırken, hekim hastanın bireysel durumuna (yerel standartlar ve/veya kılavuzlar
dahilinde) göre test öncesi veya sonrası ilaç alıp almayacağı veya herhangi bir konzervatif ölçümün
değişip değişmeyeceğine dair bilgi vermelidir.

5.2 | Sonuç
Klinik uygulama kılavuzlarının ve uzman "temel ilkelerinin", invaziv ürodinami öncesi, hikaye, fizik
muayene ve idrar tetkikinin tamamlanması gerektiği konusunda fikir birliği içinde oldukları kararına
varıyoruz.
İSÇ-MG'nin sistometrik kapasiteyi ve uygun dolum hızını öngörmedeki yararlılığı asla usule uygun
olarak araştırılmamıştır. Bununla birlikte ÇG; GUP2002'de önerildiği gibi, İSÇ-MG işeme hacimlerinin
sistometrinin temsiliyetini değerlendirmek için uygun olduğu sonucuna varmıştır.
5.3 | Tavsiye
ÇG; klinik bilgi (hikaye, ilaç ve klinik muayene) haricinde, İSÇ veya MG'den (3 günlük) gelen bilgi ile
üroflovmetri ve PVR bilgisinin de invaziv ürodinamik çalışmalar sırasında kullanılmasını tavsiye
etmektedir.
ÇG, hasta tedaviye devam ediyorsa ve semptomlar (devam eden veya yeni başlayan) ürodinamik analiz
gerektiriyorsa, klasik AÜS yönetiminin (örn., ilaç) devam ettirilmesiyle ilgili hastaya özel talimatlar
önermektedir.
6 | ÜROFLOVMETRİNİN UYGULANMASI
6.1 | Giriş ve kanıt dayanağı
GUP2002, üroflovmetriyi çoğu AÜSS’ları olan hasta için ilk basamak taraması olarak sunmakta ve
uygulama önerileri sağlamaktadır. ICI konsültasyonları ve klinik uygulama kılavuzları üroflovmetriyi
birinci basamak test olarak doğrulamışlardır.5,7,28 Veri kalitesi kontrolü önemlidir31 ve ICS ekipman
performansı gereksinimlerini güncelledi.2 Teknik kalite dışında, klinik durum önemlidir.
Erkeklerin32-39 veya kadınların40-46 işeme esnasındaki pozisyonları hakkında çeşitli makaleler
GUP2002’den beri farklı işeme pozisyonları ile ilgili çeşitli sonuçlarla yayınlanmaktadır (bkz. Tablo S2).
Sonuçlar, test-retest varyasyonunun doğal olarak rol oynaması nedeniyle çok güçlü bir tavsiyenin
yapılmasına izin vermez.47 ÇG; bu sonuçlara dayanarak; ayrıca uzman deneyimleri ve akla yatkınlık
temelinde aşağıdaki sonuçlara vardı.
6.2 | Sonuçlar
ÇG, test sonuçlarının temsil edilebilirliğini göz önünde bulundurarak, hastaların kendi tercih ettiği
pozisyonda üroflovmetri yapmasına izin verilmesinin yararlı olduğu sonucuna varmaktadır.

6.3 | Tartışma
Üroflovmetri ve dolayısıyla akış hızı, işenen hacim ve PVR, doğası gereği hasta işbirliğine ve duygu
durumuna duyarlıdır ve bunlar ancak boşaltılan hacmi ve hasta görüşünü temsil ettiğinde klinik olarak
yorumlanmalıdır. (örn., eğer test öncesi işeme çok uzun süre ertelendiyse üroflovmetri anormal olabilir).
Buna ek olarak, sadece test muayene edenin görüşüne göre teknik olarak güvenilir bir şekilde yapıldıysa
yorumlama amacına uygun olur.
6.4 | Tavsiyeler
ÇG, hastaların tercih ettikleri konumda uroflovmetri yapmasına izin verilmesini ve hastalar için asgari
fiziksel rahatsızlık ve kaygı veren, kişisel haysiyeti koruyan pozisyon sağlamak için gayret edilmesini
önermektedir.
ÇG, hastanın bildirimine ve aynı zamanda hastanın İSÇ veya MG hacimlerine dayanılarak işeme
işleminin temsil edebilirliğinin doğrulanmasını önermektedir. Hastanın işeme çalışmaları sırasındaki
işeme pozisyonu raporlanmalıdır.
ÇG, sonuç hasta için temsili değilse veya sonuç anormallik gösteriyorsa, üroflovmetrinin tekrarını
düşünmeyi önerir. Özellikle, işenen hacim ve / veya akım hızı beklenmedik şekilde düşükse veya PVR
hem kadınlarda hem de erkeklerde beklenenden veya açıklanabilenden (çok) fazla ise.
7 | SİSTOMETRİ UYGULAMASI
7.1| Giriş ve kanıt dayanağı
GUP2002 sistometri için (ve ayrıca basınç-akım çalışması için) kateterleri, basınçları, basınç
referanslarını ve kalite kontrollerini belirlemiştir. ÇG, bu bilgilerde değişiklikleri destekleyen kanıt
bulamamıştır. ÇG, bununla birlikte, sistometri dolum uygulaması ile ilgili altı maddeyi incelemiş ve daha
da özgülleştirmiştir. Her madde için kanıt temelinde sonuçlar bildirir ve aşağıdaki önerilerde bulunuruz.
7.2 | Dolum hızını belirleyen nedir?
Sistometri sırasında mesanenin dolma hızı sistometri sonuçlarını etkiler.48,49 ST 2002, iki farklı dolum
hızı aralığı tanımlamıştır. Vücut ağırlığının kilogram cinsinden dörtte biri olarak hesaplanan maksimum
fizyolojik doldurma hızı dolayısıyla tipik olarak 20-30 mL / dak aralığında olmaktadır. Pratikte sık
uygulanan doldurma hızı genellikle daha yüksektir ve bu durum, (ST 2002) fizyolojik olmayan
doldurma hızı olarak anılmaktadır. GUP2002 “tipik olarak işeme hacimleri sonraki invaziv çalışmaların

kontrolünde kullanılmalıdır” şeklinde bir beyanatı olsa da, ne ST2002 ne de GUP2002, doldurma hızı
seçimini kesinleştirmemiştir.
Sistometri sırasında mesanedeki gerçek hacim, diürez nedeniyle kaydedilen dolum hacimlerinden farklı
olabilir, bu örneğin sistometri hacmine % 25'e varan oranda katkı sağlayabilir.50,51 Sistometrik kapasite
en güvenilir olarak basınç akım çalışmasından hemen sonra boşaltım hacmi (mL) artı PVR (mL)
hesaplanarak saptanır (ST2002). ÇG, örneğin sıkışma algılandığında ve/veya detrusor aşırı aktivitesi
(DO) gözlendiğinde, dolum hızının yavaşlatılmasına veya dolumun durdurulmasına ilişkin kanıt
bulamamıştır. GUP2002, azalmış kompliansın, dolum hızının fizyolojik dolum hızının üzerinde olması
nedeniyle olduğunu düşündüğünde araştırmacının dolumu durdurması ve basıncı gözlemlemesini
önermiştir.
7.2.1 | Sonuçlar
Mevcut ST2002 sistometrisinde (pompa) fizyolojik olmayan dolum hızı sık uygulanır, ancak önerilen
daha spesifik bir değer veya aralık yoktur.
Doldurma hızı, özellikle çok hızlı olduğunda veya kişinin her zamanki (maksimum) hacimlerinden çok
daha büyük hacimlerde olduğunda, sistometrinin sonuçlarını veya temsil edebilirliğini etkileyebilir.
Dolum hızının sistometri sırasında değiştirilmesi gerektiği ile ilgili kanıt yoktur.
Sistometri sırasında meydana gelen diürez, otomatik doldurma hacmi kaydına sahip ürodinamik sistem
tarafından kaydedilmeyen hacmi ekler ancak bu durum sonuçların yorumlanması için önemlidir.
Dolum hissi parametreleri, komplians ve sistometrik kapasite rapor edilirken retrospektif olarak diürez
için doldurulan hacim düzeltilmesi dikkate alınmalıdır (=basınç akım işenen hacim artı PVR ve diürezin
sabit olduğu varsayılarak).
7.2.2 | Tartışma
Mesane dolumunu taklit edecek kadar yavaş ve sistometriyi etkin bir şekilde tamamlamak için yeterince
hızlı dolum hızları arasındaki denge temsili bir sonuca ulaşmak için pragmatik bir yaklaşımdır. ÇG,
spesifik bir kanıt olmaksızın çocuk sistometri uygulamasına benzer şekilde, en büyük işeme hacminin
yaklaşık %10'u olan sabit hızdaki m/dak'lık dolum hızının (İSÇ veya MG’de rapor edilen; ve PVR burada
hesaba katılmalıdır) kişinin tipik işeme hacimlerini kullanmayı öneren GUP2002’nin yukarıda bahsi
geçen tavsiyesini uygulamak için pratik bir araç olduğunu düşünmektedir. Bu uygulama mantıklı bir
şekilde mevcut fizyolojik olmayan dolum hızı-aralığını daraltacaktır ve aynı zamanda çok hızlı dolumu
veya çok alışılmadık hacimler doldurmayı önleyebilecektir. ÇG, sistometrik kapasite, duyu veya
kompliansın sonuç parametreleri olduğu klinik kohort (yönetim) araştırma protokollerinde

karşılaştırılabilirlik amacıyla dolumun sabit bir hızda standartize edilmesini önerir.
"Güçlü ancak rahatsız edici olmayan bir işeme ihtiyacı" ile mesane dolumunun sonlandırılması
önerilmektedir. Bu hacim için İSÇ-MG’deki en büyük işenen hacim bir gösterge olabilir, ancak
spesifikliği bilinmemektedir ve PVR dikkate alınmalıdır. Ürodinami grafiğinde güçlü işeme isteği (Gİİ)
belirtilmelidir. İşeme izni, pompa durdurulduğunda verilir (ST2002) ve dolum fazının sonu işeme fazının
başlangıcı olarak kabul edilmelidir. Bununla birlikte, pompanin durdurulması ile işeme izni arasında bir
gecikme olması durumunda, ürodinamik grafide işeme izninin verildiğini gösteren spesifik bir belirteç
kullanılmalıdır.
7.2.3 | Tavsiyeler
ÇG, sistometriyi yapan kişinin invaziv ürodinami yapmadan önce, İSÇ-MG sonuçlarınının ve
üroflovmetri ve PVR sonuçlarını bilmesini önermektedir.
ÇG, ICS maximum fizyolojik dolum hızının standart olduğunu ve çok hızlı doldurma ve/veya çok büyük
hacimleri önlemek için "fizyolojik olmayan dolum hızının", hastanın bireysel tipik işeme hacimlerine
(tahmini PVR hacmini de içererek) göre standardize edilmesini önermektedir.
ÇG, karşılaştırılabilirlik söz konusu olduğunda maksimum fizyolojik hız kullanılmasını önerir. (örneğin,
prospektif araştırma kohortlarında, müdahaleden önce ve sonra gerekli olabilir).
Klinik uygulamalar veya bilimsel amaçlar için uygunsa, mesane hacimlerine bağlı sistometri esnasındaki
parametreler, diüreze göre düzeltilmelidir.
ÇG, basınç akım çalışmasının başlangıcını belirtmek için daima ürodinami grafisine "işeme izni"
işaretlenmesini önermektedir. Dolum pompasının durdurulması az çok otomatik bir işarettir, ancak
doldurmayı durdurma ve bu izin arasında bir gecikme olduğu zaman, grafikleri testten sonra doğru
şekilde yorumlamak için belirli bir işaretleyici kullanılmalıdır.
7.3 Hastanın duyularını bildirmesi nasıl istenir?
Dolum sistometrisinden önce, hastalar tipik olarak test sırasında yaşadıkları hisleri bildirmelerinin
isteneceğine dair (yazılı ve sözlü olarak) bilgilendirilir. ST 2002, sistometri sırasında üç duyu
parametresinin kaydedilmesini önermektedir: ilk dolum hissi (İDH), ilk işeme isteği (İİİ) ve güçlü işeme
isteği (Gİİ). Buna ek olarak, hasta; "sıkışmayı" (ST 2002) temsil ettiği düşünülen duyu (lar)’ı rapor
edebilir ve bunlar özellikle işaretlenebilir. Bu duyu parametreleri sağlıklı kişilerde ve aşırı aktif mesane
(AAM) sendromu olan hastalarda uygulanabilir, tutarlı ve tekrarlanabilir olarak doğrulanmışlardır.5254,57,58

Bununla birlikte, sistometri sırasında mesane duyusunun raporlanmasında güvenilirlik ve/veya

temsil gücü ile ilgili çelişkili veriler mevcuttur.55-57,59,60 Duyu seviyesini derecelendirmek için görsel
analog skalasının (VAS) kullanılmasının bazı standart duygu parametreleriyle iyi korele olduğu
gösterilmiştir.61 Hastaların farklı seviyelerde hislerini göstermelerini sağlayan bir “keypad”, benzer
şekilde dolum hacmi ile iyi ve tekrarlanabilir bir ilişkiye sahipti.62
7.3.1 | Sonuçlar
Çeşitli çalışma raporlarında gösterildiği gibi sistometri sırasında duyuların değerlendirilmesi için ST
2002 uzman temelli önerisi mantıklı ve uygulanabilirdir.
7.3.2 | Tartışma
ÇG, VAS kullanılmasının yerine ICS standartını değiştirmemeye karar vermiştir. Bununla birlikte,
2002'de standart terimlerin getirilmesine rağmen, yayınlanan az sayıdaki çalışmada sistometri dolum
hissi bildirilmiş ve ÇG; bunları tekrar sunma ve uygulama önerilerine ekleme ihtiyacı hissetmektedir.
ÇG’un dolum hissi parametrelerinin uygunluğunu değerlendirmediğine dikkat edilmelidir.
İDH, sistometrinin başında, kateterizasyonun neden olduğu (üretral) hisden ayrılmalıdır. Hastaya yapılan
İDH açıklaması; "mesanenizin artık boş olmadığını algıladığınız anı bana söyleyin" olabilir. İSÇ-MG
"tipik işeme" hacimleri ile genellikle kabaca ilişkilendirilen İİİ için yapılan açıklama ise (az PVR varsa
veya kronik PVR yoksa) " normalde bir sonraki uygun anda acele etmeden tuvalete gitmenizi bildiren
hissi ne zaman hissettiğinizi bana söyleyin” olabilir. Gİİ ise “örneğin alışveriş yaparken, en yakın tuvalete
gitmenizi gerektirecek ve erteleyemeyeceğiniz ancak ağrı ve idrar kaçırma korkusunun olmadığı an” dır.
Ancak Gİİ aniden oluşabilir ve belirli hastalarda kaçırma korkusu (ya da gerçek idrar kaçırma) içerebilir
ve hastalar bunu da bildirmelidir. Sistometrinin hacminin ve hislerinin İSÇ-MG ile ilişkilendirilmesi,
günlük his bulguları ve mesane hacimleri ile ilgili geçmiş bilgiler sağlayabilir ve aşırı doldurmanın riskini
de sınırlandırabilir.
Test sırasında idrar kaçırma korkusu, ağrı veya diğer belirti ve semptomlar, ürodinamik grafik üzerinde
özel olarak işaretlenmelidir.
7.3.3 | Tavsiyeler
ÇG, bu GUP'da belirtilen test öncesinde ve sırasında açık sözlü talimatlar ve iletişimi temel alarak, ST
2002 tarafından önerildiği gibi sistometri sırasında İDH, İİİ, Gİİ’nin işaretlenerek sonuçların
raporlanmasını önermektedir.
7.4 | Sıvı dolgulu harici transdüserler ve kateter sistemi

Mevcut ICS standart sistometri ve basınç-akım çalışması için, sıvı dolu kateterin bağlandığı dış basınç
transdüserlerinın simfizis pubis üst kenarı hizasında seviyelenmesi gerekmektedir. (GUP2002, ST2002).
Bu nedenle ürodinamik basınç, simfizis pubis üst kenarı hidrostatik seviyesindeki atmosferik basıncın
üzerinde kalan ilave basınçtır. Sıvı dolu kateterler ile mikrotip sensör kateterleri veya hava dolu
kateterleri karşılaştıran bazı çalışmalar, bu alternatif sistemleri kullanan sistometri sonuçlarının mevcut
ICS standardı yerine geçmediğini göstermiştir.63-65
7.4.1 | Sonuçlar
ICS standartı ürodinamik intravezikal basınç (Pves), abdominal basınç (Pabd) veya diğer ürodinamik
basınç, simfizis pubisin üst kenarının hidrostatik seviyesinde olan atmosfer basıncı üzerindeki ilave
basınçtır. Bu, sıvı dolu hat ile kaydedilen tüm basınçlar için geçerlidir.
ÇG, mikro uçlu kateter sistemlerinin (çok merkezli grup ortalamaları) veya hava dolu kateterlerin in vitro
veya in vivo (iki ölçümün ikili ortalamaları) ICS standart sıvı dolu sistemleri ile karşılaştırılmasının, her
iki sistemin de farklı sonuçlar verdiğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların raporları, sistemlerin
birbirinin yerine kullanılamayacağı sonucuna varmıştır.
7.4.2 | Tartışma
Simfiz pubis'i referans alan sıvı dolu dış basınç sistemleri, net referans seviyesi olmayan mikro uçlu veya
hava dolu kateter sistemlerinden esasen farklıdır. ICS standart ürodinamik basınçlarının kullanılması,
basınçla ilgili verilerin hastalar ve merkezler arasında karşılaştırılabilir olmasını sağlar. Mikro uçlu veya
hava dolu kateter sistemlerinin klinik güvenilirliği ile ilgili sistematik elde edilmiş klinik kanıt azdır. Her
ürodinami laboratuvarı, basınç ölçümünde kullanılan spesifik sistemin potansiyel artefaktlarını bilmelidir
ve 10 cm H2O'ya kadar sistem farkları olasılığını dikkate almalıdır. ÇG, alternatif sistemlerin
bulunmasının çok merkezli çalışmalar için sonuçları olduğunu göz önünde bulundurmaktadır. Ayrıca ÇG,
sıvı dolu dış basınç sistemleri dışındaki yöntemleri kullanan çalışmalarda yayınlanan basınç değerlerinin
genelleştirilebilirliğine karar verilmediğini göz önünde bulundurmuştur. Ekipman performansı ile ilgili
ICS kılavuzları, basınç yanıtları ve kalibrasyon için minimum sistem gereksinimlerini sağlamaktadır.2,66
Diğer basınç sistemlerini kullanan merkezler, verileri için referans değerler sağlamalıdır.
7.4.3 | Tavsiyeler
ICS standart sistometri, simfizis pubisin üst kenarının referans seviyesinde harici transdüserlerle sıvı dolu
bir sistemle gerçekleştirilir.
Ürodinami laboratuvarları, ekipmanlarının, kateterler ve transduserler de dahil olmak üzere, ekipman

performansı konusundaki ICS kılavuzunda açıklanan şartları sağlamalıdır.2,66
Ürodinami laboratuvarları düzenli aralıklarla sistem performanslarını kontrol etmeli, üreticinin
tavsiyesine göre ve ICS ekipman performansı kılavuzunda tavsiye edildiği gibi kalibre etmelidir. 66
7.5 | Transüretral kateter
ICS standart invaziv ürodinamileri; ST 2002 ve GUP 2002 temelinde, mümkün olan en ince (6-7F)
transüretral çift veya üç lümenli kateter veya suprapubik kateter ile yapılır.
7.5.1 | Tartışma
Yukarıda da tekrarlanan ICS tavsiyesi, uzman görüş ve fikir birliğine dayanmaktadır. GUP 2002, iki ayrı
kateterin "daha az kullanışlı" olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, 2002 yılından bu yana yapılan
birçok çalışma, ayrı dolum ve basınç kateteri kullanıldığını ve stres provokasyonu ve/veya basınç akım
çalışması için dolum kateterinin çıkarıldığını bildirmektedir. Rapor edilen uygulamalar; basınç kayıt
kateteri için 5 ila 8F aralığını ve dolum kateteri için genellikle ±10F aralığını içermektedir. ÇG,
halihazırda çift kateter sistemlerinin kullanımını terketmek için herhangi bir kanıtı yoktur, ancak yine de
testin tekrarlanması gerekiyorsa yeniden kateterizasyon gerekliliğini ve ayrıca işemeden hemen önce
GİYİ anında hastaya müdahale etme gerekliliğini yeniden (GUP 2002'den sonra) tartışmıştır. Bununla
birlikte, çift veya üçlü lümen kateterinin aşırı maliyeti dezavantajdır. Başa baş karşılaştırma
yapılmamıştır ve GUP 2002'deki önerilere karşın iki kateter tekniğinin avantaj ve dezavantaj spektrumu
hakkında yeni bir kanıt yayınlanmamıştır.
İnvaziv ürodinaminin sonuçlarına dayanan yayınlar bazen yüksek oranda “çıkmış kateter” saptandığını
bildirmektedir ve ÇG, hem intravezikal (burada çift lümen için gösterilir) hem de rektal kateterler için
geçerli olan kateter fiksasyonu ile ilgili önerileri bu sorunu azaltacaktır.
Erkekler (sol resim): Kateter, meayı tıkamayacak şekilde penis boyunca ve kateter üzerinden
bantlanmıştır.
Kadınlar (sağ resim): Kateter labianın iç tarafına veya (kadınlarda ve erkeklerdeki gibi) anüse bitişik
olarak bantlanmıştır.
7.5.2 | Tavsiye
ICS standart invaziv ürodinami mümkün olan en ince çift lümen kateteri ile yapılır. Bununla birlikte, iki
kateter tekniğinin daha kötü olduğuna dair kanıt eksikliğine dayanarak, bu alternatifin kabul edilebilir
olduğu düşünülmektedir.
ÇG, invaziv ürodinami için kullanılan kateterlerin uygulama standardizasyonu ve uyumlu hale

getirilmesine yönelik spesifik çalışmalarla kanıt bulunmasını önermektedir.
ÇG, üriner meatusu tıkamaksızın, kateterlerin mümkün olduğunca anüs ve üretral meatusa bitişik olarak
bantla sabitlenmesini önermektedir.
7.6 | Abdominal basınç kateteri yerleştirilmesi: vaginale karşı rektal
Karıniçi ("perivezikal") basıncı ölçmek için rektal ampullada, delinmiş veya yavaşça perfüze edilen açık
uçlu gevşek dolu balonu olan kateterler kullanılır (GUP2002). ÇG, "yavaş perfüze edilen açık uçlu" nun
kullanılmaması gerektiğini tartışmaktadır, çünkü rektal dolum dışkılama ihtiyacı duygusuna neden
olabilir ve bu konuda herhangi bir araştırma kanıtı olmasa da ürodinami sonuçlarını etkileyebilmektedir.
Yazarlar harici sensörlü dolum sistometrisi uygulanan kadınlarda, açık (balonsuz) vajinal ve açık rektal
abdominal basınç ölçen 6F kateterleri karşılaştıran prospektif, randomize bir çalışmada, rahatsızlık veya
hastanın kabul edebilirliğinde herhangi bir fark olmadığını belirtmiş, ancak kadınların vajinal kateter
tercihi nedeniyle randomizasyonu reddettiği bildirilmiştir. Kurulum zamanı, sinyal kalitesini etkileyen
kateter olayları (provakasyon süreci de dahil) veya vajinal prolapsuslu hastalardaki değişiklikler de farklı
değildi. Rapor, kalite kontrol önlemlerine (hava kabarcıklarının yıkanması kateterlerin yeniden
yerleştirilmesi ve çalışma süresince ve sonlanmasında sinyal kalitesinin kontrol edilmesi) rağmen,
grafilerden sadece % 13'ünün optimum kaliteye sahip olduğunu ve testler sırasında anlamlı sayıda
kateterin çalışmadığını belirtmektedir.67
7.6.1 | Sonuçlar
Sınırlı kanıtlar, kadınların vajinal referans kateteri yerleştirmeyi tercih edebildiklerini gösteriyorsa da
ÇG, bunların rektal kateterizasyona güvenilir bir alternatif olduğunu göstermek için yetersiz olduğuna
karar vermiştir.
7.6.2 | Tartışma
Anüsün kapandığı bağırsak rezeksiyonundan sonra, özellikle erkeklerde abdominal basıncı ölçmek için
bir yol olarak stomanın düşünülmesi gerekebilir. Spesifik bir kanıt yoktur, ancak kateter ucunun
pozisyonu genelde stomada mesanenin üzerindedir ve bu durumda barsak aktivitesi artefaktlara neden
olabilir; mutlak abdominal basınçların ve detrusor fark basıncının ölçümünü ve dolayısıyla yorumu
engeller.
ÇG, yaygın olarak kullanılan şekilde, bir balonla rektal kateterlerin aşırı veya tam (önceden) dolumunun
önemli bir abdominal basınç ölçüm hatası kaynağı olduğunu düşünmektedir. Kateter ve balon, tüm
havanın yerine ve balon içinde fazla basınç oluşturmayacak şekilde su ile doldurulmalıdır. Rektal balon

kateterleri yerleştirildikten sonra yeniden doldurulmamalı ve bu nedenle aşırı doldurmayı ve ölçüm
hatasını önlemek için delinmelidir.
7.6.3 | Tavsiyeler
Abdominal basıncı ölçmek için tamamen sıvı dolu açık veya delinmiş balon kateterinin rektal
yerleştirilmesi ICS standartı olarak düşünülmelidir.
ÇG, abdominal basınç kateterinin vajinal veya stomadan yerleştirilmesinin, sadece rektal kateter
yerleştirilmesinin imkansız olduğu durumlarda alternatif olarak kullanılmasını önermektedir.
7.7 | Sistometri ve basınç akım için hasta pozisyonu
Bir literatür taramasına dayanarak detrusor aşrı aktivitesi (DAA)'nin dik pozisyonda supin pozisyonuna
kıyasla sürekli daha yüksek bir oranda tespit edildiği kaydedilmiştir. Supin pozisyonda yapılan
sistometride olguların %76'sında DAA kaçırılmış olabilir ve eğer çalışma oturmaya kıyasla supin
pozisyonda yapılırsa %60’ında kaçırılmış olabilir. Mesaneyi doldurduktan sonra hastayı ayağa kaldırmak,
DAA tespit etme şansını %21 artırdı.68 Prospektif bir çalışmada ürodinamik stres idrar kaçırma, kadınlar
oturuyorlarsa % 55, supin pozisyonda ise sadece % 2 iken, DAA ise otururken % 55, ancak supin
pozisyonda % 9 oranında saptanmıştır.69 Kombine teşhis (DAA artı USI) otururken % 18 oranında ve
sırtüstü yatarken %0 oranında gözlenmiştir. Raporlama sırasındaki ICS standart dolum hissi hacimleri ve
sistometrik kapasite, oturarak yapılan sistometri için daha düşük bulunmuştur.2 Sistometri sırasında
pozisyon optimum basınç akım çalışmasının pozisyonunu değiştirme ihtiyacı ile de ilgili olabilmektedir
(aşağıya bakın).
7.7.1 | Sonuçlar
DAA’nin saptanması, ürodinamik stres idrar kaçırmanın saptanması ve mesane dolum hissi ile
raporlanan mesane hacimleri; hastanın pozisyonundan etkilenir. Oturma veya ayakta durma pozisyonu,
bu anormalliklerin tespitinde daha yüksek bir duyarlılığa sahip gibi gözükmektedir.
7.7.2 | Tartışma
Oturma ya da ayakta durma konumu, günlük yaşam koşullarının en iyi temsilcileri olduğu ve muhtemelen
hasta için en az rahatsız eden ve utanç veren pozisyonlardır. Dahası, oturma pozisyonunda intra-rektal
ve intravezikal kateter pelvik boşlukta (ve transdüsere benzer) benzer seviyelerde bulunur ve bu da daha
güvenilir (daha dengeli) basınç ve substraksiyon (detrusor basıncı) olasılığını artırır. Oturmuş veya
ayakta duran (erkek) sistometrisinde, Gİİ’ye ulaşıldığında sistometreden basınç akım çalışmasına

yumuşak bir geçiş sağlar bu da küçük hareket artefaktına neden olur.
7.7.3| Tavsiyeler
ICS standart sistometri, fiziksel olarak mümkün olduğunda dikey pozisyonda (ayakta veya normal oturur)
yapılır.
Basınç-akım çalışması rahat bir biçimde otururken (kadınlar, bazı erkekler) ya da tercih edilen pozisyon
ise ayakta durur şekilde (erkekler) yapılır.
7.8 | Doğrulama için güvenilirlik ve tekrarlı sistometri ihtiyacı
Sağlıklı ve asemptomatik kadın gönüllülerde invaziv ürodinaminin yapıldığı prospektif bir çalışmada,
aynı seansta yapılan iki sistometri arasında duyusal hacim markerlerinin (İDH ve İİİ) yanı sıra Qmax ve
pdetQmax'ın yetersiz tekrarlanabilirliği bildirilmiştir.70 Benzer şekilde, kısa süreli takipte (1-5 ay)
ürodinamik sonuçların yetersiz tekrarlanabilirliği kaydedilmiştir.71 Başka bir prospektif çalışmada
yazarlar, nörojenik AÜS disfonksiyonu olan hastalarda hemen tekrarlanan sistometrilerde aynı oturum
test parametrelerindeki (maksimum sistometrik kapasite, komplians, dolumpdet.max, DLPP, Qmax, işeme
pdetmax, pdetQmax ) farklılıklar için kabul edilen sınırların %95 genişlikte olduğunu belirtmişlerdir.72
Bununla birlikte, çalışmada DAA’un saptanmasında mükemmel tekrarlanabilirlik bildirilmiştir. Yazarlar
spinal kord yaralanmalı hastalarda tek bir ürodinamik çalışmanın klinik kararların temelini oluşturmada
yetersiz olabileceğini öne sürmüşlerdir.73
İdrar kaçırma semptomları ve bulguları olan kadınlarda (nörolojik anormallikler olmaksızın) daha
sonraki tek merkezli bir çalışmada, hemen tekrarlanan sistometri ve basınç akım analizinin
tekrarlanabilirliği genel olarak iyi ile mükemmel arasında bulunurken, birinci ve ikinci deneme arasında
ürodinamik tanılar açısından sınıf içi korelasyonlar yaklaşık 0.75 civarında veya daha az farklılıkta
bulunmuştur. Bununla birlikte, yazarlar, tanıyı doğrulamak için ürodinamik testlerin tekrarını
önermişlerdir.
Yaşlı erkeklerde, basınç akım analizinde hemen veya daha uzun ara sonrası yapılan test-tekrar test
farklılaşması daha az olmaktadır. Bununla birlikte, sistometri değerlerindeki farklılıklar gözlenip
gözlemlenmediği rapor edilmemiştir.74-78
7.8.1 | Sonuçlar
Ağırlıklı olarak, tek merkezli kanıtlar, spesifik parametreler için (duyu gibi) hemen veya uzun vadede
test-tekrar test farklılaşmasının bazen büyük olduğunu, ancak basınç akım değişkenleri açısından,
özellikle yaşlı erkeklerde, daha az olduğunu göstermektedir.

İlk sistometriye dayalı klinik tanının sıklıkla testin tekrarı ile değiştiğine dair inandırıcı bir kanıt
bulunmamaktadır. Yeterli şekilde yapılan bir ürodinamik testin "Onay için" hemen tekrarlanmasına dair
kesin bir kanıt yoktur.
7.8.2 | Tartışma
ÇG, büyük test-tekrar test farklılaşmalarının yeterli standartlaştırılamamış test yöntemlerini de
yansıtabileceğini düşünmektedir. Test tekrar test verileri yetersizdir, bu da ÇG'nin kanıt özetinde
nörolojik anomalileri olan hastalarla yapılan çalışmaları da içermesinin gerekçesidir. Ölçüm hataları, test
tekrar test varyasyonunun önemli bir kaynağıdır, ancak nadiren rapor edilmektedir. ÇG, gözlemlerin
hastanın semptom ve bulguları ile açıklanabilir olmadığı ve özellikle ürodinaminin soruya yeteri kadar
cevap veremediği ve hasta yönetimi için sonuçların önemli olduğu durumlarda, teknik olarak yeterli bir
testi tekrarlamanın akıllıca olacağını düşünmektedir. Dahası ÇG, bazı gözlemlerin durumsal olabildiğini
(örneğin, test boyunca işeyememe gibi) ve her zaman çözülemeyebileceğini düşünmektedir.
7.8.3 | Tavsiyeler
ÇG, testin teknik açıdan yeterli olması, temsil edici kabul edilmiş ve klinik soruyu yanıtlamış olması
durumunda "teyit için" invaziv ürodinaminin hemen tekrarlanmasını önermez.
ÇG, testin klinik soruyu cevaplayıp cevaplamadığından şüphe duyulduğunda testin derhal
tekrarlanmasını önerir.
ÇG, hemen test sonrası analizde teknik hatalar ve artefaktlar gözlendiğinde bir ürodinami testinin
tekrarlanmasını önerir.
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8.1 | Giriş
Basınç-akım çalışmaları için terminolojinin standardizasyonu üzerine bir ICS alt komitesi (ST 1997)
daha önceki ICS terminolojisinin çeşitli bölümlerini gözden geçirdi ve genişletti. ST 1997, basınç akım
çalışmalarını tasvir etmek için tercih edilen kısaltmalarla ilgili beş parametre tanımladı.
Ürodinami uygulaması için: "basınç-akım çalışması" (ST 2002) işeme izninin verilmesinden hemen
sonra başlar ve detrusor basıncı başlangıç değerine döndüğü ve/veya idrar akım hızı sıfır olduğu ve/veya
hastanın işemeyi tamamladığını düşündüğü anda sona erer. Basınç-akım analizinin sadece istemli olarak
başlatılan işemeler için geçerli olduğu; idrar kaçırma için geçerli olmadığı unutulmamalıdır.

ÇG, basınç akım çalışması yaparken hasta için yönerge, konum ve mahremiyetin uygunluğunun
üroflovmetriye eşit olduğunu düşünmektedir ve basınç akım çalışması uygulaması için üroflovmetri
ve/veya sistometri uygulamalarının yukarıdaki paragraflarına atıf yapmaktayız.
8.2 | Tartışma
Bir basınç-akım çalışması analiz edildiğinde mesaneden çıkan ve akış ölçere çarpan sıvı akışı arasında
kaçınılmaz bir gecikme olduğu dikkate alınmalıdır (ST1997; GUP2002). Üretral meatus ile akım ölçer
arasındaki gecikme, flovmetriyi mümkün olduğu kadar her işeme pozisyonu için meatusa yakın olarak
ayarlayarak azaltılabilir., Hasta idrar sıçraması ile ilgili daha az endişe duyabileceğinden meatus
flovmetri arasındaki mesafesinin azaltılması da daha rahat işeme oluşturabilir.
8.3 | Tavsiye
ÇG, özellikle basınç akım analizi için işeme pozisyonunun ayarlanmasını (mümkün olan en kısa meatusflowmetri mesafesini), ancak basınç ve akım arasındaki gecikmenin düzeltilmesini önermektedir.
8.4 | Tartışma ve önerilen terimler
Basınç-akım çalışmalarının sunumu, zaman tabanlı grafiklere ek olarak, X-ekseni üzerinde akım
(gecikme düzeltilmiş) hızı (ml/s) ve Y ekseni üzerinde (gecikme düzeltilmiş) senkronize detrusor
basıncının (cmH2O) yer aldığı bir şekilde olmalıdır (ST 1997).
ST 1997, bunları kesin (yeni veya standart) terimler olarak tanımlamadan, "üretral fonksiyon" ve "üretral
direnç (ilişki)" terimlerini sundu. Mesane çıkım tıkanıklığının belirlenmesinde (prostat büyümesi olan
erkek hastalarda) "(pasif) üretral direnç ilişkisi" ST 1997'den önce tanımlanmıştır. Yeni ICS terimleri,
anatomik olarak tanımlanmış üretranın bitişiğinde bulunan anatomik yapıların idrar sırasında çıkış
koşullarını (anatomi daha aytıntılı belirtilerek veya belirtilmeden) tanımlamak için istenmektedir ve ÇG,
basınç akım çalışması analizi için daha ayrıntılı terimler ve uygulama için belirli bir (ICS) standartı
getirilmesini önermektedir.
Mesane çıkım tıkanıklığı ve mesane akım tıkanıklığı terimleri zaten sıklıkla kullanılmaktadır. ÇG, klinik
olarak ilgili kabul edilen basınç akım ilişkisine (oran) dayalı mesane çıkışı direnci cut-off (belirlenmiş)
değeri tanımlaması ile, Mesane Akım Tıkanıklığı (BOO) (YENİ) ("akım" neyin ölçüldüğünü
tanımlamak için) terimini sunmaktadır (ÇG, cut-off değerlerlerini tanımlamaz, ancak terimin her iki
cinsiyet ve her yaş için tercih edilmesi gerektiğini önerir).
ST 1997 ayrıca daha fazla tanımlama veya spesifikasyon yapmadan, işeme sırasında uretral
fonksiyonunun aşırı aktif olabileceğini belirtti. İşeme disfonksiyonunun spesifik tanısı ile ilgili

terminoloji eksikliği mevcuttur, ayrıca burada yukarıda belirtilen spesifik yeni ICS standartına ihtiyaç
duyulmaktadır.
ÇG şimdiden önermektedir: Normal işeme fonksiyonu (YENİ): Akım hızı (ve basınç artışı) normal
sınırlardadır, işeme izni verildikten hemen sonra doğrudan başlar ve boş bir mesane ile sona erer.
Mesane çıkımının fiziksel özellikleri bir işeme seyri sırasında değişebilir ve ÇG, (ST 1997'de tanıtıldığı
gibi) "işeme esnasında aşırı aktif üretral fonksiyon" tanımlamak için analiz yöntemleri ve cut-off
değerleri veya model açıklamaları sağlandığında yeni terimlerin eklenmesini önerir. Biz, (eğer) işeme
sırasında akım özellikleri değişkense, "(aşırı) aktif üretral fonksiyon" için klinik olarak nicel veya nitel
yaygın olarak kabul edilmiş herhangi bir parametre veya model açıklamasının mevcut olmadığı sonucuna
varıyoruz.
ST 1997 ve ST 2002'de "underaktif detrusor" ve "akontraktil detrusor", miksiyon sırasında "normal
detrusor" den farklı olarak tanımlanmıştır. GUP 2002, işeme sırasındaki kontraksiyonun değişkenlik
gösterebileceğini veya değişken olabileceğini sunmuştur. Bu bağlamda ÇG, işemenin zihinsel durumdan
etkilenebileceğini ve nöro-jineko-ürolojik literatürde kanıt bulunmuyor olmasına rağmen, test
esnasındaki kaygının, işeme refleksinin başlamasını makul bir şekilde etkileyebileceği ve sonuç olarak
detrusor fonksiyonunun etilenebileceğini tartışmaktadır. ÇG, testi gerçekleştiren kişinin görüşüne göre,
hastayla iletişim halinde, işeme temsil edilemediğinde, " durumsal i
şeyememe " ve " durumsal her
zaman ki gibi işeyememe " (YENİ) terimlerini önermektedir.
Burada ÇG, gerçek gözlemlenen işemeyi nitelendiren veya nicelik kazandıran basınç ve akımı (± diğer
değişkenler) kombine eden herhangi bir analiz için "detrusor işeme kontraksiyonu" terimini
sunmaktadır. Bunu takiben: "intrensek" detrusor kas özelliklerini (örn. potansiyel-maksimum güç veya
hız) herhangi bir yöntemle ölçmeyi amaçlayan herhangi bir yöntem için "detrusor kontraktilitesi"
önerilmektedir. Örneğin, dur-başla (stop-flow) veya kesintili işeme testlerine, basıncın matematiksel
(çıkarım) veya grafiksel analiz yöntemlerine, akım ve/veya mesane çalışma foksiyonu gibi diğer
parametrelere atıfta bulunmaktayız.
GUP 2002'yi kabul ederek, analiz yöntemleri, cut-off değerleri veya patern tanımlamaları yapıldığında,
"sürdürülemeyen kontraksiyon" (büyüme ve küçülme sırasında) veya "sönen kontraksiyon" terimleri
kullanılabileceğini önermekteyiz. Ayrıca, normal, stabil veya sürekli detrusor kontraksiyonunu klinik
olarak sınırlayan herhangi bir parametrenin henüz mevcut olmadığını kabul etmekteyiz.
8.5 | Tavsiyeler
ÇG, basınç-akım analizi ile ilgili iletişimi geliştirmek amacıyla bazı terimler önermektedir. Bununla
birlikte ÇG, tüm hasta grupları için detrusor işeme kontraksiyonu teşhisi ve/veya detrusor kontraktilite

analizinin yanı sıra mesane akım fonksiyonunun kantitatif analizinin (ve teşhis standardizasyonunun)
optimal ICS standardizasyonunu sağlamak için basınç akım analizi için güncellenmiş bir ICS standartını
şiddetle önermektedir.
9 | İNVASİF ÜRODINAMILER SIRASINDA TEKNİK VE KLİNİK KALİTE KONTROLÜ
9.1| Giriş ve kanıt dayanağı
Kalite kontrol ve standardizasyon ürodinaminin önemli bir parçasıdır. Ekipman standardizasyonu ve
eğitim olmadan, ürodinamik uygulamaların kalite kontrolüne ve standartlarına uyumun zor olduğu
gösterilmiştir.17 Sonuç, büyük bir merkezler arası değişkenliktir. Bir ulusal kurul, uzmanlığı sürdürmenin,
bir ürodinamici başına yılda en az 30 ürodinamik test ve bir bölümde 200 test gerçekleştirilmesi
gerektirdiğini savunmaktadır. 19,20
GUP 2002'de Ürodinami sırasında kontrol için bir takım önerilerde bulunulmuştur ve kısa süre önce
yayınlanan "Ürodinamik ekipman performansı üzerine ICS kılavuzları" nda bir kısmı yenilenmiş veya
ekleme yapılmıştır.2 Ayrıca, yaygın hatalar ve artefaktların özellikleri ile ilişkili bir bakış yazısı
yayınlanmıştır.66,68
ÇG, ekipman gereksinimlerinin yeniden görüşülmesini, grafilerde trase ölçeklendirmesi ve
sınıflandırılmasını gerektiren yeni bir delil bulamamıştır ve bu bağlamda önceki belgelere atıfta
bulunmaktadır.1,2,5,79
Ikınma, rektum kontraksiyonları, öksürük ve DAA gibi tipik sinyal paternleri kalite kontrolünde
önemlidir ve ürodinamik testleri gerçekleştiren veya değerlendiren herkes test sırasında bunları
tanıyabilmelidir.66,87,96-100 Farklı retrospektif tek ve çok merkezli değerlendirmelerdeki ürodinamik
traselerde oluşan spesifik paternlerin ilk tanılarının uzman tanıma ve doğrulanmasında uyarlanması ve
düzeltilmesi gerektirdiği ortaya konulmuştur.
9.2 | Sonuçlar
Konunun uzmanlarına göre, hataların önlenmesi, tanınması ve yönetimi ile artefaktların tanınması,
ürodinami kalite kontrolünün önemli unsurlarıdır. Olasılık analizi de dahil olmak üzere sistematik
ürodinami kalite yönetimi, test öncesinde, sırasında, sonrasında ve test sonuçlarını raporlarken önem
taşımaktadır.
9.3 | Tartışma
ÇG, basınç ölçüm sistemlerinin düzenli kalibrasyonunun her bir ürodinami laboratuarında

belgelendirilmesi gerektiğini ve genel olarak yeni teknolojilerin, klinik uygulamadan önce mevcut
standartlara kıyasla kullanışlılığı ve doğruluğunun kanıtlaması gerektiğini düşünmektedir.
9.4 | Tavsiyeler
ÇG, ürodinamiyi gerçekleştiren veya değerlendiren herkesin normal basınç modellerini tanıyabilmesini
ve test sırasında sürekli kalite kontrolü yapabilmesini önerir.
ÇG, ürodinami testlerinin yapılması için temel olarak, eğitimin ve sürekli bir bilgi yönetimi sürecinin
kurulmasını önerir.
Sistometri gözlemleri ve değerlendirme ile ilgili terimler:
Sistemin uygun kurulumu ve sürekli kalite kontrolü zorunludur ve test sırasında oluşan tüm patern ve
özellikler tanınmalıdır. Tipik paternler, patofizyolojinin tanınmasına veya farkedilen disfonksiyonun
açıklanmasına neden olabilir. Bununla birlikte, test sırasında bir hata veya artefakt gözlendiğinde, testi
yapan kişi buna göre hareket etmeli ve bir hata olması halinde devam etmesini önlemelidir. ÇG burada
artefaktların, rektal aktivitede olduğu gibi (örneğin ultrason görüntülemesinde saçılma analojisinde
olduğu gibi), az çok kaçınılmaz olduğunu açıklamaktadır. Hatalar genellikle önlenebilir veya
düzeltilebilirdir.
İnvaziv ürodinami sırasında ortaya çıkan, en yaygın özellikleri, artefaktları ve hataları
tanımlamak için önerilen terimler: Sıvı dolumlu basınç ölçüm sistemi hasta hareketini ve kateterin
harici manipülasyonlarını gösterir. Bu durum, test sırasında ve grafiler (yeniden) değerlendirilirken
tanınması gereken sinyal veya sinyal paternine neden olur. Basınç tüp sisteminde sıvı kaçaklarının ve
hava kabarcıklarının önlenmesi gerekmektedir (GUP 2002). Bu önlemler, ekipmanı kurarken teste
başlamadan önce zaten başlamaktadır. Bununla birlikte, sistemdeki sıvı sızıntılarının ve havanın
basınçlar üzerindeki etkileri, testin başında ve test sırasında da farkedilmeli ve düzeltilmelidir (GUP
2002). Ayrıca, prosedür sırasında tanıma ve düzeltme başarısız olursa, yanlış teşhisleri önlemek için test
sonrası analiz sırasında da tanınmalı ve rapor edilmelidir.
Ürodinami laboratuarları standart uygulamayı uygulamalıdır ve bu nedenle sıvı dolumlu sistemle ölçüm
yaparken oluşabilecek tüm olası özelliklerden, hatalardan ve artefaktlardan haberdar olmalıdır. Her kim
testi yapıyorsa artefaktı tanımalı ve oluşan hataları önlemeli, tanımalı ve düzeltmelidir.
ÇG, test sırasında ve değerlendirmesinde kullanıldığı kabul edilen terimleri burada listelemiştir.
Terimlerin çoğu, daha önceki ICS standardizasyon dökümanlarında genelikle kesin tanımlamalar
olmadan kullanılmıştır, Çoğu terim önlenebilir veya düzeltilebilir problemleri belirtmekle birlikte,

artefaktlar da dahil olmak üzere bu özellikler, testten sonra değerlendirme sırasında da tanınmalıdır. ÇG,
mümkün olduğu kadar açıklayıcı olan terimleri seçmektedir ve bu hataların ve artefaktların daha iyi
tanımlanmasının uygulamayı iyileştirmek için bir araç olduğuna inanmaktadır. Burada bahsedilen özellik,
model veya olay terimleri ICS standart ürodinami raporunda da kullanılmalıdır (aşağıya bakın).
İlk istirahat basıncı (YENİ), sistometri başlangıcındaki pves ve pabd basıncıdır. Boş mesanede katlanmış
veya delikleri (yerleştirme) jel ile bloke edilmiş ve/veya mesane yüzeyine itilmiş olan bir kateterden
ölçümlerin okunmasını önlemek için, ÇG istirahat mesane basıncını netleştirmeden önce her iki kateter
kanalının yumuşak bir şekilde yıkanmasını ve/veya 20-30 mL'lik bir dolumu önermektedir (GUP 2002).
Başlangıçtaki istirahat basınçları daha önceki makalelerde96,97 ve GUP 2002'de belirtilen fizyolojik
sınırlar dahilinde olmalıdır.
Ölü sinyal (YENİ): Küçük basınç dalgalanmaları göstermeyen ve ıkınma, öksürük veya hasta
hareketlerine yeterince tepki vermeyen sinyal, ölü sinyal olarak bildirilmektedir.
Daha önce (G UP2002): "Prensip olarak iyi bir pdet sinyali; yalnızca pves ve pabd'nin dolum öncesi, dolum
sırasında ve boşaltma işleminden sonra aynı ince yapı ve kalitede sinyaller göstermesini
gerektirmektedir."
Basınç kayması (YENİ): Fizyolojik açıdan açıklanamayan, basıncın sürekli yavaş düşüşü veya artışı.
Kötü basınç iletimi (YENİ): Kötü basınç iletimi, pves'deki ve pabd'deki öksürük/efor basınç pik sinyalleri
yaklaşık eşit olmadığında gerçekleşmektedir.
Not: ÇG "yaklaşık eşit değil" için yeni bir limit tanımlamamaktadır.
Çıkmış kateter (YENİ): Bir kateter dışarı çıktığında, pves’lerde veya pabd’lerde genellikle sıfırın altına
ani bir düşüş olarak gözlenmektedir.
Daha önce ICS açıklaması: "pves ya da pabd sinyalinde ani bir düşüş ya da artış meydana gelirse, klasik
neden kateterin hareketi, tıkanması ya da bağlantısının kopmasıdır." Çıkmış kateter genellikle test
sırasında basitçe görülebilmektedir ve testin düzeltilmesi ya da tekrarı yapılmalıdır. Bununla birlikte, bu
terim de test sonrası değerlendirmede kullanılmalıdır.
Kateterin basınçlı yıkanması (YENİ): Kateterlerden birisi test sırasında basınçlı su ile yıkandığında,
basınç çizgisinde bir veya iki saniye boyunca dik bir basınç yükselmesi gözlenir ve bunu hemen istirahat
basıncına düşme takip eder.
Dikkatli bir şekilde yapılan sistem kurulumunun ardından kateter yıkaması daima gerekli olmayabilir,
ancak GUP 2002'de önerilmektedir. Kateter ölçüm kanalının yıkanması; sıkışan havanın veya kateter
yerleştirilmesi sırasında kullanılan jelin veya üretral mukusun ölçüm deliğinden uzaklaştırılması için
gerekli olabilir. Rektal kateter ancak açık uçlu kateter veya delikli balon kateter kullanıldığında
yıkanabilir ve kapalı bir balon kullanıldığında kesinlikle yıkama yapılmamalıdır. (kapalı balon ICS

standartı değildir). Kateterin basınçlı su ile yıkanması uygun şekilde işaretlenmelidir, ancak dolumun ilk
mililitrelerinden sonra devam eden sistometride yıkamalar genelde gereksizdir.
Tüp darbesi (YENİ): Tüp darbesi, pves, pabd, her ikisinde veya genellikle pdet’da da gözlenebilen yüksek
frekanslı, kısa süreli sivri uçlu yükselmeleridir.
Pompa titreşimleri (YENİ): Dolum tüpü, basınç bağlantı tüpüne dokunursa (iki kateter sistemi
kullanıldığında) ve pompa açılırsa (pompanın kapatılırsa durumun aslı ortaya çıkar) pompa titreşimleri,
küçük ama sabit amplitütde, sabit frekanslı titreşimler olarak görülebilir
Öksürük basınç tepesi(YENİ): Öksürük basınç tepesi, test sonrasındaki değerlendirmeler sırasında,
pves'lerde ve pabd'da gözlenen fazik bir pozitif basınç değişikliği olarak farkedilebilmektedir.
Ürodinamik stres test (YENİ): Ürodinamik stres testi terimi, test edilen kişinin sistometri esnasında
stres idrar kaçırmanın incelenmesi (ürodinamik) amacıyla abdominal basıncını yükselten herhangi bir
fiziksel eforu için kullanılmaktadır.
ICS, ürodinamik stres idrar kaçırmayı tanımlamıştır. Tercih edilen ürodinamik stres testi tekniği ile ilgili
kanıt bulunmamaktadır (veya çelişkilidir).
Not: Provokasyon yöntemi, basıncı ölçen kateter (boyut) ve metodu, idrar kaçağını tespit yöntemine ek
olarak test esnasında kesin veya rölatif (sistometrik kapasitenin yüzdesi) intravezikal hacim (ler) rapor
edilmelidir.
İdrar kaçırma noktası/anı basıncı (YENİ) (İKAB): İdrar kaçırma anı basıncı (İKAB), üretral mea dan
idrarın görüldüğü anda sıvının mesaneden dışarı atılmasına neden olan basınçtır (kendiliğinden veya
provakasyonla) (ekstraüretral idrar kaçağı veya stoma için de kullanılabilmektedir). Bu terim, Abdominal,
Öksürme veya Valsalva KAB veya Detrüsor KAB'ını işaret edebilmektedir. 5,6,28,29 Provokasyon ve basınç
kayıt yeri ("KAB tipi") rapor edilmelidir.
İKAB ölçümünün çeşitli yöntemleri, provokasyon veya basınç kayıt yeri/türü ve/veya tekniğinin çeşitli
kombinasyonları ile yayınlanmıştır. ST 2002'de Detrusor KAB ve Valsalva KAB tanımlanmıştır. Öte
yandan, mevcut bir ICS standartı ve protokolü yoktur ve çeşitli terimler ve teknikler kullanılmaktadır
((Nisan 2015’de PubMed'de sayılar; öksürme KAB: 21; Valsalva KAB: 226; Detrusor KAB: 64;
Abdominal KAB: 98; Overaktif KAB: 0).
Öksürme ile ilişkili detrusor aşırı aktivitesi (YENİ): Öksürük ile ilişkili DAA, öksürük basıncı tepe
noktasından hemen sonra DAA'nn başlangıcı (idrar kaçırma olsun veya olmasın) meydana geldiğinde
rapor edilmektedir.
Öksürme ile ilişkili detrusor aktivitesinin kesin bir tanımı yoktur. Kesin (pato-) fizyoloji ve/veya
geçerliliği spekülatif olmasına rağmen, "Öksürük nedenli DAA" bazen rapor edilmektedir.
Pozisyon değişikliği (YENİ): Aktif veya pasif (örn. yan yatma) hasta pozisyonundaki bir değişiklik

sistometri trasesinde hem pves hem pabd'de eşit büyüklükte kalıcı bir değişimle görülebilmektedir.
Not: Test sırasındaki bir pozisyon değişikliği not edilmelidir. Pozisyon değişimini takiben dış basınç
sensörlerinin yüksekliği standarta yüksekliğe göre, pves ve pabd değerleri pozisyon değişikliği öncesi
basınç değerlerine benzer olacak şekilde, yeniden düzenlenmelidir. Konum değişikliği pdet'i
etkilememelidir. Pozisyon değişim paterni, sistometrinin test sonrası değerlendirmesi sırasında fark
edilmelidir.
Rektal kasılmalar (YENİ): Rektal kasılmalar pves'te eş zamanlı değişim olmaksızın pdet'te negatif
sapmalara neden olan pabd'daki geçici fazik artışlardır.
Daha önceki (GUP 2002), "Rektal kasılmalar genellikle düşük amplitütdedir ve hasta tarafından
hissedilebilir veya hissedilmeyebilir."
İşeme esnasında düşük Pabd (YENİ): İşeme sırasında pabd’de düşme; idrar süresi boyunca
bildirilmektedir, pabd önceki istirahat basıncının altına düşer [pelvik (ve abdominal) kas gevşemesinin bir
sonucu olarak].
Not: ÇG, bu fenomenin pdet'i etkilediği için basınç akım analiz sonucunu etkileyeceğini düşünmektedir.
Bu gözlem, çıkmış kateterden ayırt edilmelidir (kateter çıkması, genellikle daha büyük bir basınç
düşüşüne neden olur).
Ikınma (YENİ): Ikınma, hem pves hem de pabd basıncında geçici bir artış olarak gözlemlenebilir. Ikınma,
(hasta tarafından aktif) pozisyon değişikliği ile ilişkilendirilebilir (geriye yaslanmaktan dikine pozisyon
değişikliği gibi).
Not: Kısa abdominal ıkınma piki, pozisyon değişikliği veya öksürükten retrospektif analizde ayırt
edilemeyebilir.
Kontraksiyon Sonrası (YENİ): Kontraksiyon sonrası, akış bittikten hemen sonra devam eden veya yeni
ortaya çıkan detrusor basıncıdır. Bunun, mesanenin tamamen boşalmasıyla oluşup oluşmadığını not
etmek önemlidir.
Not: Basınç akım sonrasında kateter pozisyonunun (intravezikal) öksürük kontrolü her zaman gereklidir.
Kontraksiyon sonrası patern ile, mesane boşaldığında çıkımda katlanan kateter ucu (ölçüm deliği ile)
veya çıkan kateteri birbirlerinden ayırdetmek için, işeme sonrası pves artışı gözlendiğinde öksürük testi
özellikle önemlidir.
Daha önce yayınlanmış açıklamalar: işemenin sonunda akımın kesilmesinden sonra basınç artışı.
10 | ÜRODİNAMİ GRAFİLERİ VE ÜRODİNAMİ RAPORU
10.1 | Giriş ve kanıt dayanağı

Standart bir ürodinami protokolü farklı elementler içerir. Ürodinamik Test (ICS Standartı)
düzenlendiğinde, klinik analiz ve değerlendirmelerin sonuçları belgelenir. Ürodinami raporunu takiben
bir ICS-SUT olmalıdır. ÇG böyle bir raporun standardizasyonu ve içermesi gereken unsurlar hakkında
herhangi bir kanıt bulamamıştır.
ICS (ST 2002), ürodinami gözlemlerini onaylamıştır, ancak tanı için veya ürodinami koşulları veya
raporlanan ürodinami testlerinin öğeleri ile ilgili olarak bildirilen gözlem tipinin tanımlanmasında
belirleyici olmamıştır. Dahası, ST 2002, eksiksiz bir ICS-SUT sonucunda ortaya çıkabilecek pek çok şey
dışında kalan, olası gözlemlerden yalnızca birkaçını belirtmiştir (veya standartlaştırmıştır). Çağdaş
ürodinami ekipmanı test veri listelerini ve/veya grafikleri sağlayabilir, ancak burada da bunlar için
standart yoktur.
GUP 2002, ürodinami grafisinin düzenini standartlaştırmıştır. ÇG, tanımlayıcı ve objektif bir ürodinami
teşhisi veya ürodinami koşulunun sağlanması için ICS-SUT sonuçlarının kalitatif olarak raporlanması
için unsurlar sunmaktadır.
10.2 | Tartışma
Tüm olasılıkları tek bir standart ürodinami raporunda ele almak mümkün olmamasına rağmen, örneğin
ürodinamik kanıtların rapor edilmesi gereken nihai teşhisle ilişkili olarak, rapor özelleştirilebilir. Bununla
birlikte, bir test yapıldığında, tüm sonuçlar ve gözlemler sistematik olarak rapor edilmelidir. Ürodinami
raporunu, hastayla ilgili özgeçmiş ve diğer muayene ve testlerden elde edilenlerle bütünleştirmek iyi bir
klinik uygulamadır. Uzmanlık tecrübesi ve fikir birliğine dayanarak, ÇG, sayısal değerleri
standartlaştırmadan ICS SUT'un ürodinami raporuna dahil edilecek kalitatif unsurları listelemektedir.
10.3 | Tavsiyeler
ÇG, bu ICS standartındaki örneğe göre (ST 1997) GUP2002 standart ürodinami grafisine ek olarak
[ST1997’de bahsi geçen] "işeme sırasındaki akım hızına karşılık gelen, detrusor basıncının çiziminin
verilmesini önerir. "ICS standart ürodinamik test" için ÇG, (YENİ) "ICS standart urodinami (zamana
dayalı) grafisi"’nin yanı sıra (YENİ) ICS standart ürodinami raporunda gerekli elemanlardan biri olan
"ICS standart basınç akım çizimi"’nin her ikisini de önermektedir. ÇG, bir ICS standart ürodinami rapor
şablonunun geliştirilmesini önermektedir.
Ek olarak, ÇG; Aşağıda belirtilen şekilde raporlamayı önerir.
•

"Her zaman olduğu gibi" alt üriner sistem işlevini gösteren testin klinik güvenilirliği ve

teknik kalitesinin tüm muhakemesi; testi uygulayan kişi tarafından değerlendirilmelidir
•

Üroflovmetri: İşeme pozisyonu, sıkışma (test öncesi), ve hasta tarafından bildirildiği gibi
temsil edebilirliği

•

Kateterlerin tanıtımı: duyu (ağrı olursa); kas (pelvik ya da adduktor) defansı; kateter
yerleştirirken tıkanıklık ve alışılmadık algılamalar

•

Basınç akım çalışması ve sistometri sırasındaki pozisyon(lar).

•

Hastanın, idrar kaçırma ve/veya sıkışma ve /veya dolma hislerini bildirme yeteneği

•

Ürodinami stres testinin yöntemi (mevcut ise)

•

Basınç-akım: Hasta tarafından bildirildiği gibi temsil edebilirliği ve pozisyon

•

Yardımcı testler veya yöntemler (mevcutsa – başka standart yok)

•

Hasta tarafından bildirildiği gibi "her zamanki AÜS davranışı"’nı yansıtan testlerin temsil
edebilirliği

•

Dolum hissi – teşhisi

•

Sistometri (detrusor) basınç paterni ve teşhis

•

Basınç-akım teşhisi (üroflovmetri ile kıyaslandığında) içermektedir
ʘ Mesane boşaltım fonksiyonu, veya tıkanıklığı (ve değerlendirme yöntemi)
ʘ Detrusor kontraksiyonu (ve değerlendirme yöntemi)

11 | SONUÇ
ICS Standardizasyon ÇG, International Continence Society'nin İyi Urodinamik Uygulama standartını
güncellemiştir. Bu kanıta dayalı ICS GUP 2016, genel olarak ürodinami laboratuar uygulamaları ve
sistometri sırasında ve sonrasında kalite kontrolünün ve basınç akım analizinin (bireysel) uygulaması
için şartları ve standartları tanımlamıştır. Dahası, ÇG, test öncesi bilgilendirme için, hasta bilgilendirmesi
ve hazırlığı için ve ürodinami raporu için öneriler içermektedir. Daha önceki ICS standardizasyonu ve
mevcut kanıt temelinde, üroflovmetri, sistometri ve basınç-akım çalışması uygulamaları daha ayrıntılı
olarak detaylandırılmıştır. ÇG, bu İyi Urodinamik Uygulamalar güncellemesinin hayata geçirilmesinin,
bireysel klinik ve araştırma ürodinamilerinin kalitesini artırmaya yardımcı olacağının umut etmektedir.
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