KAT kritikoki aztertutako testuak

Gernu-erretentzioan maskuria zundatzean deskonpresio azkarrak ez
dauka pixkanakako deskonpresioak baino konplikazio-arrisku
gehiagorik
Gernu-erretentzio akutuan maskuria zundatzea eta deskonpresioa azkar egitea metodo
segurua, azkarra eta erosoa da. Konplikazioei dagokienez, deskonpresio azkarraren eta
pixkanakakoaren artean ez dago estatistikaren aldetik esanguratsua den desberdintasunik.

Gako-hitzak: gernu-erretentzioa, zundatzea, deskonpresio azkarra, pixkanakako deskonpresioa,
konplikazioak.

In urinary retention, bladder catheterization and fast decompression doesn´t
have more complication risk than gradual decompression.
When an acute urinary retention happens, making a catheterization and a fast decompression
is a safe, fast and comfortable method. About complications, there aren`t statistically
significant differences between fast and gradual decompression.

Keywords: Urinary retention. Catheterization. Fast decompression. Gradual decompression.
Complications.
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Galdera
-Pazientea: Gernu-erretentzio akutua duen gaixoa (Maskuriko edukia > 500 mL).
-Interbentzioa: Maskuria zundatzea eta maskuriaren deskonpresio azkarra egitea (gernu guztia aldi
batean ateratzea).
-Konparazioa: Maskuria zundatzea eta maskuriaren pixkanakako deskonpresioa egitea (gernua
pixkanaka ateratzea, aldi bakoitzean 200 mL aterata).
-Emaitzak: Ondorio kaltegarriak: Hematuria, hipotentsioa edota shocka, takikardia, hidronefrosia.
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Azterketa
Konplikazioen maiztasuna aztertzen duen entsegu kliniko aleatorizatua (EKA), gernu-erretentzioan
maskuriaren deskonpresio azkarra eta pixkanakakoa konparatuz. Gizon helduetan egina, aurretik
gernubidean gaixotasunik edota hematuriarik ez dutenak.
Balorazio kritikoa
Ikerketa galdera zehatz batera bideratzen da (PICO). Proba aleatorizatua egin zen. N=294. Ez ziren
emakumeak sartu. Ez ziren gaixo guztiak aztertu (20) datu faltagatik. Ikerketa klinikoa ez zen izan itsu
bikoitzekoa. Ikerketaren hasieran taldeak parekoak ziren. Taldeak berdin tratatu ziren.
Erretentzioaren kausa ez zen barneratu ikerketan. Ez ziren sartu konfiantza-tarteak.
Probak
Konplikazioen maiztasunei dagokienez, deskonpresio azkarraren eta pixkanakako deskonpresioaren
arteko desberdintasunak honakoak izan ziren:
Hematuria:
Odoljarioaren maiztasunean, larritasunean eta odol-ateratzearen denboran ez dago estatistikaren
aldetik esanguratsua den desberdintasunik.

Hipotentsioa:
Presio arterialaren murrizketan ez zen estatistikaren aldetik esanguratsua den desberdintasunik
aurkitu.
Zundatu baino lehen: batezbestekoak



Pixkanakako desk.: 163/92
Desk. azkarra: 157/90

Zundatu eta gero: batezbestekoak



Pixkanakako desk.: 146/84
Desk. azkarra: 142/82

Zundatu eta gero 294 gaixoen artean inork ez zuen zirkulazio-shockik pairatu.
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Takikardia:
Bihotz-maiztasunaren murriztapenean
desberdintasunik aurkitu.

ez
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Hasierakoa:



Pixkanakako deskonpresioa. Batezbestekoa: 87 t/min
Deskonpresio azkarra. Batezbestekoa: 84 t/min (p=0,203)

20 minutu igaro eta gero:



Pixkanakako deskonpresioa. Batezbestekoa: 78 t/min
Deskonpresio azkarra. Batezbestekoa: 78 t/min (p=0,756)

Hidronefrosia:
Zundatu baino lehen aurkitutako hidronefrosiak:



Pixkanakako deskonpresioaren taldea: % 48,6.
Deskonpresio azkarraren taldea: % 42,1.

Esku-hartzea egin baino lehenago ez zen estatistikaren aldetik esanguratsua den taldeen arteko
desberdintasunik aurkitu (p=0,916).
Zundatu eta gero aurkitutako hidronefrosiak:



Pixkanakako deskonpresioaren taldea: % 28,2.
Deskonpresio azkarraren taldea: % 23,0.

Iruzkinak
Ikerketan ez zen emakumerik barneratu. Bi sexuak barnean hartzen dituen EKA bat interesgarria
izango litzateke.
Tratatzeko intentzioz egindako eta generorik baztertzen ez duen ikerketa bat interesgarriagoa izango
litzateke.
Ez dira ez konfiantza-tarteak, ez arrisku-zatidurak(RR) agertzen.
Gutxiagotasunik eza erakusteko ikerketa bat aproposagoa izango litzateke.
Bi prozeduren artean segurtasunari dagokionez desberdintasun esanguratsurik ez dagoenez,
deskonpresio azkarrak aproposagoa dirudi, osasun-langileentzat erosoagoa baita.
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