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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZEKE

ALP alkalikus foszfatáz
AUX kisegítő (auxiliáris) beavatkozások
CaP kalcium (Ca)-foszfát
CIRF klinikailag inszignifikáns maradék kőfragmentum 

(Clinically Insignificant Residual Fragment)
COD kalcium (Ca)-oxalát-dihidrát
COM kalcium (Ca)-oxalát-monohidrát
CRP C-reaktív protein
CYS cisztin
DJ / DJ sztent dupla J sztent
EFD energiasűrűség (Energy Flux Density)
EHG elektrohidraulikus gerjesztés
EMG elektromagnetikus gerjesztés
EQ effektivitási quotiens
ESWL testen kívüli lökéshullámú kőzúzó kezelés 

(Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, 
Extrakorporale StossWellen Lythotripsie)

GOT glutamát-oxálecetsav-transzamináz
GPT glutamát-piroszőlősav-transzamináz
HESW nagy energiájú lökéshullám (High Energy Shock 

Wave)
HS húgysav
KAP karbonát-apatit
LDH laktátdehidrogenáz
LH lökéshullám
PCNL perkután kőeltávolítás (PerCutan 

NephoLitholapaxia)
PEG piezoelektromos gerjesztés
ReESWL ismételt (repeated) ESWL kezelés
RTG(rtg) röntgen
SMH standardizált morbiditási hányados
STR struvit
TRD transzrenális drén
UH ultrahang
UK uréterkatéter
URS ureterorenoszkópia
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2. BEVEZETÉS, CÉKITŰZÉSEK

Az 1980-as évek óta a testen kívüli lökéshullámú kőzúzó kezelés (ESWL - 

Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy, Extrakorporale StossWellen Lythotripsie) 

világszerte elterjedt, szinte minden kőméret és kőtípus esetén az elsőként választott 

kezelési eljárás. A kezelések száma több millióra tehető. Az eljárás lényege, hogy a 

követ a testen kívül előállított fókuszált lökéshullám-energia kisebb darabokra töri. 

A kő célzása ultrahang vagy kétirányú röntgen segítségével történik, az energiát 

vízközeg közvetíti a kőhöz. A kődarabokat a beteg később spontán kiüríti. Az ESWL 

kezelést 1986 óta egyre gyakrabban alkalmazzák gyermekkorban is.

A kutatások ellenére a kő fragmentálódásának pontos mechanizmusa még 

részleteiben nem ismert. Fizikailag a lökéshullám nagy nyomású és sebességű 

fókuszált energianyaláb. Folyadékközegben non-lineáris hullámfront formájában 

terjed és irregularis hullámtani tulaj donságokat mutat -  határfelületeken 

visszaverődik, elhajlik, elnyelődik, szóródik. Az elnyelődő és visszaverődő hullámok 

a határfelületeken (pl. a kőfelszínen) ellentétes irányú erőkként hatnak, és a kő több 

kisebb darabra való szétválását eredményezik. A terjedő hullámfront mögötti 

vákuumban buborékképződés, majd a buborékok expanziója és szétrobbanása 

figyelhető meg. A buborék szétpukkanásakor kis területre lokalizálódó nagy energia 

szabadul fel, amely a kő felszínén eróziót okoz (ún. „kavitáció” és , jet” jelenség). E 

két mechanizmus vezet a kő szétdarabolódásához.

A kezelés a megfelelő feltételek betartása mellett alacsony invazivitásúnak 

tekinthető. A kezelés eredményességét a kőmentességi aránnyal mérhetjük le. A 

kőmentességi arány az ESWL készülék paramétereitől, a húgyutak anatómiájától, a 

kő összetételétől, nagyságától és helyzetétől függően 50-90 % közötti. A kezelés 

szükség esetén ismételhető. A távozó kőfragmentumok görcsöt, veselezáródást, lázas 

szövődményt okozhatnak, ami sürgős beavatkozást tehet szükségessé. Az 

endoszkópos beavatkozást, vagy műtétet igénylő komplikációk aránya 5-20 %. 

Összehasonlító vizsgálatok céljára a kőmentességnél alkalmasabb arányszám az ún. 

effektivitási quotiens (EQ). Ez számított érték, a kőmetességen kívül az ismételt 

kezelések számát és a másodlagos beavatkozásokat is figyelembe veszi.
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A kő dezintegrációját okozó jelenségek nemcsak a kőfelszínen, de a környező 

szövetekben is jelentkeznek. Az utóbbi időben több közlemény foglalkozik a 

lökéshullám indukálta vesetrauma kérdésével. Állatkísérletek kapcsán számos 

mikroszkopikus morfológiai elváltozást írtak le: sejtmembán-ruptúrát (érfal, tubulus 

ill. egyes sejtalkotók, pl. mitochondrium szintjén), citoplazma elváltozásokat 

(vakuolizáció) és direkt toxikus hatást. Makroszkóposán esetenként pl. 

ulrahangvizsgálattal detektálható intraparenchymás vagy perirenális bevérzés 

jelentkezhet. A közvetlen mechanikai károsodások mellett ismert a kezelés kiváltotta 

vasoconstrictio és veseparenchyma ischaemia, továbbá a szabad gyökök károsító 

szerepe is felvetődik. A modem, egyre kisebb fókuszterületű gépek alkalmazásával 

az érintett parenchymaterület nagyága csökkenhet, de ez utóbbi gépek 

fókuszpontban mért csúcsnyomása relatíve magas, amely a károsodás súlyosságát 

növelheti.
Klinikai beteganyagon morfológiai, mikroszkópos vizsgálatokra a kezelés 

jellegéből adódóan alig van lehetőség, ezért makroszkópos morfológiai és biokémiai 

paraméterek vizsgálata alapján vonhatók le következtetések a kezelés hatására 

bekövetkező elváltozásokról. Biokémiailag jellemző a kis molekulasúlyú fehérjék 

(albumin, (3-2 microglobulin) ürülése, enzimek (GOT, GPT, ALP, LDH, N-acetil-p- 

glükózaminidáz) megjelenése a vizeletben, a vese vérellátásának romlása, a 

glomeruláris filtráció csökkenése a kezelést követően. A közlemények többsége a 

változások átmeneti hatását bizonyítja, hosszabb távon azonban a késői 

következmények sem zárhatók ki: vesekéreg-hegesedés, fibrózis, glomerulus 

hialinizáció, renális hipertónia. Különös figyelmet érdemel a gyermekkorban végzett 

ESWL kezelés, hiszen a fejlődő szervezet fokozottan érzékeny a lökéshullám okozta 

károsító hatásokra. Kísérletileg bizonyított tény, hogy a lökéshullám okozta 

vasoconstrictio és parenchymakárosodás a kis vesének viszonylag nagyobb területét 

érinti.
Jelenleg nincs olyan irodalmi adat, mely az ESWL okozta maradandó 

funkcionális vagy morfológiai veseelváltozást bizonyítaná, de a hatásmechanizmus 

ismeretében ez elméletileg nem is zárható ki. A nagyobb beteganyagot feldolgozó és 

eredményeket elemző tanulmányok többsége felnőttekre vonatkozik. A hozzáférhető 

irodalomi adatbázisokban (PubMed, Medline adatbázis) nem találtam olyan
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tanulmányt, mely pontos adatokat szolgáltatna az ESWL kezelés hatására 

gyermekkorban bekövetkező funkcionális változásokról, azok tartamáról. Nincsenek 

definiált, gyermekekre adaptált kezelési paraméterek, követendő kezelési stratégia. 

Hosszú távú nyomonkövetési eredményekről is kevés adat áll rendelkezésre.

Klinikánkon 1993 óta végzünk lökéshullámú kőzúzó kezeléseket 

elektromagnetikus Domier Compact készülékkel. Eddig több mint 5500 beteget 

kezeltünk, köztük 104 4-16 év közötti gyermeket. A gyermekek kezelését, 

folyamatos nyomonkövetését és gondozását magam végzem, különös tekintettel a 

vese morfológiai és funkcionális változásaira, növekedésére. Értekezésemben 1070 

felnőtt és 104 gyermek kezelési adatainak retrospektív analízisét végeztem a kezelés 

hatékonyságának, a szövődmények előfordulásának és gyakoriságának felmérésére. 

Tizenhat gyermekben a kezelést követően vér és vizelet paramétereket 

monitoroztunk az esetleges funkcionális vesekárosodás kimutatására.

Vizsgálataim célja:

1. Az ESWL kezelés eredményességének értékelése felnőttkorban

2. Az eredményesség, a kőméret, és a szövődmények összefüggésének vizsgálata 

felnőttekben

3. Az ESWL kezelés eredményességének értékelése gyermekekben

4. Optimális kezelési stratégia kidolgozása gyermekkorban

5. Hosszú távú nyomonkövetés és biokémiai paraméterek elemzésével az ESWL 

okozta funkcionális elváltozások gyakoriságának, súlyosságának, időtartamának 

felmérése gyermekkorban.
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3. A HÚGYÚTI KŐBETEGSÉG TÖRTÉNETE1

A húgyúti kőbetegség az emberiséggel egyidős. A korai feljegyzések 

többsége hólyagkő tüneteit és kezelését taglalja, mely gyakori - és gyakran halálos -  

betegség volt. Úgy hitték, minden kő a hólyagban képződik. Az a felismerés, hogy a 

húgyúti kövek többsége a vesében képződik, csak a XVI. században kezdett 

körvonalazódni. A hólyagkő műtéti megoldásaihoz képest a vesekő sebészet alig több 

mint 100 éves múltra tekint vissza, de az utóbbi évtizedekben az urológia egyik 

területén sem zajlott le olyan robbanásszerű változás, mint itt. A fejlődés e lépcsői 

nélkül aligha végezhetnénk ma ESWL kezelést.

3.1. A kőkezelés kezdetei

A legkorábbról ránk maradt húgyúti követ egy 14 éves fiúgyermek El Amarában 

fellelt, i.e. 4800-ból származó múmiájában találta G. Eliot Smith, a kairói Orvosi 

Egyetem anatómus professzora 1901-ben. A nagyméretű hólyagkő húgysav magot,

Ca-oxalát és magnézium-ammónium-foszfát 

külső rétegeket tartalmazott (1. ábra) . (22)

Az első írásos feljegyzések a kőterápiáról 

Mezopotámiából származnak (i.e. 3200-1200). 

A szöveg nemcsak a kőbetegség tüneteit írja le, 

hanem kőoldó kezelést is javasol. A gyógyszer 

többek közt fekete salétromsavat, strucctojás 

héját, fenyőterpentint és nőstény szamár nemi 

szerv kivonatát tartalmazta.

Az i.e. 12. századból, Indiából származó 

szanszkrit orvosi szöveggyűjtemény (Suhsruta 

Shamita) is említi a kőbetegséget. A

1 A történeti fejezet ábráinak forrása: De História Lithotomiae. Rainer M. Engel, 
MD, curator of the William P. Didusch Museum of the AUA; Internet adaptáció: 
Joop Noordzij. http://www.urolog.nl
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konzervatív kezelés mellett ismerték és alkalmazták a perineális kőeltávolító 

műtétet.(61)
Az orvoslás atyja, a görög Hippokratesz megfigyelte és részletesen leírta a 

hólyagkőbetegség tüneteit és a betegséget halálosnak vélte. Hitvallása szerint nem 

végzett kőműtétet: „Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem átengedem a 

szakorvosoknak." Más források szerint maga Hippokratesz is operált, sőt lumbális 

tályogmegnyitást is végzett/19'*
A római Cornelius Celsus i.e. 30-ban „De Medicina''’' című orvosi enciklopédiáj ában 

ismertette a perineális kőműtétet — nőkben és fiúkban. Felnőtt férfiben a műtét a 

proszatata vérzése miatt gyakran halálos volt/22-*
Egészen a XV. század végéig felnőttkorban a hólyagkő szinte halálos ítéletet

jelentett. Akadtak olyan 

vándor „kőmetszők” akik a 

világot járva a betegeket 

szenvedéseiktől meg

szabadították több-kevesebb 

sikerrel (2. ábra). Közéjük 

tartozott Jacques de Beaulieu 

szerzetes (1651-1714), aki 30 

év alatt a feljegyzések szerint 

mintegy 5000 kőműtétet 

végzett/61'*

A XVI. században még a 

laterális perineális műtét volt 

elterjedt. 1520-ban a cremonai 

Francisco de Romain úgy 

módosította a műtétet, hogy a 

húgycsövön bevezetett

szondával lokalizálta a hólyagnyakat, arra rámetszett és a seben benyúlva eszközzel 

széttörte a követ. Tanítványa, Mariano Solano munkássága tette elterjedtté a műtétet, 

aki tapasztalatait „Libellus aureus ” című művében ismertette/22,60̂

2. ábra: II. (Szent) Henrik német császár 
benedek rendi szerzetes által végzett hólyagkő 
műtétje 1022-ben. A császár két évvel később, 51 
éves korában recidív kő következtében hunyt el. 
(Monte Cassino-i Apátság)
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Suprapubicus lithotomiát Pierro Franco végzett először 1556-ban, egy gyermekben 

sikertelen perineális műtétet követően. A magas szövődményarány miatt a 

beavatkozás sokáig nem teijedt el. John Douglas (1675-1742) 1719-től anatómiai 

ismeretei révén újjáélesztette a beavatkozást: telt hólyag mellett, a peritoneum 

sérülése nélkül végzett számos sikeres beavatkozást.

A műtét nélküli kőzúzás gondolata sem újdonság. Alexandriai Ammonius (i.e. 276) 

elsőként javasolta a kő testen belüli szétzúzását a távozás megkönnyítésére. 

Kampóval rögzítette a követ, majd az általa szerkesztett tompa eszközzel széttörte. 

Műszerét „lithotomus”-nak nevezte. A cordobai Albucasis (936-1013) szerkesztette 

az első primitív „hthotriptert”.

1824-ben Jean Civiale (1792-1867), akit az endoszkópos kőzúzás atyjának 

tekintünk, kifejlesztette a róla elnevezett lithotomot, mely a mai kőzúzó eszközök 

alapja. 1878-ban Henry Bigelow (1818-1890) ballonos eszközével megoldotta a 

kőíragmentumok evakuálásának kérdését, így megnyílt az út az endoszkópos 

kőműtétek felé. Az anesztézia térhódítását követően a Max Nitze (1848-1906) által 

kifejlesztett meleg fényű cisztoszkóp alkalmazásával új fejezet kezdődött az alsó 

húgyúti kövesség kezelésében.

Hugh Hampton Young (1870-1945) elsőként végzett optikus lithotomiát Bostonban. 

Ugyancsak ő végezte az első ureteroszkópiát is 1912-ben.(61)

3.2. A felső húgyúti kövek kezelése

Bár a hólyagkő kezelésére számos eljárást dolgoztak ki, a vesekövek terápiája 

háttérbe szorult. Az első feljegyzés 1550-ből a milánói Cardan (1501-1576) nevéhez 

főződik, aki fiatal lány lumbális tályogját megnyitva abban 18 követ talált. Néhány 

évvel később a velencei brit konzul, Hobson kő okozta tályogját a padovai Marchetti 

nyitotta meg sikeresen. Ezek sporadikus műtétek voltak, vesemegnyitást vagy 

veseeltávolítást rutinszerűen nem végeztek a vérzés és a húgyvérűségtől való félelem 

miatt. Az Angol Királyi Sebészti Társaság akkori állásfoglalása szerint „a vesének 

pedig intaktnak kell maradnia 7(42)
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Több sikertelen zárási kísérlet után, 1869. augusztus 2-án végezte Gustav Simon 

(1824-1876) az első nephrectomiát ureterocutan vizeletfisztula miatt Margaréta Kieb 

nevű nőbetegen. A műtét mindössze 40 percig tartott, a műtét utáni sebgennyedés

hat hónapig (3. ábra). 1871-ben Simon köves vese 

miatt végzett nephrectomiát. A páciens egy 

amerikai hölgy volt, aki a műtét miatt utazott 

Heidelbergbe. Sajnos, a beteg szepszisben 
meghalt, mégis e műtét az urológia egyik 

mérföldköve/22̂

1872. október 8-án William Ingalls Bostonban 

hajtotta végre az első nephrotomiát tályogos, 

köves vese miatt. A 31 éves nő a műtét után 

szepszist kapott, de felgyógyult.(61)

A legnagyobb technikai problémát a nephrotomia 

utáni vérzés és hosszas vizeletes ázás jelentette. 

Ekkor még nem varrták a vese sebét. Különböző 

típusú metszésekkel próbálkoztak (Y alakú, V 

alakú stb.), kevés eredménnyel. 1887-ben Czemy 

volt az első, aki varratokkal zárta a vesét/43)

1879-ben Heinecke pyelotomiát, 1889-ben Kümmel és Bardenhauer partialis 

nephrectomiát végzett kő miatt.1̂

Konrad Röntgen felfedezése, a röntgensugár 1895-ben forradalmasította a 

diagnosztikát. Néhány évvel később, 1901-ben Illyés Géza ezüst mandrint vezetve 

uréterkatéterbe, röntgen képerősítő alatt vizsgálta a felső húgyúti elzáródásokat, és 

felvetette a kontrasztanyagos retrográd töltés lehetőségét. A magyar származású 

Lichtenberg Sándor nevéhez fűződik az intravénás urográfia módszerének 

kidolgozása, mely ma is a kődiagnosztika alapja. A diagnosztikus eljárások 

alkalmazása lehetővé tette a kövek pontos lokalizálását és tervezett műtétek 

végzését.

1882-ben a cseh Josef Hyrte, majd 1902-ben Max Brödel (1870-1941) - akit a 

modem orvosi illusztráció atyjának is tekintenek - leírta a róla elnevezett 

„avascularis” vonalat a vese laterális éléhez közel/43̂ Brödel felismerését

3. ábra: Margaréta Kieb egy 
évvel a bal oldali 
nephrectomia után. A nyíl a 
műtéti heget jelöli.
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felhasználva az un. „avascularis” vagy marginális nephrotomia 1967-től, Smith és 

Boyce munkássága nyomán terjedt el és sokáig a korallkövek egyetlen műtéti 

megoldása volt/43'* A kiterjesztett pyelum megnyitás (pyelocalycotomia) és ebből 

történő kőeltávolítás Gil-Vemet nevéhez fűződik. Uréterkő-eltávolítás közül két 

érdekesség érdemel említést: Emmet 1879-ben egy nőbeteg uréterszájadékból 

(tapintással tájékozódva) hólyagon keresztül csipesszel követ emelt ki, egy másik 

esetben hüvelyen keresztüli metszésből uréterkövet távolított el/43̂

3.3. Edoszkópos műtétek

Perkután vesepunkciót hydronephrosis miatt először Simon végzett 1869-ben. 

1954-ben Wickbom végzett hasonló punkciót anterograd vizsgálat céljából. A vese 

endoszkópos sebészetének kezdete 1955-re tehető, ekkor hajtotta végre Goodwin 

Los Angelesben az első perkután nephrostomiás drén behelyezést. 1976-ban 

Femstorm és Johansson továbbfej lesztették ezt, a punkciós csatorna tágítását 

követően kőextrakciót végeztek. A perkután kőeltávolítás technikai lépéseinek 

kidolgozása és a ma is használatos eszközök kifejlesztése Peter Aiken és Michael 

Marberger nevéhez fűződik/61̂ Hazánkban a beavatkozást Tóth Csaba vezette be 

1984-ben.
A kövek dezintegrálásához megfelelő energiaforrásokra is szükség volt. Úttörő 

munkát végzett Mulvenay, aki 1953-ban felfedezte, hogy az ulrahanghullámok 

képesek dezintegrálni a vesekövet. Ezen alapulva az első ultrahangos kőzúzást Kurth 

véhezte 1977-ben. A lézer energiát Einstein 1917-ben közzétett elméletén alapulva 

1960-ban fedezte fel Maiman. A rubin lézert 1961-ben alkalmazták először 

emberben koagulálásra. Az első lézeres kőzúzás Dretler, Wickham és Segura 

nevéhez fűződik 1988-ban/61̂

Napjainkban a perkután kőzúzás és kőeltávolítás világszerte elterjedt, újabb és 

egyre hatékonyabb energiaforrások alkalmazásával. Bár ez utóbbi eljárások a nyílt 

műtéteknél lényegesen kisebb megterhelést jelentenek a betegek számára, az igazi 

áttörést a kőterápiában az 1980-ban elkezdett testen kívüli lökéshullám kezelés 

(ESWL) jelentette.
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3.4. ESWL története

A testen kívüli lökéshullám felfedezésétől a ma már széles körű klinikai 

alkalmazásig igen rövid idő telt el.

Az első megfigyelés a lökéshullám humán szövetekre gyakorolt hatásáról a II. 

világháború idejéből származik: azt észlelték, hogy tengeralattjárókban vízibomba 

robbanást követően olyan tengerészek tüdeje is súlyosan sérült, akiken külsérelmi 

nyom nem volt látható. Sérülésüket a vízben tovateijedő lökéshullám okozta.

A lökéshullám (LH) tulajdonságait és orvosi alkalmazásának lehetőségét az ötvenes 

években kezdték tanulmányozni. A lökéshullám hangtani tulajdonságaival 

kapcsolatos első fizikai megfigyeléseket Eisenmenger végezte 1959-ben 

elektromágneses geijesztésű, nem fókuszált hullámmal.(22)

Mint az orvostudományban annyiszor, a véletlennek most is sokat 

köszönhetünk. A hatvanas években a Domier német repülőgépgyár nagy sebességű 

lövedékekkel végzett kísérleteket. 1966-ban történt, hogy egy kísérlet során egyik 

alkalmazottuk véletlenül hozzáért a fémlemezhez, amibe a lövedék éppen 

becsapódott. Furcsa, elektromos ütéshez hasonlót érzett, noha a mérések szerint nem 

észleltek elektromos energiát a becsapódáskor. A becsapódás keltette lökéshullám az 

alkalmazott kezén át a testébe terjedve okozta az áramütésszerű érzést. 

Nyilvánvalóvá vált, hogy a lökéshullám tovaterjed az emberi testben. A jelenség az 

érdeklődés középpontjába került. 1968-1971 között a Német Védelmi Minisztérium 

finanszírozta kutatási program keretében a lökéshullám biológiai hatását vizsgálták 

in vitro körülmények között valamint állatkísérletekben fizikusok és orvosok 

részvételével. A vizsgálatok másik kérdése az volt, hogyan lehet a lökéshullámot 

leghatékonyabban közvetíteni. Megállapították, hogy a lökéshullám folyadékban és 

az élő szövetekben szinte csillapodás nélkül teljed. Nem volt mérhető hatása a 

lökéshullámnak a zsírszövetben, kötő-és izomszövetben. Ugyancsak nem károsította 

a lökéshullám az ép csontszövetet. A változó sűrűségű agy, tüdő és hasi szervek 

károsodása viszont kimutatható volt az egyes szövetek akusztikus impedanciáj ától 

függően.(68)

2 Akusztikus impedancia: a lökéshullám propagációját meghatározó, anyagra jellemző érték, az anyag 
sűrűségének és az LH anyagban mért terjedési sebességének a szorzata alapján számítható ki.
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Ekkor támadt az az ötlet, vajon felhasználható-e a lökéshullám az emberi szövetektől 

igen eltérő akusztikus impedanciájú anyagok, pl. vesekő testen kívüli energiával 

történő szétdarabolására direkt kontaktus nélkül. A direkt kontaktus nélküli kőzúzás 

számos újabb kérdést vetett fel: hogyan lehet a lökéshullámot adott pontba 

fókuszálni, fellép-e károsodás a környező szövetekben, melyeken a lökéshullám 

áthatol stb. Az alapkutatás és sikeres fókuszálás eredményeiről az 1970-es években 

jelent meg az első közlés Chaussy, Eisenberger, Forssman tollából, majd 1971-ben 

Haeuslemek és Kiefemek sikerült in vitro körülmények között vesekövet 

szétrepesztenie lökéshullámmal. Igazolták azt is, hogy az LH folyadékban változás 

nélkül keresztülhalad, szilárd testnek ütközve azonban alakváltozást okoz/10)
1974-ben indították el 

,y4z ESWL alkalmazása ” című 

klinikai kutatási programot 

Eisenberger, Chaussy, Brendel, 

Forssman és Hepp részvételével. 

A vizsgálatokat kutyák veséjébe 

implantált humán vesekövekkel 

végezték. A sikeres állatkísérletek 

után 1980. február 20-án 

végezték az első humán kezelést 

Münchenben a gép

prototípusával (Domier Human Model Number One -  Domier HM1)/U)

1983-ra a Domier cég megalkotta az első széles körben alkalmazott kőzúzó 

készüléket, a Domier HM3-t, mely Stuttgartban kezdett üzemelni. Azóta az ESWL 

világszerte széles körben elterjedt. A műszaki fejlődés folyamatos, ma már mintegy 

30 cég gyárt ESWL készüléket. Az első „fürdőkádas” modell után 1986-ra 

megjelentek a vízpámás modellek, az elsőt Mainz-ban tesztelték. A mai modem 

gépek hordozhatók, vízpámásak, és a kezelés szinte fájdalmatlan.

Az újabb kutatási irányok az ESWL nem urológiai alkalmazásáról szólnak. 1985-ben 

ugyancsak Münchenben történt az első lökéshullámú epekőzúzás/59̂ A kezelést 

orális chemolitholysissel kombinálva az eredményesség 60-85 %. Hasonlóképpen

4. ábra: Chaussy, Eisenberger és Forssman 
a Domier készülék prototípusával
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alkalmazható az ESWL kezelés epeútkövesség, hasnyálmirigykő, valamint 

nyálmirigykövesség esetében/59̂
Ugyancsak 1985-ben végezték az első kísérleteket a lökéshullám csontra gyakorolt 

hatását illetően. A vizsgálatok kiindulópontja az a felvetés volt, hogy alsó szakaszi 

uréterkövek zúzása esetén a lökéshullám a medencecsontok károsodását okozhatja. 

Az eredmények azt mutatták, hogy egészséges csont esetén a lökéshullámnak nincs 

értékelhető hatása. Állatkísérletek igazolták, hogy a lökéshullám stimulálja a 

csontképződést és gyorsítja a csonttörések gyógyulását. Az osteoblast aktiválás 

szövettanilag is igazolható volt. Az első sikeres csontkezelést 1988-ban végezték 

Bochumban.(27) A palettára ortopédiai betegségek is felkerültek: pseudoarthrosis, 

tendinitis, álízület kezelése.(29) Az ortopédiai alkalmazások terjedése szükségessé 

tette speciális készülék kifejlesztését, az ortopédiai célra tervezett OssaTron 1993- 

ban kezdett üzemelni.
Míg a tanulmányok többsége azt hangsúlyozza, hogy az ESWL-nek kevés az emberi 

szövetekre gyakorolt károsító hatása, más munkacsoportok a nagy energiájú 

lökéshullámok (High Energy Shock Wave - HESW) malignus szövetekre kifejtett 

pusztító hatását vizsgálták. Sejtkultúrákban (melanoma, vesetumor és prosztatatumor 

sejtkultúrák) a dózistól függően sikerült sejtpusztulást létrehozni, de 

szervmodellekben nem tapasztaltak számottevő sejtkárosodás/58̂ Másrészt a HESW 

növelte más daganatellenes kezelések hatékonyságát (egyidejű kemoterápia, 

hyperthermia).
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4. ESWL HATÁSMECHANIZMUSA, A KÉSZÜLÉKEK JELLEMZŐI

A lökéshullám fizikai értelemben hang (akusztikus) hullám, mely 

mindennapjainkban is jelen van, pl. a mennydörgés, a robbanás hangja. Nemcsak gáz 

közegben keletkezhet, hanem pl. földrengés, vagy gázbuborékok szétpattanása 

folyadékközegben szintén lökéshullámokat gerjeszt. A lökéshullám képes az energiát 

nagy távolságra továbbítani.
A lökéshullám közvetítette energiát jelenleg kétféle módon hasznosítják: egyik 

lehetőség a dezintegráló hatás alkalmazása pl. az iparban füvókák tisztítására, vagy 

szennyező anyagok leválasztására újrafelhasználási eljárásokban. Az ESWL is a 

dezintegráló alkalmazások közé tartozik. A másik mód a szignálként való 

alkalmazás, pl. mélytengeri távolságmérésre, mivel nagy távolságban sem gyengül 

számottevően a lökéshullám.

4.1. Fizikai jellemzők

A típusos fókuszált lökéshullám (LH) jellemzői az alábbiak: egyszeri, non- 

lineáris, kevert ffekvenciatartományú (néhány kHz-től 20 MHz-ig) magas nyomású 

(10-100 MPa) impulzus. Meredek emelkedés jellemzi (<10 ns), melyet rövid, 

negatív szívóhullám követ. Terjedési sebessége a hangénál valamivel nagyobb. 

Penetrációja nagy (5. ábra).

Nyomás
ÍMPal

5. ábra: A lökéshullám lefutásának sematikus modellje (Dornier HM3). A meredeken 
emelkedő (10 ns) pozitív nyomáshullámot (p+: 51 MPa) lassú, negatív hullám követi 
(p-: -9 MPa).
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Határfelületeken a LH alapvetően hullámtani tulajdonságokat mutat: 

visszaverődés, szóródás, elhajlás, gyengülés, interferencia egyaránt fellép. A 

nonlinearitásból fakadóan azonban az egyes hullámok eltérő nyomásúak és 

sebességűek. A magasabb nyomású hullám sebessége nagyobb, utoléri az előtte 

haladót, ezért a hullámfront geometriája jelentősen módosul, irregulárissá válik.

Az élő szervezetben a LH áthaladásának és visszaverődésének mértéke változó, a 

szöveti összetételtől, sűrűségtől és víztartalomtól függ. Jellemzője az ún. akusztikus 

impedancia, amely az anyag sűrűségének és a hullám terjedési sebességének szorzata 

az anyagban. Vízben és a lágy szövetekben a LH alig 10 % energiaveszteséggel 

halad keresztül, mivel alig van köztük impedanciakülönbség. A vesekő akusztikus 

impedanciája azonban kb. tízszer magasabb, mint a környező lágy szöveteké. Az 

eltérő akusztikus jellemzőkkel rendelkező közegek határfelületein, esetünkben a víz 

-  kő határfelületen jelentkező erőhatások vezetnek a kő széttöréséhez/65̂

4.2. Lökéshullám hatása, a kő dezintegrációjának mechanizmusa

A kő dezintegrációjának mechanizmusáról számos elmélet született, jelenleg 

két tényező látszik bizonyítottnak. Ezek: a direkt hatás (nyíró-feszítő effektus és 

hasadás), valamint az indirekt hatás (kavitáció és jet jelenség)/74,83)

Direkt hatás: A magas pozitív nyomás és a rövid (meredek) emelkedés okozza a 

direkt hatást. A pozitív nyomású lökéshullám a kő határfelületein részben 

visszaverődik, illetve elhajlik, részben tovahalad, de már alacsonyabb energiával. A 

felszínnek ütköző hullám az un. nyomóhullám, míg a visszaverődés miatt keletkező 

ellentétes irányú hullám a szívóhullám. Ezek az ellentétes irányban ható erők (ún. 

nyíró-feszítő erők) a kő felszínén mikrorepedéseket hoznak létre. Ennek hatására kis 

darabok törnek le a kőfelszínről.

A nem teljesen homogén szerkezetű kő belsejében is hasonló jelenségek játszódnak 

le. A sorozatos lökéshullámok hatására a kő egyes részei porózussá válnak, belső 

hasadások jönnek létre, a kő több darabra esik szét. Kísérleti körülmények között 

kevert összetételű kövek esetében koncentrikusan leváló rétegek figyelhetők meg.
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Indirekt hatás: A csúcsnyomást követő negatív hullámfázisban a tovahaladó 

lökéshullám és a visszaverődő negatív hullám keltette ellentétes erők 

meghaladhatják a folyadékot összetartó kohéziós erőket. Ekkor a folyadékban 

buborékok keletkeznek, melyek a sorozatos gyors energiaváltozások hatására 

növekednek, végül elpukkannak. A buborékok elpukkanásakor másodlagos 

lökéshullám keletkezik, és a buborékban lévő gáz nagy energiával szabadul fel („jef5 

jelenség). Energiája elérheti a 225 MPa-t is. A gázsugarak a kőfelszínen kráter 

formájú felszíni eróziókat hoznak létre. A heves ütközés a kő belsejében tovaterjedő 

harmadlagos lökéshullámokat gégészt (6 ábra)S65’86̂

6. ábra: A kő dezintegrációjának mechanizmusa
1. Felszíni nyíró-feszítő erők hatására felszíni törés jön létre
2. Belső nyíró-feszítő erők hatására belső repedések keletkeznek
3. Kavitáció és je t okozta felszíni erózió
4. Harmadlagos lökéshullám okozta radier törés

E mechanizmusok együttes és sorozatos lezajlása vezet a kő 

ffagmentálódásához. A kő dezintegrálódásának folyamatát kísérleti körülmények 

között vizsgálva megállapítható, hogy kezdetben a direkt hatás jelentősebb. Amint a 

fragmentumok nagysága kisebb lesz, ez a hatás csökken/84̂ A kavitáció okozta
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felszíni hatás -  mely nem terjed mélyre -  kezdetben nem jelentős, de később döntő 

szerepet játszik a fragmentumok további darabolásában.

Megfigyelhető, hogy a különböző összetételű kövek különbözően reagálnak 

az ESWL kezelésre. A tapasztalati sorrend növekvő törési ellenállás szerint: struvit, 

karbonát-apatit, COD, húgysav. Rosszul törhető „kemény” kövek a COM és a 

cisztin. Az eltérő dezintegrációs tulajdonságokat Vanik scanning 

elektronmikroszkópos kristályszerkezeti vizsgálatokkal támasztotta alá/74'1 A 
különbségeket a kövek kémiai összetétele és kristályszerkezete magyarázza. Az 

akusztikus jellemzők (elsősorban sűrűség) határozzák meg a lökéshullám terjedését a 

kőben, a keletkező törőerők nagysága pedig a közegek közti impedanciakülönbségtől 

függ. A mechanikus jellemzők azt határozzák meg, hogy mennyire ellenálló a kő 

lökéshullám keltette erőhatásokkal szemben/12, 84) A Young modulus3 a kő 

rugalmasságát jelzi a lökéshullám okozta deformációra (összenyomódás-megnyúlás), 

a Vickers-féle keménység4 a kavitáció - jet hatást jellemzi, a törési ellenállás5 pedig 

a hasadásos törés mértékére utal (/. táblázat).

Azok a kövek, melyek fizikai értelemben vett keménysége vagy a törési ellenállása 

nagy, rosszul reagálnak az ESWL-re. Nagy fizikai keménységű kő pl. a kalcium- 

oxalát-monohidrát (COM) (25 GPa), a brushit és a cisztin (20 GPa), a többi kő 

keménysége 10 GPa körüli érték. Alacsony keménységű a kalcium-oxalát-dihidrát 

(COD). Hasonló különbségek figyelhetők meg a Vickers keménység értékei között.

A törési ellenállás alapján beszélhetünk törékeny és rugalmas kövekről, mely 

utóbbiak törési ellenállása nem fizikai értelemben, hanem molekulaszerkezetük 

következtében nagy. Kiemelkedő példa a cisztin (> 200 KPa/m ). Rugalmassága a 

szerkezetből adódik, a cisztin ugyanis hatszögletű, jól rendezett kristályokból épül 

fel, ez a szerkezet mintegy „elnyeli” az energiát, deformálódni képes törés nélkül. 

Cisztin kövek esetében csak az indirekt hatások érvényesülnek (jet)/84)

3Young modulus (rugalmassági tényező): az a nyomóerő, mely egységnyi dimenzionális változást 
(megnyúlást vagy rövidülést) eredményez valamely szilárd testben. Számítása: E = (F/A) / (delta L/L) 
= (erő/ felszín, melyen az erő hat) / (hosszkülönbség / hossz)
4 Vickers keménység: mechanikus keménységi teszt, adott erővel 30 secundumig az anyag felszínére 
nyomott gyémánt piramis okozta benyomat nagysága alapján határozható meg: nyomóerő/ benyomat 
(mm2)
5 Törési ellenállás: az anyag rugalmassági tényezője által befolyásolt, dinamikus erőhatással szembeni 
ellenállás. Kísérleti körülmények között mért értékek.
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I. táblázat: Leggyakoribb húgyúti kövek és az emberi szövetek akusztikus és 

mechanikus jellemzői '12,84)

Kőtípus Akusztikus jellemzők Mechanikai jellemzők

Akusztikus
impedancia
(106 kg/m2s)

Sűrűség

(kg/m3)

Hullám
sebesség
(m/s)

Young 

rugalmas
ság (GPa)

Vickers
keménység
(kg/mm2)

Törési
ellenállás
(KPa/m2)

COM 9,3 2050 4535 25 104,6 136
COD 3,9 1800 2222 11,7 40 62
Húgysav 5,38 1550 3471 9,2 31,2 90
Struvit 4,47 1600 2798 10,5 25,7 56
Brushit 8,45 2150 3932 19,5 72,7 119
Cisztin 7,9 1700 4651 20 86 >200
Szövetek 1,4-1,65 1000±50 1520±60 na na na
Víz 1,57 1000 1570 2,2 na na
Csont 5 1500 3300 9 na na

na = nincs adat

4.3. Biológiai hatás

A lökéshullám a lágy szövetekre is hatást gyakorol, hiszen az előzőekben 

ismertetett erők, ha kisebb mértékben is, de a fókuszon kívül lévő szöveteket is érik, 

továbbá szórt hullámokkal is számolni kell. A szöveti károsodást a nyomó-szívó 

hullám és jet effektus okozza. A kavitáció és a jet jelenség okozza továbbá a 

kezeléskor jelentkező fájdalmat, bőrpírt, petechiákat is. Oka a buborék 

szétpukkanásakor keletkező gőzképződés és lokális felmelegedés. A szöveti hatást 

erősítik:

• impedanciaváltozások (határfelületek) a szövetben (ún. akusztikus interface)

• kavitáció kialakulására alkalmas anyagok jelenléte: vizelet, vér, epe. Alacsony 

viszkozitású anyagok esetében (víz, vér) a hatás kifejezettebb.

A termikus hatás nem számottevő, mivel a LH gyorsan áthalad a szöveten és nincs 

szignifikáns elnyelődés/64,67)

Vese esetében a lökéshullámra legérzékenyebbek a vesemedulla kis vénái, 

ezt követik a vesekéreg arteriolák, valamint a tubulussejtek. Kutyakísérletek adatai

18



alátámasztják, hogy a károsodás mértéke a lökéshullám energiasűrűségével 

(energiafokozat) arányos, azaz nagyobb energiájú lökéshullám nagyobb kiterjedésű 

és súlyosabb szövetkárosodást okozhat (II táblázat).(54)

II táblázat: Az ESWL okozta szöveti károsodások súlyossági fok szerinti 

osztályozása kutyavesében

Morfológiai kép ESWL után kutyákban Elváltozás
súlyossága
(fokozat)

Nincs makroszkópos elváltozás
Mikroszkóposán intratubuláris vörösvértestek, diszkrét tubulussejt- 
nekrózis

0

Medulláris bevérzés, venulák ruptúrája, mérsékelt tubulussejt-nekrózis 1
Fokális kortikális haematoma, arteriolák és venulák ruptúrája 2
Perirenális és kortikális haematoma, interlobaris erek ruptúrája, súlyos 
tubulussejt-nekrózis, glomerulusruptúra

3

Egyértelműnek látszik, hogy a makroszkópos elváltozások a kapillárisok és vénák 

károsodására vezethető vissza, a sejtkárosodás másodlagos jelenség. Hosszabb távon 

megfigyelhető volt, hogy az enyhe elváltozás nyomtalanul gyógyult, míg a súlyos 

formák hegesedéshez vezettek.

Klinikailag az esetek csaknem felében észlelhető valamilyen finom morfológiai 

eltérés CT vagy MRI kapcsán: subcapsularis vagy intrarenális vérömleny, a 

kortikomedulláris átmenet elmosódottsága, veseduzzanat, subcapsularis 

folyadékgyülem/33’57)

Funkcionális eltérésekről számos közlemény számol be: a glomerulusfiltráció 

csökkenése, csökkent vérátáramlás, reninszint-emelkedés fordultak elő állatkísérletes 

vizsgálati anyagokban.^ Humán vizsgálatok során enzimuria, fehérjeürítés, béta-2 

microglobulinuria megjelenését észlelték.(28,80)

Tartós vesekárosodásra utaló bizonyíték jelenleg nem ismert. Néhány esetben 

felmerült ESWL indukálta hipertónia megjelenése, mint késői szövődmény.
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Nagyobb felnőtt beteganyag vizsgálata során nem találtak szignifikáns eltérést 

ESWL kezelt és nem kezelt csoportban a magasvémyomás gyakorisága között.(32)

4.4. ESWL készülékek jellemzői

A Domier HM3 volt az első, emberi kezelésre is alkalmazott modell. Ma több 

mint 30 gyártó cég számos különféle készüléket forgalmaz. Ahhoz, hogy a gépek 

alkalmazhatóságát összehasonlíthassuk, ismerni kell néhány jellemző 

tulajdonságukat. A csoportosítás alapja: a lökéshullám gerjesztésének formája, a 

lökéshullám fókuszálásának módja, az emberi testhez való csatlakoztatása, valamint 

a célzás módja.

4.4.1. A gerjesztés módja és a fókuszálás

A lökéshullám gerjesztésének legrégibb formája az elektrohidraulikus gerjesztés 

(EHG). A lökéshullámot nagyfeszültségű víz alatti szikrakisülés váltja ki. Hatására 

vízközegben vaporizáció keletkezik, amely lökéshullámot kelt. A fókuszálás 

ellipszis formájú fémreflektorral történik. A lökéshullám-generátor az ellipszis egyik 

fókuszpontjában van (FI), míg a céltárgyat, jelen esetben a követ, a második 

fókuszba kell helyezni (F2). A keletkezett lökéshullám csúcsnyomása magas, ezek a 

készülékek rendelkeznek a legnagyobb törőerővel. Hátránya, hogy a fókuszterület 

nagy és a kezelés fájdalmas lehet (7. ábra A).

Az elektromagnetikus gerjesztésű (EMG) készülékek képviselik a második 

generációt. A lökéshullám keltése elektromágneses tekercsen vagy 

kondenzátorlemezeken átbocsátóit nagyfeszültségű árammal történik, amelynek 

hatására váltakozó irányú erős mágneses tér jön létre. A tekercsek közt elhelyezett 

fémmembrán a váltakozó mágneses tér hatására lassú, alacsony nyomású pulzációba 

kezd. Sík lökéshullám keletkezik, mely ún. akusztikus (polisztirol) lencsével 

fókuszálható. A fókuszáló lencse akusztikus impedanciája a vízével azonos. Ezek a 

készülékek már alacsonyabb nyomástartományban dolgoznak, a fókuszterület is 

kicsi, a kezelés általában anesztézia nélkül végezhető (7. ábra B). Ilyen pl. a Domier 

Compact készülék vagy a Siemens készülékek.
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Ellipszoid
reflektor

LH

A

Konkáv

7. ábra: A lökéshullám gerjesztésének módjai.
A/ elektrohidraulikus 
B/ elektromagnetikus 
C/ piezoelektromos
(FI - 1. fókuszpont, F2 — 2. fókuszpont, LH - lökéshullám)

A harmadik generációs készülékek piezoelektromos gerjesztésűek (PEG). Néhány 

száz vagy ezer apró piezoelektromos kerámia elem kerül felhelyezésre egy félgömb 

alakú alaplapra. Magas feszültségű gerjesztés hatására a piezoelektromos kristályok 

deformálódnak, konkáv lökéshullámok keletkeznek. A szférikus alaplapnak 

köszönhetően a lökéshullám már eleve pontosan fókuszált (pl. Wolf Piezolith
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készülék) (7. ábra C). A fókuszterület igen kicsi, ezért a kezelés fájdalmatlan, de 

effektivitása gyengébb, mint a többi készüléké, mivel a kő legkisebb elmozdulása is 
melléütést eredményez. (15’44>74)

4.4.2. Kapcsoló közeg

A lökéshullám vízközegben csillapodás nélkül tovaterjed, de levegőben szinte 

teljesen elnyelődik. Az emberi szövet 75 %-a víz, akusztikus impedanciája közel 

azonos a vízzel, ezért a lökéshullámot a kőhöz közvetítő legjobb közeg a víz. A 

vízben generált lökéshullám a víz/bőr belépésnél jelentkező minimális 

energiaszóródás és elnyelődés kivételével a szöveteken szinte gyengülés nélkül halad 

át a kőig. Rossz közvetítő közeg pl. a kis víztartalmú zsírszövet. Az első készülékek 

esetében mind a generátort, mind a beteget közös vízfürdőbe kellett helyezni 

(Domier HM3) (8. ábra). A gépek helyigénye igen nagy volt, a kezelést a fájdalom 

és a nagy zaj miatt altatásban kellett végezni.(44) 8 *

8. ábra: Dornier HM3 sematikus modellje. Az FI fókuszban keltett szikrakisülést az 

ellipszoid reflektor az F2 pontba fókuszálja. A követ a beteg műtőasztallal együtt

történő mozgatásával az F2 pontba kell hozni.
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Ma már a 2.-3. generációs gépeknél a generátort speciális borítású (LH áteresztő) 

vízpámával egybeépített kezelőfejben helyezik el. A beteg vízszintes, a kezelőfejnek 

megfelelően U alakban kivágott asztalon a kezelőfejre fekszik rá. A kezelőfej és a 

beteg teste közötti légmentes átmenetet vízbázisú gél biztosítja (9. ábra). E gépek 

helyigénye jóval kisebb, gyakran mobil készülékek. Ideális, ha a készülék más 

urológiai beavatkozásokra is alkalmas, pl. endoszkópiára.
9. ábra: Dornier Compact

Mobil ESWL készülék

AJ A kezelőfej és az UH tájoló

C/ A célzás a koaxiális UH 

tájolóval történik
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4.4.3. Célzás

A készülékek fókusztávolsága, a fókuszterület nagysága az egyes készülékekre 

illetve a lökéshullám generátorra jellemző fix érték. A törőerő a gerjesztőfeszültség 

növelésével változtatható. A kezeléshez a beteget és a követ megfelelő pozícióba, a 

fix fókuszpontba hozzuk. A beállítás a kezelőasztal mozgatásával történik. Az asztal 

a tér három irányába mozgatható. A fókuszálás ellenőrzése történhet kétirányú 

rtg-vel, vagy kétirányú ultrahangtáj olással. Mindkét módszernek vannak előnyei és 

hátrányai (III. táblázat). A modem készülékek esetében - és ez az optimális - 

mindkét célzási lehetőség rendelkezésre áll.

III. táblázat: A rtg és az UH célzás összehasonlítása

Célzási mód Előny Hátrány
Ultrahang nincs sugárterhelés 

folyamatos kontroll lehetősége 
azonnali korrekciós lehetőség 
rtg negatív kövek kezelésére is 

alkalmas

hosszú tanulóidő 
uréterkövek kezelésére kevésbé 

alkalmas (főleg középszakaszon 
elhelyezkedő kövek esetén)

RTG célzás uréterkövek esetén biztonságos 
nem igényel jártasságot

sugárterhelés 
nincs folyamatos kontroll 
rtg negatív kövek kezelésére csak 

kiegészítő módszerekkel 
alkalmas

Számos tanulmány elemzi az egyes készülékek hatékonyságát. Nemzetközi 

konszenzus alapján az összehasonlítás alapja az elért kőmentességi arány, és az 

effektivitási quotiens. Hatékonyság szempontjából napjainkig is a Domier HM3 

készülék szerepel az első helyen. A 2.-3. generációs készülékek törőereje kisebb, 

energiaátvitele a vízpáma alkalmazása miatt rosszabb, mint a HM3 esetében. A 

fókuszméret is kisebb, ami előnyös a környező szerveket érő ütés csökkentése 

szempontjából, de a légzéssel szinkron kőmozgások miatt a követ is kevesebb ütés 

éri. A hatékonyság csökken, az ismételt kezelések száma emelkedik. A modem 

készülékek előnye viszont a multifunkcionalitás, mobilitás, nagy kapacitás, a kezelés
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relatív fájdalmatlansága, a készülék könnyű kezelhetősége és nem utolsó sorban 

alacsonyabb ára.(44’74)
Az általunk használt Domier Compact és Domier Compact Delta készülékek 

2. generációs mobil konstrukciók. A lökéshullám keltése elektromágneses energiával 

történik (EMSE Domier generátor) és ún. akusztikus lencsével fókuszált. A 

lökéshullám-generátor geij esztőfeszültsége 6 kezelési fokozatnak megfelelően 

állítható, 10-16 kV közötti. A fókusztávolság fix, 13 cm illetve 14 cm, a 

fókuszterület nagyság 4,7 mm x 57 mm és 7,5 mm x 78 mm közötti a 

gerj esztőfeszültség függvényében változva. Az energia átvitelét változtatható 

magasságú és nyomású gázmentes desztillált vízzel feltöltött párna biztosítja. A 

percenként leadott lökéshullámszám lehet fix (60-120/ min) vagy lehet EKG 

vezérelt, amikor az LH az EKG R hulláma utáni reffakter periódusban gerjesztődik. 

A Domier Compact készüléknél laterális szektor ultrahangcélzás, a Compact 

Deltánál ultrahangvezéreit és kétirányú rtg célzás egyaránt rendelkezésre áll. A 

leggyakrabban használt készülékek jellemzőit a IV táblázat tartalmazza.(42)

IV. táblázat: A leggyakrabban használt ESWL készülékek jellemző paraméterei

Géptípus Gerjesztés
módja

Csúcsnyomás6
(MPa)

Fókuszte
rület (mm)

EFD7
(mJ/mm2)

Célzás módja

Domier HM3 EHG 130 15x90 0,96 rtg
Siemens L. Plus EMG 10-74 6x80 0,07-1,02 rtg

koaxiális UH
Direx Tripter 
Compact

EHG 40-110 5x17 0,06-1,02 rtg,
UH opcionális

Wolf P 2300 PEG 120 2,5x30 0,11-0,96 koaxiális UH
Storz Modulith EMG 6-120 4x50 0,02-1,5 laterális UH 

rtg opcionális
Domier 
Compact Delta

EMG 6,7-55 7,54 x 788 0,11-0,96 rtg
laterális UH

6 Csúcsnyomás: a fókuszpontban mért legmegesebb nyomás
7 EFD (energy flux density) = energiasűrűség, adott területre (mm2) jutó teljesítmény. Számítható a 
fókuszban mért energia (E) és a fókusznagyság alapján. E= p2maxx r2 x ti ahol pmax a maximális 
fókusznyomás, r a fókuszterület és ti a lökéshullám emelkedési ideje. Pontosabban meghatározhatók 
az értékek mérés (hydrophon szonda) segítségével. Az itt megadott értékek gyári paraméterek.
8 A fókusznagyság az energiával változik, a megadott méret maximális, 6. fokozat esetében érvényes.
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5. ESWL AZ UROLÓGIÁBAN

5.1. Felső húgyúti kövesség előfordulása

A felső húgyúti kőbetegség a 3. leggyakoribb urológiai megbetegedés. Átlag 

felnőttnek 10 % esélye van arra, hogy élete folyamán húgyúti köve legyen. Jelentős 

különbségek észlelhetők a kor, nem, földrajzi helyzet szerint. Európában 4-8 % a 

gyakoriság, Észak-Amerika egyes területein elérheti a 10 %-ot is. Alacsonyabb a 

prevalencia az ázsiai országokban (2-5 %) míg Közép-Keleten (Szaud-Arábia) és 

egyes afrikai országokban elérheti a 20%-ot is. Az incidencia 0,1-0,5% között 

változik a vizsgált földrajzi terület függvényében.

A betegség 2/3 részben a férfiakat érinti. Az utóbbi 20 évben világszerte nő a 

húgyúti kövesség gyakorisága, elsősorban a civilizált fehér népesség körében. Az 

USA-ban pl. a 20-74 éves korosztályban 1976-80 között a prevalencia 3,2 % volt, 

ezzel szemben 1988-1994 között már 5, 2 %S63̂

A betegség prevalenciája és incidenciája Európán belül is különbségeket 

mutat. Gyakoribb a kőbetegség hideg éghajlaton (skandináv országok). Egy 1979- 

ben készült németországi reprezentatív felmérésben (INF AS) a betegség 

prevalenciáját 4%-nak, éves incidenciáját 0,54%-nak találták. Ugyanennek a 

vizsgálatnak a 2000-es évre vonatkozó megismétlésekor azt találták, hogy a 

prevalencia 4,7 %-ra, az éves incidencia 1,47 %-ra nőtt/56'* Az incidencia 10 év alatt 

bekövetkezett megháromszorozódása miatt a vesekőbetegséget népbetegségnek 

tekinthetjük.
Hazánkban az urolithiasis prevalenciáját és incidenciáját illetően kevés adat áll 

rendelkezésre. Berényi 1981-ben, a Budapesti Urológiai Klinika betegforgalmi 

adatai alapján úgy számította, hogy a kőbetegség a lakosság 1-3 %-át érinti.® A 

kilencvenes években a kőbetegség prevalenciáját 3-4% -nak, incidenciáját 0,3 %- 

nak találták. Akkoriban az urológiai műtétek 20-25%-át végezték kövek miatt.

Siller és munkatársai az 1997 és 1999 közötti időszakban a kórházi betegfelvételi 

adatbázis alapján standardizált morbiditási hányados (SMH)9 számításával elemezték

9 SMH (standardizált morbiditási hányados): ténylegesen regisztrált esetek száma / várható esetek 
száma
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a magyarországi adatokat nem, korcsoport és terület szerinti bontásban. 

Megállapították, hogy a vesekövesség a kórházi ápolások 1,5-1,6 %-áért felelős (158 

köves eset / 10000 kórházi elbocsátás). Ez az arány magasabb az európai és amerikai 

átlagnál (0,7—1%). A morbiditási vizsgálatok elsősorban a kórházban ellátott 

eseteken alapulnak, a valós értékek ennél valószínűleg magasabbak, hiszen csak az 

esetek egy része igényel kórházi ellátást/62̂
Nem egyenletes a területi eloszlás. Egyértelmű szignifikáns megbetegedési többlet 

észlelhető a Dél-Dunántúlon (Zala, Baranya, Somogy megye), az Alföld középső 

részén (Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés megye) valamint Nógrád 

megyében. A megbetegedési többlet a 35-64 éves korcsoportban jelentkezett. A 

férfi/nő arányt a nemzetközi adatoktól eltérően 1:0,98-nak találták/62̂

Az európai átlag incidencia értéket figyelembe véve (0,4-0,5 %) hazánkban legalább 

évi 35-40 ezer köves esettel lehet számolni, de a növekedési tendenciát figyelembe 

véve ez lényegesen több is lehet. A kőrecidíva valószínűsége 10 éven belül 50 %, ez 

megfelelő profilaktikus terápiával csökkenthető.

Gyermekkori kövesség előfordulásáról kevés adat áll rendelkezésre. 

Prevalenciája a felnőttkorinál lényegesen alacsonyabb. Az összes köves eset 2-5 %-a 

fordul elő gyermekkorban. Az USA-ban és Európában az arány 2-2,5 % körül van, a 

Közel- és Közép-Keleti országokban viszont elsősorban a hólyagkövesség endémiás, 

a prevalencia eléri a 15 %-ot. A fiú/lány arány 1:1,5. Lényeges különbségek 

észlelhetők az egyes kőtípusok előfordulása tekintetében. A felnőttkorihoz hasonlóan 

általában a Ca-tartalmú kövek dominálnak. A húgysavkövek előfordulása viszont 

mindössze 1-2 %, elsősorban haematológiai betegségek talaján képződik. A 

korábban elsősorban a fejlődő országokban gyakori infekciós eredetű kövek 

előfordulása csökken. Említést érdemel a relatíve gyakori cisztinkövesség, mely a 

gyermekkori kövek 5-6 %-át alkotja (felnőttekben 1-2 %).(18’34,71)

A számítások alapján Magyarországon évi 700-1000 gyermekkori köves eset 

fordul elő. Klinikánk ESWL kezelt anyagában a gyerekek arányát 2,3 %-nak 

találtuk. A gyermekkori kövesség hátterében gyakran anyagcserezavar vagy 

anatómiai eltérés áll, prevenció nélkül a kőrecidíva aránya a felnőttkorinál 

lényegesen magasabb, irodalmi adatok szerint 20-50 % is lehet.(71)
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5.2. Az ESWL klinikai alkalmazása

Napjainkban a vese- és uréterkövek 70 %-a ESWL monoterápiával kezelhető. 

15 %-ban szükséges az ESWL és valamely endoszkópos kezelési mód kombinációja, 

a köveknek 12-13 %-a endoszkópiával kezelhető és csak a maradék 1-3 % igényel 

nyílt műtéti feltárást. Ez az arány tovább csökken a laparoszkópos eljárások és a 

kombinált laparoszkópos-endoszkópos beavatkozások térhódításával.

Az ESWL indikációs köre fokozatosan bővül, a kezelések száma világszerte 

emelkedik. A 90-es évek végén átmeneti csökkenés volt megfigyelhető a kezelések 

számában, ugyanakkor előretörtek az endoszkópos beavatkozások. Manapság újra 

egyre gyakrabban alkalmazzuk az ESWL kezelést a beavatkozás minimál invazív 

volta miatt. Általánosságban elmondható, hogy a legtöbb felső húgyúti kő esetében 

az első helyen választandó kezelési eljárás, ha nem áll fenn ellenjavallat. Világszerte 

évente több mint 500.000 beavatkozás történik, azaz jelenleg minden percben egy.

Az ESWL térhódítása a magyarországi adatokban is tükröződik. Pontos 

műtéti statisztikák a 90-es évek óta állnak rendelkezésre. Ezek alapján 

nyomonkövethető az ESWL kezelések robbanásszerű emelkedése. Az Országos 

Urológiai Intézet adatainak elemzéséből kiderül, hogy a felső húgyúti kőbetegség 

miatt végzett beavatkozások száma 12 év alatt 3,5-szeresére emelkedett. Ezen belül 

szembetűnő az ESWL kezelések arányának, valamint abszolút számának ugrásszerű 

emelkedése (majdnem tizenötszörös). Ugyanakkor az endoszkópos műtétek száma 

változatlan, a nyílt műtétek aránya csökken, jelenleg nem éri el az 1 %-ot.(53)

Az ESWL kezelések számának növekedése a kőbetegség gyakoriságának 

emelkedésén kívül a kezelés egyre szélesebb körű hozzáférhetőségével is 

magyarázható. Az első készülék Budapesten a Szent János Kórházban kezdett 

működni 1988-ban (Siemens Lithostar). Nagyobb beteganyagon szerzett 

tapasztalatokról az első magyar közlések is e munkacsoporttól származnak/36, 75) 

1991-ben hazánkban mindössze 1238 ESWL kezelés történt. 1991-től, a mobil gépek 

alkalmazásával (Domier Compact) számos kórház bekapcsolódhatott a kezelésbe és 

ettől kezdve a beavatkozások száma folyamatosan emelkedik. Ma a hazánkban 

működő 60 urológiai osztály közül 6 rendelkezik telepített készülékkel, és további 

33 osztály végez rendszeresen kezeléseket mobil készülékkel (V. táblázat, 10. ábra).
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V. táblázat: Az összes urológiai műtét, a felső húgyúti kő miatt végzett műtétek, ezen 
belül az ESWL, endoszkópos és nyílt műtétek valamint kőextrakciók számának és 
arányának alakulása Magyarországon 1991 és 2003 között10

Év 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Műtét szám % szám % szám % szám % szám % szám % szám %
Összes
műtét

43660 57609 55451 56817 58755 67102 70992

Összes
kőműtét

6100 14 10307 18 11964 21 12736 22 13194 22 17793 26 21551 30

Nyílt
kőműtét

804 13 360 4 318 3 325 3 240 2 572 3 73 1

Endoszkó
pos (PCNL, 
URS)

3146 51 2156 21 2373 20 2818 22 3049 23 3508 20 3358 15

ESWL 1238 20 7365 71 8612 72 9010 71 9536 72 13296 75 18093 84

Extrakció 
(pl. Dormia)

1008 16 415 4 551 5 583 4 369 3 417 2 na na

na = nincs adat

év

10. ábra: A felső húgyúti köves megbetegedések miatt végzett műtéti beavatkozások 
számának alakulása Magyarországon 1991 és 2003 között

10 Forrás: Országos Urológiai Intézet éves statisztikai jelentései
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Klinikánkon 1993 óta végzünk ESWL kezeléseket Domier Mobile Compact 

és Compact Delta készülékekkel. Kezdetben csak UH célzással történtek a 

kezelések, 1999 közepe óta UH és rtg vezérléses célzás egyaránt rendelkezésünkre 

áll. 13 év alatt 5645 kezelést végeztünk 4506 esetben vesekő, 1139 esetben uréterkő 

miatt (VI. táblázat).

VI táblázat: A PTE Urológiai Klinikán végzett ESWL kezelések száma 1993-2005 

között

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
ESWL
vesekő

607 563 349 272 373 352 354

ESWL
uréterkő

91 83 59 41 64 50 64

2000 2001 2002 2003 2004 2005
ESWL
vesekő

334 350 325 329 298 272

ESWL
uréterkő

119 132 155 151 130 155

Az első években észlelt magasabb kezelési számot a korábban valamely ok miatt, 

más módszerrel nem, de ESWL-lel kezelhető kövek magyarázzák. Növelte a 

betegszámot az is, hogy a Dél-Dunántúli régió többi urológiai osztályán csak később 

vált hozzáférhetővé az ESWL kezelés. A rtg célzás bevezetése az indikációs kört 

kiszélesítette, korábban UH-gal nem célozható, középső szakasz! uréterkövek is 

zúzásra kerülnek, ez az oka a 2000-től észlelhető magasabb uréterkő kezelési 

számnak. Jelenleg átlagosan évi kb. 400 ESWL kezelés történik Klinikánkon.

Értekezésem további részében 1070 felnőtt és 104 gyermek kezelési 

eredményeinek elemzését és értékelését ismertetem az alábbi témakörökben:

1. Az ESWL kezelés eredményességének értékelése felnőtt beteganyagon

a) Ca-tartalmú vesekövek ESWL monoterápiával elért eredményei (926 beteg)
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b) Túlnyomóan húgysavtartalmú vesekövek kombinált (ESWL + kőoldás) 

kezelésének eredményei (144 beteg)

2. ESWL kezelés eredményessége gyermekkorban (104 beteg)

3. A veseműködésben bekövetkezett rövid távú változások ESWL kezelés után 

gyermekkorban
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6. ESWL KEZELÉS EREDMÉNYESSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE FELNŐTT 
BETEGANYAGON

6.1. Betegek és módszer

1993. február 1 -  2000. december 31. közötti időszakban 1070 felnőtt korú, 

szoliter vesekő miatt primer ESWL kezelésen átesett beteg kezelési adatainak 

retrospektív elemzését végeztem.

Azok a betegek kerültek a feldolgozásba, akiknek a dokumentációja lehetővé tette a 

komplex értékelést: rendelkezésre álltak a kezelési lapok, a teljes radiológiai 

dokumentáció a kivizsgálásról és nyomonkövetésről, valamint az esetleges egyéb 

beavatkozásokról, dokumentáltan kőürítés történt, a kőanalízis eredménye 

rendelkezésre állt és a beteg a kezelést követően legalább egy évig nyomonkövethető 

volt.

A kezelések indikációjának, kontraindikációjának megállapítása, a betegek 

kivizsgálása a hazai módszertani levél kritériumai és az Európai Urológus Társaság 

vezérfonala (EAU Guideline) szerint történt/34, 69) A szempontokat részletesen a 

„Függelék” fejezet tartalmazza.

Az 1070 kő miatt összesen 1328 kezelést végeztünk. A célzás valamennyi 

esetben UH vezérléssel történt, háton fekvő helyzetben. Általános anesztéziára nem 

volt szükség, iv. szedoanalgézia elegendő volt a fáj dalommentességhez (Algopyrin, 

Contramal vagy Nubain, Dormicum külön vagy kombinációban testsúlykilogramm 

szerinti dózisban).

A kezelés a feltételek betartása mellett minimál invazívnak tekinthető, ambuláns 

körülmények között (egynapos sebészet keretében) végezhető. A beavatkozások 

85%-a ambulanter történt, a betegeket 4-6 órás megfigyelést követően elbocsátottuk. 

A többi esetben a nagy távolság, kísérő betegségek, kezelést követő panaszok: tartós 

haematuria, halmozott görcsök, láz, esetleg a beteg együttműködésének hiánya miatt 

indokoltnak láttuk a klinikai felvételt.

A betegeket 2 hetente ellenőriztük a kőmentesség eléréséig, a kőmentességet 

követően 3, majd 6 havonta. Az ellenőrző vizsgálatok során ultrahangvizsgálat és
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natív rtg felvétel történt, továbbá vizeletüledék-vizsgálat, szükség esetén 

vizelettenyésztés és kontroll iv. urográfia.

A kiürített kőffagmentumok analízise ultramikrokémiai módszerrel történt 

(Harzalith®-I., Reanal).

Az értékeléskor elkülönítettük a Ca-tartalmú rtg pozitív és a túlnyomóan húgysav- 

tartalmú, rtg negatív köveket, mivel e két csoportban eltérő kezelési stratégiát 

alkalmaztunk. A Ca-tartalmú csoportba kerültek azok a betegek, akiknek Ca-oxalát- 

monohidrát, Ca-oxalát-dihidrát, Ca-foszfát, struvit, karbonát-apatit tartalmú vagy 

ezek kombinációit tartalmazó kövük volt. A második csoportba a tiszta (100%) vagy 

kevert (legalább 70%) húgysavköves betegeket soroltuk. Cisztinköves betegeink 

alacsony számuk miatt statisztikai értékelésre nem alkalmasak, valamint a cisztin 

kövesség az ESWL relatív kontraindikációj át képezi, így ebben a feldolgozásban 

nem szerepelnek.

A fenti kritériumok alapján 926 követ (86,5 %) soroltunk a Ca-tartalmú csoportba. 

144 kő (13,5%) került a túlnyomóan HS-tartalmú csoportba. (11. ábra).

Összetétel Eset
I. Ca-tartalmú kövek 926
Ca-oxalát-monohidrát
(COM) 322

Ca-oxalát-dihidrát (COD) 148
COM + COD 141
COD + COM 81
Ca-foszfát (CaP) 26
Struvit (STR) 52
STR + karbonát-apatit (KAP) 108
Kevert 48
II. Húgysav tartalmú kövek 144
Húgysav (HS) 87
Kevert húgysav (Kev.HS) 57
Összesen 1070

ü COM ■ COD
■ COMKjOD ■ CODfCOM
a STR □ STR+KAP
■ CAP □ Kevert
mm □ Kev. HS

11. ábra: 1070 szoliter vesekő összetétel szerinti megoszlása 

(kékkel jelölve a húgysavköves csoport)



A kőmentességet UH és rtg felvételek alapján értékeltük. Kőmentesnek 

tekintettük a beteget, ha a kő dezintegrálódott és maradéktalanul kiürült, illetve a 

nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, ha 4 mm-nél kisebb, panaszt, obstrukciót 

nem okozó, infekciót nem fenntartó ún. klinikailag inszignifikáns reziduális 

fragmentum maradt vissza (Clinically Insignificant Residual Fragment - CIRF).(42) 

Sikertelennek tekintettük a kezelést, ha elégtelen dezintegráció vagy ürülés miatt 

újabb kezelésre volt szükség. A kezelés ismétlését 2-4 héttel az előző beavatkozás 

után végeztük. Ugyancsak sikertelen kezelésnek tekintettük és külön értékeltük, ha 4 

mm-nél nagyobb kőfragmentum maradt vissza (reziduális fragmentum), illetve ha a 

kő, vagy a kőfragmentumok okozta komplikáció miatt másodlagos vagy kiegészítő 

beavatkozásra volt szükség. Másodlagos beavatkozásnak a kezelést követően 

bármely okból végzett eszközös vagy műtéti beavatkozás tekintettük. Ezek: 

uréterkatéter (UK), dupla-J sztent (DJ) felhelyezés, transzrenális drén (TRD) 

behelyezés; továbbá szekunder műtétek: perkután kőeltávolítás (PCNL),

ureteroszkópos kőeltávolítás (URS), nyílt műtéti feltárás.

Az adatokat a Ca-köves csoportban a kezelés után 1, 3 és 6 hónappal, a 

húgysavtartalmú köves csoportban 3 és 6 hónappal összegeztük, mivel a gyógyszeres 

kiegészítő kőoldás főleg nagyobb kövek esetén hosszabb időt vehet igénybe. 

Analizáltuk a kő mérete szerinti csoportosításban a kőmentességet, a kőmentességig 

eltelt időt, az ismételt kezelések és kiegészítő beavatkozások arányát és 

meghatároztuk az effektivitási quotiens-t (EQ) Claymann és munkatársai ajánlása 

szerint.(13)
kőmentes (%)

EQ= _________________________________________________X100
100 % + re ESWL (%) + kiegészítő beavatkozások (%)

Összehasonlítottuk továbbá a két eltérő kezelési stratégiájú csoport (Ca-tartalmú és 

HS-tartalmú kövek) kezelési eredményeit.

6.1.1. Ca-tartalmú kövek kezelési adatai

A Ca-tartalmú kövek a felnőttkori húgyúti kövek 80-85 %-át alkotják. Ca 

tartalmuknál fogva sugárfogók, rtg pozitívak. Anyagcsere eredet viszonylag ritkán
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mutatható ki. Gyógyszeresen nem oldhatók, a Ca-oxalát-monohidrát kivételével 

általában jól törhetők.
A 926 szoliter, Ca-tartalmú vesekő miatt összesen 1146 kezelés történt. A 

betegek átlag életkora 53 (18-79) év volt, 542 férfi, 384 nő. A köveket rtg képen 

(natív hasi rtg és iv. urográfia) meghatározott legnagyobb méretük alapján 3 

csoportba osztottuk: 10 mm-nél kisebb (<10 mm), 10-20 mm közötti (10-20 mm) és 

20 mm-nél nagyobb (>20 mm) kövekre, és külön-külön vizsgáltuk a 3 csoport 

kezelési eredményeit. A kezelt kövek 2/3-a 10 mm-es vagy kisebb volt, egynegyede 

tartozott a 10-20 mm közötti mérettartományba. 20 mm-nél nagyobb követ összesen 

42 esetben kezeltünk ESWL monoterápiával. Az egyes csoportok jellemzőit és a 

kezelési adatokat a VII. táblázat tartalmazza.

VII. táblázat: Ca-tartalmú kövek kezelési adatai kőméret szerinti csoportosításban

Csoport Kőméret
(mm)

Átlag méret 
(mm)

Betegszám % Átlagos
iitésszám/kő

1. csoport <10 8,6 646 69,7 2850
2. csoport 10-20 17,2 238 25,7 3720
3. csoport >20 28 42 4,6 5480

6.1.2. Túlnyomóan húgysavtartalmú kövek kezelési stratégiája

A húgysavkövek (HS) a felnőttkori kövek 5-10%-át alkotják. Gyakran nagy 

méretűek és gyakori a recidíva a kiváltó anyagcsere eltérés következtében. A tiszta 

húgysavkövek a vizelet vegyhatásának változtatásával oldhatók. A jellemzően savas 

pH-n (pH 5) a húgysav oldhatósága 100 mg/1, míg pH 6 értéken ennek ötszöröse. 

Bármely más komponens jelenléte (pl. nátrium-urát, COM réteg, vagy infekciós 

réteg) az oldást lehetetlenné teszi. Mind az ESWL kezelés, mind az endoszkópos 

zúzás szempontjából a húgysavkövek a közepesen zúzható kategóriába tartoznak. 

Klinikánkon 1 cm-nél kisebb húgysavkövek esetében túlnyomóan oldó kezelést 

alkalmazunk. Nagyobb méretű húgysavkövek esetében a kombinált kezelést 

választjuk. Ennek lényege, hogy az első kőzúzást követően és a szükség esetén
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megismételt kőzúzások között gyógyszeres kőoldással egészítjük ki a kezelést. A 

kőoldás menete: allopurinol (Milurit) a szérum húgysav szint szerinti dózisban (100- 

300 mg/nap), valamint vizeletlúgosítás pH 6,7—7,3 értéktartományig citrát sókeverék 

adagolásával.
144 beteg (101 férfi, 43 nő) húgysav tartalmú, vesében elhelyezkedő szoliter 

köve miatt összesen 199 kezelést végeztünk. A betegek átlag életkora 57,8 év (28-77 

év), az átlagos ütésszám 4140 volt. Külön értékeltük a tiszta (100%) húgysavkövek 

csoportját és a kombinált HS-tartalmú köveket (legalább 70% HS + egyéb 

komponens). A köveket iv. urográfia során mért legnagyobb hosszuk alapján 

csoportosítottuk, mivel többségük rtg negatív volt, vagy csak kevés rtg árnyékot adó 

komponenst tartalmazott. Méret szerint 10-20 mm közötti (10-20 mm) és 20 mm-nél 

nagyobb (> 20 mm) köveket különítettünk el mind a tiszta HS köves, mind a kevert 

köves csoportban. A részletes kezelési adatokat a VIII táblázat tartalmazza.

VIII táblázat: Húgysavtartalmú kövek kezelési adatai kőméret szerinti 
csoportosításban

Csoport Kőméret
(mm)

Átlag méret 
(mm)

Betegszám % Átlagos
ütésszám/kő

Tiszta HS I. 10-20 18 59 41 2700
Tiszta HS II. >20 32 28 19 3360
Kevert HS I. 10-20 15,5 37 26 4140
Kevert HS II. >20 24,5 20 14 5720

6.2. Eredmények

6.2.1. Ca-tartalmú kövek kezelési eredményei

A 10 mm-nél kisebb kő miatt kezelt csoportból 613 beteg lett kőmentes (95%). Az 

ilyen kis méretű kövek 69%-a 1 hónapon belül távozott. A 10-20 mm közötti 

méretcsoportban 206 beteg lett kőmentes (86%), a kőmentesség leggyakrabban a 3. 

hónapra alakul ki, 51 %-ban. A 20 mm-nél nagyobb kövek csoportjában az 1. hónap 

után nem volt kőmentes beteg. Ebben a csoportban 3-6 hónap után számíthatunk 

kőmentességre, de csak 52 %-ban. (12. ábra).
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12. ábra: Kőmentes betegek százalékos aránya a kőméret szerinti csoportokban 1, 3 

és 6 hónappal a kezelés után értékelve

A 10 mm alatti kövek 14 %-ában volt szükséges a kezelés ismétlésére, 

legtöbb esetben már az első kezelés eredményes volt (568 beteg, 88%). Három 

kezelésre mindössze 13 esetben került sor. Az ismételt kezelés szükségessége a kő 

méretével arányosan növekedett. 10-20 mm közötti méret esetén 172 betegnél volt 

eredményes az 1. kezelés (72 %), az esetek kevesebb, mint harmadában vált 

szükségessé 2. vagy 3. ülés (52 illetve 14 beteg). A 20 mm-nél nagyobb kövek 

esetében ez az arány lényegesen kedvezőtlenebb. Mindössze 9/42 beteg (21%) vált 

kőmentessé egy kezelés után, az esetek 80 %-ában ismétlésre volt szükség, 17 

esetben két kezelésre (41%), 16 esetben 3 kezelésre (38%) (IX. táblázat).

IX. táblázat: Összes kezelésszám és az ismételt kezelések száma a kőméret szerinti 

csoportosításban

Csoport
Kőmentesség eléréséhez Összes

kezelés
szám

Kezelés
/kő

Re
ESWL

(%)
1 kezelés 

(%)
2 kezelés 

(%>
3 kezelés 

(%)
1. csoport 88 10 2 737 U 4 14
2. csoport 72 22 6 318 1,33 33
3. csoport 21 41 38 91 2,16 116
Összesen 1146 1,23 23

37



A kő méretével arányos növekedést tapasztaltunk a reziduális fragmentumok 
gyakorisága között az egyes csoportokban. Ez az első 2 csoportban 3%, illetve 7% 
volt, a 3. csoportban pedig 22 %-ot ért el.

A másodlagos beavatkozások szükségessége ugyancsak a kőmérettel 
arányosan növekedett. Az 1. csoportban 12 esetben (2%) kellett beavatkoznunk: 8 
betegnél UK vagy DJ sztent felhelyezés történt fragmentum okozta lezárt vese miatt, 
2 esetben az elakadt követ URS-sel távolítottuk el. Egy esetben láz miatt TRD 
behelyezés, egy másik betegben PCNL történt. A második csoportban a 16 
beavatkozás (7%) döntő többsége DJ sztent felhelyezés volt (11 eset), 3 URS és 2 
PCNL történt. A 3. csoportban 22 betegnek már a műtét előtt dupla J sztentet 
helyeztünk fel. További 3 esetben vált szükségessé posztoperatív DJ sztent 
felhelyezés. 4 betegnél történt URS uréterben elakadt kőfuzér (Steinstrasse) miatt, 
ebből 3 esetben TRD védelemben lázas occlusio miatt. 3 esetben PCNL-t végeztünk. 
Egy betegnél szeptikus szövődmény miatt nephrectomiára kényszerültünk.
Az effektivitási quotiens (EQ) a kő méretének növekedésével lényegesen romlott: az 
1. csoportban 82 %, a második csoportban 62 %, a 3. csoportban csak 23% volt.
Az összesített kőmentességi arány a Ca-tartalmú kövek esetében 91 %, az EQ 71 % 
volt, kiegészítő beavatkozásra 4 %-ban volt szükség (X táblázat).

X  táblázat: A kőmentesség aránya, a másodlagos beavatkozások száma és az EQ az 
egyes csoportokban valamint összesítve (Rezid. fragm. = reziduális fragmentum)

Kőmentes
beteg

Kőmentes
(%>

Rezid. fragm.
>4 mm (%)

Másodlagos 
eljárás (%).

EQ (%)

1. csoport 613 95 3 2 82
2. csoport 206 86,6 7 7 62
3. csoport 22 52 22 26 23
Összesen 841 91 5 4 71

6.2.2. Túlnyomóan húgysavtartalmú kövek kezelési eredményei

A betegek döntő többsége 3 hónap után vált kőmentessé. Az összesített kőmentesség 

a tiszta HS csoportban 99%, a kevert HS csoportban 86 % volt. A részletes 

eredményeket a 13. és 14. ábra tartalmazza.
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13. ábra: Kőmentes betegek százalékos aránya 3 és 6 hónappal a kezelés után a 
tiszta húgysav (HS) köves csoportban összesítve és kőméret szerinti bontásban

Összes kevert 10-20 > 20
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14. ábra: Kőmentes betegek százalékos aránya 3 és 6 hónappal a kezelés után a 
kevert húgysav (HS) köves csoportban összesítve és kőméret szerinti bontásban

A tiszta HS kövek esetében 3. kezelésre nem volt szükség, második kezelésre az 

esetek alig harmadában (25/87 eset) került sor. A kevert HS kövek csoportjában 

25/57 esetben végeztünk második és mindössze 7,5 %-ban harmadik kezelést (XI. 

táblázat).
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XL táblázat: Húgysav tartalmú kövek kezelési adatai

Csoport Kőmentesség eléréséhez Összes
kezelé-
szám

Kezelés/
kő

Re
ESWL

(%)1 kezelés 
(%)

2 kezelés 
(%)

3 kezelés 
(%)

TisztaHSkő 71 29 0 112 1,29 29
I. 79 21 0 70 1,20 20
n. 55 45 0 42 1,45 45
Kevert HS kő 47 44 9 87 1,52 52
I. 57 41 2 53 1,43 43
II. 30 50 20 34 1,7 70
QsszesHSkő 199 1,38 38

Reziduális kőfragmentum a tiszta húgysavkövek esetében 1, a kombinált 

húgysavkövek esetében mindössze 4 esetben maradt vissza a 6. hónap után. Előzetes 

DJ sztent felhelyezésre 15 esetben került sor. 5 esetben helyeztünk fel DJ sztentet 

fragmentum okozta obstrukció miatt, 3 esetben tiszta, 2 esetben kevert húgysavkő 

esetében. További 5 esetben kellett a kezelés elégtelensége miatt másodlagos műtétet 

végezni, 3 esetben URS-t és további 2 esetben PCNL-t. Szeptikus szövődményünk 

nem volt, nyílt műtétre nem került sor. Az összesített kőmentességi arány a 

húgysavtartalmú köves csoportban 89,6 % (129 beteg) 6 hónappal a kezelés után, az 

EQ 60,3 % volt (XII. táblázat).

XII táblázat: A húgysav tartalmú kövek kőmentességi adatai, a kiegészítő 

beavatkozások aránya és az EQ az egyes csoportokban

Csoport
Kőmentes Rezid. fragm.

>4 mm (%)
Másodlagos 
eljárás (%) EQ (%)beteg %

Tiszta HS kő 82 94 1 5 70
I. 57 98,3 0 1,7 81
II. 25 86 3 10,3 54,3
Kevert HS kő 47 82 7 10,5 48,4
I. 32 86 5 8,1 55
II. 15 75 10 15 38,5
Összes HS kő 129 89,6 3,5 7 60,3
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6.3. Megbeszélés

Az eredményes ESWL kezeléshez két dolog szükséges, egyik a kő 
fragmentációja, a másik a fragmentumok eliminációja. E két feltétel teljesülése függ 
a kő nagyságától, elhelyezkedésétől, összetételétől, valamint a vese és a felső 
húgyutak anatómiai viszonyaitól.
Irodalmi adatok alapján az 1 cm-nél kisebb Ca-tartalmú vesemedence kövek 
kiürülési aránya 90 %-ra tehető, ugyanez az arány 20 mm-es nagyságot meg nem 
haladó kőméret esetében 70 %. Korallkövek esetében az ESWL monoterápia 
eredményessége 25-50 % közötti/24'* Saját anyagunkban a kőmentességi arány 95% / 
86%/ 55% volt az egyes csoportokban.

Az értékelésben a kőmentességen kívül fontos szempont a szövődmények 
előfordulásának gyakorisága és az ismételt kezelések számának alakulása is. 
Eredményeinkből kitűnik, hogy 20 mm-es kőnagyságig a kő nagyságával egyenes 
arányban nő az ismételt kezelések száma, valamint a komplikációk gyakorisága és 
súlyossága és fordított az arány a kőmentesség valamint az effektivitási quotiens 
(EQ) tekintetében. 20 mm-es kőnagyság fölött ezek az arányok kifejezettebbek (15. 
ábra). 15

15. ábra: A kőmentességi arány, az effektivitási quotiens (EQ), az ismételt kezelések 
(ReESWL), valamint a kiegészítő beavatkozások (AUX) százalékos arányának 
alakulása a kőméret függvényében Ca-tartalmú kövek esetében
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A 10 mm-nél kisebb és 10-20 mm közötti kövek esetében az eredményesség 

és az EQ egyaránt kedvező, a szövődmények aránya alacsony. Ezek alapján a primer 

ESWL kezelés effektívnek és alacsony kockázatúnak tekinthető.

A 3. csoportba tartozó kövek esetén mind a kőmentességi arány, mind az EQ 

alacsony. Ugrásszerűen növekszik az ismételt kezelések száma és a kiegészítő 

beavatkozások aránya az előző csoportokéhoz képest annak ellenére, hogy ezek a 

kövek nagy méretük ellenére, laza szerkezetüknél fogva gyakran jól 

dezintegrálódnak (pl. struvit). Húsz-huszonöt mm -es kőnagyság fölött a kőzúzás 

effektivitása csökken. A nagy kőben a lökéshullám számottevően csillapodik, hatása 

gyengül. A zúzás során nagyobb mennyiségű fragmentum keletkezik, mely elnyeli 

és szórja a lökéshullámot, ezáltal ronthatja az effektivitást. Emiatt növelni kell a 

lökéshullám energiáját. Nagyobb energia hatására viszont nagyobb méretű 

fragmentumok keletkeznek, szemben a nagyobb ütésszám és kisebb energia 

alkalmazása esetén tapasztaltakkal, amikor kisebb fragmentumok keletkeznek/85̂ 

Gyakrabban alakul ki ürülési zavar a sok, nagyméretű kőtörmelék következtében, és 

magasabb a lázas obstrukció, intra- /perirenális haematoma, vérzéses szövődmény 

kockázata is. A kezelést követő másodlagos beavatkozások aránya akár az 50 %-ot is 

elérheti/24'*

Az ESWL kezelés ismétlése nem minden esetben jelenti a kőzúzás sikertelenségét. 

Az ismertetett indokok alapján nagy kövek esetében a kezelési stratégia része lehet. 

Saját gyakorlatunkban előnyben részesítjük a kő részenkénti teljes, kisebb 

törtdarabokra való dezintegrációj át és a több ülésben történő kezelést, olyan 

sorrendben és lokalizációban, hogy a szabad ürülés mindig biztosítva legyen. Ezzel 

az eljárással a szövődmények kockázata csökkenthető. Ebből következik, hogy a 

nagyméretű kövek esetében meghatározott reESWL arány nem tükrözi a valós 

eredményességet. Anyagunkban a 2,14 kezelés/kő arány mellett kiegészítő 

beavatkozásra 33 %-ban volt szükség, ami a 2. csoportban észlelteknek így is 

négyszerese. Az 1. csoportban ugyanez az arány csak 2 % volt. Ezek az adatok is azt 

támasztják alá, hogy 2 cm-nél nagyobb veseüregrendszeri kövek esetében az ESWL, 

mint monoterápia nem javasolható a gyenge effektivitás és a magas komplikáció 

arány miatt.
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A szövődmények többsége a nagy mennyiségű kőfragmentum kiürülésének 

nehézségével függ össze. A műtét előtt felhelyezett urétersztent a kőfragmentumok 

kiürülését nem gyorsítja, de a posztoperatív uréterobstrukciókat kivédheti. Számos 

esetben észleltük mi is, hogy a DJ sztent, mint idegen anyag súlyos irritatív tüneteket 

okozott, felszínén biofilm képződik, baktérium kolonizáció alakulhat ki, és a sztent 

melletti vizeletreflux a felső húgyúti infekció kockázatát növeli.^ Tapasztalataink 

alapján korábbi stratégiánkat megváltoztattuk: a nagy kövek esetén korábban 

rutinszerű DJ sztent felhelyezést az említett hátrányok miatt ma már nem tartjuk 

indokoltnak, az egyéni kockázati tényezőket kell mérlegelni. A kezelés után 

jelentkező halmozott görcsök, tartós occlusio esetén viszont a sztent felhelyezése 

indokolt. Egyidejű lázas állapot esetén a TRD behelyezés előnyösebb lehet, mivel a 

pangó, gennyes vizeletet jobban elvezeti.

Elsősorban az infekciós eredetű, de gyakran nem infekciós kövek felszínén is 

megtelepedhetnek baktérium telepek. Az ESWL kezelés során a baktériumok 

felszabadulhatnak a kőfelszínről, és az ESWL okozta szöveti és ér mikrosérüléseken 

át bejuthatnak a keringésbe, gyulladásos, szeptikus szövődményeket okozva. Ezért 

ESWL kezelés előtt mindig elvégezzük a vizelet bakteriológiai vizsgálatát, pozitív 

esetben a kezelés előtt célzott antibiotikum terápiát alkalmazunk. Anamnézisben 

szereplő felső húgyúti infekció esetén 24-48 órás antibiotikum profilaxis javasolható, 

egyéb esetekben antibiotikum kezelés nem szükséges. Dupla J sztent viselés idején 

ugyancsak javasoljuk az orális antibiotikum profilaxist a sztent eltávolításáig. Ezzel 

az eljárással a súlyos infekciók és szeptikus szövődmények aránya 1 % alá 

csökkenthető.^24̂ Anyagunkban a beavatkozást igénylő lázas események aránya 0,5 

% volt (6 eset).

A húgysavtartalmú köves betegcsoportban nincs olyan markáns összefüggés az 

eredményesség és a kőméret között, mint a Ca-tartalmú köves csoportban. Még 

nagyméretű kövek esetében is érdemes a kombinált kezelést alkalmazni.(77)

Ha összehasonlítjuk a rtg pozitív kövek kezelési eredményeit a HS- 

tartalmúakkal, megállapítható, hogy azonos mérettartományban a HS kövek esetén 

észlelt kőmentességi arány jobb, mint a csak Ca-tartalmú köveké, de még a kevert 

HS kövek kőmentességi aránya is kedvezőbb (16. ábra).
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16. ábra: Ca-tartalmú, tiszta húgysav- (HS) és kevert húgysavtartalmú (kevert HS) 

kövek összesített kőmentességi arányának összehasonlítása

Hasonló értékeket kapunk az effektivitási quotiens (EQ) esetében is (17. ábra).
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17. ábra: Ca-tartalmú, tiszta húgysav- (HS) és kevert húgysavtartalmú (kevert HS) 

kövek ESWL kezelését követő effektivitási quotiens (EQ) összehasonlítása
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A 20 mm-nél nagyobb kövek esetén tapasztalható alacsonyabb effektivitás a relatíve 

magasabb ismételt kezelési szám következménye, amely a korábban említett okok 

miatt nagy kövek esetében kezelési stratégiánk része.

A HS köves csoportban a 3 hónapos utánkövetéskor észlelt kőmentesség 

elérte a 92 %-ot, a 6. hónapra a 98 %-ot. Az ismételt kezelések száma itt is a kő 

méretével arányos, de nem éri el a Ca-köves csoportban észlelt értékeket: a 20 mm 

alatti kőméret esetén 20% versus 30 %, 20 mm fölötti kőméret esetén 45% szemben 

a Ca-tartalmú kövek 116 % -os reESWL arányával.

Szembetűnő a különbség a kiegészítő beavatkozások tekintetében, HS kő 

esetén ez az arány a Ca-köves esetekének fele az egyes csoportokban

A kombinált összetételű húgysavtartalmú kövek kezelési eredményei kevésbé 

kedvezőek. A szövődmények és a kiegészítő beavatkozások aránya a HS köves 

csoporthoz hasonlóan alacsony. Az ismételt kezelések aránya azonban magasabb, 

43% illetve 70 % a méret szerinti csoportokban, de így is alatta maradt a hasonló 

méretű, nem oldható kövek kezelésekor észlelteknek. A különbséget a kezelések 

közti időszakban eredményesen alkalmazott kőoldó kezelés magyarázza.

A kombinált kezelés (ESWL + kőoldás) előnyét abban látjuk, hogy:

a) a törtdarabok felszíne az eredeti kő felszínének sokszorosa, így az oldó 

kezelés eredményessége lényegesen jobb lesz;

b) a nem oldható nem húgysav komponensek ESWL-lel történő dezintegrálása 

hozzáférhetővé teszi az oldható húgysav rétegeket az oldás számára;

c) a fragmentumok mérete az oldódás következtében megkisebbedik, ezáltal 

könnyebben távoznak;

d) lerövidül az oldás folyamata, valamint a kőmentesség eléréséhez szükséges 

idő;

e) a kombinált kezelés minimál invazív, nagy kövek esetén is jó eredmények 
érhetők el.

A Ca-tartalmú és húgysavtartalmú kövek összesített kezelési eredményei alapján 

a kőmentesség 90,6 %, az effektivitási quotiens 69,6 % volt. Nagyobb számú 

beteganyagra vonatkozó, kőmérettől független beszámolók alapján a kőmentesség és 

az EQ aránya változó: 50-90 % közötti a kőmentesség, 40-75 % közötti az EQ. Az 

eredmények természetesen a készülék típusától is függenek. Mind a mai napig nem
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sikerült utolérni a Domier HM3 eredményességét: Chaussy és munkatársai első 

közleménye szerint Domier HM3 készülékkel 72 beteg kezelése kapcsán az 

effektivitási quotiens 91,3 % volt.(10) Az újabb készülékek törőereje kisebb, ezért 

nagyobb lehet az ismételt kezelések aránya. Vannak persze előnyei is: apróbb 

fragmentumok keletkeznek, így csökken a szövődmények száma. A kisebb fókuszú 

gépekkel történő eredményes kezelés ugyanakkor nagyobb jártasságot igényel.

A Domier Compact készülékkel történt kezelésekről kevés közlés áll 

rendelkezésre. Ezek eredményeit saját anyagunkkal összevetve megállapítható, hogy 

az általunk elért kőmentességi arány jobb a nemzetközi átlagnál. Az ismételt 

kezelések aránya anyagunkban az irodalmi átlagnál valamivel magasabb, mivel az 

ismétlés gyakran kezelési tervünk részét képezi. Ennek hatékonyságát alátámasztja 

az igen alacsony szövődmény arány és a kiegészítő eljárások alacsony száma. (XIIL 
táblázat).

XIII. táblázat: A felnőttkorban végzett ESWL kezelési eredményeinek 

összehasonlítása nemzetközi adatokkal

Szerző Géptípus Beteg
szám

ReESWL
%

Másodla
gos műtét

%

Kőmentes
%

EQ %

US Study Gr(20) DHM3 2112 16 17* 77,4 62,4*
Sofras(64) DHM3 500 3,5 5,8 76,2 69,7
Cass DHM3 2402 4,4 3,1 69,5 64,7
Bierkens (7) DHM4 278 10 16* 48 38*
El-Damanhouty(21) Siemens L. 3278 10,3 36* 63,8 43*
Mobley ^ Siemens L. 11516 16,5 3,7 83,5 69,5
Bierkens (7) Siemens L. 543 10 21* 39 31*
Bierkens(7) DirexXl 360 0 22* 48 39*
Bierkens (7) WolfP2300 654 30 20* 50 33*
Sofras ^ EDAP 500 23,6 4,8 68,6 53,4
Cass Medstone 2934 4,9 2,3 72,1 67,3
Tailly<67) D. Compact 472 22 7,8 86,4 69
Saját anyag D. Compact 1070 25 4,5 90,6 70
* - a számításnál a kezelés előtti beavatkozást (pl. ESWL előtti sztent felhelyezés) is figyelembe vette 
a szerző
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7. ESWL KEZELÉS GYERMEKKORBAN

Az ESWL kezelést a kezdeti időszakban csak felnőttkorban javasolták. 

Eisenberger 1985-ben egy 6 éves gyermeket kezelt sikeresen. Gyermekkorban végzett 

nagyobb számú kezelés eredményeiről elsőként Newmann számolt be 1986-ban/49) 

Korallköves esetekről az első közlés Orsolától származik/52̂

Az elmúlt évtizedben a gyermekkori kőbetegség esetén is az ESWL vált az 

elsőként választott kezelési eljárássá. A testmagasság ma már nem korlát, legfeljebb 

technikai probléma. A kezelés indikációi, kontraindikációi lényegében nem 

különböznek a felnőttekétől, de a kis test- és szervméretekből adódóan a kezelési 

paraméterek eltérőek. Számos tanulmány támasztja alá, hogy az ESWL kezelés 

megfelelő feltételek betartásával gyermekeken is eredményesen és biztonságosan 

végezhető.

7.1. Betegek és módszer

1993. február 1. és 2005. december 31. között 104 (55 fiú, 49 lány) gyermek 129 

vese- és uréterkövét kezeltük. Az átlag életkor 10,3 (4-16) év volt. A szokásos rutin 

urológiai és laboratóriumi vizsgálatokon kívül (ld. Függelék) gyermekgyógyászati és 

aneszteziológiai vizsgálat is történt. Az anamnézisfelvétel során értékeltük a jellemző 

tüneteket, a kőképződésre hajlamosító tényezőket (fejlődési rendellenesség, előző 

műtét stb.), illetve 24 órás gyűjtött vizeletből Ca, P, Mg, HS, indokolt esetben cisztin 

meghatározás történt. A betegek kivizsgálása ambulanciánkon vagy a PTE 

Gyermekklinika nephrológiai szakrendelésén történt.

95 vesekő, 34 uréterkő miatt 139 ESWL kezelést végeztünk Domier Compact 

és Compact Delta készülékkel. 15 betegnek kétoldali köve, 5-nek multiplex veseköve 

volt. A kövek elhelyezkedés szerinti megoszlását a 18. ábra mutatja.
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18%

■  Vesekő ■  Uréter felső szakasz
■  Uréter középső szakasz □  Uréter alsó szakasz

18. ábra: Gyermekkori kövek lokalizáció szerinti megoszlása

A veseköveket háton fekve, az uréterköveket in situ, UH vezérléssel háton fekve, az 

alsó szakaszi köveket hason fekve zúztuk. A rtg célzás bevezetése óta a legtöbb 

uréterkő esetében ezt alkalmazzuk, minden esetben háton fekve.

Az átlagos kőméret vesekövek esetén 11,4 mm (4,8-22,5 mm), az átlagos ütésszám 

kezelésenként 2510 (1489-3200) volt. Uréterkövek esetében az átlag méret 12,1 mm, 

az átlagos ütésszám kezelésenként 2830 (2500-3500) volt. A kezelések során az 1-3 

kezelési fokozatoknak megfelelően, a generátorfeszültség 10-kV-tól maximum 12,75 

kV-ig emeltük a dezintegráció mértékének monitorozása mellett. A kezelés végpontját 

az alábbi feltételek határozták meg: kőfragmentumok leválása, a kőámyék 

kiszélesedése, a kő mögötti hangámyék elmosódottá válása (19. ábra).

19. ábra:

AJ 7 éves lány vese

medencében elhelyez

kedő 8 mm-es kövének 

UH képe ESWL kezelés 

előtt
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B/ A kezelés végén 

kőfragmentumok (FR) 

láthatók a vese- 

medencében és az alsó 

kehelyben. Hangárnyék 

már nem látszik

C/ 10 nappal a kezelés 

után a fragmentumok 

többsége kiürült

A kezelések általános kombinált (intravénás és inhalációs) anesztéziában történtek. 

A légutak átjárhatóságát maszkkal vagy intubációval biztosítottuk. Öt esetben, jól 

kooperáló 14 éves gyermeknél intravénás midazolam -  nubain, vagy midazolam -  

fentanyl szedoanalgézia is elegendő volt. A kezelés alatt és után a teljes ébredésig az 

alábbi vitális paramétereket monitoroztuk: vérnyomás, pulzusszám (kezelés alatt 

EKG), oxigénszaturáció, hőmérséklet, vizeletkiválasztás. A posztoperatív 

obszervációra a kezelőhelyiség mellett őrzőszoba áll rendelkezésre. Az effektív 

kezelési idő 34,6 (21^19) perc, az átlagos anesztézia idő 49 (34-65) perc volt. A 

posztoperatív obszerváció átlagosan 3,8 (2-5) óráig tartott. Ezt követően a gyerekek 90
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%-át elbocsátottuk. Elbocsátás előtt a gyerekeket aneszteziológus és urológus 

ellenőrizte, a szülőket részletesen tájékoztattuk a további teendőkről. 10 %-ban volt 

szükség 1 napos kórházi obszervációra, a lakóhely távolsága vagy biztonságos 

távolságon belüli szakellátás hiánya miatt.

A gyerekek további ellenőrzését éa gondozását magam végeztem. A kontrollok a 

kezelést követően 7-10 nappal, egy hónappal, majd 3 havonta, 1 év után 6 havonta 

történtek. Minden alkalommal történt UH vizsgálat, első kontrolinál kötelezően, 

további ellenőrzésekkor kő gyanúja esetén natív rtg felvétel, szükség esetén iv. 

urográfia. A kezelést eredményesnek tekintettük, ha a kő dezintegrálódott és távozott, 

illetve ha klinikailag inszignifikáns reziduális fragmentum maradt vissza (CIRF). A 

felnőtt gyakorlattól eltérően a kisebb test- és szervméretekre tekintettel 3 mm alatti 

fragmentumot tekintettünk inszignifikánsnak. Sikertelennek tekintettük a kezelést, ha 

elégtelen dezintegráció vagy ürülés miatt újabb kezelésre volt szükség, ha reziduális 

kőfragmentum maradt vissza, illetve ha a kő, vagy a kőfragmentumok okozta 

komplikáció miatt másodlagos vagy kiegészítő beavatkozásra volt szükség. A 

kőmentesség ellenőrzésén kívül kontrolláltuk a vesefunkciót, általános fizikális 

vizsgálat, vizelet- és üledékvizsgálat, szükség esetén bakteriológiai vizsgálat és 

vérnyomásmérés is történt. 80 betegnél tudtunk kőanalízist végezni ultramikrokémiai 

módszerrel (Harzalith®-!., Reanal). Kimutatott anyagcsere eltérés esetén metafilaxist 

végzünk, melynek eredményességét ismételt 24 h vizeletgyűjtéssel ellenőrizzük. A 

nyomonkövetési idő 1-12 év (médián: 6,64 év) volt.

7.2. Eredmények

A betegek vezető tünete a bizonytalan lokalizációjú hasi fájdalom volt (61,5 %). 

Ehhez gyakran társult hányinger, hányás. Típusos vesegörccsel mindössze 10 esetben 

találkoztunk, elsősorban idősebb gyermekekben. Gyakori volt a mikroszkópos 

haematuria (59,6 %), makroszkópos vérvizelés mindössze 10,5 %-ban fordult elő (11 

eset). Harminchat esetben állt fenn egyidejű pyuria, és 16 esetben bakteriológiailag 

igazolt infekció. Négy esetben lázas vesegyulladást követően derült ki a vesekövesség. 

Tizenkét esetben tünet és panaszmentes gyermekben más okból végzett hasi UH során 

került felismerésre a kő.
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Az uréterkövek mindegyike veseüregrendszeri tágulatot tartott fenn, de lázas 

obstrukció nem fordult elő.

44 betegnél (42,3%) találtunk a kőképződésre hajlamosító tényezőt, közülük 10 

gyermeknél egyszerre több okot is. A hajlamosító tényezők megoszlását a 20. ábra 

mutatja.

56%

□  Anatómiai EB Metabolikus ■infekciós □  Familiáris

20. ábra: A kőképződésre hajlamosító tényezők százalékos megoszlása

Anatómiai ok 13 esetben, míg anyagcsere eltérés 30 esetben volt kimutatható (XIV. 

táblázat). 13 esetünkből 7 beteg már operált volt, 5 esetben a fejlődési rendellenesség 

nem igényelt műtéti kezelést (funkcionális zavar ill. kettős vese). Anyagcsere okok 

közül leggyakoribb a renális hypercalciuria volt.

XIV. táblázat: A kőképződés hátterében igazolt anatómiai és anyagcsere eltérések

Anatómiai okok 13 Anyagcsere eltérések 30
Pyeloureterális határ szűkület, relatív 3 Hypercalciuria 25
Pyeloureterális határ szűkület, operált 5 Hypomagnesiuria 2
Kettős vese és uréter 2 Cisztinuria 3
Kehelyszár szűkület 1
Vesicoureterális szűkület, operált 2
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A gyermekek a kezelést jól tolerálták. Sem urológiai, sem aneszteziológiai 

szövődmény nem fordult elő, intervenciós beavatkozása nem volt szükség. 

Ulrahangvizsgálat alapján peri- és intrarenális haematomát nem észleltünk. 58 

gyermeknek volt haematuriája a kezelést követően. 24 órán túli prolongált haematuria 

nem fordult elő. 5 betegnél fordult elő a bőr petechiás bevérzése a kezelési területen. 

12 esetben fordult elő posztoperatív hányás. 15 betegnél lépett fel vesecolica a 

kőfragmentumok ürülése kapcsán, mely orális gyógyszeres kezelésre szűnt. Kórházi 

felvételre nem volt szükség.

10 esetben volt szükség ismételt kezelésre (7 vesekő, 3 uréterkő). 7 betegnél 

maradt vissza 3 mm-nél nagyobb reziduális fragmentum. A kezelés eredménytelensége 

miatt 2 esetben URS-t végeztünk kezelésre nem reagáló, impaktálódott, nagy méretű 

uréterkő miatt. Egy esetben a kehelyszár szűkülete miatt a kő dezintegrálódott, de nem 

ürült ki, ezért PCNL-t végeztünk. Egy további esetben nem kielégítően fragmentálódó 

cisztin kő miatt került sor perkután kőeltávolításra.

A kőmentesség aránya 91,5 %, az effektivitási quotiens (EQ) 82,5 % volt a kezelés 

után 3 hónappal. (XV. táblázat).

XV. táblázat: A vese— és uréterkövek kezelésének eredményei

Vese Uréter Összes
Kövek száma 95 34 129
Kőmentes beteg 86 32 118
Kőmentes (%) 90,5 94,1 91,5
ReESWL 7 3 10
Reziduális fragmentum >3 mm 7 0 7
Kisegítő eljárás (UK, DJ, TRD) 0 0 0
Szekunder operáció 2PCNL 2 URS 4
EQ (%) 82,7 82 82,5

A kőanalízisek eredményéből kiderül, hogy a kövek többsége (59%) Ca-oxalát- 

dihidrát (COD) volt, további 19% tartalmazott dihidrát komponenst. Húgysav 

komponens anyagunkban nem volt. A kövek összetétel szerinti megoszlását a 21. ábra 

mutatja.
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10%

■  COD □  COD+COM BSTR □  Vegyes DCOM BCYS

21. ábra: Gyermekkori kövek összetételének százalékos megoszlása 80 beteg 

kőanalízise alapján

A nyomonkövetés során nem észleltünk tartós vesefunkció változást. A vér és vizelet 

paraméterek normál tartományon belül maradtak. A kőtávozást követően pyuria, 

infekció, proteinuria nem fordult elő. Átlagosan 6 és fél éves nyomonkövetés során 

nem észleltük magasvémyomás kialakulását és nem tapasztaltuk a kezelt vese 

növekedésbeli elmaradását az ellenoldalihoz képest. 15 esetben (14,4 %) észleltünk 

kőrecidívát. A recidívák okait a 22. ábra mutatja.

□  Anatómiai ■  Metabolikus □Familiáris ■  Ismeretlen

22. ábra: Kőrecidíva hátterében észlelt okok százalékos megoszlása
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7.3. Megbeszélés

Gyermekkorban az ESWL kezelés indikációs köre talán még szélesebb, mint 

felnőttekben. Nagyobb kövek, sőt 6 éves kor alatt még koralliform kövek is 

eredményesen kezelhetők ESWL monoterápiával Z2,51̂  Az ESWL elsődleges szerepét 

erősíti az eredményességen kívül az a tény is, hogy gyermekek endoszkópos 

műtétéihez a felnőtt eszközök nem ideálisak. Egyes szerzők véleménye szerint felnőtt 

nephroscop használatakor (6 éves kor alatt) relatíve nagy lehet a sérült veseszövet 

aránya (munkacsatorna) a vesemérethez képest és magasabb a vérzéses szövődmények 

száma/18̂ URS esetén az uréterszájadék károsodása fordulhat elő. Ezért terjedőben van 

a vékony flexibilis ureteroszkóp (5 Ch) és Holmium lézer használata. Az 

endoluminális energia alkalmazásakor (lézer, elektrohidraulikus, elektrokinetikus) a 

felnőtthöz viszonyítva nagyobb a mechanikai és hőkárosodás kockázata. A műszerpark 

és technikai feltételek fejlődésével az endoszkópos műtétek is egyre nagyobb 

biztonsággal és eredménnyel végezhetők. Gyakorlott kézben az URS eredményessége 

88-97 % a PCNL-é 86-98 % /18, 385 71) Hazánkban nagyobb számú gyermekkorban 

végzett PCNL és URS eredményekről Tóth és Holman számolt be/30,70)

A kezelés indikációjának felállításakor az általános szabályokon kívül a 

gyermekkorra is figyelemmel kell lenni. Csak akkor végezzünk ESWL kezelést, ha 

feltétlenül indokolt. Spontán távozásra alkalmas méretű (3-4 mm-es) kő, ha a beteg 

tünet- és panaszmentes, általában nem igényel kezelést, elegendő az obszerváció. A kő 

által fenntartott elfolyási akadály viszont a kezelés indikációját képezi. Uréterkövek 

esetén felnőttben az ideális felső mérethatár 10 mm, viszont gyermekkorban nagyobb 

kő is gyakran eredményesen kezelhető. Fontos a hajlamosító tényezők, különösen 

anatómiai eltérések felderítése (anyagunkban 12,5 %), hiszen ezek az esetek esetleg 

más megoldást -  endoszkópos vagy nyílt műtétet -  igényelnek. A vizeletelvezető 

rendszer morfológiájának pontos tisztázására tervezett ESWL kezelés előtt első 

alkalommal elengedhetetlen az iv. urográfia.

A gyermekkori kövesség hátterében gyakori az anyagcserezavar, anyagunkban 30 

esetben találtunk metabolikus eltérést. Az anyagcsere rendellenességek között 

dominált a renális hypercalciuria (23 eset), az infekciós eredet az irodalomban említett 

értékeknél jóval kevesebb volt/71)

Az ESWL kezelés technikája némileg különbözik a felnőttekétől. Az eltérő
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fiziológiai és élettani paramétereket figyelembe kell venni. Alapvető szempont, hogy 

hatékony, de mellékhatásoktól mentes legyen a kezelés, célunk minél kisebb effektív 

energiával minél jobb eredmény elérése.

Nehézséget jelenthet a beteg fektetése. A mobil készülékek többségénél ez 

pámabetét behelyezésével biztosítható. A kezelőfej szélesen feküdjön fel a beteg 

testére, mert akkor jobb az energiaátvitel és csökken a bőrirritáció. A fix (13 ill. 14 

cm) fókusztávolság miatt kistermetű, vékony alkatú gyerekek köve nem mindig 

hozható a célkeresztbe még a kezelőpáma maximális felfújásával sem. Ilyenkor a 

kezelőfej és a test közé helyezett buborékmentes zacskós infúzióval kiegyenlíthető a 

távolság/7̂
Előnyös az UH célzás és folyamatos UH monitorozás alkalmazása. A módszer 

lehetővé teszi az azonnali fókuszkorrekciót, a „melléütés” minimumra csökkenthető. A 

dezintegráció folyamata jól nyomonkövethető, a kezelés végpontja meghatározható. A 

kezelés hatékonysága javul, ugyanakkor időtartama csökken, az energia és ütésszám 

optimális értéken tartható. Nem utolsó szempont a sugárterhelés elkerülése sem. A 

kevesebb zsírszövet, kisebb rétegvastagság miatt gyerekek uréterköveinek egy része 

(pyeloureterális, juxtavesicalis) is gyakran jól célozható UH-gal.(76̂

Gyermekkorban a szervek egymáshoz való közelsége, a kevesebb peri- és 

intrarenális zsírszövet, magasabb szöveti víztartalom miatt jobb a lökéshullám 

penetrációja, fokozott a veseparenchyma és a környező szervek sérülésének kockázata. 

Minél kisebb az adott szerv, annál nagyobb területét éri a károsodás. Az aktív, 

növekedésben lévő sejtek érzékenyebben reagálnak minden behatásra. Elvileg számos 

olyan korai és késői szövődménnyel számolhatunk, melyek felnőttkorban nem 

fordulnak elő, pl. haemoptoe, tüdősérülés, gastrointestinális vérzés, későbbiekben a 

vese hegesedése, a vese növekedésének elmaradása, szomatikus fejlődés elmaradása 

stb.(67) A fenti szövődmények előfordulása pontos célzással és az ismertetett elvek 

betartásával csökkenthető, illetve kivédhető. Anyagunkban ilyen korai szövődmény 

nem fordult elő.

Az egyes készülékek technikai paraméterei igen eltérőek, de a második

harmadik generációs készülékek kisebb fókuszterületük miatt előnyösebbek gyerekek 

kezelésére. Kevesebb a kő környezetét érő lökéshullám és nincs szükség pl. a 

polisztirollal való tüdőtakarására, mint a Domier HM3 készülékkel történő kezelések
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esetében.
Lényeges kérdés az optimális generátorfeszültség és ütésszám kiválasztása. 

Felnőttkorban Domier készülék esetében 3000 ütés az ajánlott maximális ütésszám 

kezelésenként. Gyermekkorban ez meglehetősen individuális, függ a készülék 

típusától, a gyerek korától és méretétől. Az irodalomban 1800 — 2500 közötti ajánlott 

ütésszámok szerepelnek (Domier készülék), míg Siemens Lithostar és Wolf Piezolith 

esetében 3000 fölötti ütésszám is megengedett/17’39’45’481 Megoszlanak a vélemények 

a generátorfeszültség tekintetében is, és ezek az adatok is készülékfuggők. Egy 

amerikai munkacsoport Domier Compact esetében 10 éves kor alatt maximum 13-14 

kV, e kor fölött 15 kV alkalmazásáról számolt be/171 Connors és munkatársai 

állatkísérleteiből kiderül, hogy a generátorfeszültség (kV) növelésével arányosan 

növekszik a károsodott veseterület nagysága/161 A károsodás súlyossága az ütésszám 

növelésével (1500 versus 2500) alig változott azonos generátorfeszültség esetén/541

Gyakorlatunkban elsősorban a generátorfeszültséget, másodsorban az 

ütésszámot igyekszünk optimálisan alacsony, de még kellő mértékű dezintegráció 

kiváltására alkalmas szinten tartani. Ajánlható a kisebb energia és szükség esetén 

magasabb ütésszám vagy ismételt kezelés alkalmazása. 14 év alatti gyermekben a 13 

kV generátorfeszültséget nem léptük túl, a maximálisan leadott ütésszán 3200 volt 

vesekő, és 3500 ureterkő esetében. Stratégiánkkal számottevő szövődményünk nem 

volt, a hatékonyság megfelelő.

Bár az ESWL kezelés nem jár súlyos fájdalommal, gyermekkorban a kezelést 

altatásban célszerű végezni. Ellenkező esetben a gyermek nyugtalansága, akaratlan 

mozgása a kezelés hatékonyságát csökkenti. ESWL kezelés esetén nincs szükség mély 

narkózisra és izomrelaxációra. Az anesztézia típusa a gyermek életkorától és az ESWL 

készülék típusától függ. Myers és munkatársai 6 éves kor alatt intubációt, 7-14 éves 

korig általános anesztéziát intubáció nélkül, 15 éves kortól szedoanalgéziát 

javasolnak/481 Marberger Piezolith 2200-al végzett kezelései kapcsán csak 3 éves kor 

alatt alkalmazott általános anesztéziát/451 A mi tapasztalataink inkább Myers javaslatát 

támasztják alá. 14 éves kor alatt általános anesztéziára volt szükség laryngeális maszk 

vagy intratrachealis tubus alkalmazásával. Alsó szakaszi uréterkövek kezelésénél UH 

célzás esetén minden esetben javasoljuk az intubációt a hasonfekvésből adódó légzési 

komplikációk elkerülésére. Az alkalmazott szerek rövid kiürülésű gáz narcotikumok
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(N20, isoflurane, sevoflurane), ill. rövid hatású, vízoldékony, gyors hatású 

gyógyszerek (midazolam, propofol) voltak testsúlykilogramm szerinti dózisban. Gyors 

kiürülésük biztosította a gyors és reakciómentes ébredést, ,,utóalvás”-mentességet.^4’47,
79)

A kezelés gyermekkorban is végezhető egynapos sebészet keretében. A beteg 

kiválasztásakor azokat a tényezőket kell kiszűrni, amelyek a kezelés alatt vagy után 

akár az urológiai, akár az aneszteziológiai szövődmény kockázatát növelik. 

Kontraindikációt képez bármely morfológiai rendellenesség (fejlődési rendellenesség, 

anamnézisben szereplő veseműtét). 4 éves kor alatt nem javasoljuk az ambuláns 

kezelést a gyermek elégtelen kooperációs és kommunikációs képessége miatt. 

Ugyanilyen jelentőségű a megfelelő együttműködésre kész és alkalmas gondozó 

személy (szülő). Magyarországon még az ambuláns kezelések gátját képezheti a 

hiányos infrastruktúra (úthálózat, közlekedési lehetőség, telefon hiánya). Megfelelő 

ellátás nyújtására alkalmas kórház legkésőbb 30-60 percen belül legyen elérhető, 

szükséges feltétel az állandó telefonkapcsolat lehetősége is.(79)

A beteg kísérő személlyel elbocsátható, ha az elbocsátási kritériumok 

fennállnak. Elengedhetetlen a kísérő személy részletes tájékoztatása lehetőleg írásban 

(pl. az ambuláns lap részeként). Ki kell hangsúlyozni, hogy, melyek azok a 

körülmények, amelyek azonnali orvosi ellátást igényelnek: orális kezelésre nem szűnő 

vesegörcs, tartós hányás, tartós makrohaematuria, vizeletmennyiség tartós 

megkevesbedése, lázas állapot. Részletesen ismertetni kell az otthon ajánlott 

gyógyszeres kezelést. Meglepő módon fáj dalomcsillapításra alig volt szükség a 

beavatkozás után. Ambulanter kezelt betegeink nem igényeltek kórházi felvételt 

komplikáció miatt.

A gyermekek kis uréter átmérőjük ellenére 3-4 mm-es köveket, néha nagyobb 

fragmentumokat is a felnőtteknél gyorsabban és kevesebb komplikációval ürítenek 

ki.(26) Ebben szerepet játszhat a szövetek rugalmassága, és a sok mozgás. Betegeink 

70%-a 1 hónap alatt kőmentes lett. Tartós occlusio nem alakult ki. Dupla J sztentet 

sem beavatkozás előtt, sem utána nem helyeztünk fel.

Fontos, hogy a beavatkozást a felnőtt- és gyermek ESWL kezelésben is jártas 

személy végezze, hiszen az UH célzás, a dezintegráció megítélése, az optimális 

energia és ütésszám kiválasztása tapasztalaton nyugszik. A relatíve alacsony
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szövődményarány ellenére biztosítani kell az endoszkópos hátteret, tehát a gyermekek 

ESWL kezelése olyan intézményben történjen, amely rendelkezik megfelelő 

endoszkópos eszközparkkal és műtéti tapasztalattal.

Kezelési eredményeink igazolják a vázolt kezelési stratégiát. Irodalmi adatok szerint a 

kőmentesség igen változó: 67-99 % közötti. A szekunder műtétek aránya még nagyobb 

kövek esetén sem haladja meg a 10 %-ot. Anyagunkban a kőmentesség és az EQ 

átlagosnak értékelhető, az ismételt kezelések és a komplikációk aránya alacsonyabb az 

irodalmi átlagnál (XVI. táblázat). A hatékonyság és az alacsony szövődményráta 

alapján az ESWL kezelést joggal tekinthetjük alacsony invazivitásúnak.

XVI. táblázat: Gyermekkorban végzett ESWL kezelések eredményességének

összehasonlítása

Szerző Készülék Kor
(év)

Beteg
szám

Vese- / 
uréter

kő

Kőmen
tes (%)

ReESWL
(%)

Sec.
műtét

%

EQ
%

Newman(50) DHM-3 12 15 15/0 93 0 0 93

Ktan»towsk^ DHM3 13 18 18/0 83 7 0 77,6

Kroovand(39) DHM-3 14 18 22/0 82 27 5 62,1

Nijm an(51) DHM-3 12 73 124/15 69 32 9,5 48,8
Vandeursen(73) S.Lithostar 8,5 28 30/12 90,5 28 0 70,7

Myers (48) S.Lithostar 14,1 446 238/208 78 9,2 4.3 68,7
Marbeiggr(45) W.Rezolith 6,8 22 33/8 96 40 2 67,6

N ettó (49) S.Lithostar 8,2 86 103/18 97,6 27,9 1,6 75,4

T an (67 D.MFL5000 10,7 100 80/35 68 13,9 11,3 54,3

Defooríl7) D. Compact 12 88 120/0 74 35 2,2 54

Saját anyag D. Compact 10,3 104 95/34 91,5 7,8 3,1 82,5

D.: -  Domier 
S.: — Siemens 
W.: - Wolf
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A várhatóan hosszabb élettartam alapján a gyermekeknek nagyobb az esélyük a 

kőrecidívára, ezért ezek a gyerekek folyamatos gondozást igényelnek. Felnőttkorban 

nem mindig szükséges, gyermekekben viszont különös figyelmet érdemel és 

elengedhetelen a recidíva profilaxis. Általános javaslatok: megfelelő mennyiségű, 

egyenletesen elosztott folyadékbevitel, optimális testsúly beállítása, káliumban 

gazdag, csökkentett nátrium tartalmú, rostgazdag étrend, fizikai aktivitás szükséges. 

Gyermekkorban a szigorú diétás megszorítás (fehérje-, Ca-, és oxalátszegény étrend) 

inkább káros, mint hasznos, hiszen a növekedéshez, fejlődéshez szükséges bevitelt 

biztosítani kell. A leggyakoribb anyagcsere eltérések kezelési sémáját a XVII. táblázat 

tartalmazza. Az alkalmazott dózis testsúly- és hatásfíiggő.

XVII. táblázat: A leggyakoribb kőképződésre hajlamosító anyagcsere eltérések 

terápiája

Kockázati tényező Terápia
Hypercalciuria Alkáli-citrátok, hydrochlorothiazid
Hypomagnesiuria Magnézium
Hypocitraturia Alkáli-citrátok

Cisztinuria Alkáli-citrátok, bicarbonát, aszkorbinsav, 
Tiopronin, D-penicillamin

Infekciós kő Vizeletsavanyítás, antibiotikum

A személyre szabott terápia ellenére anyagunkban 14 % a recidíva arány (15 beteg). A 

recidíva okainak elemzése során 4 betegnél ismételt vizsgálatokkal sem sikerült 

anatómiai, vagy anyagcsere eltérést kimutatni. Familiáris halmozódást egy esetben 

találtunk. 4 esetből 3-ban a fenntartó anatómiai eltérés funkcionális jellegű volt. 

7 betegnek volt kimutatott anyagcsere eltérése -  ebből 3 cisztinköves beteg volt. 

Sajnálatos, hogy Magyarországon jelenleg csak egyedi importtal szerezhető be a 

cisztinuria profilaxisában eredményesen alkalmazható gyógyszer (tiopronin). 

2 betegnél a kőképződés okaként kimutatott renális hypercalciuria valószínűsíthető, ők 

a javasolt gyógyszert nem szedték.
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8. VESEMŰKÖDÉSBEN BEKÖVETKEZETT RÖVID TÁVÚ 
VÁLTOZÁSOK ESWL KEZELÉS UTÁN GYERMEKKORBAN

Az ESWL hatásmechanizmusa alapján bizonyosra vehető, hogy a 

lökéshullám az emberi szövetekre is hatással van. A lökéshullám okozta morfológiai 

elváltozásokat állatkísérletes adatok bizonyítják/54'* Néhány klinikai tanulmány azt 

igazolja, hogy az ESWL kezelés károsíthatja a veseszövetet és átmeneti 

funkciózavart okozhat/34, 56) Jelenleg nincs olyan irodalmi adat, mely az ESWL 

okozta maradandó funkcionális vagy morfológiai veseelváltozást bizonyítaná, de a 

hatásmechanizmus ismeretében ez elméletileg nem zárható ki.

A nagyobb beteganyagot feldolgozó és eredményeket elemző tanulmányok 

többsége felnőttekre vonatkozik. Vizelet enzim meghatározások és alacsony 

molekulasúlyú fehéijék kimutatása alapján megállapítható, hogy felnőttekben az 

ESWL kezelés átmeneti funkcionális károsodást okoz. A korábban ismertetett 

anatómiai és fiziológiai jellemzők miatt e károsító hatás gyermekkorban elméletileg 

kifejezettebb lehet. Ilyen irányú vizsgálatokról a rendelkezésre álló irodalomban 

közlést nem találtam. Vizsgálataim célja az volt, hogy a gyermekkorban végzett 

ESWL okozta funkcionális változásokat felmérjem.

8.1. Betegek és módszer

Az általunk kezelt és nyomonkövetett beteganyagban 16 gyermek (8 fiú, 8 

lány) esetében végeztünk funkcionális vizsgálatokat az ESWL hatásának 

kimutatására. A gyermekek egyébként egészségesek voltak, vesefejlődési 

rendellenesség, megelőző műtét, uroinfekció kizáró feltétel volt. Életkoruk 6-12 

(átlag 9,6) év volt. A gyermekek szoliter veseüregrendszeri kő miatt egy alkalommal 

részesültek ESWL kezelésben. Az átlagos kőméret 8,2 mm (6-12 mm) volt, 9 vesekő 

bal oldalon, 7 jobb oldalon helyezkedett el. A beavatkozások minden esetben 

általános anesztéziában történtek. A kezeléseket UH célzással végeztük, az átlagos 

energia 10-12,75 kV, az átlagos ütésszám 2360 (1420 -  2700) volt.

Az előző fejezetben ismertetett rutin vizsgálatokon kívül a kontrollok során szérum

60



és vizelet elektrolit meghatározást, szérum enzimszinteket és enzimürítést, vizelet 

albumin és (3-2 mikroglobulin ürítést vizsgáltunk (XVIII. táblázat).

XVIII táblázat: Vérből és vizeletből vizsgált paraméterek

Vizsgált paraméterek Vérszérum Vizelet

Karbamid + -

Kreatinin + +
Nátrium + +
Kálium + +
C-reaktív protein (CRP) + -

GOT + +
GPT + +
LDH + +
ALP + +
Albumin - +
p-2 mikroglobulin - +

A vér- és vizeletmintákat közvetlenül a kezelés előtt, valamint két órán belül a 

kezelés után (kezelés utáni első vizeletből), továbbá az 1., 2., 7., 14., 30., és 90. 

napon vettük. A Na és K ion meghatározása ionszelektív elektródás automata 

analizátorral történt. Az enzimaktivitások mérését IFCC standardizált kinetikus 

kolorimetriás kittekkel végeztük (Diagnosticum Rt. Budapest). Az albumin, j3-2 

mikroglobulin és CRP szint mérése nephelometriával történt (Turbox Nephelometer, 

Orion Diagnostica, Espoo, Finland). A vizeletben mért enzimkoncentrációkat az 

egyidejűleg mért vizelet kreatininkoncentrációra vonatkoztatva adtuk meg, hogy a 

hidráltságból, eltérő testtömegből, táplálkozásból adódó különbségeket 

kiküszöböljük. Az eredmények átlag +/- SD formában kerültek feldolgozásra, 

alapértéknek a kezelés előtt mért értékeket tekintettük. A statisztikai feldolgozás t- 

próbával történt, p<0,05 értéket tekintettük szignifikánsnak.
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8.2. Eredmények

A megfigyelési időszakban nem volt a normál tartománytól való eltérés a szérumban 

mért értékek tekintetében. A CRP érték normál tartományon belül maradt (<10 

mg/1), így infekció kizárható volt.

A vizeletben mért értékeket a XIX. táblázat tartalmazza.

XIX. táblázat: Vizeletben mért Na ion, K ion szintek és enzimürítések valamint 

albumin és J3-2 mikroglobulin szintek (átlag ±SD) ESWL kezelés előtt, 2 órán belül 

a kezelés után és a kezelés utáni 1., 7., 14., 30. és 90. napon

Nátrium
(pmol/ml)

Kálium
(jiimol/ml)

Albumin
(mg/l)

p2-mikroglobulin
(mg/l)

kezelés előtt 62±12 16±8 40±22 24±17,58
kezelés után 88±20 21±12 496±95*** 380±68,9***
1. nap 66±14 20±6 176±48** 235=1=46,95 ***
7. nap 52±10 14±9 48=1=26,4 89±11,53**
14. nap 86±20 25±8 34±18 30±18,7
30. nap 74±8 42±9 36=1=14,56 24± 12,75
90. nap 48±12 28±10 28±12 15±12,18

GPT GOT ALP LDH
(U/mmol k reá tinin)

kezelés előtt 1,04±0,22 2,55±0,22 2,15=1=0,46 3,72±1,23
kezelés után 1,48±0,67 5,11±1,67 11,78±2,3*** 76,11=1=14,9***
1. nap 1,35=1=0,47 2,52±0,47 6,02±1,9* 11,01±4,89*
7. nap 0,73±0,16 2,19±0,16 2,4±1,3 4,84±1,37
14. nap 0,6±0,4 2,32±0,4 2,3±0,6 3,64±1,2
30. nap 1,17±0,22 2,53=1=0,22 2,5±0,9 3,58=1=0,98
90. nap 1,12±0,26 2,32±0,26 2,4±0,44 3,84±1,13

* = p <0.05
** = p <0.02
*** =p <0.01
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Nem volt értékelhető eltérés a vizelet kreatinin, Na és K ion értékek esetében. A 

GPT ürítés változatlan maradt.
Mérsékelt emelkedést tapasztaltunk a GOT (p <0.01) kiválasztásában, amely érték a 

7. napra normalizálódott. Az ALP szint a kiindulási érték ötszörösére nőtt (p <0,01), 

és magas maradt a 7. napig. Az LDH exkréció kiugróan magas értéket ért el, több 

mint 20-szorosra növekedett (p <0,01) 2 órával a kezelés után, magas maradt az 1. 

napon is, gyorsan csökkent a 7. napra (p<0,02), de csak a 14. napra normalizálódott 

(23. ábra)

GOT GPT ALP LDH

23. ábra: Vizelet GOT, GPT, ALP, LDH ürítés változása a vizelet kreatinin 
függvényében ESWL kezelés előtt és a kezelés után 90 napos időintervallumban

Kifejezett albumin és (3-2 mikroglobulin emelkedést észleltünk a vizeletben 2 órával 

a kezelés után (p <0,01). Az albuminürítés szignifikánsan magasabb volt az 1. napon 

is (p <0,01). A (3-2 mikroglobulin vizeletszintje ugyancsak magas volt az 1. napon
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(p <0,01). Mérsékelten emelkedett, de még szignifikáns értéket mértünk a 7. napon 

is (p <0,02). Az exkréció a 14. napra normalizálódott (24. ábra).

béta-2 mikroglobulin «-e~albumin

24. ábra: Albumin és {5-2 mikroglobulin ürítés a vizeletben ESWL kezelés előtt és a 

kezelés után 90 napos intervallumban

8.3. Megbeszélés

Az állatkísérletekben pontosan kimutatható az ESWL okozta tubulusepithel, 

érfal, sejtmembrán ruptúra, környezeti bevérzés, esetenként direkt cytotoxikus hatás. 

(3’53) A szöveti károsodás mértékét elsődlegesen az energia nagysága határozza meg, 

de az egyes sejtek és sejtalkotók érzékenysége eltérő. ^  A klinikai gyakorlatban 

mindez átmeneti tubuláris funkciózavar formájában nyilvánul meg, bár a maradandó 

elváltozás lehetősége sem zárható ki. Ezért a dezintegrációhoz szükséges legkisebb 

energiát szabad csak alkalmazni. Állatkísérletes anyagban az ESWL okozta 

glomeruláris és tubuláris funkciózavar bizonyított. Számos teória szól a károsító
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hatás mibenlétéről, de legfontosabb faktornak jelenleg a kavitációt tekintik. Williams 

és Zhong a kavitáció és jet direkt sejt- és érfal károsító hatását bizonyították.*81,83) A 

kavitáció csak folyadékközegben (víz, vizelet, epe) figyelhető meg. A direkt 

mechanikai károsodáson kívül a képződő szabad gyökök károsító hatása is jelentős 

lehet.(14)

Evan törpe disznókon igazolta, hogy az alkalmazott energia a kisebb vese 

arányosan nagyobb területét károsítja. (23) Elméletileg a gyermekek szervezetének 

magasabb víztartalma megnövelheti a lökéshullám penetrációját, a kavitáció 

mértékét, ezáltal a felnőttekénél súlyosabb, a vese nagyobb területét és a környező 

szerveket is érintő károsodás jöhet létre.

A kezelés után jelentkező makroszkópos haematuriát sokan a kezelés direkt 

mechanikus érkárosító hatása legkézenfekvőbb jelének tekintik/70̂ Kutyákban 

végzett kísérletek igazolták, hogy ESWL kezelés után akkor is jelentkezik 

haematuria, ha a vesében nem volt kő, tehát a vérvizelés nagy valószínűséggel a 

veseállományból és nem a fragmentumok okozta urothelsérülésből származik/82̂ A 

kezelés utáni makrohaematuria az első néhány vizelés után megszűnik. A tubuláris 

funkciózavart jelző fehéije és mikroglobulin ürítés, valamint a direkt sejt- és 

sejtalkotó károsodásra utaló emelkedett enzimürítések lényegesen hosszabb ideig 

észlelhetők.

A vizeletben észlelhető enzimürítés hátterében elméletileg többféle ok állhat. 

Egyes faktorok, mint gyógyszerhatás, gyulladások az egyéb laborparaméretek 

alapján kizárhatók voltak. Az enzimuriát nemcsak a vese, hanem a környező szervek 

sejtjeinek (pl. máj, izomszövet) sérülése is okozhatja. A készülék kis fókusza és a 

pontos UH vezérelt célzás mellett a máj érintettségének valószínűsége kicsi, továbbá 

nem észleltünk különbséget a jobb és bal oldali esetek között, ami szintén a máj 

eredet ellen szól.

A GOT citoplazmatikus enzim, amely a sejt sérülésekor szabadul fel. Ennek enyhe 

emelkedését észleltük. A GPT mitochondriális eredetű, anyagunkban értéke normál 

tartományon belül maradt. Az adatok korrelálnak a már idézett 

elektronmikroszkópos vizsgálatok eredményeivel, ahol a sejtmembrán ruptúrája és a 

citoplazma vakuolizációja volt kimutatható, míg a mitochondriumok épek 

maradtak/53̂
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Az ALP „brush border” (kefeszegély) enzim, emelkedése proximális tubulus 

diszfünkcióra utal. Két hétig detektálható volt az emelkedése, hasonlóan a (3-2 

mikroglobulinhoz.

Az LDH citoplazmatikus enzim, jelentős emelkedése direkt sejtkárosodásra utal, 

vesesejtekére és az izomszövetére egyaránt. Ismert, hogy a lökéshullám-energia 10- 

20%-a az izomszövetekben nyelődik el/35) A közvetlenül a kezelés után észlelt 

jelentős mértékű emelkedés összefüggésben állhat továbbá a haematuriával illetve 

haemolysissel is, mivel a vörösvértestek LDH tartalma magas. Utóbbi feltevés ellen 

szól, hogy még az 1. napon észlelt emelkedés is szignifikáns volt, noha a haematuria 

addigra minden esetben megszűnt és haemolysist sem észleltünk.

Az albumin és a (3-2 mikroglobulin ürítés emelkedését számos tanulmány 

említi az ESWL kezelés után/68) A magasabb vizelet albuminszint részben a 

haematuria következménye, a (3-2 mikroglobulin viszont ettől független, ezért 

karakterisztikusabb jellemző. A (3-2 mikroglobulin szabadon filtrálódik a 

glomerulusokban és csaknem teljesen visszaszívódik a proximális tubulusokban. 

Jelen esetben a (3-2 mikroglobulin emelkedése proximális tubulus permeábilitási, 

visszaszívódási zavarra utal. A hosszabb regenerációs idő azonban mechanikus 

károsodásra, nevezetesen membrán ruptúrára utal, mely mintegy két hét alatt 

gyógyul. Ez utóbbit támasztja alá a citoplazmatikus enzimek emelkedése, és 

kiválasztásuknak hasonló ütemű változása is/78)

A gyermekkori vesék érzékenyebb voltát igazolja, hogy a regenerációs idő 14 nap, 

szemben a felnőtt populációban megfigyelt 5-7 nappal/1,29,33)

A betegek 90 napon túli nyomonkövetése során az előzőekben vizsgált paraméterek 

továbbra is normál tartományban maradtak, maradandó elváltozást nem 

észleltünk/77̂ Hasonló adatokat találunk az irodalomban is. 5̂0,70̂

Vizsgálataim azt bizonyítják, hogy az ESWL kezelés hatására funkcionális 

károsodások következhetnek be a veseműködésben. Ezek megelőzésére a kezelési 

kritériumok és a vázolt stratégia (kis fókusz, UH vezérlés, folyamatos kontroll 

betartása, alacsony kezelő energia, lehető legkisebb ütésszám, tapasztalt kezelő) 

fontos. Az ismételt kezelések között a regenerációs időt figyelembe kell venni, azaz 

legalább két hét szünetet kell tartani a kezelések között.

Jelenlegi tapasztalataink alapján ESWL kezelést követően tartós
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vesekárosodás nem mutatható ki. A hosszú távú hatások lemérésére természetesen 

további részletesebb vizsgálatok szükségesek, és fel kell mérni felnőtt populációban 

már vizsgált protektív hatású gyógyszerek -  gyökfogók, membránstabilizáló 

anyagok -  alkalmazásának lehetőségét is/5'*
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9. ÖSSZEFOGLALÁS

1. Az ESWL kezelés effektív és minimál invazív terápiás lehetőség a felnőtt 

populációban. 1070 vesekő kezelési eredményeit elemezve a kőmentességet 

90,6 %-nak, az effektivitási quotienst (EQ) 69,6 %-nak találtam. A beavatkozást 

igénylő komplikációk aránya 5 % volt.

2. Bizonyítottam, hogy Ca-tartalmú kövek esetében a kezelés eredményessége a kő 

méretével fordítottan arányos, a komplikációk gyakorisága, az ismételt 

kezelések száma és a másodlagos beavatkozások szükségessége pedig egyenes 

arányban növekszik a kő méretével.

3. 20 mm-nél nagyobb Ca-tartalmú kövek esetében a primer ESWL kezelés nem 

ajánlott az alacsony eredményesség (57%) és EQ (24%), valamint a nem 

elhanyagolható szövődmény arány (33%) miatt.

4. A kombinált kezelés (ESWL + konvencionális kőoldás) tiszta és túlnyomóan 

húgysav összetételű kövek esetében is hatékony és még nagy méretű kövek (>20 

mm) kezelésére is alkalmas. A kőmentesség és az EQ kedvezőbb, a 

szövődmények száma alacsonyabb, mint a hasonló mérettartományba eső Ca- 

tartalmú kövek esetében. Az eredmények a kőoldó kezelés előnyös hatását 

bizonyítják.

5. 104 gyerek (4-16 év) kezelési adatai alapján bizonyítottam, hogy az ESWL 

kezelés hatékony és biztonságosan végezhető gyerekkorban is. A kőmentességi 

arány 91,5 %, az EQ 82,5 % volt. A másodlagos beavatkozást igénylő esetek 

aránya alacsony (3,1 %). 6

6. Összefoglaltam azokat a különbségeket, amelyeket a felnőttek és gyerekek 

kezelésénél az anatómiai és fiziológiai eltérésekből adódóan figyelembe kell 

venni. Ismertettem a gyermekkorban alkalmazandó, effektív, de kellően 

protektív kezelési stratégia szempontjait:
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a/ megfelelő ESWL készülék: optimálisan kis fókusznagyság, UH leképezés 

lehetősége

b/ megfelelő kivitelezés: helyes indikáció, UH monitorozás, optimálisan alacsony 

energia és ütésszám

e/ megfelelő személyi feltételek: tapasztalat, endoszkópos és műtéti háttér, 

gondozás.

7. Felhívtam a figyelmet a kőképződés hátterében álló okokra, mely gyermekkorú 

anyagomban 42,3 %-volt. Az esetek harmadában metabolikus eltérést, 

negyedében anatómiai okot találtunk, további 10 %-ban pedig infekciót vagy 

familiáris halmozódást. Felhívtam a figyelmet a profilaktikus kezelés 

jelentőségére. A kőrecidíva arány az alkalmazott megelőző kezelés ellenére is 

14 % volt.

8. Elsőként végeztem funkcionális vizsgálatokat gyermekekben ESWL kezelés 

után a rövid távú funkcionális károsodások felmérésére. A vizeletben mért 

enzimürítés értékek (GOT, GPT, ALP, LDH), valamint albumin és (3-2 

mikroglobulin szint változások elemzése alapján megállapítottam, hogy az 

ESWL kezelés funkcionális tubuláris károsodást okoz, valamint sejtszintű direkt 

fizikai károsodás is valószínűsíthető.

9. Megállapítottam, hogy az ESWL okozta károsodás átmeneti jellegű, mely 14 

nap alatt regenerálódik. így az ismételt kezelések között legalább 14 nap 

szünetet kell tartani. Vizsgálataim hosszú távú, tartós funkcionális károsodás 

fennállását nem valószínűsítik.

69



10. FÜGGELÉK

10.1. E SW L  kontraindikációi

Abszolút
• kezeletlen koagulopátia
• kezeletlen hipertónia
• akut uroinfekció
• kezeletlen krónikus uroinfekció
• veseelégtelenség
• húgyúti obstrukció, stenosis
• elégtelen uréter motilitás (pl. 

neurológiai okok, tartós fekvés 
stb.)

• terhesség

10.2. Kivizsgálás

Kötelező
• anamnézis (köves előzmény!) 

fizikális vizsgálat
• mellkas rtg, EKG
• gyógyszerek (véralvadásgátló, 

thrombocyta aggregáció gátlók!)
• labor: vesefunkció, vérkép, 

alvadási paraméterek
• vizeletüledék és 

baktériumtenyésztés
• hasi UH
• iv. urográfia

Relatív
• aneurysma (hasi aorta és a. renalis 

területén)
• szívritmuszavar, pacemaker
• pozícionális vesefejlődési 

rendellenesség
• veseparenchyma rendellenességei 

(pl. spongyavese, renális tubuláris 
acidózis)

• rekonstruktív műtét utáni állapot 
(vizeletdeviatio, pouch kövek 
stb.)

• kőméret (pl. korallkő)
• kőösszetétel (pl. cisztin)
• testméret, testalkat

Fakultatív
• retrográd pyelographia
• CT
• cisztoszkópia
• izotópvizsgálat (funkciófelmérés)
• 24 h vizeletgyűjtés
• kiegészítő belgyógyászati ill. 

aneszteziológiai vizsgálatok

70



10.3. Szövődmények

Korai
• peri-és intrarenális haematoma 
© környező szervek bevérzése

(gyermekkorban haemoptoe, 
gastrointestinális vérzés)

• tartós haematuria
• vesefájdalom, colica
• „Steinstrasse”, occlusio
• láz, uroszepszis 
© bőrjelenségek

Késői
• maradandó funkcionális 

vesekárosodás
• maradandó morfológiai 

vesekárosodás (vese 
növekedésének elmaradása, 
hegképződés, fibrózis, 
zsugorodás)

• szomatikus fejlődés elmaradása 
gyermekkorban

• hipertónia
• kőrecidíva (CIRF jelentősége)

10.4. Beavatkozás utáni ellátás

• Felnőttben: 2-3 1 folyadék felvétele naponta, gyermekkorban 20 kg alatt 100- 
150 ml /kg/nap, 20 kg fölött 50-100 ml/kg/nap

• fizikai aktivitás
• gyógyszeres kezelés: orális fájdalomcsillapítók (spasmolytikum, minor

analgetikum)
kőtávozást elősegítő gyógyszerek (Rowatinex) 
antibiotikum (orálisan 5 napig pozitív bakteriológiai 
lelet vagy eszközös beavatkozás esetén) 
hólyagspazmus oldása (pl. oxybutinin DJ sztent 
esetén)

• akut ellátás szükséges: per os csillapíthatatlan fájdalom, görcs
38 °C fölötti láz 
tartós haematuria
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10.5. Nyomonkövetés

1. kontroll: 2 héten belül
vizsgálatok: vizeletüledék, esetleg bakteriológia, natív rtg, UH

Kőmentes
• 1. évben: 3 havonta 

vizeletvizsgálat, 
UH, esetleg natív 
rtg,
vérnyomásmérés,
vesefunkció
(relatív)

• 2. évtől 6-12 
havonta

Nem kőmentes
• kontroll 4 hetente 

kőmentességig, 
vagy CÍRI

• továbbiakban 
kőmentes 
protokoll

Nem kőmentes + 
Steinstrasse és/vagy 
üregrendszeri 
tágulat:
• kontroll 2 hetente
• 4-6 hét után további 

terápiáról döntés 
(re ESWL, PCNL, 
URS)
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