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Abstract

Introduction & Objectives. The scope of this article is to review the technique of uroflow, the definitions of the ICS
(International Continence Society), the data that are a must in results presentation, and the artifacts that can
influence the results. Uroflowmetry is a noninvasive test to study the dynamics of urine flow. The parameters that
characterize the curve are the maximum flow, the average flow, the voided volume, the time of micturition, and the
pattern of the curve that can be continuous or interrupted.
Material & Method. Between 1997 and 2007, we have performed 7.786 uroflow measurements. Out of these, 5.489
measurements where done in male patients with lower urinary tract symptoms (LUTS).
Results. BOO suggestive of BPH (compressive obstruction) was seen in 27% of patients and BOO suggestive of
urethral stricture (constrictive obstruction) was seen in 6% of patients. For the patients with an interrupted or an
irregular curve (9% of the patients), pressure/flow studies where done to study detrusor contractility. 
Discussions & Conclusions. Uroflow curves are not clearly and without doubt linked to certain pathologies but,
from our experience, the plateau shape curve, with low Qmax, are strongly suggestive for urethral stricture, and
those with large variations in amplitude are reasonable suggestive of altered detrusor contractility. Especially the
interrupted curves are a real indication for pressure/flow studies. 
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eeIntroducere
Standardizarea tehnicilor øi a terminologiei studii-

lor urodinamice a fost realizatæ, începând cu 1973, de
Societatea Internaflionalæ de Continenflæ (ICS). 

Existæ trei niveluri de complexitate a studiilor urodi-
namice: uroflowmetria, probe urodinamice esenfliale
(cistometria de umplere, studii presiune-debit) øi probe
urodinamice complexe (profil uretral, videourodina-
micæ, studii ambulatorii, teste neurofiziologice) [1, 2]. 

Scopul acestui articol este de a trece în revistæ teh-
nica uroflowmetriei (debitmetriei),  termenii recoman-
dafli de Societatea Internaflionalæ de Continenflæ (ICS),
parametrii tehnici ce trebuie specificafli la prezentarea
rezultatelor, precum øi cele mai frecvente artefacte, ce
pot fi întîlnite în cursul efectuærii investigafliei. Al doilea
obiectiv al acestui articol este de a evalua, retrospectiv,
baza noastræ de date urodinamice øi de a aprecia, pe
baza acestei experienfle, valoarea debitmetriei în
practica clinicæ urologicæ.

Material øi metodæ
În perioada 1997-2007, am efectuat un numær de

7.786 de debitmetrii, din care 5.489 de debitmetrii la
bærbafli cu simptomatologie urinaræ joasæ. 

În primii doi ani, am folosit un aparat cu platou
rotativ, iar ulterior un aparat cu platou gravitational. 

Screeningul pacienflilor de sex masculin, cu simpto-
me ale aparatului urinar inferior (lower urinary tract
simptoms – LUTS), cuprinde debitmetrie øi determi-
narea ultrasonograficæ a rezidiului postmicflional. 

Pentru a obfline o debitmetrie utilæ pentru diagnos-
tic, pacientul trebuie sa urineze un volum mai mare de
150 ml. Sub aceasta valoare, debitul maxim poate fi
scæzut, ca urmare a volumului redus de urinæ eliminat,
færæ a se putea face aprecieri asupra existenflei obstruc-
fliei subvezicale. Pacienflii cu vezicæ hiperactivæ urinea-
zæ, în majoritatea cazurilor, volume sub 100 ml. Mulfli
au un debit cu Qmax bun chiar øi la aceste volume, dar,
la cei la care Qmax este sub 15 ml/s, debitmetria nu
este utilæ pentru orientarea diagnosticului. Aceøtia au
nevoie de studii urodinamice presiune/debit.

Rezultate
Obstrucflia a fost de tip compresiv (HBP) la 27% øi

de tip constrictiv (stricturæ uretralæ) la 6% din pacienfli.
La pacienflii cu o curbæ neregulatæ, oscilantæ (9%),

s–au efectuat, în continuare, studii urodinamice presiu-
ne-debit pentru a evalua contractilitatea detrusorului.

La 36% dintre pacienfli, debitmetria combinatæ cu
calendarul micflional a stabilit diagnosticul de sindrom
al vezicii hiperactive. 

Restul de 22% din pacienfli nu au prezentat modifi-
cæri patologice ale debitului.

Discuflii 
Uroflowmetria (debitmetria) este o metodæ neinva-

zivæ de studiere a dinamicii debitului urinar. Parametrii
care o caracterizeazæ sunt debitul maxim øi mediu,
volumul urinat, timpul micfliunii øi aspectul curbei ce
poate fi continuæ sau intermitentæ [1, 2] (Fig. 1). Astfel:
– Debitul (Flow Rate) reprezintæ volumul de lichid

expulzat pe secundæ øi este exprimat în ml/s
– Debitul maxim (Q max) este valoarea maximæ

mæsuratæ a debitului
– Volumul urinat (VU) este volumul total de urinæ

expulzat
– Timpul de evacuare (Flow Time)
– Debitul mediu (Average Flow Rate – Q ave)
– Timpul pânæ la atingerea debitului maxim.

Cînd curba este oscilantæ sau întreruptæ, aceiaøi
parametri øi aceeaøi terminologie sunt utilizate, doar cæ
timpul cît dureazæ  micfliunea nu este egal cu timpul de
evacuare (acesta din urmæ nu ia în considerare øi
timpul întreruperilor).

Fig.1.  Terminologia utilizatæ în descrierea curbei de uroflowmetrie

La prezentarea rezultatelor, este necesar sæ fie
menflionate condifliile în care s-a efectuat proba, condi-
flii ce pot determina variaflii, øi anume: condiflii externe
create pentru a obfline proba (intimitate, relaxare), po-
ziflia pacientului, felul în care a fost umplutæ vezica (na-
tural, cu diuretic sau prin cateter).

Tehnica efectuærii uroflowmetriei în condiflii stan-
dard impune  anumite condiflii [3]:
– pacientul sæ consume un litru de lichid în dimineafla
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ee respectivæ (poate fi, eventual, utilizatæ o tabletæ de
20 mg de Furosemid)

– efectuarea în momentul în care pacientul are o
senzaflie normalæ de a urina

– pacientul sæ fie singur în încæpere øi relaxat
– se vor efectua douæ probe, urmate, fiecare, de

determinarea reziduului.
Aspectul curbei obflinute este apoi evaluat, luînd în

considerare sexul, vârsta øi volumul urinat [4]. 
Numeroøi autori, von Garrelts (1958), Backman

(1965), Siroky (1979), Kadow (1985), Hayden (1990) au
elaborat nomograme utilizate în aprecierea aspectului
curbei øi în stabilirea diagnosticului [5].

Curbele obflinute pot fi clasificate în continue øi in-
termitente. În interpretarea lor, trebuie flinut seama de
faptul cæ dinamica fluxului urinar este datæ de rezulta-
tul dintre contracflia detrusorului øi/sau cea abdomina-
læ øi rezistenfla uretralæ [6].

Curbe continue:
Aspect normal:
– aspectul normal este cel de clopot
– Qmax este atins în prima treime a curbei (respectiv

5 secunde de la debut)
– aspectul curbei variazæ în funcflie de volumul urinat,

însæ faza iniflialæ øi cea finalæ sunt mereu similare la
acelaøi individ (Figura 2).

Fig. 2. Curbæ de uroflowmetrie de aspect normal

Detrusorul instabil:
– este o tulburare a funcfliei de stocare a vezicii
– tofli parametrii vor fi crescufli, deoarece contracflia

prematuræ a detrusorului deschide colul vezical
mai devreme,  ducînd la atingerea Qmax în timp
mai scurt;

– diagnosticul este stabilit de cistometria de umplere.

Obstrucflia subvezicalæ [7,8]:
– Qmax øi Qave sunt scæzute (la Qave > Qmax /2) 
– Qmax este atins rapid øi este urmat de o lungæ

pantæ lentæ, ce se poate încheia  prin dribling
terminal

– se pot deosebi douæ aspecte: compresiv (BPH) (Fig.
3), aspect descris mai sus, øi constrictiv (stricturæ
uretralæ) (Fig. 4), când aspectul este de platou, cu
diferenflæ micæ între Qave øi Qmax.

Fig. 3 Qmax atins rapid dar redus, sugestiv 
pentru obstrucflie subvezicalæ elasticæ

Fig. 4 Obstrucflie constrictivæ sugestivæ pentru stricturæ uretralæ

Detrusorul hipoton:
– Qmax are valoare micæ øi este atins tardiv, uneori în

a doua parte a curbei (Fig. 5).
– diagnosticul este stabilit prin studiul debit/presiune

Fig. 5 Qmax redus øi atins tardiv sugestiv 
pentru alterarea contractilitæflii detrusorului

Curbe întrerupte:
Traseu neregulat, datorat contracfliei abdominale 

Apare la pacienflii care, din necesitate sau obiønuin-
flæ, îøi folosesc muøchii abdominali øi diafragmatici pen-
tru a creøte debitul urinar. Curba este, în general,
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eeaproape continuæ, cu variaflii lente øi de amplitudine
redusæ (Fig. 6).

Pentru a stabili etiologia acestei disfuncflii, sunt
necesare studii de debit – presiune.

Fig.6. Traseu neregulat cu cresteri ale Qmax 
datorate contractiei abdominale

Traseu neregulat, secundar hiperactivitæflii uretrale
Contracflia involuntaræ a sfincterului distal poate

apærea la pacienflii neurologici, fiind cunoscutæ ca disi-
nergie vezicosfincterianæ, dar øi la pacienflii færæ antece-
dente neurologice, când este denumitæ micfliune dis-
funcflionalæ. Traseul este asemænætor celui obflinut prin
contracflie abdominalæ, însæ variafliile sunt mai ample øi
mai rapide.

Traseul neregulat datorat hipotoniei 
sau contracfliei fluctuante a detrusorului

Este observat la pacienflii cu afectare neurogenæ
sau miogenæ a detrusorului. Contracflia detrusorului nu
produce o presiune constantæ øi susflinutæ, ci una fluc-
tuantæ. Frecvent se obfline o curbæ întreruptæ (Fig. 7).

Fig.7. Curbæ discontinuæ sugestivæ pentru micfliune 
cu efort abdominal; aspectul aduce în discuflie posibila 

alterare a contractilitæflii detrusorului

Artefacte ale uroflowmetriei [3, 9] 
Pot fi determinate de variaflii ale tehnicii de efectua-

re sau ale tehnicii de interpretare. 
În tehnica de efectuare pot apærea alteræri ale

datelor, datorate tendinflei unor pacienfli de a balansa
jetul urinar în timpul micfliunii, apærînd astfel un fals
Qmax. De asemenea, un fals Qmax, de aceastæ datæ
redus ca valoare, poate apærea în cazuri de vezicæ prea
plinæ, cînd forfla de contracflie a detrusorului destins
este scæzutæ temporar. 

Interpretarea datelor poate fi alteratæ atunci cînd se
fline seama doar de Qmax, care poate fi, deseori, rezul-
tatul unei contracflii abdominale, cît øi atunci cînd se
comparæ curbe de debitmetrie la acelaøi pacient, færæ a
se fline seama de volumul urinat.

Aparaturæ [10]
Uroflowmetrele actuale folosesc principii tehnice

diverse pentru a determina debitul urinar. Trei tipuri
sunt cele mai uzitate:
1. Mæsurarea în dinamicæ a greutæflii urinei: aparatul

mæsoaræ greutatea urinei ce se acumuleazæ într-un
recipient, calculând automat volumul øi o raportea-
zæ la unitatea de timp.

2. Metoda discului rotativ: aparatul mæsoaræ variaflia
de putere necesaræ pentru a menfline în rotaflie, la vi-
tezæ constantæ, un disc care se opune jetului urinar.

3. Metoda capacitanflei (dipstick): un condensator
este plasat vertical, în vasul ce colecteazæ urina. Pe
mæsuræ ce vasul se umple, urina (mediu bun condu-
cætor de electricitate) scade capacitatea electricæ a
condensatorului, aceastæ variaflie fiind mæsuratæ de
aparat si transformatæ automat în volum urinat pe
secundæ.
Dacæ tipul 1 are o acuratefle de înregistrare crescu-

tæ, are dezavantajul cæ este sensibil la vibraflii. Tipul 2
are de asemenea o acuratefle bunæ, nu este sensibil la
vibraflii, dar înregistrarea este dependentæ de impactul
corect al jetului urinar. Tipul 3 este cel mai ieftin, nu are
pærfli în miøcare, dar are acuratefle mai scæzutæ.

Curbele rezultate sunt, în general, înregistrate pe
hârtie, automat de fiecare aparat. Oricare ar fi principiul
de mæsurare pe care se bazeazæ aparatul, acesta este
considerat performant dacæ are marja de eroare mai
micæ de 5% øi dacæ are capacitatea de a evalua debite
între 0 øi 50 ml/s. Viteza de înregistrare optimæ a hârtiei
este de 0,25 cm/s.

Concluzii
Suspiciunea de obstrucflie subvezicalæ este cel mai

frecvent motiv pentru a realiza evaluarea uroflowme-
tricæ la bærbafli [11, 12]. Debitmetria, folositæ în depista-
rea pacienflilor cu obstrucflie subvezicalæ, nu este o in-
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este general acceptat cæ, la o valoare a debitului maxim
(Qmax) sub 10 ml/s, existæ 90% øanse ca pacientul sæ
aibæ obstrucflie subvezicalæ [4, 13, 14]. La o valoare a
Qmax între 10 øi 15 ml/s, øansa existenflei obstrucfliei
subvezicale scade sub 71 %.

Curbele de debitmetrie nu sunt patognomonice
unei patologii, însæ, din experienfla noastræ, cele plate,
cu debit mic, sunt foarte sugestive pentru stricturæ ure-
tralæ, iar cele cu oscilaflii ample sugereazæ, destul de
fiabil, alterarea contractilitæflii detrusorului. Mai ales
curbele discontinue, oscilante, trebuie sæ îndemne la
efectuarea de probe urodinamice complexe pentru un
diagnostic de certitudine.
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Rezumat

Introducere øi Obiective. Scopul acestui articol este de a trece în revistæ tehnica uroflowmetriei (debitmetriei),
termenii recomandafli de Societatea Internaflionalæ de Continenflæ (ICS), parametrii ce trebuie specificafli la
prezentarea rezultatelor, precum øi cele mai frecvente artefacte ce pot fi întîlnite în cursul efectuærii investigafliei.
Uroflowmetria (debitmetria) este o metodæ neinvazivæ de studiere a dinamicii debitului urinar. Parametrii care o
caracterizeazæ sunt debitul maxim øi mediu, volumul urinat, timpul micfliunii øi aspectul curbei,, ce poate fi continuæ
sau intermitentæ.
Material øi Metodæ. În perioada 1997-2007 am efectuat un numær de 7786 de debitmetrii, din care 5489 de
debitmetrii la bærbafli cu simptomatologie urinaræ joasæ. Screeningul pacienflilor de sex masculin cu simptome ale
aparatului urinar inferior (lower urinary tract simptoms – LUTS) cuprinde debitmetrie si determinarea
ultrasonograficæ a rezidiului postmicflional. 
Rezultate. Obstrucflia a fost de tip compresiv (HBP) la 27% din pacienfli øi de tip constrictiv (stricturæ uretralæ) la 6%.
La pacienflii cu o curbæ neregulatæ, oscilantæ (9%), s-au efectuat în continuare studii urodinamice presiune-debit,
pentru a evalua contractilitatea detrusorului. 
Discuflii øi concluzii. Curbele de debitmetrie nu sunt patognomonice unei patologii, însæ, din experienfla noastræ,
cele plate, cu debit mic, sunt foarte sugestive pentru stricturæ uretralæ, iar cele cu oscilaflii ample sugereazæ, destul de
fiabil, alterarea contractilitæflii detrusorului. Mai ales curbele discontinue, oscilante, trebuie sæ îndemne la efectuarea
de probe urodinamice complexe pentru un diagnostic de certitudine.
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