
קובי סתיו, זיסמןאמנון , לסקאביגל 

(קמפוס אסף הרופא)מרכז רפואי שמיר , המחלקה האורולוגית

אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"ס לרפואה ע"מסונפת לבי

האם ניתן לנבא חסימה במוצא כיס השתן או פגיעה  

י בדיקת  "עהדטרוזורביכולת ההתכווצות של 

פולשנית במטופלים עם שאריות שתן  אורופלאומטריה

?גדולות



אינה יכולה להבדיל בין חסימה במוצא כיס השתן  אורופלומטריה
(BOO ) הדטרוזורולבין פגיעה ביכולת התכווצות(DU)

הקדמה



בעת  בקטטרעל פי קצב הזרימה BOO /DUהאם ניתן לנבא 

הריקון הראשוני של שארית כיס השתן

מטרה



Free flow & PVR with 
bladder scan

Recruitment & 
Informed consent

PVR>120ml

Catheterization and 
Uroflowmetry of the PVR Volume

(invasive uroflowmetry)

Multichannel 
Urodymanics





לבין קבוצת  BOOבוצעה השוואה בין קבוצת המטופלים עם 

PFS-י הממצאים ב"עפDUהמטופלים עם 

:חסימה

BOOI–גברים 

Pdet@Qmax≥ 25cmH2O–נשים 

Qmax<12ml/sec             



לאורודינמיקהאינדיקציות 

p-value
DU 

(n=19)

BOO 

(n=19)

All 

(n=38)
Indications

0.0036 (32)15 (80)21 (55)Storage symptoms (%)

0.256 (32)3 (16)9 (24)Incontinence (%)

113 (68)13 (68)26 (68)Voiding symptoms (%)



לאורודינמיקהאינדיקציות 
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p-value
DU

(n=19)

BOO 

(n=19)
Parameters

0.0004

Gender

4 (21)15 (79)No. Male (%)

15 (79)4 (21)No. Female (%)

0.3459±18.565±14.9Mean Age (±SD)

0.9228±4.827±4.5BMI (±SD)

Female (4,15):

0.8312 (80)3 (75)Menopause:

0.572.5±1.42±1.4No. of birth (±SD)

Female operations (n=4,15):

0.254 (27)0Hysterectomy (%)

0.442 (13)0TVT (%)

0.333 (20)0Incontinence (%)

0.333 (20)0c-section (%)

Female physical exam 

(n=4,15):

0.833 (20)1 (25)Atrophic vagina (%)

0.112 (13)2 (50)Cystocele (%)

Male  (n=15,4):

0.351 (25)11 (73)BPH

0.3737±12.650±23.5Prostate size - US (±SD)

תוצאות



תוצאות

p-value
DU 

(n=19)
BOO 

(n=19)

Free flow

0.1413±8.49.5±6.0Max flow

0.417±3.26±3.7Average flow

0.1523±11.434±25.2Flow time

0.8617±31.915±27.2Time to max

0.81163±115174±136Voiding vol

Urodynamics 

0.44217±105258±2091st desire

0.79360±251340±219Normal desire

0.4466±263400±218Strong desire

0.16572±284451±229Urgency

0.42626±343538±322MCC

0.3118(95%)19(100%)Normal compliance

0.094(21)9(47)DO



תוצאות

p-value
DU 

(n=19)

BOO 

(n=19)

Invasive uroflow

parameters

0.0057±2.25±1.6Qmax

0.0024±0.93±0.8Qavg

0.014.1 (1.7-5.5)1.1 (0.5-3.9)Flow @ 2 sec

0.1274±41.696±42.1Voiding time 

0.2366±43.086±42.1Flow time

0.0716±19.832±31.8Time to Qmax

0.59262±150289±157Voided Vol. 

0.270.8 (0.2-2.5)0.2 (0-1.2)Acceleration



זרימת השתן המתקבלת מניקוז שארית השתן חזקה יותר  •
DU-בקבוצת ה

יתכן ועובדה זו מצביעה על לחצי אגירה גבוהים יותר  •

בקבוצה זו  

מסקנות


