
بیمارستان شهید هاشمی نژاد–کارگاه ارولىژی 

ارولىژی اطفال



(UPJO)اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ 



هفِْم ّ علل ایجاد اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

ثیًبؿی يبػؿفاػی صبصم تُگی يضم اتصبل صبنت ثّ نگُچّ کهیّ  يی ثبىؼ ٔ ثّ 
.ػَجبل تغهیّ َبيُبمت کهیّ ثب ْیؼؿَٔفـٔف ػؿ کهیّ تظبْـ يیکُؼ 

.ػهت اؿحی ييغصی َؼاؿػ ٔنی گبْی ػؿ چُؼ ػعٕ یک عبَٕاػِ ػیؼِ يیيٕػ 

.کٕػک ثب اَنؼاػ يضم اتصبل صبنت ثّ يخبَّ يتٕنؼ يیيٕػ  1تٕنؼ  1500اف ْـ 

ػؿ َٕفاػاٌ پنـ ىبیغ تـ يیجبىؼ 

يیتٕاَؼ اَنؼاػ % 40-10اَنؼاػ ػؿ صبنت مًت چپ ىبیغ تـ يیجبىؼ ايب " يؼًٕال
ػٔؼـفّ ثبىؼ 

:   علل اًظذاد 

تٕػِ ْبی پيت صفبلی ،اعتالل ػًهی يٕظؼی ػؿ يضم اتصبل )يبػؿفاػی  -1
(،ػـٔق َبثّ رب ،پیچ عٕؿػگی صبنت 

چنجُؼگی ثؼؼ اف ػًم ،پیچ عٕؿػگی حبَٕیّ ثّ ػَجبل ؿیفالکل اػؿاؿی )اکتنبثی -2
(، مُگ ْبی کهیٕی ،تٕيٕؿْب 



جٌیي شٌاسی در اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

ػؿ يؽبنؼبت  رُیٍ ىُبمی َيبٌ ػاػِ ىؼِ کّ  يزـای صبنجی ػؿ لنًت يیبَی 

ينؼٔػ ٔ تٕپـيیجبىؼ ٔ ثب ؿىؼ رُیٍ ػؿ ػٔرٓت ثبال ٔ پبییٍ ثبف يیيٕػ 

َٕاصی اتصبل صبنت ثّ يخبَّ ٔ نگُچّ ػیـتـ اف مبیـ َمبغ ػاؿای نٕيٍ .

.يیيَٕؼ 

ثـایٍ امبك اکخـیت مگًبٌ ْبی ْیپٕپالمتیک یب اػیُبيیک صبنت ػؿ ایٍ 

.  يُبؼك لـاؿ ػاؿَؼ 



:عالئن اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

ػالئى اَنؼاػ ثنیبؿ يتُٕع امت اف ػؿػ َبگٓبَی ىؼیؼ تب ثؼٌٔ ػاليت کّ 

تصبػفی کيف يیيٕػ يتغیـ امت

ػؿػ کٕنیکی يُتيـ اف پٓهٕ ثّ کيبنّ ؿاٌ:  اًظذاد حاد یک طزفَ  -

لؽغ ىؼٌ اػؿاؿ ثّ صٕؿت َبگٓبَی:  اًظذاد حاد دّ طزفَ   -

ثؼٌٔ ػاليت: اًظذاد هشهي یک طزفَ  -

گبْی ػؿػ ىؼیؼ ػؿ يٕالغ  –گبْی ػالئى أؿيی : اًظذاد هشهي دّطزفَ  -

تغهیّ اػؿاؿ ثّ ًْـاِ فٕاصم ثؼٌٔ ػاليت ٔػؿ َٓبیت تکـؿ اػؿاؿ  

اعتالالت –ػالئى ػؿ َٕفاػاٌ ٔ کٕػکبٌ ثّ صٕؿت نًل تٕػِ ىکًی 

ػفَٕت ٔ مُگ کهیّ –ًْبچٕؿی –اعتالل ػؿ ؿىؼ کٕػک –گٕاؿىی 

.ػیؼِ يیيٕػ کّ ىبیؼتـیٍ ػاليت ػؿػ ٔ امتفـاؽ يیجبىؼ



رّش ُای تشخیص  اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

نًل تٕػِ ىکًی ثّ ػَجبل اَنؼاػ ؼٕالَی ٔ تزًغ اػؿاؿ ػؿ  : هعایٌَ تالیٌی 

کهیّ  

اػو ؿیّ ٔ اصتمبٌ لهجی,ػالئى افقایو صزى ػاعم ػـٔلی يخم فيبؿ عٌٕ ثبال

افقایو أؿِ ٔ کـاتیٍ ػؿ آفيبیو عٌٕ 

ػفغ پـٔتئیٍ ٔ کنت ػؿ اػؿاؿ  , کـینتبنٕؿی 



رّش ُای تشخیص  اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

VCUG -(َتؼخیص افتزاقی ریفالکض اس اًظذاد حالة تَ کلی

ػؿ مُیٍ َٕفاػی ٔ ىیـ عٕاؿی تب صؼی تٓبرًی يیجبىؼ 

يٕاؿػ ثیًبؿ ػچبؿ مٕفه اػؿاؿ ،ًْبچٕؿی ، ىت اػؿاؿی حبَٕیّ يیيٕػ % 35ػؿ 

:ثُبثـایٍ ثٓتـ امت اَزبو ایٍ تنت يضؼٔػ ثّ يٕاؿػ فیـ ثبىؼ 

(افتـاق ثب ؿیفالکل ) ػیالتّ ثٕػٌ صبنت ػینتبل 

تغیـ يیقاٌ ْیؼؿَٔفـٔف ثب تغهیّ يخبَّ 

اَنؼاػ ػٔؼـفّ 

ػؿ مَٕٕ ثؼؼ اف تٕنؼ ْیؼؿَٔفـٔف ىؼیؼ رُیُی ثـؼـف ىؼِ ثبىؼ 

DTPA - اطکي

چُبَچّ ػؿ ػکل يخبَّ ثـگيت اؿػاؿی ػیؼِ َيٕػ ایٍ امکٍ ػؿعٕامت يیيٕػ کّ ػؿ آٌ  
( ثؼؼ اف تٕنؼ  6Wصؼالم ) تبعیـ ػؿ تغهیّ يبػِ ظبْـ يیيٕػ 

DMSA - اطکي

% 5ػؿ افت ػًهکـػ کهیّ ثیو اف . ػًهکـػ افتـالی کهیّ ػؿ ایٍ امکٍ ييغص يیيٕػ 
َنجت ثّ يؽبنؼّ لجهی تٕصیّ ثّ رـاصی يیيٕػ 



رّش ُای تشخیص  اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

ػؿ مَٕٕگـافی  (هاُگی جٌیي 7تؼخیص اًظذاد در ) طًْْگزافی داپلز ،

:يٕاؿػ فیـ ييبْؼِ يیيٕػ 

 ّيضم ، مبیق ٔ ىکم کهی

 عهفی نگُچّ –لؽـ لؼايی

  ّظغبيت ٔ اىکبل ػؿ َنذ کهی

 یک یب ػٔؼـفّ ثٕػٌ اَنؼاػ

  لؽـ صبنت

  ثـ امبك مَٕٕگـافی پـی َبتبل ،ْیؼؿَٔفـٔف لبثم تٕرّ ثّ صٕؿت لؽـ

ْفتگی تؼـیف يیيٕػ  24يیهی يتـ ثؼؼ اف  10لؼايی عهفی نگُچّ ثیو اف

    .





درهاى  اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

ْؼف اف ػؿيبٌ صفظ یب اصالس ػًهکـػ کهیّ ٔ ثـؼـف ًَٕػٌ اَنؼاػ ٔ ػالئى 
.ثیًبؿی يیجبىؼ 

:رّع ُای جزاحی 

 1-پیهٕپالمتی الپبؿامکٕپی)ثنتّ(    

يیجبىؼ 2003ربیگقیٍ امتبَؼاؿػ رـاصی ثبف ػؿ کٕػکبٌ ٔ ثقؿگنبالٌ اف مبل 

ؼٕل ػٔؿِ ػؿيبٌ کٕتبِ امت ٔ ثـه رـاصی َیق صؾف يیيٕػ 

ػؿ صعٕؿرـاصی الپبؿامکٕپی ايکبٌ  عـٔد  مُگ ْبی کهیٕی ػؿ پيت يضم 
اَنؼاػ ٔ تـيیى  ػـٔق َبثّ رب َیق ٔرٕػ ػاؿػ

 

 2-پیهٕپالمتی ثبف 

.اَتغبة ؿٔه رـاصی ثبف ػؿ کٕػکبٌ ىبیؼتـ يیجبىؼ 

ػؿ ْـػٔ ؿٔه رـاصی يضم اَنؼاػ ػؿ صبنت کبت ىؼِ ٔ يزؼػ صبنت ثّ نگُچّ 
اَبمتبيٕف يیيٕػ ، کبتتـ ػثم ری ػؿ يضم تـيیى ػاعم صبنت لـاؿ ػاػِ ىؼِ تب اف 

.ایزبػ اَنؼاػ ْبی حبَٕیّ پیيگیـی کُؼ 



درهاى  اًسذاد هحل اتصال حالب بَ لگٌچَ

 ػؿ صٕؿتیکّ اَنؼاػ عفیف ثبىؼ َیبف ثّ رـاصی ثبف ًَی ثبىؼ

ثیًبؿ ثؽٕؿ يُظى اف َظـ ػالیى پبیو يیيٕػ

گؾاىتٍ مَٕؼDJ ْفتّ رٓت اتنبع يضم تُگی 8ثّ يؼت



اًذیکاسیْى ُای عول جراحی 

ثیًبؿی ػاليتؼاؿ• 

ثّ ٔیژِ فيبَی % 35-40ثیًبؿی ثؼٌٔ ػاليت ٔنی ػًهکـػ کهیّ يجتال کًتـ اف • 
يیهیًتـ ثبىؼ 30کّ ، لؽـ نگُچّ ثیو اف 

يیهیًتـ  50لؽـ نگُچّ ثیو اف • 

کبْو ػؿػًهکـػ کهیّ يجتال َنجت ثّ يؽبنؼّ لجهی % 5ثیو اف• 

يیهیًتـػؿ يٕاؿػ ػٔ ؼـفّ یب کهیّ يُفـػ 30لؽـ نگُچّ ثیو اف • 

افقایو تزًغ اػؿاؿ ػؿ کهیّ ْب • 

ػفَٕت اػؿاؿی يکـؿ • 

ٔرٕػ عٌٕ ػؿ اػؿاؿ • 

فيبؿ عٌٕ حبَٕیّ• 

ػؿ صٕؿتیکّ اَنؼاػ عفیف ثبىؼ َیبف ثّ رـاصی ثبف ًَی ثبىؼٔ ثیًبؿ ثؽٕؿ يُظى 
 8اف َظـ ػالیى پبیو يیيٕػ ٔ رٓت اتنبع يضم تُگی مُؼ ػثم ری ثّ يؼت 

ْفتّ ػاعم صبنت کٕػک لـاؿ يیگیـػ 





( :باز ّ بستَ )عْارض ًاشی از جراحی  پیلْپالستی

:عْارض کْتاٍ هذت 

عَٕـیقی ثّ ػهت آمیت ثّ ثبفت کهیّ کّ عٕػ ثّ عٕػ لؽغ يیيٕػ

ػفَٕت کّ يًکٍ امت َبىی اف ػفَٕت اػؿاؿ لجم اف ػًم ثبىؼ

ربثّ رب ىؼٌ ػؿٌ ٔ امتُت ْب 

فینتٕل اػؿاؿی ٔ تزًغ اػؿاؿ ػؿ يضم ػًم

:عْارض تلٌذ هذت 

(فینتٕل –ػفَٕت –اىکبل ػؿ رـاصی )ػؼو يٕفمیت ػؿ اصالس ثیًبؿی 



هراقبت بعذ از جراحی

 نٕنّ ػثم –ػؿٌ ًْٕٔگ –فٕنی ) يـالجت ٔرهٕگیـی  اف عـٔد ػؿٌ ْب

، مُؼ فٕنی ٔ ػؿٌ ًْٕٔگ لجم اف تـعیص تٕمػ پقىک  عبؿد  ( ری 

ْفتّ ػاعم صبنت ثبلی يیًبَؼ ٔ مپل ثّ   6يیيٕػ ٔنٕنّ ػثم ری ثّ يؼت 

.صٕؿت رـاصی مـپبیی عبؿد يیگـػػ 

 ٌکُتـل يیقاٌ ػفغ اػؿاؿ ٔ تـىضبت ػؿ

 کُتـل ٔظؼیت لـاؿ گیـیdjػؿ يضم عٕػ

  کُتـل ػؿػ ثیًبؿ

 کُتـل يمبػیـمـيی(cr-Bun-K-Na,CBC)

 اؿائّ آيٕفه ْبی ثؼؼ اف ػًم رـاصی



هراقبت از کْدک در هٌسل 

ْفتّ ثؼؼ اف رـاصی ثبیؼ ػؿ يضم اَنؼاػ  6يؼًٕال ػثم ری تب )يـالجت اف نٕنّ ػثم ری  -1
(ثبلی ثًبَؼ 

اف ْـگَّٕ فؼبنیت مُگیٍ يخم پـه ٔ فيیٍ عٕؿػٌ کٕػک ٔیب ْم ػاػِ ىؼٌ کٕػک  -2
( رٓت پیيگیـی اف عـٔد َبگٓبَی ػثم ری ) ارتُبة ىٕػ 

ُْگبو تغهیّ اػؿاؿ ثّ ػهت ػاىتٍ ػثم " ٔرٕػ عٌٕ کى ػؿ اػؿاؿ ٔ ػؿػ پٓهٕ عصٕصب -3
ری ؼجیؼی امت 

ؿٔف پل اف تـعیص  3کٕػک يیتٕاَؼ )َضِٕ تؼٕض پبَنًبٌ ٔ امتضًبو ػؿ يُقل  -4
(امتًبو کُؼ ٔپل اف آٌ َیبف ثّ ػاىتٍ پبَنًبٌ َؼاؿػ 

يبِ ثؼؼ  3)فيبٌ ٔ َضِٕ اؿفیبثی ْبی ثؼؼ اف ػًم رـاصی ٔ ٔیقیت پقىک  -5
(VCUGمَٕٕگـافی یب 

تبکیؼ ثـ يصـف يبیؼبت ٔ ؿژیى غؾایی پـ فیجـ -6

َضِٕ  يصـف ػاؿٔ ْب ٔ ػٕاؿض اصتًبنی ٔ ػالیم يصـف ػاؿٔ   -7

–ًْبچٕؿی –تت –ػؿػ )يٕاؿػ ٔ ػالئًی کّ َیبف ثّ يـارؼّ أؿژاَنی ػاؿػ يخم  -8
....( عبؿد ىؼٌ فٔػ ُْگبو  ػثم ری ٔ -مٕفه ٔ تکـؿىؼیؼ اػؿاؿ



کیس ریپْرت 

 َهاَُ  11پظز تچ :

 کًجٕػ ٔفٌ ٔ اعتالل ػؿ ٔفٌ گیـی  –نًل تٕػِ ىکًی : ػالئى ثبنیُی

 تنت تيغیصی :

Sono:  افقایو لؽـ نگُچّ ٔ ْیؼؿَٔفـٔف

DMSA: ٍيبْگی اَزبو ىؼِ ػؿ يمبینّ  8يبْگی ٔ  3ثؼؼ اف تٕنؼ ػؿ م

کبْو ػًهکـػ کهیّ ييبْؼِ ىؼِ 

Ap ّ65مبَت ٔ ػًهکـػ نگیّ صؼٔػ  38نگُچ  %

 ػؿ تيغیص افتـالی ؿیفالکل ؿػ ىؼِ امت

 پیهٕپالمتی ثبف  : الؼاو رـاصی



(ریفالکس ادراری )برگشت ادرار از هثاًَ بَ حالب 



هفِْم ریفالکس ادراری 

صیٍ پـ  ثـگيت غیـ ؼجیؼی اػؿاؿ اف يخبَّ ثّ مًت صبنت ْب ػؿ

ىؼٌ يخبَّ ٔیب ػؿ صبنت ؽعیـِ مبفی اػؿاؿ

 ػؿ افـاػ َـيبل صبنت ثّ صٕؿت يبیم ٔاؿػ يخبَّ ىؼِ ٔ ينبفتی ؿا

ثؼالِٔ اتصبالت (.5:1)ثّ ىکم يبیم ػؿ فیـ يغبغ يخبَّ ؼی يیکُؼ 

کّ .ػؿ پيت صبنت َمو تکیّ گبْی ػاؿَؼ ( ػعهّ تـیگٌٕ )ػعالَی

تـکیت ایٍ ػٕايم يٕرت پیؼایو احـ ػؿیچّ يبَُؼ ىؼِ ٔ مٕؿاط 

هکاًیظن ظذ ریفالکض = صبنت ؿا ػؿ ىـایػ ػفغ یب ؽعیـِ اػؿاؿ يیجُؼػ 

 ػفَٕت ٔ ػؿ َبؿمب ثٕػٌ ایٍ يکبَینى ػؿیچّ ائی ىبَل ثـٔف

ثبال يیـٔػ  پیهَٕفـیت

 Affects 1in 100 children

 Female> male







علل ایجاد ریفالکس ادراری 

:ریفالکض هیتْاًذ علل اّلیَ ّ ثاًْیَ داػتَ تاػذ 

( :هادرسادی)علل اّلیَ -1

ًقص اطاطی در هکاًیظن ظذ ریفالکض

( ظعف ععلَ تزیگْى –ًاٌُجاری ُای حالة )

:علل ثاًْیَ  -2

درُن ػکظتي ایي هکاًیظن  

(التِاب هثاًَ –هثاًَ ًْرّژًیک –تٌگی هجزا )







رّش ُای تشخیص ریفالکس ادراری 

 تاریخچَ پشػکی :

 مٕاثمی اف پیهَٕفـیت

 ٌييکم ػؿ اػؿاؿ کـػ

  کبْو ٔفٌ یب تٕلف ػؿ ٔفَگیـی

  مٕاثمی اف اثتال ػؿ عٕاْـ یب ثـاػؿْب

 يؼبیُّ فیقیکی:

 تنت ْبی آفيبیيگبْی

  َّنًل کهیّ ٔ يخب



رّش ُای تشخیص ریفالکس ادراری 

طیظتْگزام :

ثٓتـیٍ ٔ اصهیتـیٍ ؿٔه تيغیص

 کيت اػؿاؿی ثبیؼ يُفی ثبىؼ

 ػؿرّ ثُؼی ؿیفالکل اػؿاؿی ؿا ييغص يیکُؼ



رّش ُای تشخیص ریفالکس ادراری 

 طًْْگزافی:

 ػؿػمتـك ،اؿفاٌ ٔ غیـتٓبرًی

 امکبؿْب ،ػـٔق،مبیقکهیّ،پیهَٕفـیت

ٔ ْیؼؿَٔفـٔف ؿا َيبٌ يیؼْؼ 

َاطکي کلی:

 ثـؿمی امکبؿْب

 فبنٕآپ پل اف رـاصی

 يبَیُٕؿ کـػٌ ثیًبؿ



درجَ بٌذی شذت ریفالکس ادراری 

 تز اطاص گزافیVCUG:

ّؿیفالکل ثّ ػاعم صبنت غیـ يتنغ-1ػؿر

 ّؿیفالکل ثّ ػاعم نگُچّ ٔ کبنیل ثؼٌٔ اتنبع-2ػؿر

 ّنگُچّ ٔ کبنیل,ؿیفالکل ثًٓـاِ اتنبع عفیف تب يتٕمػ صبنت -3ػؿر

 ّنگُچّ ٔ کبنیل,ؿیفالکیل ثًٓـاِ پیچ عٕؿػگی صبنت -4ػؿر

 ّؿیفالکل ثًٓـاِ پیچ عٕؿػگی صبنت ٔ اتنبع ىؼیؼ نگُچّ ٔ  -5ػؿر

کبنیل ْب

 تزاطاص اطکي:

3 يتٕمػ ٔ ىؼیؼ تمنیى ثُؼی يیيٕػ, ػؿرّ عفیف





عالئن بالیٌی ریفالکس ادراری 

 طال  2سیز:  طال 2تاالی:

تت

ثٕی تُؼ اػؿاؿ

ظؼف ٔ ثیضبنی

کى اىتٓبیی

 ٌکًجٕػ ٔف

 ػؿػ پٓهْٕب

 امٓبل

امتفـاؽ

تکـؿ اػؿاؿ

مٕفه اػؿاؿ



عْارض ریفالکس ادراری 

 ّامکبؿ کهی( >1years       grads4-5)

پیهَٕفـیت

 َّبؿمبیی کهی

 ٌٕافقایو فيبؿ ع



درمان ریفالکس ادراری 

Self care:
َٕىیؼٌ يمؼاؿ فیبػ آة

 ارتُبة اف پٕىیؼٌ نجبك فیـ َبیهَٕی

 ؿػبیت ثٓؼاىت

  تغهیّ ثّ يٕلغ يخبَّ ٔ ارتُبة اف َگّ ػاىتٍ اػؿاؿػؿ يخبَّ  ؼٕالَی يؼت

ارتُبة اف تغهیّ يخبَّ ثب ىتبة

  ارتُبة اف ػاىتٍ یجٕمت

Medical therapies:
 ٍػؿيبٌ ؿیفالکل ثب ػؿرّ پبیی

 يصـف ؿٔفاَّ آَتی ثیتیک ثّ صٕؿت ؼٕالَی يؼت

ٔاَزبو کيت اػؿاؿ يبْیبَّ ػؿ فيبٌ يصـف ػاؿ

Amoxicilin (6w)

Cotrimoxazol (up to 6w)

Cephalexin- Nalidicic acid



درهاى ریفالکس ادراری 

 اًذیکاطیْى ُای جزاحی:

 ػؼو پبمظ ثّ ػؿيبٌ ػاؿٔیی

  ّایزبػ امکبؿْبی رؼیؼ ػؿ کهی

  ػفَٕت ْبی اػؿاؿی يکـؿ

  فمؼاٌ ؿىؼ کهیّ ْب

 5-4ؿیفالکل ثب گـیؼ

 رّع ُای جزاحی:

 (ثنتّ)آَؼٔمکپیک

آَتی ؿیفالکل ثبف



جراحی آًذّسکپیک ریفالکس ادراری 

 تشریق یک هادٍ حجین طاسگار  در سیز
تخغ تیي قطثی هجزای ادرار در تًْل 

سیز هْسایی

 هشایا:
 امکبؿ ثـه رـاصی َؼاؿػ

 ػؿيبٌ يجتُی ثـOPD

 ػٕاؿض کًتـ ػاؿػ

يؼت البيت کٕػک ػؿ ثیًبؿمتبٌ کًتـ امت

 هعایة:
 ُّپـ ْقی

 (٪85)يیقاٌ يٕفمیت پبییٍ تـ









جراحی آًذّسکپیک ریفالکس ادراری 

قثل  –اطکي هثاًَ در ریفالکض ػذیذ 

تشریق
اطکي هثاًَ تعذ اس تشریق



جراحی آًذّسکپیک ریفالکس ادراری 

VCUG ULTERASUND



جراحی باز آًتی ریفالکس 

 95يٕفمیت تب%

 ایزبػ ثـه ٔ امکبؿ رـاصی

 ؿٔف 4ػاىتٍ مَٕؼ تب

ػاىتٍ ػٕاؿظی يخم ػؿػ ٔ مٕفه ثؼؼ اف ػًم

 ؿٔفثؼؼ اف ػًم ػؿ ثیًبؿمتبٌ 5-4يؼت البيت

 مبل يُغ ػًم رـاصی 1فیـ

 تُگی )ٔ ػٕاؿض ثهُؼ يؼت (عَٕـیقی ٔ ػفَٕت)ػاىتٍ ػٕاؿض کٕتبِ يؼت
(صبنت ٔ تؼأو ؿیفالکل 

 يبِ ثؼؼ اف رـاصی 4ثـؿمی يزؼػ

 Intravesical
 Extravesical
 Combined 





هراقبت ُای پرستاری 

 ثؼؼ اف ػًم:

کُتـل ًْبچٕؿی1.

کُتـل يیقاٌ ػفغ اػؿاؿ2.

رهٕگیـی اف عـٔد 3.

مُؼ فٕنی 

کُتـل ػؿػ کٕػک 4.

آيٕفه5.

 لجم اف ػًم:

آيٕفه ٔ ػاػٌ آگبْی ثّ 1.
ٔانؼیٍ 

ؿػبیت يؼت فيبٌ َبىتب 2.
ثٕػٌ ثـصنت مٍ کٕػک  

مـو تـاپی ٔ ْیؼؿاتّ 3.
کـػٌ کٕػک 

ارـای آَتی ثیٕتیک 4.
پـٔفیالکنی



خْدهراقبتی در هٌسل 

رّس تعْیط ًؼْد ،رّس  3پاًظواى هحل عول تا : ًحٍْ اطتحوام ّ تعْیط پاًظواى -1

طْم اطتحوام کٌذ،،پض اس اطتحوام ًیاس تَ داػتي پاًظواى در هحل عول ًوی تاػذ ّ 

.تْصیَ هیؼْد هحل عول ُوْارٍ تویش ّ خؼک ًگَ داػتَ ػْد

رّس آًتی تیْتیک جِت پیؼگیزی  10-7تَ هذت : هصزف دارُّا ّ عْارض جاًثی -2

اس عفًْت هحل عول جزاحی طثق دطتْر پشػک هصزف هیؼْد طپض قطع ػذٍ ّ 

آًتی تیْتیکی کَ قثل اس عول تَ عٌْاى پزّفیالکظی هصزف هیؼذ هجذد تَ صْرت 

یک ًْتت ػثاًَ هصزف هیؼْد

هاٍ تعذ جِت ارسیاتی ُای تعذ اس جزاحی   3هزاجعات تَ پشػک جزاح -3

(ُواچْری–طْسع ػذیذ ادرار-تة)عالئن ُؼذار -4



خْدهراقبتی در هٌسل 

ًتایج کؼت )اًجام آسهایغ کؼت ادرار تصْرت هاُیاًَ تا طَ هاٍ  -5

ادرار تعذ اس عول جزاحی تایذ هٌفی تاػذ

طاعت ّ اجتٌاب اس ًگَ داػتي ادرار  2تاکیذ تز تخلیَ هثاًَ ُز  -6

طْالًی هذت در هثاًَ 

هصزف هایعات ّ داػتي رژین غذایی پز فیثز ّ هلیي جِت -7

(عذم پاطخ هٌاطة تَ درهاى = یثْطت )پیؼگیزی اس یثْطت 

ُفتَ 2اجتٌاب اس اًجام فعالیت ّ ّرسع ُای طٌگیي تَ هذت  -8



ریپْرت ّ هقایسَ رّش ُای اًتخابی برای جراحی  کیس 

طالَ  7کْدک دختز تچَ 
:

:طالَ 1کْدک دختز تچَ 

 يبْگی   8مٕفه ٔ ػفَٕت اػؿاؿی اف

 تضت ػؿيبٌ ثب آَتی ثیٕتیک عٕؿاکی

DRNC 98 : bilateral high grade 

VUR

DRNC 99 : moderate left  VUR

Sono : normal

 گهیٍ )رـاصی ثبف : ؿٔه ػؿيبَی

(اَؼؿمٌٕ 

 ؿٔف   5يؼت ثنتـی ػؿ ثغو

 ٔ تت ٔ نـفUTI  ؿٔفگی   35اف-  
کُؼی ؿىؼ 

 تضت ػؿيبٌ ثب آَتی ثیٕتیک عٕؿاکی

DRNC 98 : bilateral 
moderate VUR-L

DMSA98:reduced corticah
function

 آَؼٔمکٕپیک : ؿٔه رـاصی
ؿیفالکل 

 مبػت  24يؼت ثنتـی ػؿ ثغو



UnDescended Testis  ٍبیضَ ًسّل ًکرد



هفِْم ّ علل بیضَ ًسّل ًکردٍ 

ػجبؿت امت  اف یک اعتالل يٕرٕػ ػؿ ُْگبو تٕنؼ کّ ػؿ آٌ یک یب ْـ ػٔ 

ثیعّ اف نگٍ ثّ يکبٌ ؼجیؼی عٕػ ػؿ کینّ ثیعّ َقٔل َکـػِ امت

تيکیم ثیعّ ػؿ ػٔؿاٌ رُیُی ػؿ  ػاعم ىکى يیجبىؼ ٔػؿ ؼٕل ػٔؿاٌ 

رُیُی َٓبیت تب يبِ ْيت ثبؿػاؿی ثیعّ َقٔل کـػِ ٔ ػؿ ػاعم کینّ 

ثیعّ لـاؿ يیگیـػ 

اگز تیعَ در داخل ػکن یا تاالی کیظَ تیعَ ّیا داخل کاًال ایٌگْئیٌال 

:هظتقز ػْد تَ تزتیة 

ثیعّ ػاعم ىکًی-1

ثیعّ ينتمـ ػؿ ثبالی کینّ-2

ثیعّ ينتمـ ػؿ کبَبل ایُگٕئیُبل -3

ثیعّ غیـ لبثم نًل-4



هفِْم ّ علل بیضَ ًسّل ًکردٍ 

اگز تیعَ در داخل ػکن یا تاالی کیظَ تیعَ ّیا داخل کاًال ایٌگْئیٌال هظتقز 
:ػْد تَ تزتیة 

ثیعّ ػاعم ىکًی-1

ثیعّ ينتمـ ػؿ ثبالی کینّ-2

ثیعّ ينتمـ ػؿ کبَبل ایُگٕئیُبل -3

ثیعّ غیـ لبثم نًل-4

اگـػؿ ينیـ ؼجیؼی عٕػ اف کبَبل ایُگٕئیُبل ؿاِ غیـ ؼجیؼی ؿا ػؿ پیو گیـػ آَـا 
.ثیعّ ثؼ َقٔل کـػِ  يی گٕیُؼ 

 هیشاى ػیْع تیواری:

30 % ٔ َٕفاػاٌ تـو ثب ػؼو َقٔل ثیعّ يتٕنؼ يیيَٕؼ % 3َٕفاػاٌ پنـ َبؿك

80 %ایٍ يٕاؿػ یکؽـفّ يیجبىؼ

 َٕفاػاٌ % 7يبْگی ػؿ  6َقٔل عٕػ ثّ عٕػ تب





:عْارض علل بیضَ ًسّل ًکردٍ

َپیچ خْردى تیع

ایجاد فتق

 عقیوی

 هؼکالت رّاًی ّ کاُغ اعتواد تَ ًفض

اختالل در تلْغ

َافشایغ احتوال اتتال تَ طزطاى تیع



علل بیضَ ًسّل ًکردٍ

امپبیُبثیفیؼا–مُؼؿو ػأٌ –ٔرٕػ کـٔيٕفٔو ْبی غیـ ؼجیؼی : ارث یا ژًتیکی -1

ثّ ػَجبل ػًم رـاصی ْـَی : ایاتزّژًیک یا درهاًی-2

َبُْزبؿی –کٕتبْی ػـٔق امپـيبتیک –چنجُؼگی ػاعم صفبق :هکاًیکی -3
َبُْزبؿی ػعهّ کـيبمتـ ٔ َبُْزبؿی ػؿ کبَبل –مبعتًبٌ ثیعّ ٔ امکـٔتٕو 

ٔ صهمّ ایُگٕئیُبل

کًجٕػ تنتنتـٌٔ ٔ ػی ْیؼؿٔتنتنتـٌٔ:  آًذّژًِا-4

ایٍ يبػِ اف مهٕنٓبی مـتٕنی رُیٍ تـىش ىؼِ ٔ ثـ :هادٍ هِار کٌٌذٍ هْلز -5
َقٔل ثیعّ يٕحـ امت

تًبو َٕفاػاٌ کّ َٓبٌ ثیعگی ػاؿَؼ اپی ػیؼیى کٕتبِ ٔ ؿىؼ َیبفتّ : اپی دیذین -7
ػاؿَؼ

ػؿ ُْگبو َقٔل ثیعّ ػاعم کبَبل .َمو کًکی ػاؿػ : فؼار داخل ػکوی -8
.ایُگٕئیُبل آَؼؿٔژٌ ْب ًْـاِ فيبؿ ػاعم ىکًی ایفبی َمو يی ًَبیُؼ 

امتـٔژٌ ثبػت اعتالل ػؿ َقٔل ثیعّ ْب يیيٕػ :  اطتزّژى-9



ًاٌُجاری ُای ُوراٍ 

  ِػؿ يٕاؿػ پیچ عٕؿػگی ؼُبة ثیعّ ًْـاِ ثب َبُْزبؿیٓبی ثؼَی ٔ ؿٔػ

ائی يخم َبُْزبؿی اپیؼیؼیى ًْـاِ امت 

 ػؿ َٓبٌ ثیعّ ائی ػٔؼـفّ گبْی اعتالالت کـٔيٕفٔيی آَؼٔکـیُی يخم

مُؼؿو کالیٍ فیهتـ ػیؼِ يیيٕػ 

 مُؼؿو تـَـ ٔ مُؼؿو ََٕبٌ َیق  ,مبیـ َبُْزبؿیٓب يخم ْـَی ایُگٕئیُبل

ييبْؼِ يیيٕػ



رّش ُای تشخیص عذم ًسّل بیضَ 

 ْٕای اتبق ٔ ػمت يؼبیُّ کُُؼِ ثبیؼ گـو ثبىؼ

صفظ آؿايو کٕػک

يؼبیُّ تًبو َٕفاػاٌ ػؿ ثؼٔ تٕنؼ

1- ٍ(مبل يُبمت َینت 5فیـ )می تی امک

2- ْـَیٕگـافی

3-  مَٕٕگـافی

4- َٕٔگـافی ثیعّ ْب اف ؼـیك ػـٔق ؿاَی

5-الپبؿامکٕپی

6-  ّاو اؿ آَژیٕگـافی ثیع



:ًحٍْ درهاى بیضَ ًسّل ًکردٍ

:ُْرهْى درهاًی 

:ػؿ يٕاؿػی کّ ثیعّ تب َقػیک کینّ َقٔل کـػِ ثبىؼ يٕحـ امت 

ثّ صٕؿت تقؿیمی ثّ ( HCG)امتفبػِ اف گَٕبػٔتـٔپیٍ ْبی رفتی اَنبٌ    -  
(ثبؿ ػؿ ْفتّ 3) ْفتّ  6-4يؼت 

HCG ػاؿای عصٕصیبت صیبتی “ يُضصـاLHٔICSH  ّيیجبىؼ ٔفمػ مهٕنٓبی ک
مبفَؼِ تنتنتـٌٔ ْنتُؼ ؿا تضـیک يیکُُؼ

افؼـیك ػاعم ثیُی ثّ صٕؿت امپـی  GNRHیب  LHRHْٕؿيٌٕ 

ٔػؿ َٓبیت افقایو تٕنیؼ اَؼٔژٌ ٔتکبيم اپیؼیؼیى  FSHکّ ثبػج تضـیک تـىش 
.يیيٕػ 

(ارکیْپکظی تاس ّ یا الپاراطکْپیک )درهاى جزاحی  -2

.يبْگی امت 6مبنگی ٔ ثؼؼ اف 2يُبمت تـیٍ مٍ لجم اف 

ثیعّ ػاعم کینّ ثیعّ لـاؿ يیگیـػ ٔ رٓت حبثت يبَؼٌ ٔ ػؼو پیچ عٕؿػگی 
.ٔایزبػ تٕؿىٍ ػؿ ػاعم کینّ ثیعّ ثب ثغیّ فیکل يیگـػػ 



:ارکیذکتْهی یا برداشتي بیضَ در شرایط زیر اًجام هیشْد

َمص ژَتیکی يبَُؼ کالثو فیهتـ

ػمت يبَؼگی ؽُْی

ػؿ اػًبل رـاصی ييکم

ٌثیعّ ْبی ىکًی ثّ ػهت ىبَل ثبالی مـؼب

ّثیعّ آتـٔفیک ٔ تضهیم ؿفت



:هراقبت از کْدک در هٌسل  در هٌسل 

ؿٔف تؼٕیط  3پبَنًبٌ يضم ػًم تب : َضِٕ امتضًبو ٔ تؼٕیط پبَنًبٌ  -1
ًَیيٕػ ،امتضًبو اف ؿٔف مٕو ثؼؼ ػًم ثاليبَغ امت ، پبَنًبٌ ثـػاىتّ ىٕػٔ 

يضم ػًم ثب ىبيپٕ ثچّ ىنتّ ىٕػ  ،پل اف امتضًبو َیبف ثّ ػاىتٍ پبَنًبٌ ػؿ 
يضم ػًم ًَی ثبىؼ ٔ تٕصیّ يیيٕػ يضم ػًم ًْٕاؿِ تًیق ٔ عيک َگّ 

ػاىتّ ىٕػ

تؼٕیط يکـؿ پٕىک کٕػک ٔ ػؼو َيبَؼٌ کٕػک ػاعم ٔاٌ رٓت پیيگیـی  -2
اف ػفَٕت 

يبِ پل اف تـعیص 2يـاصؼّ ثّ پقىک رـاس  -3

ػؼو امتفبػِ اف ؿٔؿٔئک ، ػٔچـعّ ٔ مّ چـعّ  ٔ ْـ گَّٕ فيبؿ ثّ يضم -4
ػًم 

يصـف آَتی ثیٕتیک ؼجك تزٕیق پقىک رـاس  -5

ًْبتٕو ٔ تٕؿو ػؿ َبصیّ ػًم ٔ تنتیل ْب ػؿ صؼ کى َـيبل امت ، تٕصیّ  -6
يیيٕػ رٓت کبْو ٔ رهٕگیـی اف افقایو تٕؿو ٔ ًْبتٕو کٕػک کًتـ ؿاِ ثـٔػ 

َؼ ٔ ثیعّ ْب ثب مـری فیکل ٔ یک ػؼػ گبف ثبال َگّ ػاىتّ ىٕ



ُیپْسپادیازیس ّ اپیسپادیازیس 



هفِْم ُیپْسپادیازیس ّ اپیسپادیازیس

ثّ ٔظؼیتی گفتّ  يی ىٕػ کّ يزـای عـٔری اػؿاؿ  :  ُیپْطپادیاسیض
ػؿ فیـ آنت تُبمهی  یب ػؿ يکبَی ػؿ ؼٕل مؽش فیـیٍ آنت تُبمهی  ٔالغ 

. ىؼِ امت

 ػؿ ایٍ اعتالل مٕؿاط يزـای اػؿاؿ ػؿ پيت آنت ثبف : اپیظپادیاسیض
يیيٕػ 

ْـگَّٕ  . ْٕؿيٌٕ آَؼؿٔژٌ َمو امبمی ػؿ ثـٔف ایٍ ثیًبؿی ایفب يی کُؼ
اعتالل ػؿ تـىش آَؼؿٔژٌ ػؿ ؼي تًبیقآنت، ثنتّ ثّ فيبٌ ٔ ىؼت ایٍ 

اعتالل ثبػج ْبیپٕمپبػیبك ثب ىؼت ْبي يتفبٔت يي ىٕػ

َتیزّ ربیگقیُی ثبفت فیجـی ثّ ربی ثبفت :  کْردی یا اًحٌای ػکوی آلت
ؼجیؼی امت ،ایٍ َٕاؿ فیجـیی اف پٕمت ثیعّ ثّ آنت کيیؼِ ىؼِ ٔ آنت ؿا 

ثّ صبنت عًیؼِ ػؿآٔؿػِ امت ٔ يؼًٕال ثب اىکبل ىؼیؼتـ ْبیپٕمپبػیبك 
.ًْـاِ امت



علل ّ شیْع ایجاد ُیپْسپادیازیس ّ اپیسپادیازیس

 ػاؿْٔبی يصـف ىؼۀ يبػؿ ػؿ فيبٌ ثبؿػاؿی –ٔفٌ کى تٕنؼ –ژَتیک -تٕاؿث:علل
ػمتکبؿی ػؿ تٕنیؼ يخم–آنٕػگی يضیؽی –

 

 ْٕؿيٌٕ آَؼؿٔژٌ َمو امبمی ػؿ ثـٔف ایٍ ثیًبؿی ایفب يی کُؼ :جٌیي ػٌاطی  .
ْـگَّٕ اعتالل ػؿ تـىش آَؼؿٔژٌ ػؿ ؼي تًبیقآنت، ثنتّ ثّ فيبٌ ٔ ىؼت ایٍ اعتالل 

ػؿ ْفتّ چٓبؿػْى رُیُی چیٍ ْبی . ثبػج ْبیپٕمپبػیبك ثب ىؼت ْبي يتفبٔت يي ىٕػ
یٕؿتـال ثّ ْى يتصم ىؼِ ٔ یٕؿتـای پُیل ؿا تکًیم يی کُُؼ ٔ ػؿ پبیبٌ مّ يبّْ أل 

.رُیُی ػمتگبِ تُبمهی عبؿری ثؽٕؿ کبيم تيکیم يی ىٕػ

ثّ افای ْـ  1ىبیغ تـیٍ َبُْزبؿی آنت امت، ىیٕع ایٍ ثیًبؿی ػؿ صؼٔػ : ػیْع
يٕاؿػ، یکی اف ثنتگبٌ ػؿرّ % 15تب % 10يٕانیؼ فَؼِ يی ثبىؼ ٔػؿ  300تب  250

ػؿ يٕاؿػ عفیف ، مٕؿاط عـٔری اػؿاؿ ػلیمب فیـ  . أل ثیًبؿ ػچبؿایٍ ٔظؼیت امت
َٕک پُیل ٔ ػؿ َٕع ىؼیؼ مٕؿاط عـٔری ػؿ پـیُّ ثیٍ ىیبؿ ْبی امکـٔتٕو ٔالغ  

.ىؼِ امت، ْیپٕمپبػیبك اغهت ثب کزی يبػؿفاػی آنت ًْـاِ امت







عْارض ُیپْسپادیازیس ّ اپیسپادیازیس

ِػؼو تٕاَبئی اػؿاؿ کـػٌ ػؿ صبنت اینتبػ

ٔرٕػ ٔظؼیتی ثّ َبو کـػی

ثـٔفػفَٕت اػؿاؿی

اصتًبل ثـٔفامیت ثّ کهیّ ْب

ينبئم ػبؼفی کٕػک

ِٔرٕػ ييکالت يتؼؼػ ػؿ ُْگبو يمبؿثت ػؿ آیُؼ

افقایو اصتًبل ثـٔف مـؼبٌ ثیعّ ػؿ فيبٌ ثهٕؽ



درهاى  ُیپْسپادیازیس ّ اپیسپادیازیس

 ػؿ اصالس ْبیپٕمپبػیبك ،ػالِٔ .ػؿيبٌ اصهی ٔلؽؼی رـاصی  يی ثبىؼ
ثـ ایزبػ يزـا ٔ اَتمبل يضم عـٔد اػؿاؿ ثّ يضم ؼجیؼي، تـيیى ىكم 

ظبْـي َٕک آنت ،عتُّ ٔ اصالس كٕؿػي ْى اَزبو ىٕػ

اُذاف جزاحی :

افقٔػٌ تٕاَبیی اػؿاؿ کـػٌ ػؿ ٔظؼیت اینتبػِ ثب رـیبٌ ؼجیؼی

ثٓجٕػ ٔظؼیت ظبْـی َبصیّ  ژَیتبل ثّ ػالیم ؿٔاَی

صفظ یک اَؼاو رُنی ؼجیؼی

 یب ( يبْگی  6-12)ثـای رهٕگیـی اف احـات ؿٔاَی لجم اف یک مبنگی 
لجم اف ىکم گیـی تصٕیـ ؽُْی ػؿ کٕػک ٔلجم اف اَزبو ػًم عتُّ 

رـاصی اَزبو يی ىٕػ ، ػؿ صٕؿت ٔرٕػ ىؼت ػیت، تب پیو اف ؿفتٍ ثّ  
.يؼؿمّ ثبیؼ ييکم ثـؼـف گـػػ



عْارض ًاشی از جراحی  ُیپْسپادیازیس ّ اپیسپادیازیس

فینتٕل يزـا ثّ پٕمت

تُگی يضم عـٔد اػؿاؿ

ػیٕؿتیکٕل يزـا

عَٕـیقی ٔ ًْب تٕو



هراقبت بعذ از جراحی

يضؼٔػیت صـکت.1

امتفبػِ اف کًبٌ تغت ثـای کبْو فيبؿ پتٕ ٔيالفّ.2

امتفبػِ اف آؿايجغو ثب َظـ پقىک ػؿ صٕؿت ثیمـاؿی.3

یبثّ پيت Supinثٓتـیٍ ٔظؼیت ػؿُْگبو امتـاصت، .4

 Soreتغییـ پٕفیيٍ ثـای رهٕگیـی اف .5

ؿژیى غؾایی فیجـػاؿ ثّ ًْـاِ يبیؼبت فـأاٌ.6



هراقبت از کْدک در هٌسل 

ؿٔف ثؼؼ اف تـعیص ٔ ارتُبة اف َينتٍ ػؿ ٔاٌ ٔ امتغـ 3امتضًبو  -1

يبِ ثؼؼ  2ٔیقیت تٕمػ پقىک رـاس  -2

يصـف يبیؼبت ٔ ؿژیى غؾایی پـ فیجـرٓت پیيگیـی اف یجٕمت  -3

آيٕفه َضِٕ يصـف ػاؿْٔب ،ػٕاؿض ٔ احـات ػاؿْٔب  -4

–تت –ػؿػ )يٕاؿػ ٔ ػالئًی کّ َیبف ثّ يـارؼّ أؿژاَنی ػاؿػ  -5

ثبؿیک  –عـٔد اػؿاؿ اف چُؼ َمؽّ –عـٔد اػؿاؿ اف يضم غیـ ؼجیؼی 

(مٕفه ٔ تکـؿىؼیؼ اػؿاؿ–ىؼٌ عػ اػؿاؿ  

اف ظـثّ ثّ َبصیّ ػًم ٔ لـاؿ گـفتٍ ؿٔی فیٍ ػٔچـعّ ٔ مّ چـعّ   -6

ٔ ؿٔؿٔئک عٕػػاؿی ىٕػ

اف َگّ ػاىتٍ ثیو اف صؼ اػؿاؿ ٔ تغهیّ اػؿاؿ ثب فيبؿ عٕػػاؿی ىٕػ  -7



هراقبت از کْدک در هٌسل

ثؼٌٔ ػؽـ  )اَتٓبی يزـای اػؿاؿی ثبیؼ ثؽٕؿ ثی ٔلفّ يـتت ثب ٔافنیٍ  -8

ایٍ ) چـة ىٕػ ٔ اف عيک ىؼٌ ایٍ َبصیّ ارتُبة ىٕػ (ٔ ثؼٌٔ ػاؿٔ 

(يبِ ثؼؼ پقىک رـاس اػايّ یبثؼ 2کبؿ ثبیؼ تب پبیبٌ ثٓجٕػ فعى ٔ ٔیقیت 

هِوتزیي اقذام جِت جلْگیزی اس ایجاد فیظتْل ّ عْارض 

تعذ اس جزاحی چزب ًگَ داػتي هجزای ادراری تا ّاسلیي  

هیثاػذ
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