
 یفتعر: 

 ازادرار یرطبیعیغ یانعبارت است از جر یکویورترالوز ریفالکس

 دستگاه.( یهحالب و کل ) یفوقان یمثانه به سمت دستگاه ادرار

. میباشدمجرا یکمثانه و  یکدو حالب،  یه،شامل دو کل یادرار

به  ی باریکیلوله ها یقشده و از طر یدها تول یهادرار توسط کل

 عضوی . سپس ادرار درونیابد یقال منام حالب به مثانه انت

پر  دنبال . بهیشودم یرهبه نام مثانه ذخ ی،شکل عضالن یبادکنک

 یمتصم مغز . سپسیکندارسال م یامشدن از ادرار، مثانه به مغز پ

کردن،  ادرار چه زمان ادرار کردن شروع شود. در هنگام یگیردم

 یادرار ین دریچهح ین. در ایگرددم یهمجرا تخل یقادرار از طر

 یفالکس وزیکویورترال،. در ریشودشل و سپس مثانه منقبض م

 یفالکس. رمیکند برگشت یهکل یاادرار از مثانه به داخل حالب 

در  یتواندم ریفالکس دوطرفه باشد. یا یک یتواندم یکویورترالوز

آن از مثانه رخ  یهتخل در حین یاادرار در مثانه  یرهذخ ینح

سالم  کودکان%0.4-1.8یه مثانه به کل برگشت ادرار از یوعدهد.ش

 کودکان در یادرار یناهنجار ینتر یعشا یفالکس. ریباشدم

 دوران تر است. در یعتر شا یینپا یندر سن یفالکساست. ر

تر  شایع در پسرها و پس از آن در دخترها یفالکسر یرخواریش

در  یبعد % کودک یکودک احتمال ابتال یکاست.در صورت ابتال 

از  یدهداجازه م باکتری به یفالکساست. ر % 35اده آن خانو

 یفالکساست. ر یعی استریلبرسد. ادرار بطور طب یهمثانه به کل

 .باشد. یعفون مثانه مشکل ساز است که ادرار درون یزمان

 

 علت:  

 یفالکس. ریاشد یهثانو یا یهاول یتواندم یکویورترالوز یفالکسر

 مایل صورت به حالب نرمال افراد در.است اولیه موارد اکثر در

 مثانه مخاط زیر مایل شکل به را مسافتی و شده، مثانه وارد

 تکیه نقش حالب پشت در عضالنی اتصاالت بعالوه .میکند طی

 مانند دریچه اثر پیدایش موجب عوامل این ترکیب .دارد گاه

 ادرار تخلیه یا ذخیره حالت در را حالب سوراخ شده،که

 در اساسی نقص از ناشی اولیه یورترالوزیکو ریفالکس.میبندد

 مثانه به حالب اتصال محل ریفالکس ضد عملکردمکانیسم

 درهم دنبال به ثانویه وزیکویورترال ریفالکس درحالیکه است؛

 به حالب اتصال محل نرمال ریفالکس ضد مکانیسم شکستن

 ای ریشه علت اغلب مثانه کارکرد اختالل .میباشد مثانه

 ، خلفی مجرای دریچه .است ثانویه ترالوزیکویور ریفالکس

 وزیکویورترال ریفالکس علل سایر از عصبی مجرا،مثانه تنگی

 .میباشد ثانویه
 

 
 

 

 یصعوارض و تشخ یم،عال: 
یم ندارد. عال یعالمت یفالکساکثر موارد کودک مبتال به ر در

 در.یباشدشکل موارد عالمت دار م ینتر یعشا یادرار عفونت

زخم  یتب دار ، ممکن است جا یادرار صورت بروز عفونت

 منجر به یتواندبه نوبه خود م یه. اسکار در کلیدآ یدپد کلیهدر

یه کل یینارسا یتو در نها یهاز کل یینخون، دفع پروت پرفشاری

 تب دار بدون عوارض ی. هرچند در اکثر موارد عفونت ادرارشود

 .یابد یبهبود م درازمدت

 کردنمثانه در حال ادرار ( افییوگرراد )به کمک عکس ریفالکس

 یا عکس. بهتر است قبل ازیشودداده م یصاسکن مثانه تشخ یا

 یمنف یبایداسکن مثانه پسرها ختنه شده باشند؛ و کشت ادرار م

 اسکنیاروز قبل از انجام عکس  2از  یوتیکب یباشد.دوز آنت

 پیدایش عفونت خطر تا یافته افزایش بعد هفته یک تا مثانه

 .رسد حداقل هب ادراری

 
 یاقدامات درمان: 

یه کل یباز عفونت و آس یشگیریپ یفالکس،از درمان ر هدف

ی درمان فور یکویورترال،وز یفالکس. استاندارد درمان راست

ی درازمدت در راستا یشگیرانهپ یوتیکب یو آنت یادرار عفونت

یوتیک ب یاست. عوارض آنت یبعد یادرار یاز عفونتها جلوگیری

یش درازمدت شامل تهوع، استفراغ، درد شکم، و افزا پیشگیرانه

 یکودک یشودم یه. توصیباشدم یوتیکب ینسبت به آنت مقاومت

ادرار  یکبار ساعت 2-3است؛ هر  یدهکه آموزش ادرار کردن د

 یشگیریدر پ ینقش یهاصالح گردد. تغذ یبایدم یبوست. کند

مادر به جز در شیرخوارانی که از شیر ندارد. یادرار عفونتاز

کشت ادرار هر  تغذیه میکنند احتمال عفونت ادراری کمتر است.

 یبه صورت دوره ا یولوژیکراد یها ارزیابی.یشودسه ماه تکرار م

 و یا در صورت بروز عالئم. کشت ادرار هر سه ماهیگرددانجام م

انجام  یبه صورت دوره ا یولوژیکراد یها ارزیابی.یشودتکرار م

 .یگرددم

 عبارتند از: یجراح یضرورت ها 
عدم  -3 یویاسکار کل یدایشپ-2دار تب ادراری عفونت -1

با شدت  یفالکسر -4 پیشگیرانه یدرمان یوتیکب یپاسخ به آنت

فقدان رشد  -6زمان  گذشتبا یفالکسعدم بهبود ر-5باال

 -8متعدد  یشگیرانهپ های یوتیکب یبه آنت یآلرژ -70یهکل

موجب کاهش  یح.جرایوتیکپیشگیرانهب یبه ختم آنت یلتما

 جراحی.یشودم کلیه انتقال عفونت از مثانه به یزانم

. یشوندم انجام یعموم یهوشیباز تحت ب یو جراح یکاندوسکوپ

 یجراحو %80-%85 یک،اندوسکوپ یجراحدر  یتموفق یزانم

 . یباشدم%85-%90باز

 

. 



 

ژل  یقبسته و به شکل تزر به صورت یکاندوسکوپ یدر جراح

 یمدت زمان جراح میشود به مثانه انجامدر محل ورود حالب 

ژل،  یق. به دنبال تزرمیباشد ساعت یمحدود ن یکاندوسکوپ

که مانع از برگشت ادرار از  نحوی سوراخ حالب برجسته شده، به

کوتاه  یکاندوسکوپ یجراح زمان . مدتیشودم یهمثانه به کل

در  یف. درد خفیشودم گذاشتهموقتأ سوند یمارب یاست و برا

 یمارو ب نرمال است یافتهیک  ادرار کردن به دنبال عمل هنگام

 یمارستانجراح از ب صالحدید در همان روز در صورت یتواندم

به  یخوراک یوتیکب یاز آنت یکسال و سپس به مدتمرخص شود

و  ید. در صورت تب، درد شد نماید استفاده یشگیریعنوان پ

 ینر. مهمتیریدتماس بگ خود با پزشک یبایستاستفراغ م

موارد  %1-%5که در انسداد است  یکاندوسکوپ یعارضه جراح

گذرا است. در موارد انسداد   موارد %80شده و انسداد در  یدهد

گذاشته شده و در صورت عدم  حالبهفته سوند در 6ابتدا  یدارپا

 .میپذیرد باز انجام یپاسخ جراح

 شکم است. مدت یرز یبرش جراح یجادا یازمندباز ن جراحی

. کودک چند روز یباشدساعت م2-3باز حدود  یجراح زمان

 مدت سوند خواهد داشت. به دنبال ینودر ا یباشد؛م بستری

پس از  شایع . به طوریشودهفته محدود م4-6یتفعال باز یجراح

 ی،خون ادراراسپاسم مثانه، یرنظ یمیکودک شما عال عمل باز

 یبرخ در.ادرار خواهد داشت  یاریاخت یتکرر ادرار و حمالت ب

 یناناطم خودبه کودک  . یکشدطول م روز -3 یمعال ینموارد ا

 میگردد باز مثانه التیام از پس ادرارکنترل ادرار  یدده

 ی،از حد از محل برش جراح یشب یزیدر صورت تب، خونر.

در  یاستفراغ مداوم و ناتوان یعات،تحمل ما شدید،عدمدرد

 خود تماس با پزشک یبایستپس از خروج سوند م کردنادرار

یزی باز شامل عفونت و خونر ی. عوارض کوتاه مدت جراحبگیرید

 وزیکویورترال، یفالکسر،باز  ی.عوارض درازمدت جراحاست

است.  حالب یدر سمت مقابل، و تنگ یکویورترالوز یفالکسر

سن  یرو ز سال به صالح نبوده 2 یرز ینباز درسن یانجام جراح

از عمل  پس ماه یک یافمطلق دارد. سونوگر یتسال ممنوع یک

عامل  یکویورترال ثانویه،وز یفالکس. در موارد ریشودانجام م

به  ین مواردباز در ا یبرطرف شود. جراح یبایدکننده م یجادا

 .یشودنم یهعنوان خط اول درمان توص

 پیگیری: 

ادرار،  یشفشارخون، قد، وزن، آزما یانهبه کنترل سال توصیه

ختالل رشد گازهای خونی و در صورت ا.یگرددم سونوگرافیو

 یبا سونوگراف یریتصو یگیریپ اوره و کراتینین نیز چک شود

اسکن  یابه عکس  یازیتبدار ن یعفونت ادرار غیاببوده و در

و  یهفته پس از جراح 2 یسونوگراف ین. اولی نمیباشدمثانه بعد

شبانه تا  یشگیریبا دوز پ یوتیکب ی. آنتیباشدم ماه5سپس هر 

 ی. آنتیشودم یهتوص یماه پس از جراح 6 ای سالگی3سن 

هر  یگرم به ازا یلیم15با دوز  ینسفالکس یوتیک پیشنهادیب

ساعت  3-2هر  یدبا یم یباشدکودکهر شب م یلوگرم وزنک

 یشودبهداشت م یتبه رعا توصیهادرار کند.
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