
 

 تعریف:

یک ناهنجاری مادرزادی بوده و ناشی از تکامل غیر 

طبیعی دستگاه ادراری در دوران جنینی است. انسداد 

مادرزادی مجرا یکی از ویران کننده ترین ناهنجاری 

های دستگاه ادراری است و می تواند در دوران نوزادی 

با تهدید حیات همراه باشد. دریچه به صورت پرده ای 

فاقد عملکرد فعال بوده و در زمان ادرار انسدادی 

کردن به عنوان سدی غیر فعال در برابر جریان ادرار 

قرار می گیرد. این پرده مانع از ورود سوند) کاتتر( از 

نوک مجرا به داخل مثانه نمی شود، در واقع دریچه به 

صورت یک طرفه و صرفا حین ادرار کردن نقش 

تولد بوده و  25000تا  8000انسدادی دارد. به ازای هر 

 در پسربچه ها شایع تر است.

 

 

 عالئم:
طیف تظاهر بیماری از وضعیت تهدید کننده حیات 

کلیوی در دوران نوزادی تا اختالل ادراری -ریوی

خفیف در کودکان بزرگتر متغیر است. یک تا 

دو درصد موارد هیدرونفروز )تجمع ادرار در 

ناشی  سیستم جمع کننده کلیه( قبل از تولد

از انسداد دریچه پیشابراه خلفی است. اگر 

 20تا  18دریچه پیشابراه خلفی در هفته های 

حاملگی تشخیص داده شود، معموال مشکل 

بسیار جدی است. این ناهنجاری موجب 

کاهش حجم ادرار جنین و در نتیجه تقلیل 

مایع دور جنین می شود. در دوران نوزادی 

الینی است. اختالل ریوی خطیرترین مشکل ب

این بیماری ممکن است به حمایت تنفسی نیاز 

داشته باشد. سایر عالئم در دوران نوزادی 

مشتمل بر تاخیر رشد در زندگی داخل رحمی، 

خواب آلودگی و تغذیه بد است. اکثر کودکان 

بزرگتر در سنین باالتر با عفونت ادراری، 

اختالل عملکرد ادراری، درد هنگام ادرار 

ادرار و شب ادراری مراجعه می  کردن، تکرر

کنند. اختالل رشد، پرفشاری خون، و خواب 

آلودگی از سایر عالئم است. در کل میزان 

انسداد، شدت مشکالت ادراری را مشخص می 

 .کند

 

 تشخیص: 
سونوگرافی روش حساس در تشخیص هیدرونفروز )  

تورم کلیه ( و افزایش ضخامت مثانه جنین است . روز 

رافی تکرار  می شود . عکس گاز تولد سونوسوم بعد 

مثانه در حین ادرار کردن ) سیستویورتروگرافی ( 

بررسی کلیدی در تشخیص دریچه پیشابراه خلفی 

است. قبل از انجام این عکس پسربچه باید ختنه باشد 

، کشت ادرار منفی بوده و دوز آنتی بیوتیک از دو روز 

بد تا احتمال قبل از عکس تا یک هفته بعد ادامه یا

عفونت ادراری به حداقل برسد . آزمایش ادرار و اسکن 

 کلیه روش دیگری جهت تشخیص می باشد . 
 

 

 



 

 درمان: 

جراحی جنین یک اقدام پرخطر است . اقدام اولیه در تمام 

بیماران بعد از تولد شامل سونداژ فوری ، با سوند بدون بالن 

تنفسی در موارد می باشد. سایر اقدامات شامل حمایت 

اختالالت ریوی ، تغذیه وریدی ، کنترل پرفشاری خون ، 

پیشگیری و درمان عفونت ادراری می باشد. دو سه هفته بعد 

از تولد تخریب دریچه پیشابراه خلفی به کمک 

سیستوسکوپی توصیه می شود.که این اقدام روش ایده آل و 

 استاندارد درمان است.

ت که دوربین و نور در سیستوسکوپ لوله ای کوچک اس

انتهای آن واقع شده است. به دنبال تخریب دریچه پیشابراه 

خلفی سوند مجرا به مدت دو تا سه روز گذاشته می شود. و 

در حدود یک سوم موارد نیاز به سیستوسکوپی و تخریب 

مجدد دریچه وجود دارد . به همین خاطر بعضی ارولوژیست 

یک تا دو ماه بعد می ها توصیه به سیستوسکوپی مجدد ، 

 کنند.

عوارض آن شامل خونریزی ، تنگی مجرا ، عدم تخریب کامل 

و آسیب اسفنگتر است. جراحی تغییر مسیر ادرار در مواردی 

که نیاز است به صورت نادر انجام می شود. به نحوی 

که جریان ادرار مستقیما از لگنچه ) پیلوستومی ( 

و از طریق  و یا مثانه ) وزیکوستومی ( به پوست

منفذی حدود دو سانتیمتر تخلیه می شود. در 

صورت انجام این اعمال جراحی ، جراحی اصالحی 

بین دو تا پنج سالگی بر حسب شرایط بیمار و 

 صالحدید پزشک انجام می شود. 

 : پیش آگهی 

تشخیص و درمان سریع موجب بهبود پیش آگهی 

 می شود. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع:
1-Brunner and suddarths of medical 

. thsurgical nursing/ suzanne c. smeltzer.11

philadelphia 2015 

2- Phipps medical surgical nursing: health 

and illness perspective/ frances donovan 

monahan.8th .ed. 

3- mosby.elsevier,2015    
  

 

 

 مركزآموزشي درماني نمازي

 بیمارواحد آموزش به 

 

 ه خلفی ادریچه پیشابر
 

 
 

PT-HO-305 
 

 گردآورنده:راضیه ده بزرگی کارشناس ارشد پرستاری

 NICUکارشناس ارشد زادهیاشرف معمار بازبینی:

استاد علمی:دکتر محمد رضا سلطانی فلوشیپ فوق تخصصی  

 جراحی سرطان کلیه و مجاری ادراری

1379 

 


