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دؼتشا  س  متي دٌتذکدين ػتو گیتىدگي دس       1دخشتشا  و    1-3ػفىنتز دػتشهبي ادساسد دس    مقذمٍ:

دؼتشا  خشهتً نـتذي    دخششا  دس ًي ؿيشخىاسگي و ػو گمىصؽ سىایز اػزکػفىنز دػشهبي ادساسد دس 

ثً ويظي دس ػبل اول صنتذگي ؿتبيؼشش متي ثبؿتذکيكي اص اكتیي ستشيو ػتىاسم ػفىنتز دػتشهبي ادساسد          

مؼدل مي ؿىدو ممكو اػتز ثتً    VCUGثبؿذ كً سـخيق گ  ثىػيیً د  سيفالكغ مثبنً ثً حبیت مي

 کثل سويز اػزاػكبسٌبد كیيىد مهدش ؿىد كً ايو اػكبسٌب سب حذود صيبدد ثب ػىنىگشافي كیيً ٌب قب

 

 1391سب گرس  1398ثذیيل ػفىنز ادساسد دس فبكیً د فشوسديو كىدک اص كىدكبني كً  88 ريغ َا:

دسمبني قذع دس قضويو ثؼششد ثىدي و سحز دسمتب  ثتب گنشتي ثيىسيتن وسيتذد قتشاس       -دس مشكض گمىصؿي

ً وخىد ، كىدک 48دس ،كىدک 88گشفشً ثىدنذ دس مٌبیؼً د مب ثشسػي ؿذنذ كً اص ايو   سيفالكغ مثبنت

كتىدک سيفالكتغ نذاؿتشهذکسمبمي ايتو كىدكتب        48ثبثتز ؿتذي ثتىد و     VCUGثىػتيیً د   ثً حبیت

دس سـتتخيق  VCUGؿتتذنذ ستتب حؼبػتتيز و ويظگتتي ػتتىنىگشافي ثتتب   VCUGػتتىنىگشافي كیيتتً و 

 کسيفالكغ وصيكىيىسسشال مقبيؼً گشدد

 

كىدكي كً وخىد سيفالكتغ وصيكىيتىسسشال دس گنٍتب ثبثتز ؿتذي ثتىد دس        48كىدک اص  14دس وتایح:

دس گنٍتب وختىد    VCUGكىدكي كتً نشيدتً د    48ػىنىگشافي اندبم ؿذي ٌيذسونفشوص ديذي ؿذ امب دس 

ًي ايتو مٌبیؼتً   كشدي ثىد دس ػىنىگشافي ٌيچ مذسكي دال ثش ٌيذسونفشوص ديتذي نـتذک   سد سيفالكغ سا

نىگشافي كیيتً ٌتب و مثبنتً دس سـتخيق سيفالكتغ وصيكىيتىسسشال دس كىدكتب  مجتشال ثتً          حؼبػيز ػى

ٌمچهيو يبفشتً ٌتبد ديهتشد اص ايتو كىدكتب  دس ايتو        ثىدک188  و اخشلبكيز گ  35ػفىنز ادساسد 

 کمٌبیؼً ثشسػي گشديذ
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باليي دس كً اگشچتً ػتىنىگشافي حؼبػتيز ثت    ثب اندبم ايو مٌبیؼً ثً ايو نشيدً مي سػيم  وتیدٍ گیری:

 کسـخيق سيفالكغ مثبنً ثً حبیت نذاسد امب اخشلبكيز ثباليي دس سد ػذم وخىد گ  داسد

   سيفالكغ وصيكىيىسسشال - VCUG - ػىنىگشافي كیيً -ػفىنز ادساسدکلیذ ياشٌ َا:
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       مقدمه

 

 ػفًوت دظتگاٌ ادراری در کًدکان                                    

 ؼىاظی ػلت ي ؼیًع

 ادساسد ػفىنتز  اویتيو  دخشتشا   دسکدٌتذ  متي  س  دؼتشا   1 و دخششا 1-3  دس ادساسد دػشهبي ػفىنز

 دؼتشا   دسک اػز سىایز گمىصؽ وػو خىاسگي ؿيش ًي دسگ   دين كً دادي س  ػبیهي 5سبػو مؼمىال

ً  دؼشا  دس ادساسد ػفىنز و دٌذ مي س  صنذگي اول ػبل دس ادساسد ػفىنز ثشمىاسدكا ً  نـتذي  خشهت  ثت

 اول دسػتبل کكهتذ  متي  سغييش ػو ثب ادساسد ػفىنز ؿيىعکثبؿذ مي سش ؿبيغ گنٍب صنذگي اول ػبل دس ويظي

 مؤنتث  ختهغ  ثشستشد  ػتبل 1-2 ثؼذاصػتو کثبؿذ مي 1 ثً 8/2 - 4/5حذ دس مؤنث ثً مزكش نؼجز صنذگي

 کيبثذ مي سغييش18/1 ثً نؼجز ايو و ؿذي ؿشوع

ً  اص 75 -98 دخششا  دسکدٌذ مي س  ثضسگ سودي ٌبد ثبكششد ثب ػمذسب ادساسد ػفىنز  ػفىنتز  د ٌمت

 دؼتشا   دس كههتذ  مي اظٍبس ٌب ثشسػي ثشخيکؿىد مي ايدبدSPP  كیجؼيال دنجبیؾ وثً كىیي اؿشؿيب ثب ٌب

 اص حتبكي  گضاسؿتبر  ػبيشکثبؿذ مي ادساسد ػفىنز ػبمل  Ecoliمبنهذ  ؿيىػي ثب دشوسئىع ػبل1 ثبالد

   کثبؿذ مي دؼشا  دس مثجز گشم ٌبد اسگبنيؼم ثشسشد
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 اسگبنيؼم ٌبد مؼجت ػفىنز دػشهبي ادساسد– 1-1سلىيش 

 

 گدنتىويشوع  ثتب  ػفىنتز کثبؿتذ  مي دبسىط  ٌشدوخهغ دس وانششوكىكىع ػبدشوفيشيكىع اػشبفيیىكىک

 ثً ادساسد ػفىنز گزؿشً دسکثبؿهذ ػيؼشيز ػیز ويظي ثً و دادي س  سىانذ مي ويشال ٌبد ػفىنز وػبيش

ً  نبسػتبيي  ايدتبد  ثشاد خٌش فبكشىس ػهىا   ثشختي کگشفشتً متي ؿتذ    نظتش  دس كىدكتب   دس (ESRD) كیيت

 نبسػتبيي  ثب كىدكب  اص 2  سهٍب صيشا،ثشنذ مي  ػىال صيش خٌش فبكشىس ػهىا  ثً سا ادساسد محققب ،ػفىنز

ً  مي سهبقن ايوکدٌهذ مي گزؿشً دس سا ادساسد ػفىنز اص حبیي ؿشح كیيً ً  سىانذثبنىيت  ثٍشتش  ؿهبػتبيي  ثت

ثيىسين  ک اهبفً ثش ايو ثؼيبسد اص كىدكب  گنشيثبؿذ ودسمب  وسـخيق ادساسد ػفىنز خٌش فبكشىسٌبد

 يتن  مهدشثً انذكً كشدي دسيبفز(ؿن مىسد مذيبد اوسيز دسمب  مثل) كبنى  ثذو  ستسا ثشاد دسمب  

 کؿىد مي ؿذي دسمب  نبقق ادساسد ػفىنز



 VCUGفالكغ دس مقبيؼً ثب يظگي ػىنىگشافي دس سـخيق وصيكىيىسسشال س حؼبػيز و وي ثشسػي

7 

 

 اؿشؿيب كىیي-2-1سلىيش 

   تىذی طثقٍ ي تالیىی تظاَرات

 ديیىنفشيتز کثبؿتهذ  مي ػالمز ثذو  وثبكششيىسد ديیىنفشيز،ػيؼشيز ادساسد،ؿبمل ػفىنز اویيً فشم ػً

 کٌؼشهذ ؿبيغ كمشش كیيً وگثؼً فىكبل

 تالیىی پیلًوفریت

 :ؿىد مي سىكيف صيش مىاسد د ٌمً يب ين ثشاػبع ديیىنفشيز

 ػالمتز  سىانتذسهٍب  متي  ستت  کاػتٍبل  وگٍهتبي  اػتشفشاؽ،  سٍتىع،  حتبیي،  ثتي  يبؿتكم،ست،  دٍیى،دـز دسد

 وكتبٌؾ  دتزيشد،صسدد  ،سحشين خىة سغزيً ػذم مبنهذ اخشلبكي غيش ػالئم سىانهذ مي نىصادا کثبؿذ

ً  مجتشال  ػتبل   2صيتش  ؿتيشخىاسا   دس ختذد  ػفىنز مٍمششيو ديیىنفشيز کدٌهذ نـب  سا وص   ثتذو   ستت  ثت

 فىقتبني  ادساسد دػشهبي ثبكششيبل دسگيشد وخىد ثشاد نـبنً ين ػالئم ايوكً  ثبؿذ مي مـخق كبنى 

 دسگيش دبسانـيم اگش كً حبیي دس،ؿىد مي حبد ؿهبخشً ديیىنفشيز ػهىا  ثً كیيً دبسانـيم دسگيشدکٌؼشهذ
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 ديیىنفشيتز  گ  ثً كً ؿذي كیيً گػيت مهدشثً سىانذ مي حبد ديیىنفشيزکؿىد مي گفشً ديیيز نجبؿذ ثً گ 

 کگىيهذ مي اػكبسگزاسنذي

 ظیعتیت

 وسكتشس  ادساسد،فىسيز ديضوسد،ػىصؽ ؿبمل دسگيشد ايو ػالئمکداسد اؿبسي مثبنً دسگيشد ثً ػيؼشيز

ً  ػيؼشيزکثبؿذ مي ثذثى وادساس اخشيبسد ثي و ػىدشادىثين دسد ادساس، ً  وگػتيت  ستت  ايدتبد  مهدشثت  كیيت

 اؿشؿتيبكىیي  ثب حبد ٌمىساطين ػيؼشيزکثبؿذ نمي اخشلبكي ادساسد ػفىنز ثشاد ادساسثذثىکؿىد نمي

   سش ؿبيغ دؼشا  دس ويشوػي گدنى ػيؼشيزکثبؿذ مي مشسجي 21و11نىع گدنىويشوع ػفىنز بي و

 کكـذ مي ًىل سوص 4 سقشيجب گ  وٌمبچىسد ثبؿذ مي محذود خىد ػمذسب ایجشًکثبؿذ مي

 ديتتذي كىدكتتب  دس گٍهتتبي ثبؿتتذكً متتي متتجٍم مهـتتب ثتتب حتتبد ػيؼتتشيز يتتن ائىصيهىفيیيتتن ػيؼتتشيز

ً  دشؿذگي نقق وگٍهبي ٌيذسونفشوص ثب حبیت ٌمبچىسد،اسؼبع ؿبمل گ  مؼمىل ػالئمکؿىد مي ً  مثبنت  ثت

ً  متي  ٌبيي سىدي ػیز  ائىصيهىفيتل  ثتب  ایشٍتبثي  ٌتبد  انفيیششاػتيى   اص نبؿتي  ؿهبػتي  ثبفتز  نظتش  اص ثبؿتذك

 ثيىدؼتي  اغیتت کثبؿتهذ  داؿشً گیشط  مىاد ثب مىاخًٍ اػز ممكو ائىصيهىفيیين ثبػيؼشيز كىدكب کٌؼشهذ

 مىاد و ٌب ٌيؼشبميو گنشي ؿبمل مؼمىال دسمب ک ثبؿذ مي الصم نئىدالػشين دشوػً كشد  سد خٍز اص مثبنً

ً  داختل  سضسيت   مىاقتغ  ثشختي  دس امب،ثبؿذ مي غيشاػششوئيذد ایشٍبثي هذ ً  ػىیفىكؼتيذ  مشيتل  دد مثبنت  ثت

 ؿتتتبمل ادساسد سحشيكتتتي ػالئتتتم ثتتتب ثيهتتتبثيهي ػيؼتتتشيزکثبؿتتتذ متتتي الصم ٌتتتم ستتتذسيدي كتتتىسر

 ايتو کؿىد مي سىكيف و ؿهبخشً مهفي ادساسد كـز وين ویهو مثبنً ادساسودسد فىسيز،سكشس،ػىصؽ

 اػتبع  ثتش  سـتخيق کثبؿذ مي ايذيىدبسين وػمذسب كشدي دسگيش سا نىخىاني ػهيو دخششا  ػمذسب اخشالل

ً  اسؼتبع  ؿبمل دسمب کؿىد مي دادي مثبنً اسؼبع ثب مخبًي صخم ػيؼشىػكىدين مـبٌذي  اصو متبيغ  ثتب  مثبنت
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 وختىد  ثذٌتذ  كبمتل  ثٍجتىدد  ثشىانذ كً دسمبني وٌيچ ثبؿذ مي یيضس ثب صخمي نىاحي ثشداؿشو و ثشد  ثيو

 کنذاسد

 

 ػالمت تذين تاکتریًری

ً  ؿشايٌي ثً ػالمز ثذو  ثبكششيىسد ً  ؿتىد  متي  گفشت  اص سظتبٌشاسي  ثتذو   مثجتز  ادساس كـتز  يتن  كت

 اص قجتل  ػتهيو  دس 1 اص كمشتش  ثتشوص  ، ؿتىد  متي  ديتذي  دخشتشا   دس ػمذسب ؿشايي ايوکداسد وخىد ػفىنز

 ختىؽ  ؿتشايي  ايتو کيبثتذ  متي  كبٌؾ ثشوصگ  ،ػو افضايؾ ثبکثبؿذ مي نبدس ٌم دؼشا  دس و داسد مذسػً

 اگتش  ػالمز ثذو  ثبكششيىسد گنٍب دس كً ثبسداس صنب  دس مهش ،ؿىد نمي كیيىد گػيت وثبػث ثىدي خيم

ً  مهدتش  سىانتذ  مي نـىد دسمب  ً  دخشتشا   ثشختي کگتشدد  ػالمشتذاس  ادساسد ػفىنتز  ثت ً  اؿتشجبي  ثت ػهتىا    ثت

ً  يب و ؿجبنً اخشيبسد ثي ػالئم داساد گنكً حبل ،ؿىنذ مي گشفشً نظش دس ػالمز ثذو  ثبكششيىسد  سوصانت

 کٌؼشهذ ادساسد ػفىنز ثً ثبنىيً دشيهً نبحيهً دس نبساحشي يب

 

   پاتًلًشی ي پاتًشوس

 متذفىػي  ٌتبد  ثتبكششد کٌؼتشهذ  كتؼىدد  مكبنيؼم ثب ػفىني گیىدگي اص نبؿي ادساسد ٌبد ػفىنز اكثش

 دؼشا  دسکؿىد مي ػفىنز ثبػث و ؿذي مثبنً واسد ادساسد مدشاد ًشي  اص دشيهً نبحيً دس ؿذي يبكیىنيضي

ً  مهدش كً ثبكششد مىاسد ثشخي دسکگيشنذ مي مهـب دىع دشي صيش اص ٌب ثبكششد ايو نـذي خشهً  ػيؼتشيز  ثت

 ًشيت   اص كیيتىد  ٌتبد  نتذسسبػفىنز کؿتىد  متي  ايدبدديیىنفشيتز  ثبػتث  و كتشدي  كؼىد كیيً ثً ؿىد مي

 کدٌذ س  حبیز ايو سىانذ مي نىصادا  ثشخي دس يب انذوكبسديز نشيدً دس ؿىد،مثال مي ايدبد ٌمبسىط 
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 مكبنيؼتتم ػتتبدد حبیتتز دسکدٌتتذ متتي حتتبدس  ذ،ديیىنفشيزيبثهتت ساي كیيتتً ثتتً مثبنتتً اص ٌتتب ثتتبكششد اگتتش

ً  داختل  ادساس وسود اص ومشكتت  ػبدي دبديالٌبد دس مىخىد سيفالكغ گنشي ً  یههچت  خمتغ  ٌتبد  سىثتىل  ثت

ً ، كههتذ  متي  خیتىگيشد  كههذي ً  وسحشتبني  فىقتبني  یتىة  دس مشكتت  دبديالٌتبد  ثشختي  اگشچت   اختبصي  كیيت

 و كهذ سحشين سا وایشٍبثي ايمىنىیىطين سىانذدبػخ مي ادساسگیىديکدٌهذ مي سا كیيىد داخل سيفالكغ

  سجذاس ادساسد ثبػفىنز ٌشػهي دس كىدكب کؿىد كیيً وگػيت اػكبس مهدشثً سىانذ مي نشيدً دس

 دس اػتكبس  ايتو  ايدتبد  سيؼتن  امب ؿىد ايدبد كیيً اػكبس گ  دنجبل وثً ؿىنذ ديیىنفشيز دچبس سىانهذ مي

 کاػز خىد حذ ثبالسشيو دس ػبل2 اص كمشش ػهيو

 ؿتىاٌذديیىنفشيز  98 ثبؿتذ،  داؿشً وخىد سجذاس ادساسد ػفىنز ين و V،IV،III دسخً سيفالكغ اگش

 ادساسد ػفىنتز  دخشتشا   دسکؿتىد  مي ديذي ثشداسد سلىيش مٌبیؼبر ػبيش يب كیيً اػكيهشىگشافي دس حبد

 دسکدٌتذ  متي  س  ػهيو ايو دس كشد  ادساس مكبنيؼم ديؼفبنكـو ػیز ثً سىایز گمىصؽ ػهيو دس ػمذسب

ثبؿتذ   مي اد نـذي مٍبس انقجبهبر داساد مثبنً، داسد نهً خـن سا خىد كهذ مي ػؼي كىدک كً حبیي

 دود ٌتش  كً ثبؿذ مي مثبنً نبكبمل وسخیيً دشفـبس ادساسد خشيب  حبیز ايو نشيدً کكهذ خبسج سا ادساس سب

سىانتذ دس كىدكتبني كتً گمتىصؽ      متي  كتشد   ادساس اختشالل کدٌتذ  مي افضايؾ سا ثبكششيىسد احشمبل گنٍب

ً  مـتكالر  کدٌذ كههذ،س  مي خىدداسد مشهبوةانذ ویي اص ادساس كشد   سىایز ديذي  كىدكتبني  دس مـتبث

ً  مهدتش  انؼتذادد  ٌتبد  اوسودتبسي کدٌتذ  مي س  كههذ، مي اخشهبة مذاسع ٌبد سىایزاص  اػشفبدياص  كً  ثت

 ثتبال  سا ادساسد ػفىنتز  خٌش ادساسد اػشبص ايدبد ثب خىد د نىثً ثً ٌم گ  ؿىدكً مي ٌيذسونفشوص ايدبد

 كبسششيضاػتيى   يتب  ػيؼتشىگشام  اندتبم  صمتب   دس يتب  ادساس حدم مبنيشىس ثشاد ادساسد مدبسد ػىنذکثشد مي

 ايدتبد  ًشيت   اص متذفىع ٌتم   وسدمتغ  يجىػتز کكهتذ  گیتىدي  دتبسىط   يتن  ثتب  سا مثبنً سىانذ مي غيشاػششيل

 کدٌذ افضايؾ سا ادساسد ػفىنز خٌش سىانذ مي ادساسد ديؼفبنكـو
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 فيمجشيتب  دونتىع کداسد ثبكششد ػٌح سود فيمجشيب يب ديیي وخىد ثً ثؼشهي ادساسد دبسىطنضػفىنز اص ثخـي

 اص ٌذف ػیىل ثً اسلبل گندبكً اصکداسد وخىد  E.coliٌبد گىنً اكثش ػٌح سود كً Iنىع:داسد وخىد

 ايتو کگىيهتذ  متي   مبنىص ثً حؼبع فيمجشيب ايو ثً مٍبسكشد، D-mannoseثب سىا  مي فيمجشيب،سا ايو ًشي 

 و ؿتىد  نمتي  مٍتبس  مبنىص وػيیً ثً IIنىع فيمجشيبد چؼجهذگيکنذاسد ايدبدديیىنفشيز دس نقـي فيمجشيب نىع

 ثيتب   E.coliاص ختبف  ٌبد ػىؽ اص ثشخي سىػي فقي فيمجشيب ايوکاػز مؼشوف مبنىص ثً مقبوم نىع ايو

ً  متي  گیيكىفؼتفىیيذيذ  نتىػي  IIنتىع  سػذشىسفيمجشيبدکؿىد مي  ادساسد اديشیيتبل  ػتیىل  ػتٌح  دس ثبؿتذك

 ختتبف سػتتذشىس يتتن oligosaccharide  1-4 Gal Galقؼتتمزکداسد وختتىد قشمتتض ٌتتبد وػتتیىل

ً  Pختىني  گتشوي  ختى  قشمتض   ٌتبد  ػتیىل  سىػتي  فيمجشيبٌب ايو چى کاػز ً  ؿتىنذ  متي  گگیىسيهت  گنٍتب  ثت

 اص 76-94%کداسنتذ  سا ايدبدديیىنفشيتز  سىانبيي ثيـشش  Pفيمجشيب ثب ٌبد ثبكششدکگىيهذ مي ٌم Pدفيمجشيب

 ػىامتل  اص 19-23% مقبثتل  ودس ٌؼتشهذ  Pنتىع  فيمجشيتبد  داساد ديیىنفشيز ايدبدگش  E.coli ٌبد گىنً

 کٌؼشهذ فيمجشيب نىع ايو داساد ػيؼشيز ايدبدگش

 چؼتجهذگي  مثتل  ػتبخشمبني  ٌتبد  نبٌهدبسد ؿبمل ادساسد ػفىنز ثشاد ميضثب  مؼشؼذكههذي ػىامل ػبيش

 ػمل ػذد مبنهذیيجيبٌب  چؼجهذگي کؿىد مي ادساس وكبمل ًجيؼي سخیيً اخشالل مهدشثً ثبؿذكً ميیيجيبٌب 

ً  كتىسسي  دس نىسودبسيتن  مثبنًکؿىد مي واط  ًشي  اص كشد  ادساس ثبػث و كهذ مي ً  ثتب ٌمتشاي   كت  سخیيت

ً  سا فتشد  ذسىانت  مي ثبؿذ، اػفهكشش-سدسشػى طنضد ديغ يب ادساسد نبكبفي  کكهتذ  ادساسد ػفىنتز  مؼتشؼذث

 نبكبمتل اسسجبى داسد كً ثخـي اص گ  نيض ثتً ػیتز سخیيتً     دخششا  دس ادساسد ثبػفىنز نيض خهؼي فؼبیيز

ً  سىانذ ومي ثبؿهذ مي ػالمز ثذو  دچبسثبكششيىسد ثبسداس صنب  اص 4-7%کثبؿذ مي مثبنً  ػفىنتز  مهدشثت

 ؿتيش  اص ؿىنذكمشش مي سغزيً ؿيشمبدس ثب كً ؿيشخىاساني دس ادساسد ػفىنز ثشوصکگشدد ػالمشذاس ادساسد

 کاػز خىاسا  خـن
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 ثشسػي انىاع ػفىنز ادساسد-1-1خذول                                               

  تؽخیص

 ايتو  ودس كتشد  ؿن ادساسد ػفىنز ثً سىا  مي ٌشدو يب ادساسد گنبیيض ٌبد يبفشً يب ثيمبس ػالئم اػبع ثش

ً  ثشاد ساي چهذيوکثبؿذ مي هشوسد مهبػت ودسمب  سبييذ ثشاد ادساس كـز ين حبیز  گوسد  دػتز  ثت

ً  كىدكتبني  دسکثبؿتهذ  متي  ستش  دقيت   ػبيشيو اص ٌب سوؽ ثشخي ویي داسد وخىد مهبػت ادساسد نمىنً  كت

ً  گتشفشو  اص قجتل کثبؿتذ  قجىل قبثل سىانذ مي ادساس ميبنً نمىنً انذ ديذي سا سفشو سىایز گمىصؽ  محتل  نمىنت

 اگتش کؿتىد  كـتيذي  ػقتت  ثبيؼتز  دتىع  ،دتشي  نـتذي  خشهً كىدک دسکؿىد سميض ثبيؼز مي ادساس خشوج

 ثتب  و ثبؿذ اػشمبد قبثل غيش سىانذ مي كشد  ادساس حيو ؿذي گشفشً نمىنً ذنجبؿ كـيذ  ػقت قبثل دىع دشي
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ً  يتن  اػز سا نذيذي وسىایز كشد  ادساس گمىصؽ كً كىدكي دسکؿىد گیىدي دىػشي فیىس  ادساسد نمىنت

ً  ثبيؼز مي ادساسد كبسشش ثب ً  اص ديهشاػتشفبدي  ساي کؿتىد  گشفشت  كتشد   سميتض  ثؼتذاص  اػتششيل  ادساسد كيؼت

 يتن  سهٍتب  وختىد  يتب  ادساسد كـتز  ثتىد   مهفي مىاسد دس فقي سىانذ مي ثبؿذو مي طيهشبیيب نبحيً دىػز

ً  دىػتز  گیىدگي اص نبؿي سىانذ مي مثجز ادساسد كـز ين ٌشچهذ، ثبؿذ مفيذ يىسودبسىط   دس ويتظي  ثت

 ثبؿتذ  ادساسد كـتز  يتن  گتشفشو  اص ثؼتذ  فتىسد  دسمتب   ٌتذف  اگتش کثبؿتذ  نـتذي  خشهً ودؼشا  دخششا 

ً  فقتي  ايو و ثبؿذ اسدساد كيؼً ثب گيشد نمىنً سوؽ ثبيؼز نمي  ايتو  گیتىدگي  ثتبالد  سيؼتن  ختبًش  ثت

 کثبؿذ نمي هشوسد ػمذسب ٌم ػىدشادىثين گػذيشاػيى کثبؿذ مي مخشیي ٌبد اسگبنيؼم ثب ػمذسب سوؽ

 ٌتم  ديتىسد  نجىد دس سىانذ مي ػفىنز ویي كهذ مي مٌشح سا ػفىنز )ػفىنز داخل ادساس( ديىسد وخىد

 ثتذو   سىانتذ  متي  ديتىسد  مقبثتل  دسکثبؿتذ  سـخيلي ايهكً سب ثىدي كههذي سبييذ ثيـشش يبفشً ؿىدک ايو  ديذي

 ويشوػتي،  ؿتذي،ػفىنز  دسمتب   نتبقق  ادساسد ػفىنتز  دس اػتششيل  ديتىسد کؿتىد  ديتذي  ادساسد ػفىنز

ً  ػفىنتز  ػیتز  ثً انؼذاد،يىسسشيز صميهً دس ادساسد كیيىد،ػفىنز كیيىد،گثؼً سىثشكیىص  ساي اص مهشقیت

ً  يتب  ادساسد مدتشاد  نضدين خهؼي،ایشٍبة )گدبنذيؼتيز، ثيمتبسد كتشو ( و نفشيتز ايهششاػشيـتيبل       مثبنت

 ٌمتبچىسد کثبؿتذ  متي  مثجتز  ػفىني ادساس دس مؼمىال اػششاص یكىػيز و شيزديذي ؿىدک نيش )ائىصيهىفيل(

 ػفىنتز  سىانذ نمي سهٍبيي ثً ٌمبچىسد ميكشو امب ؿىد مي ديذي حبد ػيؼشيز دس اغیت ميكشوػكىدين

 كیيتىد دسگيتشد   گتش  مٌتشح  ادساسد ػتذيمب   دس ػتفيذ  ػیىل ٌبد كؼز ديذ کكهذ مٌشح سا ادساسد

 ادساسد گنتبیيض  ثتب  و ػالمتز  ثتذو   كتىدک  دسک ؿتىد  متي  ديذي نذسسبً ٌب كؼز ايو ػمل دس امب، ثبؿذ مي

 ٌتم  مهفتي  ادساسد گنتبیيض  ثتب  حشي ػالمشذاس كىدكب  دس چً اگشکثبؿذ مي ملمحشنب ادساسد ػفىنز نشمبل

ً  68 اص ثتيؾ  مذر ثشاد ادساسد اگش صيشا داسد اٌميز ثؼيبس ادساسد ػفىنز وخىد  استب   دمتبد  دس دقيقت

 واقؼتب  گنكً حبل دٌذ، نـب  سا ادساسد ػفىنز سىانذ ،مي كىچن و اٌميز ثي گیىدگي ين سؿذ ثمبنذ
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 ستب  ادساس نهٍتذاسد  ثشاد اػشمبد قبثل سوؿي سىانذ مي يخچبل دس ادساس داد  قشاس کثبؿذ نمي ػفىني ادساس

 کثبؿذ كـز صمب 

 ػالمشتتذاس كتتىدكي دس يتتب كهتتذ سؿتتذ دتتبسىط  نتتىع يتتن اص كیتتىني 188888 اص ثيـتتشش كـتتز دس اگتتش

 ثتب  ؿتذي  گشفشً نمىنً دسکؿىد مي گشفشً نظش دس ادساسد ػفىنز مجشالثً فشد كهذگنهبي سؿذ كیىني18888

ً  نظتش  دس ادساسد ػفىنز ثً مجشال كىدک صمبني ادساسد كيؼً ً  ؿتىد  متي  گشفشت  ثتشاد  ادساسد نتبیيض گ كت

 نتىع  ين اص كیىني 188888 اص ثيؾ كـز محيي دسو  ثبؿذ ػالمشذاس ثيمبس ،ثبؿذ مثجز ادساسد ػفىنز

 ثبيؼتز  مي ػىنذاط نمىنً ثب ػفىنز سبييذ ثبؿذ نذاؿشً وخىد فى  مىاسد اص كذام ٌش اگشکكهذ سؿذ دبسىط 

 ػذيمبنشبػتيى   افتضايؾ  و ،نتىسشوفيیي  یكىػتيشىص  ديتذ   كیيتىد  حتبد  ػفىنتز  متىاسد  دسکثهيشد كىسر

 ثبكششيتبل  ػفىنتز  اص اخشلبكتي  غيش نـبنهبنيگخش  مىسد دو افضايؾکثبؿذ مي سايح CRPو اسيششوػيشي

 ستب  یكىػتيشىص  كیيتىد  گثؼً مىسد دسکثبؿذ نمي كىدک دس حبد ديیىنفشيز گش اثجبر گنٍب افضايؾ واػز 

mm/ ثبالد
 ٌتش  و خىاسا  ؿيش دس ويظي ثً ػذؼيغ داد  س  كً گندب اص و دٌذ مي س  25888-28888 3

 کثبؿذ مي الصم دسمب  ؿشوع اص قجل خى  كـز ثبؿذ،گشفشو مي سايح انؼذادد اوسودبسي ثب كىدک

 

 درمان

 ػالئتم  اگتش ک ؿىد دسمب  ػشيؼب ثبيؼز مي نفشيز ديیى ػمز ثً ديـشفز اص خیىگيشد ثشاد حبد ػيؼشيز

 بيت  ثتىدي  خفيتف  ػالئتم  اگتش کؿىد مي ؿشوع ادساس كـز خىاة ؿذ  سبگمبدي سدشثي دسمب  ثبؿذ ؿذيذ

 نبمٌمئو كـز اگش و افشبد خىاٌذ سبخيش ثً كـز خىاة ؿذ  گمبدي سب دسمب  ثبؿذ ؿن مىسد سـخيق

 ؿتشوع  ثيتىسيكي  گنشتي  حؼبػتيز  و كـتز  ؿتذ   گمتبدي  قجل دسمب  اگشکنمىد سكشاس سا گ  سىا  ثبؿذمي

ً  مشتىدشيم  ستشد  يتب  و مشتىدشيم  دستش  -ثبػىیفبمشىكؼبصول سوصي 3-5 دسمب  ين گشديذي ً  ػیيت  ٌتبد  گىنت
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E.coli ػتيیيو  گمىكؼيکثبؿذ مي مىثش(50mg/kg/24h ) نيتض  ً ً  دسمتب   ػهتىا   ثت  ویتي  ثبؿتذ  متي  اویيت

 کنذاسد نيششوفىسانشىئيو و ثشػىیفىنبميذٌب واهحي اسخحيز

 ثيىسيتن  گنشتي  ثتب  دسمب  سوصي 18-14 دوسي اػز،ين ديیىنفشيز كههذي مٌشح كً سجذاس حبد ػفىنز دس

 ثتىدي  دٌيتذسي  كً كىدكبنيکؿىد مي دادي سشخيح ثشػذ مهبػت ثبفشي ػٌح ثً سىانذ مي كً ایٌيف وػيغ

ً  متبي 1 صيش ػو ،ذهنجبؿ مبيؼبر نىؿيذ  ثً قبدس و داسنذ اػشفشاؽ ً  ثبؿتهذ  گشوٌتي  يتب  داؿتش  گنٍتب  ثتشاد  كت

 گنشتي  گتشفشو  و وسيتذد  دسمتبني  متبيغ  خٍتز  ثيمبسػشب  دس ثبيؼز ثبؿذ،مي مي مٌشح ادساسد ػذؼيغ

(  2gوحتذاكثشدوص  75mg/kg/24h-50)ثبػفششيبكؼتى   سضسيقتي  دسمتب  کؿىنذ ثؼششد سضسيقي ثيىسين

 مبنهتتذ اميهىگیيكىصيتتذ يتتن و(100mg/kg/24h)ػتتيیيو يتتبگمذي( 100mg/kg/24h)يبػفىسبكؼتتيم

   ثبيذ گميهىگیيكىصيذٌب اسىسىكؼيشًکؿىد مي دادي سشخيح( دوص1-3دس5mg/kg24h-3 )خهشبمبيؼيو

ً  و دسمتب   ؿتشوع  قجتل  ثبيؼز مي خهشبمبيؼيو وػٌح ػشم كشاسيهيو و ثبؿذ نظش مذ  دسمتب   دسًتي  سوصانت

 ادساس كتشد   اػز وقیيتبيي  مىثش دؼىدومىنبع ػیيً ويظي ثً گميهىگیيكىصيذٌب ثب دسمب کؿىد گيشد انذاصي

 ػفبیىػتذىسيو  ػىم نؼل داسوٌبدکدٌذ مي افضايؾ ادساسد دسدػشهبي سا گ  اثشثخـي ثيكشثهبر ػذيم ثب

ً  سضسيقتي  ػفششيبكؼتى   انذاصي ٌمب  ثً مبنهذػفكؼيم خىساكي ً  مهفتي  گتشم  ٌتبد  اسگبنيؼتم  ػیيت  ختض  ثت

ً  محققب  ثشخي سىػي داسوٌب ايو و مىثشٌؼشهذ دؼىدمىنبع  دسمتب   متىاسد  دس انشختبثي  دسمتب   ػهتىا   ثت

 ثً ثبيؼز نمي سجذاس ادساسد ثبػفىنز دسكىدكب  نيششوفىسانشىئيوکؿىنذ مي گشفشً دسنظش ثيمبسا  ػشدبيي

  فیىسوكيهىیتى  کكهذ نمي ديذا كیيً ثبفز دس سىخٍي قبثل داسويي صيشا ػٌح ثـىد اػشفبدي سوسيو كىسر

 مقتتبوم ٌتتبد اسگبنيؼتتم ميكتتشو ثتتشاد ختتبيهضيو داسود يتتن ػيذشوفیىكؼبػتتيو مثتتل ختتىساكي ٌتتبد

 دسمب  ثشاد گٍهبي مذر كىسبي كىسر ثً دسهمو، ثبؿذ مي ػبل17ثبالد ثيمبسا  دس نظيشدؼىدومىنبع

ً ک داسد ٌؼشهذ،كبسثشد دؼىدومىنبع ثب ادساسد دچبسػفىنز كً كمشش ػو ثب كىدكب   اػتشفبدي  حتبل  ٌتش  ثت
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ً  گػتيت  دس گنٍتب  اػشؼذاد ثبیقىي ػیز ثً كىدكب  دس ٌب فیىسوكيهىیى  كیيهيكي  ثبيؼتز  متي  غوتشوف  ثت

ً  دوص كتىسر  ثً ػفششيبكؼى  ػوالني داخل سضسي  كىدكب  دسثشخيکؿىد محذود ً  اویيت  گ  دنجتبل  وثت

ً  1 ادساس كـتز  ماندتب کمىثشاػتز  خىساكي ػىم نؼل ثبػفبیىػذىسيو خىساكي دسمب   اسمتبم  اص ثؼتذ  ٌفشت

  الصم گ  اندبم سوسيو كىسر ثً امب كشدي مٌمئو ادساس ؿذ  اػششيل اص سا مب ادساسد ػفىنز دسمب 

 کاػز مهفي سغييش ثذو  اكثشا دسمب  ًىل دس ادساس كـزکثبؿذ نمي

ً  نيتبص  اػتز  ممكتو  انؼذاد دچبس ادساسد دػشهبي دس ػفىنز يب سنبل دشد يب سنبل ٌبد گثؼً ثب كىدكب   ثت

ً  حمتبيشي  ٌتبد  وػتبيشدسمب   ثيتىسيكي  گنشتي  ٌبد دسمب  ثب ٌمشاي خشاحي يب دىػز ًشي  اص دسنبط  داؿتش

 کثبؿذ مي مقذوس ؿىنذ دسنبط گنكً اثشذا ثذو  اص كىچن ٌبد گثؼً دسمب کثبؿهذ

 ثؼتيبسد کثبؿتذ  ػتىدمهذ  سىانتذ  متي  فبكشىسٌتب  سيؼن ؿهبػبيي ساخؼً ادساسد ثبػفىنز كىدک ين دس

ً  اػشؼذاد سىانذ مي ؿشايي ايو دسمب کٌؼشهذ كشد  ادساس حيو اخشالالر داساد مذسػً ػو دس دخششا   ثت

 و كههتذ  متي  ادساس كم دفؼبر ثً ادساسد ػفىنز ثب كىدكب  ثشخيکدٌذ كبٌؾ سا ساخؼً ادساسد ػفىنز

 كتشد   اخشايتي  ثتشاد  و ثيمتبسا   وایتذيو  ثب مـبوسي کٌؼشهذ ؿذيذ زػيجى دچبسگنٍب  اص ثؼيبسد همو دس

 کثبؿتذ  متي  ادساسد ػفىنتز  ػىدٌتبد  كهشتشل  دس ػبمتل  مٍمششيو مضاج واخبثز كشد  ادساس نشمبل ایهىد

 ثتب  نيششوفىسانشتىئيو  يتب  كىسشيمىكؼتبصول،سشيمشىدشيم  ثتب  مدذد ػفىنز اص خیىگيشد خٍز دشوفيالكؼي

 گمىكؼتي  ثتب  دشوفيالكؼتي کثبؿذ مي مـكل ايو حل خٍز سويكشد ين سوص دس يكجبس دسمبني دوص 38 

 مقبومز اػز صيشا ثبالسش ادساسد ػفىنز داد  س  سيؼن امب ثبؿذ مىثش سىانذ مي نيض ػيیيو وػفبیكؼيو

 ػتىد  ادساسد ػفىنتز  متىاسد  دس الكؼييدشوف ثيىسين گنشي اص اػشفبديکگشدد ايدبد اػز ممكو ثبكششيبل

 ػفىنتز  ثشوص و اػز محشمل ميكشوثي مقبمز صيشا ثبؿذ مي ثحث مىسد سيفالكغ ثب كىدكب  دس كههذي

 ػتىد  ادساسد ػفىنتز  ثتشاد  خٌش دش ؿشايي ػبيشکنيبثذ كبٌؾ ديىػشً كىسر ثً اػز ممكو كههذي ػىد
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ً  ؿتبمل  ثبؿهذ مي ثيىسين گنشي ثب مذر ًىالني دشوفيالكؼي ثً نيبصمهذ كً كههذي  نىسوطنين،اػتشبص  مثبنت

ً  امتشوص ک ثبؿذ مي ػهگ و ادساسد،انؼذاد،سيفالكغ ػيؼشم دس ً  ػالقت ً  ٌتب  دشوثيىسيتن  ثتب  دسمتب   ثت  كت

ً  cranberry گة اص واػتشفبدي  ؿىد مي اوسوطنيشبل دبسىیىطين فیىسٌبد خبيهضيهي مهدشثً ً  مهدتش  كت  ثت

 دس سا ختىد  ثخـتي  اثتش  ٌهتىص  ػىامتل  ايتو  امب داسد دىوخ ؿىد مي ثيىفيیم سـكيل و ثبكششد اسلبل مٍبس

 کانذ نكشدي ثبثز كىدكب  ادساسد ػفىنز اص ديـهيشد

ً  اثشال دنجبل ثً كیيىد مضمو گػيت ديبمذٌبد سشيو اكیي كیيً ونبسػبيي خى  فـبس افضايؾ  ديیىنفشيتز  ثت

 (1ؿىنذک) دسمب  مهبػت كىسر ثً ثبيؼز مي ايدبد دسكىسر ثبؿذ،كً مي

 

 ترداری تصًیر مطالؼات

 ػىنىگشافي ًجيؼي كیيً

ٌب دس ػىنىگشافي ثبيذ كبف ثبؿذکدبسانـيم كیيً اًشاف ين نبحيً مشكضد ثباكىد مشتشاكم  حذود كیيً 

 كبیيؼتي  –وؿتبمل ػيؼتشم یههچتً اد     سا احبًً كشدي اػز كً كمذیكغ اكىد مشكضد نبميذي مي ؿىد

ً  ػيؼتشم  متىاسد  اغیتت  دسک ثبؿذ مي كیيً خىني وػشو  گ  اًشاف چشثي ثب ٌمشاي كبیيؼتي   – اد یههچت

ًجيؼي دس داخل ػيهىع كیيىد مـبٌذي مي ؿىدکقـش كیيً اكىٌبد ٌمههي سىیيذ مي كهذكتً نؼتجز ثتً    

قذسر ثبصسبة مؼبود يب كمششد داسنذ وٌشم ٌبد كیيىد ثً كىسر نتىاحي مثیثتي    كجذ يب ًحبل مدبوس

ـتشد  دس مدبوسر ػيهىع كیيىد ديذي مي ؿتىنذک ًتي دو متبي اول صنتذگي ،اكىٌتبد ق      كىؿكل ٌيذىا

نؼجشب ثبسصسشنذ و ٌشم ٌبد كیيىد ثً ؿكل نبمشهبػجي ثضسگ و ؿذيذا ٌيذىاكى مي ثبؿهذکًىل كیيً ًجيؼي 

كهذ ثتً   ػزکًىل كیيً ثبػو افشاد سغييش ميا cm12-9ثضسگؼبال  دس انذاصي گيشد ثً وػيیً ػىنىگشافي 

يً ممكو اػتز اخشالفتي   ذاصي خىد مي ثبؿذک ثيو ًىل دو كینً دس ثضسگؼبال  خىا  دس حذاكثش اًىسيك
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ثً ًىس ًجيؼي وختىد داؿتشً ثبؿتذک كیيتً داساد ػيؼتشم خمتغ كههتذي دو ؿتبخً          cm5/1دس حذ كمشش اص 

 ؿتشايي  ثؼتيبسد  دسک ثبؿتذ  متي  كبیيؼي –ثضسگشش اص كیيً داساد ين ػيؼشم یههچً اد  cm2-1 مؼمىال

نٍتب  گً ػیتز گتبص سودي سود   جيؼي مؼمىال ثً ٌبد یتبحکدٌذ مي س  كیيً انذاصي دس مخشلشد ،سغييشار

  ثبيذ حذود مـتخق و واهتح و   گحبیز مشؼغ ثشسػي كشد:ديىاسي ٌبد ديذي نمي ؿىنذکمثبنً ساثبيذ دس 

ثتشاد انتذاصي گيتشد حدتم      كتشد ،  سدتغ اص ادسا  ستىا   مي هخبمز انذكي داؿشً ثبؿهذکمثبنً سا ٌمچهيو

 (2)ادساس ثبقي مبنذي دغ اص دفغ ادساس اسصيبثي كشدک

 گنبسىميتتن نبٌهدبسٌتتبد ؿهبػتتبيي ادساسد ػفىنتتز ثتتب كىدكتتب  دس ثتتشداسد سلتتىيش مٌبیؼتتبر ٌتتذف

ً  كىدک مؼشؼذكههذي  كیيتىد  كتبسكشد  واسصيتبثي  كیيتىد  فؼتبل  دسگيتشد  ادساسد،ؿهبػتبيي  ػفىنتز  ثت

 وثيقتشاسد  ،نبساحشي ثب ست مـخلب حبد ديیىنفشيزکثبؿذ مي داسد قشاس خٌش يبدس اػز نشمبل كً اصنظشايو

 گػيت ثشاد مٍم فبكشىس سيؼن ين كً ؿىد مي سىكيف واػشفشاؽ سٍىع وگٍهبي، ؿكم يب دٍیى دسد و

ً  اػتكو  اص اػتشفبدي  ثتب  حبد ديیىنفشيز سلىيشثشداسدکثبؿذ مي واػكبسكیيىد  دايمشٌتبد ( DMSA) كیيت

ً  دسگيتش  نتىاحي کؿتىد  متي  اندتبم  سكهشيتىم  ثب ؿذي نـبنذاس اػيذ كبدشىػىكؼيهين  ثشداؿتز  كتبٌؾ  كیيت

 اػتكو  داساد سجتذاس  ادساسد ػفىنز ثب كىدكب  اص 58 کؿىد مي ديذي ثضسگشش وكیيً داؿشً ساديىنىكیئيذ

DMSA كیيتىد  اػتكبس  دچبس حبد ديیىنفشيز دچبس نىاحي دس مثجز اػكو ثب افشاد 58  و ٌؼشهذ مثجز 

 ٌمتشاي  كً سيفالكغ اص دسخبسي ثب كىدكب  دسکؿذ خىاٌذ نشمبل كیيً ظبٌش ثبقيمبنذي 58  دس و ؿىنذ مي

 داساد سجتتذاس ادساسد ٌتتبد ػفىنتتز اص 88-98 ذ،هثبؿتت متتي( III ،VV ،V دسختتً) ٌتتب حبیتتت گـتتبدد

DMSA ادساسد سيفالكتغ  ثتب  كىدكتب  کذهثبؿ مي حبد ديیىنفشيز ؿىاٌذ ثب اػكو  ً  وگتشوي  I،II دسخت

 دچتبس  كىدكتب   متذر  دساص مٌبیؼتبر  دسکؿتىنذ  حتبد  ديیىنفشيتز  دچتبس  سىانهتذ  مي نيض سيفالكغ ثذو 

 اگتش کؿتذ  ديذي سيفالكغ ثٍجىدد ؿذنذ،مؼمىال حبد ديیىنفشيز ثً مجشال كً I،IIدسخً ادساسد سيفالكغ
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 س  ختبف  ػفىنتز  گ  دنجتبل  ثً اػكبسد ثبؿذ،ٌيچ نشمبل سجذاس ادساسد ػفىنز ًي دس DMSAاػكو

 دٌتذ  نـب  سا حبد ديیىنفشيز سىانذ مي كً ثبؿذ مي ديهش وػيیً سـخيلي ين اػكو CT ک داد نخىاٌذ

ً  ثتب  ًٍت مىاخ ميضا  اػكو CTدس نيض و ثبؿذ مي ثيـشش ثؼيبس DMSAثب ثبیيهي سدشثً امب  ثيـتشش  ثؼتيبس  اؿتؼ

 گتشفشو  نظتش  دس وثتذو   مثجتز  ادساسد كـتز  ويتن  ثتبیيهي  ديیىنفشيز نىثز اویيو ثب كىدكب  دسکاػز

 وخىد ثشسػي  كیيً ػبيض اسصيبثي و ثشسػي ثشاد ثبيؼز مي ومثبنً ٌب كیيً اص ػىنىگشافي ست،ين دسخً

 اندتتبم مثبنتتً گنتتبسىمي اسصيتتبثي و ادساسد ػيؼتتشم دودیيكبػتتيى  حبیت،سـتتخيق اسؼتتبع و ٌيتتذسونفشوص

 سا كتىدک  دس حتبد  ديیىنفشيتز  وختىد  ستب  ؿتىد  متي  اندتبم  DMSA اػتكو  يتن  ثؼذ مشحیً دسکگشدد

ً  اػتكبس  يتب  و حبد ديیىنفشيز و ثبؿذ مثجز  DMSA اػكو  اگشکدٌذ سـخيق  دٌتذ،ين  نـتب   سا كیيت

 ثشاػتبع  دسمب ،ؿتىد  دادي سـتخيق  سيفالكغ اگشکؿىد اندبم ثبيؼز مي كشد  ادساس حيو ػيؼشىگشام

 اص ثؼتيبسد  محشوميتز  سويكتشد  ايتو  دس محتذوديز  يتن کؿتىد  مي سيفالكغ اندبم مذر دساص سيؼن

ً  گشافي ػىنىکثبؿذ مي  DMSAاػكو ثً دػششػي دس ٌب ثيمبسػشب   وػتذغ  ؿتىد  اندتبم  ميجبيؼتز  كیيت

ثً خبد اػكو سلميم    VCUGاندبم بي DMSAثب مشكض ثً ود فشػشبد  مىسد دس نيبص ثشاػبع دضؿن

 حتبل  ٌتش  يبثذ،ثً ثٍجىد مثبنً ایشٍبة سب افشذ مي سبخيش ثً ٌفشً 2-6 ثشاد VCUGثهيشدک دس ثشخي مشاكض 

ً  6 اص دتغ  يب ادساسد ػفىنز دسمب  صمب  دس حبد كىسر ثVCUGًچً  صمتب   و ؿتىدبثشوص  اندتبم  ٌفشت

 کمبنذ مي ثبقي يكؼب  سـخيق سيفالكغ
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 ػبیً 8سيفالكغ دو ًشفً دس ين دخشش  -3-1سلىيش

 

ً  ايتو  اص سا متب  و ثبؿتذ  متي  مهبػتت  ثيمبسػتشب   اص كىدک سشخيق اص قجل VCUGاندبم ً   ثشسػتي  كت  ثت

ً  ساديىنىكیئيتذ  VCUGاص ستىا   متي  ثبؿتذ  مقتذوس  اگتش کػتبصد  متي  مٌمتئو  ؿذي اندبم كبمل كىسر  ثت

 كمششد ساديبػيى  مؼشم دس سا گهبدٌب سكهين ايوک كشد اػشفبدي دخششا  دس كهششاػز ثب VCUGخبد

 دس ویتي  دٌتذ  نمتي  نـب  سا مثبنً گنبسىمي دقي  مـخلبر ساديىايضوسىح VCUG اگشچًکدٌذ مي قشاس

 خمتغ  ػيؼشم دس سيفالكغ وقىع يب حبیت مدبوس ديىسسيكىیىم داد  نـب  ،سيفالكغ دسخً دقي  سؼييو

 ثتشاد  دؼتشا   دس ديـبثشاي دقي  ثشسػي دسVCUG سىانبييک اػز مفيذ اكشىدين حبیت يب گبنً دو كههذي

ً  سجذاس ادساسد ػفىنز نىثز ثبدوميو دسكىدكب کداسد اٌميز ديـبثشاي خیفي دسيچً وخىد ثشسػي  دس كت

 ؿتىد،صيشا  اندتبم  VCUG ثبيؼتز  اػتز،مي  ثتىدي  گنٍتب،مهفي  فىقتبني  ادساسد ػيؼشم ثشسػي قجل نىثز

 کكهذ مي مؼشؼذ ػالمشذاس ديیىنفشيز ساثشاد فشد نيض كم دسخً ثب ادساسد سيفالكغ ين وخىد
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)ػتتىصؽ ادساس، فىسيتتز ادساسد و سكتتشاس  سحشتتبني ادساسد ػيؼتتشم ػفىنتتز نىثتتز 1≥ ثتتب كىدكتتب  دس

 اختشالل  ودسمب  اسصيبثي گ  خبد ثًکثبؿذ نمي ایضامي مؼمىال ثشداسد سلىيش ادساسد، دسد ػىدشادىثين(

ً  متىسد  ثبيؼتز  متي  وسودي مثبنً كبسكشد  وختىد  سحشتبني  ادساسد ػفىنتز  متىاسد  اگتش کثهيتشد  قتشاس  سىخت

 مفيتذ  اًالػتبر  ىانتذ متي س   VCUGيتن  نتذسسب  ؿتىد،امب  اندتبم  ػتىنىگشافي  ثبيؼتز  متي  داسد،گنهتبي 

 کثذٌذ سشد اهبفً

 

  ادراری ػفًوت ترای خایگسیه َای تًصیٍ

 ٌتبيي  گبيتذاليو  ادساسد ػفىنتز  ثؼتذاص  وسلتىيشثشداسد  دسمتب   ،سـتخيق  ثتشاد  NICE،2887دسػبل

ً  كىدكتب   ٌب سىكيً ايوکداد سااسائً ً 3ساثت ً  گنٍتب  ؿتبمل  دػتش ً  وگنٍتب  ػتبل 3-6متبي، 6›ػتو  كت  ػتبل 3‹ كت

 زنت ىفػ انتذ،  دادي ػبػز48 ػشم دس دسمب  ثً دبػخ كً دػشً،گنٍب ػً ثً ثبیيهي نظش اصکكشد داسنذسقؼيم

 ستتتتىدي ،E.coli اص ثتتتتبغيش ادساسد ػذؼتتتتيغ،ػفىنز) گسيذيتتتتن ادساسد ػفىنتتتتز ،دذدتتتتم دساسدا

 سمتبم  ؿذي سىكيً گبيذاليو دسايوکنمىد سقؼيم (خى  فـبس افضايؾ كشاسيهيو، ػٌح ػىدشادىثين،افضايؾ

 ويتب  ادساسد ػفىنتز  ػتىد  دچبس كً ػبل3صيش وكىدكب  ادساسد ػفىنز ثً مجشال مبي 6صيش ثبػو كىدكب 

 كىدكتب   ثشادکگيشنذ قشاس DMSAو كیيً ثبػىنىگشافي ثشسػي مىسد انذ، ؿذي ذينيگس ادساسد ػفىنز

 VCUG اندبمکاػز ؿذي DMSA اندبم ثً دٌذ،سىكيً س  ادساسد ػفىنز كً مىاسدد دس سهٍب ػبل3‹

 گنٍتب  مشتذویىطد  ثشانهيضنتذ،صيشا  ثحث ثؼيبس ديـهٍبدار ايو کاػز ؿذي سىكيً مبي6› كىدكب  دس سهٍب ٌم

ً  اسصيتبثي  ٌتيچ  ايو ثش ػالويکاػز اػشىاس سدشثي ثشنظشيبر وػمذسب نجىدي ثشؿىاٌذ مجشهي  يتب  نهتش  گزؿتش

ً  كتىسر  مٍتم  ٌتبد  اوسودتبسي  ؿهبػتبيي  دس سويكتشد  ايتو  ثتبیقىي  سىانتبيي  مىسد دسد نهش گيهذي  نهشفشت
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ً  ايو وثً انذ دادي اندبم سويكشد ايو سود واثؼشً غيش اسصيبثي ين coulthardو Tseکاػز  سػتيذي  نشيدت

 کؿىنذ نمي سـخيق دادي اوسودبسي ثب كىدكب  اص اد ػمذي گشوي ايو سوؽ ايو ثب كً انذ

 

 حالة تٍ مثاوٍ از ادرار ترگؽت

 حبیت مبيل اسلبلکثبؿذ مي وكیيً حبیت ػمز ثً مثبنً اص ادساس مؼكىع خشيب  مؼهي ثً ادساس سيفالكغ

 سيفالكغکؿىد مي سيفالكغ دسشػىس مبنغ وػویً مثبنً مىكىػي اليً ثيو اد دسيچً مكبنيؼم و مثبنً ثً

ً  مىكىع ثيو مخبًي صيش سىنل افشذكً مي اسفب  صمبني ً  وختىد  يتب  ثبؿتذ  دسشػتىس كىستبي   وػوتی  نذاؿتش

 دسگيش سا كىدكب  اص 1 دٌذوحذود مي س  فبميیيبل كىسر وثً ثىدي مبدسصادد مؼمىال سيفالكغکثبؿذ

ً  اص ثبكششد ػجىس سؼٍيل ًشي  اص ػفىنز ثً سا كیيً ،ادساسد سيفالكغکكهذ مي ً  مثبنت  ادساسد مدتبسد  ثت

ً  گػيت ثً مهدش سىانذ مي كیيىد ػفىنز ًشي  اص ؿذي ايدبد ایشٍبثي واكهؾ کكهذ مي مؼشؼذ فىقبني  كیيت

ک ؿىد مي نبميذي نفشودبسي سيفالكغ يب سيفالكغ، ثب مشسجي كیيىد گػيت ؿىد،كً گ  ؿذ  اػكبسداس و

ً  سيفالكتغ  ثتب  كىدكتب  كً  ؿذي ديذي كىدكب  دس سجذاس ادساسد ػفىنز سود ؿذي اندبم ثشسػي دس  ػت

  ادساسد ػفىنز اص نبؿي كیيىد سيفالكغ،دچبسگػيت ثذو  كىدكب  ثشاثشثيـششاص

 ثتب  ثتبال  خى  فـبس ايدبد ثً سىانذمهدش مي و نمىدي مخشل سا كیيً ؿذيذ،ػمیكشد كیيىد گػيتکؿىنذ مي

ً  افضايؾ و ػىمبسين سؿذ اخشالل ،(ESRD) كیيً نبسػبيي ، سنيو واػًٌ  ثتبسداسد  صمتب   دس مىسثيذيشت

 کؿىد

 ختىا   وثتبیغيو  كىدكتب   دس  ESRDمىاسد اص 15- %20حذود نفشودبسي،مؼئىل سيفالكغ گزؿشً دس

ً  ثيـشش سىخً ثبکثىد   ESRDمتىاسد ،ادساس ثشگـتز  اص ثٍشتش  ودسک وؿهبػتبيي  ادساسد ػفىنتز  دسمتب   ثت

 ػىامتل  ستشيو  ؿتبيغ  اص يكي ٌمچهب  نفشودبسي سيفالكغکاػز ؿذي نبؿبيغ نفشودبسي سيفالكغ ثً ثبنىيً
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ً  فـتبس  افضايؾ نجىد يب ػفىنز حوىس ػذم دس ادساسد ثشگـزکثبؿذ مي كىدكب  دس ثبال خى  فـبس  مثبنت

 کؿىد نمي كیيىد گػيت مهدشثً

 

 ریفالکط يزیکًیًرترال-4-1تصًیر 

 

 تىذی طثقٍ

ً  ثشاػتبع  سيفالكغ ؿذر ً  اص سيفالكتغ  مٌبیؼتبر  ایمییتي  ثتيو  ثهتذد  دػتش  اػتبع  ثتش  وV تا   І دسخت

 داد  گػتيت  س  احشمبل،ثبؿتذ  ثبالسش سيفالكغ دسخً ٌشچًکؿىنذ مي ثهذد دػشً VCUGدس سظبٌشگ 

 حبیتت  اسلتبل  محل دس اخشالل دسخً اص مؼشقيم غيش نـبنً ين سيفالكغ ؿذرکميشود ثبالسش ٌم كیيىد

ً   اویيً كىسر ثً سىانذ مي سيفالكغ کثبؿذ مي مثبنً ثً ً  ؿتشايٌي  دسکدٌتذ  س  يتب ثبنىيت  اسلتبل  محتل  كت

ً  ػمیكتشد  واختشالل  نبدبيتذاسد  ثبؿذ،دسحوتىس  ثيهتبثيهي  ػمیكشد ين داساد مثبنً ثً حبیت  سودي يتب  مثبنت

 حبیز،گنچهتب   ستشيو  ؿتذيذ  دسکؿتذ  خىاٌتذ  ثذسش داؿشً وخىد قجل اص كً ادساسد سيفالكغ ٌب،وهؼيز

 حبیز،ػتتهذسم ايتتوکؿتتىد متتي مشؼتتغ ؿتتذر ثتتً مثبنتتً دٌذكتتً متتي س  وثضسگتتي دتتشحدم سيفالكتتغ

ً  يتن  سىانتذ  ومي دادي دؼشا  س  مهبيىسسش،دس-مهبػيؼشيز ً  يتب  ًشفت  مدتذد  خبگتزاسد کثبؿتذ  دوًشفت
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 125/1حتذود کثخـتذ  ساثٍجىد ؿشايي ايو سىانذ مي سيفالكغ اكالح خٍز مثبنً ديىاسي داخل ٌب حبیت

 كیيتتً ٌتتش سخیيتتً مؼتتئىل حبیتتت2گنٍتتب ٌؼتتشهذ،دس دوگبنتتً فىقتتبني ادساسد ػيؼتتشم داساد كىدكتتب 

 اص ثتبالسش  محیتي  دس ٌتب  حبیتت  نؼتجي  دودیيكبػتيى   دسکثبؿذ يبنؼجي كبمل سىانذ مي دودیيكبػيى کٌؼشهذ

اسلتبل   كبمتل،  دودیيكبػتيى   دسکيبثهتذ  متي  اسلتبل  مثبنً ثً مـششک وسودد وثبين ؿذي يكي ثبٌم مثبنً

 کگيتشد  متي  كتىسر  فىقتبني  دتل  سش نؼجز ثً اد فىقبني سش و خبسج حبیت دل سحشبني كیيً ثً مثبنً دس نقًٌ

ً  متىاسد،سيفالكغ 58 ثً نضدين ودس اػز نبكبمل سحشبني دل حبیت اد ػمیكشددسيچً  حبیتت  دسو  ثت

 دسگنىمبیيکدٌذ مي س  حبیت دو ٌش دسو  ثً ادساسد سيفالكغ افشاد ثشخي دسکدٌذ مي س  سحشبني دل

 خبسج محیي دس فىقبني دل حبیت دسگ  ٌؼشهذكً اكشىدين حبیت داساد ثيمبسا  اص دودیيكبػيى ،ثشخي

 وسيفالكتغ  دچبسانؼتذاد  ؿىد،مـخلتب  سخیيً مثبنً گشد  ثً اكشىدين اگشحبیتکؿىد مي سخیيً مثبنً اص

 دس اوسسشوػتل کثبؿتذ  متي  ؿتبيغ  دودیيكبػيى  ٌم،گنىمبیي اوسسشوػل ثب كىدكب  دس ٌمچهيوکؿذ خىاٌذ

 دچتبس  اكثشا ثيمبسا  ايو کثبؿذ مي گ  ديؼشبل انشٍبد دس حبیت خذاسد داخل قؼمز كيؼشين اسؼبع واقغ

 واسد حبیتت  كً صمبني سيفالكغ ػمىمبکٌؼشهذ مقبثل ػمز حبیت دس يب سحشبني دل حبیت دس سيفالكغ

 کداسد ؿىد،وخىد مي مثبنً ديىسسيكىیىم

 ثيمتتبسا  ٌميهٌتتىس،دسداسدک وختتىد سىیتتذ دسصمتتب  نىسودبسيتتن مثبنتتً كىدكتتب  25 دس سيفالكتتغ

ً  مىاسدگنتىع  اص ثؼتتيبسدػتبكشال و   ثبميیىمهههىػتل،گطنضد   58 دس سيفالكتتغ کدٌتذ  متي  س  ٌتتم ثؼتش

ً  ثبفـتبسافضايؾ  سيفالكتغ  ٌمشاٌيکؿىد مي ديذي خیفي ديـبثشاي ثبدسيچً ثيمبسا  ً  داختل  يبفشت  متي  مثبنت

 ثتب  ٌمشاٌتي  دس سىانذ مي اویيً سيفالكغکؿىد ػفىنز حوىس ػذم دس حشي كیيىد گػيت ثً مهدش سىانذ

ً  ثب كىدكب 15  کدٌذ س  ادساسد ػيؼشم مبدسصادد نبٌهدبسٌبد اص سؼذادد  كيؼتشين  متىیشي  ٌتبد  كیيت

 اسلتبل  محتل  انؼذاد ثب كىدكب  ویي ثىدي مقبثل كیيً دس سيفالكغ دچبس ،كیيً يبگطنضد دالػشين ديغ
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 سيفالكتغ کٌؼتشهذ  مقبثل ػمز دسكیيً ٌيذسونفشوسين كیيً سيفالكغ دچبس 18-15 یههچً، ثً حبیت

 خىاٌشا  اص 35 حذود کدٌذ مي س  مشغيش نفىرد ثب غبیت واسىصومبل اسثي كفشي كىسر ثً ايذيىدبسين

ً  مجشال كىدک ثشادسا  و ختىاٌشا  و   اص دسنيمتي  وسيفالكتغ  ثتىدي  سيفالكتغ  دچتبس  ٌتم  سيفالكتغ  ثت

 فتشد  ثتشادسا   و ختىاٌشا   دس سيفالكتغ  داد  س  احشمتبل کؿتىد  متي  ديتذي  گنٍب ؿذي مشىیذ سبصي ثشادسا 

ً  مجتشال  وثتشادسا   ختىاٌشا   اص 12 حتذود کنتذاسد  مجتشال  فتشد  ختهغ  يب سيفالكغ ثبدسخً مجشال،اسسجبًي  ثت

 مشىیذ كىدكب  اص 58  ػالوي ثًکثبؿهذ مي كیيىد اػكبس ؿىاٌذداساد  ػالمز، ثذو  ادساسد سيفالكغ

ً  متبدس  اص ؿذي ً  مجتشال  ذهت سىان سيفالكغ،متي  ثبػتبثق  اندمتو  2818 ػتبل  دس کؿتىنذ  ادساسد سيفالكتغ  ثت

ساديىنىكیئيتذ   يبػيؼشىگشام VCUG اندبم ثً سىكيً ادساسد سيفالكغ گبيذاليو دس گمشيكب اوسویىطد

 :نمىد صيش ؿشايي دس سيفالكغ ثً مجشال فشد ثشادسا  و خىاٌشا  دس

 ػىنىگشافي دس ٌب كیيً ػبيض قشيههي غيشو  كیيىد كىسسيكبل نبٌهدبسٌبد اص ؿىاٌذد وخىد ک1

   مجشال غيش خىاٌشوثشادس دس ادساسد ػفىنز ػبثقً وخىد ک2

 نبستبل،سيفالكغ  دتشي  اد دوسي ٌتبد  ػتىنىگشافي  دس ثبؿتذ،گبٌي  متي  اخشيتبسد  غشثبیهشد اندبم اگشچً

 گمشيكتبيي -گفشيقتبيي  نتظاد  دس اویيً سيفالكغکؿىد مي مٌشح مشؼغ كیيىد ٌبد كبیيغ ثبديذ  ادساسد

 کاػز ؿبيغ كمشش
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  VCUGدس  VURنمىنً اد اص   5-1سلىيش                                          

 

 تؽخیص

 

 سلتىيش  و ساديتىداسو  يتب  يتذداس  حبختت  متبدي  كشد  مثبنً،واسد نيبصمهذكبسششگزاسد سيفالكغ سـخيق

 VCUGاندتبم  نيبصمهتذ  سـخيق خٍز دغکاػز وسحشبني فىقبني ادساسد مدبسد ساديىیىطين ثشداسد

ً  اص ثشداسد سلىيشکثبؿذ مي( RNC)ساديىنىكیئيذ يبػيؼشىگشام  صمتب   دس ادساسد فىقتبني  ومدتبسد  مثبنت

ً  ؿتذ   دتش  صمتب   ،دس سيفالكتغ  داد  س کؿتىد  مي اندبم كشد  ادساس مب دس ص ومدذدا دشؿذ   سا مثبنت

 فـتبس  دتش  يتب  اكشيى سيفالكغ سا كشد  ادساس صمب  دس سيفالكغ ;گىييم فـبسمي كم يب دبػيى سيفالكغ

  س  اكشيى سيفالكغ مىاسد اص كمشش كىدكب  دبػيى سيفالكغ دس خىدد ثً خىد ثٍجىددکگىييم مي

ً کثبؿذ مي VCUG اص نبؿي ساديبػيى  اص كمشش ثؼيبس RNCدسًي ساديبػيى  ثب مىاخًٍکدٌذ مي  مٌبیؼت

 :دٌذ مي ريل سدادسمى سا سشد دقي  گنبسىمين اًالػبر حبخت مبدي ثب

 دؼشا ،اػتتشبص دس مثبنتتً دبسايىسسشال،انؼتتذادخشوخي نبثدتتب،ديىسسيكىیىم دوگبنتتً،حبیت ادساسد ػيؼتتشم

 کدخششا  دس حبیت خىسدگي ديچ مبنهذ كشد  ادساس صمب  دس اخشالل وػالئم فىقبني ادساسد مدبسد
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 گشيذٌبد سيفالكغ وصيكىيىسسشال -6-1سلىيش 

 

 

 

 

 دسخبر ثبال اص سيفالكغ -7-1سلىيش 

 

ً  ػهتىا   ثVCUGًاص ثهبثشايوکؿىد مي اندبمVCUGدس گ  نمبد ثشاػبع سيفالكغ ثهذد دسخً  مٌبیؼت

 ؿتىد،صيشا  متي  اػتشفبدي  اسخح سوؽ ػهىا  ثً RNCاص ثؼذد ٌبد اسصيبثي ثشاد و ؿىد مي اػشفبدي اویيً
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 ساػتخز  سيفالكتغ  ؿتذر  سـتخيق  اػتز  ممكتو  اگشچً،دٌذ مي قشاس كمشش اؿؼً مؼشم سادس ثيمبس

 (1)کكهذ

ػيؼشىاوسسشوگشافي دس حبل ادساس كشد  ،مثبنً اص ًشي  ين كبسشش ثب مىاد حبخت دش مي ؿىد وػذغ دس 

 اص ًشيت  فیىسوػتكىدي ثتشاد ؿهبػتتبيي    دس حتيو ادساس كتشد  ػكتغ گشفشتً متي ؿتتىدکكل ايتو سونتذ       

يي سىا  حتيو ادساس كتشد  ثتشاد ؿهبػتب     ؿىد، مثبنً و ديـبثشاي سا مي سيفالكغ مثبنً ثً حبیت مـبٌذي مي

سسشوگشافي دس ٌبد ويذئى اوسوديهبمين، ػيؼتشىاو  ٌبد ديـبثشاٌي اسصيبثي كشدک ثشسػي ٌب يب دسيچً سههي

گيتشد فـتبس سكشتىم و     كههذ و ايو مؼشیضم انذاصي گيشد فـبس مثبنً سشكيت مي حبل ادساس كشد  سا ثب انذاصي

اس ثتشاد سمتبيض ػتذم دبيتذاسد     اخشيتبسد ادس  مٌبیؼبر ويتذئىاوسوديهبمين دس ثشسػتي ثتي   ثبؿهذک  مثبنً مي

ٌمچهتيو دس ثيمتبسا  داساد    ؿتىنذک  اػشفبدي مي )ثي اخشيبسد ادساس اػششػي( دسشػىس اص هؼف اػفهكششد

ػالئم انؼذادد خلىكب مشدا  مؼو ثتشاد سمتبيض انؼتذاد واقؼتي اص ػتذم دبيتذاسد مثبنتً و ٌمچهتيو دس         

 (2)ثيمبسا  داساد مثبنً نىسوطنين كمن كههذي مي ثبؿهذک

 

ً کؿتىنذ  ػتبيكىیىطين  كتذمبر  دچتبس  اػتز  گيشنذممكو مي قشاس كبسششيضاػيى  مىسد كً كىدكبني  ثت

 نتبصال  يتب  ختىساكي  ميتذاصوالم  اص اػتشفبدي  يتب  مشاقتت  سىػتي  كتىدک  ودقي  مهبػت ػبصد گمبدي وػيیً

ً  ايو مٌیىة اثش سىا  مي ثشسػي اندبم اص قجل يبدشودىفىل  ػيؼتشىگشافي کداد كتبٌؾ  سا صا اػتششع  سدشثت

 يتن  سوؽ ايو دسنذاسدک كبسششگزاسد ثً نيبصد كً ثبؿذ مي سيفالكغ ؿهبػبيي سوؽ مؼشقيم،ين غيش

ً  سىػتي  نٍبيشتب  داسو ايتو  ؿىدكً مي سضسي  وسيذد كىسر ساديىداسوثً ً  ٌتب  كیيت ً  داختل  ثت  سشؿتح  مثبنت

 ايتو  ثتب کؿتىد  متي  كهتذاندبم  متي  كتشد   ادساس ثً ؿشوع مشين كً سلىيشثشداسد،صمبني وػذغ ؿىد مي

ً  ديهتش  سوؽکؿىنذ مي دادي سـخيق سيفالكغ مىاسد اص 75  سهٍب ٌب سوؽ  مؼتشم  دس ثيمتبس  گ  دس كت
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ً  ػتىنذ  ًشيت   اص اویششاػتىنين  حبختت  متبدي  گيشد،سضسي  نمي قشاس اؿؼً ً  داختل  ثت  اندتبم  وػتذغ  مثبنت

 فىقتبني  ادساسد ػيؼتشم  اسصيتبثي دس سيفالكتغ،  سـتخيق  اص سوؽ ايتو کثبؿذ مي ٌب كیيً اص ػىنىگشافي

 ٌبد وگنىمبیي كیيً ؿذ  اػكبسداس ؿهبػبيي فىقبني ادساسد ػيؼشم ثشداسد سلىيش اص ٌذفداسدک اٌميز

ً  ػتىنىگشافي  سىػتي  مـخلب ثشداسد سلىيش ايوکثبؿذ مي ادساسد ثبػيؼشم مشسجي  ػتيهشيهشافي  ويتب  كیيت

ً  ػمیكتشد  اختشالل  نظتش  اص ثبيؼتز  مي كىدککؿىد مي ٌباندبم كیيً ً  ٌتب  وسودي مثبنت  فىسيتز  ؿتبمل  كت

 متىسد  ثبؿتذ  متي  فتى   اختشالالر  اص سشكيجتي  كم،يتب  كشد  سوصانً،ادساس اخشيبسد ادساس،ثي ادساسد،سكشس

 ٌتبد  كتشد   ادساس ثتب  سفشتبسد  اكالح ثب دسمب  سحز اكثشا فؼبل ثيؾ مثبنً ثب كىدكب کگيشد قشاس اسصيبثي

 کگيشنذ مي قشاس ينطكىیيهش گنشي داسوٌبد ثب دسمب  یضوم كىسر دس و ؿذي ثهذد صمب 

 قتشاس  ختى   فـتبس  ػهدؾ و وص  ، قذ نظش اص مبنيشىس و اسصيبثي مىسد ثبيؼز مي ،كىدک سـخيق ثؼذاص

 اص ثبيؼز مي دٌذ، نـب  سا كیيً ؿذ  داس اػكبس ؿىاٌذ فىقبني ادساسد مدبسد ثشداسد سلىيش اگشکگيشد

 قتشاس متىسد ثشسػتي    دشوسئيهتىسد  و ػفىنتز  نظتش  اص ؼزثبي مي ادساسکگيذ ػمل ثً كشاسيهيو ػهدؾ ثيمبس

 کگيشد
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 VCUGسيفالكغ وصيكىيىسسشال دس -8-1سلىيش 

 

 طثیؼی تاریخچٍ

ً  افتضايؾ  ثب نفشودبسي وسيفالكغ كیيً داسؿذ  اػكبس ثشوص  و سؿتذ  ثتب ک ؿتىد  ثيـتششمي  سيفالكتغ  دسخت

   ثيو اص كیي ثً يب ديذاكشدي ثٍجىد ٌم سيفالكغ صمب ،دسخً دسًىل مثبنً ديذاكشد  سكبمل

 سا كبمتل  ثٍجتىدد  احشمتبل  ثيـتشش  سيفالكتغ  ثتبالسش  دسختبر  ثً نؼجز سيفالكغ كمشش دسخبرکسود مي

 ونيض سـخيق صمب دس  ػو  گشفشو نظش دس ثذو  كبمل، ثٍجىدد احشمبل ،IIوI سيفالكغ دسخً دسکداسنذ

 صمتب   دس كمشتش  ػتو  ،IIIدسخً سيفالكغ دسکثبؿذ مي ٌم مـبثً سيفالكغ، ثىد  ًشفً دو يب ًشفً ين

ً  ختىد  ثٍجىدد ثبالسش نؼجز ثب ثىد  ًشفً وين سـخيق ً  سيفالكتغ کداسد ٌمشاٌتي  ختىدد  ثت  IVدسخت

ً  سيفالكغ ثً ػجز سا  كبمل ثٍجىدد احشمبل كمشش خيیي دوًشفً ً  يتن  IVدسخت  Vً دسخت کداسد ًشفت
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ً  ٌجتىدد  نتذسسبة  سيفالكغ  کثبؿتذ  متي  ػتبل  6 سيفالكتغ  ثٍجتىدد  مشىػتي  ػتو کداسد ختىدد  خىدثت

 فـتبس  ثتب  مقبثل،سيفالكغ امبدس كهذ نمي ايدبد كیيىد گػيت مؼمىال ػفىنز حوىس ػذم دس سيفالكغ

)ػتهذسم   غيشػلتجي  -ػلتجي  ومثبنً نىسوط  خیفي،مثبنً ديـبثشاي دسيچً ثب كىدک دس كً ،مبنهذگنچً ثبال

ً  گػيت مهدشثً سىانذ دٌذ،مي مي س  ٌيهمو( ً  سيفالكتغ  ثتب  كىدكتب  کؿتىد  كیيت ً  ثتبال  دسخت  دچتبس  كت

 واػتتكبس ديیىنفشيتتز يتتشاد ثتتبالسشد خٌتتش دس اد مالحظتتً قبثتتل ًتتىس ثتتً ؿتتىنذ متتي ادساسد ػفىنتتز

 کٌؼشهذ خذيذكیيىد

 

 ٌيذسونفشوص دس اثش سيفالكغ-9-1سلىيش 

 

  درمان

 سيفالكتغ  ػتىاسم  وػتبيش  سيفالكتغ  اص نبؿتي  كیيتىد  ديیىنفشيز،گػتيت  اص خیتىگيشد  دسمب  ٌذف

ً  ختىد  ثٍجىدد صمب  گزس دس سيفالكغ كً واقؼيز ثشايو مذيكبل دسمب کثبؿذ مي  ايتو و  داسد ختىدد  ثت

 اػز،اػشىاس خیىگيشد قبثل سيفالكغ اص نبؿي ومىسسبیيشي مىسثيذيشي ادساسد ػفىنز اص ديـهيشد ثب كً

 ختبف،سيفالكغ  كىدكتب   ثشخي دس كً اػز اكل ايو دبيً ثش خشاحي دسمب  اػبع مقبثل دسکثبؿذ مي
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 سيفالكتغ  كتبٌؾ  مقبثتل  ودس ؿتذي  گ  ثتب  مشسجي ػىاسم ػبيش يب كیيىد گػيت ثبػث سىانذ مي مذاوم

 ک كهذ كم سا  مـكالر ايو احشمبل سىانذ مي

 

 پريفیالکعی

 اكثتش  دشوفيالكؼتي،ثشاد  ثيىسيتن  گنشتي  دسمتب   كبسگمذ  ثشسود ثبیيهي مٌبیؼبر اص ػشد ين اػبع ثش

ً  دسمتب   اص اػتشفبدي  ،سيفالكتغ  ثب كىدكب  ً  دشوفيالكؼتي  سوصانت ً  داسوٌتبيي ک اػتز  ؿتذي  سىكتي ً  كت  ثت

 مشتىدشيم،  ستشد  ، ػىیفبمشىكؼتبصول -سشيمشتىدشيم  ؿتبمل  دؿتى  متي  اػشفبدي مهظىس ٌميو خٍز ًىسؿبيغ

ً  دوص سن كىسر ثً كً اػز ويبػفبیكؼيو نيششوفىسانشىئيو  دسمتبني  دوص 25-38 مؼتبدل  دوص ثتب  سوصانت

ً  سبصمتبني  دشوفيالكؼتي  دسمب  ايوکگيشنذ مي قشاس اػشفبدي مىسد حبد ػفىنز خٍز ً  ختىد  ثٍجتىدد  كت  ثت

 و سودي ػمیكشدؿذيذ  اخشالل دسمب کيبثذ مي ادامً ثبؿذ كم ثيمبس ثشاد سيفالكغ خٌش يب دٌذ س  خىد

ً  يتب  ػالئم وخىد كىسر دس ادساس كـز اندبم کگيشد مي اندبم مثبنً ً  ادساسد ػفىنتز  ٌتبد  نـتبن  سىكتي

 ٌشکٌؼشهذ سجذاس ادساسد ػفىنز ثشاد خٌش ثيـششيو مؼشم دس كیيىد اػكبس ثب كىدكب کاػز ؿذي

   سىكيً فىقبني ادساسد مدبسد ثشداسد وسلىيش  RNC  يبVCUG   اندبم ٌم مبي18-12

 کگشدد مي سىكيً نيض وفـبسخى  قذ،وص  ػبیيبنً اسصيبثي کؿىد مي

 

 خراحی

ً  ثبؿكؼز گنٍب دس داسويي دسمب  سويكشد كً كىدكبني دس گمشيكب اوسویىطد اندمو  ؿتىديب  متي  مىاخت

 محشمتل  غيتش  ايـتب   ختىدد  ثً خىد ثٍجىدد نشيدً ٌؼشهذودس سيفالكغ ثبالد دسخبر دچبس كً گنٍبيي

 ودسمب  مذاوم سيفالكغ خٌشار كبٌؾ خشاحي دسمب  ٌذفکكهذ مي ديـهٍبد سا خشاحي اػز،دسمب 
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 قؼتمز  دس خشاحتي  ؿتكبف  يتن  ًشيت   اص سيفالكغ)دشوفيالكؼي و ديهيشد ثيمبس(کاػز خشاحي غيش

 کگشدد مي اكالح ػيؼشىكىدي سىػي يب الدبسوػكىدين كىسر ثً ايههىئيهبل نبحيً يب ؿكم سحشبني

ً  ًتىسد  اػز،ثً مثبنً ثً حبیت ًجيؼي غيش اسلبل محل اكالح ؿبمل ثبص خشاحي دسمب   ًتىل  نؼتجز  كت

ً  داختل  يتب  خبسج اص سىانذ مي خشاحيکثبؿذ 1ثً 5 يب 1 ثً 4مؼبدل حبیت قٌش ثً حبیت خذاسد داخل  مثبنت

 نشمتبل  سبػتبيض  ثبؿتذ،حبیت  )مثل مهتبيىسسش(  حبیت ؿذيذ اسؼبع سيفالكغ ػیز ثً كً صمبنيکؿىد اندبم

ً  نيض مثبنً وگىؿً ثبؿذ مقذوس ػشم ثً ًىل نؼجز اكالح ؿىدسب ثبسين ثبيؼز مي  دؼتىگع  سبنتذو   ثت

 اص ستشخيق  قبثتل  خشاحتي  ثؼتذ  سوص يتن  كىدكتب   اكثتش کكهذ ايدبد سا دؼىگع دسيچً سب ؿىد مي وكل

 يتتتب نفشكشتتتىمي ثبؿتتتذ،اندبم ػمیكشددتتتبييو داساد سيفالكتتتغ دچتتتبس كیيتتتً اگتتتشکٌؼتتتشهذ ثيمبسػتتشب  

 مثبنً ًشي  اص چً الدبساػكىدين ثبسوؽ سيفالكغ اكالحکداؿز خىاٌذ انذيكبػيى  نفشويىسسشكشىمي

 ثتب  كىدكتب   دس مىفقيتز  ميتضا   کثبؿتذ  متي  ثشسػتي  سحتز )ثً نبم وصيكىػكىح( يب اص ًشي  خبسج مثبنً 

 دچتتبس1 و متتذاوم سيفالكتتغ دچتتبس 2  ایجشتتً ثبؿتتذكً متتي I_IV  ، › 98-95 دسختتً اویيتتً سيفالكتتغ

 اوسویىطيؼز اص ثؼيبسد كً ثبالػز گنقذس ميضا  مىفقيزکثبؿهذ مي اكالح ثً ونيبصمهذ ؿذي انؼذادحبیت

  الصم ثبیيهي ديیىنفشيز داد  س  مىاسد دس مهش سا خشاحي ثؼذاص VCUG اندبم كىدكب  ٌبد

 كمشتشسيفالكغ  دسختبر  دسکثبؿتذ  متي  88 حذود مىفقيز ميضا  Vدسخً مىسدسيفالكغ دسکدانهذ نمي

 دسکاػتز  ثتبالسش  ثؼتيبس  كتشد   ساداسا اختشالل  ثتب  كىدكب  دس  reimplantation دسمب  ؿكؼز احشمبل

ً  سيفالكتغ  متىاسد  اص كمشتش  خشاحتي  مىفقيتز  ميضا  ثبنىيً سيفالكغ ثب كىدكب   خٌتش کثبؿتذ  متي  اویيت

 ،ثتبص  خشاحتي  اكتالح  اص ثؼتذ  چـتمهيشد  ًتىس  ثً VV و III دسخً سيفالكغ ثب كىدكب  دس ديیىنفشيز

 دػتز  اص ػمیكتشد  ثٍجتىد  و كیيتىد  اػتكبس  دسمب  و ثشگـز ثبػث خشاحي اكالح ایجشًکيبثذ مي كبٌؾ

 کنخىاٌذ ؿذ سفشً
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 ػزسد ػيؼشىػكىح وػيیً ثً دٌهذي حدم افضايؾ مبدي سضسي  ًشي  اص سيفالكغ سشميم انذوػكىدين

ً  ثً مهدش كً ؿىد مي اندبم حبیت دٌبنً صيش ً  ايدتبد  ثت  دس سوؽ ايتو  ػتىد کگتشدد  متي  ملتهىػي  دسيچت

 کثبؿذ مي خشاحي ثؼذ ثبصيبثي صمب  ثً نيبص ػذم وٌمچهيو گ  ثىد  ػشدبيي و غيشسٍبخمي

 اویيو اگشکسود مي ٌم ثبالسش كمشش دسخً سيفالكغ مىاسد دس كً اػز 78-88 سوؽ ايو مىفقيز ميضا 

 غتزا  اندمو ،2881اكشجشػبل دسکداد اندبم ساٌم وػىم دوم ٌبد سضسي  سىا  نجىد مي گميض مىفقيز سضسي 

 داختتل كتتً )سيضگتتشد( ميكشوػتتفش دكؼتتششا  دتتزيش سدشثتتً صيؼتتشي متتىاد اص اػتتشفبدي گمشيكتتب داسود و

 دسکثبؿتذ  مي18  حذودا سيفالكغ ػىد ميضا کنمىد سبييذ سضسي  ثشادسا  انذ ؿذي مؼی  اػيذ ٌيبیىسونين

 گميتض  سؼلتت  ػقيتذي کؿتىد  متي  اندتبم  سوؽ ايو ثب سيفالكغ گنشي ٌبد خشاحي اص 48  اص ثيؾ گمشيكب

 ثيتب   اسفتبقي  ؿذي كهششل نهش گزؿشً مٌبیؼً ػًکاػز سفشً ػىال صيش ثيىسين گنشي ثب دشوفيالكؼي دسمب 

ً   كىدكتب   دس ادساسد ػفىنتز  خٌش كً كشدي ً  سيفالكتغ  دچتبس ثت  ثيىسيتن  گنشتي  ثتب  دسمتب   سحتز  كت

 مجتشال  ثتبیيهي  گصمتبيي  كبس ايو دس كههذي ؿشكز كىدكب  اكثشکاػز نذاؿشً كبٌؾ انذ ثىدي دشوفيالكؼي

ً  PRIVENTثتبیيهي  كبسگصمتبيي  مقبثتل  دسکانذ داؿشً ػبل1› وػو ثىدي I_IIIدسخً سيفالكغ ثً  دس كت

 دادي نـتب   سا سيفالكتغ  دسمتب   دس ثيتىسيكي  گنشي دشوفيالكؼي اص اػشفبدي ػىدمهذد ؿذي اندبم اػششایيب

ً  ػتىئذ ثتب   دس ػتبل  2صيتش  كىدكتب   دس كً ثبیيهي كبسگصمبيي دسکاػز  اندتبم  III وIV سيفالكتغ  دسخت

ً  كتىسر  ثيمتبسا   گتشفشو  نظتش  وسحتز  ثيتىسيكي  گنشتي  دشوفيالكؼتي  دسمتب   ثيو ؿذي،مقبيؼً اد  گشفشت

ً  نظش سحز گشوي دسکاػز ً  ايتو  ؿتذي  گشفشت  و سجتذاس  ادساسد ػفىنتز  خذيتذ  متىاسد  ثتشوص  ميتضا   مٌبیؼت

 سوؽ ثبػتبيش  دسمتب   سحتز  كً ثىد ٌبيي گشوي اص ثبالسش چـمهيشد كىسر ثً كیيىد خذيذ اػكبسٌبد

ً  كتىسسي  ثتىد،دس  ؿذي اػشفبدي دشوفيالكؼي داسود ػهىا  ثً سشيمشىدشيم اص مٌبیؼً ايو دسکانذ ثىدي ٌب  كت



 VCUGفالكغ دس مقبيؼً ثب يظگي ػىنىگشافي دس سـخيق وصيكىيىسسشال س حؼبػيز و وي ثشسػي

35 

ً  كبس ثً دشوفيالكؼي داسود ػهىا  ثً ػىیفبمشىكؼبصول – سشيمشىدشيم ٌب كبسگصمبيي ػبيش دس  ؿتذي  گشفشت

 کثبؿذ مي الصم صميهً ايو دس ثيـششد مٌبیؼبر سػذ مي نظش ثً نشيدً دسکثىد

ً  سيفالكتغ  ثتشاد  سلتبدفي  متذاخالر  كبسگصمتبيي  ثههبي ػالمشي، ایمییي ثيو مىػؼً ً  مثبنت  سا حبیتت  ثت

 دس كىستبي  يهيشدد دوسي ثب نهش گزؿشً مٌبیؼًکدٌذ اندبم مٌبیؼً دشوفيالكؼي ًأیمؼ سود سب اػز ثهبكشدي

ً  دادي نـب  مثبنً ًجيؼي وكبسكشد مذاوم سيفالكغ ثب كىدكب   ثتي  دسكتل  دشوفيالكؼتي  دسمتب   قٌتغ  كت

ً  ثضسگؼتبیي  ستب  متذر  دساص مٌبیؼً ایجشً، دٌذ مي س  ادساسد ػفىنز 15  و ثىدي خٌش  صنتب   دس ويتظي  ثت

 ثتبال  سيؼتن  ثتب  كىدكتب   گمشيكبدس اوسویىطد اندمو سىػي دشوفيالكؼي دسمب کاػز نـذي اندبم ٌهىص

 ٌب وسودي مثبنً ػمیكشد نظش اص ثشسػي ػالوي ثًکاػز ؿذي سىكيً سيفالكغ اص نبؿي كیيىد گػيت ثشاد

ً  نظش دس سيفالكغ ثً مجشال كىدک ثشسػي دس ومذاوم  اویيً خضئي ػهىا  ثً مضاج اخبثز دس  ؿتذي  گشفشت

ً  ٌب سودي ػمیكشد اخشالل ثً مجشال كىدكب  اػز،صيشا  ػفىنتز  ثتشاد  ثيـتشش  خٌتش  دس سيفالكتغ  و ومثبنت

 سىكتتيً گنٍتتب دس دشوفيالكؼتتي دسمتتب  ثهتتبثشايو و ٌؼتتشهذگ   اص نبؿتتي كیيتتىد گػتتيت و  مكتتشس ادساسد

 ادساسد ػفىنتز  ثتشوص  كتىسر  دس ؿىنذ مي گشفشً نظش سحز فقي كً سيفالكغ ثب كىدكب  دسکؿىد مي

 اص ٌشكتذام  انشختبة  ثتشاد  گيتشد  سلميم دسک اػز ؿذي سىكيً ثيىسين گنشي دشوفيالكؼي دسمب  سجذاس،

 دس سا سيفالكتغ  خٌتش  ثبيؼتز  متي  خشاحتي  دسمب  داسويي،يب دسمب  گشفشو، نظش سحز ؿبمل ٌب دسمب 

 ثبيتذ  خبنىادي نٍبيز دس و داؿز مذنظش سا وثيمبس وایذيو سشخيح و خىدد ثً خىد ثٍجىدد واحشمبل ثيمبس

 (1)کؿىنذ مٌیغ دسمبني سويكشد دو ٌبد مهذد ػىد و خٌشار اص
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 بیان مساله

مثجتز داؿتشهذ و ثتيو    U.C ػبل كً ػفىنز اداسد دس گنٍب ثبثتز ؿتذي ثتىد و     12مبي سب  2كىدک ثيو 88

دسمتبني قتذع قتضويو سحتز دسمتب        –دس مشكتض گمىصؿتي    1391ستب گرس متبي    1398ػتبل   مبي فشوسديو

 سيفالكغ وصيكىيىسسشال اص گنٍب 48 دسقشاسگشفشً ثىدنذ دس ايو مٌبیؼً ثشسػي ؿذنذ كً 

 (VUR  ًثىػيی) VCUG نفش دس  48اثجبر ؿذي ثىد وVCUG  اندبم ؿذي VUR  نذاؿشهذک سمبمي ايتو

گتي ػتىنىگشافي دس سـتخيق    ثيمبسا  مىسد مٌبیؼً ػىنىگشافي كیيً ٌب و مثبنً ؿذنذ سب حؼبػيز و ويظ

 ٌتبد  سيفالكغ وصيكىيىسسشال مىسد مٌبیؼً قشاس گيشدک ٌمچهيو دس ايتو ثيمتبسا  فبكتیً متذخل حبیتت     

ساػز و چخ اص خي وػي مثبنً انذاصي گيشد ؿتذ ستب ايتو مؼتبیً كتً ايتو  فبكتیً دس سـتخيق و ػتذم          

 سـخيق سيفالكغ و گشيذ گ  مىثش اػز يبخيش گنبیيض ؿىدک

چهيو ثشاػبع ػو ،خهغ،ػالئم ثبیيهي و گشيذ سيفالكغ گنٍب سحز گنبیيض قشاس گشفشهتذ ،  ايو ثيمبسا  ٌم

كتىدک سيفالكتغ داؿتشً و دس     14كتىدک ،   88سب فشاواني ايو مىاسد مىسد ثشسػي قشاس گيشدکدس ايتو  

 نىگشافي كیيً ٌب و مثبنً د اندبم ؿذي ٌيذسونفشوص مؼشقل اصدسخً گ  ديذي ؿذ كً ايهٍب مىاسد مثجتز ػى

امب ٌيذسونفشوص دسكیيً داؿتشً ثبؿتذ كتً    و كىدكي كً سيفالكغ نذاؿشً  واقؼي مٌبیؼً سا ؿبمل ؿذي انذ

سيفالكتغ  VCUGكتىدک كتً دس   48مىاسدمثجز كبرة مٌبیؼً سا ؿبمل ؿتىد يبفتز نـتذک اص ًشفتي     

واقؼتي  وصيكىيىسسشال نذاؿشً وٌيذسونفشوصد دس ػىنىگشافي كیيً ٌب و مثبنً گنٍب ديذي نـذ مىاسد مهفتي  

دس ػىنىگشافي VCUGكىدک نيض ػیيشغم اثجبر وخىد سيفالكغ اص ًشي   26مٌبیؼً سا ؿبمل ؿذنذ و

)حؼبػتتيز( و   sensitivity كیيتتً ٌتتب و مثبنتتً ٌيتتذسونفشوص نذاؿتتشهذک ايتتو يبفشتتً ٌتتب دس فشمتتىل سؼيتتيو  

Specificity   )واسد ؿذنذک)اخشلبكيز 
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 (:OBJECTIVE & HYPOTHESISاَذاف يفرضیات )

 

 (:General Objectiveَذف اصلی طرح )-الف

فالكتغ  يدس سـتخيق وصيكىيتىسسشال س   ي كیيً و مدتبسد ادساسد  ظگي ػىنىگشاف حؼبػيز و ويسؼييو 

 کVCUGدس مقبيؼً ثب 

 

 :Specific Objectives)اَذاف فرػی )-ب

 سؼييو سىصيغ فشاواني كىدكب  دچبس ػفىنز ادساسد اص نظش خهغک-

 فالكغ اص نظش خهغکيكىدكب  دچبس سسؼييو سىصيغ فشاواني -

 فالكغ اص نظش ػو کيسؼييو سىصيغ فشاواني كىدكب  مجشال ثً س-

 فالكغکيي دس سـخيق وصيكىيىسسشال سػىنىگشاف حؼبػيز وييسؼ-

 فالكغکيي دس سـخيق وصيكىيىسسشال سػىنىگشاف ويظگي وييسؼ-

 فالكغ کيثذو  س مقبيؼً ميبنهيو فبكیً مذخل حبیجٍب اص خي وػي دس كىدكب  ثب و-

 کVUR قيدس سـخنقؾ فبكیً مذخل حبیت ٌب اص خي وػي  وييسؼ-

 

 Applied Objectives):    اَذاف کارتردی )-ج

 ک VURقيدس سـخ يدقز ػىنىگشاف وييسؼ-

 ک VURقيفبكیً مذخل حبیت ٌب اص خي وػي دس سـخ  نقؾ وييسؼ-
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 ( یا ظؤال َای پصيَػ:Hypothesisفرضیٍ َا )-د

  چقذس اػز؟ VCUGفالكغ دس مقبيؼً ثب يػىنىگشافي دس سـخيق وصيكىيىسسشال سحؼبػيز  -

 چقذس اػز؟ VCUGفالكغ دس مقبيؼً ثب يويظگي ػىنىگشافي دس سـخيق وصيكىيىسسشال س -

فالكتتغ ثيـتتشش اص كىدكتتب  ثتتذو  يميتتبنهيو فبكتتیً متتذخل حبیجٍتتب اص ختتي وػتتي دس كىدكتتب  ثتتب س  -

 فالكغ اػزک يس

 ؟  چهىنً اػز فشاواني كىدكب  دچبس ػفىنز ادساسد اص نظش خهغسؼييو سىصيغ  _

 چهىنً اػز ؟  فالكغ اص نظش خهغيسؼييو سىصيغ فشاواني كىدكب  دچبس س_

 مىثش اػز ؟  VURقيفبكیً مذخل حبیت ٌب اص خي وػي دس سـخگيب _

 دقز كبفي سا داسد ؟  VUR قيدس سـخ يػىنىگشافگيب _

 

 

  



 VCUGفالكغ دس مقبيؼً ثب يظگي ػىنىگشافي دس سـخيق وصيكىيىسسشال س حؼبػيز و وي ثشسػي

39 

 

 

 

 

 

 :دومفصل 

 بررسی متون
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 بررسی متون

گبيذاليو ٌب ثً اندبم ين ػىنىگشافي ثؼذ اص اویيو ػفىنز ادساسد كىدكب  اؿتبسي كتشدي انذکٌتذف متب     

اویتيو ػفىنتز ادساسد دس ثيمبسػتشب      لسؼييو اسصؽ ػىنىگشافي كیيً ٌب دس مذيشيز كىدكبني كً ثتذیي 

اثهىسمتبل دس ثيمتبسا  نـتبنً اد ثتشاد ثشسػتي      ثً غيش اص ين مىسد نشيدً ػىنىگشافي  ثؼششد ؿذي انذ ثىدک

ثيمبسا  دس اخشيبس قشاس نذاد ک نشيدً مٌبیؼً مب نـب  داد كً ػتىنىگشافي كیيتً نقتؾ كتىچكي دس ثشسػتي      

 (3)كىدكب  ثب اویيو ػفىنز ػيؼشم ادساسد داسدک

ثبيذ سؼشي ثبؿذ كً ٌيچ مبدي ساديىاكشيىد يب ػتىنذگزاسد يتب    VURين سؼز ايذي گل ثشاد سـخيق 

حؼبػيز ثبال داؿتشً ثبؿتذ و ٌمچهتيو اًالػتبر      واسيىد الصم نذاؿشً ثبؿذ و ٌمچهيو ٌضيهً كم ػذمبدي 

 VUV،VCUGس دٌتذ ک امتب سوؽ ػتهشي ثتشاد سـتخيق      كبمیي اص وهؼيز گنبسىميكي دس اخشيبس قتشا 

 (4ک)اػز ثشاثش74ک1  گ  اندبم ٌضيهً RNC  (Radionueleide cystogram)  ثب كً دس مقبيؼً ػزا

حبیتت   7ؿتب  )    9/38 اص ميب  حبیت ٌبيي كً وخىد سيفالكغ داخل كیيىد دس گنٍب گؿكبس ؿذي ثىد 

حؼبػيز و ويظگي سـتخيق    VCGداؿشهذک دس   IRRگصمبيؾ ؿذنذ  VCG( كً ثىػيیً حبیت 18اص 

IRR   ثىدي اػزک ين اسسجبى گمبسد ثيو ميضا  وخىد يب ػذم وخىد  %100و  %33.3ثً سشسيتIRR  

دس اسسجتبى    IRRكتً ثتب     VURثً ًىس مؼهب داسد ثب دسختبر ثتبالد     RNC خىد داؿز  ک و VURو 

 (IRR)يىد یسيفالكغ داخل ك مىاسد 3/33داؿشهذ    UTIكیيً اد كً  9اػز اسسجبى داؿز ک اص ميب  

 IRRثشاد سـتخيق   VCGٌب  ديذي ؿذ ک ثشاػبع ايو يبفشً (RN) ودبسيسيفالكغ نفش مىاسد  7/66و  

ٌمتشاي ثبؿتهذ ثتب افتضايؾ       IRRكتً ثتب   ٌبيي   VURكفبيز نمي كشد ک ػالوي ثش ايو ديذي ؿذي ثىد كً 

RN            ًدس اسسجبى اػز ک ثتش ايتو اػتبع ايتو مؼتبیً مٌتشح ؿتذ كتUTI      ممكتو اػتز دس اسسجتبى ثتب 

IRR(5)ثبؿذک 
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داؿتز ک    VCUG داسسجبى خىثي ثب يبفشتً ٌتب   VURمجشال ثً  ثيمبسا  follow upدس   DUSيبفشً ٌبد

  VURمي سىانذ ثً ػهىا  ين سوؽ خبيهضيو ثشاد اػتكشيو كتشد  و دنجتبل كتشد        DUSدس نشيدً 

ب  ً ثب خٌش يى  ٌبد ساديىاكشيى و ػىنذگزاسد كً ثؼيبسد اص كىدكت ٍاص مىاخDUS ک ػالوي ثش ايوثبؿذ

 (6)ذکكه سشػهذ خیىگيشد مي اص گ  مي

( اكهتتى  ؿتتبمل VURثحتتث سمتتبم نـتتذني دس متتىسد سـتتخيق و دسمتتب  سيفالكتتغ وصيكىيتتىسسشال )  

مشسجي ٌبيي دس مىسد سوؽ ، سـخيق و دسمب  سٍبخمي كً ثب ثحث كبنؼش دشوػشبر دس ثضسگؼبیي  ثحث

خیتىگيشد اص ايدتبد اػتكبسكیيىد     دثبؿذ ک ٌذف سمبمي ايو مٌبیؼبر سـخيق اػششاسظد ٌتب  يماػز، 

) سيفالكغ نفشودتبسي اكشؼتبثي( و سيفالكتغ     VURاػز ک سفبوسي ثيو اػكبس ديیىنفشيشين اكشؼبثي ثب 

گيتشدک وختىد    وخىد داسد كً ثب ٌيچ دسمبني سحز سبثيش قشاس نمتي   )ديؼذالصد اویيً( نفشودبسي مبدسصادد

گتشددک   سبييتذ متي  MRI ديىیىطيتن يتب ثىػتيیً    شىگشافي دس حتيو ادساس كتشد  سا  ؼسيفالكغ ثىػيیً ػي

( اػتكشيو ثتشاد   ESPUاندمتو اسویتىطد اًفتبل اسودتب )    و  (UEAگبيذاليو اندمو اسویتىطد اسودتب )  

VUR  ثؼذ اص نخؼشيو ػفىنز ادساسد ست داس سا ديـهٍبد نمىدي اػزک 

 ثبؿذک ػفىنز ادساسد مكشس و اػكبس دبسانـيمبل ميػجبسر اص VURسيؼن فبكشىسٌب د ثيمبسا  

كىدكبني كً یههچً كیيً دس گنٍب ديالسً اػز دس سيؼن ثتبالسشد ثتشاد اػتكبس كیيتىد اص گنٍتبيي كتً       

ٌتبد   نيتبص ثتً دسمتب  نذاسنتذک اػتششاسظد      VURیههچً كیيً ديالنً نذاسنذ ٌؼشهذک مـخلب سمتبم ثيمتبسا    

ديؼذالػتشين،   كیيتىد دیيىنفشيشيتن و  و، خهغ ، وخىد يب ػذم وخىد اػكبس دسمبني كهىني ثشاػبع ػ

ػالئم ثبیيهي، ديؼفبنكـو مثبنً و ميضا  ثتشوص و ؿتذر ػفىنتز ادساسد مكتشس ثتشاد سلتميم ثتشاد نتىع         

 دسمب  داسدک
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اػشفبدي اص دشوفيالكؼي گنشي ثيىسيكي ٌم ٌهىص متىسد ثحتث اػتزک دسمتب  انذوػتكىدين سوؽ ختىثي       

 VURاػزک دس ثيمبسا    VURگنشي ثيىسين دشوفيالكؼي ثشاد ثيمبسا  ثب گشيذ دبييو  يثشاد خبيهضيه

غ داسنذ دسمب  انذوػتكىدين متي سىانتذ ديـتهٍبد ؿتىد ک سوؽ خشاحتي ثتبص اص مىفقيتز         شؼكً یههچً م 

غ مفيتذ  شؼت ثباليي ثشخىسداس اػز و مي سىانذ دس ثيمتبسا  ثتب سيؼتن ثتبالد گػتيت كیيتىد  و یههچتً م       

 (9)ثبؿذک

ػفىنز مكشس دػشهبي ادساسد يكي اص مـتكالر ثتضسگ دس ػتالمز كىدكتب  ثتذیيل ؿتيىع ثتبالد گ         

مكشس دس كىدكتب  سبيیهتذد    UTI ٌبداػزک ٌذف ايو مٌبیؼً ثشسػي ؿيىع و سـخيق سيؼن فبكشىس

 ثشاد گنب  دادي ؿذي اػز دس ثيمبسػشب   UTI ػبیي كً سـخيق  15اػز كً كىدكب  صيش 

 Song klanagarind     دخشتش( ثتشاد    166دؼتش و   144كتىدک )   387كتً  مىسد مٌبیؼتً قتشاس گشفشهتذ

حتذاقل يتن   ( 4/17دخشتش )   25( و 19دؼتش )   31كتىدک ،   56حذاقل ين ػبل مىسد مٌبیؼً ثىدنذ ک 

 کمكشس سا داؿشً انذUTI مىسد  153مىسد اص 

سهبػتیي ،   -ػيؼتشم ادساسد  دٌتب  ي( ک دس گنتبیيض گنىمتبی  P=0.8ميضا  ثشوص دس دو  خهغ سفبوسي نذاؿز )

ػتبل سيؼتن    5( مٍمشتشيو سيؼتن فتبكشىس ثتىد ک كىدكتب  ثتبالد       VURسيفالكغ وصيكىيتىسسشال )  

  UTIدس اسسجتبى ثتب   دثبالسشد ثشاد ثشوص ػفىنز مكشس ػيؼشم ادساسد داؿشهذک دس مقبيؼتً اسگبنيؼتم ٌتب   

ؿتهبخشً ؿتذي      UTIؼم مؼجتكبٌؾ يبفز امب ٌهىص ثيـششيو اسگبني 2/56ثً   97/76  اص E.coliؿيىع 

ثتً   8/7مخیىى غيشمؼمتىل ثتً سشسيتت اص     دؿيىع كیجؼيالدهىمىنيً و يب اسگبنيؼم ٌب ،ف ايواػزک ثشخال

مكتشس سا سدشثتً نمىدنتذ و     UTI،داؿشهذ UTIكً يكىدكبن 1:5 افضايؾ يبفز ک 3/16ثً   2/6و اص  15 

ػتبل ثتىد     5دس ػو ثبالد   UTIغيش واثؼشً ثشاد  دميضا  گ  ثيو دو خهغ ثشاثش ثىدک سيؼن فبكشىسٌب

 (10)اػزکVUR  سهبػیي يب  -و گنىمبیي ػيؼشم ادساسد
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( ين مـتكل سايتح دس اسویتىطد اًفتبل و اغیتت دس      LUTديؼفبنكـو ػيؼشم ادساسد سهبػیي سحشبني )

 LUTؼفبنكـتو  دس اًفبل ثتب دي  UTIاػزک دس ايو مقبیً ػؼي دس سبثيش اسسجبى ثيو ػبثقً  UTIاسسجبى ثب 

 ؿذي اػزک LUTو وهؼيز خبف  VURو اسسجبى گنٍب ثب خهغ،ديؼفبنكـو سودي، 

و دسمب  گنشا داؿشً انذ ثً ًىس گزؿشً نهش متىسد ثشسػتي قتشاس     UTIدس ايو مقبیً كىدكبني كً سـخيق

دس اسسجتبى ثتب   VURست ،خهغ، ديؼفبنكـتو سودي اد و وختىد   ، UTIانذک ػبثقً داؿشو يب نذاؿشو گشفشً

LUT  دخشتش   366دؼش و  257ػبل و  1/9كىدک مىسد مٌبیؼً كً ميبنهيو ػو گنٍب  623ثشسػي ؿذک دس

 VCUGنفتش كتً    64 اص ستت داس و  UTIنفش حذاقل ين  88داؿشهذک  UTI( ػبثقً 33نفش )  287ثىدنذ 

ثذو  ست وخىد داؿتز و   UTI كىدک  287نفش اص  119داؿشهذک دس   VUV (69نفش )  44ؿذي ثىدنذ 

 5دخشتشا  و    53دس   UTIداؿشهذک  ػتبثقً    VUR( 28كىدک )  5ؿذي ثىدنذ VCUGنفش كً  18اص 

دس  LUTؼفبنكـتو  ي( ديذي ؿذک دس نشيدتً گيتشد گفشتً ؿتذي اػتز كتً صنتب  ثتب د        P>0.001دؼشا  ) 

 ثبالسشد اص دؼشا  داسدک دخششا  ؿيىع

VUR    ًدس اكثتتتش دخشتتتشا  ثتتتب ػتتتبثقUTI  ي ؿتتتذکاص گندتتتبيي كتتتً  ديتتتذستتتت داسVUR   دس 

 VCUGاسصيبثي ؿتذي ثىدنتذ ديتذي ؿتذي ثتىد اندتبم       VUR غيش ست داس كً ثشاد  UTIدخششا  ثب  4/1

 .(11)غيش مؼقىل ثً نظش مي سػيذ  VURثشاد سبييذ 

داؿشهذ ؿتبمل   UTIػبل داؿشً و ثشاد اویيو ثبس  18دس ايو مٌبیؼً دشونذي سمبمي دؼشاني كً ػو كمشش اص 

ػتبیً متىسد ثشسػتي قتشاس      18سي ثً ًىس گزؿشً نهتش دس يتن دو   VCUGػىنىگشافي كیيً ٌب و مثبنً و 

ً گنٍبيي كً قجل اص سلىيش ثشداسد هبيؼً اد دس دػشهبي ادساسد ؿب  محتشص ؿتذي ثتىد اص مٌبیؼت     گشفزک

 مىسد گنبیيض قشاس گشفشهذک VCUGخبسج ؿذنذک نشبيح ػىنىگشافي ٌب و 
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( ػتىنىگشافي و  58دؼتش )   48( صيتش يتن ػتبل ثىدنتذک     77نفتش )   58شدد كً دس مٌبیؼتً ثىدنتذ   ف 77اص 

VCUG  ( ٌتتش دود ػتتىنىگشافي و 31نفتتش )  16نشمتتبل داؿتتشهذک دسVCUG  نفتتش  15غيتتش نشمتتبل ثتتىدک

 نفش دسيچً ديـبثشاٌي خیفي داؿزک 1وصيكىيىسسشال داؿشهذ و  سيفالكغ

نفتش ػتىنىگشافي    6شتل و  نفتش ػتىنىگشافي مخ   18يشنشمبل داؿشهذ كً غ يبفشً( ين 21نفش ثبقيمبنذي )  16

 VCUGداؿشهذک صمبني كً ػىنىگشافي نشمبل ثىد ٌيچ اثهىسمتبیيشي ديـتبثشاٌي دس    VURامب  ػبیم داؿشً

داؿشهذ و ػىنىگشافي ػبیم داؿشهذ ين نفش كً نيبص ثتً خشاحتي    VURنفشد كً  6سـخيق دادي نـذک اص 

 داؿزک مكشس ست داس UTIداؿز 

ً   UTIنشيدً گيشد : اگش ػىنىگشافي كیيً ٌب و مثبنً نشمبل ثىد و نخؼشيو  دس اد  گنٍب ثىد ديذا كتشد  يبفشت

VCUG          ثؼيبس نبدس اػزک صمبني كً ػتىنىگشافي كیيتً ٌتب و مثبنتً نشمتبل اػتز ثتب حتزفVCUG  دس

 .(12)دؼشا  اػز چيضد سا اص دػز نذادي ايم  UTIصمبني كً اویيو اديضود 

مٍمششيو ػبسهً گ  اػزک سـخيق سيفالكتغ   VURػفىنز دػشهبي ادساسد ين مؼبیً ؿبيغ اًفبل و 

سوؿتي ػمیتي اػتز امتب      VURكتىسر متي گيشدکاویششاػتىنىگشافي ثتشاد اسصيتبثي       VCUGثشاػبع 

دس كىدكب  ختىا   VURثً نقؾ ػىنىگشافي دس سـخيق مٌبیؼً ک دس ايو نجىدثلىسر كیي مىسد قجىل 

ثيمبس ٌمشاي ثتب ػفىنتز ادساسد كتً دس     185ي ادساسد دشداخشً ؿذي اػزک ايو مٌبیؼً دس ثب ػفىنز دػشهب

ک ايتتو ثيمتتبسا  ثتتب دو سوؽ اػتتزكتتىسر گشفشتتً  ثىدنتتذثيمبسػتتشب  ؿتتٍيذ كتتذوقي يتتضد ثؼتتششد ؿتتذي  

ثتً سشسيتت   VURاسصيبثي ؿذنذک دس مدمىع حؼبػيز و ويظگي ػىنىگشافي دس  VCUGػىنىگشافي و 

شبيح ثبثز كشد كً ػىنىگشافي سوؿي قبثل اػشمبد دس سبئيذ يتب ػتذم سبئيتذ دسختبر     ثىدکايو ن 95و   63 

 (13)دسخً دبييو داسدک  VURثبالد سيفالكغ اػز و حؼبػيز دبييهي دس سـخيق 
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 فالكتغ يس قيسـتخ  دثتشا  يياػزکساي ٌب ؾيدس حبل افضا فالكغيس ىسسشاليكىيمىاخًٍ ثب وص دٌب ساي

ً يدال ثتش ا  يمتذسك  چيثذو  دخبیز ػىنذ وخىد داسد امب ٌت   فالكتغ يس قيسوؽ ٌتب دس سـتخ   ويت ا هكت

 قيثذو  اػشفبدي اص ػتىنذ دس سـتخ   دسوؽ ٌب ويدس مىسد ا ذيمٌیىة اػز وخىد نذاسدک مٌبیؼبر خذ

VUR ويت سا دس مىسد ا ذيو ثذػز گوسد  اًالػبر خذ زياػز اثشار ػىدمهذ دس ثٍجىد حؼبػ مكوم 

 (ک14مٍم ثً اثجبر ثشػبنذ)مىهىع 

اػتتزک دػتتشىسایؼمل مىاخٍتتً ثتتب    VCUG يتتىسسشال ىوصيك فالكتتغيس يبثيتتاسص دمشتتذاول ثتتشا سوؽ

 ويكمشتش ثتب اؿتؼً و ٌمچهت     دمىاخًٍ  دسا ثشا ييسوؽ ٌب  كبيكىدكب  امش داندمو اوسویىط فالكغيس

 nuclear) دٌؼشً ا يهشافيهشيؿبمل ػ،فالكغياثجبر وخىد س دكههذي سا ثشا ضييكمشش سشومبس دسوؽ ٌب

scintigraphy )، يػتتتىنىگشاف  (enhanced sonography)يو دادیتتتش ػتتتىنىگشاف (Doppler 

sonography (ک7كشدي اػز ) ـهٍبدي( د 

ثً اسسجتبى   ظييػبیً ثب سىخً و  38 دثشًٌ  ني يً يیيدس كىدكب  ثشص  ًياوی VUR  يهيثبی دؿبخلً ٌب

 کذيگشد يو خهغ ثشسػ دادساس دوػفىنز مدبس ًيكی ميدبسانـ تيسخش ويث

متىسد   فالكتغ ي( ثتب دسختبر مخشیتف س   4/18 دؼتش )  94( و 6/81 دخشتش )  417، 2885سب  1975ػبل  اص

 مٌبیؼً قشاس گشفشهذ ک

 بيت  ني فالكغيس بياػم اص خهغ  دمقىیً ا چي( وخىد داؿشهذک2/19ٌ ) مبسيث 98دس  دىيكی دٌب اػكبس

 (ک8مؼبیً كمن كههذي نجىد ) يهيث ؾيدو ًشفً دس د

دس ثچتً   ىسسشاليت كىيوص فالكتغ يس قيسـخ دثشا يحبخت گصمىن دادساس ثب مبدي  ويدس ح يگشاف ػىنى

 دٌذک يادساس سانـب  م ويدس ح يخىانت مخشیف ػىنىگشاف ددشوػً ٌب يمقبیً  ثشسػ ويٌب اػزک ا
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Levovist اص  يگضاسؿت  چيدٌتً ٌت   نيت اػز كً ثؼذ اص گزؿز  دداخل مثبنً ا مويمبدي حبخت ا ني

 (ک15گ   نـذي اػز ) دثشا يػىاسم خبنج
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 وًع مطالؼٍ  

 مي ثبؿذک (گشوٌي ؿبٌذد،ٌم -مىسدد)ايو مٌبیؼً اص نىع اديذميىیىطين سحیيیي

 خامؼٍ مًرد مطالؼٍ

 قتذع  دسمبني – گمىصؿي مشكض دس ادساسد ػفىنز ػیز ثً كً ػبل 12 سب مبي 2 ػهيو ثيو ثيمبسا  سمبمي

 گشفشهذک قشاس مٌبیؼً مىسد ثىدنذ، وسيذد ثيىسين گنشي ثب دسمب  وسحز ثؼششد

 مؼیارَای يريد ي خريج از مطالؼٍ

 ؿذ  خبسجمىخت   ( UPJO – PUV – UVJO)  انؼذاد خمیً اص ادساسد ػيؼشم ٌبد گنىمبیي ػبيش

case  گشديذکخبسج  مٌبیؼً اص 

 ريغ کار

 قذع مشكض دس ساديىگشافي حبخت مبدي ثب   VCUGادساس كـز ؿذ  مهفي اص دغ ثيمبسا  سمبم خٍز

 ادساسد ومدتبسد  كیيً ػىنىگشافي  VCUG نشيدً اص اًالع ثذو  مشكض ػىنىیىطيؼز ٌمضمب  و اندبم

  کگشديذ سا مثبنً وػي خي سب حبیت ٌشدو  orifice دو ثيو فبكیً و

ً  فالكتغ يس سـتخيق  ثشاد اػشبنذاسد سـخيلي سؼز VCUG ايهكً ثً سىخً ثب ً  مثبنت  اػتز،  حبیتت  ثت

   کگشديذ سؼييو گ  ثب مقبيؼً دس ػىنىگشافي ويظگي و حؼبػيز

 سىكتيفي  سوؿتٍبد  اص اػتشفبدي  ثتب ک گتشدد  متي  SPSS گمتبسد  افتضاس  نتشم  واسد ًتشح  اص حبكل اًالػبر

 گشديذک محبػجً نيض ػىنىگشافي سوؽ ويظگي و حؼبػيز ٌمچهيوک گشديذ محبػجً ًشح كیي اًالػبر
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 محذيدیت َای اخرایی طرح يريغ حل مؽکالت:

ػذم ٌمكبسد وایذيو دس اندبم گصمبيـبر مىسد نظش ممكو اػتز ػتجت ايدتبد اؿتكبل دس اندتبم ًتشح       

 گشددک ثب سىهيح داد  مهظىس اص اندبم ًشح ػؼي دس خیت مـبسكز گنب  مي گشددک

 

 :مالحظات اخالقی

انذيكبػيى  قٌؼي داؿشً و دس ٌش كىسر ثبيذ   UTIدس ثؼيبسد اص ثيمبسا  مجشال ثً   VCUGنظش ثً ايهكً 

اندتبم متي گتشدد     UTIخٍز ثيمبسا  اندبم ؿىد و ٌمچهيو ػىنىگشافي ثٌىس سوسيو دس ثيمبسا  مجشال ثتً  

یزا محذوديز اخالقي وخىد نذاسد و دس همو ثيمبسا  ثب گگبٌي و اًتالع قجیتي صيتش نظتش وایتذيو واسد      

 ذنذکؿمٌبیؼً 

 

  



 VCUGفالكغ دس مقبيؼً ثب يظگي ػىنىگشافي دس سـخيق وصيكىيىسسشال س حؼبػيز و وي ثشسػي

51 

 

 

 

 

 

 :چهارمفصل 

 یافته ها
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 نتایج

كىدک سيفالكتغ داؿتشً و دس ػتى نتىگشافي كیيتً ٌتب و مثبنتً د اندتبم ؿتذي           14كىدک ،  88دس ايو 

اصدسخً گ  ديذي ؿذ كً ايهٍب مىاسد مثجز واقؼي مٌبیؼً سا ؿبمل ؿذي انذ و كىدكي ٌيذسونفشوص مؼشقل 

اسدمثجتز كتبرة مٌبیؼتً سا ؿتبمل     كً سيفالكغ نذاؿشً ثبؿذ امب ٌيذسونفشوص دسكیيً داؿشً ثبؿذ كتً مى 

سيفالكغ وصيكىيىسسشال نذاؿتشً وٌيتذسونفشوصد   VCUGكىدک كً دس 48يبفز نـذک اص ًشفي ،ؿىد

كتىدک نيتض    26دس ػىنىگشافي كیيً ٌب و مثبنً گنٍب ديذي نـذ مىاسد مهفي واقؼي مٌبیؼً سا ؿبمل ؿذنذ و

دس ػىنىگشافي كیيً ٌب و مثبنتً ٌيتذسونفشوص نذاؿتشهذک    VCUGػیيشغم اثجبر وخىد سيفالكغ اص ًشي  

 )اخشلبكيز(  واسد ؿذنذ: Specificety)حؼبػيز( و   sensitivity ايو يبفشً ٌب دس فشمىل سؼييو

Sensitivivity=
مثجز واقؼي

مهفي كبرة مثجز واقؼي
 

  

     
 
  

  
 )حؼبػيز(     

Specificety=
مهفي واقؼي

رةكب مهفي واقؼي مثجز 
 

  

    
 )اخشلبكيز(        

 

اص يبفشتتً ٌتتبد فتتى  نشيدتتً ميهيتتشيم كتتً ميتتضا  حؼبػتتيز ػتتىنىگشافي كیيتتً ٌتتب و مثبنتتً دس سـتتخيق   

VUR ًو ميضا  اخشلبكيز گ  ثشاػبع ايو مٌبیؼتً   35  )سيفالكغ وصيكىيىسسشال(ثشاػبع ايو مٌبیؼ   

 مي ثبؿذک 188 

ػتي دس  ٌتب اص ختي و  يكي اص فشهيبر مىسد ثشسػي دس ايو مٌبیؼً ايو ثىد كً ميبنهيو فبكیً د حبیتت  

صيكىيىسسشال ثيـشش اص كىدكتب  ثتذو  سيفالكتغ اػتز كتً ثتب مٌبیؼتً د        كىدكب  مجشال ثً سيفالكغ و

 اندبم ؿذي ايو فشهيً سد ؿذ ک
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    VCUGدس مقبيؼتً ثتب     VURٌذف اكیي ًشح سؼييو حؼبػيز و ويظگي ػىنىگشافي دس سـخيق  

كىدكي كتً سيفالكتغ گنٍتب اثجتبر ؿتذي ثتىد        48نفش اص  14ثىدي اػز كً ثب سىخً ثً مٌبیؼً اندبم ؿذي 

 اػز داؿشً وصيكىيىسسشالنشيدً مي گيشيم كً ػىنىگشافي حؼبػيز كمي ثشاد سـخيق سيفالكغ 

ً   48امب ثب سىخً ثً ايهكً دس  نذاؿتشً انتذ ٌمتً د گنٍتب ػتىنىگشافي نشمتبل داؿتشً و            VURكتىدكي كت

 ٌ اخشلبكتيز  ػتىنىگشافي دس سـتخيق    يتذسونفشوص دس ػتىنىگشافي ديتذي نـذک   مذسكي دال ثش وختىد 

VUR   188   مي ثبؿذ كً ايو ثشسػي نـب  مي دٌذ كً اندبم ػىنىگشافي سوؽ قبثتل اػشمتبدد دس سد  

VUR   دس ثيمبسا  اػز ک 

 

 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک خىط –1خذيل 

 

 دسكذ  فشاواني خهغ

 38 24 مزكش

 78 56 مىنث

 

 

كتىدک   56كىدک مىسد مٌبیؼً دؼتش و   88( اص 38 كىدک ) 24ديذي مي ؿىد كً  1دس خذول ؿمبسي 

ثيـتشش مشاخؼتً   ( كىدكب  دخشش ثىدي انذ ، یزا ثب سىختً ثتً ايتو مٌیتت نشيدتً گيتشد متي ؿتىد كتً          78 )

 ک كههذگب  دخشش ثىدنذ
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 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک ظًزغ ادرار –2خذيل 

 

 دسكذ  فشاواني ػىصؽ ادساس

 5/57 46 ثیي

 5/42 34 خيش

                              

 

 ثتب  دذيوس نيىسيث يگنش ثب دسمب  سحز دادساس ػفىنز ثً مجشال مبسا يث ينؼج يفشاوان 2 ؿمبسي خذول دس

ً  گشفز قشاس يثشسػ مىسد ادساس ػىصؽ زيؿكب ً  متىسد  كتىدک  88 اص( 5/57 ) كتىدک  46 كت  مٌبیؼت

ً  متىسد  كىدک 88 اص( 5/42 ) كىدک 34 و ثىدي دادساس ػىصؽ دچبس ً  دادساس ػتىصؽ  مٌبیؼت  نذاؿتش

 کانذ

 

 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک تکرر ادرار –3خذيل  

 دسكذ  فشاواني سكشس ادساس

 8/38 31 ثیي

 2/61 49 خيش

 

ً  مىسد ادساس سكشس زيؿكب ثب كىدكب  ويا ينؼج يفشاوان 3 ؿمبسي خذول دس ً  گشفتز  قتشاس  مٌبیؼت  دس كت

 کانذ نذاؿشً ادساس سكشس( 2/61 ) كىدک 49 و داؿشً ادساس سكشس( 8/38 )كىدک 31 ب يم ويا
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 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک يخًد تة –4خذيل  

 دسكذ  فشاواني وخىد ست

 2/96 77 ثیي

 8/3 3 خيش

 

 

ً  ستت  وخىد نيسفك ثً كىدكب  ويا ينؼج يفشاوان غيسىص يثشسػ ثً 4 ؿمبسي خذول دس ً  ميت ا دشداخشت  كت

  دسخً 5/37 دمؼبو بي ـششيث دالسيگگض حشاسر دسخً يمؼه ثً ست وخىد كىدكب ( 2/92 ) كىدک 77

≤AT)5/37 )ًکانذ نذاؿشً ست(  8/3 ) كىدک 3 سهٍب و داؿش 

 

 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک يخًد تیقراری –5خذيل 

 

 دسكذ  فشاواني ثيقشاسد

 38 24 ثیي

 78 56 خيش

 

ً  دقتشاس يث وخىد نيسفك ثً كىدكب  ويا ينؼج يفشاوان غيسىص يثشسػ ثً 5 ؿمبسي خذول دس  ميت ا دشداخشت

 کانذ نذاؿشً دقشاسيث ٌب گ ( 78 ) كىدک 56 و داؿشً دقشاسيث كىدكب  اص( 38 ) كىدک 24 كً
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 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک گریذ ریفالکط –6خذيل 

 دسكذ  فشاواني گشيذ

1 8 28 

2 15 5/37 

3 13 5/32 

4 4 18 

 

ً  مجتشال  كتىدک  48 ينؼتج  يفشاوان غيسىص يثشسػ ثً 6 ؿمبسي خذول دس ً  فالكتغ يس ثت  ذيت گش نيت سفك ثت

 يذگش فالكغيس( 5/37 ) كىدک I ، 15 ذيگش فالكغيس( 28 ) كىدک 8 كً ميا دشداخشً فالكغيس

II ،13ذيگش فالكغيس( 5/32 )كىدک  III  ذيگش فالكغيس( 18 ) كىدک 4 و  IV  ًانذ داؿش . 

 

 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک خُت ریفالکط –7خذيل 

 دسكذ  فشاواني خٍز

 38 12 چخ

 35 14 ساػز

 35 14 دو ًشفً

 فالكتغ يس خٍز نيسفك ثً فالكغيس ثً مجشال كىدكب  يفشاوان غيسىص يثشسػ ثً 7 د ؿمبسي خذول دس

ً  مجشال كىدک 48 اص كً ميا دشداخشً ىسسشاليكىيوص  ػتمز  دس فالكتغ يس( 38 )  نفتش  12 فالكتغ يس ثت

 .انذ داؿشً سا ًشف دو دس فالكغيس( 35 )نفش 14 و ساػز ػمز دس فالكغيس( 35 )نفش 14 و چخ
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 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تحت درمان تٍ تفکیک َیذريوفريز –8خذيل 

 دسكذ  فشاواني ٌيذسونفشوص

 5/17 14 ثیي

 5/82 66 خيش

 

ً  8 ؿتمبسي  ختذول  دس ً  مجتشال  كىدكتب   ينؼتج  يفشاوانت  غيت سىص يثشسػت  ثت ً  دادساس ػفىنتز  ثت  نيت سفك ثت

ً  ذسونفشوصيٌ كىدكب ( 5/17 ) كىدک 14 كً  ميا دشداخشً ذسونفشوصيٌ ( 5/82 ) كتىدک  66 و داؿتش

 کانذ نذاؿشً ذسونفشوصيٌ كىدكب 

 

 تًزیغ فراياوی وعثی تیماران تٍ تفکیک ریفالکط ي خىط –9خذيل 

 خهغ

 سيفالكغ

 دخشش دؼش

 دسكذ فشاواني دسكذ فشاواني

 78 28 38 12 ثیي

 78 28 38 12 خيش

 

كتىدک   12كىدكي كً سيفالكغ گنٍب اثجبر ؿتذي ثتىد    48ديذي مي ؿىد كً اص  9دس خذول ؿمبسي د 

  VURیزا ثب ايو يبفشً ٌب ايو فشهيً قبثل ًشح اػتز كتً    ،( دخشش ٌؼشهذ78 كىدک ) 28( دؼش و 38 )

 ؿبيغ سش اػز ک مشاخؼً كههذي دس خهغ مىنث
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تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي ظه در کًدکاان مثاتال تاٍ ػفًوات      –11خذيل   

 ادراری 

 p انحشاف مؼيبس ميبنهيو سيفالكغ

  24/2 17/4 ثیي

 72/1 86/3 خيش 487/8

 

مـتبٌذي   18ب ٌمب  ًىس كً دس خذول ؿمبسي   VURدس ثشسػي وخىد ساثًٌ ثيو ػو كىدكب  و وخىد  

ثتىدي اػتز دس    24/2ػتبل و انحتشاف مؼيتبس گ      17/4مي ؿىد ميبنهيو ػو كىدكب  مجشال ثً سيفالكغ 

مي ثبؿذ كً  72/1ػبل و انحشاف مؼيبس  86/3حبیي كً دس كىدكب  ثذو  وخىد سيفالكغ ميبنهيو ػو 

ثضسگشش اػز یزا نشيدً  85/8ثذػز مي گيذ كً چى  اص  P ، 487/8مقذاس    tثب اػشفبدي اص گصمى  گمبسد 

 گيشد مي ؿىد كً ثيو سيفالكغ و ػو اسسجبى مؼيهي وخىد نذاسدک

 

  



 VCUGفالكغ دس مقبيؼً ثب يظگي ػىنىگشافي دس سـخيق وصيكىيىسسشال س حؼبػيز و وي ثشسػي

59 

تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي ظًزغ ادرار در کًدکان مثتال تٍ  –11خذيل 

 ػفًوت ادراری

 ػتتتتتتىصؽ ادساس             

 سيفالكغ

 خيش ثیي

 دسكذ فشاواني دسكذ فشاواني

 48 16 68 24 ثیي

 45 18 55 22 خيش

 p-value=0.821 

            

ثً ثشسػي ساثًٌ د ثيو وختىد سيفالكتغ و ػتىصؽ ادساس دس كىدكتب  مجتشال ثتً ػفىنتز         11دس خذول 

( مجشال ثً سيفالكتغ ػتىصؽ   68 كىدک ) 24كىدک مجشال ثً سيفالكغ  48ادساسد دشداخشً ايم كً اص 

كىدک مجشال ثً ػفىنز ادساسد ثتذو    48 اص ( ػىصؽ ادساس نذاؿشً انذ و49 كىدک ) 16و  ادساس داؿشً

( ػتىصؽ ادساس نذاؿتشً انتذ کدس    45 كتىدک)  18( ػتىصؽ ادساس داؿتشً و   55 كتىدک )  22سيفالكغ 

ثيـتشش   85/8ثً دػز گمذ كً چتى  اص   P  821/8گنبیيض ايو دادي ٌب ثب اػشفبدي اص گصمى  دقي  فيـش مقذاس  

 کمؼهي داسد وخىد نذاسد اسسجبىدساس اػز  نشيدً مي گيشيم كً ثيو سيفالكغ و ػىصؽ ا
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تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي تکرر ادرار در کًدکان مثتال تٍ  –12خذيل 

 ػفًوت ادراری

   سكشس ادساس            

 سيفالكغ                   

 خيش ثیي

 دسكذ فشاواني دسكذ فشاواني

 5/52 21 5/47 19 ثیي

 78 28 38 12 خيش

 p-value=0.168 

 

ثً ثشسػي ساثًٌ د ثتيو وختىد دس سيفالكتغ و سكتشس ادساس دس كىدكتب  مجتشال ثتً         12دس خذول ؿمبسي 

( سكتشس ادساس  57/47 كتىدک )  19كىدک مجتشال ثتً سيفالكتغ     48ػفىنز ادساسد دشداخشً ؿذ كً اص 

كتتىدک مجتتشال ثتتً ػفىنتتز ادساسد ثتتذو    48( سكتتشس ادساس نذاؿتتشً و اص 5/52 كتتىدک ) 21داؿتتشً و 

( سكشس ادساس داؿشً انذ كً ثب اػشفبدي 78 كىدک ) 28( سكشس ادساس داؿشً و 38 كىدک ) 12سيفالكغ 

يم ثضسگ سش اػز نشيدتً متي گيتش    85/8ثً دػز گمذ كً چى  اص  P  168/8 اص گصمى  دقي  فيـش مقذاس

 ثيو سيفالكغ و سكشس ادساس اسسجبى مؼهي داسد وخىد نذاسد ک
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تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي تاة در کًدکاان مثاتال تاٍ ػفًوات       –13خذيل 

 ادراری 

   ست      

                سيفالكغ

 خيش ثیي

 دسكذ فشاواني دسكذ فشاواني

 5 2 95 38 ثیي

 5/2 1 5/97 39 خيش

 p-value=1 

 

دس سيفالكتغ دس كىدكتب  مجتشال ثتً ػفىنتز      ستت  ثً ثشسػي ساثٌتً د ثتيو وختىد     13خذول ؿمبسي د 

( 95 كتىدک )  38كىدک مجشال ثً ػفىنز ادساسد ٌمشاي ثب سيفالكتغ   48ادساسد دشداخشً اػز كً اص 

كىدک مجشال ثً ػفىنز ادساسد ثتذو    48( اص كىدكب  ست نذاؿشً انذ و و اص 5 كىدک ) 2ست داؿشً و 

( سيفالكغ نذاؿشً انذ كً ثب اػشفبدي اص 5/2 كىدک ) 1( ست داؿشً انذ و 5/97 كىدک ) 39سيفالكغ 

ثيـتشش اػتز نشيدتً متي گيتشيم ثتيو         85/8ثً دػتز گمتذي كتً چتى  اص       P،1 گصمى  دقي  فيـش مقذاس 

 سيفالكغ و ست سفبور مؼهي داسد وخىد نذاسد ک
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تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي تیقراری در کًدکان مثتال تٍ ػفًوت  –14خذيل 

 ادراری

     ثيقشاسد               

             سيفالكغ

 خيش ثیي

 دسكذ فشاواني دسكذ فشاواني

 5/77 31 5/22 9 ثیي

 5/62 25 5/37 15 خيش

 p-value=0.222 

                   

 

ثشسػي ساثًٌ د ثيو وخىد سيفالكغ و ثيقشاسد دس كىدكب  مجشال ثً ػفىنتز  ثً  14دس خذول ؿمبسي د 

 31( ثيقتشاسد داؿتشً و   5/22 كتىدک )  9كتىدک مجتشال ثتً سيفالكتغ      48د دشداخشً ؿذ كتً اص  سادسا

كتىدک   15كىدک مجشال ثً ػفىنز ادساسد ثذو  سيفالكغ  48( ثيقشاسد نذاؿشً و دس 5/77 كىدک )

( ثيقشاسد نذاؿشً اػز كً ثب اػشفبدي اص گصمى  دقيت  فيـتش   5/62 كىدک) 25 ( ثيقشاسد داؿشً و5/37 )

قتشاسد  نشيدً مي گيشيم ثيو سيفالكتغ و ثي ثيـشش اػز  85/8ثً دػز گمذي كً چى  اص  P 222/8مقذاس  

 دس كىدكب  سفبور مؼهي داسد وخىد نذاسد ک
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تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي َیذريوفريز در کًدکان مثتال تٍ  –15خذيل 

 ػفًوت ادراری

 ٌيذسونفشوص            

             سيفالكغ

 خيش ثیي

 دسكذ فشاواني دسكذ فشاواني

 65 26 35 14 ثیي

 188 48 8 8 خيش

 p-value=0.00 

 

ٌىس كتً  ٌمتبن    UTIدس ساثًٌ ثب ثشسػي وخىد اسسجبى ثيو سيفالكغ و ٌيذسونفشوص دس كىدكب  مجشال ثً 

كىدكب  مجشال ثً سيفالكغ ب ٌيذسونفشوص كیيتً ٌتب دس    35 مـبٌذي مي ؿىد دس  15دس خذول ؿمبسي د 

في نشمتبل  كىدكب  مجشال ثً سيفالكتغ ػتىنىگشا   65 ػىنىگشافي كیيً ٌب سـخيق دادي ؿذي اػز و دس 

سد ؿتذي ثتىد دس ػتىنىگشافي      VCUGكىدكي كً وخىد سيفالكغ دس گ  ٌب ثب   48ثىدي اػز امب دس 

ٌيتذسونفشوص مـتبٌذي نـتذ كتً ايتو يبفشتً ٌتب ثتب اػتشفبدي اص گصمتى  دقيت             مذسكي دال ثش ٌيچ كىدكي 

چن سش اػز یزا كى 85/8دس گنٍب محبػجً ؿذ كً ايو ػذد اص   Pفيـشمىسد مٌبیؼً قشاس گشفز و مقذاس  

 داسد ک  فالكغ و ٌيذسونفشوص اسسجبى وخىد گيشد مي ؿىد كً ثيو سي نشيدً
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تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي فاصلٍ مذخل حالة راظت از خط  –16خذيل 

 يظط مثاوٍ در کًدکان مثتال تٍ ػفًوت ادراری

 

 p انحشاف مؼيبس ميبنهيو سيفالكغ

  1/5 76/18 ثیي

 88/3 48/11 خيش 48/8

 

ميبنهيو فبكیً د مذخل حبیتت ساػتز اص ختي وػتي مثبنتً دس كتىدک مجتشال ثتً          16دس خذول ؿمبسي 

اػز امب دس كىدكب  ثذو  سيفالكغ ايتو   1/5مي ثبؿذ كً انحشاف مؼيبس گ  ٌب  mm76/18سيفالكغ 

  tثتً دػتز گمتذي كتً ثتب اػتشفبدي اص گصمتى  گمتبسد           88/3ثىدي و انحشاف مؼيبس گ   mm48/11فبكیً 

ثضسگشش اػتز نشيدتً متي گيتشيم كتً ثتيو سيفالكتغ و فبكتیً د          85/8ثىدي و چى  اص  P  48/8مقذاس  

 وخىد نذاسد کاص خي وػي مثبنً سفبور مؼهي داسد مذخل حبیت ساػز 
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تررظی راتطٍ تیه يخًد ریفالکط ي فاصلٍ مذخل حالة چپ از خط  –17خذيل 

 يظط مثاوٍ در کًدکان مثتال تٍ ػفًوت ادراری

 p انحشاف مؼيبس ميبنهيو سيفالكغ

  9/4 23/11 ثیي

 9/3 73/11 خيش 617/8

 

ساثًٌ د ثيو فبكیً د مذخل حبیت چخ اص خي وػي مثبنتً دس دو گتشوي كتىدک     17دس خذول ؿمبسي 

مجشال ثً سيفالكغ و ثذو  سيفالكغ مىسد ثشسػتي قتشاس گشفتز كتً ايتو فبكتیً دس كىدكتب  مجتشال ثتً          

ثتب انحتشاف مؼيتبس     mm73/11و دس گشوي ثذو  سيفالكغ  9/4ثب انحشاف مؼيبس  mm23/11سيفالكغ 

ثضسگشتش   85/8ثذػز گمذ كً چى  اص  P  617/8مقذاس    tدي اػز كً ثب اػشفبدي اص گصمى  گمبسد ثى 9/3

اػز نشيدً مي گيشيم كً ثيو سيفالكتغ و فبكتیً د متذخل حبیتت چتخ اص ختي وػتي مثبنتً اسسجتبى          

 داسد وخىد نذاسدک مؼهي
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 گیری بحث و نتیجه
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 بحث و نتیجه گیری               

نقتق   ،( ين ثيمبسد ؿبيغ دس كىدكب  اػز كً ثً ثبال سفشو ػفىنتز VURسيفالكغ وصيكىيىسسشال )

دس سؿذ كیيً و اػكبس دس دبسانـيم گ  مهدش مي ؿىد ک سيفالكغ وصيكىيىسسشال ممكتو اػتز دس يتن    

مثبنتً يتب   مثبنً ثب ػمیكشد نشمبل يب ثبنىيً ثش اؿكبل دس خبیي ؿذ  مثبنً ثً دیيل انؼتذاد دٌبنتً د خشوختي    

مثبنً د نىسوطنين ايدبد ؿىد کسيفالكغ وصيكىيىسسشال اویيً ؿبيغ سشيو گنىمبیي مبدس صادد اػتز كتً   

 كىدكب  ديذي مي ؿىد ک 5/8- 5/1دس  

VUR  ًدس ين ػىم كؼبني كUTI       38-58داسنذ سظبٌش ديذا مي كهتذک سيفالكتغ نفشودتبسي مؼتجت 

ثؼتيبس مٍتم    UTI  هبػبيي ثٍششيو سوؽ ثتشاد سـتخيق  ثهبثشايو ؿ ،نبسػبيي ٌبد كیيً دس كىدكب  اػز

 مشغييتش دانؼتشً انتذ ک مضيتز اكتیي       UTIاػز ک مٌبیؼتبر گزؿتشً اسصؽ ػتىنىگشافي سا دس سـتخيق     

VCUG     ًايو اػز كً اص دشسىسبثي يىنيضا  اػشفبدي نمي كهذ ک صمبني كً مثبنً دش اػز ، دتش ؿتذ  چشخت

ثهبثشايو ػتىنىگشافي متي سىانتذ ثتً ػهتىا       ،افضايؾ دٌذسا VUR اد مثبنً مي سىانذ حؼبػيز سـخيق 

 ين سوؽ ديهش ثشاد سـخيق سيفالكغ ثبؿذ ک

د كیيتً   دس ػىنىگشافي محذوديشي ثشاد صمب  و ٌيچ گىنً دشسىسبثي وخىد نذاسد ک مب ديالسً ؿذ  یههچً

دٌتذ كتً    متي  فشم كشديم ک نشبيح ايو مٌبیؼً نـب  VUR يب حبیت سا ثً ػهىا  نـبنً اد ثشاد سـخيق 

ثىد كً  91و   63 حؼبػيز و ويظگي ػىنىگشافي ثشاد سـخيق سيفالكغ و صيكىيىسسشال ثً سشسيت  

ػبيش مٌبیؼبر نشبيح مشفبوسي اص ايتو مٌبیؼتً   (ک  95 و  75كغ ثبالسش ٌم ثىد ) ثشاد دسخبر ثبالد سيفال

 دانؼشً انذ ک VURداؿشً انذ امب ثيـشش ايو مٌبیؼبر ػىنىگشافي سا سوؿي ايمو و مؼقىل ثشاد  سـخيق 

ثبال انذاصي گيشد ؿذ كً نشبيح  ،ويظگي ػىنىگشافي دس سـخيق سيفالكغ  zamir et alدس مٌبیؼً د  

اندتبم ؿتذ    2889دس ػتبل    lee et al ٌبیؼتً د ديهتش كتً سىػتي     گ  نضدين ثً مٌبیؼً د مب ثىد ک دس م
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 Mahametدبييو انذاصي گيشد ؿذ كتً مٌبیؼتً د    VURحؼبػيز و ويظگي ػىنىگشافي دس مقبيؼً ثب 

et al  دبييو ساگنٍب اخشلبكيز ػىنىگشافي سا ثبال ویي حؼبػيز گ   .نيض نشبيح مـبثً گ  داؿز 

یؼً د مب ٌم ػىنىگشافي حؼبػيز دبييو امب اخشلبكتيز ثتباليي دس   انذاصي گيشد كشدي ثىدنذ كً دس مٌب

دو ػىم  مىاسد داؿز کدس مٌبیؼً د مب ثيمبساني كً ػفىنز ادساسد دس گنٍب اثجبر ؿتذي ثتىد و ثتً مشاكتض     

 ذ مي سىانهذ سؼذاد ثيمبسا  انشخبة ؿذي سا ثً اؿشجبي ثبالسش ثشدي  دنسخللي اسخبع ؿذي ثى

 ؿذي ثبؿذ ک  VURسـخيق نبدسػز  ػجتمي سىانذ ٌميو ثبؿهذ كً 

مب ديـهٍبد مي كهيم كً مٌبیؼبر ديهشد ثب سؼذاد مؼقىیي اص ثيمبسا  ثشاد اسصيبثي ػتىنىگشافي دس مقبثتل   

VCUG   واػكوDMSA    ثشاد سـخيقVUR   اندبم ؿىد ک اگشچً ػيهشيهشافي ٌؼشً اد حؼبػيز

 (13)گنبسىميكي كمششد سا نـب  مي دٌذ ک داسد امب خضييبر  VURثبالسشد ثشاد سـخيق  

 

سـخيق سيؼن گػيت دبسانـيمبل كیيتىد    VURٌذف مٌبیؼبر سلىيش ثشداسد دس كىدكب  مجشال ثً  

و ػىنىگشافي كیيً سا دس اویيو ػفىنز ادساسد دس كىدكتب     VCUGاػزک گبيذاليو ٌب ديـهٍبد اندبم 

گبيذاليهي ثشاد اندبم سلتىيش ثتشداسد وختىد نتذاسدک      ػبیً مي دٌهذ ک ثشاد كىدكب  ثضسگشش 2مبًٌ سب  2

 سهٍب سؼذاد كمي اص مٌبیؼبر سبثيش سلىيش ثشداسد دس مذيشيز ديبمذٌبد ػفىنز ادساسد سا ثشسػي 

كشدي انذ ک دس ػبل ٌبد اخيش اسصؽ ػىنىگشافي كیيً ثشاد كىدكبني كً ثشاد اویيو ثبس ػفىنتز ادساسد  

 د ثشسػي قشاس گشفشً اػز کدس گ  ٌب سـخيق دادي ؿذي اػز مىس

مٌبیؼً د مب نـب  دادي كً ػىنىگشافي كیيً دس كىدكب  ثب اویيو ػفىنز ادساسد ثً خض دس كىدكبني كتً  

دو ػيؼشم خمغ كههتذي د ادساسد و يىسسشوػتل داؿتشً انتذ ستبثيشد دس نحتىي د ثشسػتي نذاؿتشً اػتز ک          

 3نفتش ٌيتذسونفشوص ،    16( ػىنىگشافي اثهىسمبل داؿشً كتً  58 كىدک ) VUR ، 28دسثيمبسا  مجشال ثً  
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ثيمبس ديالسبػيى  ػيؼشم خمغ كههذي يب یههچً يب حبیت داؿشً انذ و ين كىدک يتن كيؼتز كىچتن    

نـتبني اص اثهىسمتبیيشي دس ػتىنىگشافي ديتذي      انذ،  داؿشً  VURثيمبس ثبقيمبنذي كً   28كیيىد داؿزک دس 

ػتبیً يتب ثضسگشتش سا     5كتىدک   78،و ٌمكبسا    ipietroDمـبثٍي داؿشهذ ک   ـذ ک مٌبیؼبر مـبثً نشبيحن

 2كىدک ػىنىگشافي اثهىسمبل داؿشً انذ كً  78نفش اص ايو  5قشاس دادنذ ک   VCUGسحز ػىنىگشافي و 

 19نفش سيفالكتغ داؿتشهذ كتً     21 ،كىدک 78سيفالكغ داؿشهذ ک اص VCUG كىدک دس  5نفش اص ايو 

 ( ٌيچ اثهىسمبیيشي دس ػىنىگشافي نذاؿشً انذ ک98 نفش اص گ  ٌب )

ػتبیً يتب ثضسگشتش اثجتبر      5سا دس كىدكتب     VURوختىد  ،گنٍب نشيدً گشفشهذ كتً ػتىنىگشافي اثهىسمتبل    

 كهذ ک نمي

Ganapathy   وAlon،  124  ًنفتش اص   18كىدک مجشال ثً ػفىنز ادساسد سا مىسد مٌبیؼً قشاس دادنذ ك

 سا نـب  داد ک VUR  ،كىدک 38دس    VCUGمشؼغ داؿشهذ ک  گ  ٌب ٌيذسونفشوص يب حبیت

 Mahant  ػبیي كً اویيو اديضود ػفىنز ادساسد داؿشهذ سا  ثً ًتىس گزؿتشً    5و ٌمكبسا  كىدكب  صيش

 و ػىنىگشافي اندبم دادنذ ک  VCUGنهش مٌبیؼً كشدنذ كً ثشاد گ  ٌب  

كتىدک   127كتىدک اص   38اثجتبر ؿتذي و     VURكتىدک ثتب    35كىدک اص  14ػىنىگشافي كیيً دس 

 يبفشً ٌبد سـخيلي نـب  داد ک ، VURثذو  

 32 ،  76 ،   48 حؼبػيز ، ويظگي ، اسصؽ اخجبسد مثجز و مهفي ثشاد سـخيق سيفالكغ ثً سشسيت 

 ثىد ک  82 و

 Haberman متبي ثتب اػتشفبدي اص    24ستب   1كتىدک ثتيو    389و ٌمكبسا  ين مٌبیؼً د گيهذي نهش سا دس 

 88 اندتتبم دادنتتذ ک ػتتىنىگشافي كیيتتً ٌتتب دس   VCUGػتتىنىگشافي ، اػتتيذ دد مشكبدشىػىكؼتتهين و 

 ثيمبسا  نشمبل و ثذو  يبفشً د خبكي گضاسؽ ؿذ ک
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 گ  ٌب نشيدً گشفشهذ كً ػىنىگشافي اسصؽ دبييهي دس ايو ػو ثشاد ػفىنز ادساسد حبد داسد ک

Zamir   كتتىدک مجتتشال ثتتً اویتتيو   255و ٌمكتتبساUTI    كتتىدک  33سا متتىسد مٌبیؼتتً قتتشاس دادنتتذ ک

،  VCUGنفتش اص گ  ٌتب دس    9داؿشهذ كً سهٍتب  سا مٌشح كشدي ثىد   VURػىنىگشافي اد كً سـخيق  

VUR  كتتىدک مجتتشال ثتتً  36ثً ػجتتبسر ديهتتش اص ،داؿتتشهذVUR  دسVCUG،   ػتتىنىگشافي كیيتتً ٌتتب

(RUS      نشمبل ثىد ک حؼبػيز، ويظگي ، اسصؽ اخجبسد مثجتز و مهفتي دس ػتىنىگشافي اثهىسمتبل ثتشاد  )

 ثىد ک 25/83 و 5/23 ، 6/87 ، 7/17 ثً سشسيت    VURسـخيق 

ثهبثشايو مب دس مٌبیؼً د ختىد كىدكتب  ثضسگشتش     ،ػبل ثىدنذ 5ثيـشش اًالػبر ثجز ؿذي دس كىدكب  صيش 

سا مىسد مٌبیؼً قشاس داديم كً نـب  داد كً ػىنىگشافي اسصؽ دبييهي دس ثشسػي كىدكب  ثب اویيو اديتضود  

 ػفىنز ادساسد داسد ک

ثشاد دبػخ ثً ايو دشػؾ كً گيب ػىنىگشافي سوسيو دس ثشسػي كىدكب  ثتب اویتيو ػفىنتز ادساسد متىثش     

 مؼبئل صيبدد ثبيذ سوؿو ؿىد :اػز يب نً 

اویيو مىسد نقؾ ػىنىگشافي ثشاد سـخيق اثهىسمبیيشي ٌبد گنتبسىميكي دس ػتىنىگشافي ٌتبد دتيؾ اص     

 سىیذ اػز ک

 ،مىسد ديهش ايمو ثىد  گ  اػز 

 ػبل مجشال ثً ػفىنز ادساسد اػز ک 5و مىسد ديهش نيبص ثً ػىنىگشافي ثشاد كىدكب  ثضسگشش اص 

ىس گزؿشً نهش سؼذاد انتذكي اص ثيمتبسا  سا ثشسػتي كتشد ک مٌبیؼتً د متب نـتب  داد كتً         مٌبیؼً د مب ثً ً

اویيو اديتضود ػفىنتز    دس كىدكب  مجشال ثً  VURثشاد سـخيق خىثي ػىنىگشافي حؼبػيز و ويظگي 

 (3)د کادساسد نذاس

 اؿبسي كشدي انذک  VURمٌبیؼبر ثؼيبسد ثً مىفقيز ػىنىگشافي كیيً و دادیش ػىنىگشافي دس سـخيق 
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Scheneider et al   دس ػتىنىگشافي   2  ثتشاد گشيتذ   84و دقز  4و  3ثً دقز كبمل ثشاد گشيذ ٌبد

 اؿبسي كشدي اػز ک

Hanbary et al   دس سـخيق گشيذ  68 و حؼبػيز  4و  3ثً حؼبػيز كبمل دس سـخيق گشيذ ٌبد

د ػتىنىگشافي ثتً ثشسػتي ػتبخشبس و     اؿبسي كشدي اػز ک ٌمً د يبفشتً ٌتب   1دس سـخيق گشيذ  25 و  2

سغييشار گنبسىميكي دػشهبي ادساسد دشداخشً اػز ک اگش چً ايتو سوؽ ٌتب نشتبيح كتبفي ثتشاد سـتخيق       

سا داؿشً انذ امب ثشاد سـخيق گشيذٌبد دبييو نبكبفي ثىدي انذ ک ثؼذٌب ػتىنىگشافي   3گشيذٌبد ثيـشش اص 

 شاد ثٍجىد نشبيح اػشفبدي ؿذ ک دادیش ثً ػهىا  سوؿي دس كهبس ػىنىگشافي مؼمىل ث

Oak et al   ثتشاد ػتىنىگشافي    5و  4و  3دس گشيتذ   188 و  2دس گشيذ  92  ،1دس گشيذ  87 ثً دقز

 دادیش اؿبسي نمىدي انذک

Salih et al   و گشيذ  3، گشيذ  2و  1دس سـخيق ثً سشسيت سيفالكغ گشيذ  75 و188 ، 98 ثً دقز

 دي اػز کاؿبسي نمى 4

 دادیش مضيز ٌب و محذوديز ٌبيي داسد : ػىنىگشافي

ين مضيز ػمذي ػذم وخىد دشسىٌبد يىنيضا  اػز ثهتبثشايو دس كتىسر نيتبص متي ستىا  ثبسٌتب گ  سا        _

 سكشاس كشد ک

 نيبص ثً كبسششيضاػيى  نذاسدک_

 دبسانـيم كیيً نيض مي سىنذ ثشاد وخىد يب ػذم وخىد اػكبسمىسد ثشسػي قشاس گيشد ک _

  VCUGمحتتذوديز ػمتتذي د ػتتىنىگشافي دادیتتش ايتتو اػتتز كتتً سلتتىيش ديـتتبثشاي خیفتتي ثتتً ختتىثي   

 (6)ديذي نمي ؿىد ک  VCUGفبص دشؿذ  ٌم ثً خىثي   سيفالكغ ٌبد دس.نيؼز
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 پیشنهادات

 ديـهٍبد مي ؿىد دس ساػشبد سكميل ايو ًشح : 

خٍز سـخيق سيفالكغ و صيكىيىسسشال متىسد   VCUGو ويظگي ػىنىگشافي دادیش ثب  حؼبػيز  _ 1

  کمٌبیؼً قشاس گيشد

 و گشيذ گ  ثب اػكبس ٌبد كیيىد دشداخشً ؿىد ک  VURثً ثشسػي اسسجبى ثيو   _ 2

 اػتكبسمىسد  وختىد  ػتذم  يتب  وختىد  ثتشاد  سىنتذ  متي  نيض كیيً دبسانـيم دادیش ػىنىگشافي اص اػشفبدي ثب _3

 ک گيشد قشاس ثشسػي
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Abstract 

Introduction: Urinary Tract Infection (UTI) occurs in 1-3% of girls and 1% of 

boys. In girls، the peak age of UTI is during infancy and toilet training. UTIs 

are much more- common in uncircumcised boys، especially in the first year of 

life. Vesico Urethral Reflux (VUR) is one of the most complications of UTI. 

The main way to diagnose VUR is VCUG. VUR can cause to renal scars that 

we can see most of these scars in renal ultrasonography. (RUS)  

 

Material and Methods: We choosed 80 children that has been hospitalized 

from March، 2011 till December، 2012 in Qods educational and curative center 

of Qazvin for UTI and has been cured with intravenous antibiotic and we 

evaluated them. From this 80 children in 40 children، existence of VUR has 

been proved with VCUG and 40 children haven't any reflux.  

All of these children did VCUG and ultrasonography to compare sensitivity 

and specificity of US vs "VCUG" to diagnose VUR. 
 

Findings and Results: Only in 14 of 40 children that VUR has been proved in 

them، we saw hydronephrosis in renal ultra sonography، but in 40 children that 

VCUG had disapproved VUR in them we didn't see any document for 

hydronephrosis in RUS.The sensitivity of kidneys & bladder ultrasonography 

to diagnosis of vesicourethral reflux in children with urinary tract infection is 

35% and it`s specificity is 100%.We evaluated some of other findings in these 

80 children.  
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Conclusion: From this study we can conclude that although RUS hasn't high 

sensitivity to diaguse of VUR، it has high specificity to rule out of VUR in 

children.  

 

Keywords: Urinary Tract Infection، Renal Ultra Sonography، VCUG، Vesico 

Urethral Reflux.  
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 مـخلبر فشدد  -1
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 و گشيذ گ  VCUGنشيدً  -3
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