بررسی مشکالت سیستم ادراری در بیماران مبتال بٍ اسپایىال دیس رافیسم
قبل ي بعد از درمان جراحی اصالحی میلًدیس رافیسم مراجعٍ کىىدٌ بٍ بیمارستان مفید
مجریان:
دکتر حسه رضا محمدی 
دکتر شیًا عسیسی باوٍ 

چکیدٌ:
سابقٍ ي َدف :اسپایٌال دیس رافیسن شاهل هجوَػِای اس اختالالت ٍ ًاٌّجاریّای هادرسادی ستَى فقزات است کِ هوکي است با
هشکالت سیستن ادراری ّوزاُ باشذ ٍ در صَرت ػذم درهاى صحیح ٍ بِ هَقغ هٌجز بِ بزٍس ضایؼات بزگشتًاپذیز گزدد .با تَجِ بِ ًقش
هْن اختالالت ادراری ٍ تأثیز آى بز کیفیت سًذگی بیواراى ،بزآى شذین تا فزاٍاًی ایي اختالالت را در بیواراى هبتال بِ اسپایٌال دیس
رافیسن هزاجؼِ کٌٌذُ بِ بیوارستاى کَدکاى هفیذ قبل ٍ بؼذ اس ػول جزاحی طی سالّای  1389الی  1391تؼییي ًوایین.
مًاد ي ريشَا :در ایي هطالؼِ هذاخلِای قبل ٍ بؼذ ،پس اس ٍرٍد  40بیوار بِ طزح ،اطالػات بیواراى هبٌی بز یافتِّای دهَگزافیک،
کلیٌیکی ،آسهایشگاّی ٍ رادیَلَصیک ثبت گزدیذ .پس اس اًجام هزاحل ػول جزاحی اصالحی ،هجذداً اطالػات فَق بزای بیواراى پس اس
ػول تکویل شذُ ٍ یافتِّا با یکذیگز هقایسِ گزدیذًذ.
یافتٍَا :هیاًگیي سي بیواراى  25 ±34/2با داهٌِ  1هاُ تا  10سال بَد .در هجوَع  20بیوار دختز بَدًذً 22 .فز در بذٍ ٍرٍد ػالئن
 Low back painداشتٌذ .اس ًظز تشخیص ً 12فز هیلَهٌٌگَسل ٍ ً 11فز تتزکَرد بَدًذ %12/5 .اس بیواراى سابقِ ػول جزاحی
اسکَلییَس ٍ ً %7/5فز سابقِ ػول جزاحی شٌت داشتٌذ .بیشتزیي ػالئن ادراری در بیواراى ٌّگام هزاجؼِ شب ادراری بَد کِ بؼذ اس ػول
ّوِ هَارد بْبَد پیذا کزدًذ 10 .هَرد اس بیواراى پاراپاراتیک1 ,هَرد پاراپلضِک 1 ،هَرد کَآدری پلضیک ٍ  6هَرد Sensory Loss
داشتٌذ کِ ّوِ هَارد بؼذ اس ػول بْبَد پیذا کزدًذ .در ارسیابیّای پاراکلیٌیکی  9بیوار هبتال بِ  VCUGغیز طبیؼی 5 ،هَرد بؼذ اس
ػول ً VCUGزهال داشتٌذ ٍ اس  5بیوار دارای ریفالکس ً 3فز بْبَد ٍ ً 2فز درجِ ریفالکس شاى بْتز شذ ٍ  30بیوار دارای
یَرٍدیٌاهیک غیز طبیؼی بؼذ اس ػول  12بیوار یافتِ غیز طبیؼی شاى طبیؼی شذ .اس  4هَرد بیوار دارای آًالیش ادراری غیز طبیؼی ٍ 3
بیوار دارای کشت هثبت بؼذ اس ػول جزاحی کلیِ هَارد اصالح شذُ بَد.
وتیجٍگیری :بزرسی ًتایج ایي هطالؼِ ًشاى دٌّذُ بْبَد قابل هالحظِای در ػالئن بیواراى ٍ بزطزف شذى هشکالت آىّا بَدُ است کِ
هؤثز بَدى ػول جزاحی در ایي هَرد را تأییذ کزد.
ياشگان کلیدی :هشکالت سیستن ادراری  ،اسپایٌال دیس رافیسن ،جزاحی اصالحی هیلَدیس رافیسن

