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Incidence and Severity of Vesicoureteral Reflux in Children
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Abstract

Backgrounds and Objectives: Vesicoureteral reflux incidence and indications for imaging survey had been
investigated by many studies for many years but the obtained results are controversial. This study was aimed to
evaluate this issue in our region.
Material and Methods: In this prospective study, 125 patients with urinary tract infection were eligible for
inclusion ,all were febrile (central temperature above 38.3 °C) with positive urine culture, after urine were sterile
imaging study include voiding cystogram has been done . The severity of reflux was categorized in five grades .all
information include age and sex were recorded and analyzed.
Results: Of total 125 patients (80 female 45 male) aged between 2 and 96 months with urinary tract infection,
vesicoureteral reflux was detected in 55 cases (44%).Reflux occurred in male more than female (49% vs 39%). The
incidence of reflux in aged under one years old was similar in female and male (50% in both roughly).
Conclusion: Urinary tract infection occurs more frequently in female comparing with male (1.7 times). the
incidence of reflux was more common in male than female total (39% vs 49%) but the incidence of urinary reflux
was same as much as 50% following upper urinary tract infection in age under one years old in both gender .
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شمیىٍ ي اَداف :ثزرسی ضیَع ػفًَز ادراری ٍ لشٍم اًجبم ػىسجزداری در ایي ثیوبراى هَضَع هطبلؼبسی اسز وِ سبلْب هَضَع ثحث هحممیي ثَدُ
اسز .در ایي هطبلؼِ ثِ ثزرسی ادیذهیَلَصیه ایي ػبرضِ در وَدوبى هی دزداسین.
مًاد ي زيش َا :در یه هطبلؼِ گذضشِ ًگز سؼذاد  125وَدن هجشال ثِ ػفًَز ادراری ثب سي ثیي  2سب  96هبُ ٍارد ایي هطبلؼِ ضذًذ ،سوبم ایي وَدوبى
ثزاسبس اًذیىبسیَى ػلوی ٍ ثب سطخیص ػفًَز ادراری ست دار سیسشن ادراری فَلبًی دارای ست ثبالی  38/3هزوشی ثَدًذ ّوزاُ ثب وطز ادراری هثجز ًیبس
ثِ ثسشزی در ثیوبرسشبى وَدوبى سجزیش داضشٌذ وِ دس اس هٌفی ضذى وطز ادراری در ایي ثیوبراى ػىسجزداری سیسشَگزافی حیي ادرار اًجبم ضذ ٍثزاسبس
هؼیبر ّبی ثیي الوللی ضذر رفالوس ادراری ثِ  5گزٍُ سمسین ثٌذی ضذ .اطالػبر هزثَط ثِ سي ٍ جٌس ّوزاُ ثب درجِ رفالوس هطخص گزدیذ ٍ ثب رٍش
آهبری  chi squareٍT testدر ًزم افشار  SPSS16هَرد ارسیبثی لزار گزفز.
يافتٍ َا 125 :ثیوبر هجشال ثِ ػفًَز ادراری ضبهل 80دخشز ٍ 45دسز ٍارد هطبلؼِ ضذًذ ً 55فز دارای رفالوس ادراری ثَدًذ( )%44ضیَع رفالوس در
دسزاى  ٍ %49در دخشزاى  %39ثَد .در سیز یىسبل ایي ضیَع در ّز دٍ جٌس حذٍداً  %50ثَد.
وتیجٍ گیسی :ػلیزغن ایٌىِ ضیَع ػفًَز ادراری در دخشزاى ثِ دسزاى  1/7ثزاثز اسز اهبضیَع رفالوس ادراری در دسزاى ًسجز ثِ دخشزاى در ول
هجشالیبى ثیطشز( %49در همبثل )%39اسز اهب در سیز یىسبل ضیَع رفالوس ادراری در ّزدٍجٌس ثزاثز ٍدر  %50اس هجشالیبى ثِ ػفًَز ادراری اسفبق هی افشذ.
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کلید ياضٌ َا :رفالوس ادراری ،جٌس ،ػفًَز ادراری.

مقدمٍ

هطبلؼبر ػىسجزداری یىی اس هذاخالر اسبسی اسز وِ در
ثزرسی ثیوبراى هجشال ثِ ػفًَز ادراری در وَدوبى اًجبم هی گزدد.
ّذف اس ایي هطبلؼبر ػىسجزداری سؼییي دلیك اخشالالر سبخشبری
در سیسشن ادراری هی ثبضذ وِ یىی اس ایي اّذاف سؼییي ٍجَد
ثبسگطز ادرار اس هثبًِ ثِ حب لت هی ثبضذ .وِ هی سَاًذ هٌجز ثِ
ثزٍس ػفًَز ّبی ادراری ثب ػَارض ضذیذ گزدد وِ در ًْبیز
هٌجز ثِ ػَارض وَسبُ هذر ٍ ثلٌذ ثزای ثیوبراى خَاّذ ضذ .لذا
آوبدهی اطفبل آهزیىب اًجبم سیسشَگزافی ادراری را لذم اٍل
ثزرسی ثیوبراى ثب اثشال ثِ ػفًَز ادراری ست دار هی داًذ گزچِ
ٌَّس دلیمب سبثیز ایي الذاهبر ثز دزٍگٌَس ایي ثیوبراى هطخص ًطذُ
ٍ ایي هسئلِ اّویز ثزرسی ّبی ادیذهیَلَصیه را در ایي ثیوبراى
ثیطشز هی وٌذ ( .)1-2در ایي هطبلؼِ هب ثزآًین احشوبل ثزٍس ضذر ٍ
جْز رفالوس ّبی ادراری را در وَدوبى ثسشزی در ثخص ولیِ
ثیوبرسشبى وَدوبى ثز اسبس جٌس ثیوبراى ٍ سي ثیوبراى ارسیبثی
وٌین .هطوئٌب ایي ثزرسی ٍ ثزرسی ّبی هطبثِ هی سَاًذ در ًحَُ
ثزخَرد هشخصصیي ثب ایي ػبرضِ ًسجشب ضبیغ ادراری هَثز ثبضذ.
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در ایي هطبلؼِ  125وَدن هجشال ثِ ػفًَز ادراری ثطىل
گذضشِ ًگز ٍارد هطبلؼِ ضذًذ ًوًَِ گیزی ثطىل هٌظن ٍ غیز
سصبدفی اسز ٍ سوبم ثیوبراى ثب هؼیبر ّبی ػفًَز ادراری فَلبًی
ست دار وِ ثِ هزوشآهَسضی درهبًی وَدوبى سجزیش هزاجؼِ وزدًذ در
طی  5سبل اس سبل  1386سب  1391هزاجؼِ وزدًذ ٍ ًیبس ثِ ثزرسی
ّبی ثیطشز داضشٌذ ٍ در ثخص ثسشزی گزدیذًذ گزٍُ ّذف ایي
هطبلؼِ ثَدًذ .ضیزخَاراى ٍ وَدوبى ثیي سٌیي  2هبُ سب  96هبُ ٍارد
هطبلؼِ ضذًذ سوبم ایي وَدوبى هجشال ثِ ست ثبالی  38/3هزوشی ٍ
دارای وطز ادرار ثِ ًفغ ػفًَز ادراری (ضبهل ٍجَد  10گلجَل
سفیذ در یه فیلذ هیىزٍسىَح اس ادرار سبًشزیفَص ًطذُ) ٍ
ثبوشزیَری ثَدًذ .سبییذ ًْبیی سطخیص ػفًَز ادراری ٍجَد
وطز هثجز ادرار ثَد وِ ثِ ولًَی ثبالسز اس  50000در هیلی لیشز
ادرار اطالق هی گزدد ( .)5-3جوغ آٍری ادرار در وَدوبى سیز 3
سبل اس طزیك وبسشز گذاری ٍ اس طزیك ادرار هیبًِ در وَدوبى ثشرگشز
وِ لذرر ّوىبری دارًذ اًجبم هی گزدد وِ درگزٍُ اخیز ولًَی
وطز ادرار ثِ هیشاى  100000در هیلی لیشز ثؼٌَاى هؼیبر وطز
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ادرار هثجز هٌظَر هی گزدد ثؼذ اس ضزٍع درهبى ًیش هجذدا وطز
ادراری اًجبم هی گزدد ٍ ثؼذ اس هٌفی ضذى وطز ادراری
ػىسجزداری سیسشَگزام ثزای ایي ثیوبراى اًجبم هی گزدد ٍ ًشبیج
آى ثزاسبس درجِ ثٌذی ثیي الوللی ( )6ػجبرر اسز اس:

( .)P ;0/2فزم ضذیذ رفالوس در جٌس دسزاى ضبیؼشز اس دخشزاى
( 72ثِ  40درصذ) ثَد ( .)P ;0/01اس ًظز سوز رفالوس ثزاسبس
دٍطزفِ ثَدى ،سوز راسز ٍ سوز چخ ثیوبراى در دٍ گزٍُ
ثزرسی ضذًذ ٍ هطخص ضذ ثیطشز رفالوس ّبی سطخیص دادُ
ضذُ دٍ طزفِ ثَد سذس سوز راسز وِ در دٍ جٌس ضیَع آى
سمزیجب یىسبى ثَد .اهب در دخشزاى رفالوس ّبی یىطزفِ سوز
چخ ضبیؼشز ثَد (ًوَدار  .)1هیبًگیي سٌی ثیوبراى سحز ثزرسی ثب
ضذر رفالوس راثطِ داضز در فزم خفیف رفالوس (درجِ )2ٍ1
سي هشَسط هجشالیبى  13هبُ در فزم هشَسط (درجِ 18 )3هبُ ٍ در
فزم ضذیذ (درجِ 31 )5ٍ4هبُ ثَد .هیب ًگیي سي ثیوبراى هًَث ثب
رفالوس خفیف  15هشَسط  20هبُ ٍ ضذیذ  27هبُ ثَد .در آلبیبى
سي ثیوبراى در فزم خفیف  8هبُ در فزم هشَسط  9هبُ ٍ در فزم
ضذیذ  35هبُ ثَد (ًوَدار.)2

درجِ  1رفالوس  :ثبسگطز ادراری ثِ حبلت غیز دیالسِ
درجِ  :2ثبسگطز ادراری ثِ اٍرسز لگٌچِ ٍ وبلیس ّب ثذٍى اسسبع
درجِ  :3ثبسگطز ادراری ثِ اٍرسز لگٌچِ ٍ وبلیس ّب ثب اسسبع خفیف
درجِ : 4ثبسگطز ادراری ثِ اٍرسز لگٌچِ ٍ وبلیس ّب ثب اسسبع هشَسط
درجِ  :5ثبسگطز ادراری ثِ اٍرسز لگٌچِ ٍ وبلیس ّب ثب اسسبع ضذیذ
در رٍش دیگزی رفالوس ادراری ثِ  3گزٍُ خفیف (ضبهل درجِ
 )2ٍ1هشَسط (درجِ  ٍ )3ضذیذ (ضبهل درجبر  )5ٍ4سمسین
ثٌذی هی گزدد (.)7
هطخصبر ثیوبراى ضبهل سي ثیوبراى ثِ هبُ ٍ جٌس ثیوبراى
هطخص گزدیذ ػالٍُ ثز ایٌىِ جْز رفالوس اػن اس یىطزفِ ٍ
دٍطزفِ ثَدى رفالوس هطخص گزدیذ .سوبم ثیوبراى دارای
آًَهبلی ّبی هبصٍراس ایي هطبلؼِ حذف هی ضًَذ اًجبم ایي ثزرسی
ّبی سصَیز ثزداری ٍ آسهبیطگبّی ثزاسبس اًذیىبسیَى ػلوی
ثَدُ ٍ ثیوبراى در جزیبى ثیوبری ٍ رًٍذ درهبى خَد در حیي
البهز ٍ ثؼذ اس آى لزار گزفشِ اًذ.
رٍش آهبری :سوبم ًشبیج ثطىل ضیَع ٍ درصذ ثیبى هی ضَد ثزای
ّز یبفشِ ووی هشَسط ،حذالل ٍ حذاوثز ٍ اًحزاف هؼیبر ثیبى هی-
گزدد .ثزای همبیسِ هیبًگیي یبفشِ ّبی ووی ارسجبط سي ثب ٍجَد یب
ػذم ٍجَد رفالوس اس رٍش  ٍ T independent testثزای همبیسِ
یبفشِ ّبی ویفی ارسجبط جٌس ٍ ثزٍس رفالوس ضذیذ اس رٍش Chi
 squareاسشفبدُ هی گزدد .همبدیز  pووشز اس  0/05لبثل سَجِ
هحسَة هی گزدد.
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اس هیبى  125وَدن هجشال ثِ ػفًَز ادراری ضبهل  80دخشز ٍ
 45دسز ثَدًذ .ایي ثیوبراى دارای هیبًگیي سٌی  27هبُ ثَدًذ .اس
 125وَدن ٍ ضیزخَار وِ ٍارد هطبلؼِ ضذًذ ،در  72وَدن ثب
هیبًگیي سٌی  16هبُ حذالل  ٍ 6حذاوثز  36هبُ رفالوس ادراری
ٍجَد ًذاضز ٍ در هبثمی سؼذاد  53وَدن ثب هیبًگیي سٌی  19هبُ
حذالل  2هبُ ٍ حذاوثز  96هبُ وِ دارای رفالوس ادراری ثَدًذ
وِ ایي گزٍُ ٍارد هطبلؼِ ضذًذ .اس ًظز هیبًگیي سٌی سفبٍسی ثیي دٍ
گزٍُ ٍاجذ ٍ ثذٍى رفالوس ٍجَد ًذاضز ( .)P ;0/4گزٍُ هَرد
هطبلؼِ وِ ضبهل  31دخشز ٍ  22دسز ثَدًذ .در ایي هطبلؼِ ثزٍس
ػفًَز ادراری اس ًظز سفىیه جٌسی ثزرسی ضذ وِ ًسجز ثیوبراى
هجشال ثِ ػفًَز ادراری در دخشزاى ثِ دسزاى ثیطشز ( 1/7ثزاثز) ثَد.
رفالوس ادراری در  %44ثیوبراى هطبّذُ ضذ وِ ضیَع رفالوس
ادراری ثز اسبس جٌسی در دسزاى  ٍ %49در دخشزاى  %39ثَد
( .)P ;0/7ایي همذار در ضیزخَاراى سیز یىسبل در دسزاى ضبهل
 %50اس هجشالیبى یؼٌی ً 11فز اس  22هَرد ثَد ٍ در ضیزخَاراى
دخشز ًیش  16اس  31هَرد یب  %51ثَد .ضیَع اثشال در دسزاى ٍ
دخشزاى سیز یىسبل ٍ ثبالی یىسبل سفبٍسی ًذاضز .در ٍالغ در سیز
یىسبل ًسجز درگیزی دخشزاى ثِ دسزاى  16ثِ  11ثَد ٍ ثؼذ اس
یىسبلگی  15ثِ  11ثَد .ایي ضیَع در دخشزاى ثِ دسزاى در لجل ٍ
ثؼذ اس یه سبلگی سفبٍر لبثل سَجْی اس ًظز آهبری ًذاضز
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نمودار  : 2ثزرسی سي هشَسط هزاجؼیي ٍ ضذر رفالوس

بحث

A

ّذف اس ػىسجزداری در ػفًَشْبی ادراری سؼییي ٍ درهبى
اخشالالر در هجبری ادراری اسز وِ در ًْبیز هٌجز ثِ ثْجَد
دیص آگْی در ثیوبراى هجشال ثِ ػفًَشْبی ادراری خَاّذ ضذ (.)8
یىی اس اّذاف اًجبم ػىسجزداری سؼییي ٍجَد رفالوس ادراری در
وَدوبى اسز وِ هی سَاًذ ثبػث سطذیذ ػَارض ًبضی اس
ػفًَشْبی ادراری وَدوبى گزدد ٍ اگز چِ اٍلشزاسًَذ رٍش
غیزسْبجوی ٍ هٌبست ثزای ثزرسی ایي ثیوبراى هی سَاًذ ثبضذ اهب
ارسش آى در ثزرسی رفالوس ادراری هحذٍد اسز ( .)13-9ضیَع
رفالوس ادراری در افزاد ًزهبل جبهؼِ ون اسز اهب در ثیوبراى هجشال
ثِ ػفًَز ادراری ایي ضیَع ثبالسز ٍلی ثٌظز هی رسذ در افزاد
جبهؼِ ثب افشایص سي دزی ٍاالًس سطخیص رفالوس ثذًجبل
دیلًَفزیز وبّص هی یبثذ ( .)14ارسش سؼییي ایي ضیَع لشٍم اًجبم
سیسشَگزافی ادراری را ثذًجبل ػفًَشْبی ادرای فَلبًی وِ اصَال ثب
ست ثبال ّسشٌذ ثزای هشخصصبى گَضشد هی وٌذ .در ثزرسی هب
ضیَع رفالوس در ػفًَز ّبی ادراری ست دار حذٍد  % 44ثَد
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وِ هَیذ ایي هسئلِ اسز وِ ایي ثیوبراى هجشال ثِ ػفًَز ادراری
دارای اخشالل ایوٌی در سهیٌِ یه ًمص سبخشبری در سیسشن
سطىیل دٌّذُ سیسشن ادراری ّسشٌذ وِ ّوبى رفالوس ادراری هی
ِثبضذ ٍ ایي هسئلِ لشٍم اًجبم سیسشَگزافی در ثیوبراى هجشال ث
.ػفًَز ادراری حشی ثب سٌیي ثبالسز را سبویذ هی وٌذ
احشوبل ثزٍس ػفًَز ادراری در دخشزاى ثِ دسزاى سیز یىسبل
) ثزاثز2( 25 ِ ث50  ثزاثز) ٍ در سي ثبالی یىسبل1/5( 20 ِ ث30
ِ ثٌظز هی رسذ در وطَر هب ثؼٌَاى یه وطَر اسالهی ثب سَج.ثَد
ثِ اًجبم سٌز خشٌِ هیشاى ثزٍس احشوبل ثزٍس ػفًَز ادراری در
ِدسزاى در سبل اٍل ًیش ووشز اس هیشاى هجشالیبى در دخشزاى اسز و
ًطبى دٌّذُ سبثیز خشٌِ در وبّص ػفًَز ادراری در دسزاى هی
ثبضذ وِ ثؼذ اس سبل اٍل ًیش ایي وبّص اثشال ثِ ػفًَز ادراری در
دسزاى ثِ دخشزاى ًیش ّوچٌبى اداهِ هییبثذ گزچِ ایي سفبٍر اثشال
در دخشزاى ثِ دسزاى در سیز سي یىسبل لبثل سَجِ ًیسز اهب در
.) p=0/04( سي ثبالی یىسبل لبثل سَجِ ثَد

 ثَد ٍ هیبًگیي%50 گزچِ در سٌیي سیز یىسبل ایي ضیَع حذٍد
ِسي ثیوبراى ثذٍى رفالوس ثطَر ٍاضحی ووشز اس وَدوبًی ثَد و
رفالوس ضذیذ داضشٌذ گزچِ هیبًگیي سٌی هجشالیبى ثب رفالوس ثب
 ایي هوىي اسز ًطبى.افشایص ضذر رفالوس افشایص هی یبثذ
دٌّذُ ثزٍس ػفًَز ّبی اداری هىزر ػبرضِ دار ثذًجبل رفالوس
ّبی ثب درجِ ثبال ثبضذ وِ هٌجز ثِ ثسشزی ایي وَدوبى در سٌیي
 رفالوس ادراری گزچِ ثیطشز در دخشزاى ثذًجبل.حشی ثبالسز هی گزدد
ارسیبثی ػلز ػفًَز ادراری وطف هی گزدد اهب ضَاّذ هطخصی
در دسز ًیسز وِ ًَع جٌس ثز ضیَع رفالوس ادراری هَثز ثبضذ
ٍ ضیَع ثبالی ػفًَز ادراری در دخشزاى ٍ اًجبم ػىسجزداری ثذًجبل
آى هوىي اسز ثبػث یبفشي هَارد ثیطشزی اس رفالوس در ایي
 در دسزاى ػفًَز ادراری ػوَهب در سبل اٍل سًذگی.وَدوبى گزدد
ِاسفبق هی افشذ ٍ اگز رفالوس ادراری در ایي ثیوبراى ٍجَد داضش
 ثٌظز هیزسذ در چٌذ هبُ اٍل.ثبضذ ضذیذسز اس دخشزاى خَاّذ ثَد
 هبّگی6 سًذگی ضیَع ػفًَز ادراری در دسزاى ثیطشز ثبضذ اهب اس
.)15-17( ضیَع آى در دخشزاى ثبال هی رٍد
در ثیوبراى هَرد ثزرسی هب ًیش ضیَع رفالوس در ثیوبراى هجشال
 در ثیوبراى ثب جٌس. ثَد%44 ثِ ػفًَز ادراری هجبری فَلبًی
 هجشالیبى ثِ ػفًَز ادراری%49  دسز یؼٌی45  هَرد اس22 دسز
 ثَد%39  ایي ضیَع در جٌس دخشز.دارای رفالوس ادراری ثَدًذ
 ثَد اهب ایي اخشالف اس ًظز آهبری%10 گزچِ ایي سفبٍر در حذٍد
.) p=0/3( هؼٌی دار ًجَد
ثزٍس رفالوس ّبی ضذیذ ثب هیبًگیي سٌی افشایص داضز
 هبُ ثَد31 ثطَریىِ هیبًگیي سي هجشالیبى ثِ رفالوس ّبی ضذیذ

D
I

وتیجٍ گیسی

 ثزاثز دسزاى1/7 ضیَع ػفًَز ادراری فَلبًی در دخشزاى سمزیجب
 ضیَع رفالوس ادراری در ثیوبراى هجشال ثِ ػفًَز ادراری.اسز
ِ اسز وِ ایي اثشال در ول در دسزاى هخشصزی ًسجز ث%44 فَلبًی
)گزجِ ایي ًسجز در سٌیي%39  در همبثل%49( دخشزاى ثبالسز اسز
.  اسز%50 سدزیىسبل در ّزدٍ جٌس
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