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پیشگفتار

ازآنجائیکه تحقیــق و تدوین راهنمای درمان بیماران در چهارچوب مبانی معتبر 
علمی و مقاالت نوین، قدمی جلوتر از کتب تخصصی می باشد، هرساله در بسیاری 
از مراکز علمی دنیا تعداد بســیاری از متخصصین متبحر و کارآمد به دنبال تدوین 
کتب گایدالین می باشند که حاصل آن نزدیک شدن درمان های استاندارد براساس  

امکانات موجود و رتبه بندی دخالت های پزشکان برای درمان بیماری ها می باشد.
بدین جهت گایدالین 2022 انجمن ارولوژی اروپا )EAU( که براســاس نظر300 
متخصص بین المللی از 67 کشور دنیا تدوین شده است، می تواند تا حدود زیادی به 
جمع بندی برای درمان بیماران در داخل کشور کمک کند. هر ساله انجمن ارولوژی 
اروپا بخش های خاصی را اضافه و یا به روز رســانی می کند که در این راستا درسال 
2022 بخش های ســنگ مجاری ادراری برای درمان ســنگ های مثانه و نیز برای 
اولین بار، ارائه ی نســخۀ جیبی دستور العمل کارسینوم اولیه ی مجرا به روز رسانی 

شده است. 
کمیته ای در مرکز تحقیقاتی ارولوژی دانشــگاه علوم پزشکی تهران در اوائل سال 
1401 تشکیل شد تا با کمک متخصصین داخلی و با توجه به زیرساخت موجود که 
حاصل کار بسیاری از متخصصین درسطح دنیا می باشد، گایدالین موجود بتدریج 
بومی شــود. این کتاب با همت و همکاری دکتر فاطمه گیتی نورد، دکتر عبدالرضا 
محمدی و دکتر رضا کاظمی عضو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی تهران و 
دانشگاه علوم پزشکی بسیار دقیق ترجمه شده است تا به امید خداوند متعال درآینده 

آثار مثبتی را با همکاری متخصصین عزیزدر روند ارولوژی کشور بجا گذارد. 
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طرح روی جلد کتاب که هنر دست نقاش و نویسنده بنام ایرانی سهراب سپهری 
می باشد که حاکی از نگاه عمیق و فلسفی وی به رنگ و معنا و مفهوم آن در اندیشه 
انســان دارد. لذا با لحاظ نمودن این تصویر قصد بر این داریم که ارزش و اســتعداد 

پارسی گویان را یاداور شویم و الهام  بخش راه آیندگان باشیم. 

دکتر سید محمد کاظم آقامیر
رئیس مرکز تحقیقات ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران



راهنمای EAU در مورد سرطان مثانه ی غیر 

)TaT1,CIS( مهاجم به عضله

فصل 1

اپیدمیولوژی▐

سرطان مثانه )BC( هفتمین سرطان شایع تشخیص داده شده در جمعیت مردان 
در دنیاست، در حالی که دهمین جایگاه را در رابطه با هر دو جنسیت مذکر و مؤنث 
دارد. میزان بروز اســتاندارد بر اساس سن )100000 نفر در سال( 9.5 در مردان و 

2و4 در زنان است.

درجه بندی و طبقه بندی▐

TNM )طبقه بندی تومور، گره لنفاوی، متاستاز( در سال 2017، برای درجه بندی 

اســتفاده شــده اســت )جدول 1(. برای درجه بندی، هردو طبقه بنــدی 1973 و 
2016/2004 استفاده شده اند )جدول2(.

2017 TNM جدول1: طبقه بندی

T-تومور اولیه

TX-تومور اولیه قابل ارزیابی نیست

T0- شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد

Ta- پاپیالری کارسینومای غیرمهاجم

Tis- کارسینومای درجا: ‘تومور مسطح’

T1- تومور به بافت پیوندی ساب اپی تلیال تهاجم کرده
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2017 TNM جدول1: طبقه بندی

T2a-تومور به عضله ی سطحی تهاجم کرده )نیمه ی داخلی( 

T2b-تومور به عضله ی عمقی تهاجم کرده )نیمه ی بیرونی(

T3- تومور به بافت اطراف مثانه تهاجم کرده است

T3a- به لحاظ میکروسکوپی

T3b - به لحاظ ماکروسکوپی )توده ی خارج مثانه(

T4-تومور به یکی از این موارد هجوم می برد: استرومای پروستات، وزیکل های سمینال، 
رحم، واژن، دیواره ی لگن، جدار شکم

T4a- تومور به استرومای پروستات، وزیکل های سمینال، رحم یا واژن هجوم می برد

T4b- تومور به دیواره ی لگن یا جدار شکم هجوم می برد

N- غدد لنفاوی ناحیه ای

NX غدد لنفاوی ناحیه ای قابل ارزیابی نیستند

N0 هیچ متاستازی به غده ی لنفاوی ناحیه ای داده نشده

N1 متاستاز به یک غده ی لنفاوی در لگن واقعی داده شده )هایپوگاستریک، ابتوراتور، 
ایلیاک خارجی، یا پره ساکرال(

N2 متاستاز در چندین غده ی لنفاوی در لگن واقعی )هایپوگاستریک، ابتوراتور، ایلیاک 
خارجی، یا پره ساکرال

N3 متاستاز در غدد لنفاوی ایلیاک مشترک

M- متاستاز دور دست

M0 هیچ متاستاز دوردستی نیست

M1a -غدد لنفاوی غیر رژیونال

M1b -سایر متاستازهای دوردست

دو سیستم درجه بندی، سیســتم 1973 ی WHO و 2004/2016 ی WHO، در حال 
حاضر برای اســتفاده ی روزمره ی بالینی در دسترس هستند. برای تسهیل استفاده 
از آن هــا در معاینات و اعمال روزانه، این راهنماهــا توصیه هایی را برای تومورهای 
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طبقه بندی شده در هر دو سیستم درجه بندی فراهم می آورند.

کارسینومای درجا1▐

کارسینومای درجا یک کارسینومای یوروتلیال مسطح، درجه باال، غیر مهاجم است 
و به زیرگرو های بالینی زیر تقسیم بندی می شود:

ابتدایی: CIS ایزوله بدون تومور پاپیالری قبلی یا هم زمان یا CIS قبلی  
ثانویه: CIS در حین پیگیری بیمار با یک تومور قبلی که CIS نبوده، مشــخص   

می گردد.
همزمان: CIS در حضور یکی از تومورهای یوروتلیال در مثانه  

جدول2: طبقه بندی در 1973 و در 2016/2004

WHO درجه بندی 1973 ی

درجه ی 1: به خوبی تمایز یافته
درجه ی 2: به طور متوسط تمایز یافته
درجه ی 3: به طور ضعیف تمایز یافته

 WHO درجه بندی 2004/ 2016 ی

)PNULMP( نئوپالسِم پاپیالری یوروتلیاِل با پتانسیل اندک بدخیمی
)LG( یوروتلیال کارسینومای درجه پایین

)HG( یوروتلیال کارسینومای درجه باال

واریانت های یوروتلیال کارسینوما و تهاجم لنفووسکوالر2▐

برخــی واریانت ها ی یوروتلیال کارســینوما )میکروپاپیالری، پالسموســیتوئید، 
ساکروماتوئید( پیش آگهی بدتری نسبت به یوروتلیال HG خالص دارند. حضور تهاجم 

1. Carcinoma in situ 
2. Variants of urothelial carcinoma and lymphovascular invasion
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لنفووسکوالر )LVI( در رزکسیون ترنس یورترال مثانه 1 )TURB( با پیش آگهی بدتر 
ارتباط دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها برای طبقه بندی سرطان مثانه

از سیستم TNM سال 2017 برای طبقه بندی عمق تهاجم 
تومور استفاده کنید )درجه بندی(

قوی

ار هر دو سیستم 1973 و 2016/2004 ی WHO برای سیستم 
طبقه بندی استفاده کنید

ضعیف

قویاز لغت "سرطان سطحی مثانه" استفاده نکنید

تشخیص
یک شرح حال جامع از بیمار اجباریست. هماچوری رایج ترین یافته است. معاینه ی 

فیزیکی NMIBC را آشکار نمی سازد.

توصیه ها برای ارزشیابی ابتدایی سرطان مثانه ی غیرمهاجم به 
عضله 

درجه بندی 
شدت

از بیمار شرح حال بگیرید، به طوری که تمرکز بر عالئم دستگاه 
ادراری و هماچوری باشد.

قوی

از اولتراسوند و/ یا توموگرافی کامپیوتری )CT( با کنتراست وریدی در 
بررسی اولیه بر روی بیمار با هماچوری استفاده کنید.

قوی

هنگامی که یک تومور مثانه مشخص می شود، CT اروگرافی در موارد 
منتخب انجام دهید )مثال، تومورهای یافت شده در تریگون مثانه، 

تومورهای پرخطر یا متعدد(.

قوی

یک سیستوسکوپی در بیماران با عالئم مطرح کننده ی سرطان مثانه 
یا در طی surveillance انجام دهید. این امر نمی تواند با سیتولوژی یا 

هر تست غیر تهاجمی دیگری جایگزین گردد.

قوی

1. transurethral resection of the bladder
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توصیه ها برای ارزشیابی ابتدایی سرطان مثانه ی غیرمهاجم به 
عضله 

درجه بندی 
شدت

در آقایان، از یک سیستوسکوپ منعطف، در صورت در دسترس بودن 
استفاده نمایید و irrigation با "bag squeeze" را به منظور کاهش درد 

هنگام عبور از مجرای پروکسیمال به کار برید

قوی

تمام ویژگی های ماکروسکوپیک تومور )جایگاه، اندازه، تعداد و ظاهر( 
و ابنورمالیتی های مخاطی حین سیستوسکوپی را توصیف کنید. از 

یک دیاگرام مثانه استفاده کنید. 

قوی

از voided urine cytologyدر کنار سیستوسکوپی برای تشخیص تومور 
درجه باال استفاده کنید.

قوی

سیتولوژی را در میزان دست کم 25 میلی لیتر از ادرار تازه یا ادرار با 
تثبیت کافی انجام دهید. ادرار صبح به دلیل وجود سیتولیز مناسب 

نیست.

قوی

قویاز سیستم پاریس برای گزارش سیتولوژی استفاده کنید.

▐)TaT1( تومورهای پاپیالری

تشخیص سرطان پاپیالری مثانه، در نهایت به معاینه ی سیستوسکوپیک مثانه و 
ارزیابی بافت شناختی بافت رزکسیون ه شده در طی TURB بستگی دارد. رزکسیون 
ترنس یورترال مثانه، پروسه ای ضروری در تشخیص و درمان تومورهای TaT1 است 
و باید به صورت سیستماتیک در هر مرحله صورت گیرد )توصیه های زیر را بخوانید(. 
یک رزکسیون کامل، که چه توسط تکنیک fractioned و چه en block انجام می گیرد، 

برای دست یابی به یک پیش آگهی خوب الزم است.
تکنیک انتخابی به اندازه ی ضایعه، مکان آن و تجربه ی جراح بستگی دارد. در موارد 
انتخابی، به علت خطر persistence و understaging تومور، بعد از TURB ی اولیه یک 

رزکسیون ثانویه )TURB ی ثانویه( توصیه می شود. 
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کارسینومای درجا▐

کارســینومای درجا توســط روش ترکیبی از سیستوسکوپی، ســیتولوژی ادرار، 
و ارزیابی بافت شــناختی از بیوپســی مثانه که از نواحی مشــکوک تهیه شده یا 
بیوپسی های نقشه برداری از مخاط با ظاهر طبیعی، صورت می گیرد )برای جزئیات 
لطفاً به راهنماهای جامع مراجعه کنید(. کارسینومای درجا توسط TURB ریشه کن 

نمی شود و درمان های بعدی اجباریست.

توصیه ها برای رزکسیون ترنس یورترال مثانه )TURB(، نمونه 
برداری و گزارش پاتولوژی )آسیب شناسی(

درجه بندی 
شدت

در بیماران مشکوک به داشتن سرطان مثانه، یک TURB و بررسی 
پاتولوژی نمونه )ها(ی به دست آمده به عنوان پروسه ی تشخیص و قدم 

ابتدایی در درمان انجام دهید.

قوی

فولگوریزاسیون1 یا تبخیر لیزری سرپایی بیماران برای عودهای کوچک 
پاپیالری می تواند در بیماران با سابقه ی TaG1/LG استفاده شود.

ضعیف

در هر مرحله TURB را به صورت سیستماتیک انجام دهید:
لمس دو دستی تحت بیهوشی  
ممکن است در بیماری غیر تهاجمی یا معالجه ی زودهنگام در بیماری   

تهاجمی حذف گردد؛
وارد کردن رزکتوسکوپ، تحت دید با بررسی کامل مجرای ادرار؛  
رویت تمام پوشش یوروتلیال مثانه؛  
نمونه برداری از مجرای پروستاتیک )درصورت وجود اندیکاسیون(؛  
نمونه برداری از مثانه به روش ُکلد کاپ2 )در صورت وجود اندیکاسیون(؛  
رزکسیون تومور؛  
ثبت یافته ها در گزارش/ثبت جراحی؛  
توصیف دقیق نمونه برای ارزیابی آسیب شناسی  

قوی

آمادگی هر مرحله ی جداگانه

رزکسیون en block یا fraction in انجام دهید )قسمت اگزوفیتیک تومور، 
دیواره ی مثانه در قسمت کف تومور و لبه های منطقه ی رزکسیون( 

قوی

1. fulguration
2. cold-cup
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تا حد امکان در طول TURBاز کوتریزاسیون1 اجتناب کنید تا از زوال 
بافت جلوگیری شود.

قوی

از یوروتلیومی که ظاهری غیرعادی دارد، نمونه برداری کنید. نمونه 
برداری از مخاط با ظاهر نرمال )نمونه های نقشه برداری شده از بخش 
تریگون، بخش سقف مثانه، راست، چپ، قدام و خلف دیواره ی مثانه( 
وقتی که سیتولوژی و یا مارکرهای ادراری مثبت است، در مواردی با 
شرح حال تومورهای HG/G3 و در تومورهایی با ظاهر غیر پاپیالری، 

توصیه می شود. اگر تجهیزات در دسترس است، نمونه برداری هدایت 
شده با فلوئورسانس )PDD( را انجام دهید.

قوی

از مجرای پروستاتیک در مواردی که تومور گردن مثانه دارند، CIS وجود 
دارد یا مشکوک است، سیتولوژی مثبت بدون شواهدی از تومور در مثانه 
گزارش شده است، یا در صورتی که ابنورمالیتی های مجرای پروستاتیک 

قابل رویت است، نمونه برداری کنید. اگر بیوپسی در طی مراحل اولیه 
انجام نشود، باید در رزکسیون دوم صورت پذیرد.

قوی

از مجرای پروستاتیک، از ناحیه ی پره کولیکوالر2 )بین پوزیشن ساعت 5 
و 7( با استفاده از لوپ رزکسیون، نمونه برداری کنید. هر ناهنجاری قابل 

رویت در مجرای پروستاتیک نیز به طور همزمان نیاز به نمونه برداری 
دارد.

ضعیف

از روش هایی برای بهبود رویت تومور )سیستوسکوپی فلوئورسنت، 
تصویربرداری باند باریک( در طی TURB، در صورت دسترسی، استفاده 

کنید.

ضعیف

نمونه های حاصل از بیوپسی ها و قسمت های رزکت شده را در ظروف 
جداگانه ی برچسب دار به پاتولوژیست ارجاع دهید.

ضعیف

پروتکل TURB باید مکان، ظاهر، اندازه و چندکانونی بودن، تمام مراحل 
پروسه، و همینطور گستردگی و کامل بودن رزکسیون را توصیف کند.

قوی

در بیماران با سیتولوژی مثبت، اما سیستوسکوپی منفی، کارسینومای 
دستگاه ادراری فوقانی،CIS در مثانه )توسط نمونه برداری نقشه برداری 

یا نمونه برداری هدایت شده ی PDD( و تومور در مجرای پروستاتیک 
)توسط بیوپسی مجرای پروستاتیک )را رد کنید.

قوی

1. catheterization
2. pre-collicular area
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TURB ثانویه را در موقعیت های زیر انجام دهید:

بعد از TURB اولیه ی ناکامل، یا در حالتی که در رابطه با کامل بودن   
TURB شک وجود دارد(؛

اگر هیچ عضله ای در نمونه، پس از رزکسیون اولیه وجود ندارد، به   
استثنای تومورهای TaLG/G1 و CIS اولیه

  T1 در تومورهای

قوی

در صورت وجود اندیکاسیون، TURB ثانویه را طی 2 تا 6 هفته بعد از 
رزکسیون اولیه انجام دهید. TURB ثانویه باید شامل رزکسیون بستر 

تومور اولیه باشد.

ضعیف

نتیجه ی پاتولوژی دومین TURB را ثبت کنید، چرا که کیفیت رزکسیون 
اولیه را منعکس می کند.

ضعیف

پاتولوژیست را در جریان درمان های مقدماتی قرار دهید )درمان 
اینتراوزیکال1،پرتودرمانی و غیره(

قوی

نتیجه ی پاتولوژی باید مکان تومور، درجه و مرحله ی تومور، تهاجم 
لنفووسکوالر، هیستولوژی غیرعادی )واریانت(، حضور CIS و عضله ی 

دتروسور را مشخص کند.

قوی

پیش بینی کردن عود بیماری و پیشرفت آن و مشخص کردن گروه های خطر▐

بعــد از TURB، بیماران باید بر اســاس عوامل پیش آگهــی دهنده به گروه هایی 
طبقه بندی شــوند که توصیه های درمانی تسهیل شود )جدول 3 را ببینید(. برای 
پیش بینی خطر پیشروی تومور در فواصل مختلف بعد از TURB، استفاده از محاسبه 
گر خطر EAU NMIBC (www.nmibc.net) 2021 به شــدت پیشنهاد می شود برای 
بیماران تحت درمان با باسیلووس کالِمت-گوئرینBCG( 2(، مدل های امتیازدهی و 
گروه های خطر جداگانه ای به ترتیب توسط CUETO و EORTC ایجاد شده اند. برای 
پیش بینی عود تومور در هر یک از بیماران، مدل امتیازدهی و محاســبه ی 2006 

EORTC می تواند استفاده شود.

1. intravesical therapy
2. Bacillus Calmette-Guérin
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قدرتتوصیه ها برای طبقه بندی سرطان مثانه ی غیر مهاجم به عضله 

بیماران را به چهار گروه خطر بر اساس جدول 3 تقسیم بندی کنید. 
گروه خطر بیمار می تواند با استفاده از محاسبه گر 2021EAU که در 

www.nmibc.net در دسترس است، مشخص شود.

قوی

برای اطالعات درباره ی خطر پیشرفت بیماری در بیماران با تومورهای 
TaT1 اولیه، از مدل امتیازدهی The EAU NMIBC 2021 استفاده کنید.

قوی

از مدل امتیازدهی EORTC 2006 برای پیش بینی عود تومور در هریک 
از بیمارانی که تحت درمان باسیلوس کالِمت-گوئرین نیستند، استفاده 

کنید.

قوی

از مدل امتیاز دهیEORTC یا مدل امتیازدهی خطر CUETO برای 
پیش بینی خطر عود تومور در هریک از بیماران درمان شده با 

ایمنوتراپی اینتراوزیکال BCG، استفاده کنید )مدل EORTC 2016 برای 
1 تا 3 سال از maintenance محاسبه شده، مدل CUETO برای 5 تا 6 

)BCG ماه از

قوی

جدول 3: ترکیب کلینیکی فاکتور پیش آگهی دهنده ی اBیEAU NM گروه های 

WHO 1973 یا WHO 2004/2016 خطر بر اساس سیستم های طبقه بندی درجه

تنها یکی از دو سیســتم )WHO1973 یا WHO 2004/2016( برای استفاده از این   
جدول مورد نیاز است.

اگر هر دو سیستم درجه بندی در دسترس هر بیمار باشند، پنل پیشنهاد می کند   
از محاسبه ی گروه خطر بر اساس WHO 1973 استفاده شود، چرا که باال ترین ارزش 

پیش آگهی را دارا می باشد.
گروه تومورهای LG (WHO 2004/2016) شامل بیمارانی با تومورهای طبقه بندی   

شده به عنوان PUNLMP نیز می شود.
عوامل خطر کلینیکی افزوده شامل این موارد هستند*:  
سن باالی 70 سال    
تومورهای متعدد ی پاپیالری    
تومورهایی با قطر باالتر از 3 سانتی متر    
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گروه خطرتوصیف

یک تومور اولیه، منفرد، Ta/T1 LG/G1 کمتر از 3 سانتی متر بدون   
CIS در بیماران کمتر از 70 سال

خطر پایین

یک تومور اولیه ی Ta LG/G1 بدون CIS با حداکثر یکی از عوامل   
خطر بالینی*

بیماران بدون CIS که در هیچ یک از گروه های خطر پایین، خطر باال 
یا با خطر خیلی باال قرار نمی گیرند

خطر متوسط

تمام T1 HG/G3 بدون CIS، به جز آن ها که در گروه بسیار پرخطر   
قرار می گیرند

تمام بیمارانCIS، به جز آنان که در گروه بسیار پرخطر قرار می گیرند  
مرحله، درجه، با عوامل خطر افزوده*:

Ta LG/G2 یا T1 G1، بدون CIS با هر سه عامل خطر  

Ta HG/G3 یا T1 LG، بدون CIS با حداقل 2 عامل خطر  

T1 G2 )بدون CIS( با حداقل یک عامل خطر  

خطر باال

مرحله، درجه با عوامل خطر دیگر:
Ta HG/G3 و CIS با سه عامل خطر   

T1 G2 و CIS با حداقل 2 عامل خطر   

T1 HG/G3 و CIS با دست کم یک عامل خطر  

T1 HG/G3 بدون CIS با 3 عامل خطر  

خطر بسیار باال

 CIS مدل امتیاز دهی بر اســاس متاآنالیز فردی یک بیمار اســت، اما بیماران با
اولیه )خطر بــاال( یا بدون عود تومور و نیز برخــی از پارامترهای پاتولوژیک مانند 
هیســتولوژی واریانت ها )میکروپاپیالری، پالسموســیتوئید، سارکوماتوئید، سلول 

کوچک، نورواندوکرین( و LVI را در نظر نمی گیرد. بنا براین:
بر اســاس داده های مطالعــات، تمام بیماران با CIS در مجرای پروســتاتیک، با   

هیســتولوژی واریانت یوروتلیال کارســینوما یا با LVI باید در گروه بسیار پرخطر 
قرار گیرند.

بیماران با تومورهای عود کرده باید در گروه خطر متوســط، باال، یا بسیار باال، بر   
اساس سایر عوامل پیش آگهی دهنده ی خود قرار گیرند.
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درمان بیماری▐

درمان ادجوانت1

 TURB از آن جــا که خطر قابل توجهی برای عود و/یا پیشــرفت تومــور پس از
وجود دارد، درمان ادجوانت داخل مثانه برای تمام مرحله ها )stages( توصیه می شود 

.)CIS و TaT1،(
تزریق منفرد و فوری شیمی درمانی پس از عمل طی شش ساعت اول پس   

از TURB، می تواند میزان عود را در بیماران با خطر پایین و تومورهای انتخابی با 
خطر متوسط، کاهش دهد و تفاوت در کارایی در مقایسه ی هرکدام از داروها با هم 

)میتومایسینC، اپیروبیسین، یا دوکسوروبیسین( تأیید نشده است.
تزریق شــیمی درمانی اضافه تر در تومورهای با خطر متوسط می تواند زنده   

ماندن بــدون عــود )recurrence free survival( را افزایش دهد، اما از پیشــرفت 
جلوگیری نمی کند. این تزریقات با اثرات جانبی خفیفی همراه هستند.

ایمونوتراپی داخل مثانه با induction( BCG و maintenance( بر شیمی درمانی   
داخل مثانه در کاســتن از عودها و جلوگیری یا به تأخیر انداختن پیشــرفت به 

سرطان مثانه ی مهاجم به عضله برتری دارد.
انتخاب موردی ادجوانت تراپی بعدی داخل مثانه ای بســتگی به گروه خطر بیمار 
دارد )جدول 3(. در بیماران با بیش ترین خطر پیشرفت، RC باید در نظر گرفته شود.

▐)BCG failure( شکست باسیلوس کالمت-گوئرین

گروه هایfailure BCG، به طور گسترده براساس نوع عود بیماری متعاقب درمان 
BCG، تعریف شده اند.

1. Adjuvant therapy
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هر زمان که در طی پیگیری درمان، MIBC تشخیص داده شد.

BCG تومور مقاوم به

.)LE:3( در ماه سه حضور داشت T1G3/HG 1. اگر تومور

 maintenance یا در اولین کورس )re-induction( بعد از القای مجدد TaG3/HG 2. اگر تومور
.)LE:4( پس از سه ماه و / یا در ماه 6 حضور داشته باشد

3. اگر CIS )بدون تومور همزمان پاپیالری( بعد از القای مجدد )re-induction( یا در اولین 
کورس maintenance پس از سه ماه و / یا در ماه 6 حضور داشته باشد )LE:1b(. اگر CIS ی 
)بدون پاپیالری تومور همزمان( که در ماه سه تشخیص داده شده است، همچنان بعد از 
القای مجدد )re-induction( یا در اولین کورس maintenance )در ماه 6( باقی مانده باشد. 
در بیماران با CIS در ماه سه، یک دوره ی BCG می تواند به یک پاسخ کامل در بیش از 50 

درصد موارد دست یابد.

4. اگر تومور HG در طی درمان maintenance با BCG ظاهر شود*

BCG عود تومور

عود تومور G3/HG (WHO 1973/2004) پس از تکمیل دوره ی maintenance BCG، علی 
.)3:LE( رغم پاسخ اولیه

BCG تومور غیر پاسخ دهنده به

تومورهای غیر پاسخ دهنده به BCG شامل تمام تومورهای مقاوم به BCG و بیمارانی است 
 CIS تجربه می کنند** یا BCG را در طی 6 ماه از اکسپوژر کافی با T1Ta/HG BCG که عود

را در 12 ماه از تکمیل مواجهه با BCG ایجاد می کنند**.

BCG عدم تحمل

اثرات جانبی شدیدی که مانع از تلقیحات بعدی BCG قبل از اتمام دوره درمان شود.

* بیماران با عود درجه پایین در طی مدت یا بعد از درمان BCG به عنوان شکست BCG درنظر 
گرفته نمی شوند.

** میزان کافی BCG به عنوان تکمیل دست کم 5 دوز از 6 دوز از دوره ی induction اول به 
mainte- دوم یا 2 دوز از 3 دوز درمان induction 2 دوز از 6 دوز از دوره ی  اضافه ی دست کم

nance تعریف می شود.
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توصیه های عمومی برای درمان ادجوانت در تومورهای TaT1 و 
CIS برای درمان

درجه بندی 
شدت

به افراد سیگاری با NMIBC ی تأیید شده صحبت کنید تا سیگار را ترک 
کنند.

قوی

اساس  بر  باید  مثانه  یورترال  ترنس  رزکسیون  از  پس  بعدی  درمان  نوع 
گروه های خطر نشان داده شده در جدول 3 باشد. برای مشخص کردن یک 
www.nmibc. که در EAU 2021 گروه بیمار درخطر از محاسبه گر گروه خطر

net در دسترس است استفاده کنید.

قوی

پایینی هستند و در  تومورهایی که فرض شده اند در خطر  با  بیماران  در 
موارد با عود پاپیالری کوچک )احتماالً Ta LG/G1( بیش از یک سال پس 
توصیه  فوری شیمی درمانی  القای  قبلی مشخص شده اند، یک   TURB از 

می شود.

قوی

در بیماران با تومورهایی با خطر متوسط )با یا بدون القای فوری( درمان 
تلقیحات هر  اضافه ی  به   induction( به مدت یک سال   BCG با دوز کامل 
شیمی  تلقیحات  یا   ،)12 و   3،6 ماه های  در  هفته  سه  مدت  به  هفته ای 
توصیه  سال  یک  حداکثر  برای  نیست(  مشخص  بهینه  )برنامه ی  درمانی 
می شود. انتخاب نهایی باید منعکس کننده ی خطر عود در بیمار و پیشروی 

بیماری باشد به همین ترتیب کارایی و اثرات جانبی هر حالت درمانی

قوی

در بیماران با تومورهای خطر باال، دوز کامل داخل وزیکال BCG برای یک 
تا سه سال )induction به عالوه تلقیحات هر هفته ای به مدت سه هفته در 
ماه های 3،6،12،18،24،30 و 36(، اندیکاسیون دارد. اثرات مفید افزوده ی 
سال دوم و سوم maintenance باید در مقابل هزینه های اضافی، عوارض جانبی 

و مشکالت مرتبط با کمبود BCG سنجیده شود

قوی

در بیماران با تومور با خطر بسیار باال، رادیکال سیستکتومی فوری را پیشنهاد 
رادیکال  برای  بودن  نامناسب  یا  و  بیمار  پذیرش  عدم  صورت  در  کنید. 
سیستکتومی، دوز کامل BCG داخل مثانه ای را برای یک تا سه سال تجویز 

کنید.

قوی

رزکسیون ترنس یورترال پروستات و سپس تلقیح داخل مثانه ای BCG را به 
بیماران با CIS در الیه اپی تلیال مجرای پروستاتی پیشنهاد دهید.

ضعیف

قویRC را به بیمار با عدم پاسخ تومور به BCG پیشنهاد دهید.
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به  که   ،)BCG به  دهنده  پاسخ  )غیر   BCG به  مقاوم  تومورهای  با  بیمار  به 
 preservative استراتژی های  نیستند،   RC بیماری های همراه کاندیدای  دلیل 
پیشنهاد کنید )شیمی درمانی داخل مثانه ای، شیمی درمانی و هایپرترمیی 
القا شده با میکروویو، ایمونوتراپی داخل مثانه ای یا سیستماتیک؛ ترجیحاً در 

ترایال های بالینی(

ضعیف

توصیه ها-جنبه های تکنیکی درمان

شیمی درمانی داخل مثانه ای

در صورت تجویز، تزریق فوری )immediate( شیمی درمانی در 24 ساعت پس 
از TURB انجام شود.

ضعیف

به  مشکوک  واضحا  مورد  هر  در  درمانی  شیمی  دوز  تک  فوری  تزریق  از 
پرفوراسیون مثانه یا خونریزی نیازمند به شستشوی مثانه، صرفنظر کنید.

قوی

دستورالعملی واضح برای پرسنل بخش پرستاری برای کنترل جریان آزاد 
کتتر مثانه در پایان تزریق فوری ارائه کنید.

قوی

برنامه ی بهینه و دوره ی زمانی تزریق شیمی درمانی به خوبی مشخص نشده 
است؛ با این حال، نباید از یک سال تجاوز کند.

ضعیف

اگر شیمی درمانی داخل مثانه ای تجویز شده است، از دارو در pH بهینه ی 
آن استفاده کنید و غلظت دارو را با کاهش مایع دریافتی قبل و حین تزریق، 

حفظ کنید.

قوی

ضعیفطول دوره ی تزریق در هر جلسه برای هر فرد باید یک تا دو ساعت باشد.

BCG ایمنوتراپی داخل مثانه ای

موارد منع مطلق تزریق BCG داخل مثانه عبارتند از:
TURB در طول دو هفته ی اول بعد از
در بیماران با هماچوری قابل مشاهده

بعد از کاتتریزاسیون تروماتیک
در بیماران با عالمت عفونت دستگاه ادراری

قوی
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راهنماهایی برای درمان تومورهای TaT1 و کارسینومای درجا بر اساس 

طبقه بندی خطر

درجه بندی شدتتوصیه ها

گروه خطر EAU: پایین

قوییک تزریق داخل مثانه ای شیمی درمانی پس از TURB ارائه کنید.

گروه خطر EAU: متوسط

به   induction(  BCG کامل  دوز  با  درمان  سال  یک  بیماران،  تمام  در 
عالوه ی تلقیح هفتگی برای 3 هفته در ماه های 3، 6 و 12(، یا شیمی 
درمانی داخل مثانه ای )برنامه ی بهینه شناخته نشده( برای حداکثر 
یک سال توصیه می شود. انتخاب نهایی باید منعکس کننده ی خطر 
فردی عود و پیشرفت بیماری و همین طور اثربخشی و اثرات جانبی 
هر یک از مدل های درمانی باشد. تزریق شیمی درمانی فوری برای 
 TURB بیماران با عودهای پاپیالری کوچک که پس از یک سال بعد از

قبلی رخ می دهد، ارائه دهید.

قوی

گروه خطر EAU: باال

تزریق دوز کامل BCG را برای یک تا سه سال یا رادیکال سیستکتومی 
فوری )RC( را انجام دهید.

قوی

گروه خطر EAU: بسیار باال

 BCG را مد نظر قرار دهید و تزریقات دوز کامل داخل مثانه ای RC

برای یک تا دو سال را برای افرادی که از RC امتناع می ورزند یا 
برای RC مناسب نیستند، در نظر بگیرید.

قوی
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BCG جدول 4: اقدامات درمانی برای گروه های مختلف با شکست درمان

اقدامات درمانیگروه

 BCG گروهی که به
پاسخ نمی دهند

)RC( 1. رادیکال سیستکتومی

2. شرکت در کارآزمایی های بالینی ای که به منظور ارزیابی 
استراتژی های جدید درمانی طراحی شده اند.

3. استراتژی های حفظ مثانه در بیمارانی که برای RC نامناسب 
هستند یا از آن امتناع می ورزند

:BCG عود دیر هنگام
عود T1Ta/HG بیش 

از شش ماه
یا CIS بیش تر از 12 
ماه از آخرین مواجهه 

BCG با

1. رادیکال سیستکتومی یا تکرار دوره ی BCG بر اساس 
موقعیت فردی

2. استراتژی های نگهداری مثانه

 BCG پس از LG عود
برای تومور با خطر 

متوسط

تکرار BCG یا شیمی درمانی داخل مثانه

2. رادیکال سیستکتومی

BCG: باسیلوس کالمت-گوئرین؛ 
CIS: کارسینومای درجا

LG: درجه ی پایین

پیگیری▐

به علت خطر عود و پیشرفت )تومور(، بیماران با NMIBC نیازمند پیگیری هستند. 
با این حال، دفعات و مدت دوره ی انجام سیستوســکوپی و تصویربرداری، باید تابع 

درجه ی خطر هر بیمار باشد.
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توصیه ها برای پیگیری بیماران بعد از رزکسیون ترنس 
یورترال مثانه

درجه بندی شدت

 )CIS( و کارسینومای درجا TaT1 در پیگیری تومورهای
سیستوسکوپی های منظم را مبنا قرار دهید.

قوی

قرار  ماه 3  باید تحت سیستوسکوپی در   Ta تومور های  برای  بیماران 
گیرند. اگر منفی بود، سیستوسکوپی بعدی،9 ماه بعد توصیه می شود، 

و سپس هر سال به مدت 5 سال

ضعیف

con-  بیماران با خطر باال و بیماران با خطر خیلی باال که تحت درمان
servative قرار گرفته اند، باید تحت سیستوسکوپی و سیتولوژی ادرار در 

ماه سه قرار گیرند. اگر منفی بود، سیستوسکوپی و سیتولوژی باید هر 
سه ماه یک بار برای مدت دو سال، و هر شش ماه پس از آن به مدت 

5 سال و سپس سالی یک بار صورت گیرد.

ضعیف

بیماران با خطر متوسط تومورهای Ta، باید تحت پیگیری با برنامه ای 
بین دو برنامه ی فوق )بر اساس طراحی فردی( با استفاده از 

سیستوسکوپی قرار گیرند.

ضعیف

تصویربرداری منظم )سالیانه( از دستگاه ادراری فوقانی )سی تی اسکن 
و  باال  خطر  گروه  در  بیماران  برای   1  ]CT-IVU[وریدی کنتراست  با 

خیلی خطر باال، توصیه می شود.

ضعیف

آندوسکوپی تحت بیهوشی و نمونه برداری از مثانه باید هنگامی که 
سیستوسکوپی در مطب یافته هایی مشکوک را نشان می دهد یا اگر 

سیتولوژی مثبت باشد، صورت گیرد.

قوی

در طول پیگیری در بیماران با سیتولوژی مثبت که هیچ تومور قابل 
برداری  نمونه  یا  نقشه ای  برداری  نمونه  ندارند،  مثانه  در  مشاهده ای 
بررسی  و  باشد(  اختیار  در  تجهیزات  )اگر   PDD با  شده  هدایت 
مجرای  از  بردراری  نمونه  اروگرافی،   CT( مثانه ای  خارج  مکان های 

پروستات( توصیه می شود.

قوی

داده  تشخیص   TaLG/G1-G2 مثانه  با سرطان  ابتدائاً  که  بیمارانی  در 
از  مریض  یا  نیست،  ممکن  سیستوسکوپی  که  مواردی  در  شده اند، 
انجام آن امتناع می ورزد، از اولتراسوند و/یا مارکرهای ادراری در طول 

surveillance استفاده کنید.

ضعیف

1. computed tomography-intravenous urography





راهنمای EAU در مورد کارسینوم اوروتلیال 

)UTUCs( دستگاه ادراری فوقانی

فصل 2

اپیدمیولوژی▐

کارسینوم های اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی )UTUCs( ناشایع هستند و تنها10-
5% از کارسینوم های اوروتلیال )UCs( را تشکیل می دهند. آنها مورفولوژی مشابهی با 

کارسینوم مثانه دارند و تقریباً همه UTUCها منشاء اوروتلیال دارند.

درجه بندی شدتتوصیه  ها

ارزیابی تاریخچه بیمار و خانواده بر اساس معیارهای آمستردام 
برای شناسایی بیماران مبتال به کارسینوم اوروتلیال دستگاه 

فوقانی.

ضعیف

ارزیابی قرار گرفتن بیمار در معرض سیگار و اسید 
آریستولوکیک.

ضعیف

سیستم های مرحله بندی و درجه بندی▐

UICC 2017 TNM )طبقه بندی تومور، لنف نود، متاستاز( برای لگنچه و حالب برای 

مرحله بندی استفاده می شود )جدول 1(.
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درجه تومور▐

طبقه بندی WHO 2004/2016 بین تومورهای غیر تهاجمی تمایز قائل می شود:
نئوپالزی اوروتلیال پاپیالری با پتانسیل بدخیمی کم؛  
کارسینوم های اوروتلیال پاپیالری درجه پایین؛  
کارسینوم های اوروتلیال پاپیالری درجه باال.  

و همچنین تعریف ضایعات مسطح )کارسینومای درجا( و کارسینوم مهاجم.
تومورهای دستگاه ادراری فوقانی با پتانسیل بدخیمی کم بسیار نادر هستند.

2017 TNM جدول 1: طبقه بندی

T-تومور اولیه

TX تومور اولیه قابل ارزیابی نیست

T0 شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد

Ta کارسینومای پاپیالری غیرمهاجم

Tis کارسینومای درجا

T1 تومور به بافت همبند ساب تلیال حمله می کند

T2 تومور به عضله حمله می کند

T3 )لگنچه( تومور فراتر از عضله به چربی اطراف لگنچه یا پارانشیم کلیه 
 )حالب( حمله می کند تومور فراتر از عضله به چربی اطراف حالب حمله می کند

T4 تومور به ارگان های مجاور یا از طریق کلیه به چربی دور کلیه حمله می کند

N-گره های لنفاوی منطقه ای

NX گره های لنفاوی منطقه ای نمی توانند ارزیابی شوند

N0 بدون متاستاز به گره لنفاوی منطقه ای

N1 متاستاز در یک گره لنفاوی منفرد 2cm یا کمتر در بزرگترین ابعاد

N2 متاستاز در یک غدد لنفاوی منفرد بیش از 2cm، یا چندین گره لنفاوی
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2017 TNM جدول 1: طبقه بندی

M- متاستاز دوردست

M0 بدون متاستاز دوردست

M1 متاستاز دوردست

تشخیص▐

UTUC ها با استفاده از تصویربرداری، سیستوسکوپی،سیتولوژی ادرار و اورتروسکوپی 

تشخیصی تشخیص داده می شوند. اوروگرافی توموگرافی کامپیوتری باالترین دقت 
تشخیصی را در بین تکنیک های تصویربرداری موجود دارد. در صورتی که مدیریت 
محافظه کارانه در نظر گرفته شود، ارزیابی اورتروسکوپی قبل از عمل مورد نیاز است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویبرای رد کردن تومور مثانه، اورتروسیستوسکوپی انجام دهید.

 )CT( برای تشخیص و مرحله بندی اوروگرافی توموگرافی کامپیوتری
انجام دهید.

قوی

اگر تصویربرداری یا سیتولوژی برای تشخیص و/یا طبقه بندی خطر 
تومور کافی نیست، از اوروتروسکوپی و بیوپسی تشخیصی استفاده 

کنید.

قوی

اوروگرافی رزونانس مغناطیسی قوی یا توموگرافی با انتشار پوزیترون 
18F-Fluorodeoxglucose /توموگرافی کامپیوتری ممکن است در 

مواردی که CT منع مصرف دارد استفاده شود.

ضعیف
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پیش آگهی▐

UTUC مهاجم پروگنوز خیلی ضعیفی دارد. عوامل اصلی برای طبقه بندی ریسک 

در شکل 1 فهرست شده است.

شکل1: طبقه بندی خطر UTUC غیر متاستاتیک

اوروتلیال دستگاه  کارسینوم   = UTUC یورتروسکوپی؛   = URS کامپیوتری؛  توموگرافی   = CT
ادراری فوقانی. * همۀ این عوامل باید وجود داشته باشد. 

** هر کدام از این عوامل باید وجود داشته باشد.

طبقه بندی خطر▐

از آنجایی که ارزیابی بالینی مرحله تومور در UTUC دشــوار است، برای شناسایی 
بیمارانی که سود بیشتری از درمان محافظت از کلیه می برند، "طبقه بندی خطر" 
UTUC بین تومورهای کم خطر و پرخطر مفید اســت. این عوامل را می توان برای 
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مشــاوره بیماران در مورد پیگیری و تجویز شیمی درمانی بعد از عمل استفاده کرد 
)شکل های 1 و 2 را ببینید(. 

شکل2: عوامل پیش آگهی UTUC موجود در مدل های پیش آگهی

UTUC= کارسینوم اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی.

درجه بندی شدتتوصیه

از عوامل پیش آگهی برای طبقه بندی ریسک بیماران برای 
راهنمایی  های درمانی استفاده کنید.

ضعیف
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درمان بیماری )همچنین به شکل  های 3 و 4 مراجعه کنید(.▐

بیماری موضعی

جراحی حفظ کلیه

 upper urinary کم خطر شــامل جراحی است که UTUC جراحی حفظ کلیه برای
renal unit را حفظ می کند و باید در همه موارد کم خطر، صرف نظر از وضعیت کلیه 

طرف مقابل مورد بحث قرار گیرد. جراحی حفظ کلیه به طور بالقوه امکان اجتناب 
از عوارض مرتبط با جراحی رادیکال باز را بدون به خطر انداختن نتایج انکولوژیک و 

عملکرد کلیه می دهد.
همچنین می  توان در بیماران منتخب مبتال به نارسایی جدی کلیوی یا کلیه منفرد 

)imperative indications( عمل جراحی حفظ کلیه را در نظر گرفت.

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای بیماران مبتال به تومورهای کم خطر، مدیریت حفظ کلیوی را 
به عنوان گزینه درمانی اولیه ارائه کنید.

قوی

به بیماران مبتال به تومورهای پرخطر محدود به دیستال حالب، 
مدیریت حفظ کلیوی )یورترکتومی دیستال( ارائه دهید.

ضعیف

درمان حفظ کلیوی در بیماران مبتال به کلیه منفرد و/یا اختالل 
عملکرد کلیه، را مشروط بر اینکه بقا را به خطر نیندازد ارائه دهید. 

این تصمیم باید به صورت موردی و با مشورت بیمار گرفته شود.

قوی

تزریق باسیل Calmette-Guérin یا میتومایسین C در دستگاه ادراری با نفروستومی 
از راه پوست یا از طریق استنت حالب از نظر فنی پس از درمان کلیوی یا برای درمان 

کارسینوم درجا امکان پذیر است. با این حال، مزایای آن تایید نشده است.
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بیماری پرخطر غیر متاستاتیک

نفرو یورترکتومی رادیکال

 UTUC با رزکسیون کاف مثانه، درمان استاندارد برای )RNU( نفرو یورترکتومی باز
پرخطر، صرف نظر از محل تومور است.

در بیماران پرخطر، شــیمی درمانی نئوادجوانت در مقایسه با RNU به تنهایی با   
کاهش قابل توجهی در جراحی و در نهایت مزیت بقا همراه است.

شــیمی درمانی ادجوانت تنها با مزایای OS در بیماران مبتال به سرطان ادراری   
خالص همراه بوده و محدودیت اصلی اســتفاده از شــیمی درمانی ادجوانت برای 
UTUC پیشرفته، توانایی محدود برای ارائه رژیم مبتنی بر دوز کامل سیس پالتین 

پس از RNU است، با توجه به اینکه این روش جراحی احتماالً در عملکرد کلیوی 
تأثیر دارد.

در بیماران مبتال به تهاجم غدد لنفاوی منطقه ای که پس از RNU مناسب دریافت   
سیس پالتین نیستند، شیمی درمانی القایی با ارزیابی رادیولوژیک و جراحی تحکیم 

کننده یک گزینه درمانی است.
یک دوز واحد شیمی درمانی داخل مثانه )میتومایسین C، پیراروبیسین( 2-10   

روز پس از جراحی، خطر عود تومور مثانه را در سال های اول پس از RNU کاهش 
می دهد.

اطالعات مقدماتــی از بهبود بقای عاری از بیماری برای ایمونوتراپی بعد عمل با   
داروی نیوو لومب گزارش شده است

درجه بندی شدتتوصیه ها

در بیماران مبتال به کارسینوم اوروتلیال دستگاه فوقانی غیر 
متاستاتیک پرخطر )UTUC( نفرویورترکتومی رادیکال )RUN( انجام 

شود.

قوی

ضعیفRUN باز را در UTUC غیر محدود به ارگان انجام دهید.
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قویکاف مثانه را به طور کامل بردارید.

template- مهاجم به عضله، لنفادکتومی UTUC در بیماران مبتال به
based را انجام دهید.

قوی

شیمی درمانی سیستمیک بر پایه پالتین پس از عمل را به بیماران 
مبتال به UTUC مهاجم به عضله ارائه دهید.

قوی

برای کاهش میزان عود داخل مثانه پس از عمل، شیمی درمانی 
داخل مثانه ای را انجام دهید.

قوی

بیماری متاستاتیک

نفرویورترکتومــی رادیکال هیچ فایده ای در بیماری متاســتاتیک )M+( ندارد اما 
ممکن است در مراقبت های تسکینی استفاده شود. از آنجایی که UTUC ها تومورهای 
ادراری هستند، شیمی درمانی مبتنی بر پالتین باید نتایج مشابهی با سرطان مثانه 
داشــته باشد. در حال حاضر، داده های کافی برای ارائه هر گونه توصیه در دسترس 
نیســت. اطالعات جدیدی در مورد درمان سیســتمیک چه به عنوان خط اول چه 
درمان بعدی در حال ارائه شــدن است.نتایج امیدوار بخشی برای پیشنهاد بعضی از 

داروها وجود دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

قابل  موضعی  پیشرفته  تومورهای  به  مبتال  عالمت دار  بیماران  به 
برداشتن، نفرویورترکتومی رادیکال را به عنوان یک درمان تسکینی 

پیشنهاد دهید.

ضعیف

خط اول درمان در بیماران واجد شرایط سیس پالتین

 HD-MVAC یا GC از شیمی درمانی ترکیبی حاوی سیس پالتین با
استفاده کنید.

قوی

قویشیمی درمانی ترکیبی کربوپالتین یا غیر پالتین را پیشنهاد نکنید.
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در بیمارانی که بعد از 4 الی 6 سیکل درمان با جمسیتابین و 
سیس پالتین پیشرفت بیماری نداشته اند درمان نگهدارنده داروی 

آولومب را استفاده کنید.

قوی

خط اول درمان برای بیمارانی که برای سیس پالتین مناسب نیستند

بسته به وضعیت PD-L1، مهارکننده های نقطه بازرسی 
پمبرولیزوماب یا آتزولیزوماب را پیشنهاد دهید.

ضعیف

اگر PD-L1 منفی است شیمی درمانی ترکیبی کربوپالتین 
پیشنهاد می شود.

قوی

و  جمسیتابین  با  درمان  سیکل   6 الی   4 از  بعد  که  بیمارانی  در 
داروی  نگهدارنده  درمان  نداشته اند  بیماری  پیشرفت  کاربوپالتین 

آولومب را استفاده کنید

قوی

درمان خط دوم

به بیماران مبتال به پیشرفت بیماری در طول یا بعد از شیمی 
درمانی ترکیبی مبتنی بر پالتین برای بیماری متاستاتیک، 

مهارکننده ایست بازرسی )پمبرولیزوماب( پیشنهاد دهید.

قوی

به بیماران مبتال به پیشرفت بیماری در طول یا بعد از شیمی درمانی 
ترکیبی مبتنی بر پالتین برای بیماری متاستاتیک، مهارکننده ایست 

بازرسی )آتزولیزوماب یا نیوولوماب( ارائه دهید.

قوی

در بیماران با تومور مقاوم به پالتینیوم با تغییرات در رسپتور فاکتور 
رشد فیبروبالستی داروی اردافیتینیب را پیشنهاد بدهید

قوی

فقط در صورتی که ایمونوتراپی یا شیمی درمانی ترکیبی امکان پذیر 
نباشد، وینفلونین را به بیماران مبتال به بیماری متاستاتیک به عنوان 
خط دوم درمان ارائه دهید. به طور جایگزین، وینفلونین را به عنوان 

درمان خط سوم یا بیشتر ارائه دهید.

قوی

GC = جمسیتابین به عالوه سیس پالتین؛= HD-MVAC متوتروکسات با دوز باال، وینبالستین، 
آدریامایسین به اضافه سیس پالتین؛= PD-L1 لیگاند مرگ برنامه ریزی شده 1؛= PCG پاکلی 

تاکسل، سیس پالتین، جمسیتابین.
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پیگیری پس از درمان اولیه▐

در همه موارد، باید پیگیری دقیق پس از درمان رادیکال برای تشخیص تومورهای 
غیر همزمان مثانــه، و همچنین تومورهای مهاجم، عود موضعی و متاســتازهای 
دوردست انجام شود. هنگامی که جراحی حفظ کلیه انجام می شود، دستگاه ادراری 

فوقانی همان طرف به دلیل خطر باالی عود نیاز به پیگیری دقیق دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

پس از نفرویورترکتومی رادیکال

تومورهای کم خطر

بود،  منفی  اگر  دهید.  انجام  سه  ماه  در  را  سیستوسکوپی 
به  سال،  هر  سپس  و  بعد  ماه  نه  را  بعدی  سیستوسکوپی 

مدت پنج سال انجام دهید.

ضعیف

تومورهای پرخطر

سیستوسکوپی و سیتولوژی ادرار را در ماه سه انجام دهید. 
در صورت منفی بودن، سیستوسکوپی و سیتولوژی بعدی را 
هر سه ماه یکبار به مدت دو سال و پس از آن هر شش ماه 

تا پنج سال و سپس هر سال تکرار کنید.

ضعیف

توموگرافی کامپیوتری )CT( اوروگرافی و CT قفسه سینه 
را هر شش ماه یکبار به مدت دو سال و سپس هر سال 

انجام دهید.

ضعیف

پس از درمان حفظ کلیه

تومورهای کم خطر

سیستوسکوپی و CT اوروگرافی را در ماه سه و شش و 
سپس هر سال به مدت پنج سال انجام دهید.

ضعیف

ضعیفیورتروسکوپی )URS( را در ماه سه انجام دهید.

تومورهای پرخطر
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سیستوسکوپی، سیتولوژی ادرار، CT اوروگرافی و CT قفسه 
سینه را در ماه سه و شش و سپس هر سال انجام دهید.

ضعیف

در ماه سه و شش URS و سیتولوژی ادرار از همان محل 
انجام دهید.

ضعیف

 UTUC شکل3: فلوچارت پیشنهادی برای مدیریت

* در بیماران مبتال به کلیه منفرد، رویکرد محافظه کارانه تری را در نظر بگیرید
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CTU =توموگرافی کامپیوتری اوروگرافی؛RNU = نفرویورترکتومی رادیکال؛UTUC = کارسینوم 
اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی.

شکل 4: درمان جراحی با توجه به محل و وضعیت خطر

1 = اولین گزینه درمانی؛ 2 = گزینه درمانی ثانویه.
* در صورتی که مناسب درمان به روش آندوسکوپی نباشد.

اورتروسکوپی؛  = URS رادیکال؛  نفرواورترکتومی   RNU لنفاوی؛=  غدد  دایسکسیون   = LND 
UTUC = کارسینوم اوروتلیال دستگاه ادراری فوقانی.



مقدمه▐

راه کارهای درمان بهینه برای سرطان مثانه ی مهاجم به عضلهMIBC( 1(، به یک 
تیم متخصص multidisciplinary و یک مدل از استراتژی های درمان یک پارچه برای 

پیشگیری از منقطع شدن مراقبت از بیمار نیاز دارد.

سیستم های طبقه بندی و درجه بندی▐

TNM 2017 )طبقه بندی تومور، غده ی لنفاوی، متاستاز( برای طبقه بندی استفاده 

می شود )جدول 1(. برای درجه بندی، طبقه بندی درجه ی1973 و 2016/2004 ی 
WHO مورد استفاده هستند.

2017 TNM جدول 1: طبقه بندی

T- تومور اولیه

TX تومور اولیه نمی تواند ارزیابی شود

T0 هیچ شواهدی از تومور اولیه در دست نیست

Tis کارسینومای درجا:’تومور مسطح’

T1 تومور به بافت پیوندی ساب اپی تلیال تهاجم کرده

1. MUSCLE-INVASIVE AND METASTATIC BLADDER CANCER

راهنمای EAU در مورد سرطان مثانه ی مهاجم 

به عضله و متاستاتیک

فصل 3
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2017 TNM جدول 1: طبقه بندی

T2 تومور به عضله تهاجم کرده

T2a تومور به عضله ی سطحی تهاجم کرده )نیمه ی درونی(

T2b تومور به عضله ی عمیق تهاجم کرده )نیمه ی بیرونی(

T3 تومور به بافت اطراف مثانه تهاجم کرده

T3a به لحاظ میکروسکوپی

T3b به لحاظ ماکروسکوپی

T4 تومور به یکی از این موارد هجوم می برد: استرومای پروستات، سمینال وزیکول ها، 
رحم، واژن، دیواره ی لگن، جدار شکم

T4a تومور به استرومای پروستات1، سمینال وزیکول ها، رحم یا واژن حمله کرده است

T4b تومور به دیواره ی لگن یا جدار شکم تهاجم کرده است

N-غدد لنفاوی ناحیه ای

NX غدد لنفاوی ناحیه ای نمی توانند ارزیابی شوند

N0 به هیچ غده ی لنفاوی ناحیه ای متاستاز صورت نگرفته است

N1 متاستاز در یک غده ی لنفاوی در لگن واقعی اتفاق افتاده است )هایپوگاستریک، 
ابتوراتور، ایلیاک خارجی، یا پره ساکرال(

N2 متاستاز در غدد لنفاوی متعدد در لگن واقعی اتفاق افتاده است )هایپوگاستریک، 
ابتوراتور، ایلیاک خارجی، یا پره ساکرال(

N3 متاستاز در غدد لنفاوی ایلیاک مشترک

M-متاستاز به دوردست

M0 هیچ متاستاز دوردستی نیست

M1a غدد لنفاوی غیر رژیونال

M1b سایر متاستازهای دور دست

1. Prostate Stroma 
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▐MIBC آسیب شناسی

همــان طور که در این راهنماها مورد بحث واقع شــده اســت مشخص ســازی 
زیرگروه هــای مورفولوژیک، می توانــد در ارزیابی پیش آگهــی و اقدامات درمانی 
کارسینوماهای یوروتلیالUS( 1ها( درجه باال )درجه ی II یا درجه ی III( کمک کننده 

باشد.
تمایزات زیر استفاده می شود:

یوروتلیال کارسینوما )بیش از 90 درصد از موارد(. 1
یوروتلیال کارســینوما با تمایز نســبی اســکوآموس و/یا تمایــزات گلندولر یا . 2

تروفوبالستیک؛
میکروپاپیالری یوروتلیال کارسینوما. 3
واریانــت nested )شــامل واریان nested بــزرگ( و یوروتلیال کارســینومای . 4

میکروسیستیک
پالسماسیتوئید، سلول بزرگ )giant cell(، signet ring، منتشر، تمایزنیافته.  
مشابه لنفواپیتلیوما. 6
7 .)small cell( کارسینوماهای سلول کوچک
کارسینوماهای سارکوماتید یوروتلیال.  
واریانت نورواندوکرین کارسینوماهای یوروتلیال . 9
برخی کارسینوماهای یوروتلیال با سایر تمایزات نادر. 10

1. urothelial carcinomas
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درجه بندی شدتتوصیه ها برای ارزشیابی نمونه های توموری

عمق تهاجم را ثبت کنید )گروه های pT2a، pT2b، pT3a و pT3b یا 
.)pT4 و pT4a

قوی

حاشیه ها را ثبت کنید با توجه ویژه به حاشیه ی شعاعی، پروستات، 
حالب، مجرای ادرار، چربی صفاقی، رحم و سقف واژن1.

تمام تعداد غدد لنفاوی )LNها(، تعداد LNهای مثبت و گسترش به 
خارج غده ی لنفاوی را ثبت کنید.

تهاجم به عروق لنفاوی یا خونی را ثبت کنید.

حضور کارسینومای درجا را ثبت نمایید.

زمانی که نمونه ها را برای پاتولوژیست فراهم می کنید، جایگاه های 
نمونه برداری و نیز اطالعات در مورد سایز تومور را ثبت کنید.

درجه بندی شدتتوصیه ها برای ارزیابی ابتدایی تومور مثانه ی احتماال مهاجم*

تمام ویژگی های ماکروسکوپیک تومور )جایگاه، اندازه، تعداد و 
ظاهر( را و مالفورماسیون های مخاطی را در طی سیستوسکوپی 

توصیف کنید. از دیاگرام مثانه استفاده کنید.

قوی

در موارد تومور گردن مثانه، زمانی که کارسینومای درجای مثانه 
وجود دارد یا مشکوک است، زمانی که سیتولوژی مثبت ادرار بدون 
شواهدی از تومور در مثانه وجود دارد، یا غیرطبیعی بودن مجرای 

پروستاتیک قابل رویت است، از مجرای پروستاتیک بیوپسی بگیرید.

قوی

در مردان با یک نمونه برداری مجرای پروستاتیک منفی که قرار 
است تحت جراحی و تعبیه ی نئوبالدر قرار گیرند، می توان از ارسال 

فروزن سکشن حین عمل جراحی صرفنظر کرد.

قوی

در مردان با سابقه ی نمونه ی ترنس یورترال پروستات مثبت، نباید 
از تعبیه ی ارتوتوپیک2 نئوبالدر صرف نظر کرد مگر این فروزن 

سکشن حین عمل از دیستال مجرا، بدخیمی را در سطح دایسکشن 
مجرای ادرار نشان دهد.

قوی

1. vaginal vault
2. orthotopic
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در خانم هایی که قرار است تحت تعبیه ی ارتوتوپبک نئوبالدر قرار 
گیرند، اطالعات )شامل ارزیابی بافتی( از گردن مثانه و مارژین 
مجرای ادرار، قبل یا حین انجام سیستوسکوپی به دست آورید.

قوی

در گزارش پاتولوژی، درجه، عمق تهاجم تومور، و حضور المینا 
پروپریا و بافت عضله در نمونه را مشخص نمایید

قوی

مورد  در   EAU راهنماهای  مثانه،  تومور های  ارزشیابی  با  رابطه  در  عمومی  اطالعات  *برای 
سرطان مثانه ی غیر مهاجم به عضله را مالحظه کنید

MIBC درجه بندی شدتتوصیه هایی برای مرحله بندی

در بیماران با سرطان مثانه ی مهاجم به عضله، از توموگرافی 
 CT از قفسه ی سینه، شکم و لگن، شامل فرمی از )CT( 1کامپیوتری

اوروگرافی با فازهای تعیین شده برای ارزیابی بهینه ی یوروتلیال 
برای درجه بندی استفاده کنید.

قوی

از ام آر یوروگرافی در موارد منع استفاده از سی تی یوروگرافی به 
علت مسائل مربوط به کنتراست یا مسائل مربوط به دوز اشعه، 

استفاده کنید.

قوی

1. Computed tomography 
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ارزیابی وضعیت سالمت

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای استفاده از مقیاس های کوموربیدیتی

مبنای تصمیم گیری در مورد انتخاب درمان حفظ مثانه یا رادیکال 
سیستکتومی در بیماران مسن/نحیف )frail( با سرطان مهاجم مثانه 

را بر مرحله تومور و میزان frailty بیمار قرار دهید. 

قوی

وجود کوموربیدیتی را توسط یک مقیاس ارزشمند، مانند شاخص 
کوموربیدیتی چارلسون ارزیابی کنید. از سیستم امتیازدهی انجمن 

متخصصین بیهوشی آمریکایی نباید در این مورد استفاده شود.

قوی

نشان گرها1▐

بیومارکرهــای مولکولی پیش گویی کننده و پروگنوســتیک معتبر، الحاق های 
ارزشــمندی را به داده های بالینی و پاتولوژی پیوست خواهند کرد، اما تا زمانی که 
پیگیری طوالنی مدت داده ها از فازIII ترایال های بالینی تصادفی سازی شده شاهد دار 

در دسترس قرار گیرد، بسیاری از سؤاالت بی پاسخ خواهند ماند.

درجه بندی شدتتوصیه ها برای نشان گرها

کنید  ارزیابی  ایمنوهیستوشیمی2(  وسیله ی  )به  را   PD-L1 بیان 
که  بیمارانی  در  آتزولزومب  یا  پمبرولیزومب  از  استفاده  پتانسیل  تا 
متاستاتیک  سرطان  یا  موضعی  پیشرفت  با  نشده  درمان  بیماری 
یوروتلیال دارند و برای شیمی درمانی بر پایه ی سیس پالتین مناسب 

نیستند، را تعیین کنید.

ضعیف

تغییرات ژنتیکی FGFR2/3 را برای پتانسیل استفاده از اردافیتینیب 
در بیماران با پیشرفت موضعی یا کارسینومای یوروتلیال متاستاتیک 
که علیرغم شیمی درمانی بر پایه ی پالتینوم )طی 12 ماه از شیمی 
درمانی نئوادجوانت یا ادجوانت حاوی پالتینوم( دچار پیشرفت بیماری 

شده اند، ارزیابی کنید.

ضعیف

1. Markers
2. Immunohistochemistry 
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درمان بیماری▐

درمان نئوادجوانت 

شــیمی درمانی نئوادجوانت با ترکیب حاوی سیس پالتینNAC( 1( صرفنظر از 
درمان قطعی انتخاب شده، بقای کلی )OS( را ارتقا داده است )5 تا 8 درصد در پنج 
سال(. بیماران ممکن است به NAC پاسخ دهند و پاسخ های پاتولوژیک مطلوب که 
عمدتا به صورت حصول ypT0، کمتر و مســاوی با ypT1، ypN0 و مارژین جراحی 

منفی مشخص می شود، نشان دهند.
 NAC اخیراً هیچ ابزاری برای انتخاب بیمارانی که احتمال باالتری از سود بردن از
را دارند، در دسترس نیست. پاسخ بعد از دو دوره ی درمانی به outcome ارتباط دارد. 
در آینده، مارکرهای ژنتیکی در personalised medicine، ممکن است انتخاب بیماران 
برای NAC را تسهیل کرده و پاسخ دهندگان را از غیر پاسخ دهندگان متمایز سازند.

مهار کنندگان نقاط بازرســی2 فایده ی چشم گیری در بیماران با سرطان مثانه ی 
غیرقابل رزکسیون و متاستاتیک در درمان salvage و در بیماران +PD-L1 نا مناسب 
برای دریافت پالتینیوم به عنوان خط اول درمان داشته است، اما اطالعات هنوز کافی 

نیستند.

درجه بندی شدتتوصیه ها برای درمان نئوادجوانت

 T2-T4a، شیمی درمانی نئوادجوانت را برای سرطان مثانه ی
cN0M0 ارائه کنید و در این مورد، همیشه از درمان ترکیبی بر 

پایه ی سیس-پالتین استفاده کنید.

قوی

NAC را در بیمارانی که برای شیمی درمانی ترکیبی بر پایه ی 

سیس-پالتین مناسب نیستند، استفاده نکنید.
قوی

نئوادجوانت ایمونوتراپی را برای بیماران فقط در شرایط 
کارآزمایی بالینی ارائه دهید.

قوی

1. Neoadjuvant cisplatin
2. Check points
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MIBC درجه بندی شدتتوصیه ها برای قبل و بعد از رادیوتراپی عملی در

رادیوتراپی )RT( قبل از عمل را برای سرطان مثانه ی مهاجم به 
عضله که قابل عمل جراحی هست ارائه ندهید، زیرا فقط باعث 

کاهش مرحله می شود، اما سورویوال را ارتقا نمی بخشد.

قوی

RT قبل از عمل در زمانی که رادیکال سیستکتومی )RC( با دایورژن 

مجرای ادراری برنامه ریزی شده است، انجام ندهید.
قوی

افزودن RT ادجوانت را به شیمی درمانی متعاقب RC، بر پایه ی 
خطر پاتولوژیک )pT3b-4 یا غدد لنفاوی مثبت یا حاشیه های 

مثبت( در نظر داشته باشید.

ضعیف

رادیکال سیستکتومی1 و دایورژن مجرای ادراری▐

موارد منع استفاده از جایگزینی ارتوتوپیک مثانه شامل حاشیه های مثبت در سطح 
دایسکشن مجرای ادرار، مارژین مثبت در هر جای نمونه ی مثانه )در هر دو جنس(، 
اگر تومور اولیه در گردن مثانه یا در مجرای ادراری )در خانم ها( باشــد، یا تومور به 

طور گسترده به داخل پروستات )در مردان( نفوذ کند، است.

درجه بندی شدتتوصیه ها برای رادیکال سیستکتومی و دایورژن مسیر ادراری

رادیکال سیستکتومی )RC( را برای بیش از سه ماه به تعویق نیندازید، 
چراکه خطر پیشروی بیماری و مرگ در اثر سرطان برای بیمار را علی 

رغم دریافت شیمی درمانی نئوادجوانت، افزایش می دهد.

قوی

دست کم 10 و ترجیحاً باالی RC 20 در بیمارستان در هر سال 
انجام دهید.

قوی

قبل از RC بیمار را کاماًل در مورد فواید و خطرات بالقوه ی تمام 
جایگزین ها آگاه سازید. تصمیم نهایی باید بر اساس بحثی متعادل 

بین بیمار و جراح گرفته شود.

قوی

برای بیمارانی که در مجرای ادرار یا در سطح دایسکشن مجرای 
ادرار تومور دارند، دایورژن ارتوتوپیک را پیشنهاد ندهید.

قوی

1. Radical cystectomy 
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درجه بندی شدتتوصیه ها برای رادیکال سیستکتومی و دایورژن مسیر ادراری

رادیکال سیستکتومی با حفظ عملکرد جنسی را برای مردان به 
عنوان درمان استاندارد برای MIBC پیشنهاد نکنید.

قوی

تکنیک های حفظ عملکرد جنسی را برای مردانی که خواهان حفظ 
عملکرد جنسی خود هستند انجام دهید، زیرا عمدتاً سودمند است.

قوی

مردان را برای تکنیک های حفظ عملکرد جنسی بر این اساس 
انتخاب کنید:

بیماری محدود به ارگان  
عدم حضور هر گونه تومور در قسمت پروستات، مجرای پروستاتیک   

یا گردن مثانه

قوی

رادیکال سیستکتومی با حفظ ارگان لگنی1 را در زنان به عنوان 
درمان استاندارد MIBC انجام ندهید.

قوی

تکنیک های حفظ عملکرد جنسی را برای خانم هایی که مایل به 
حفظ عملکرد جنسی خود هستند، پیشنهاد دهید، زیرا عمدتاً 

سودمند است.

ضعیف

خانم ها را برای تکنیک های حفظ عملکرد جنسی بر این اساس 
انتخاب کنید:

عدم حضور تومور در ناحیه ای که قرار است حفظ شود، جهت   
جلوگیری از مارژین مثبت بافت نرم

  pT4 عدم حضور کارسینومای یوروتلیال

قوی

 fast" آماده سازی روده 2قبل از عمل، اجباری نیست. روش های
track" ممکن است زمان ریکاوری روده را کاهش دهد.

قوی

پروفیالکسی های دارویی مانند هپارین با وزن مولکولی پایین را به 
بیماران RC، از روز نخست بعد از عمل، به مدت 4 هفته ارائه دهید.

قوی

به بیماران با T2-T4a، بیماری N0M0، یا بیماران با سرطان مثانه غیر 
مهاجم به عضله با خطر باال، RC را پیشنهاد دهید.

قوی

دایسکشن غدد لنفاوی را به عنوان جزئی از یک RC یکپارچه، انجام 
دهید.

قوی

قویمجرای ادراری را اگر مارژین ها مثبت هستند، نگه ندارید.

1.Pelvic 
2. bowel 
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توصیه ها برای سیستکتومی الپاراسکوپیک/
الپاراسکوپیک با کمک ربات

درجه بندی شدت

 )ORC( 1 بیمار را از فواید و مضّرات رادیکال سیستکتومی باز
و رادیکال سیستکتومی با کمک رباتRARC( 2( آگاه کنید تا 

اجازه ی انتخاب پروسه ی مناسب را داشته باشد.

قوی

برای هر دو یRARC و ORC، مراکز مجّرب را انتخاب کنید، نه 
تکنیک های خاص را.

قوی

درمان حفظ مثانه برای بیمار ی های موضعی3▐

رزکسیون ترنس یورترال تومور مثانه

رزکسیون ترنس یورترال تومور مثانه به تنهایی فقط زمانی به عنوان یک انتخاب 
درمانی ممکن اســت که رشــد تومور به الیه ی ســطحی عضله ای محدود باشد و 

بیوپسی ها جهت طبقه بندی مجدد، برای باقی مانده ی تومور منفی باشد.

رادیوتراپی اکسترنال بیم

رادیوتراپی اکســترنال بیم به تنهایی، فقط در بیماری که برای سیستوســکوپی 
مناسب نباشــد، یا به عنوان بخشی از رویکرد تری مدال حفظ مثانه به عنوان یک 

گزینه ی درمانی در نظر گرفته می شود.
رادیوتراپــی همچنین می تواند برای متوقف کردن خونریــزی از تومور، هنگامی 
که کنترل موضعی از طریق مجرای ادرار به دلیل رشــد گسترده ی موضعی تومور 

امکان پذیر نیست، مورد استفاده قرار گیرد.

1. open radical cystectomy
2. robot-assisted radical cystectomy
3.. Bladder-sparing treatments for localised
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-مردها: نمونه برداری از مجرای پروستاتیک آپیکال یا ارسال 
فروزن سکشــن حیــن جراحی در صورت وجود اندیکاســیون 

)زیر را ببینید(
-خانــم ها: بیوپســی از پروکســیمال مجــرای ادراری یا ارســال 

فروزن سکشن حین جراحی در صورت وجود اندیکاسیون

CTN0M0 بیماران منتخب
- درمــان مولتی مدال حفظ مثانه می تواند برای تومورهای 

T2 در نظر گرفته شود.
 )توجه: جایگزین، نه گزینه استاندارد(

تشخیص
سیستوسکوپی و رزکسیون تومور  
ارزیابی مجرای ادرار1  
  UUT اسکن از شکم، قفسه ی سینه و CT تصویربرداری با
MRI می تواند برای مرحله بندی موضعی استفاده شود  

نئو-ادجوانت تراپی
شیمی درمانی  

در بیماران مناسب برای سیس پالتین توصیه می شود )5 تا 
8 درصد سودمندی از نظر سورویوال(

رادیو تراپی  
توصیه نمی شود

ایمنو تراپی  
تجربی، فقط در کارآزمایی های بالینی

یافته ها
cT2-4N0M0

رادیکال سیستکتومی
جنبه های عمومی جراحی را بدانید  

- آماده کردن
- تکنیک جراحی

- دایسکشن غدد لنفاوی
- دایورژن مسیر ادراری

- زمان بندی جراحی
لود باالتر تعداد بیماران، نتیجه را ارتقا می دهد  

شیمی درمانی ادجوانت
در بیمــاران بــا خطــر بــاال تنهــا در صورتی که درمــان نئو-  

ادجوانت داده نشده باشد

T2T4aN0M0 شکل1: فلوچارت درمان سرطان یوروتلیال مثانه

CT :Computed tomography (توموگرافی کامپیوتری); 
MRI :Magnetic resonance imaging (تصویر برداری رزونانس مغناطیسی); 
UUT :Upper Urinary Tract (دستگاه ادراری فوقانی)
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شیمی درمانی و بهترین مراقبت حمایتی

پاسخ کامل یا نسبی به شیمی درمانی بر پایه ی سیس پالتین به عنوان درمان اولیه 
برای تومورهای با پیشرفت موضعی در بیماران بسیار به دقت انتخاب شده گزارش 

شده است.
درمان تری مدال1

جمعیت بیماران بسیار به دقت انتخاب شــده که تحت درمان های مولتی مدال 
قرار گرفته اند از میزان بقای طوالنی مدت مشــابهی نســبت به بیمارانی که تحت 
سیستکتومی زودهنگام قرار گرفته اند، برخوردار شده اند. به تعویق انداختن جراحی، 

میزان بقا را کاهش می دهد.

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان حفظ مثانه برای بیماری موضعی

رزکسیون ترنس یورترال تومور مثانه را به تنهایی به عنوان یک 
اقدام درمانی curative انجام ندهید، چرا که برای بسیاری از بیماران 

سودمند نیست.

قوی

پرتودرمانی را به تنهایی به عنوان درمان اولیه برای سرطان مثانه 
لوکالیزه ارائه ندهید.

قوی

شیمی درمانی را به تنهایی به عنوان درمان اولیه برای سرطان 
مثانه لوکالیزه ارائه ندهید.

قوی

مداخله ی جراحی یا درمان تری مدال حفظ مثانه )TMT( را برای 
کاندیداهای مناسب به عنوان روش های درمانی curative اولیه ارائه 

کنید، زیرا از پرتودرمانی تنها، مؤثرترند.

قوی

TMT را به عنوان یک روش جایگزین برای بیماران منتخب که به 

خوبی آگاه شده اند و همکار هستند پیشنهاد دهید، به خصوص 
برای آن ها که رادیکال سیستکتومی برای آن ها یک گزینه یا قابل 

قبول نیست.

قوی

1. Trimodality treatment
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تومورهای غیر قابل درمان با جراحی▐

رادیکال سیستکتومی تسکینی برای بیماری متاستاتیک1

 curative یک گزینه ی ،T4b در ســرطان مثانه )RC( رادیکال سیستکتومی اولیه
نیست. اگر عالئم وجود داشته باشند، RC ممکن است یک گزینه ی درمانی/تسکینی 
باشد. دایورژن مسیر ادراری روده ای یا غیر روده ای، به همراه یا بدون سیستکتومی، 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

رادیکال سیستکتومی را به عنوان یک درمان تسکینی برای 
بیماران با تومورهای با پیشرفت موضعی و غیر قابل جراحی 

)T4b( به کار ببرید.

ضعیف

ضعیفسیستکتومی تسکینی را برای بیماران دارای عالمت به کار ببرید.

شیمی درمانی ادجوانت

درجه بندی شدتتوصیه ها

شیمی درمانی ادجوانت ترکیبی بر پایه ی سیس پالتین را برای 
بیماران با pT3/4 و یا بیماری pN+، در صورتی که شیمی درمانی 

نئوادجوانت دریافت نکرده باشند، ارائه دهید.

قوی

ایمونوتراپی با nivolumab را برای بیماران با pT3/4 و یا بیماری، 
pN+ در صورتی که شیمی درمانی یر پایه سیس پالتین را قبول 

نمی کنند و یا مناسب آن نیستند، به بجث بگذارید. 

قوی

بیماری متاستاتیک

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان خط اول برای بیماران مناسب برای پالتینوم

1. Palliative radical cystectomy for metastatic disease
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 HD-MVAC یا GC از شیمی درمانی ترکیبی شامل سیس پالتبن با
استفاده کنید.

قوی

در بیماران نامناسب برای سیس پالتین، اما مناسب برای 
کربوپالتین، ترکیبی از کربوپالتین و جمسیتابین استفاده کنید

قوی

در بیمارانی که به ثبات بیماری دست یافته اند، یا بهتر از آن، بعد از 
شیمی درمانی خط اول بر پایه ی پالتینوم، از درمان maintenance با 

مهار کننده ی PD-L1 اَِولومب استفاده کنید.

قوی

درمان خط اول در بیماران نامناسب برای شیمی درمانی بر پایه ی پالتینوم

مهارکننده های نقاط بازرسی پمبرولیزمب و آتزولیزومب را مدنظر 
قرار دهید.

ضعیف

درمان خط دوم

یا  طی  در  که  بیمارانی  1برای  پمبرولیزومب  بازرسی  نقاط  کننده ی  مهار  از 
متاستاتیک  بیماری  برای  پالتینوم  پایه ی  بر  ترکیبی  درمانی  شیمی  از  پس 
دچار پیشرفت بیماری شده اند، استفاده کنید. اگر این امکان نبود، آتزولیزومب، 
 )FDA (، آولومب یا دوروالومب )تأیید شده یFDA،EMA نیولومب )تأیید شده ی

را پیشنهاد کنید.

قوی

درمان بعدی بعد از پالتینیوم و ایمونوتراپی

ودوتین،  )انفورتومب  کنژوگه  آنتی بادی های  جدید  داروهای  با  درمان 
سکیتیزومب گوویتسان( را در کارازمایی های بالینی تست کننده ی این داروها 
یا در مورد بیماران با تغییرات FGFR3، درمان با مهار کننده ی FGFRتیروزین 

کیناز را پیشنهاد کنید.

قوی

ساسیتوزوماب  )مانند  جدید  داروهای  بالینی  کارآزمایی های  در  درمان 
کننده های  مهار   ،FGFR3 تغییرات  به  مبتال  بیماران  مورد  در  یا  گوویتکان(؛ 

FGFR تیروزین کیناز را پیشنهاد کنید.

قوی

1. pembrolizumab
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تغییرات ژنتیکی FGFR2/3 را برای استفاده بالقوه اردافیتینیب در بیماران مبتال 
به بیماری با پیشرفت موضعی یا بیماران با کارسینوم اروتلیال متاستاتیک که 
به دنبال شیمی درمانی بر مبنای پالتین دچار پیشرفت بیماری شده اند )شامل 
بر  یا ادجوانت  از شیمی درمانی نئوادجوانت-  موارد پیشرفت در طی 12 ماه 

مبنای پالتین( ارزیابی کنید.

ضعیف

،)cisplatin( به اضافه ی سیس پالتین )gemcitabine( جمسیتابین =GC
FGFR= گیرنده ی فاکتور رشد فیبروبالست؛

 ،)vinblastine( وین بالستین ،)methotrexate( دوز باالی متوترکسات =HD-MVAC
آدریامایسین )adriamycin( به اضافه ی سیس پالتین

شکل 2: فلوچارت درمان سرطان متاستاتیک یوروتلیال *
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BSC = best supportive care؛ CR = complete response ; (پاسخ کامل)
DD-MVAC = dose dense methotrexate, vinblastine, doxorubici , cisplatin; 
EV = enfortumab vedotin; FDA = US Food and Drug Administration; (سازمان 
(غذا و داروی آمریکا
FGFR = pan-fibroblast growth factor receptor
tyrosine kinase inhibitor; GFR = glomerular filtration rate;
IO = immunotherapy; PR = partial response (نسبی  PS = performance ;(پاسخ 
status; 
SD = stable disease (بیماری پایدار)

▐1)HRQoL( کیفیت زندگی مرتبط با سالمتی

عوامل مهم تعیین کننده کیفیت زندگی )به صورت subjective( شامل: شخصیت 
بیمار، سبک کنار آمدن )coping( و حمایت اجتماعی می باشند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

از پرسشنامه های معتبر برای ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با 
سالمتی در بیماران با MIBC استفاده کنید.

قوی

در مورد نوع دایورژن مسیر ادراری، ترجیح بیمار، 
کوموربیدیتی های موجود، متغیرهای مربوط به تومور و توانایی 

کنار آمدن بیمار را به حساب آورید.

قوی

1. Health-related quality-of-life



راهنمای EAU در مورد کارسینوم اولیه 

مجرای ادرار

فصل 4

اپیدمیولوژی▐

کارســینوم اولیه مجرای ادراری ســرطانی نادر اســت که کمتــر از 1% همه ی 
بدخیمی های ادراری تناسلی را شامل می شود. نسبت استاندارد شده بر اساس سن 
4.3 میلیــون در مردان و 1.5 میلیون در خانم ها، با نســبت 2.9 به 1 در مردان به 

زنان است.

اتیولوژی▐

عوامل مســتعد کننــده در مردان شــامل تنگی مجرا، تحریک مزمن ناشــی از 
کاتتریزاسیون متناوب/ یورتروپالستی، پرتودرمانی خارجی، ایمپلنت دانه رادیواکتیو، 
التهاب مزمن مجرا به دنبال بیماری های منتقله از راه جنسی )به خصوص ویروس 
پاپیلوما انسانی( و لیکن اسکلروزوس. در خانم ها، دایورتیکول مجرا و عفونت های عود 

کننده مجاری ادراری با ایجاد کارسینوم اولیه مجرای ادرار مرتبط بوده اند.

▐staging و grading سیستم های

سیستم طبقه بندی TNM سال 2017 )ویرایش 8 ام( برای staging کارسینوم مجرا 
استفاده می شود.قابل توجه است که یک سیستم staging جداگانه برای کارسینوم 

ادراری )Urothelial Carcinoma( مجرای پروستاتیک وجود دارد.
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T - تومور اولیه
TXتومور اولیه را نمی توان ارزیابی کرد
T0شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد

مجرا )مرد و زن(
Ta)پاپیالری بدون تهاجم،پولیپوئید،کارسینوم وروکوز )زگیل دار

Tisin situ کارسینوم
T1تومور تهاجم به بافت پیوندی زیر اپیتلیال دارد
T2 تومور به یکی از موارد زیر تهاجم دارد: کورپوس اسپانژوزوم، پروستات، عضالت

)periurethral( اطراف مجرا
T3 تومور به یکی از موارد زیر تهاجم دارد: کورپوس کاورنوزوم، فراتر از کپسول

پروستات، واژن قدامی، گردن مثانه )اکستنشن خارج پروستاتیک(
T4)تومور به سایر اندام های مجاور تهاجم دارد )تهاجم به مثانه

کارسینوم یوروتلیال )سلول ترنزیشنال( پروستات
Tis pu)prostatic urethra( درگیری مجرای ادراری پروستاتیک ،Carcinoma in situ

Tis pd)Prostatic ducts( درگیری مجاری پروستات ،Carcinoma in situ

T1 تومور به بافت پیوندی زیر اپی تلیال تهاجم دارد )برای تومور هایی که فقط
مجرای ادراری پروستاتیک را درگیر می کند(

T2 تومور به یکی از موارد زیر تهاجم دارد: استرومای پروستاتیک، کورپوس
اسپانژیوزوم، عضالت اطراف مجرا

T3 تومور به یکی از موارد زیر تهاجم دارد: کورپوس کاورنوزوم، فراتر از کپسول
پروستات، گردن مثانه )اکستنشن اکستراپروستاتیک(

T4)تومور به سایر ارگان های مجاور تهاجم دارد )تهاجم به مثانه و رکتوم

N - لنف نود منطقه ای
NXعقده های لنفاوی منطقه ای قابل بررسی نباشند
N0متاستاز عقده لنفاوی منطقه ای وجود نداشته باشد
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N1متاستاز در یک تک عقده لنفاوی
N2متاستاز به چند عقده لنفاوی

M- متاستاز دوردست

M0متاستاز دور دست وجود ندارد
M1.متاستاز دور دست دارد

هیستوپاتولوژی▐

کارســینوم یوروتلیــال مجرا، الگــوی غالب بافت شناســی در مردانی اســت 
کــه کارســینوم اولیــه ی مجــرا ادراری دارند و به دنبال آن کارســینوم ســلول 
 سنگفرشــی )SCC( و آدنوکارســینوما )AC( الگو هــای غالــب بعدی هســتند.

در خانم ها، تحقیقات اخیر درصد باالنری از آدنو کارســینوما گزارش می کنند و به 
دنبال آن به ترتیب ابتدا SCC و ســپس UC قراردارند. رســیدگی به گونه ها باید از 
 International Collaboration On Cancer Reporting )ICCR( قوانین کلی که توسط

منتشر شده پیروی کند.

staging و grading درجه بندی شدتتوصیه های

 grading WHO 2004/2016 و سیستم های TNM 2017 از طبقه بندی
grading پاتولوژیک و staging برای

کارسینوم اولیه مجرای ادرار استفاده کنید.

قوی

تشخیص

تشــخیص کارسینوم اولیه ی مجرا بر اســاس معاینات فیزیکی، سیتولوژی ادرار، 
یورتروسکوپی با بیوپسی و تصویر برداری مقطعی برای ارزیابی تومور اولیه،عقده های 
لنفاوی )LNs( و ارگان های دوردست انجام می شود. بیمارانی که با عقده های لنفاوی 
اینگوینال یا لگنی برجسته مراجعه می کنند، اغلب متاستاز های پاتولوژیک عقده های 

لنفاوی نشان می دهند.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

برای تشخیص کارسینوم مجرای ادرای از یورتروسکوپی به همراه 
بیوپسی و سیتولوژی ادرار استفاده کنید.

قوی

حضور متاستاز های دوردست را با سی تی اسکن قفسه سینه و 
شکم/لگن ارزیابی کنید.

قوی

از MRI لگن برای ارزیابی وسعت موضعی تومور مجرای ادرارو بزرگ 
شدن غدد لنفاوی منطقه ای استفاده کنید.

قوی

پیش آگهی

اکثریت بیماران دیر تشــخیص داده می شوند، عالئم منطقه ای به علت پیشرفته 
شدن بیماری دارند و پیش آگهی آن ها ضعیف است.

عوامل موثر بربقا شامل سن، نژاد، Stage تومور، grade، stage گره های لنفاوی،حضور 
متاستاز دوردست، الگو بافت شناسی، اندازه تومور،مکان تومور، داشتن سرطان مثانه 
به صورت همزمان و نــوع و مدالیته درمان و همچنین نوع مرکز درمانی. در UC و 
SCC پیشرفته موضعی مجرای ادرار، درمان در مراکز دانشگاهی سبب افزایش بقای 

)overall survival( .کلی بیماران می شود

مدیریت بیماری▐

بیماری اولیه در مردان

تومور های دیستال مجرا در مقایسه با تومور های پروگزیمال، میزان بقا و بهبودی 
قابل توجه تری برای بیماران دارند. به همین علت بهینه سازی درمان کارسینوم های 
دیستال مجرا در کانون توجه متخصصین گرفته است تا نتیجه عملکردی و کیفیت 
زندگــی بیماران را همزمان با حفظ ایمنــی انکولوژیک بهبود دهند.جراحی حفظ 
 )stage≤T2( آلت برای تومورهایی که به کورپوس اســپانژیوزوم محدود می شــوند
که از روش های مختلف بازســازی استفاده می کنند مورد بررسی قرار گرفته است. 
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در تومورهای دیســتال مجرای ادرار، اورترکتومی پارشیل )partial urethrectomy( با 
حداقل حاشیه ایمنی، هنگامی که ارزیابی کامل محیطی حاشیه ها هیچ شواهدی از 

بیماری را نشان نمی دهد، خطر عود موضعی را افزایش نمی دهد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در تومور های موضعی دیستال مجرا،در صورتی که حاشیه های 
جراحی در حین عمل جراحی منفی گزارش شوند، یورترکتومی 
 penile( دیستال به عنوان یک گزینه به جای قطع آلت تناسلی

amputation( پیشنهاد می شود.

ضعیف

اگر قرار است جراحی حفظ آلت تناسلی انجام شود، از ارزیابی کامل 
محیطی حاشیه مجرای ادراری پروگزیمال اطمینان حاصل شود.

قوی

بیماری اولیه موضعی در زنان

در زنان مبتال به تومورهای دیستال، جراحی محافظتی مجرای ادرار و رادیوتراپی 
موضعی )RT( جایگزین هایی برای اورترکتومی اولیه اســت. اما با افزایش خطر عود 

تومور و سمیت موضعی همراه است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

که  ادرار،درصورتی  مجرای  دیستال  تومورهای  به  مبتال  زنان  در 
جای  به  شوند  گزارش  منفی  عمل  حین  در  جراحی  حاشیه های 

یورترکتومی اولیه،جراحی حفظ مجرا پیشنهاد می شود.

ضعیف

عنوان  به  را  موضعی  موضعی،رادیوتراپی  مجرای  تومور  با  زنان  برای 
جایگزین جراحی مجرا پیشنهاد دهید ولی مسئله مسمومیت موضعی 

را هم مطرح کنید.

ضعیف
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درمان چندوجهی )lاMultimod( در بیماری پیشرفته مردان و زنان

درمان چندوجهی در کارسینوم اولیه مجرای ادرار شامل جراحی قطعی به همراه 
شیمی درمانی است که )RT )Radiotherapy هم به عنوان یک گزینه می تواند به این 
دو اضافه شود. این درمان در بیماری های پیشرفته به صورت موضعی اغلب ناکارآمد 
و ناکافیست. تنها در بقای کلی در کارسینوم اولیه مجرای ادرار با منشاء یوروتلیال 

سودمند است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

بیماران مبتال به کارسینوم پیشرفته پیشابراه را به مراکز دانشگاهی 
ارجاع دهید.

قوی

درباره ی درمان بیماران با کارسینوم پیشرفته موضعی پیشابراه با 
گروهی چند رشته ای )multidisciplinary( از اورولوژیست ها،رادیو-

انکولوژیست ها و انکولوژیست ها مشورت کنید.

قوی

در کارسینوم پیشرفته موضعی پیشابراه، مقدم بر جراحی، از 
رژیم های شیمی درمانی بر پایه ی سیس پالتین با اهداف درمانی 

استفاده کنید.

ضعیف

در کارسینوم پیشرفته موضعی سلول سنگفرشی )scc( مجرا، 
ترکیبی از پرتودرمانی درمانی )RT( با شیمی درمانی حساس به پرتو 

برای درمان قطعی و حفظ اندام تناسلی پیشنهاد می شود.

ضعیف

به بیماران مبتال به عود مجرای ادرار پس از درمان اولیه، جراحی 
salvage یا RT ارائه شود.

ضعیف

در بیماران مبتال به SCC مجرا با LN مثبت ولی محدود،دایسکشن 
عقده های لنفاوی اینگوینال انجام شود.

ضعیف

درمان کارسینوم یوروتلیال پروستات

در بیماران مبتال به کارســینوم مجرای ادراری پروستات Ta یا Tis درمان محافظه 
 extensive transurethral resection کارانه موضعی با برداشتن گسترده از طریق پیشابراه
)TUR( و متعاقب آن تزریق باســیل )Calmette-Guerin )BCG موثر است. بیمارانی 
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که قبل از درمان BCG تحت TUR پروســتات برای کارسینوم مجرای پروستاتیک 
قرار می گیرند، نسبت به افرادی که این کار را نمی کنند، نرخ پاسخ کامل باالتری را 

نشان می دهند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به بیماران مبتال به سرطان غیرتهاجمی مجرای ادرار یا کارسینوما 
in situ مجرای پروستاتیک و مجاری )ducts( پروستات، یک رویکرد 

Calmette- و باسیل )TUR( حفظ مجرای ادرار با برداشتن پیشابراه
)Guérin )BCG ارائه شود.

قوی

برای بیمارانی که به BCG پاسخ نمی دهند، یا در بیمارانی که 
درگیری گسترده مجاری یا استروما دارند، سیستوپروستاتکتومی به 

همراه لنفادنکتومی وسیع لگنی انجام شود.

ضعیف

▐ Follow-up /پیگیری

با توجه به بروز کم کارســینوم اولیه مجرای ادرار، پیگیری به طور سیستماتیک 
بررسی نشده است. بنابراین، منطقی است که رژیم  های مراقبتی با توجه به عوامل 
خطر فردی بیماران تنظیم شوند. در بیمارانی که تحت عمل جراحی حفظ مجرای 
ادرار قرار می گیرند، علیرغم فقدان داده های خاص، توصیه به پیگیری گسترده تر با 
سیتولوژی ادرار، یورتروسیستوسکوپی و تصویربرداری مقطعی عاقالنه به نظر می رسد.
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*اگر قصد جراحی حفظ آلت تناسلی یا حفظ مجرا یا یورترکتومی پارشیل وجود دارد، از ارزیابی 
کامل محیطی اطمینان حاصل شود.

 )Squamous Cell Carcinoma( کارسینوم سلول سنگفرشی **
*** اگر عقده های لنفاوی بزرگ شده وجود دارد، لنفادنکتومی موضعی باید در نظر گرفته شود.

**** شیمی درمانی نئوادجوانت درنظر گرفته شود.
پروستاتکتومی  نمی دهد: سیستو  پاسخ   BCG به  بیماری که  یا  بیماری گسترده  در   *****

)اولیه( +/- یورترکتومی+ لنفادنکتومی در نظرگرفته شود.
BCG=bacillus Calmette- Guerin; CT= computed tomography;
MRI: magnetic resonance imaging; PUC=primary urethral carcinoma;
TUR=transurethral resection





راهنمای EAU در مورد سرطان پروستات

فصل 5

مقدمه▐

ســرطان پروستات )PCa( بیماری پیچیده ای است که در آن ویژگی  های بیماری، 
سن، بیماری  های همراه و ترجیحات فردی بیمار بر انتخاب درمان تأثیر می گذارد. 

تمام گزینه های درمانی موجود باید به طور کامل با بیمار در میان گذاشته شود.
اپیدمیولوژی و پیشگیری از خطر

ســرطان پروستات دومین سرطان شــایع در مردان اســت. این موضوع نگرانی 
عمده ای برای سالمتی اســت، به ویژه در کشورهای توسعه یافته که مردان مسن 
نسبت بیشتری از جمعیت عمومی را تشکیل می دهند، و خطر بالقوه درمان بیش 
از حد در پی تشخیص زودهنگام وجود دارد. سه عامل خطر به خوبی شناخته شده 
برای PCa وجود دارد: افزایش ســن، منشا قومی، و استعداد ژنتیکی. در حال حاضر 
شواهد ســطح باالیی وجود ندارد که اقدامات پیشگیرانه ممکن است خطر ابتال به 

PCa را کاهش دهد.

طبقه بندی و سیستم های مرحله بندی
طبقه بندی متاستاز گره توموری )TNM( 2017 برای مرحله بندی استفاده می شود 

)جدول1(.
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TNM 2017 جدول1: طبقه بندی

)]DRE[ تومور اولیه )مرحله فقط بر اساس معاینه رکتوم با انگشت-T

TX تومور اولیه را نمی توان ارزیابی کرد

T0 شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد

T1 تومور غیر ظاهری بالینی که قابل لمس نیست

T1a یافته بافت شناسی تصادفی تومور در 5% یا کمتر از بافت برداشته شده

T1b یافته بافت شناسی تصادفی تومور در بیش از 5% از بافت برداشته شده تومور

)PSAشناسایی شده توسط بیوپسی سوزنی )مثاًل به دلیل افزایش T1c

T2 قابل لمس است و در داخل پروستات محصور است

T2a تومور شامل نیمی از یک لوب یا کمتر است

T2b تومور بیش از نیمی از یک لوب را درگیر می کند، اما هر دو لوب را شامل نمی شود

T2c تومور هر دو لوب را درگیر می کند

T3 تومور از طریق کپسول پروستات گسترش می یابد

T3a گسترش خارج کپسولی )یک طرفه یا دو طرفه(

T3b تومور به وزیکول )های( سمینال حمله می کند

T4 تومور ثابت است یا به ساختارهای مجاور غیر از وزیکول های سمینال حمله می کند: 
اسفنکتر

خارجی، رکتوم، عضالت باالبرنده و/یا دیواره لگن

غدد لنفاوی N-منطقه ای )لگنی(1

NX غدد لنفاوی منطقه ای را نمی توان ارزیابی کرد

N0 بدون متاستاز به غدد لنفاوی منطقه ای

N1 متاستاز به غدد لنفاوی منطقه ای

M- متاستاز دور2
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M0 بدون متاستاز دور

M1 متاستاز دور

M1a غدد لنفاوی غیر منطقه ای

M1b استخوان )ها(

M1c سایت )های( دیگر

1 متاستاز که بزرگتر از 0.2cm نباشد را می توان pNmi تعیین کرد. 
 )category( 2 زمانی که بیش از یک مکان متاستاز وجود داشته باشد، از پیشرفته ترین دسته

استفاده می شود. M1c(p) پیشرفته ترین دسته است. 

مرحله بندی پاتولوژیک )pTNM( بر اساس ارزیابی بافت هیستوپاتولوژیک است و تا 
حد زیادی به موازات TNM بالینی اســت، به جز مراحل بالینی T1c و زیر گروه های 
T2. تمام PCaهای محدود به ارگان که پس از پروستاتکتومی رادیکال )RP( از نظر 

هیستوپاتولوژیک تایید شده اند، در مرحله پاتولوژیک T2 هستند و UICC فعلی دیگر 
مراحل زیرگروه pT2 را به حساب نمی آورد..

جدول 2: گروه های خطر EAU برای عود بیوشیمیایی سرطان پروستات لوکالیزه و لوکالیزه پیشرفته

تعریف

پر خطرخطر متوسطکم خطر

PSA<10 ng/mL و
GS <7

 (ISUP grade 1) و
cT1-2a

PSA 10-20 ng/
mL یا
GS 7

 (ISUP grade 2/3) یا
cT2b

PSA > 20 یا
GS > 7

 (ISUP grade 4/5) یا
cT2c

PSA هر
GS هر

 ISUP) هر
(grade

+cN یا cT3-4

لوکالیزه لوکالیزه
پیشرفته

GS = نمره گلیسون؛ ISUP = انجمن بین المللی پاتولوژی اورولوژی؛ PSA = آنتی ژن اختصاصی 
پروستات.



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 68

 WHO( ســازمان بهداشــت جهانی )ISUP( جامعه بین المللی پاتولوژی اورولوژی
2014( گروه هــای درجه بندی تصویب کردند که به بیمــاران اجازه می دهد رفتار 
ســرطان پروستات تشــخیص داده شــده خود را بهتر درک کنند، به طوری که 
آدنوکارسینوم GS 7 را به دو دسته از نظر پیش آگهی بسیار متمایز تقسیم می کند. 
گــروه درجه 2 برای GS 7 )3+4( و گروه درجه 3 بــرای GS 7 )4+3( )جدول 3 را 

ببینید(.

ISUP 2014 جدول 3: نمره

نمره ISUPنمره گلیسون

6-21

)4+3( 72

)3+4( 73

)3+5 or 5+3 or 4+4( 84

10-95

PCa قابل توجه از نظر بالینی

توصیفگر "بالینی قابل توجه" به طور گســترده برای شناســایی PCa که ممکن 
است باعث عوارض یا مرگ شود استفاده می شود.. این تمایز به ویژه برای جلوگیری 
از درمان بیش از حد مهم اســت،زیرا اکثــر PCa کم خطر نیازی به درمان ندارند و 
بنابرایــن می توانند از عوارض جانبی مضر غیر ضروری اجتناب ورزید. عالوه بر این، 
برخی از بیماران مبتال به سرطان های ISUP 2 نیز ممکن است بیماری با حجم کم 
و ناچیزبراساس PSA یافته های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )MRI( و درصد 
درجه 4 در بافت شناسی داشته باشند و به همین دلیل ممکن است از درمان اولیه 

نیز اجتناب شود.
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همه بیماران شناسایی شده به عنوان اینکه دارای PCa ناچیز هستند نیاز به نظارت 
فعال دارند تا زمانی که امید به زندگی آنها کمتر از 10 سال شود.

تشخیص زودهنگام▐

استراتژی فردی سازگار با خطر برای تشخیص زودهنگام ممکن است همچنان با 
خطر قابل توجهی از تشــخیص بیش از حد همراه باشد. الزم به یادآوری است که 
شکستن پیوند بین تشخیص و درمان فعال تنها راه کاهش درمان بیش از حد است، 
در حالی که همچنان مزایای بالقوه تشخیص زودهنگام فردی برای مردان درخواست 

کننده حفظ می شود. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای آزمایش ژرم الین*

آزمایش ژرم الین را در مردان مبتال به PCa متاستاتیک در نظر 
بگیرید.

ضعیف

تست ژرم الین را در مردان مبتال به PCa پرخطر که یکی از اعضای 
خانواده آنها در سن کمتر از 60 سال مبتال به PCa تشخیص داده 

شده است، در نظر بگیرید.

ضعیف

تست ژرم الین را در مردانی با ابتالی چند عضو خانواده به PCa در 
سن کمتر از 60 سال یا ابتالی یکی از اعضای خانواده که به دلیل 

PCa فوت کرده است را در نظر بگیرید.

ضعیف

آزمایش ژرم الین را در مردانی که سابقه فامیلی موتاسیون پرخطر 
ژرم الین یا سابقه خانوادگی سرطان های متعدد در همان طرف 

خانواده دارند، در نظر بگیرید.

ضعیف

* مشاوره ژنتیک قبل از آزمایش ژرم الین الزم است.

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای غربالگری و تشخیص زودهنگام

مردان را بدون مشاوره در مورد خطرات و مزایای بالقوه، تحت 
آزمایش آنتی ژن اختصاصی پروستات )PSA( قرار ندهید.

قوی
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برای تشخیص زودهنگام یک "استراتژی سازگار با ریسک فردی" به 
افراد آگاه و با امید به زندگی حداقل 10 تا 15 سال سال ارائه دهید.

ضعیف

تست زودهنگام PSA برای مردان آگاه و دارای خطر باالی ابتال به 
PCa را پیشنهاد کنید:

مردان از 50 سال سن؛  
مردان از 45 سال سن و سابقه خانوادگیPCa؛  
مردان آفریقایی تبار از سن 45 سالگی؛  
مردان حامل جهش BRCA2 از سن 40 سالگی.  

قوی

یک استراتژی سازگار با خطر )بر اساس سطح اولیه )PSA، با فواصل 
پیگیری 2 ساله برای افرادی که در ابتدا در معرض خطر هستند، 

ارائه دهید:
مردان با سطح PSA>1ng/ml در سن 40 سالگی.  
مردان با سطح PSA>2ng/ml در سن 60 سالگی.  

در افرادی که در معرض خطر نیستند، پیگیری را به 8 سال به 
تعویق بیندازید.

ضعیف

تشخیص زودرس PCa را بر اساس امید به زندگی و وضعیت عملکرد 
متوقف کنید؛ مردانی که امید به زندگی آنها کمتر از 15 سال است، 

بعید است که سود ببرند.

قوی

ارزیابی تشخیصی▐

تشخیص بالینی

شــک به سرطان پروستات معموالً بر اساس DRE و/یا سطوح PSA است. تشخیص 
قطعی به تأیید هیستوپاتولوژیک آدنوکارسینوم در core های بیوپسی پروستات، نمونه های 
حاصل ازTURP یا پروستاتکتومی برای بزرگ شدن خوش خیم پروستات، بستگی دارد.

تصمیم گیری در مورد ادامه کار تشخیصی یا مرحله بندی بیشتر بر اساس این است 
که چه گزینه های درمانی در دســترس بیمار اســت و امید به زندگی بیمار در نظر 
گرفته می شود. معموالً می توان از اقدامات تشخیصی که بر تصمیم درمانی تأثیری 

ندارند اجتناب کرد.
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درجه بندی شدترهنمودهایی برای تصویربرداری تشخیصی

توصیه هایی برای همه بیماران

از تصویربرداری تشدید مغناطیسی چند پارامتری )mpMRI( به 
عنوان ابزار غربالگری اولیه استفاده نکنید.

قوی

به دستورالعمل  های PI-RADS برای کسب و تفسیر mpMRI پایبند 
بازخورد  با  رشته ای  چند  جلسات  در  را   mpMRI نتایج  و  باشید 

پاتولوژی ارزیابی کنید.

قوی

توصیه ها در بیمارانی که تا بیوپسی انجام نداده اند

قویقبل از بیوپسی پروستات mpMRI انجام دهید.

هنگامی که mpMRI مثبت است )یعنیPI-RADS 3(، بیوپسی 
هدفمند و سیستماتیک را ترکیب کنید.

قوی

هنگامی که mpMRI منفی است )یعنی PI-RADS 2(، و شک بالینی 
PCa کم است، بیوپسی را بر اساس تصمیم گیری مشترک با بیمار 

حذف کنید.

ضعیف

توصیه های در بیماران با بیوپسی منفی قبلی

قویقبل از بیوپسی پروستات mpMRI انجام دهید.

هنگامی که mpMRI مثبت است )یعنی PI-RADS 3(، فقط بیوپسی 
هدفمند انجام دهید.

ضعیف

هنگامی که mpMRI منفی است )یعنی PI-RADS 2(، و شک بالینی 
PCa زیاد است، بیوپسی سیستماتیک را بر اساس تصمیم گیری 

مشترک با بیمار انجام دهید.

قوی
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درجه بندی شدتتوصیه هایی برای بیوپسی پروستات

به دلیل کاهش خطر عوارض عفونی، بیوپسی پروستات را با 
استفاده از روش ترانس پرینال انجام دهید.

قوی

در پروستات تا سایز30 سی سی حداقل 8 نمونه و در سایز های 
بزرگتر 10 الی 12 نمونه بردارید.بیشتر از 12 نمونه نتیجه بخش 

نیست

قوی

در جایی که MRI ضایعه مشکوک را نشان دهد روش های با هدایت 
شناختی،نرم افزار فیوژن نمونه برداری با سونوگرافی ی ابا هدایت 

مستقیم In-bore توصیه میشود.

ضعیف

برای بیوپسی ترانس پرینه از ضد عفونی کردن جراحی معمول 
)routine surgical disinfection( پوست پرینه استفاده کنید.

قوی

قبل از بیوپسی پروستات ترانس رکتال از پاکسازی رکتوم با بتادین 
در مردان استفاده کنید.

قوی

EMEA/ مطابق با تصمیم نهایی کمیسیون اروپا در مورد
H/A-31/1452 از فلوروکینولون ها برای بیوپسی پروستات استفاده 

نکنید.

قوی

از پروفیالکسی هدفمند بر اساس سواب رکتوم یا کشت 
مدفوع؛ پروفیالکسی تقویت شده )دو یا چند کالس مختلف از 
آنتی بیوتیک ها(؛ یا آنتی بیوتیک های جایگزین )به عنوان مثال، 
فسفومایسین ترومتامول، سفالوسپورین، آمینوگلیکوزید( برای 

پیشگیری از آنتی بیوتیک برای بیوپسی ترانس رکتال استفاده کنید.

ضعیف

از یک دوز خوراکی سفوروکسیم یا سفالکسین یا سفازولین به 
عنوان پروفیالکسی آنتی بیوتیکی برای بیوپسی ترانس پرینه 

استفاده کنید. به بیماران مبتال به آلرژی شدید به پنی سیلین 
ممکن است سولفامتوکسازول داده شود.

ضعیف

اطمینان حاصل کنید که core های بیوپسی پروستات از مکان های 
مختلف به طور جداگانه برای پردازش و گزارش پاتولوژی ارسال 

می شود.

قوی
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:Strength rating نکته در مورد *
رتبه بندی های قدرت فوق، به دلیل کاربرد بالینی عمدة این توصیه های جدید در 
اینجا توضیح داده شده اســت. اگرچه داده  هایی که خطر کمتر عفونت را از طریق 
روش ترانس  پرینه نشان می  دهند، قطعیت کمی دارند، اما اهمیت آماری و بالینی 
آن رتبه قوی آن را تضمین می کند. همچنین رتبه بندی های قوی برای ضدعفونی 
معمول جراحی پوست در بیوپســی ترانس  پرینه و پاک  سازی رکتال با بتادین در 
بیوپســی ترانس  رکتال داده شده است، زیرا اگرچه کیفیت داده  ها پایین است، اما 
مزایای بالینی باال و کاربرد عملی آن ســاده اســت. رتبه بندی قوی برای اجتناب از 
فلوروکینولون در بیوپسی پروستات به دلیل پیامدهای قانونی آن در اروپا داده شده 

است.

پاتولوژی بیوپسی پروستات▐

گزارش پاتولوژی بیوپسی شامل نوع کارسینوم و پارامترهایی است که میزان آن را 
توصیف می کند )به عنوان مثال، نسبت core های مثبت، درصد یا میلی متر درگیری 
کارســینوم در هر core( و همچنین امتیاز گلیســون )GS( در هر محل بیوپسی و 
GS کلی. گزارش یک نمونه RP شــامل نوع کارســینوم، درجه کلی ISUP، مرحله 

پاتولوژیک و وضعیت حاشیه جراحی است.

▐ PCa رهنمودهایی برای مرحله بندی

درجه بندی شدتهر گروه خطر 

ضعیفاز mpMRI قبل از بیوپسی برای اطالعات مرحله بندی استفاده کنید.

PCa لوکالیزه با خطر کم

قویاز تصویربرداری اضافی به منظور مرحله بندی استفاده نکنید.
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PCa با خطر متوسط

  در ISUP درجه 3، حداقل یک تصویربرداری cross-sectional شکم و 
لگن و اسکن استخوان برای غربالگری متاستاز انجام شود.

ضعیف

PCa لوکالیزه با خطر باال/ PCa با پیشرفت موضعی

 cross-sectional غربالگری متاستاتیک شامل حداقل یک تصویربرداری
شکم و لگن و اسکن استخوان را انجام دهید.

قوی

هنگامی که از PSMA-PET یا MRI کل بدن استفاده کنیم با وجودی 
که حساسیت افزایش می یابد در درمان بعدی تغییری ایجاد نمی کند

قوی

ارزیابی امید به زندگی و وضعیت سالمتی▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

استفاده از امید به زندگی فردی، وضعیت سالمت، و بیماری های 
.PCa همراه برای مدیریت

قوی

برای غربالگری وضعیت سالمت از ابزارهای Geriatric-8،mini-COG و 
مقیاس ضعف بالینی استفاده کنید.

قوی

 G8<14 یک ارزیابی کامل تخصصی سالمندان در بیماران با نمره
انجام دهید.

قوی

اگر امید به زندگی بیش از 10 سال باشد، درمان استاندارد را 
در بیماران آسیب پذیر با نارسایی های برگشت پذیر )پس از رفع 

مشکالت سالمندی( مشابه بیماران متناسب در نظر بگیرید.

ضعیف

درمان مناسب را به بیماران مبتال به اختالل برگشت ناپذیر ارائه 
دهید.

ضعیف

قویتنها درمان عالمتی را به بیماران ضعیف )frail( ارائه دهید.
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شکل 1: درخت تصمیم گیری برای غربالگری وضعیت سالمت )مردان باالی 70 سال(*

 CIRS-G فعالیت های روزمره زندگی؛ = ADLs تست شناختی؛ mini-COGTM = mini-COGTM

= امتیاز رتبه بندی بیماری تجمعی-سالمندان؛ CGA = ارزیابی جامع سالمندان.
ارزیابی کامل  برای  بیمار  ارجاع  به  نیاز  نشان  دهنده  نقطه برش<5/3   ،mini-COGTM *برای 

دمانس بالقوه است.
.Eur J Cancer 2019:116; 116 و همکاران .Boyle H.J از ،Elsevier تکثیر شده با اجازه
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درمان بیماری▐

به تعویق انداختن درمان

بسیاری از مردان مبتال به PCa لوکالیزه از درمان قطعی بهره نخواهند برد و 45% از 
مردان مبتال به PCa شناسایی شده با PSA ممکن است کاندیدای مدیریت به تعویق 

انداختن باشند.
در مردان مبتال به بیماری های همراه و امید به زندگی محدود، درمان PCa لوکالیزه 
ممکن است برای جلوگیری از از دست دادن کیفیت زندگی )QoL( به تعویق بیفتد.

PCa دستورالعمل های عمومی برای درمان فعال

درجه بندی شدتتوصیه  ها

به بیماران اطالع دهید که بر اساس داده  های فعلی تا 12 سال پس 
از پیگیری، هیچ روش درمانی فعالی نسبت به سایر گزینه  های درمان 
فعال برتری یا نسبت به به تعویق انداختن درمان از نظر بقای کلی 
یا  کم  گروه خطر  با  لوکالیزه  بالینی  بیماری  برای   PCa اختصاصی  و 

متوسط ارجحیتی ندارد.

قوی

با امید به  خط مشی watchful waiting را برای بیماران بدون عالمت 
زندگی کمتر از10 سال ارائه دهید )بر اساس بیماری های همراه(.

قوی

به بیماران اطالع دهید که تمام درمان های فعال دارای عوارض 
جانبی هستند.

قوی

درمان جراحی

)پروستاتکتومی  جراحی  رویکرد  هیچ  که  دهید  اطالع  بیماران  به 
رادیکال باز، الپاروسکوپی یا روباتیک( به وضوح از نظر نتایج عملکردی 

یا انکولوژیک برتری نشان نداده است.

ضعیف

LND ex- الگوی  یک  شد،  داده  تشخیص  LND ضروری  که  هنگامی 
tended را برای وضعیت مطلوب انجام دهید.

قوی

اساس  )بر  طرف  همان  کپسولی  خارج  اکستنشن  خطر  که  هنگامی 
مرحلهcT، درجه ISUP، نوموگرام، mpMRI( وجود دارد، از انجام عمل 

جراحی برای حفظ اعصاب خودداری کنید.

ضعیف



77 فصل 5   راهنمای EAU در مورد سرطان پروستات       

قبل از جراحی، درمان محرومیت از آندروژن نئوادجوانت را پیشنهاد 
نکنید.

قوی

درمان رادیوتراپی

پرتودرمانی  خارجی،  بیم  با  رادیوتراپی  با   PCa قطعی  درمان  برای 
تعدیل  شده با شدت )IMRT( یا رادیوتراپی حجم سنجی را به همراه 

پرتودرمانی هدایت  شده با تصویر )IGRT( پیشنهاد دهید.

قوی

 IMRT با )moderate hypofractionation:HFX( هیپوفرکشناسیون متوسط
شامل IGRT به پروستات، به بیماران منتخب مبتال به بیماری لوکالیزه 

ارائه شود.

قوی

اطمینان حاصل کنید که HFX متوسط   به پروتکل های رادیوتراپی از 
 4 در   20/60Gy کسر  یعنی  معادل،  و سمیت  نتیجه  با  کارآزمایی  ها 

هفته یا کسر 28/70Gy در 6 هفته، پایبند است.

قوی

به بیمارانی که عملکرد ادراری خوب دارند و بیماری لوکالیزه با خطر 
با  براکی  تراپی  یا خوب، مونوتراپی  با پیش آگهی کم  یا متوسط    کم 
دوز کم را )LDR( ارائه دهید. )ISUP( یا کمتر از 33 درصد بیوپسی ها 

درگیر باشد

قوی

به بیمارانی که عملکرد ادراری خوب دارند و بیماری لوکالیزه با خطر 
متوسط   با پیش آگهی کم یا خوب، مونوتراپی براکی  تراپی با دوز کم 
را )LDR( ی ابا دوز باال در ترکیب با IMRT/VMAT بعالوه IGRT را ارائه 

PSA 10-20 ng/ml و/یا ISUP G3.دهید

ضعیف

LDR یا افزایش سرعت براکی  تراپی با دوز باال همراه با IMRT از جمله 

ادراری  عملکرد  با  بیمارانی  به   IMRT/VMAT با  ترکیب  در  را   IGRT

خوب و بیماری های با خطر متوسط   با ویژگی  های نامطلوب یا بیماری 
پرخطر ارائه دهید.

ضعیف

گزینه های درمانی فعال به جز جراحی و رادیوتراپی

کرایوتراپی و سونوگرافی متمرکز با شدت باال را تنها در قالب کارآزمایی 
بالینی یا مطالعه کوهورت آینده  نگر به خوبی طراحی شده ارائه دهید.

قوی

درمان فوکال را در تنها در قالب کارآزمایی بالینی یا مطالعه کوهورت 
آینده  نگر به خوبی طراحی شده ارائه دهید.

قوی
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دستورالعمل  های قوی برای خط اول درمان مراحل مختلف بیماری▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

بیماری کم  خطر

)AS( انتخاب بیماراننظارت فعال

پیشنهاد AS به بیماران با امید به زندگی بیش 
از 10 سال و بیماری کم  خطر.

قوی

بیماران با بافت شناسی اینتراداکتال و 
کریبریفورم در بیوپسی، باید از AS حذف 

شوند 

قوی

اگر قبل از بیوپسی اولیه MRI انجام نشده 
باشد، قبل از بیوپسی تاییدی،mpMRI انجام 

دهید.

قوی

در صورت انجام بیوپسی تاییدی، هم بیوپسی 
هدفمند )از هر ضایعه )PI-RADS ≥ 3 و هم 

بیوپسی سیستماتیک انجام دهید.

قوی

اگر MRI در دسترس نباشد از پروتکل های 
تاییدی بیوپسی باید استفاده شود.

ضعیف

اگر بیمار تصویربرداری تشدید مغناطیسی 
چندپارامتری )mpMRI( و سپس بیوپسی 

سیستماتیک و هدفمند داشته باشد، نیازی به 
بیوپسی تاییدی نیست.

ضعیف

استراتژی پیگیری

حداقل هر سه سال یکبار تا 10 سال بیوپسی 
را تکرار کنید.

ضعیف

به بیمارانی که پیشرفت در PSA یا تغییر 
در معاینه رکتال و MRI دارند بدون تکرار 
بیوپسی نباید به سمت درمان فعال بروند.

قوی
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در صورت انجام بیوپسی تاییدی، هم بیوپسی هدفمند 
)از هر ضایعه )PI-RADS ≥ 3 و هم بیوپسی سیستماتیک 

انجام دهید.

قوی

تاییدی  پروتکل های  از  نباشد  دسترس  در   MRI اگر 
بیوپسی باید استفاده شود.

ضعیف

اگر بیمار تصویربرداری تشدید مغناطیسی چندپارامتری 
هدفمند  و  سیستماتیک  بیوپسی  سپس  و   )mpMRI(

داشته باشد، نیازی به بیوپسی تاییدی نیست.

ضعیف

استراتژی پیگیری

حداقل هر سه سال یکبار تا 10 سال بیوپسی را تکرار 
کنید.

ضعیف

معاینه  در  تغییر  یا   PSA در  پیشرفت  که  بیمارانی  به 
رکتال و MRI دارند بدون تکرار بیوپسی نباید به سمت 

درمان فعال بروند.

قوی

جراحی و رادیوتراپی )RT( را به عنوان جایگزینی برای درمان فعال
مناسب  درمان  هایی  چنین  برای  که  بیمارانی  به   AS

هستند و معاوضه بین سمیت و پیشگیری از پیشرفت 
بیماری را می  پذیرند، پیشنهاد دهید.

ضعیف

دایسکشن 
غدد لنفاوی 
)PLND( لگن

قویPLND را انجام ندهید.

براکی تراپی با دوز کم )LDR( را برای بیماران مبتال به رادیوتراپی
PCa کم خطروعملکرد ادراری مناسب، ارائه دهید.

قوی

همراه  به   )IMRT( شدت  با  تعدیل  شده  پرتودرمانی  از 
حجم  تراپی  ارک  نوع  یا  هدایت  شده  پرتودرمانی 
 80-74 Gy با دوز کلی   )IGRT( با تصویر  سنجی شده 
یا هیپوفرکشناسیون متوسط )Gy/20 fx 60 در 4 هفته 
یا Gy/28 fx 70 در 6 هفته(، بدون محرومیت درمانی 

آندروژن )ADT( استفاده کنید.

قوی
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گزینه های 
دیگر

به دریافت هیچ گونه  قادر  بدون عالمتی که  به مردان 
درمان لوکالیزه نیستند، تک درمانی ADT ارائه نکنید.

قوی

درمان ablative کل غده )مانند کرایوتراپی، سونوگرافی 
متمرکز با شدت باال ]HIFU[ و غیره( یا درمان فوکال را 
تنها در قالب کارآزمایی بالینی یا مطالعه کوهورت آینده 

نگر به خوبی طراحی شده ارائه دهید.

قوی

بیماری با خطر متوسط

ISUP گرید نظارت فعال  بیماری  با  بیماران بسیار منتخب  به  را   AS

 ng/mL، 10> PSA ،4 2 )به عنوان مثال <10% الگوی
بیوپسی(  و  بیماری در تصویربرداری  cT2a، وسعت کم 

که تعریف میشود
نمونه  50%در  سرطان≥  درگیری  و  مثبت  نمونه   3  ≤
پیشرفت  بالقوه  افزایش خطر  پذیرش  با  تعریف میشود 

متاستاتیک ارائه دهید.

ضعیف

بیمارانی که گروه بیماری ISUP 3 هستند باید از پیگیری 
فعال مستثنی شوند

قوی

 AS را که در پروتکل های ISUP 2 بیماران با حجم کم
غیر  سیستماتیک  بیوپسی  تکرار  صورت  در  هستند 

مبتنی MRI در طول نظارت اگر > 3
نمونه مثبت یا حداکثر CI > 50% را نشان دهد

مجدداً طبقه بندی کنید.

ضعیف

پروستاتکتومی 
)RP( رادیکال

RP را به بیماران با بیماری با خطر متوسط   و امید به 

زندگی > 10 سال پیشنهاد کنید.
قوی

خارج  بیماری  کم  خطر  معرض  در  که  بیمارانی  به 
 nerve( اعصاب  حفظ  جراحی  عمل  هستند،  کپسولی 

sparing-( را پیشنهاد دهید.

قوی

تشریح غدد 
لنفاوی لگنی 

گسترده 
)ePLND(

اساس خطر  بر  با خطر متوسط    بیماری  را در   ePLND

معتبر(  )نوموگرام  لنفاوی  غدد  تهاجم  پیش بینی  شده 
انجام دهید.

قوی



81 فصل 5   راهنمای EAU در مورد سرطان پروستات       

سایر گزینه های درمانی
به مردان بدون عالمت با خطر 

متوسطی که قادر به دریافت هیچ 
گونه درمان لوکالیزه نیستند، 
مونوتراپی ADT را ارائه نکنید.

درمان ablative کل غده )مانند 
کرایوتراپی، HIFU، و غیره( 

یا درمان قطعی فوکال برای 
بیماری  های با خطر متوسط   را در 
تنها در قالب کارآزمایی بالینی یا 

مطالعه کوهورت آینده  نگر به خوبی 
طراحی شده ارائه دهید.

قوی

ضعیف

بیماری لوکالیزه پرخطر

)RP( را به بیماران منتخب مبتال رادیکال پروستاتکتومی RP

به PCa لوکالیزه پرخطر به عنوان 
بخشی از یک درمان بالقوه چند 

وجهی پیشنهاد دهید.

قوی

برش غدد لنفاوی لگنی گسترده
برای تصمیم گیری در مورد ادامه 
 frozen section ،یا رها کردن روش
از لنف نودها را در طول RP انجام 

ندهید.

در PCa پرخطر یک ePLND انجام 
دهید.

قوی

قوی

رادیوتراپی
در بیماران مبتال به بیماری 

 VMAT/IMRT لوکالیزه پرخطر، از
به همراه IGRT با تقویت براکی 

تراپی )HDR یا LDR( در ترکیب 
با ADT طوالنی مدت )2 تا 3 

سال( استفاده کنید.

در بیماران مبتال به بیماری 
لوکالیزه پرخطر، از/VMAT IMRT به 
عالوه IGRT با Gy 78-76 همراه با 
ADT طوالنی مدت )2 تا 3 سال( 

استفاده کنید.

قوی

ضعیف



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 82

گزینه های دیگر
مونو تراپی ADT را تنها به 

بیمارانی که نمی خواهند یا 
نمی  توانند هر نوع درمان لوکالیزه 

را دریافت کنند، به شرطی ارائه 
 PSA دهید که زمان دوبرابر شدن

 50 < PSA کمتر از 12 ماه، و
ng/mL یا تومور با تمایز ضعیف 

داشته باشند.

به بیماران مبتال به بیماری لوکالیزه 
پرخطر، درمان ablative کل غده یا 

درمان فوکال را ارائه نکنید.

قوی

قوی

بیماری پیشرفته لوکال

به بیماران منتخب مبتال به PCa پروستاتکتومی رادیکال
پیشرفته لوکال به  عنوان بخشی از درمان 

چندوجهی، RP پیشنهاد می  شود.

قوی

دایسکسیون غدد لنفاوی 
extended لگنی

قبل از RP در PCa پیشرفته لوکال، یک 
ePLND انجام دهید.

قوی

در بیماران مبتال به بیماری پیشرفته رادیوتراپی
لوکال، /VMAT IMRT به عالوه IGRT در 

ترکیب با ADT طوالنی مدت ارائه می شود.

قوی

در بیماران مبتال به بیماری لوکال 
 IGRT به همراه VMAT/IMRT پیشرفته، از
با تقویت براکی تراپی )HDR یا LDR( در 

ترکیب با ADT طوالنی مدت استفاده کنید.

قوی

ADT طوالنی مدت را برای حداقل 2 سال 

ارائه دهید.
قوی

برای بیماران M0 با cN1 یا ≥ 2 
فاکتورهای پرخطر

 40 ≤ PSA گلیسون ≥ 8 یا ،cT3-4( 
IMRT/ نانوگرم در میلی لیتر( هنگام ارائه
VMAT به همراه IGRT به پروستات به 

عالوه لگن همراه ADT طوالنی مدت 
2 سال آبیراترون را تجویز کنید

قوی
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گر
 دی

ای
ه ه

زین
درمان تمام غده )whole gland treatment( یا درمان فوکال را گ

به بیماران مبتال به بیماری با پیشرفت موضعی ارائه ندهید.
قوی

 < PSAکمتر از 12 ماه و یا PSA-DT تنها در صورت داشتن
50ng/mL، تومور با تمایز ضعیف یا عالئم دردسرساز مرتبط با 

بیماری، به بیمارانی که مایل یا قادر به دریافت هر نوع درمان 
لوکالیزه نیستند، مونوتراپی ADT را ارائه دهید.

قوی

به بیماران مبتال به بیماری cN1 یک درمان لوکالیزه )RP یا 
VAMT/ IMRT به اضافه IGRT( به همراه ADT طوالنی مدت 

ارائه دهید.

ضعیف

درمان ادجوانت پس از پروستاتکتومی رادیکال

قویADT ادجوانت را در بیماران pN0 تجویز نکنید.

پرتودرمانی تعدیل شده با شدت )IMRT( به همراه پرتودرمانی هدایت  شده 
با تصویر )IGRT( را تنها به بیماران پرخطری )pN0( که حداقل دو مورد 
از سه ویژگی پرخطر )گروه ISUP 4-5،pT3 ± حاشیه های مثبت( را دارند 

ارائه دهید.

قوی

 ،ePLND پس از یک pN1 سه گزینه درمانی را با بیماران مبتال به بیماری
بر اساس ویژگی  های درگیری گره  ها مورد بحث قرار دهید:

ADT .1 ادجوانت را پیشنهاد کنید؛
ADT .2 ادجوانت را با IMRT اضافی به اضافه IGRT پیشنهاد کنید.

observation )expectant management( .3 را به بیمار پس از eLND و 2 گره 
و 0.1ng/mL > PSA پیشنهاد کنید.

ضعیف

درمان  های غیر curative یا تسکین  دهنده خط اول

بیماری لوکالیزه

Watchful

 waiting

)WW(

WW را به بیماران بدون عالمتی که واجد شرایط درمان 

درمانی لوکالیزه نیستند و کسانی که امید به زندگی کوتاهی 
دارند پیشنهاد کنید.

قوی
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بیماری لوکالیزه-پیشرفته

 WW یک خط مشی تعویق درمان با استفاده از مونوتراپی
ADT برای بیماران بدون عالمت M0 با PSA-DT بیش 

از 12 ماه،PSA کمتر از50ng/mL و تومور کاماًل تمایز 
یافته، که مایل یا قادر به دریافت هر نوع درمان لوکالیزه 

نیستند، ارائه دهید.

ضعیف

RP پایدار پس از PSA

در صورتی که نتایج بر تصمیمات درمانی بعدی تأثیر بگذارد، اسکن 
توموگرافی انتشار پوزیتروِن )PET( آنتی ژن غشایی اختصاصی پروستات 

)PSMA( را به مردان با PSA پایدار> 0.2ng/mL ارائه دهید.

ضعیف

مردانی را که هیچ شواهدی از بیماری متاستاتیک ندارند با رادیوتراپِی 
نجات و درمان هورمونی اضافی درمان کنید.

ضعیف

▐ curative پیگیری پس از درمان با هدف

   PSA 0.1( هر افزایشng/mL>( .باید غیر قابل تشــخیص باشد RP، PSA پس از
بعد رادیکال پروستاتکتومی یک عود محسوب میشود.

یک PSA بیش از 0.1ng/mL پس از RP، سیگنالی از وجود بافت تومور پروستات   
باقی مانده است.

  0.4ng/ < PSA،بدست آمد RP غیر قابل تشخیص به دنبال PSA بعد از اینکه یک
mL و افزایش یابنده، بهترین پیشگوی متاستازِ آتی است.

پس از RT، افزایشPSA به بیش از 2ng/mL+nadir، متاستازهای آتی را به بهترین   
وجه پیش بینی می کند.

ندول های قابل لمس و افزایش PSA سرم اغلب نشانه های عود لوکالیزه هستند.  
 PSA بعدی نباید بر اساس آستانه  های salvage در صورت عود، تصمیم برای درمان

ذکر شده در باال باشد.
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درجه بندیEAU کم خطر جهتBCR )عود بیوکمیکال(:
  .4 > ISUP 1 سال و درجه پاتولوژیک < PSADT-:بدنبال رادیکال پروستاتکتومی
  .4 > ISUP بدنبال رادیوتراپی: فاصله تا شکست بیوشیمیایی > 18 ماه و بیوپسی درجه

درجه بندیEAU پر خطر جهتBCR )عود بیوکمیکال(:
بدنبال رادیکال پروستاتکتومی:PSA-DT< 1 سال یا ISUP پاتولوژیک درجه 4-5.  
   ISUP به دنبال رادیوتراپی:فاصله تا شکســت بیوشیمیایی < 18 ماه یا بیوپسی

درجه 4-5.

درجه بندی شدتتوصیه های برای پیگیری

و  بیماری  اخنصاصی  حال  شرح  با  حداقل  را  عالمت  بدون  بیماران 
اندازه گیری آنتی ژن اختصاصی پروستات )PSA( سرم پیگیری کنید. 
این ها باید در 3، 6 و 12 ماه پس از درمان، سپس هر 6 ماه تا 3 سال، 

و سپس ساالنه انجام شود.

قوی

در عود، فقط در صورتی تصویربرداری انجام دهید که نتیجه بر 
برنامه ریزی درمان تأثیر بگذارد.

قوی

راهنمایی برای بیماری متاستاتیک، درمان های خط دوم و تسکینی▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

بیماری متاستاتیک در شرایط خط اول

 )ADT( آندروژن  از  محرومیت  درمان  با  فوری  سیستمیک  درمان 
بیماری  جدی  بالقوه  عواقب  خطر  کاهش  و  عالئم  تسکین  برای  را 
انسداد  پاتولوژیک،  شکستگی  های  نخاع،  شدن  )فشرده  پیشرفته 

حالب( به بیماران دارای عالمتM1 پیشنهاد دهید.

قوی
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یا   )LHRH( کننده  لوتئینه  کننده  آزاد  هورمون  آنتاگونیست های 
ارکیکتومی را، به ویژه به بیمارانی که فشردگی قریب الوقوع نخاع یا 
انسداد خروجی مثانه دارندقبل شروع هورمون درمانی پیشنهاد دهید.

ضعیف

به بیماران M1 که تومورشان بدون عالمت هست، درمان سیستمیک 
فوری ارائه دهید.

ضعیف

در مورد ADT تاخیری با بیماران M1 آگاه و بدون عالمت بحث کنید 
بر  را کاهش می دهد، مشروط  درمان  به  مربوط  عوارض جانبی  زیرا 

اینکه بیمار به دقت تحت نظارت باشد.

ضعیف

قدیمی  نسل  آندروژن  گیرنده  آنتاگونیست  یک  مدت  کوتاه  تجویز 
)AR( را به بیماران M1 پیشنهاد دهید که آگونیست LHRH را شروع 

می کنند تا خطر پدیده "شعله ور شدن )flare-up(" کاهش یابد.

ضعیف

به بیماران مبتال به بیماری M1، آنتاگونیست های AR را به مونوتراپی 
پیشنهاد نکنید.

قوی

در مورد درمان ترکیبی شامل ADT به عالوه درمان سیستمیک با 
همه بیماران M1 بحث کنید.

قوی

به بیمارانی که اولین تظاهراتشان بیماری M1 است، اگر هیچ گونه 
منع مصرفی برای درمان ترکیبی ندارند و امید به زندگی کافی برای 
بهره مندی از درمان ترکیبی دارند و مایل به پذیرش افزایش خطر 

عوارض جانبی هستند، مونوتراپی ADT را پیشنهاد نکنید.

قوی

ADT همراه با شیمی درمانی )دوستاکسل( را به بیمارانی که اولین 

تظاهرشان بیماری M1 است و برای دوستاکسل مناسب هستند، 
پیشنهاد دهید.

قوی

به بیمارانی که اولین تظاهرشان بیماری M1 است و به اندازه کافی 
برای رژیم مناسب هستند،ADT را همراه با آبیراترون استات به 

همراه پردنیزون یا آپالوتامید یا انزالوتامید ارائه دهید.

قوی
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ADT همراه با RT پروستات )با استفاده از دوزهای حاصل از مطالعه 

)STAMPEDE را به بیمارانی که اولین تظاهرشان بیماری M1 است 
و حجم کم بیماری بر اساس معیارهای CHAARTED دارند، پیشنهاد 

دهید.

قوی

ADT را همراه با هیچ درمان لوکالیزه )/ RTجراحی( به بیماران 

مبتال به بیماری M1 با حجم باال )معیارهای مشخص شده( خارج از 
آزمایشات بالینی )به جز برای کنترل عالئم( پیشنهاد ندهید.

قوی

ADT همراه با جراحی را به بیماران M1، خارج از آزمایشات بالینی 

پیشنهاد نکنید.
قوی

درمان مبتنی بر متاستاز را برای بیماران M1، فقط در قالب 
کارآزمایی بالینی یا مطالعه کوهورت آینده نگر به خوبی طراحی 

شده، ارائه دهید.

قوی

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای تصویربرداری در عود بیوشیمیایی

عود آنتی ژن اختصاصی پروستات )PSA( بعد از پروستاتکتومی رادیکال

توموگرافی انتشار پوزیترون آنتی ژن غشای خاص پروستات/ 
0.2ng/< PSA را اگر سطح )PSMA PET/CT( توموگرافی کامپیوتری
mL باشد و اگر نتایج بر تصمیمات درمانی بعدی تأثیر بگذارد انجام 

دهید.

ضعیف

در صورتی که PSMA PET/CT در دسترس نیست و سطح PSA است، 
اگر نتایج بر تصمیمات درمانی بعدی تأثیر بگذارد، تصویربرداری 

فلوسیکلووین PET/CT یا کولین PET/CT را انجام دهید.

ضعیف

عود PSA بعد از پرتودرمانی

mpMRI پروستات را برای لوکالیزه کردن نواحی غیرطبیعی و هدایت 

بیوپسی در بیمارانی که برای درمان salvage لوکالیزه مناسب هستند 
انجام دهید. 

ضعیف

PSMA PET/CT )در صورت وجود( یا فلوسیکلووین PET/CT یا کولین 

PET/C را در بیمارانی که برای درمان نجات curative مناسب هستند، 
انجام دهید.

قوی
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cura�توصیه های برای درمان خط دوم پس از درمان با هد ف 
tive

درجه بندی شدت

curative عود بیوشیمیایی پس از درمان با هدف

عود بیوشیمیایی 
)BCR( پس از 
پروستاتکتومی 

)RP( رادیکال

ارائه نظارت، از جمله آنتی ژن اختصاصی 
پروستات )PSA( برای بیماران BCR با میزان 

 .EAU کم خطر

ضعیف

پیشنهاد رادیوتراپی salvage اولیه تعدیل  شده 
با شدت به  عالوه رادیوتراپی هدایت  شده با 
PSA.تصویر برای مردان با دو افزایش متوالی

قوی

 salvage منفی نباید رادیوتراپی PET/CT اسکن
SRT(( را در صورت داشتن اندیکاسیون به 

تأخیر بیندازد.

قوی

 PSA قبل از شروع درمان منتظر آستانه
نباشید. هنگامی که تصمیم برای SRT گرفته 
شد،SRT )حداقل 64Gy( باید در اسرع وقت 

انجام شود.

قوی

به مردان مبتال به عود بیوشیمیایی عالوه بر 
SRT، درمان هورمونی نیز ارائه دهید.

ضعیف

عود بیوشیمیایی 
RT پس از

نظارت، از جمله PSA را برای بیماران کم خطر 
EAU BCR ارائه دهید.

ضعیف

متمرکز  تراپی، سونوگرافی  براکی   ،Salvage RP

به  را  کرایوسرجیکال   ablation یا  باال،  شدت  با 
بیماران بسیار منتخب با بیوپسی با عود لوکالیزه 
یا  بالینی  کارآزمایی  قالب  در  تنها  شده  ثابت 
مطالعه کوهورت آینده نگر خوب طراحی شده 

در مراکز با تجربه، ارائه دهید.

قوی

RP Salvage فقط باید در مراکز مجرب انجام 

شود.
ضعیف

 Salvage درمان
سیستمیک

ADT را به بیماران M0 با PSA-DT باالی 12 

ماه پیشنهاد ندهید.
قوی
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castration درمان های طوالنی مدت بیماری مقاوم به

به بیماران مبتال به mCRPC و پیشرفت پس از شیمی درمانی 
دوستاکسل، گزینه های درمانی طوالنی تر، که شامل آبیراترون، 

کابازیتاکسل، انزالوتامید، رادیوم 223- و اوالپاریب است، در صورت 
تغییرات ترمیم نوترکیِب همولوگ )DNA )HRR پیشنهاد دهید.

قوی

تصمیمات درمانی بیشتر mCRPC را بر اساس PS، درمان های قبلی، 
عالئم، بیماری های همراه، مشخصات ژنومی، وسعت بیماری و 

ترجیح بیمار قرار دهید.

قوی

به بیمارانی که قبال با یک یا دو خط شیمی درمانی درمان شده اند، 
آبیراترون یا انزالوتامید را پیشنهاد دهید.

قوی

ضعیفاز تعیین توالی عوامل هدف گیرنده آندروژن خودداری کنید.

به بیمارانی که قباًل با آبیراترون یا انزالوتامید درمان شده اند، شیمی 
درمانی ارائه دهید.

قوی

به بیمارانی که قبال با دوستاکسل درمان شده اند، کابازیتاکسل را 
پیشنهاد دهید.

قوی

کابازیتاکسل را به بیمارانی که قباًل با دوستاکسل درمان شده اند و 
در عرض 12 ماه پس از درمان با آبیراترون یا انزالوتامید پیشرفت 

کرده اند، پیشنهاد دهید.

قوی

داروهای جدید

مهارکننده های پلی )ADP-ribose( پلیمراز )PARP( را به بیماران 
mCRPC از پیش درمان شده با جهش های مربوط به ژن ترمیم 

DNA ارائه کنید.

قوی

Lu-PSMA-617 را به بیماران با یک یا چند ضایعه متاستاتیک 
mCRPC از پیش تیمار شده که PSMA با بیان بسیار زیاد )بیش از 

میزان جذب در کبد( روی PSMA تشخیصی نشاندار شده با رادیو 
اسکن PET/CT دارند پیشنهاد دهید

قوی

castration مراقبت حمایتی از بیماری مقاوم به

برای جلوگیری از عوارض استخوانی، به بیماران مبتال به mCRPC و 
متاستازهای اسکلتی، عوامل محافظ استخوان ارائه دهید.

قوی
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هنگام تجویز دنوزوماب یا بیس فسفونات، کلسیم سرم را کنترل 
کنید و مکمل کلسیم و ویتامین D ارائه دهید.

قوی

متاستازهای استخوانی دردناک را با اقدامات تسکین دهنده مانند 
IMRT به عالوه IGRT و استفاده کافی از مسکن ها درمان کنید.

قوی

در بیماران مبتال به فشردگی طناب نخاعی، فوراً کورتیکواستروئیدها 
با دوز باال را شروع کرده و از نظر جراحی ستون فقرات و به دنبال 

آن رادیوتراپی، ارزیابی کنید. اگر جراحی مناسب نیست، پرتودرمانی 
را به تنهایی پیشنهاد دهید.

قوی

castration بیماری غیر متاستاتیک مقاوم به

 CRPC آپالوتامید، دارولوتامید یا انزالوتامید را به بیماران مبتال به
M0 و خطر باالی ایجاد متاستاز )PSA-DT کمتر از 10 ماه( پیشنهاد 

دهید تا زمان متاستاز و بقای کلی طوالنی شود.

قوی

پیگیری بعد از درمان با درمان  های طوالنی  مدت ▐

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای پیگیری در طول درمان هورمونی

استراتژی پیگیری باید بر اساس مرحله بیماری، عالئم قبلی، عوامل 
پیش آگهی و درمان انجام شده فردی باشد.

قوی

در بیماران مبتال به مرحله M0 بیماری، پیگیری را حداقل هر 6 
ماه یکبار برنامه ریزی کنید. به عنوان حداقل نیاز، شرح حال خاص 
بیماری، تعیین آنتی ژن اختصاصی پروستات )PSA( سرم و همچنین 

عملکرد کبد و کلیه را در کار تشخیصی لحاظ کنید.

قوی

قویدر بیماران M1 پیگیری را حداقل هر 3 تا 6 ماه برنامه ریزی کنید.

در بیمارانی که تحت درمان طوالنی مدت محرومیت از آندروژن 
)ADT( هستند، تراکم اولیه استخوان را برای ارزیابی خطر شکستگی 

اندازه گیری کنید.

قوی
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در طی پیگیری بیمارانی که ADT دریافت کرده اند، سطوح PSA و 
تستوسترون را بررسی کنید و بیماران را برای عالئم همراه با سندرم 

متابولیک به عنوان عارضه جانبی ADT پیگیری کنید.

قوی

حداقل بررسی های مورد نیاز، شامل سابقه بیماری خاص، 
هموگلوبین، کراتینین سرم، آلکالین فسفاتاز، پروفایل لیپیدی و 

اندازه گیری سطح HbA1c است.

قوی

با بیماران )به ویژه با وضعیت )M1b در مورد عالئم بالینی که نشان 
دهنده فشردگی نخاع هستند مشورت کنید.

قوی

هنگامی که پیشرفت بیماری مورد انتظار است، restaging مورد نیاز 
است و پیگیری بعدی تنظیم/شخصی سازی می شود.

قوی

در بیماران M1 تصویربرداری منظم )CT و اسکن استخوان( حتی 
بدون پیشرفت PSA انجام می شود.

ضعیف

در بیماران مشکوک به پیشرفت، سطح تستوسترون را ارزیابی کنید. 
 طبق تعریف،PCa مقاوم به castration به سطح تستوسترون کمتر از 

50ng/mL یا <1.7nM/L نیاز دارد.

قوی

کیفیت زندگی ▐

درمان PCa می تواند فرد را از نظر جسمی و روحی و همچنین روابط نزدیک و کار یا 
حرفه اش تحت تأثیر قرار دهد. این مسائل چند وجهی همگی بر درک او از "کیفیت 
زندگی )QoL( " تأثیر دارند. مراقبت از سرطان پروستات نباید به تنهایی به تمرکز 

بر روی ارگان خالصه شود.
در نظر گرفتن کیفیت زندگی متکی بر درک خواسته ها و ترجیحات بیمار است تا 
بتوان درمان بهینه را مورد بحث قرار داد. شواهد روشنی از نیازهای برآورده نشده و 
نیازهای حمایتی مداوم برای برخی از مردان پس از تشــخیص و درمان PCa وجود 

دارد.



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 92

توصیه هایی برای کیفیت زندگی در مردان تحت درمان های 
لوکال 

درجه بندی 
شدت

به بیماران واجد شرایط است که کیفیت زندگی کلی معادل تا 5 سال 
است درقیاس با پروستاتکتومی رادیکال یا پرتو درمانی خارجی توصیه 

برای نظارت فعال می شود 

قوی 

اثر منفی جراحی روی مسائل جنسی و ادراری و همچنین اثر منفی 
رادیوتراپی روی مسائل روده ای را با بیمار بحث کنید

قوی

اثر منفی رادیوتراپی به روش براکی تراپی روی مسائل تحریکی ادراری 
را با بیمار بحث کنیدکه ممکن است بین 1 تا 5 سال طول بکشد

ضعیف

توصیه هایی برای کیفیت زندگی در مردان تحت درمان های 
سیستمیک 

به مردان در درمان محرومیت از آندروژن )ADT( پیشنهاد دهید، 12 
هفته تحت نظارت )توسط آموزش دیده متخصصان ورزش( ورزش های 

هوازی ترکیبی و تمرین مقاومتی داشته باشند

قوی

به مردان با درمان ADT در مورد حفظ وزن و رژیم غذایی، ترک سیگار 
کاهش الکل به ≥ 2 واحد در روز و غربالگری دیابت و هیپرکلسترولمی 

ساالنه توصیه کنید تا سالمت خود را کنند
اطمینان حاصل کنید که کلسیم و ویتامین D سطوح توصیه شده را 

برآورده می کند.

قوی

به مردان با بیماری T1-T3 پیشنهاد دهیداز متخصص توانبخشی چند 
رشته ای به رهبری پرستار

بر اساس اهداف شخصی بیماران در مورد بی اختیاری، تمایالت جنسی، 
افسردگی و ترس از عود، حمایت اجتماعی و تغییر سبک زندگی مثبت 

پس از آن هر گونه درمان رادیکال کمک بگیرند

قوی

به مردانی که در بلندمدت ADT دوگانه را شروع می کنند، پیشنهاد 
دهید جذب سنجی اشعه ایکس )DEXA( اسکن برای ارزیابی تراکم 

مواد معدنی استخوان انجام دهند

قوی

درمان ضد تحلیل استخوانی را به مردان با درمان ADT طوالنی 
ارائه دهید در صورتی که BMD T-SCORE<-2.5 یا با خطر بالینی 

ADT شکستگی یا از دست دادن ساالنه استخوان بیش از 5% در
پیشنهاد دهید.

قوی
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 computed و )US( استفاده گسترده از تکنیک های تصویربرداری همچون اولتراسوند
)CT( tomography شناســایی )renal cell carcinoma )RCC هــای بدون عالمت را 
افزایش داده است. اوج بروز RCC بین 60 تا 70 سالگی با نسبت 3:2 درمردان نسب 
به زنان می باشــد. عوامل اتیولوژیک آن شامل سبک زندگی مثل سیگار کشیدن، 
چاقی و فشار خون است. داشتن سابقه فامیلی درجه 1 از RCC با افزایش چشمگیر 

خطر RCC همراه است.

▐Staging سیستم

طبقه بندی فعلی UICC 2017 TNM (Tumour Node Metastasis) برای staging این 
بیماری پیشنهاد می شود. )جدول 1(

T - تومور اولیه
TXتومور اولیه را نمی توان ارزیابی کرد
T0شواهدی از تومور اولیه وجود ندارد
T1تومور ≥ 7 سانتی متر یا کمتر در بزرگترین ابعاد، محدود به کلیه

T1aتومور ≥ 4 سانتی متر یا کمتر
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T1bتومور > 4 سانتی متر اما ≥ 7 سانتی متر
T2تومور > 7 سانتی متر در بزرگترین ابعاد، محدود به کلیه

T2a تومور > 7 سانتی متر اما ≥ 10 سانتی متر
T2bتومورهای > 10 سانتی متر، محدود به کلیه
T3 تومور به وریدهای اصلی یا بافت های پری نفریک گسترش می یابد، اما به

غده فوق کلیوی همان طرف نمی رسد و فراتر از Gerota Fascia نمی رود.
T3a تومور به داخل سیاهرگ کلیوی یا شاخه های سگمنتال آن گسترش

می یابد، یا به سیستم لگنی تهاجم می کند
 Gerota یا به چربی سینوس پریرنال و/یا کلیوی تهاجم می کند، اما فراتر از

fascia* نمی رود. 

T3b      تومور به شدت به داخل ورید اجوف در زیر دیافراگم گسترش می یابد
T3c تومور به شدت به داخل ورید اجوف باالی دیافراگم گسترش می یابد یا به

دیواره ورید اجوف تهاجم می کند. 
T4 می رود )از جمله گسترش و تهاجم مناطق Fascia Gerota تومور فراتر از

مجاور از جمله غده فوق کلیوی همان طرف( 

N - لنف نود منطقه ای
NXعقده های لنفاوی منطقه ای قابل بررسی نباشند
N0متاستاز عقده لنفاوی منطقه ای وجود نداشته باشد
N1 متاستاز در عقده )های( لنفاوی منطقه

M- متاستاز دوردست

M0متاستاز دور دست وجود ندارد
M1.متاستاز دور دست دارد

stage TNM گروه بندی
Stage I T1M0N0

 Stage II
T2

M0N0
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 Stage III
T3

M0N0

T1,T2,T3M0N1

 Stage IV
T4

M0Any N

Any TM1Any N

گروه پشتیبانی کمک )help desk( برای سواالت خاص در مورد طبقه بندی TNM در 
http://www.uicc.org/tnm موجود است.

.)AJCC(، 8th Edn. 2017 اقتباس شده بر اساس کمیته مشترک آمریکایی سرطان *

تشخیص بالینی▐

بسیاری از توده های کلیوی تا مراحل پیشرفته بیماری بدون عالمت باقی می مانند.
تریاد کالسیک درد فالنک، هماچوری قابل مشاهده، و توده شکمی قابل لمس نادر 
هســتند و با بافت شناسی مهاجم و بیماری پیشــرفته ارتباط دارند. سندروم های 
پارانئوبالســتیک در حدود 30% از بیماران با RCC عالمت دار دیده می شود. تعداد 
کمی از بیماران عالمت دار به علت بیماری متاستاتیک با عالئمی مانند درد استخوانی 

یا سرفه های ماندگار مراجعه می کنند.

تصویربرداری▐

 ،)unenhanced( به صورت تقویت نشده ،)CT( تصویربرداری توموگرافی کامپیوتری
و در مرحله نفروگرافیک پس از کنتراست داخل وریدی، می تواند تشخیص را تأیید 
کند و اطالعاتی در مورد عملکرد و مورفولوژی کلیه طرف مقابل ارائه دهد و گسترش 
تومور را ارزیابی کند از جمله گسترش خارج کلیوی، درگیری وریدی، و بزرگ شدن 
غدد لنفاوی )LNs( و درگیری آدرنال. ســونوگرافی و MRI مکمل سی تی هستند. 
سونوگرافی با کنتراست می تواند در موارد خاص )مانند نارسایی مزمن کلیه با منع 
مصرف نسبی مواد حاجب یددار یا مبتنی بر گادولینیوم، توده های کیستیک پیچیده، 
و تشخیص افتراقی اختالالت عروق محیطی مانند انفارکتوس و نکروز cortical( مفید 
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باشد MRI. جایگزین سی تی شکم است و در بیمارانی که به کنتراست داخل وریدی 
حساسیت دارند مفید اســت. همچنین می توان از آن برای work-up بیمارانی که 

احتمال درگیری وریدی دارند استفاده کرد.
Chest-CT دقیق ترین روش برای staging قفســه ســینه است و در بررسی اولیه 

بیماران مشکوک به RCC توصیه می شود.
در بیماران جوان  تری که نگران قرار گرفتن در معرض اشــعه سی تی اسکن های 
follow-up ممکن است به عنوان جایگزین برای تصویربرداری MRI ،مکرر هستند

پیشنهاد شود.

بیوپسی▐

بیوپسی های پرکوتانئوس کلیوی برای موارد زیر استفاده می شوند:
برای به دست آوردن بافت شناسی توده های کلیوی نامشخص از نظر رادیولوژیکی.  
انتخاب بیماران با توده های کلیوی کوچک برای نظارت فعال.  
برای به دست آوردن بافت شناســی قبل از )سودمند( یا همزمان با درمان های   

.ablative

انتخاب مناسب ترین استراتژی درمانی و جراحی در زمینه بیماری متاستاتیک.  
در بیماران با هر نشانه ای از اختالل عملکرد کلی ه باید همیشه برای بهینه سازی 
تصمیم درمانی، اسکن کلیه و ارزیابی عملکرد کلی کلیه با استفاده از تخمین میزان 
فیلتراسیون گلومرولی انجام شود. بیوپسی کلیه برای بیماران comorbid و ضعیف که 
می توانند صرفاً برای مدیریت محافظه کارانه )watchful waiting( بدون توجه به نتایج 

بیوپسی در نظر گرفته شوند، توصیه نمی شود.
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RCC درجه بندی شدتتوصیه ها برای تشخیص

برای تشخیص و مرحله بندی تومورهای کلیوی از توموگرافی 
کامپیوتری با کنتراست چند فازی )CT( شکم و قفسه سینه استفاده 

کنید.

قوی

CT قفسه سینه را در بیماران مبتال به بیماری cT1a به دلیل خطر 

کم متاستازهای ریه در این گروه حذف کنید.
ضعیف

از )MRI( برای ارزیابی بهتر درگیری وریدی، کاهش رادیاسیون یا 
اجتناب از ماده حاجب CT داخل وریدی استفاده کنید.

ضعیف

برای شناسایی دقیق تر توده های کوچک کلیوی، ترومبوز تومور 
و تمایز توده های نامشخص کلیوی، در صورتی که نتایج CT با 

کنتراست نامشخص باشد، از روش های غیریونیزه کننده، از جمله 
MRI و سونوگرافی با کنتراست استفاده کنید.

قوی

هنگامی که درمان سیستمیک یا cytoreductive nephrectomy در نظر 
گرفته می شود، CT/MRI مغز را در بیماران متاستاتیک پیشنهاد 

کنید.

ضعیف

 RCC در staging برای PET CT /به طور روتین از اسکن استخوان و
استفاده نکنید.

ضعیف

قبل از درمان ablative و درمان سیستمیک بدون پاتولوژی قبلی، 
بیوپسی تومور کلیه را انجام دهید.

قوی

در بیماران منتخبی که تحت نظارت فعال هستند، بیوپسی 
پرکوتانئوس انجام دهید.

ضعیف

قویهنگام انجام بیوپسی تومور کلیه از تکنیک coaxial استفاده کنید.

بیوپسی از توده های کیستیک کلیه انجام ندهید مگر اینکه یک جزء 
جامد قابل توجه در تصویربرداری قابل مشاهده باشد.

قوی

از تکنیک core biopsy به جای fine needle aspiration برای توصیف 
بافت شناسی تومورهای جامد کلیه استفاده کنید.

قوی
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RCC درجه بندی شدتتوصیه ها برای ارزیابی ژنتیکی در کیس

یک ارزیابی ژنتیکی در بیماران با شرایط زیر انجام شود:
از  یکی  و/یا  کانونی  چند  یا  دوطرفه  تومورهای  با  سال،   46  ≤ سن 
و/یا یک خویشاوند خونی   RCC به  یا دوم مبتال  اول  بستگان درجه 
نزدیک با یک واریانت بیماری زای شناخته شده و/یا ویژگی های بافت 

شناسی خاص که وجود یک شکل ارثی RCC را نشان می دهد. 

قوی

در صورت شک به RCC ارثی، بیماران را به یک متخصص ژنتیک 
سرطان یا به یک مرکز مراقبت های بالینی جامع ارجاع دهید.

قوی

تشخیص بافت شناسی▐

تومورهای کلیوی متنوع هســتند و حدود 15% آنها خوش خیم هســتند. همه 
ضایعات کلیه باید از نظر رفتار های بدخیمی معاینه شوند.

طبقه بندی هیستوپاتولوژیک▐

طبقه بندی جدید WHO/ISUP جایگزین سیستم گرید هسته ای فورمن شده است.
سه نوع رایج RCC با تفاوت های ژنتیکی و بافتی عبارتند از:

1 .)ccRCC( Clear-cell RCC )%70-85( 
2 .)%10-15( )pRCC( پاپیالری RCC

3 . )%4-5( )chRCC( کروموفوب RCC

انواع مختلف RCC دوره های بالینی و پاســخ های متفاوتی به درمان دارند. ســایر 
گونه های RCC نادرتر در document کامل Guideline RCC آورده شده است.

عوامل پیش آگهی▐

در تمام انواع RCC، پیش آگهی با stage و grade هیســتوپاتولوژی بدتر می شــود. 
فاکتورهــای بافــت شناســی شــامل grade تومــور، subtype RCC، ویژگی های 
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ســارکوماتوئید، تهاجم لنفاوی عروقی، نکروز تومور، و تهاجم به چربی اطراف کلیه 
و سیســتم جمع کننده می شــود.عوامل بالینی عبارتند از وضعیت عملکرد، عالئم 
موضعی، کاشکسی، کم خونی، تعداد پالکت، نسبت نوتروفیل به لنفوسیت، پروتئین 
واکنش گر C و آلبومین )جدول 6.3 و 6.4 را در guideline ها یRCC 2022 ببینید(.

درجه بندی شدتتوصیه ها

 TNM )Toumor. Node.Metastasis( از سیستم طبقه بندی فعلی
استفاده کنید.

قوی

از سیستم grading WHO/ISUP استفاده کنید و نوع RCC را 
طبقه بندی کنید.

قوی

از مدل های پیش آگهی در بیماری های موضعی و متاستاتیک 
استفاده کنید.

قوی

به طور روتین از نشانگرهای مولکولی برای ارزیابی پیش آگهی 
استفاده نکنید.

قوی

مدیریت بیماری▐

درمان RCC موضعی

RCC های موضعی به بهترین شــکل با نفرکتومی جزئی )PN( به جای نفرکتومی 

رادیکال )RN( صرف نظر از روش جراحی، مدیریت می شــوند. نفرکتومی جزئی در 
برخی از بیماران مبتال به RCC موضعی به علل زیر نامناسب است:

رشد تومور به صورت موضعی و پیشرفته.  
محل نامطلوب تومور.  
وخامت قابل توجه سالمتی.  

اگر تصویربرداری قبل از عمل و یافته های حین عمل طبیعی باشد، آدرنالکتومی 
روتین اندیکاسیون ندارد.
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 extended lymph node شود زیرا مزایای بقای staging لنفادنکتومی باید محدود به
)dissection )LND در بیماران مبتال به بیماری موضعی نامشخص است. دربیمارانی 
که ترومبوز تومور دارند و هیچ گســترش متاســتاتیکی ندارند،پیش آگهی بعد از 

نفرکتومی و ترومبکتومی کامل بهتر می شود.

جراحی حفظ نفرون در مقایسه با نفرکتومی رادیکال▐

 )QoL( ،RCCRCC براســاس نتایج فعلی در دسترس انکولوژیک و کیفیت زندگی
موضعی بدون در نظر گرفتن رویکرد جراحی به بهترین وجه توسط جراحی حفظ 
نفرون )nephron-sparing( به جای RN مدیریت می شود. قبل از نفرکتومی معمول، 

آمبولیزاسیون تومور هیچ فایده ای ندارد. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای دستیابی به درمان در RCC موضعی، عمل جراحی پیشنهاد 
می شود.

قوی

به بیماران مبتال به تومورهای T1، نفرکتومی جزئی )PN( پیشنهاد 
می شود.

قوی

در صورت امکان تکنیکال، PN برای بیماران مبتال به تومورهای T2 و 
کلیه منفرد یا بیماری مزمن کلیه نیز پیشنهاد می شود.

ضعیف

اگر شواهد بالینی دال بر تهاجم به غده فوق کلیوی وجود ندارد، 
آدرنالکتومی همان طرف را انجام ندهید.

قوی

 extended lymph node ،برای بیماران مبتال به بیماری محدود به ارگان
dissection پیشنهاد نشود.

ضعیف

برای بیمارانی که برای جراحی مناسب نیستند و با هماچوری شدید 
یا درد پهلو مراجعه می کنند، آمبولیزاسیون پیشنهاد می شود.

ضعیف
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LEخالصه شواهد
1b.الپاراسکوپی عوارض کمتری نسبت به نفرکتومی باز دارد RN

2a الپاروسکوپی و RN معادل T1-T2a نتایج انکولوژیک کوتاه مدت برای تومورهای
باز است.

2b نفرکتومی جزئی را می توان با روش باز، الپاراسکوپی خالص یا به کمک ربات، بر
اساس تخصص و مهارت جراح انجام داد.

2b با کمک ربات و الپاراسکوپی با طول مدت کمتر بستری در بیمارستان و از PN

دست دادن خون کمتر در مقایسه با PN باز همراه است.
3 RN نفرکتومی جزئی با درصد باالتری از حاشیه های جراحی مثبت در مقایسه با

همراه است.
2a در عوارض جراحی و پزشکی retroperitoneal وtransperitoneal الپاروسکوپی PN

بعد از عمل، حاشیه مثبت جراحی و عملکرد کلیه تفاوتی ندارند.
ظرفیت بیمارستان برای PN ممکن است بر عوارض جراحی، زمان ایسکمی گرم 3

و حاشیه های جراحی تاثیر بگذارد.
بعد از PN انجام نفرکتومی رادیکال برای حاشیه های جراحی مثبت می تواند در 3

بسیاری از موارد منجر به درمان بیش از حد شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به بیماران مبتال به تومورهای T2 و توده های موضعی غیرقابل 
درمان با نفرکتومی جزئی )PN( نفرکتومی رادیکال الپاروسکوپی 

)RN( پیشنهاد دهید.

قوی

RN کم تهاجمی را در بیماران مبتال به تومورهای T1 که انجام PN با 

هر رویکردی، از جمله باز، برا آن ها امکان پذیر است، انجام ندهید.
قوی

اگر جراحی کم تهاجمی ممکن است نتایج انکولوژیک، عملکردی و 
حین عمل را به خطر بیندازد، این روش را انجام ندهید.

قوی

Follow up را در بیمارانی که حاشیه جراحی مثبت دارند به ویژه در 

بیماران stage Pt3a تشدید کنید.
ضعیف
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جایگزین های جراحی▐

اکثــر تجزیه و تحلیل های مبتنی بر جمعیت، مرگ و میر خاص ســرطان را در 
بیماران تحت درمان با جراحی در مقایسه با مدیریت غیرجراحی کمتر نشان می دهد.

▐Surveillance

بیماران مسن و همراه با توده های کلیوی کوچک اتفاقی ممکن است مرگ و میر 
ناشی از رقابت قابل توجه بیش از مرگ و میر اختصاصی RCC داشته باشند. بنابراین، 
در بیماران منتخب، نظارت اولیه بر توده های کوچک کلیوی )نظارت فعال ]AS[( و 
در صورت نیاز، درمان برای بهبود مناسب است. مفهوم Active Surveiilance با مفهوم 
watchful waiting متفاوت است. watchful waiting برای بیمارانی در نظر گرفته شده 

است که بیماری های همراه آنها مانع هر گونه درمان فعال بعدی می شود و نیازی به 
تصویربرداری follow-up ندارند، مگر اینکه از نظر بالینی نشان داده شده باشد

▐radiofrequency ablation و Cryoablation

تکنیــک cryoablation یا )radiofrequency ablation )RFA با مرگ و میر کمتر در 
مقایسه با PN همراه است البته به قیمت میزان عود بیشتر.

درجه بندی شدتتوصیه ها

مراقبت فعال )AS( ویا )thermal ablation )TA برای بیماران ضعیف و 
comorbid با توده های کوچک کلیوی پیشنهاد می شود.

ضعیف

بیوپسی پرکوتانئوس از توده کلیوی قبل از TA و نه همراه آن باید 
صورت بگیرد.

قوی

هنگامی که TA یا AS ارائه می شود، با بیماران در مورد مضرات/ 
مزایای آن با توجه به پیامدها و عوارض انکولوژیک بحث کنید.

قوی

به طور روتین برای تومورهای بیش از 3 سانتی متر TA و برای 
تومورهای بیش از 4 سانتی متر کرایوآبلیشن پیشنهاد نکنید.

ضعیف



103       RENAL اELL اARیاNOMA در مورد EAU فصل 6   راهنمای

درمان RCC پیشرفته موضعی▐

)cN+( مدیریت عقده های لنفاوی بالینی مثبت

 LND همیشه موجه است اما میزان )cN+(، LND های مثبت بالینی LN در حضور
هنوز بحث برانگیز است.

داده های ســطح پایین نشــان می دهد که ترومبوز تومور در شرایط بیماری غیر 
متاستاتیک باید برداشته شود.

به نظر نمی رسد روش های ادجوانت مانند آمبولیزاسیون تومور یا فیلتر ورید اجوف 
تحتانی هیچ مزیتی در درمان ترومبوز تومور ایجاد کند. در بیمارانی که برای جراحی 
مناســب نیستند، یا مبتال به بیماری هستند که قابل resect نیست، آمبولیزاسیون 
می تواند عالئمی، از جمله هماچوری قابل مشاهده یا درد پهلو را کنترل کند. هیچ 
داده ای وجود ندارد که از استفاده از عوامل هدفمند کمکی پس از جراحی حمایت 
کند. اولین کارآزمایی کمکی مهارکننده های check point های ایمنی )ICI( گزارش 
کــرد که روند survival عاری از بیماری پس از درمان یک ســاله با پمبرولیزوماب 
)pembrolizumab( در مقابل دارونما )با کیفیت زندگی یا امتیاز عالئم مشابه برای هر 

دو گروه(هردو بهبود یافته است.
بر اساس این داده ها، یک توصیه ضعیف برای استفاده از پمبرولیزوماب ادجوانت در 

بیماران پرخطر ccRCC ارائه شده است.

درمان RCC پیشرفته/متاستاتیک▐

مدیریت RCC با ترومبوز تومور وریدی

درجه بندی شدتتوصیه ها

در حین نفرکتومی عقده های لنفاوی بزرگ شده را برای 
staging،پیش آگهی و فالوآپ خارج کنید.

ضعیف
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در بیماری غیرمتاستاتیک، تومور کلیوی و ترومبوز را در صورت 
درگیری وریدی خارج کنید.

قوی

multidisci- )درصورت وجود متاستاز در یک تیم چند رشته ای 
plinary( امکان جراحی را مورد بحث قرار دهید.

ضعیف

LEخالصه شواهد

1b پس از نفرکتومی OS درمان ادجوانت با مهارکننده تیروزین کیناز باعث بهبود
نمی شود.

1b را DFS ادجوانت sunitinib ،منفرد، در بیماران پرخطر منتخب RCT در یک
بهبود بخشید اما OS را نه.

1b OS یا DFS ادجوانت axitinib یا sorafenib. pazopanib. everolimus. girentuximab

را پس از نفرکتومی بهبود نمی بخشد.

1b پرخطر RCC پمبرولیزوماب ادجوانت پس از نفرکتومی در بیماران مبتال به
PFS را بهبود می بخشد.

1b در بیماران انتخاب شده با خطر متوسط/باال یا پرخطر یا بیماران ،RCT در یک
M1 بدون شواهد بیماری، پمبرولیزوماب ادجوانت DFS را بهبود بخشید.

1b های کمکی برای ارزیابی مزایای ایمونوتراپی ادجوانت پس از نفرکتومی RCT

در بیماران پرخطر ادامه دارد.

مدیریت RCC با نئوادجوانت یا درمان کمکی▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

ادجوانت تراپی با sorafenib،pazopanib،everolimus،girentuximab و
axatinib را ارائه نکنید.

قوی

Sunitinib ادجوانت را به دنبال ccRCC پرخطر خارج شده/رزکت شده 

ارائه نکنید.
ضعیف
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پمبرولیزوماب کمکی را به بیماران مبتال به ccRCC همانطور که در 
کارآزمایی تعریف شده است پس از جراحی با هدف درمانی با خطر 

عود، ارائه دهید.*

ضعیف

*pT2 G4 or pT3 any G; pT4 any G; pN+ Any G.

RCC پیشرفته/متاستاتیک - درمان موضعی▐

نفرکتومی ytoreductiveا

نفرکتومی تومور تنها در صورتی عالج بخش است که تمام مخازن تومور برداشته 
شوند. این شامل بیماران مبتال به تومور اولیه در محل و بیماری قابل برداشتن تک 
یا الیگومتاستاتیک است. برای اکثر بیماران مبتال به بیماری متاستاتیک، نفرکتومی 
سیتورداکتیو )CN( تســکین دهنده است و درمان های سیســتمیک در کنار آن 

ضروری است.

LEخالصه شواهد

2b
CN به تعویق افتاده با sunitinib قبل از جراحی در بیماران cc-mRCC با ریسک 

متوسط، درآنالیز نقطه پایانی ثانویه به عنوان یک مزیت برای survival بیمار نشان 
داده شده و بیماران با مقاومت ذاتی در برابر درمان سیستمیک را مشخص می کند.

1a
Sunitinib به تنهایی در مقایسه با CN فوری و به دنبال آن Sunitinib در بیماران 

مبتال به MSKCC با خطر متوسط و ضعیف که نیاز به درمان سیستمیک با 
VEGFR-TKI دارند، ارجح نیست.

3
نفرکتومی سیتورداکتیو در بیمارانی که قابلیت برداشتن همزمان یک متاستاز 

یا الیگومتاستاز ها برای شان وجود دارد می تواند survival را بهبود بخشد و 
سیستمیک تراپی را به تعویق بیندازد.

1a 4 ریسک فاکتور( از ≤( IMDC یا MSKCC بیماران با ریسک پایین در معیار
تراپی موضعی سودی نمی برند.

2b
در تجزیه و تحلیل زیرگروه های مورد مطالعه، بیمارانی که تومور اولیه درمحل 
آن ها با درمان ترکیبی بر پایه ی IO انجام شده PFS و OS بهتری در مقایسه با 

درمان با سانیتینیب دارند.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

در بیماران با ریسک پایین MSKCC نفرکتومی سیتورداکتیو انجام 
ندهید.

قوی

در بیماران با خطر متوسطی که تومورهای اولیه همزمان بدون 
عالمت دارند و نیاز به درمان سیستمیک دارند، CN فوری انجام 

ندهید.

ضعیف

درمان سیستمیک بدون CN را در بیماران با خطر متوسطی که 
تومور اولیه همزمان بدون عالمت دارند و نیاز به درمان سیستمیک 

دارند، شروع کنید.

ضعیف

در مورد انجام CN به صورت تاخیری با بیمارانی که از درمان 
سیستمیک سود بالینی می برند صحبت کنید.

ضعیف

در بیمارانی که وضعیت عملکردی خوبی دارند و نیازی به درمان 
سیستمیک ندارند، CN فوری انجام دهید.

ضعیف

برای بیماران مبتال به الیگومتاستاز، هنگامی که درمان موضعی کامل 
متاستازها برایشان میسر است، CN انجام دهید.

ضعیف

MSKCC = Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

درمان موضعی متاستازها در RCC متاستاتیک▐

یک بررسی سیستماتیک از درمان موضعی متاستازهای RCC در هر اندامی انجام شد. 

LEخالصه شواهد

همه مطالعاتی که در یک بررسی سیستماتیک پانل گنجانده شده بودند، 3
مطالعات مقایسه ای گذشته نگر و غیرتصادفی بودند که منجر به خطر باالی 

سوگیری مرتبط با غیرتصادفی سازی، فرسایش و گزارش انتخابی شد.

مطالعات مقایسه ای گذشته نگر به طور مداوم به مزایای متاستازکتومی کامل 3
در بیماران mRCC از نظر OS، CSS و تاخیر در درمان سیستمیک اشاره 

می کنند.
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یک مطالعه آینده نگر و گذشته نگر تک بازویی تأیید می کند که 3
الیگومتاستازها را می توان تا 16 ماه قبل از نیاز به درمان سیستمیک به دلیل 

پیشرفت، مشاهده کرد.

رادیوتراپی متاستازهای استخوان و مغز ناشی از RCC می تواند باعث تسکین 3
قابل توجه عالئم موضعی )مانند درد( شود.

1b درمان با مهارکننده های تیروزین کیناز پس از متاستازکتومی در بیمارانی که
هیچ شواهدی از بیماری نداشتند، در مقایسه با دارونما یا مشاهده، RFS را 

بهبود بخشید.

و ناهمگونی داده ها تنها به توصیه های محتاطانه اجازه می دهد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای کنترل عالئم موضعی، به بیماران مبتال به بیماری 
متاستاتیک و فاکتورهای مساعد بیماری که برداشتن کامل آنها 
امکان پذیر است، درمان ablative، از جمله متاستازکتومی، ارائه 

شود.

ضعیف

رادیوتراپی استریوتاکتیک برای متاستازهای بالینی مرتبط با 
استخوان یا مغز برای کنترل موضعی و تسکین عالئم ارائه شود.

ضعیف

پس از متاستازکتومی وقتی شواهدی از بیماری وجود ندارد، 
درمان با مهارکننده تیروزین کیناز را به بیماران mRCC پیشنهاد 

نکنید.

قوی

قبل از متاستازکتومی یک اسکن آگزیال تاییدی از وضعیت 
بیماری انجام دهید تا بیماری متاستاتیک پیشرونده سریع را که 

نیاز به درمان سیستمیک دارد، رد کنید.

ضعیف

قبل از شروع درمان سیستمیک برای الیگومتاستازهایی که قابل 
برداشتن نیستند، با بیمار خود لزوم یک دوره تحت نظر بودن را 

تا تایید پیشرفت در میان بگذارید.

ضعیف

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویبه بیماران mRCC شیمی درمانی را پیشنهاد نکنید.
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درمان سیستمیک برای RCC پیشرفته/متاستاتیک▐

شیمی درمانی

درمان های هدفمند

در حال حاضر، چندین داروی هدفمند برای درمان cc-mRCC تایید شده اند.

LEخالصه شواهد

1b ایمنی checkpoint تک عاملی با درمان ترکیبی مبتنی بر VEGF درمان با هدف
جایگزین شده است.

1b.نسبت به سونیتینیب پایین تر نیست mRCC پازوپانیب درخط اول درمان

2b
کابوزاتینیب نسبت به sunitinib در بیماران ccRCC با ریسک متوسط و کم که 

تا به حال درمانی برای آن انجام نداده اند موجب پاسخ درمانی و PFS بهتر 
میشود ولی در بقای کلی نه.

3
Tivozanib مورد تایید EMA قرار گرفته است، اما شواهد نشان می دهد که 

هنوز نسبت به انتخاب های موجود در خط اول درمان پایین تر در نظر گرفته 
می شوند.

3
درمان های هدفمند VEGF تک عاملی ترجیحاً پس از ترکیب های مبتنی بر 

PD-L1 در خط اول درمان توصیه می شوند. از چالش مجدد با درمان هایی که 
قباًل استفاده شده است باید اجتناب شود.

1b استفاده از کابوزانتینیب یا نیولوماب تک عاملی پس از یک یا چند خط درمان
با VEGF نسبت به اورولیموس برتری دارد.

1b در مقایسه با دارونما طوالنی VEGF-targeted را پس از درمان PFS اورولیموس
می کند. که دیگر به طور گسترده قبل از درمان خط سوم توصیه نمی شود.

2a

در بیماری مقاوم به VEGF، لنواتینیب در ترکیب با اورولیموس،PFS را نسبت 
به اورولیموس به تنهایی بهبود داد. نقش آن پس از ICI نامشخص است. 
فقدان داده های قوی در مورد این ترکیب وجود دارد که توصیه آن را به 

چالش می کشد.
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درجه بندی شدت توصیه ها

قوی برای بیماران cc-mRCC که به گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی 
check- مقاوم هستند و تا به حال از مهار کننده های )VEGFR(

point های ایمنی استفاده نکرده اند،بعد از یک یا دو خط درمانی 

نیولوماب یا کابوزانتینیب را پیشنهاد کنید.

ضعیف قراردادن ترتیبی عاملی که به عنوان درمان خط دوم استفاده 
نمی شود )مثل نیولوماب و کابوزانتینیب( برای درمان خط سوم 

توصیه می شود.

ضعیف مهارکننده های VEGF-تیروزین کیناز را به عنوان درمان خط دوم 
به بیماران مقاوم به نیولوماب + ایپیلیموماب / آکسیتینیب + 

پمبرولیزوماب / کابوزانتینیب+نیولوماب / لنواتینیب + پمبرولیزوماب 
پیشنهاد دهید.

قوی پس از درمان هدفمند VEGF در cc-mRCC، کابوزانتینیب را پیشنهاد 
دهید.

قوی درمان سیستمیک را درترتیب درمان mRCC قرار دهید.

ضعیف برای cc-mRCC پیشرفته با ویژگی های سارکوماتوئید، درمان ترکیبی 
مهارکننده checkpoint ایمنی را ارائه دهید.

IMDC = International Metastatic RCC Database Consortium.

ایمونوتراپی▐

تک درمانی با اینترفرون-α و یا اینترفرون-α همراه با بواسیزوماب، توسط ترکیبات 
 cc-mRCC با درمان های هدفمند به عنوان درمان اســتاندارد ICI ویــا ترکیب ICI

پیشرفته جایگزین شده است.
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LEخالصه شواهد

بیمارانی که تا به حال درمان نشده اند

2b.برای انتخاب بیمار استفاده نمی شود PD-L1در حال حاضر، بیان ژن

1b
ترکیب nivolumab و ipilimumab در بیماران cc-mRCC که درمان نکرده بودند 
و IMDC آنها خطر متوسط و ضعیف را نشان می داد، OS و ORR بهتری را در 

مقایسه با sunitinib نشان داد.

1b

در بیماران cc-mRCC که تا به حال درمان نشده اند استفاده از ترکیب 
پمبرولیزوماب+آکسیتینیب/لنواتینیب+پمبرولیزوماب/نیولوماب+کابوزانتینیب 

در تمام گروه های ریسک خطر IMDC،PFS، بقای کلی و ORR بهتری را نشان 
می دهد.

4

استفاده از ترکیب های دارویی زیر باید در مراکزی با تجربه درمان ترکیبی 
ایمنی و مراقبت های حمایتی مناسب در چارچوب یک تیم چند رشته ای 

انجام شود. )نیولوماب + ایپیلیموماب، پمبرولیزوماب + آکسیتینیب، نیولوماب 
+کابوزانتینیب و لنواتینیب+ پمبرولیزوماب(

2b
در بیماران cc-mRCC که تا به حال درمان نشده اند و ریسک IMDC متوسط یا 
خفیف دارند استفاده از ترکیب نیولوماب + ایپیلیمو ماب منجر به بقای بهتر در 

مقایسه با سانیتینیب می شود.

سازماندهی درمان سیستمیک

1b هدفمند نیولوماب VEGF در پیشرفت بیماری بعد از یک یا دو خط درمانی
منجر به بقای کلی بهتری نسبت به اورولیموس می شود.

4

اگر عوارض جانبی مرتبط با ایمنی منجر به قطع مصرف اکسیتینیب + 
پمبرولیزوماب، کابوزانتینیب+ نیولوماب یا لنواتینیب +پمبرولیزوماب شود، 

می توان اکسیتینیب، کابوزانتینیب یا لنواتینیب را ادامه داد. چالش مجدد با 
ایمونوتراپی نیاز به حمایت متخصص دارد.

4

بیمارانی که چهار دوز کامل ipilimumab را به دلیل مسمومیت دریافت 
نمی کنند، باید در جایی که ایمن و امکان پذیر است از nivolumab تک عاملی 

استفاده کنند. 
چالش مجدد با درمان ترکیبی نیاز به حمایت متخصص دارد.
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1b
Treatment past progression can be justified but

requires close scrutiny and the support of an expert

.multidisciplinary team

1b

استفاده از Nivolumab + ipilimumab با 15% سمیت درجه 5-3 و 1.5% مرگ 
و میر مرتبط با درمان همراه بوده است. درمان های ترکیبی IO مبتنی بر 

مهارکننده تیروزین کینازهم با سمیت درجه 5-3 در محدوده 72-61% و %1 
از مرگ های مرتبط با درمان همراه بوده است.

رتبه بندی قدرتتوصیه ها

بیمارانی که تا به حال درمان نشده اند

در بیمارانی که تا به حال با مهارکننده checkpoint ایمنی درمان 
نشده اند، پس از یک یا دو خط درمان، داروی نیولوماب یا 

کابوزانتینیب را برای گیرنده فاکتور رشد اندوتلیال عروقی مقاوم 
)VEGFR( - ارائه دهید.

قوی

به بیمارانی که تا به حال درمان نکرده اند و مبتال به cc-mRCC با 
 nivolumab و ipilimumab ،هستند IMDC خطر متوسط و ضعیف

را پیشنهاد دهید.

قوی

نیولوماب + ایپیلیموماب، پمبرولیزوماب +آکسیتینیب، لنواتینیب 
+ پمبرولیزوماب و نیولوماب و کابوزانتینیب را در مراکزی که 

تجربه درمان ترکیبی ایمنی و مراقبت های حمایتی مناسب در 
چارچوب یک تیم چند رشته ای را دارند، تجویز کنید.

ضعیف

سونیتینیب یا پازوپانیب را به بیمارانی که سابقه درمان ندارند با 
cc mRCC مطلوب، متوسط و کم خطر IMDC که نمی توانند مهار 

checkpoint ایمنی را دریافت کنند یا تحمل کنند، پیشنهاد دهید.

قوی
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برای بیمارانی که تابه حال درمان نکرده اند و cc-mRCC با 
ریسک متوسط و ضعیف IMDC دارند درضمن نمی توانند مهار 
checkpoint ایمنی را دریافت کنند یا تحمل کنند،کابوزانتینیب 

تجویز کنید.

قوی*

بیمارانی که چهار دوز کامل ipilimumab را به دلیل مسمومیت 
دریافت نمی کنند، باید در جایی که ایمن و امکان پذیر است، از 

nivolumab تک عاملی استفاده کنند.

ضعیف

سازماندهی درمان سیستمیک

به بیمارانی که پس از درمان با ترکیبی از آکسیتینیب 
+ پمبرولیزوماب، کابوزانتینیب +نیولوماب یا لنواتینیب + 

پمبرولیزوماب تجربه عوارض جانبی ایمنی محدود کننده درمان 
را تجربه می کنند، اکسیتینیب، کابوزانتینیب یا لنواتینیب را به 

عنوان درمان بعدی، پیشنهاد دهید.

ضعیف

ادامه درمان پس از پیشرفت بیماری قابل توجیه است ولی 
نیازمند نظارت بسیار دقیق و حمایت یک تیم چندرشته ای است

ضعیف

بیمارانی را که مهارکننده های checkpoint ایمنی را به دلیل 
مسمومیت متوقف کرده اند، بدون راهنمایی متخصص و حمایت 

یک تیم چند رشته ای دوباره به چالش نکشید.

قوی

* از آنجایی که این داده ها بر اساس یک کارآزمایی تصادفی فاز II است، کابوزانتینیب )ضعیف( 
حداقل به اندازه سانیتینیب در این جمعیت خوب به نظر می رسد. این همان توصیه را در شرایط 

استثنایی توجیه می کرد.
IMDC = International Metastatic RCC Database Consortium.
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cc-mRCC برای درمان خط اول EAU شکل 1: توصیه های به روز شده دستورالعمل

IMDC = International Metastatic RCC Database Consortium
.III 1[= بر اساس یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده فازb[
.II 2[= بر اساس یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده فازa[

شکل 2: توصیه های راهنمای EAU برای خط درمان بعدی

IO = ایمونوتراپی؛ =TKIمهارکننده های تیروزین کیناز.
VEGF= فاکتور رشد اندوتلیال عروقی.

.III 1[= بر اساس یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده فازb[
.III 2[= تجزیه و تحلیل زیر گروهی یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده فازb[

]4[ = نظر کارشناسی.

درمان تومورهای کلیوی با ویژگی های سارکوماتوئید▐

در آنالیز زیرمجموعه ای از یک کارآزمایی شامل بیماران مبتال به ccRCC و تمایز 
ســارکوماتوئید، درمان ترکیبی مهارکننده checkpoint ایمنی از سونیتینیب از نظر 

PFS و OS برتر بود.



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 114

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای cc-mRCC پیشرفته با ویژگی های سارکوماتوئید، درمان 
ترکیبی مهارکننده checkpointایمنی را ارائه دهید.

ضعیف

▐cc-mRCC درمان غیر

در تومور غیــر cc-mRCC، هم مهارکننده های mTOR و هم درمان های هدفمند 
VEGF عملکرد محدودی دارند. روند غیر قابل توجهی برای بهبود نتایج انکولوژیک 

سانیتینیب نسبت به اورولیموس وجود دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

سونیتینیب را به بیمارانی با سایر زیرگروه های غیر RCC به جز از 
RCC پاپیالری پیشنهاد دهید.

ضعیف

LEخالصه شواهد
2a پیشرفته بدون آزمایش pRCC در بیماران مبتال به Cabozantinib

مولکولی اضافی، PFS را نسبت به sunitinib بهبود بخشید.
2a نسبت MET پیشرفته مبتنی بر pRCC در بیماران مبتال به Savolitinib

به sunitinib، PFS را بهبود بخشید. 

2a منجر به pRCC پمبرولیزوماب در یک مطالعه تک بازویی در زیر گروه
OS میانه طوالنی مدت شد. 
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درمان mRCC پاپیالری▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

 )pRCC( پاپیالری پیشرفته RCC کابوزانتینیب را به بیماران مبتال به
بدون آزمایش مولکولی پیشنهاد دهید.

ضعیف

 MET پیشرفته مبتنی بر pRCC ساوولیتینیب را به بیماران مبتال به
پیشنهاد دهید.

ضعیف

پمبرولیزوماب را به بیماران مبتال به pRCC پیشرفته بدون آزمایش 
مولکولی پیشنهاد دهید.

ضعیف

درمان تومورهای نادر▐

کارسینوم مدوالری کلیه

کارســینوم مدوالری کلیــه )RMC( یکی از تهاجمی ترین RCC ها اســت و اکثر 
بیماران )~67%( با بیماری متاستاتیک مراجعه می کنند. با توجه به ماهیت نفوذی 
و مرکــز مــدوالری RMC، RN بر PN حتی در مراحل اولیــه بیماری ترجیح داده 
می شود. کارسینوم مدوالری کلیه نسبت به تک درمانی با رژیم های آنتی آنژیوژنیک 
هدفمند از جمله TKIs و مهارکننده های mTOR مقاوم است. درمان های سیستمیک 
اصلی برای RMC، رژیم های ترکیبی سیتوتوکسیک هستند که در 29% از بیماران 
پاسخ های جزئی یا کامل ایجاد می کنند. بیماران باید در کارآزمایی های بالینی ثبت 

نام شوند، به ویژه پس از شکست در شیمی درمانی سیتوتوکسیک خط اول.

▐Von-Hippel-Lindau مرتبط با بیماری RCC - تومورهای ارثی

در بیماران مبتال به بیماری Von-Hippel-Lindau اغلب RCC و تومورهایی در نقاط 
دیگر بدن ایجاد می شود و معموالً در طول زندگی خود تحت چندین عمل جراحی 
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قــرار می گیرند. در بیمارانی که نیاز به جراحی فوری ندارند، یک مهارکننده فاکتور 
 FDA نتایج کارایی مطلوبی را نشان داده و توسط )HIF-2α( 2 القا کننده هیپوکسیα

تایید شده است.

RCC راجعه ▐

بیماری عود کننده موضعی در کلیه ای که تحت درمان است، می تواند پس از PN یا 
درمان ablative رخ دهد. پس از رویکردهای درمانی RN یا حفظ نفرون ها، عود ممکن 
است در رنال فوسا یا به صورت ناحیه ای، به عنوان مثال، ترومبی های تومور وریدی 
یا متاســتازهای LN خلف صفاقی رخ دهد. پس از RN، عود موضعی ایزوله در رنال 
فوسا واقعی نادر است. بیماران می توانند از رزکت کامل عود موضعی سود ببرند. در 
کیس هایی که به علت پیشرفت رشد تومور و درد، برداشتن کامل به صورت جراحی 
برایشــان ممکن نیست،درمان های حمایتی همچون رادیاسیون و همچنین درمان 

سیستمیک را می توان برایشان درنظر گرفت.

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان موضعی بیماری عودکننده موضعی را در صورت امکان 
تکنیکال و پس از متعادل کردن ویژگی های پیش آگهی نامطلوب، 

بیماری های همراه و امید به زندگی ارائه دهید.

ضعیف

▐RCC نظارت پس از عمل جراحی برای

هدف از نظارت، تشــخیص عود موضعی یا بیماری متاستاتیک در حالی است که 
بیمار هنوز از طریق جراحی قابل درمان است.

نظارت پس از درمان RCC به اورولوژیست اجازه می دهد تا اموارد زیر را رزیابی کند:
عوارض بعد از عمل.  
عملکرد کلیه.  
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عود موضعی.  
عود در کلیه طرف مقابل.  
ایجاد متاستاز.  

بسته به در دسترس بودن درمان های مؤثر جدید، ممکن است برنامه های پیگیری 
فشــرده تری مورد نیاز باشد، به ویژه که نرخ عود موضعی باالتر پس از کرایوتراپی و 
RFA وجود دارد. در حال حاضر هیچ اســتانداردی مبتنی بر شواهد برای پیگیری 

بیماران مبتال به RCC یا برای مــدت زمان بهینه پیگیری وجود ندارد. نمونه ای از 
الگوریتم نظارتی که بیماران را پس از درمان برای RCC نظارت می کند که نه تنها 
پروفایل ریســک بیمار، بلکه اثربخشی درمان را نیز تشخیص می دهد، در جدول 2 
ارائه شــده است. برای بیماران مبتال به بیماری متاستاتیک، پیگیری فردی توصیه 

می شود.

جدول 2: برنامه نظارتی پیشنهادی پس از درمان برای RCC، با در نظر گرفتن پروفایل ریسک 
)]4 :LE[ بیمار و اثربخشی درمان )نظر متخصص

پروفایل ریسکپیگیری های انکولوژیک بعد از روز جراحی
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جدول 2: برنامه نظارتی پیشنهادی پس از درمان برای RCC، با در نظر گرفتن پروفایل ریسک 
)]4 :LE[ بیمار و اثربخشی درمان )نظر متخصص

پروفایل ریسکپیگیری های انکولوژیک بعد از روز جراحی
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T
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T
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خطر باالی عود

*Leibovich Score 0-2 / 3-5 / ≤ 6; for non-ccRCC: pT1NX-0, grade
1-2 / pT1b, grade 3-4 / vs. high risk: pT2-4, grade 1-4, or pT any,
N1, grade 1-4.
CT = computed tomography of chest and abdomen,
alternatively use magnetic resonance imaging for the
abdomen; US = ultrasound of abdomen, kidneys and renal bed.

LEخالصه شواهد

پیگیری عملکردی پس از درمان برای RCC برای جلوگیری از زوال کلیوی و 4
قلبی عروقی مفید است.

پیگیری انکولوژیک می تواند عود موضعی یا بیماری متاستاتیک را تشخیص 4
دهد در حالی که بیمار ممکن است هنوز از طریق جراحی قابل درمان باشد.

پس از NSS، خطر عود برای تومورهای بزرگتر )بیش از 7 سانتی متر( یا زمانی 3
که حاشیه جراحی مثبت وجود دارد، افزایش می یابد.
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بیمارانی که تحت پی گیری قرار می گیرند، نسبت به بیمارانی که تحت 3
مراقبت نیستند، OS بهتری دارند.

مدل های پیش آگهی، طبقه بندی خطر عود RCC را بر اساس TNM و 3
ویژگی های بافت شناسی ارائه می کنند.

در مدل های با ریسک رقابتی، خطر مرگ غیر مرتبط با RCC از عود RCC یا 3
مرگ مرتبط در بیماران کم خطر بیشتر است.

تخمین امید به زندگی امکان پذیر است و ممکن است به مشاوره بیماران در 4
مورد مدت زمان پیگیری کمک کند.

خالصه ای از شواهد و توصیه ها برای نظارت پس از RN یا PN یا ▐

RCC در ablative درمان های

درجه بندی شدتتوصیه ها

پیگیری بعد از درمان RCC موضعی را بر اساس خطر عود قرار 
دهید.

قوی

پیگیری عملکردی را )ارزیابی عملکرد کلیوی و پیشگیری از حوادث 
قلبی عروقی( هم در بیماران نفرکتومی رادیکال و هم بیمارانی که 

جراحی حفظ نفرون شده اند )NSS( انجام دهید.

ضعیف

پیگیری در بیماران پس از NSS برای تومورهای > 7 سانتی متر یا 
در بیماران با حاشیه جراحی مثبت با شدت بیشتر انجام دهید.

ضعیف

زمانی که خطر مرگ به دالیل دیگر دو برابر خطر عود RCC است، 
پیگیری را محدود کنید.

ضعیف
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ریسک طبقه بندی عود را براساس مدل های زیرگروه های خاص 
معتبر مانند امتیاز لیبوویچ برای ccRCC یا سیستم مرحله بندی 

یکپارچه دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس برای غیر ccRCC ارزیابی 
کنید.

ضعیف

SSIGN = (Mayo Clinic) stage, size, grade, and necrosis score.



راهنمای EAU در مورد سرطان بیضه

فصل 7

همه گیر شناسی، علت شناسی و آسیب شناسی▐

ســرطان بیضه )TC( از لحاظ آماری نســبتا نادر است، و حدودا 1/5 - 1% از همه 
سرطان ها در مردان را تشکیل می دهد. در زمان تشخیص، 2-1 % دوطرفه و بافت 

شناسی غالب آن تومور سلول جنسیGCT( 1( است.
بیشــتر GCTهای بدخیم بیضه ی بعد از بلوغ یا GCT نوع II، از نئوپالزی درجای 
سلول جنسیGCNIS( 2( منشاء می گیرند. GCTها از لحاظ بالینی و بافت شناسی 
به ســمینوما و غیرسمینوما تقسیم شده اند. سرطان غیر سمینوما، شامل عناصری 
از کارســینومای امبریونال، کیسه زرده، کوریوکارســینوما، و تراتوما است. بیشتر 
تومورهــای غیر مرتبط به تومورهای GCNIS در ســن بلوغ ظاهر می شــوند، بجز 
تومورهای اسپرماتوسیتی )GCT نوع III( که در سنین باالتر تشخیص داده می شود. 
TGCT3 های نوع II، بار جهشی پایین تری دارند و تغییرات سوماتیک اندکی ایجاد 

over- ،تهاجمی GCNIS مرتبط بــه TGCT در بیشــتر موارد i12p می کنند، ولی
representشده است.

اوج بــروز GCT هــای غیر ســمینومایی و مختلط دهه ســوم زندگــی و برای 
GCT های ســمینومایی، دهه چهارم زندگی است. عوامل خطر اپیدمیولوژیک برای 

1. germ cell tumour
2. Germ Cell Neoplasia "in situ" (GCNIS).
3. Testicular Germ cell tumors
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گســترش سرطان بیضه عبارتند از: ســندروم دیس ژنزی بیضه1، که در برگیرنده 
کریپتورکیدیسم، هایپوسپادیاز،کاهش تولید اسپرم تشخیص داده شده به علت ضعف 
باروری ویا ناباروری، ســابقه خانوادگی تومورهای بیضه در افراد درجه یک، و وجود 

.GCNIS تومور در بیضه طرف دیگر، یا

طبقه بندی بافت شناسی▐

طبقه بندی آســیب شناسی توصیه شده مربوط به سازمان بهداشت جهانی )بروز 
رسانی 2016( است. 

سیستم های مرحله بندی و طبقه بندی▐

سیستم های مرحله بندی

طبقه بندی تومور، گره لنف، متاســتاز 2016 اتحادیه بین المللی مقابله با سرطان 
)UICC(2، برای ارزیابی آناتومیک وسعت بیماری، توصیه شده است )جدول 1(.

)adapted from UICC, 2016, 8th edn( برای سرطان بیضه TNM جدول 1: طبقه بندی

T - تومور اولیه

pTX تومور اولیه قابل ارزیابی نیست. )1(

pT0 عدم مشاهده تومور اولیه )به عنوان مثال: اسکار هیستولوژیک در بافت(

pTIS نئوپالزی ژرم سل اینتراتوبوالر )کارسینوما درجا(

pT1 تومور محدود به بیضه و اپیدیدیوم بدون تهاجم عروقی/ لنفاوی؛ تومور ممکن است 
به تونیکا آلبوژینه حمله کند ولی به تونیکا واژینالیس حمله نکند. *

1. testicular dysgenesis syndrome
2. International Union Against Cancer (UICC)
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)adapted from UICC, 2016, 8th edn( برای سرطان بیضه TNM جدول 1: طبقه بندی

pT2 تومور محدود به بیضه ها و اپیدیدیم )2( با تهاجم عروقی/ لنفاوی، یا گسترش تومور 
از طریق تونیکا آلبوژینه با درگیری تونیکا واژینالیس. **

pT3 تومور به طناب اسپرماتیک حمله می کند با یا بدون تهاجم عروقی / لنفاوی.

pT4 تومور به کیسه بیضه حمله می کند با یا بدون تهاجم لنفی / عروقی.

N - گره های لنفی منطقه ای - کلینیکال

NX گره های لنفاوی منطقه ای قابل ارزیابی نیستند.

N0 متاستاز گره لنفی منطقه ای وجود ندارد.

N1 متاستاز به یک توده گره لنفی در بزرگترین بعد به قطر cm 2 یا کمتر یا گره های 
لنفی چندگانه، که در بزرگترین بعد بیش از cm 2 نیست.

N2 متاستاز به یک توده گره لنفی در بزرگترین ابعاد بین 5-2 سانتی متر؛ یا بیش از 5 
گره مثبت، کمتر از 5 سانتی متر، یا شواهدی از گسترش خارج از گره تومور.

N3 متاستاز به یک توده گره لنفی بیشتر از 5 سانتی متر در بزرگترین ابعاد.

Pn - گره های لنفاوی منطقه ای - پاتولوژیک

pNX  گره های لنفی منطقه ای قابل ارزیابی نیستند.

pN0  متاستاز گره لنفی منطقه ای وجود ندارد.

pN1  وجود متاستاز به یک توده cm 2 یا کمتر در بزرگترین بعد و تعداد 5 یا کمتر 
گره های مثبت، که در بزرگترین بعد بیشتر از cm 2 نیستند.

pN2  متاستاز به یک توده گره لنفی بین 5-2 سانتی متر در بزرگترین بعد؛ یا بیش از 5 
گره مثبت، که در بزرگترین بعد بیشتر از cm 5 نیستند؛ یا شواهدی از گسترش خارج از 

گره تومور.

pN3  متاستاز به یک توده گره لنفاوی بیش از cm 5 در بزرگترین بعد.

M - متاستاز دیستال
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)adapted from UICC, 2016, 8th edn( برای سرطان بیضه TNM جدول 1: طبقه بندی

MX  متاستاز دور، قابل ارزیابی نیست.

M0 عدم وجود متاستاز دور 

M1 وجود متاستاز دور **

M1a  بدون متاستاز گره های لنفی منطقه ای یا ریه

M1b  وجود متاستاز دور غیر از گره های لنفی منطقه ای و ریه 

S - آزمایش خون تومور مارکر ها )قبل از شیمی درمانی(

SX آزمایش سرم مارکر ها در دسترس نیست یا انجام نشده است

S0 سطح سرم مارکر در محدوده نرمال است

LDH (U/l)hCG (mIU/mL)AFP (ng/mL)

S1x N and 1.5 >5,000 >and < 1,000

S2x N or 1.5-105,000-50,000or 1,000-10,000

S3x N 10 <or > 50,000or > 10,000

.LDH اشاره دارد به باالترین حد نرمال برای سنجش N
LDH= الکتات دهیدروژناز؛ HCG= گونادوتروپین جفتی انسان؛ AFP= آلفافیتوپروتئین.

*ویرایش هشتم AJCC سمینومای T1 را به دو گروه T1a و T1b براساس اندازه که بزرگتر از 
cm 3 نباشد یا بزرگتر از cm 3 در بزرگترین ابعاد باشد، تقسیم کرده است.

** ویرایش هشتم AJCC حمله به بافت نرم هیالر را به عنوان pT2 در نظر می گیرد، در حالیکه 
درگیری ناپیوسته طناب اسپرماتیک، به عنوان pM1 در نظر گرفته شده است.

بجــز pTis و pT4، که رادیکال ارکیدکتومــی، معموال برای اهداف طبقه بندی نیاز 
نیست، وســعت تومور اولیه بعد از رادیکال ارکیدکتومی طبقه بندی می شود؛ نگاه 
کنید به pT. در موقعیت های دیگر، TX در صورتی استفاده می شود که خارج کردن 

کامل بیضه انجام نشده است. 
در حال حاضر نامگذاری "کارسینوما در جا1" با GCNIS جایگزین شده است.

1. carcinoma in situ
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گروه همکاری بین المللی سرطان ســلول های جنسی )IGCCCG(، یک سیستم 
مرحله بندی بر اساس فاکتور های پیش آگهی تعریف کرده است که شامل تومور ژرم 
سل سمینومایی با پیش آگهی "خوب" و "متوسط" و تومور ژرم سل غیر سمینومایی 

با پیش آگهی "خوب"،"متوسط" و "ضعیف" است. )جدول 2(

IGCCCG برای سرطان بیضه متاستاتیک▐

سیســتم مرحله بندی مبتنی بر فاکتورهای پیش آگهی، به طور گسترده برای آن 
دســته از سرطان بیضه که بر اساس شناسایی فاکتورهای تهاجمی مستقل بالینی، 

سرطان بیضه متاستاتیک هستند، استفاده می شود.

)IGCCCG( جدول 2: سیستم مرحله بندی بر اساس پیش آگهی برای سرطان ژرم سل متاستاتیک

گروه پیش آگهی خوب

غیر سمینوما
5 سال زنده ماندن بدون پیشرفت 1 %90

5 سال زنده ماندن %96

تمام معیارهای زیر:
بیضه ها / خلف صفاقی اولیه

متاستاز احشایی غیر ریوی  
  AFP < 1,000 ng/mL

  hCG < 5,000 IU/L (1,000 ng/mL)

  LDH < 1.5 x ULN

سمینوما 
5 سال زنده ماندن بدون پیشرفت %89

5 سال زنده ماندن %95

تمام معیارهای زیر:
هر مکان اولیه  
متاستاز احشایی غیر ریوی  
AFP نرمال  

  HCG هر مقدار
  LDH هر مقدار

گروه پیش آگهی متوسط 

1. progression-free survival (PFS)
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)IGCCCG( جدول 2: سیستم مرحله بندی بر اساس پیش آگهی برای سرطان ژرم سل متاستاتیک

غیر سمینوما
5 سال زنده ماندن بدون پیشرفت %78

5 سال زنده ماندن %89

تمام معیارهای زیر:
بیضه ها / خلف صفاقی اولیه  
متاستاز احشایی غیر ریوی  
AFP 1,000 - 10,000 ng/mL یا  

hCG 5,000 - 50,000 IU/L یا  

   LDH 1.5 - 10 x ULN

سمینوما 
5 سال زنده ماندن بدون پیشرفت %79

5 سال زنده ماندن %88

تمام معیارهای زیر:
هر محل اولیه  
متاستاز احشایی غیر ریوی  
AFP نرمال  

  HCG هر مقدار
  LDH هر مقدار

گروه پیش آگهی ضعیف

غیر سمینوما
5 سال زنده ماندن بدون پیشرفت %54

5 سال زنده ماندن %67

تمام معیارهای زیر:
مدیاستینال اولیه  
متاستاز ریوی  
AFP > 10,000 ng/mL یا  

)hCG > 50,000 IU/L (10,000 ng/mL یا  
  LDH > 10 x ULN

هیچ بیماری به عنوان "پیش آگهی سمینوما 
ضعیف" طبقه بندی نمی شود.*

*تومور مارکر های سرم قبل از شیمی درمانی باید فورا قبل از شیمی درمانی ارزیابی شده باشند 
)همان روز(.

PFS = progression-free survival; AFP = alpha-fetoprotein; hCG = human chori-
onic gonadotrophin; LDH = lactate dehydrogenase.
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ارزیابی تشخیصی▐

تشخیص سرطان بیضه )TC( بر اساس موارد زیر است:
1. معاینه فیزیکی

سرطان بیضه معموال به صورت توده ای در کیسه بیضه و یک طرفه ظاهر می شود 
که توسط بیمار، یا به صورت اتفاقی از طریق یافته های سونوگرافی )US( شناسایی 
می شــود. حدود 1% از بیماران با بزرگی پســتان و 11% با درد پشت و پهلو، وجود 
 TC تومور سلول های زایا یا طناب/ غدد جنسی1 را ظاهر می کنند. زمانی که شک به

وجود دارد، معاینه فیزیکی باید شامل معاینه شکمی و فوق ترقوه ای نیز شود. 
2. تصویر برداری

الف. سونوگرافی

سونوگرافی بیضه با فرکانس باال )> 10MHz((، حتی با وجود شواهد بالینی ضایعه 
بیضه ای، باید برای تایید تومور بیضه استفاده شود. در نبود توده بیضه ای قابل لمس، 
سونوگرافی بیضه همچنین برای همه مردان با توده های خلف صفاقی و احشایی و / 

یا بدون hCG و AFP افزایش یافته ی سرم، توصیه می شود.
ب. توموگرافی کامپیوتری )سی تی(

توموگرافی کامپیوتری ارتقا یافته با مواد حاجبCECT( 2( ابزاری بســیار حساس 
برای ارزیابی قفســه سینه، شــکم و لگن، جهت مرحله بندی سرطان بیضه است. 
CECT در همه بیماران برای مرحله بندی قبل از ارکیدکتومی توصیه می شود، ولی 

ممکن است تا زمان تایید بدخیمی توسط هیستو پاتولوژی به تعویق انداخته شود. 
تصویربرداری مغزی توســط CECT در بیماران با NSGCT، متاستازهای متعدد ریه 
 < hCG values دارای پیش آگهی ضعیف )برای بیماران با IGCCCG و گروه خطــر

5.000UI/L(، یا در صورتیکه عالیم بالینی ظاهر شده باشند، توصیه می شود.
ج. تصویر برداری تشدید مغناطیسی )ام. آر. آی(

1. germ cell or sex cord/gonadal tumour
2. Contrast enhanced computerised tomography (CECT)
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MRI، دقتی شبیه CECT در شناسایی بزرگ شدن گره خلف صفاقی دارد. در عین 

حال، تا زمانیکه استفاده از توموگرافی کامپیوتری، به علت حساسیت به ماده حاجب 
یونی، منع نشده باشد، اندیکاسیونی برای استفاده روتین از MRI برای مرحله بندی 
ســرطان بیضه وجود ندارد. MRI در شناسایی متاستاز مغزی نقش اولیه دارد، زیرا 

بسیار حساس تر از CECT است.
د. توموگرافی انتشار پوزیترون فلورودئوکسی گلوکوز 1

شواهدی برای حمایت از )FDG-PET( برای استفاده از مرحله بندی اولیه و پیگیری 
معمول TC وجود ندارد. 

هـ. اسکن استخوان

شواهدی برای حمایت از استفاده اسکن استخوان برای مرحله بندی TC وجودندارد.

3. تومورمارکر های سرم

تومورمارکرهــای ســرم )AFP. β-hCG . LDH( باید قبل و بعد از ارکیدکتومی و 
تا زمان رســیدن به سطح طبیعی اندازه گیری شوند. سطوح نرمال مارکرهای سرم 
وجود ســرطان بیضه را منتفــی نمی کند، در حالیکه باال ماندن و افزایش ســطح 
تومورمارکرهای اندازه گیری شــده به دنبال ارکیدتومی نشان دهنده احتمال وجود 
بیماری های متاستازی اســت. تومورمارکرها باید برای پیگیری ها به صورت روتین 

استفاده شوند. 

4. اکسپلور کشاله ران و درمان اولیه

ارکیدکتومی شــامل قطع طناب اسپرماتیک در رینگ داخلی کشاله ران، درمان   
استاندارد در بیماران با سرطان بیضه، است. 

جراحی حفظ بیضه )TSS( ممکن است در مواردی با تومورهای همزمان دوطرفه2،   
تومورهای مقابل متاکرونوس3، یا در بیماران با بیضه منفرد جهت تالش برای حفظ 
1. Fluorodeoxyglucose-positron emission tomography (FDG-PET)
2. synchronous bilateral tumours
3. Metachronous contralateral tumours
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باروری و عملکرد هورمونی، پیشنهاد شود. *
جراحی حفظ بیضه تنها زمانی باید پیشنهاد شود که همراه با بررسی نمونه فروزن   

باشد. 
پروتز بیضه باید برای تمام بیمارانی که ارکیدکتومی یکطرفه یا دوطرفه دریافت   

کرده اند پیشنهاد شود.
در مورد نمونه برداری روتین از بیضه مقابل برای تشخیص GCNIS باید با بیمار   

بحث شود و در بیماران پرخطر )حجم بیضه < ml12، سابقه کریپتورکیدیسم، و 
سن < 40 سال( توصیه می شود.

*داده هــای محدودی در مورد مطمئن بودن TSS از لحاظ انکولوژیک وجود دارد. 

میزان عود لوکال )تا 8% زمانیکه در نمونه آزمایش TC باشــد( نیاز به نظارت دقیق 
بیضه ها دارد، ممکن اســت در صورتیکه GCNIS وجود دارد از رادیوتراپی ادجوانت 

استفاده شود، همچنین احتمال ناباروری و نیاز به هورمون های مکمل وجود دارد. 

5. بررسی پاتولوژیک بیضه ها

متعاقب ارکیدکتومی، بررسی پاتولوژیک بیضه ها باید شامل تعدادی از بررسی ها 
باشد:

ویژگی های ماکروســکوپیک: طــرف، اندازه بیضــه، حداکثر انــدازه تومور، و . 1
ویژگی های ماکروسکوپیک اپیدیدیم ها، طناب اسپرماتیک، و تونیکا واژینالیس؛

نمونه گیری: یک بخش cm2 1 برای هر cm2 از حداکثر قطر تومور، شــامل بافت . 2
اصلی ماکروســکوپیک نرمال )اگر وجود داشته باشد(، آلبوژینه و اپیدیدیم، با 

انتخاب مناطق مشکوک؛
حداقل یک بخش پروگزیمال و یک بخش دیستال نسبت به طناب اسپرماتیک . 3

به عالوه هر منطقه مشکوک؛
ویژگی های میکروسکوپیک و تشخیصی: نوع بافت شناختی )تشخیص ترکیبات . 4

.WHO 2016 منفرد و برآورد مقدار آن به صورت درصد( بر طبق
وجود یا عدم وجود تهاجم وریدی اطراف تومور و/یا تهاجم لنفاوی؛  
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وجود یا عدم وجود تهاجم به آلبوژینه، تونیکا واژینالیس، rete testis، اپیدیدیم یا   
طناب اسپرماتیک؛

وجود یا عدم وجود GCNIS در پارانشیم غیر توموری.  
در موردتهاجم به rete testis، باید توجه شــود تا بین درگیری پاژتوئید و تهاجم   

استرومایی تمایز ایجاد شود.
طبقه بندی pT طبق TNM 2016؛.  
مطالعات ایمونوهیســتوکمیکال: در سمینوما و تومور ژرم سل مختلط، AFP و . 6

.hCG

6. غربالگری

شواهد سطح باالیی در حمایت از برنامه های غربالگری وجود ندارد. به هنگام وجود 
عوامل خطر بالینی و ســابقه خانوادگی سرطان بیضه، اعضای خانواده بیمار باید در 
مورد اهمیت معاینه توسط خود فرد )physical self-examination( آگاهی داده شوند.

7. تاثیر بر باروری و مسائل مربوط به باروری

ناهنجاری های اسپرم و اختالل عملکرد سلول های غیرجنسی تولیدکننده هورمون 
تستوســترون اغلب در بیماران با TC، قبل از ارکیدکتومی دیده می شود. بنابراین، 
درمان TC، شامل ارکیدکتومی، ممکن است بر عملکرد تولیدمثل تاثیر منفی داشته 

باشد. از این رو، ذخیره اسپرم باید به همه بیماران پیشنهاد شود. 

درجه بندی شدتتوصیه ها برای تشخیص و مرحله بندی سرطان بیضه

بحث در مورد ذخیره اسپرم برای همه مردان، قبل از شروع 
.)TC( درمان برای سرطان بیضه

قوی

TC قویانجام سونوگرافی دوطرفه بیضه در همه بیماران مشکوک به

انجام معاینات فیزیکی شامل گره های لنفی فوق ترقوه ای، گردنی، 
زیربغل، و کشاله ران و معاینه پستان و بیضه ها.

قوی
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اندازه گیری تومورمارکر های سرم هم قبل و هم بعد از ارکیدکتومی 
با در نظر گرفتن کینتیک نیمه عمر 

قوی

تایید  برای  بیضه ها  پاتولوژیک  آزمایشات  و  ارکیدکتومی  انجام 
وضعیت  یک  در   .)pT category( لوکال  وسعت  تعیین  و  تشخیص 
تهدید زندگی به علت متاستازهای گسترده، شروع شیمی درمانی 

قبل از ارکیدکتومی.

قوی

 )CECT( انجام اسکن توموگرافی رایانه ای ارتقا یافته با ماده حاجب
صورت  در   .TC تشخیص  با  بیماران  در  لگن(  و  شکم،  )سینه، 
 MRI انجام  دیگری،  کننده  محدود  عامل  هر  یا  ید  به  حساسیت 

از شکم و لگن. 

قوی

دسترس  در  که  صورتی  در  مغزی   CECT )یا  مغزی   MRI انجام 
باالی  میزان  یا  ریوی  متعدد  متاستازهای  با  بیماران  در  نباشد( 
ضعیف  پیش آگهی  خطر  گروه  در  که  افرادی  یا   ،β-hCG مقادیر 

IGCCCG قرار دارند.

قوی

عدم استفاده از توموگرافی انتشار پوزیترون، توموگرافی کامپیوتری 
یا اسکن استخوان برای مرحله بندی.

قوی

تشویق بیماران با TC جهت انجام معاینه توسط خود فرد و اطالع 
رسانی به بستگان درجه یک بیمار در مورد نیاز به معاینه توسط 

خود فرد. 

ضعیف

در  فروزن  نمونه  آزمایش  با  بیضه  حفظ  جراحی  مورد  در  بحث 
برای  باالی داشتن تومور خوش خیم بیضه که  با احتمال  بیماران 

انوکالسیون مناسب هستند.

قوی

بحث در مورد نمونه برداری از بیضه طرف مقابل برای بیماران با 
GCNIS و پرخطر برای TC

ضعیف
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پیش آگهی▐

جدول 3: عوامل خطر پاتولوژیک برای بیماری های متاستاتیک مخفی در مرحله اول سرطان بیضه

غیر سمینوماسمینومانوع بافت شناختی

اندازه تومورعوامل خطر پاتولوژیک
rate testis حمله به

تهاجم لنفی/عروقی در بافت اطراف 
تومور

مدیریت درمان▐

1. تومورهای ژرم سل مرحله اول

نئوپالزیای در جای ســلول جنسی1، وقتی تشــخیص داده شد، می تواند توسط 
رادیوتراپی ناحیه ای )Gy in fractions of 2 Gy 20-18( یا ارکیدکتومی درمان شود. 

I درجه بندی شدتتوصیه ها برای درمان سمینومای مرحله

آگاهی کامل بیمار در مورد تمام گزینه های مدیریت در دسترس، 
شامل سورویالنس یا شیمی درمانی ادجوانت بعد از ارکیدکتومی، به 
همین ترتیب میزان عود بیماری برای هر کدام از درمان های خاص 

و اثرات حاد و طوالنی مدت 

قوی

پیشنهاد سورویالنس به عنوان یک گزینه مدیریتی در صورتی که 
تسهیالت در دسترس باشد و بیمار با آن موافق باشد.

قوی

پیشنهاد یک دوره در منطقه زیر منحنی2 7 در صورتی که شیمی 
درمانی کاربوپالتین در نظر گرفته شده است.

قوی

عدم استفاده از درمان ادجوانت در بیمارانی که میزان خیلی پایینی 
از خطر عود بیماری را دارند )بدون عوامل خطر(

قوی

قویعدم انجام رادیوتراپی ادجوانت به صورت روتین

1. GCNIS
2. area under curve (AUS)
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رادیوتراپی ادجوانت باید تنها برای بیماران به دقت انتخاب شده ای 
ارائه شود که مناسب برای سورویالنس نیستند و دارای منع مصرف 

شیمی درمانی هستند. 

قوی

توصیه هایی برای درمان تومور ژرم سل غیر سمینوما 
I در مرحله )NSGCT(

درجه بندی شدت

آگاه کردن بیماران با NSGCT مرحله I در مورد تمام گزینه های 
مدیریت بیماری بعد از ارکیدکتومی )سورویالنس، شیمی درمانی 

ادجوانت، و RPLND( شامل میزان عود مخصوص هر کدام از 
درمان ها و نیز اثرات جانبی حاد و طوالنی مدت آنها.

قوی

پیشنهاد سورویالنس یا درمان سازگار با خطر، مبنی بر تهاجم لنفی 
 .I مرحله NSGCT عروقی در بیماران با

قوی

 )BEP( یک دوره بحث در مورد سیسپالتین، اتوپوساید، بلئومایسین
به عنوان یک درمان ادجوانت جایگزین در صورتی که بیماران 

نمی خواهند یا موافق سورویالنس نیستند.

قوی

 I توصیه هایی برای درمان براساس گروه خطر برای مرحله
بالینی بر اساس تهاجم عروقی

درجه بندی شدت

مرحله pT1( IA، بدن تهاجم عروقی(: کم خطر

قویپیشنهاد سورویالنس در صورتی که تمایل و توانایی آن را دارد.

پیشنهاد شیمی درمانی ادجوانت با یک دوره سیسپالتین، 
اتوپوساید، بلئومایسین BEP در بیماران کم خطر که تمایل ندارند 

)یا مناسب نیستند( تا تحت سورویالنس قرار گیرند.

قوی

مرحله )IB (pT2�pT4: پرخطر

پیشنهاد شیمی درمانی اولیه با یک دوره BEP، یا سورویالنس و 
بحث مزایا و معایب

قوی
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پیشنهاد سورویالنس به بیمارانی که نمی خواهند تحت شیمی 
درمانی ادجوانت قرار گیرند

قوی

پیشنهاد RPLND تنها برای بیماران به دقت انتخاب شده؛ آنهایی 
که منع مصرف برای شیمی درمانی ادجوانت دارند و تمایل به 

سورویالنس یا موافقت با آن ندارند.

قوی

RPLND اولیه باید در مردان با تراتوم با بدخیمی نوع سوماتیک 

توصیه شود
ضعیف

2. تومورهای ژرم سل متاستاتیک

بیماران مرحله I بالینی )CS I( که تومورمارکرهای سرم به طور مداوم در آن ها باال 
می رود نیازمند تکرار تصویر برداری شامل بررسی سونوگرافیک بیضه سمت مقابل 
 IGCCCG و نواحی شــکمی و خارج شکمی است و باید طبق گروه های پیش آگهی

درمان شوند.

توصیه هایی برای پیشگیری از حوادث ترومبوآمبولی حین 
شیمی درمانی

درجه بندی شدت

متعادل کردن فواید و خطر های بالقوه ترومبوپروفیالکسی مخصوص 
هر بیمار در طول شیمی درمانی خط اول در مردان با تومورهای ژرم 

سل متاستاتیک 

ضعیف

عدم استفاده از ابزارهای دسترسی وریدی مرکزی در طول شیمی 
درمانی خط اول، تا جاییکه ممکن است.

ضعیف
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* IIB و IIA شکل 1. گزینه های درمانی در بیماران با سمینوما مرحله بالینی

BEP = cisplatin, etoposide, bleomycin; EP = etopside andcisplatin.
* زمانی که گره های لنفی خلف صفاقی بزرگ شده کوچکتر از 2 سانتی متر و همراه مارکرهای 
اندازه/تعداد  افزایش  برداری،  نمونه  اساس  بر  متاستاتیک  بیماری  که  زمانی  تا  نرمال هستند، 

گره ها یا افزایش مارکر بعدی تایید نشده است، نباید درمان آغازشود.
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توصیه هایی برای درمان تومورهای سلول های جنسی 
متاستاتیک

درجه بندی شدت

با   IIA/B مرحله  حجم  کم  سمینومای  غیر  سل  ژرم  تومور  درمان 
خطر  گروه  متوسط  و  خوب  پیش آگهی های  مانند  باال  مارکرهای 
بلئومایسین  اتوپوساید،  سیسپالتین،  دوره  چهار  یا  سه  با   ،IGCCCG

.)BEP(

قوی

PRLND nerve sparing درصورتی که توسط جراح مجرب در یک مرکز 

بیماری های  در  شده  توصیه  اولیه  درمان  یک  شود،  انجام  تخصصی 
مرحله IIA NSGCT بالینی، بدون افزایش تومورمارکرها، است.

ضعیف

 CSIIA( کم حجم NSGCT با برای مدیریت درمان بعدی در بیماران 
< 2cm( و مارکرمنفی، تکرار مرحله بندی باید بعد از 6 هفته قبل از 

تصمیم گیری نهایی، در نظر گرفته شود.

ضعیف

با  متوسط  پیش آگهی  با   )stage ≤ IIC( متاستاتیک   NSGCT درمان 
چهار دوره BEP استاندارد.

قوی

دوره  یک  با  درمان  ضعیف،  پیش آگهی  با  متاستاتیک   NSGCT در 
BEP، )یا سیسپالتین، اتوپوساید و ایفوسفامید )PEI( در موارد عملکرد 

موارد  از 3 هفته. در  بعد  مارکر  تومور  ارزیابی  پیگیری  ریه(،  ضعیف 
در طول چهار   )PEI )یا   BEP دادن  ادامه  مطلوب،  مارکرهای  کاهش 
نامطلوب مارکرها، تشدید شیمی درمانی را  دوره و در موارد کاهش 

شروع کنید.

ضعیف

انجام جراحی خارج کردن توده های باقیمانده قابل مشاهده )بزرگتر 
NSGCT زمانی که سطوح  از شیمی درمانی در  از 1 سانتی متر( بعد 

تومورمارکرها نرمال هستند یا در حال نرمال شدن هستند.

قوی

در ابتدا پیشنهاد شیمی درمانی مبتنی بر سیسپالتین، طبق گروه های 
پیش آگهی IGCCCG، یا رادیوتراپی به صورت جایگزین برای بیماران 
عواض  مورد  در  بیمار  به  رسانی  اطالع  و   II A/B مرحله  با  سمینوما 

جانبی طوالنی مدت هر کدام از گزینه های درمانی.

ضعیف

طبق  اولیه  درمانی  شیمی  با  باالتر،  و   II C مرحله  سمینوما  درمان 
در   BEP×4 و  خوب  پیش آگهی  در   BEP×3)  IGCCCG طبقه بندی 

پیش آگهی متوسط(

قوی
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عود مجدد بعد از شیمی درمانی▐

 ،salvage بعد از شــیمی درمانی، معموال شــیمی درمانی GCT درمان عود مجدد
است. برای بیماران در اولین عود با ویژگی های پیش آگهی خوب )دستیابی اولیه به 
پاسخ کامل / بهبودی نسبی مارکرهای منفی }CR/PRm-{ و تومورهای اولیه غدد 
جنسی( چهار دوره دوز استاندارد شیمی درمانی salvage، پیشنهاد شده است. برای 
بیمارانی با فاکتورهای پیش آگهی ضعیف )تومورهای اولیه خارج از غدد جنسی و/یا 
پاسخ ناقص به شیمی درمانی خط اول( و برای همه بیماران با عود بعدی )دومین یا 
بیشتر(، شیمی درمانی با دوز باال با پشتیبانی از سلول های بنیادی اتولوگ، پیشنهاد 

شده است. 

پیگیری▐

هدف اولیه از پیگیری در پنج سال اول، تشخیص به موقع عود بیماری به منظور 
امکان درمان بیمار با روش های درمانی کم ترتهاجمی.

عوامل زیر باید در نظر گرفته شوند:
الف. پیگیری باید متناســب با هر بیمار باشد؛ با یک برنامه ی مورد قبول بیمار، 

پزشکان، و سیستم مراقبت بهداشتی.
ب. فاصله ویزیت های پیگیری و بررسی های بالینی انجام شده در هر ویزیت، باید 
بسته به خطر عود مجدد، به طور کلی، و نیز مکان های احتمالی عود در هر فرد 

بیمار، باشد.
در صورت امکان، باید تالش انجام شود تا خطرات مربوط به قرار گرفتن در معرض 

تشعشعات یونیزه، به حداقل برسد.
ت. خطــر افزایش بدخیمــی ثانویه )در مکان اولیــه و در بافت های دیگری که 
ممکن اســت در معرض همان مواد ســرطان زا بوده باشــند، یا در مواردی که 
شواهد اپیدمیولوژیک از خطر افزایش یافته، وجود دارد( باید به انتخاب آزمایشات 

راهنمایی کند.
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جدول 4: حداقل پیگیری های توصیه شده برای سمینومای مرحله I برای بقای فعال یا بعد از درمان 
ادجوانت )کربوپالتین یا رادیوتراپی(*
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*توصیه ها بر اساس نتایج جلسه توافق عمومی سمینوما و غیر سمینوما بیضه ESMO است.

جدول 5: حداقل پیگیری های توصیه شده برای غیر سمینوما با مرحله بالینی I برای بقای فعال )1(
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جدول 5: حداقل پیگیری های توصیه شده برای غیر سمینوما با مرحله بالینی I برای بقای فعال )1(

توموگرافی 
کامپیوتری شکمی 
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MRI
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مدیریت 
بعدی طبق 
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LVI+ = lymphovascular invasion
توصیه ها بر اساس نتایج جلسه توافق عمومی سمینوما و غیر سمینوما بیضه ESMO است.

*توصیه شده توسط 50% از اعضای جلسه توافق
** در موارد پرخطر )LVI+( اکثریت اعضای گروه توافق 6 ماه را توصیه کرده اند.

*** در موارد پرخطر )LVI+( اکثریت اعضای گروه توافق، یک CT اضافی در 18 ماه توصیه 
کرده اند.

جدول 6: حداقل پیگیری های توصیه شده بعد از درمان ادجوانت یا بهبودی کامل برای بیماری 
پیشرفته )به جز: پیش آگهی ضعیف و عدم بهبودی( )1(
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توصیه ها بر اساس نتایج جلسه توافق عمومی سمینوما و غیر سمینوما بیضه ESMO است.
موارد  در   CT( / MRI( لگنی   - رایانه ای شکمی  توموگرافی  برای  زمانی  فاصله های  همان   *

تشخیص متاستاز ریوی.
اورو- نظر  تحت  باید  بیمار  برداشته شده:  باقیمانده  بیماری  در  تراتوما  بیماری  موارد  در   **

آنکولوژیست باشد.

کیفیت زندگی و مسمومیت طوالنی مدت بعد از درمان▐

بیماران تشخیص داده شده با TC، معموال هنگام تشخیص بین 18 تا 40 سالگی 
هستند، و امید به زندگی بعد از درمان، تا چندین دهه افزایش می یابد. بیماران باید 
قبل از درمان از مسمومیت های طوالنی مدت رایج، قبل از اینکه هر درمانی برنامه 

ریزی شود، آگاهی پیدا کنند.
در طول پیگیری، بیماران باید از لحاظ عوامل خطر شناخته شده، مانند: فشارخون 
باال، چربی خون و کمبود تستوســترون تحت نظر بوده و درمان شــوند. زمانی که 
پیگیری توســط متخصص بالینی متوقف شود، یک طرح نوشته شده رسیدگی به 
سرطان، نشان دهنده اثرات سمی بعدی، توصیه های سبک زندگی، خطر عود مجدد، 

و پیگیری سرطان خاص می تواند مفید باشد.
ازجمله موارد سمیت طوالنی مدت و اثرات ثانویه درمان TC عبارتند از: بدخیمی 
ثانویه، نئوپالسم ها، ســرطان خون، عفونت، عوارض ریوی و قلبی - عروقی، پدیده 
شبه رینود1، سمیت عصبی و سمیت کلیوی، عملکرد شناختی مختل شده، کاهش 

فعالیت بیضه، خستگی، و نیز مسائل مربوط به کیفیت زندگی.

تومورهای نادر بیضه و پاراتستیکوالر در بالغین▐

تومورهای بیضه نادر عالیم بالینی مشــابه GCT ها دارند و با آزمایشــات هیستو 
پاتولوژیک شناسایی می شوند. متن در دسترس بر اساس سلسله گزارش های موردی 
و گذشــته نگر اســت. طبقه بندی طبق اصول طبقه بندی WHO 2016 تومورهای 

سیستم دستگاه ادراری و ارگان های ژنیتال مردان می باشد.
1. Raynaud-like phenomena,
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1. تومورهای اسپرماتوسیتی

تومورهای اسپرماتوســیتی، GCT های نامرتبط با GCNIS و بســیار نادر هستند. 
معموال افزایش مارکرها را نشــان نمی دهند و از طریق بررســی نمونه فروزن قابل 
تفکیک از GCT ســمینوما نیستند. ارکیدکتومی رادیکال، گزینه درمانی استاندارد 
است. بیماری متاستاتیک بسیار نادر است و در صورتی که اتفاق بیفتد، به زودی بعد 

از تشخیص اولیه با محدودیت بقا ظاهر می شود.

2. تومورهای طناب جنسی استرومایی

تومورهای طناب جنســی استرومایی دومین گروه بزرگ از تومورهای بیضه اولیه 
هســتند. نسبتا ناشایع بوده و تنها مقدار کمی از آن ها بدخیم هستند. ویژگی های 
مورفولوژیک مرتبط با پتانســیل بدخیمی در هر دو نوع، شامل دو یا چند مورد از 

ویژگی های زیر است: 
اندازه، بزرگتر از 5 سانتی متر  
حدود ارتشاحی  
آتیپی سلولی  
  .10 high power field شکل های میتوزی 3 مورد یا بیشتر در هر
تهاجم عروقی  
نکروز  

تومورهای سلول های الیدینگ1

تومورهای سلول های الیدینگ حدود 4% از تومورهای بیضه بزرگساالن را تشکیل 
می دهند. آنها ممکن است با تظاهرات هورمونی شامل: بزرگی پستان در مردان، و به 
ندرت همراه با سندرم کوشینگ، ظاهر شود. 7% عود ناحیه ای بعد از جراحی جزئی 
بیضه ها، گزارش شده اســت. بقای مردان با بیماری متاستاتیک ضعیف است ولی 

پاسخ به درمان جراحی و سیستمیک در چندین مورد گزارش شده است.

هورمون  و  دارند  قرار  ساز  اسپرم  لوله های  بین  که  جنسی  غیر  سلولهای   :Leyding cell  .1
تستوسترون تولید می کنند
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تومور سلول های سوتولی1

سرتولی تقریبا در 1% از تمام نئوپالسم های بیضه ظاهر می شود. خطر متاستازهای 
بالقوه هنوز واضح نیست. میزان عود ناحیه ای، بعد از جراحی جزئی بیضه ها، کمتر از 
1% گزارش شده است. بقای مردان با بیماری متاستازیک ضعیف است، ولی پاسخ به 

جراحی، در موارد کمی گزارش شده است.
تومور سلول های گرانولوزا

تومور ســلول های گرانولوزا شامل انواع بزرگســاالن و نوجوانان است و بسیار نادر 
اســت. میزان عود ناحیه ای، بعد از جراحی جزئی بیضه ها، 5% گزارش شده است. 
بیماری های متاستاتیک تنها در مردان با تومور نوع بزرگسال، گزارش شده است که 
البته بسیار نادر است. بقای مردان با بیماری متاستازیک ضعیف است ولی پاسخ به 

جراحی و درمان سیستمیک، در اندکی از موارد گزارش شده است.
گروه تکوما/فیبروما تومورها

این تومورها از بافت پیوندی پارانشیم بیضه ای یا از تونیکا آلبورژنیا منشاء می گیرند. 
به نظر می رسد به طور یکنواختی خوش خیم باشند.

تومورهای پاراتستیکوالر اپیدیدیم یا طناب اسپرماتیک 

اکثر توده های اپیدیدیم توده های کیســتیک خوش خیم و یا التهابی هســتند. 
تومورهای توپر اپیدیدیم نادر و شامل ضایعات خوش خیم و نئوپالستیک متعدد 
است. هیچ توصیه روشنی در مورد جراحی، وسعت رزکسیون و درمان نئوادجوانت 

یا ادجوانت نمی توان ارائه کرد.

3. مزوتلیومای تونیکا واژینالیس بیضه

مزوتلیومای تونیکا واژینالیس بیضه یک بیماری نادر اما مهاجم است. درمان موضعی 
تهاجمی با همی اسکروتکتومی توصیه می شود. هیچ توصیه روشنی در مورد درمان 
ادجوانت وجود ندارد. در صورت بیماری متاستاتیک، میانگین بقای کلی چند ماه است.

Sertoli cell .1: سلول هایی در لوله های اسپرم ساز که سلول های جنسی، بین آنها جای دارد.
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نتیجه گیری▐

بیشتر تومورهای بیضه در مراحل اولیه تشخیص داده می شوند. مرحله بندی اساس 
 cure درمان است. بعد از ارکیدکتومی، صرف نظر از استراتژی درمانی اتخاذ شده، نرخ
عالی، برای آن دسته از تومورها که در مراحل اولیه هستند به دست می آید، اگرچه 
الگو و میزان عود مجدد ارتباط نزدیکی با نوع درمان اتخاذ شده دارد. در بیماری های 
متاســتاتیک یک رویکرد درمانی چند رشته ای بقای قابل قبولی را فراهم می کند. 

زمانبندی پیگیری ها باید با مرحله بندی اولیه و درمان انجام شده، متناسب باشد. 





راهنمای EAU در مورد سرطان پنیس

فصل 8

مقدمه و اپیدمیولوژی▐

بروز سرطان پنیس1 با افزایش سن افزایش می یابد، به طوری که در دهه ی شصت 
به بیش ترین میزان خود می رســد. با این حال، بیمــاری در مردان جوان هم روی 
می دهد. واریاســیون های جغرافیایی قابل توجهی درون اروپا، همانند سراسر جهان 
وجود دارد. ســرطان پنیس، در مناطقی که پاپیلوما ویروس انسانی )HPV( شیوع 
باالیی دارد، متداول است. این مساله ممکن است به حساب واریاسیون در بروز کلی 
گذاشته شود، زیرا شیوع HPV در دنیا به طرز قابل توجهی متنوع است. امروزه هیچ 

توصیه ای برای استفاده از واکسیناسیون HPV در پسران وجود ندارد.

ریسک فاکتورها▐

علل و عوامل اپیدمیولوژیک شاخته شده برای سرطان پنیس به این شرح است:

ریسک فاکتورهاارتباط

احتمال 11 تا 16 در مقایسه با عدم 
فیموزیس

فیموز

التهاب مزمن پنیس )باالنوپوستیت2 خطر
مرتبط با فیموز(، لیکن اسکلروز3 

1. penile cancer
2. balanoposthitis related to phimosis
3. lichen sclerosus
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اسپورالن و فتوتراپی با اشعه ی فرابنفش نسبت نرخ بروز 9.51 با > 250 درمان
A، برای شرایط مختلف پوستی مثل 

پسوریازیس1

پنج برابر افزایش خطر )95% فاصله ی 
اطمینان: 2 تا 10.1( در برابر افرادی که 

سیگار نمی کشند

سیگار کشیدن

22.4% در سرطان سلول های وروکو 
اسکوآموس

warty-36 تا 66.3% در بازالوئید

عفونت با HPV، کندیلوماتا آکومیناتا2

نواحی روستایی، وضعیت پائین اجتماعی-
اقتصادی، مجّرد بودن

سه تا پنج برابر افزایش خطر سرطان 
پنیس

داشتن شریک های جنسی متعدد، مقاربت 
در سن پایین

آسیب شناسی▐

واریانت های مختلف کارسینوم سلول های اسکوآموسSCC( 3( در بر گیرنده ی 95 
درصد از موارد بیماری های بدخیم پنایل هستند. جدول 1، ضایعات پیش بدخیم و 

جدول 2 ساب تایپ )زیر مجموعه( کارسینوم پنایل را لیست کرده اند.

)precursor جدول 1: ضایعات پیش بدخیم پنایل )ضایعات

ضایعاتی که به صورت اسپورادیک در همراهی با کارسینوم سلول های اسکوآموس پنایل 
وجود دارند:

  )HPV پاپولوزیس بونوئید پنیس )مرتبط به
لیکن اسکلروزیس   

1. psoriasis
2. condylomata acuminata
3. squamous cell carcinoma
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)precursor جدول 1: ضایعات پیش بدخیم پنایل )ضایعات

ضایعات پیش بدخیم )تا یک سوم به SCC مهاجم تغییر شکل می یابند(:
ضایعات درون اپی تلیالی پنایل  
کندیلوماتای غول آسا )بوشکه-لوونشتاین(1  
  )Bowen( بیماری بوون
بیماری پاژه )ADK داخل پوستی(  

جدول2: ساب تایپ های کارسینوم پنایل، شیوع و پروگنوز آن ها

شیوع )درصد پیش آگهی
موارد(

ساب تایپ ها

به مکان، درجه و مرحله ی بیماری بستگی 
دارد

کارسینوم سلول 48-65
 )SCC( اسکوآموس

معمول

پیش آگهی ضعیف، غالباً متاستاز زودرس 
به غدد لنفاوی اینگوئینال

کارسینوم بازالوئید4-10

پیش آگهی خوب، به ندرت متاستاز 
می دهد

کارسینوم وارتی7-10

کارسینوم وروکو8-3پیش آگهی خوب، متاستاز نمی دهد

پیش آگهی خوب، به ندرت متاستاز 
می دهد

کارسینوم پاپیالری5-15

پیش آگهی بسیار ضعیف، متاستاز 
زودهنگام عروقی

کارسینوم سارکوماتوئید1-3

کارسینوم مختلط10-9گروه هتروژنوس

پوست ختنه گاه، مرتبط به لیکن 
اسکلروزیس، پیش آگهی خوب، متاستاز 

گزارش نشده است.

کارسینوم 1>
هایپرپالستیک کاذب

1. Giant condylomata (Buschke-Löwenstein)
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جدول2: ساب تایپ های کارسینوم پنایل، شیوع و پروگنوز آن ها

واریانت کارسینوم وروکو، پیش آگهی 
خوب، متاستاز گزارش نشده است.

کارسینوما کانیکوالتوم1>

کارسینوم درجه باال، پتانسیل باال برای 
متاستاز، پیش آگهی ضعیف

کارسینوم 1>
سودوگلندوالر(

پیش آگهی ضعیف، پتانسیل باال برای 
 scc متاستاز )در وارتی باالتر، در بازالوئید

پائین تر(

کارسینوم وارتی - 9-14
بازالوئید

گلنس )در مرکز یا اطراف مئاتوس(، 
کارسینوم درجه باال، توانایی بالقوه برای 

متاستاز، اما مرگ و میر کم

کارسینوم 1>
آدنواسکوآموس

بسیار مهاجم
پیش آگهی ضعیف

کارسینوم <1
موکواپیدرموئید

بیش از حد نادر،
همراه با ویروس پاپیلومای

انسانی، مهاجم، متاستاز زودهنگام، نتیجه 
وابسته به ضایعه، متاستاز لنفاوی شایع

واریان کارسینوم سلول 1-2
روشن پنایل

بیوپسی▐

ضایعات مشکوک پنایل باید قبل از درمان موضعی نمونه برداری شده و تأیید آن 
به دست آید.

تأیید بافت شناختی برای درمان ضروری است زمانی که: 
در مورد طبیعت ضایعه شک وجود دارد )مثاًل کارسینوم درجا، متاستاز یا مالنوما1(  
درمان با عوامل موضعی، رادیوتراپی، یا جراحی با لیزر برنامه ریزی شده باشد.  

1. Melanoma 
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درجه بندی شدتتوصیه ها برای ارزیابی آسیب شناختی نمونه ی تومور

ارزیابی آسیب شناختی نمونه های کارسینوم پنایل شامل یک 
ارزیابی از وضعیت HPV است.

قوی

ارزیابی آسیب شناختی نمونه های کارسینوم پنایل باید شامل 
تشخیص ساب تایپ کارسینوم سلول اسکوآموس باشد.

قوی

ارزیابی آسیب شناختی نمونه های جراحی کارسینوم پنایل شامل 
ارزیابی مارژین های جراحی شامل عرض مارژین جراحی می باشد.

قوی

سیستم درجه بندی و مرحله بندی▐

UICC ی 2016، مرحله بنــدی تومور، غده لنفاوی، متاســتازTNM( 1( باید برای 

درجه بندی و مرحله بندی اســتفاده شــود )جدول 3(. گروه T1 به دوگروه متفاوت 
و پرخطر که به لحاظ پیش آگهی متفاوتند، تقسیم می شوند. مرحله بندی T2 نشان 
دهنده ی تهاجم کورپوس اســپونژیوزوم و تهاجم T3 به کورپورا کاورنوزا، مشخص 
کننده ی این است که این دو الگوی تهاجم، به لحاظ پیش آگهی متفاوتند. گروه اخیر 
pN1 در بر دارنده ی متاستاز به یک یا دو غده ی لنفاوی در کشاله ی ران است. گروه 

 pN2 ،شامل متاســتاز به یک یا دو غده ی لنفاوی در کشاله ی ران است pN1 اخیر
بیش از دو غده ی لنفاوی متاستاتیک یک یا دوطرفه، و pN3 هر غده ی لنفاوی لگن، 

یک یا دو طرفه و هر گسترش خارج از غده ی لنفاوی.

جدول 3: تقسیم بندی کلینیکال و پاتولوژیکال سرطان پنایل بر حسب TMN در سال 2016

تقسیم بندی کلینیکال

T- تومور ابتدایی

TX تومور ابتدایی نمی تواند مورد ارزیابی قرار گیرد

1. Tumour Node Metastasis
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جدول 3: تقسیم بندی کلینیکال و پاتولوژیکال سرطان پنایل بر حسب TMN در سال 2016

T0 هیچ شواهدی از تومور ابتدایی نیست

Tis کارسینوم درجا

Ta کارسینوم وروکوی غیر مهاجم

T1 تومور به بافت ساب اپی تلیال پیوندی هجوم می برد

T1a تومور به بافت ساب اپی تلیال پیوندی هجوم می برد بدون تهاجم به عروق لنفاوی و 
"به طور ضعیف تمایز یافته" نیست

T1b تومور به بافت ساب اپی تلیال پیوندی با تهاجم به عروق لنفاوی هجوم می برد یا "به 
طور ضعیف تمایز یافته " است.

T2 تومور به کورپوس اسپونژیوزوم به همراه یا بدون تهاجم به مجرای ادرار، هجوم می برد

T3 تومور به کورپوس کاورنوزوم به همراه یا بدون تهاجم به مجرای ادرار، هجوم می برد

T4 تومور به سایر ساختارهای مجاور هجوم می برد

N- غدد لنفاوی منطقه ای

NX غدد لنفاوی منطقه ای نمی توانند ارزیابی شوند

N0 هیچ غده ی لنفاوی قابل لمس یا قابل مشاهد ه ای در کشاله ی ران نسیت

N1 یک غده ی قابل لمس متحرک یک طرفه در کشاله ی ران

N2 غدد لنفاوی متحرک چندگانه یا دوطرفه در کشاله ی ران

N3 توده ی ثابت غده ی لنفاوی یا لنفادنوپاتی لگن، یک طرفه یا دوطرفه

M- متاستاز به دوردست

M0 متاستاز به دوردستی وجود ندارد

M1 متاستاز به دور دست
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جدول 3: تقسیم بندی کلینیکال و پاتولوژیکال سرطان پنایل بر حسب TMN در سال 2016

دسته بندی پاتولوژیکی

گروه های pT شبیه به گروه های T بالینی هستند

گروه های pN بر پایه ی نمونه برداری یا اکسیزیون به وسیله ی جراحی می باشند

pN- غدد لنفاوی ناحیه ای

pNX غدد لنفاوی ناحیه ای نمی توانند ارزیابی گردند

pN0 هیچ متاستازی به غده ی لنفاوی ناحیه ای داده نشده است

pN1 متاستاز در یک یا دو غده ی لنفاوی کشاله ی ران وجود دارد

pN2 متاستاز در بیش از دو غده ی لنفاوی یک طرفه یا دو طرفه

pN3 متاستاز در غده )ها(ی لنفاوی لگن، یک طرفه یا دوطرفه، یا متاستاز به خارج از 
غدد لنفاوی ناحیه ای گسترش یافته

pM- متاستاز دوردست

pM1- متاستاز دوردست به شکل میکروسکوپی تأیید شده است

G- درجه بندی هیستوپاتولوژیکی

GX درجه ی تمایز قابل ارزیابی نیست

G1 به خوبی تمایز یافته

G2 تمایز در سطح متوسط

G3 تمایز ضعیف

G4 تمایزنیافته

*کارسینوم وروکو نمی تواند با تهاجم مخّرب مرتبط باشد
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ارزیابی تشخیصی و درجه بندی▐

سرطان پنایل اگر به موقع تشخیص داده شود، می تواند در بیش از 80% از موارد 
درمان شود. موقعی که گسترش متاستاز اتفاق می افتد، یک بیماری تهدید کننده ی 
حیات و با پیش آگهی ضعیف است. درمان موضعی اگرچه life-saving است، می تواند 

mutilating بوده و برای روحیه ی بیماران ویران گر باشد.

معاینات فیزیکی▐

لمس کردن با دقت غدد لنفاوی هر دو کشاله ی ران باید بخشی از معاینه ی ابتدایی 
فیزیکی بیمار با سرطان پنایل باشد.

تصویر برداری▐

اولتراسوندUS( 1( می تواند اطالعاتی در مورد ارتشاح به کورپوس ها بدهد.  
   )MRI( اگر حفظ پنیس برنامه ریزی شده باشد، تصویربرداری رزونانس مغناطیسی

با ایجاد ارکشن مصنوعی می تواند تهاجم تومور را به کورپوس کاورنوس را رد کند.
در موردی که هیچ غده ی لنفاوی قابل لمســی وجود نداشته باشد، تکنیک های   

تصویربرداری حال حاضر در تشخیص میکرومتاستازها قابل اعتماد نیستند.
یک اسکن توموگرافی کامپیوتری )CT( لگن، می تواند برای ارزیابی غده ی لنفاوی   

لگن استفاده شود. در موارد مثبت بودن غده ی لنفاوی لگن، CT از شکم و لگن و 
یک Chest X-ray توصیه می شود؛ یک CT از قفسه ی سینه حساسیت بیش تری 

نسبت به X-ray دارد.

1. Ultrasound 
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درجه بندی شدتتوصیه های برای تشخیص و درجه بندی سرطان پنایل

تومور اولیه

یک معاینه ی فیزیکی انجام دهید، مورفولوژی، وسعت و تهاجم 
ساختارهای پنایل را ثبت کنید.

قوی

یک سونوگرافی داپلر از پنیس یا MRI با نعوظ مصنوعی در مواردی 
که جراحی حفظ ارگان مد نظر است، انجام دهید. 

ضعیف

غدد لنفاوی کشاله ی ران

یک معاینه ی فیزیکی از هر دو کشاله ی ران به عمل آورید، تعداد، 
یک یا دوطرفه بودن و ویژگی های غده های لنفاوی کشاله ی ران را 

به ثبت رسانید و:
اگر غدد قابل لمس نبودند، درجه بندی invasive گره لنفاوی را در   

بیماران با ریسک متوسط و باال پیشنهاد دهید.
اگر غدد قابل لمس بودند، با توموگرافی کامپیوتری لگن )CT( یا   

توموگرافی انتشار پوزیترون )PET(/CT درجه بندی انجام دهید

قوی

متاستاز به دوردست

در بیماران N+، یک CTاسکن شکم و لگن و یک x-ray از قفسه ی 
سینه/ CT از توراکس برای درجه بندی سیستمیک انجام دهید. به 

شکل جایگزین با PET/CT اسکن، درجه بندی را انجام دهید.

قوی

در بیماران با بیماری سیستمیک یا با عالئم مرتبط، یک اسکن 
استخوانی انجام دهید.

درمان بیماری▐

درمان ضایعات ی ســرطان اولیه ی پنایل برای حذف کامل تومور در حالی صورت 
می گیرد که بیشــترین اندازه ی آلت را، بدون به خطر انداختن به لحاظ رادیکالی، 

حفظ می کند.
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توصیه هایی برای درمان کارسینوم موضعی پنایل وابسته به درجه

استفاده از درمان حفظ ارگان در صورت تومور اولیه
امکان

درجه بندی 
شدت

Tis درمان موضعی با 5-فلوئورویوراسیل یا ایمیکیمود
برای ضایعات سطحی یه همراه یا بدون کنترل 

فوتودینامیکی
ablation لیزری با لیزر کربن دی اکسید )Co2( یا 

 )Nd:YAG( -لیزر نئودیمیم:اتریم-آلومینیوم

قوی

Glans resurfacing

Ta,T1a (G1,G2) یا Co2 اکسیزیون موضعی گسترده با ختنه، لیزر
Nd: YAG با ختنه

Nd: YAG یا Co2 با لیزر ablation

Glans resurfacing

گلنسکتومی با بازسازی
رادیوتراپی برای ضایعات کم تر از 4 سانتی متر

قوی

T2 و T1b (G3)اکسیزیون لوکال گسترده با بازسازی
گلنسکتومی با ختنه و بازسازی 

رادیوتراپی برای ضایعات به قطر <4 سانتی متر

قوی

 T3 آمپوتاسیون پارشیل با بازسازی یا رادیوتراپی
برای ضایعات به قطر <4 سانتی متر

قوی

T3 با تهاجم به 
مجرا

پنکتومی پارشیل یا کامل با یورتروستومی 
پرینه آل

قوی

T4 شیمی درمانی نئوادجوانت و جراحی متعاقب آن
در پاسخ دهندگان یا رادیوتراپی تسکینی

ضعیف

جراحی salvage با حفظ آلت در عود های کوچک، عود لوکال
یا آمپوتاسیون پارشیل

ضعیف
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درمان غددلنفاوی کشاله ی ران▐

درمــان غــدد لنفاوی ناحیــه ای برای نجات و زنــده ماندن بیمار ضروریســت. 
اســتراتژی surveillance خطر قابل توجهــی دارد، چراکه عود غدد لنفاوی رژیونال 
 invasive به طرز چشم گیری شــانس بقای طوالنی مدت را می کاهد. مرحله بندی
با لنفادنکتومی اینگوئینال مدیفیه یا نمونه برداری دینامیک از sentinel node برای 

سرطان پنایل pT1G1 و باالتر پیشنهاد می شود.

پیشنهادات در مورد استراتژی های درمان متاستاز به گره های لنفاوی

مدیریت منطقه ای گره های لنفاوی غدد لنفاوی لوکال
در درمان سرطان پنایل اساسی است

درجه بندی 
شدت

بدون غدد لنفاوی قابل 
لمس

)cN0( 

Tis,Ta G1,T1G1:surveillance

> T1G2: مرحله بندی invasive غدد 
لنفاوی با لنفادنکتومی مدیفیه ی دو 

طرفه ی کشاله ی ران یا نمونه برداری 
 sentinel node دینامیک از

قوی
قوی

غدد قابل لمس کشاله ی 
ران

)cN1/cN2( 

قویلنفادنکتومی رادیکال کشاله ی ران

غدد ثابت کشاله ی ران 
)cN3(

شیمی درمانی بافت های جدید کناری 
متعاقب لنفادنکتومی رادیکال کشاله ی 

ران در پاسخ دهندگان

ضعیف

لنفادنکتومی لگنی همان طرف اگر دو غدد لنفاوی لگنی
یا بیش تر از غدد لنفاوی در یک سمت 

درگیر شده باشند )pN2( یا اگر متاستاز 
به غدد خارج کپسولی گزارش شده باشد 

)pN3(

قوی
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در بیماران pN2/pN3 بعد از لنفادنکتومی شیمی درمانی ادجوانت
رادیکال

قوی

برای بیماری با درگیری غدد لنفاوی رادیو تراپی
توصیه نمی شود مگر به عنوان یک 

گزینه ی تسکینی

قوی

توصیه ها برای شیمی درمانی در بیماران مبتال به سرطان 
پنیس

درجه بندی شدت

برای بیماران با تومورهای pN2-3 شیمی درمانی ادجوانت بعد از 
لنفادنکتومی رادیکال انجام دهید  )سه یا چهار سیکل از سیس 

پالتین، یک تاکسان و 5- فلوروراسیل یا ایفوسفامید(

قوی

در بیماران با متاستازهای لنف نود غیرقابل رزکت یا راجعه شیمی 
درمانی ادجوانت )4 سیکل از شیمی درمانی بر پایه ی سیس پالتین 

یا تاکسان( و متعاقب آن، جراحی رادیکال را پیشنهاد دهید.

ضعیف

شیمی درمانی تسکینی را به بیماران با بیماری سیستمیک ارائه 
دهید

ضعیف

پیگیری▐

پیگیری بعد از اقدامات درمانی در پنایل کارسینوما، همچون هر بیماری بدخیم، 
مهم است، به دو دلیل:

تشخیص زودهنگام یا عود، اجازه ی درمان بالقوه را می دهد.  
تشخیص و مدیریت مشکالت مرتبط با درمان  

عود موضعی اگر درمان موفق داشته باشد، به طرز چشم گیری بقای طوالنی مدت 
را کاهش نمی دهد، درحالیکه عود در غدد لنفاوی اینگوئینال منجر به کاهش شدید 
 long-term disease-specific( در احتمــال بقای طوالنی مدت اختصاصی بیمــاری

survival( می شود.
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کیفیت زندگی▐

در مجموع، نزدیک به 80% از بیماران ســرطان پنیس در تمام مراحل می توانند 
درمان شــوند. پنکتومی پارشیل، بر self-esteem و عملکرد جنسی بیمار، نتیجه ی 
منفی دارد. درمان حفظ عضو، اجازه ی کیفیت بهتر زندگی و عملکرد بهتر جنسی را 
می دهد و باید برای تمام بیماران در هر موردی که امکان پذیر است ارائه شود. معرفی 
به مراکز با تجربه توصیه می شود و حمایت روانی برای بیماران سرطان پنیس، بسیار 

مهم است.



مقدمه▐

راهنمای EAU در خصوص عالیم مجاری ادرار تحتانی )LUTS( مردان یک راهنمای 
مبتنی بر عالیم اســت که اصوالً LUTS ثانویه به انســداد پروستاتیک خوش خیم 
)BPO(، بیش فعالی دتروسور / مثانه بیش فعال )OAB( یا پلی اوری شبانه در مردان 
باالی 40 ســال را مورد بازبینی قرار می دهد. علت شناسی چندفاکتوری LUTS در 

شکل 1 نشان داده شده است. 

ارزیابی تشخیصی▐

شیوع زیاد و پاتوفیزیولوژی چندفاکتوره زمینه ای LUTS مردان حاکی از این است 
که یک ارزیابی دقیق از LUTS برای ارائه بهترین مراقبت مبتنی بر شواهد، ضروری 
است. هدف ارزیابی بالینی LUTS تشخیص افتراقی و تعریف پروفایل بالینی است. 

یک الگوریتم عملی در این زمینه وجود دارد )شکل 2(. 

راهنمای EAU درمورد  رLU غیرنوروژنیک در مردان

از جمله انسداد پروستاتیک خوش خیم

فصل 9
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شکل 1-علل عالیم مجاری ادرار تحتانی )LUTS( مردان 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی در مردان 

قویسابقه پزشکی کاملی از مردان با LUTS تهیه نمایید. 

از یک پرسشنامه درجه بندی عالیم معتبر، مثل ارزیابی عالیم 
آزاردهنده کیفیت زندگی در طی ارزیابی LUTS مردان و برای ارزیابی 

مجدد در طی یا بعد از درمان استفاده کنید. 

قوی

از یک گزارش روزانه مثانه برای ارزیابی LUTS مردان با عالئم 
ذخیره ای قابل توجه یا ناکچوری استفاده کنید. 

قوی
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به بیمار بگویید یک گزارش روزانه مثانه برای ارزیابی حداقل سه روز 
کامل کند. 

قوی

 LUTS در ارزیابی )DRE( یک معاینه فیزیکی مثل معاینه رکتال
مردان انجام دهید. 

قوی

)PSA( آنالیز ادرار و آنتی ژن ویژه پروستات

 LUTS یا سدیمان ادراری( در ارزیابی dipstick از آنالیز ادرار )از طریق
مردان استفاده کنید. 

قوی

PSA را در زمانی اندازه بگیرید که تشخیص سرطان پروستات، 

مدیریت درمان را تغییر می دهد. 
قوی

اگر به درمان یا فرایند تصمیم گیری کمک می کند PSA را اندازه 
بگیرید. 

قوی

عملکرد کلیوی، باقیمانده ادرار پس از دفع و اوروفلومتری

اگر نارسایی کلیه برمبنای سابقه و معاینه بالینی مشکوک باشد یا 
 LUTS در حضور هیدرونفروز یا هنگام بررسی درمان جراحی برای

مردان، عملکرد کلیوی را ارزیابی کنید. 

قوی

قویباقیمانده ادرار پس از دفع را در ارزیابی LUTS مردان اندازه بگیرید 

ضعیفاوروفلومتری را در ارزیابی اولیه LUTS در مردان انجام دهید. 

ضعیفاوروفلومتری را قبل از درمان دارویی یا تهاجمی ارائه دهید.

قوی

تصویربرداری و اورتروسیستوسکوپی

ضعیفسونوگرافی مجاری ادرار فوقانی را در مردان با LUTS انجام دهید. 

اگر به انتخاب داروی مناسب کمک کند، تصویربرداری پروستات را 
هنگام بررسی درمان دارویی برای LUTS مردان انجام دهید. 

ضعیف

ضعیفتصویربرداری پروستات را هنگام بررسی درمان جراحی انجام دهید. 
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اگر نتایج منجر به تغییر درمان می شوند اورتروسیستوسکوپی را در 
مردان با LUTS پیش از درمان کم تهاجمی/جراحی انجام دهید. 

قوی

)PFS( مطالعه فشار-جریان

PFS را در هر بیمار تنها براساس اندیکاسیون ویژه قبل از درمان 

تهاجمی یا هنگامی که ارزیابی پاتوفیزیولوژی زمینه ای ضروری باشد 
انجام دهید. 

ضعیف

PFS را در مردانی که درمان پیشین )تهاجمی( LUTS ناموفق بوده 

است انجام دهید. 
ضعیف

PFS را در مردانی که نمی توانند بیش از 150ml ادرار کنند، و قرار 

است تحت درمان تهاجمی قرار بگیرند انجام دهید. 
ضعیف

PFS را در مردان با عالئم آزاردهنده با ارجحیت LUTS حین ادرار 

کردن و که قرار است تحت درمان تهاجمی قرار بگیرند انجام دهید. 
ضعیف

PFS را هنگام در نظر داشتن درمان تهاجمی در مردان با عالئم 

آزاردهنده با ارجحیت LUTS حین ادرار کردن با باقیمانده ادرار پس 
از تخلیه بیش از 300ml انجام دهید. 

ضعیف

PFS را هنگام در نظر داشتن درمان تهاجمی در مردان با عالئم 

آزاردهنده با ارجحیت LUTS حین ادرار کردن که بیشتر از 80 سال 
دارند انجام دهید. 

ضعیف

PFS را هنگام در نظر داشتن درمان تهاجمی در مردان با عالئم 

آزاردهنده با ارجحیت LUTS حین ادرار کردن که کمتر از 50 سال 
دارند انجام دهید. 

ضعیف

تست های غیرتهاجمی در تشخیص انسداد خروجی مثانه

تستهای غیرتهاجمی را به عنوان گزینه ای برای PFS برای تشخیص 
انسداد خروجی مثانه در مردان ارائه ندهید.

ضعیف
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شکل 2- الگوریتم ارزیابی LUTS در مردان 40 ساله و باالتر. 

DRE= معاینه دیجیتال-رکتال. FVC= نمودار حجم-فرکانس ادرار، LUTS= عالیم مجاری ادرار 
تحتانی. PCa= سرطان پروستات. PSA=آنتی ژن ویژه پروستات، PVR= باقیمانده ادرار پس از 

تخلیه. US= سونوگرافی. 
توجه- اکیداً به خوانندگان توصیه می شود متن کامل را مطالعه کنند که جایگاه فعلی هر تست 

را به طورمفصل شرح می دهد. 
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درمان بیماری▐

درمان محافظه کارانه و دارویی

watchful waiting برای LUTS غیرپیچیده خفیف تا متوسط، مناسب است و شامل 

آموزش، اطمینان بخشی، مشاوره سبک زندگی و پایش دوره ای است. 

درجه بندی توصیه هایی برای مدیریت دارویی و محافظه کارانه مردان
شدت

مدیریت محافظه-کارانه

 به مردان با عالیم خفیف/ متوسط با کمترین آزار از عالیمشان، 
watchful waiting را پیشنهاد دهید. 

قوی

به مردان با LUTS مشاوره سبک زندگی را قبل یا همزمان با درمان 
ارائه دهید. 

قوی

مدیریت دارویی

قویآلفا یک بلوکرها را به مردان با LUTS متوسط تا شدید ارائه دهید. 

 LUTS 5( در مردانی که-ARIs( از مهارکننده های 5-آلفاردوکتاز
متوسط تا شدید دارند و با افزایش خطر پیشرفت بیماری مواجه 

.)>40ml هستند استفاده کنید )مثل حجم پروستات

قوی

به بیماران در مورد شروع اثر آهسته ARIs-5 )سه تا شش ماه( اطالع 
دهید. 

قوی

ازآنتاگونیست های گیرنده موسکارینی در مردان با LUTS متوسط تا 
شدید که اصوالً دارای عالیم ذخیره ای هستند استفاده کنید. 

قوی

از داروهای مثانه بیش فعال آنتی موسکارینی در مردان با حجم 
باقیمانده ادرار پس از دفع )PVR( بیش از 150ml استفاده نکنید. 

ضعیف

از آگونیستهای بتا-3 در مردان با LUTS متوسط تا شدید که اصوالً 
دارای عالیم ذخیره ای مثانه هستند استفاده کنید. 

ضعیف
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از مهارکننده های فسفودی استراز نوع 5 در مردان با LUTS خفیف تا 
شدید با یا بدون اختالل نعوظ استفاده کنید. 

قوی

عصاره هگزاِن نخل اره ای را در مردان با LUTS که تمایل به 
پیشگیری از اثرات جانبی بالقوه بویژه مرتبط با عملکرد جنسی دارند 

ارائه دهید. 

ضعیف

به بیماران اطالع دهید که میزان بازدهی عصاره نخل اره ای، متوسط 
است.

قوی

 LUTS 5 به مردان با-ARIs درمان ترکیبی را با یک آلفا یک بلوکر و
متوسط تا شدید و در خطر پیشرفت بیماری )مثل حجم پروستات 

40ml<( ارائه دهید. 

قوی

از درمان ترکیبی یک آلفا یک بلوکر با یک آنتاگونیست گیرنده 
موسکارینی در بیمارانی با LUTS متوسط تا شدید که بهبود عالیم 
ذخیره ای از طریق مونوتراپی با هر یک از این داروها حاصل نشده 

است، استفاده کنید.

قوی

درمان ترکیبی را در مردان با حجم PVR بیش از 150ml تجویز 
نکنید. 

ضعیف

در بیماران با LUTS ذخیره ای پایدار پس از مونوتراپی با آلفابالکر، از 
درمان ترکیبی آلفابالکر با میرابگرون استفاده کنید.

ضعیف

جمع بندی درمان محافظه کارانه یا دارویی▐

اولیــن انتخاب درمان، اصالح رفتاری با یا بدون درمان دارویی اســت. یک نمودار 
جریان شرح دهنده گزینه های درمان محافظه کارانه و دارویی مطابق با پروفایل های 

بیمار و پزشکی مبتنی بر شواهد در شکل 3 ارائه شده است. 
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شکل 3-الگوریتم درمانی LUTS مردان با استفاده از گزینه های درمان دارویی یا محافظه کارانه. 

اولیه بستگی دارد. دقت کنید که  ارزیابی  ارزیابی شده در طی  نتایج  به  تصمیم گیری درمان 
اولویت های بیمار ممکن است منجر به تصمیمات درمانی مختلفی گردد 

PDE5I= بازدارنده فسفودی استراز نوع 5. 
نکته-به مخاطبین اکیداً توصیه می شود متن کامل را بخوانند که جایگاه فعلی هر درمان را 

بطورمفصل شرح می دهد. 
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درمان جراحی▐

وقتی بیماران احتباس ادرار عودکننده یا مقاوم، بی اختیاری ادراری سرریزشونده، 
عفونت های مجاری ادراری عودکننده، سنگ مثانه یا دیورتیکول، هماچوری گروس 
مقاوم به درمان به علت BPH/BPE، یا اتســاع مجاری ادراری فوقانی بعلت BPO با 
یا بدون نارسایی کلیوی )اندیکاسیون های مطلق جراحی، نیازمند جراحی( را تجربه 
می کنند جراحی پروستات اغلب الزم می باشد. جراحی معموالً وقتی الزم است که 
بیماران LUTS یا باقیمانده ادرار پس از دفع بعد از درمان محافظه کارانه یا دارویی 
)اندیکاسیون های نســبی جراحی( به اندازه کافی برطرف نمی شود. درمان جراحی 
 ،vaporisation ،از طریق رویکرد جراحی تقسیم می شود به: رزکسیون، انوکالسیون

 .ablativeجایگزین و تکنیکهای غیر ablative تکنیکهای

توصیه هایی برای درمان جراحی LUTS مردان ▐

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای رزکسیون پروستات

رزکسیون ترنس-اورترال )TURP( بای پوالر یا مونوپوالر را برای 
درمان جراحی LUTS متوسط تا شدید در مردان با اندازه پروستات 

80ml-30 ارائه دهید.

قوی

 )ThuVARP( Tm:YAG رزکسیون لیزری پروستات را با استفاده از لیزر
به عنوان جایگزینی برای TURP ارائه دهید. 

ضعیف

TURP را برای درمان جراحی LUTS متوسط تا شدید در مردان با 

اندازه پروستات کمتر از 30ml بدون لوب میانی ارائه دهید.
قوی
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درجه بندی توصیه هایی برای انوکالسیون پروستات
شدت

پروستاتکتومی باز را در غیاب انوکالسیون ترانس-اورترال بای پوالر 
پروستات و یا انوکالسیون لیزری هولمیم پروستات برای درمان 

مردان با LUTS متوسط تا شدید با اندازه پروستات >80ml انجام 
دهید. 

قوی

انوکالسیون ترانس-اورترال بای پوالر )پالسماکینتیک( پروستات 
را برای مردان با LUTS متوسط تا شدید به عنوان جایگزینی برای 

TURP ارائه دهید.

ضعیف

 Ho:YAG )HoLEP( انوکالسیون لیزری پروستات را با استفاده از لیزر
برای درمان مردان با LUTS متوسط تا شدید به عنوان جایگزینی 

برای TURP یا پروستاتکتومی باز انجام دهید. 

قوی

انوکالسیون پروستات را با استفاده از لیزر ThuVEP( Tm:YAG و 
ThuLEP( برای مردان با LUTS متوسط تا شدید به عنوان جایگزینی 

برای TURP، انوکالسیون لیزرهولمیم یا انوکالسیون )پالسماکینتیک( 
لیزری بای پوالر انجام دهید. 

ضعیف

انوکالسیون لیزری Tm:TAG پروستات را برای بیماران دریافت کننده 
درمان ضدانعقاد یا ضدپالکت انجام دهید.

ضعیف

انوکالسیون دیود 1318nm ،980nm 120Wیا 1470nm پروستات 
را به مردان با LUTS متوسط تا شدید به عنوان یک گزینه مشابه 

انوکالسیون )پالسماکینتیک( ترانس-اورترال بای پوالر یا TURP-بای 
پوالر ارائه دهید. 

ضعیف

توصیه هایی برای vaporisation پروستات

vaporisation ترانس-اورترال بای پوالر پروستات را به عنوان گزینه ای 

برای TURP مونوپوالر برای درمان جراحی LUTS متوسط تا شدید در 
مردان با حجم پروستات 80ml-30 ارائه دهید. 

ضعیف

 80W )KTP( پروستات با لیزر پتاسیم-تیتانیل-فسفات vaporisation

532nm را برای مردان با LUTS متوسط تا شدید با حجم پروستات 

80ml-30 به عنوان گزینه ای برای TURP ارائه دهید. 

قوی
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Vaporization پروستات با لیزر لیتیم بورات )532nm 120W )LBO را 

 30-80ml متوسط تا شدید با حجم پروستات LUTS برای مردان با
به عنوان گزینه ای برای TURP ارائه دهید. 

قوی

Vaporization پروستات با لیزر 532nm LBO 180W را برای مردان با 

LUTS متوسط تا شدید با یک حجم پروستات 80ml-30 به عنوان 

گزینه ای برای TURP ارائه دهید. 

قوی

vaporisation پروستات را با استفاده از لیزرهای 180W LBO یا 120 

و 80W KTP برای درمان بیماران دریافت کننده درمان ضدپالکت یا 
ضد انعقاد با حجم پروستات کمتر از 80ml ارائه دهید. 

ضعیف

توصیه هایی برای تکنیکهای ablative جایگزین

تکنیک ablation آبی )آکوابلیشن( را برای بیمارانی با LUTS متوسط 
 TURP 80-30 به عنوان جایگزینی برایml تا شدید و حجم پروستات

ارائه دهید. 

ضعیف

به بیماران در مورد خطر خونریزی با تکنیک ablation آبی و فقدان 
داده های پیگیری بلندمدت اطالع دهید.

قوی

 LUTS را برای مردان با )PAE( آمبولیزاسیون شریان پروستاتیک
متوسط تا شدید که مایل به دریافت گزینه های درمانی کم تهاجمی 

با قبول نتایج درمانی کمتر درمقایسه با TURP هستند ارائه دهید. 

ضعیف

PAE را تنها در مراکزی انجام دهید که ارزیابی و پیگیری توسط 

اورولوژیست هایی انجام شود که با رادیولوژیستهای مداخله ای مجرب 
برای شناسایی بیماران مناسب PAE همکاری می کنند. 

قوی

ablativeتوصیه هایی برای تکنیکهای غیر

لیفت پیشابراه پروستاتیک )Urolift( را برای مردان با LUTS عالقمند 
به حفظ عملکرد انزالی با پروستات کمتر از 70ml و بدون لوب میانی 

ارائه دهید. 

قوی

 LUTS درون-پروستاتی را برای A درمان تزریق توکسین بوتولینیم
مردان ارائه ندهید. 

قوی
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خالصه درمان جراحی▐

انتخاب تکنیک جراحی به اندازه پروستات، کوموربیدیتی ها، توانایی تحمل بیهوشی، 
اولویت / تمایل بیماران به پذیرش اثرات جانبی مرتبط با جراحی، نوع ابزار جراحی 
در دسترس و تجربه جراح بستگی دارد. شکل 4 گزینه های درمان جراحی منطبق 

با پروفایل بیمار را نشان می دهد. 

شکل 4-الگوریتم درمانی LUTS آزاردهنده مقاوم به درمان دارویی/ محافظه کارانه یا در بیماران 
با اندیکاسیون مطلق جراحی. 
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پروستات  اندازه  و  عروقی  قلبی  خطر  بیهوشی،  برای  بیمار  توانایی  نظر  از  فلوچارت،  این 
طراحی شده است. vaporisation لیزری شامل vaporisation نورسبز، تولیوم و دیود میباشد. 
انوکالسیون لیزری شامل انوکالسیون لیزری هولمیم و تولیم است. HoLEP=انوکالسیون لیزر 
هولمیم. TUIP=انسیزیون ترانس-اورترال پروستات. TURP=رزکسیون ترانس-اورترال پروستات. 
PU=مجرای پروستاتیک. استاندارد فعلی/ گزینه اول، درمانهای دیگر به ترتیب الفبا نشان داده 

شده اند. 

▐LUTS درمان ناکچوری در مردان با

ارزیابی تشخیصی

ارزیابی در شکل 5 آمده است

شکل5- ارزیابی ناکچوری در LUTS مردان غیرنوروژنیک. 
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ارزیابی باید مشخص کند آیا بیمار دچار پلی اوری، اختالالت خواب یا ترکیبی از آنها هست یا 
خیر. درمان بر اساس میزان آزارندگی عالئم تعیین می شود. اما ناکچوریی غیرآزاردهنده، ممکن 
است بر اساس شرح حال و معاینه بالینی نیاز به ارزیابی هایی از قبیل FVC )مشخص شده با 
 =DRE .نقطه چین( داشته باشد زیرا وجود بالقوه شرایط پزشکی زمینه ای مهم باید بررسی شود
معاینه دیجیتال-رکتال؛ NR= پلی اوری شبانه؛ MOA= مکانیسم عمل. PVR=باقیمانده ادرار 

پس از دفع. PSA= آنتی ژن اختصاصی پروستات. US=سونوگرافی. FVC=نمودار حجم-تکرر.

شرایط پزشکی و اختالالت خواب مسیر مراقبت مشترکی دارند. ▐

جدول1: مسیر مراقبت مشترک برای ناکچوری نشاندهنده نیاز به مدیریت بالقوه بیماران پیچیده با 
استفاده از تخصص های مربوطه برای عوامل ایجاد کننده.

مشارکت اورولوژیکیمراقبت مشترکمشارکت دارویی

تشخیص شرایط 
NP ایجادکننده

شرایط مشخص بیماران   
را ارزیابی کنید.

غربالگری اختالالت   
خواب

غربالگری علل بالقوه پلی   
اوری*
درمان

آغاز درمان برای   
تشخیص جدید

درمان بهینه شده برای   
شرایط مشخص

*علل بالقوه پلی اوری  

بیماری نفرولوژیکی 
نارسایی توبوالر  
نارسایی کلیوی گلوبال  

بیماریهای قلبی عروقی
بیماری قلبی  
بیماری عروقی  

درمان محافظه 
کارانه

آنتی دیورتیک  
دیورتیکها  
داروهایی برای   

کمک به خواب

LUTS تشخیص
ارزیابی LUTS/ اورولوژیک  
نمرات عالیم ناکچوری  
گزارش روزانه مثانه  

درمان محافظه کارانه
درمان رفتاری

توصیه های عادات خواب/   
نوشیدن مایعات

   LUTS داروهایی برای
ذخیره ای

داروهایی برای LUTS دفعی  
ISC/ کاتتریزاسیون  

باالبردن اندام تحتانی  
کاهش وزن  
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جدول1: مسیر مراقبت مشترک برای ناکچوری نشاندهنده نیاز به مدیریت بالقوه بیماران پیچیده با 
استفاده از تخصص های مربوطه برای عوامل ایجاد کننده.

بیماری اندوکرین
دیابت بیمزه/ شیرین  
هورمون های اثرگذار بر   

دیورز/ ناتریورز
بیماری نورولوژیکی

عصب رسانی کلیوی و   
هیپوفیز

نارسایی سیستم عصبی   
خودکار

بیماری تنفسی
آپنه انسدادی خواب  

بیوشیمیایی
فشار انکوتیک تغییریافته   

خون

درمان مداخله ای
درمان LUTS ذخیره ای مقاوم  
درمان LUTS دفعی مقاوم  

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان ناکچوری

علل زمینه ای ناکچوری مثل شرایط رفتاری، سیستمیک، اختالالت 
خواب، نارسایی مجاری ادرار تحتانی، یا ترکیبی از چند فاکتور را 

درمان کنید. 

ضعیف

تغییرات رفتاری را با بیماران برای کاهش حجم ادرار شبانه و 
اپیزودهای ناکچوری و اصالح کیفیت خواب بیان کنید. 

ضعیف

دسموپرسین را برای کاهش ناکچوری بعلت پلی اوری شبانه در 
مردان زیر 65 سال ارائه دهید. 

ضعیف

دسموپرسین دوز پایین را برای مردان باالی 65 سال با ناکچوریی 
حداقل دوبار در شب به علت پلی اوری شبانه ارائه دهید. 

ضعیف

غربالگری برای هیپوناترمی را قبل از درمان، روز سوم و هفتم، یک 
ماه پس از شروع درمان و بطوردوره ای در طی درمان، انجام دهید. 
سدیم را غالبا در بیماران باالی 65 سال و بیمارانی با افزایش خطر 

هیپوناترمی اندازه بگیرید. 

قوی
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برای بیمار، منافع بالقوه بالینی نسبت به خطرات مرتبط با استفاده 
از دسموپرسین بویژه در مردان باالی 65 سال را بیان کنید. 

قوی

آنتاگونیستهای آلفا1-آدرنرژیک را برای درمان ناکچوری در مردانی 
که ناکچوری همراه با LUTS دارند ارائه دهید. 

ضعیف

داروهای آنتی موسکارینی را در درمان ناکچوری در مردانی که 
ناکچوری همراه با مثانه بیش فعال دارند ارائه دهید.

ضعیف

بازدارنده های 5-آلفاردوکتاز را برای درمان ناکچوری در مردانی که 
ناکچوری همراه با LUTS و یک پروستات بزرگ )>40ml( دارند 

ارائه دهید.

ضعیف

بازدارنده های فسفودی استراز نوع 5 را برای درمان ناکچوری ارائه 
ندهید. 

ضعیف

پیگیری▐

استراتژی پیگیری توصیه شده

بیماران درمان شــده با watchful waiting باید هر 6 ماه و ســپس ســاالنه مورد   
بازنگری واقع شوند، تا زمانی که عالیم بدتر نشوند یا اندیکاسیون مطلق برای درمان 

جراحی پیدا شود. 
بیماران دریافت کننده آلفا یک بالکرها، انتاگونیســت های گیرنده موسکارینی،   

آگونیستهای بتا-3، مهارکننده های فسفودی استراز 5 یا ترکیب آن ها باید 4 تا6 
هفته پس از آغاز دارو، بازبینی شــوند. اگر بیماران، تســکین و بهبود عالمتداری 
بدون اثرات جانبی آزارنده داشته باشند، درمان دارویی ادامه می یابد. بیماران باید 
6 ماه یکبار و ســپس ساالنه بازنگری شــوند، به شرط اینکه عالیم بدتر نشوند یا 

اندیکاسیون های مطلق برای درمان جراحی پیدا شوند. 
بیماران دریافت کننده مهارکننده های 5-آلفاردوکتاز باید بعد از 12 هفته و 6 ماه   

بازنگری شوند تا پاسخ و اثرات جانبی آن ها تعیین شود. 
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بیماران دریافت کننده دسموپرسین: غلظت سدیم سرم باید در روز سوم و هفتم   
و نیز پس از یک ماه اندازه گیری شــود، اگر غلظت سدیم سرم نرمال باشد هر سه 
ماه اندازه گیری تکرار شود. همین توالی پیگیری، مجدداً پس از هر افزایش دوز از 

ابتدا آغاز می شود. 
بیماران پس از جراحی پروســتات، 4 تا 6 هفته پس از خروج کاتتر برای ارزیابی   

پاسخ درمان و اثرات جانبی بازبینی می شوند. اگر بیماران بهبود عالئم داشته باشند 
و هیچ اثر جانبی وجود نداشته باشد ارزیابی بیشتر ضرورت ندارد. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای پیگیری

همه بیمارانی که درمان دارویی، جراحی یا محافظه کارانه 
دریافت می کنند را پیگیری کنید. 

ضعیف

بازه های پیگیری و معاینات را مطابق با هر درمان خاص تعریف 
کنید. 

ضعیف

و  ایمنی  کارایی،  که  بخوانند  را  کامل دستورالعمل  نسخه  توصیه می شود  اکیداً  به مخاطبین 
مالحظات هر درمان را شرح می دهد. 
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فصل 10

مقدمه▐

دستورالعمل EAU درباره تنگی مجرای مجرا مروری جامع از این مشکل در مردان، 
زنان و بیمــاران transgender را برای ما فراهم می کند. در این دســتورالعمل، پنل 
موافقت کرد تا از کاربرد اصطالح "موفقیت" اجتناب شــود چون نه به میزان کافی 
تعریف شده و نه سابجکتیو است. در عوض از اصطالحات "میزان باز بودن" یا "میزان 
عود تنگی" استفاده می شود که در این مقاله فقط "میزان عود تنگی" در نظر گرفته 

شده است.

اتیولوژی و پیشگیری▐

پاتولوژی های زیر علل رایج تنگی مجرا در مردان می باشند:
عفونت های منتقله جنسی  
التهاب  
آسیب خارجی به مجرا  
یاتروژنیک: کاتترگذاری درون مجرا، رزکسیون پروستات ترنس یورترال، رادیکال   

Ablative پروستاتکتومی، تاباندن اشعه به پروستات یا درمان های
ناموفق بودن اصالح هایپوسپادیاس  
مادرزادی  
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ایدیوپاتیک  
بیماری تنگی مجرای مجرا در زنان عمدتا ایدیوپاتیک اســت. ســایر اتیولوژی ها 

عبارتنداز: یاتروژنیک، تروما، عفونت و پرتودرمانی

درجه بندی شدتتوصیه ها

انجام فعالیت جنسی ایمن، شناسایی نشانه های عفونت های منتقله 
جنسی و فراهم کردن دسترسی به معاینه و درمان سریع در مردان 

مبتال به یورتریت

قوی

قویپرهیز از کاتترگذاری غیرضروری در مجرا

فراهم کردن برنامه های آموزشی برای پزشکان و پرستارانی که کاتتر 
ادراری می گذارند.

قوی

اگر هدف از کاتترگذاری فقط تخلیه ادرار است از کاتترهای بزرگتر 
از Fr 18 استفاده نکنید.

ضعیف

قویاز کاتترهایی که پوشش التکس ندارند استفاده نکنید.

وقتی سابقه ی تنگی مجرا از قبل وجود ندارد، به طور روتین 
یورتروتومی نکنید.

قوی

طبقه بندی▐

طبقه بنــدی طبق ناحیه تنگی روی نحوه مدیریت و درمان اثر خواهد گذاشــت. 
مجرای مرد به بخش های زیر تقسیم می شود:

مجرای قدامی )احاطه شــده توسط بافت اســفنجی(: مئاتوس، مجرای پنایل و   
مجرای بولبار

مجرای خلفی: مجرای ممبرانوس، مجرای پروستاتی و گردن مثانه  
برای طبقه بندی طبق میزان تنگی به جدول 1 رجوع کنید.
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جدول 1: طبقه بندی EAU طبق میزان تنگی مجرا

 لومن مجرا توضیحدسته بندی
 )Fr: فرنچ(

درجه

مجرای طبیعی در 0
تصویربرداری ها

---------------------------

تنگی های ساب 1
کلینیکال

مجرا تنگ است 
ولی بیشتر از 

16Fr
کم )پائین(

Fr 11-15تنگی های با درجه کم2

تنگی های با درجه باال و 3
قابل توجه

Fr 4-10

زیاد )باال(
تنگی هایی که تقریبا 4

مجرا را مسدود کرده اند
Fr 1-3

تنگی هایی که کامال 5
مجرا را مسدود کرده اند

هیچ لومن 
مجرایی وجود 

)Fr 0( ندارد

ارزیابی تشخیصی▐

گرفتن تاریخچه و معاینه جسمی

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای ارزیابی شدت نشانه ها و اثر روی کیفیت زندگی در 
مردانی که تحت عمل جراحی برای تنگی مجرا قرار می گیرند، 

از معیاری معتبر برای گزارش پیامدهای بیمار استفاده کنید 
)PROM(

قوی
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در مردانی که به دلیل بیماری تنگی مجرا تحت عمل جراحی 
قرار می گیرند، برای بررسی عملکرد جنسی از ابزاری معتبر 

استفاده کنید.

قوی

ارزیابی های تشخیصی بعدی▐

شکل 1: فلوچارت تشخیصی بیمارانی که مشکوک به بیماری تنگی مجرا هستند

در مواردی که تنگی باید به طور کامل از بین برود از VCUG استفاده کنید.
RUG: یورتروگرافی رتروگرید، VCUG: سیستویورتروگرام حین ادرار
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درجه بندی شدتتوصیه ها

در بیمارانی که در آنها به وجود بیماری تنگی مجرا شک دارید، 
از اوروفلومتری و تخمین میزان باقی مانده پس از تخلیه ادرار 

استفاده کنید.

قوی

برای ارزیابی ناحیه و طول تنگی در مردان مبتال به این بیماری 
که قرار است عمل جراحی ترمیمی انجام دهند، از یورتروگرافی 

رتروگرید استفاده کنید.

قوی

برای ارزیابی تنگی های مسدود کننده )یا در شرف مسدود 
کردن( و آسیب های مجرای ناشی از شکستگی لگن، از ترکیب 

یورتروگرافی رتروگرید و VCUG استفاده کنید.

قوی

به منظور کاهش درد در ارزیابی های یورتروگرافی، به جای 
استفاده از سوند فولی از کلمپ استفاده کنید.

ضعیف

اگر به اطالعات بیشتری نیاز بود، همراه تصویر برداری از 
سیستو-یورتروسکوپی استفاده کنید.

ضعیف

برای ارزیابی آسیب های مجرای ناشی از شکستگی لگن، وقتی 
به اطالعات بیشتری نیاز بود، از ترکیب یورتروسکوپی رتروگرید 

و سیستوسکوپی آنته گرید استفاده کنید.

ضعیف

در تنگی مجرای خلفی، یورتروگرافی MRI را به عنوان تست 
کمکی مد نظر داشته باشید.

قوی

مدیریت بیماری در مردان▐

درمان غیرتهاجمی

بیماران با تنگی مجرا یا عود تنگی )بیشتر از 16 فرنچ(، به ندرت عالمت دار شده یا 
به مداخله جراحی نیاز خواهند داشت.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

بیماران را با تنگی های تصادفی بدون عالمت )بیشتر از 16 فرنچ( 
درمان نکنید.

ضعیف

در بیمارانی که تنگی بولبوممبرانو ناشی از پرتو درمانی و/یا وضعیت 
عملکردی ضعیف دارند، کاتترگذاری سوپراپوبیک طوالنی مدت را در 

نظر داشته باشید.

ضعیف

درمان درون لومنی تنگی های مجرای قدامی در مردان▐

اینترنال یورتروتومی با دید مستقیم و دیالتاسیون

اینترنال یورتروتومی با دید مستقیم )DVIU(/ دیالتاسیون عموما به عنوان خط اول 
درمان در تنگی های مجرا که مسدود کننده نیستند، انجام می شود. از نظر میزان رفع 

انسداد یا تنگی هیچ تفاوتی بین دو روش وجود ندارد.
بهترین میزان رفع تنگی با اســتفاده از این دو روش در بین بیماران درمان نشده 
با یک تنگی کوتاه )حداکثر 2 ســانتی متر( بولبار گزارش شده است. از این روش ها 
در تنگی های طوالنی یا در مجرای پنایل به ندرت استفاده می شود. DVIU مجرای 
پنایل ممکن اســت نشت وریدی از جسم غاری را ایجاد کرده و با خطر اختالل در 

نعوظ )ED( همراه باشد. 
دیالتاسیون های مکرر/DVIU شانس عوددر طوالنی مدت را نداشته و ممکن است 

کمپلکسیتی تنگی را افزایش دهد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویدر تنگی های مجرای پنایل از DVIU استفاده نکنید.

از روش های DVIU/گشاد کردن برای تنگی های طوالنی )بیش از 
2 سانتی متر( استفاده نکنید.

قوی
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روش های فوق را برای تنگی اولیه، منفرد و کوتاه )کمتر از 2 
سانتی متر( در مجرای بولبار انجام دهید.

ضعیف

از این روش ها برای درمان تنگی تکرارشونده کوتاه قبل از ترمیم 
مجرای بولبار بهره ببرید.

ضعیف

بسته به منابع و تجربه جراح انجام دهنده، از روش های knife سرد 
یا گرم برای انجام DVIU استفاده کنید.

ضعیف

ترجیحا از دیالتاسیون زیر دید استفاده کنید، نه دیالتاسیون 
.blind

ضعیف

اگر ترمیم مجرا یک روش قابل اعتماد و در دسترس است، بیش 
از 2 بار روش های فوق را انجام ندهید.

قوی

DVIU/روش های بعداز دیالتاسیون

دیالتاسیون متناوب توسط خود فرد )intermittent self dilatation; ISD( قادر است 
تا عود تنگی و نیاز به مداخله مجدد را کاهش دهد ولی این مساله به قیمت اختالل 
در کیفیت زندگی نســبت قابل توجهی از بیماران خواهد بود. تجویز درون مجرایی 
 ISD کورتیکواســتروئید از طریق آغشته کردن دیالتاتور به پماد استروئید به همراه

زمان عود را به تاخیر می اندازد.
 DVIU درون ضایعه، عود تنگی پس از C )MMC( تزریق استروئیدها و میتومایسین
را کاهش می دهد. برای تزریق استروئید، هیچ تفاوتی در میزان عود وجود نداشت و 
حتی زمان عود طوالنی تر بود. تزریق میتومایسین C ممکن است عود تنگی را کاهش 

دهد ولی عوارض جانبی شدیدی با آن گزارش شده است.
استنت های stainless-steel mesh دائمی دیگر در بازار موجود نیستند. جایگذاری 
استنت موقت پس از DVIU/دیالتاسیون زمان عود تنگی در تنگی های مجرای بولبار 
را طوالنی تر می کند. استفاده از استنت ها در مجرای پنایل مورد بحث و اختالف نظر 

بوده و به نظر می رسد که با میزان عود بیشتری همراه باشد.



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 184

درجه بندی شدتتوصیه ها

اگر ترمیم مجرا یک گزینه مطمئن و قابل دسترس نیست، برای 
ثابت کردن وضعیت پس از دیالتاسیون/ DVIU از ISD استفاده کنید.

ضعیف

برای ثابت کردن تنگی مجرا از کورتیکو استروئیدهای درون مجرا به 
همراه ISD استفاده کنید.

ضعیف

خارج از کارآزمایی های بالینی از تزریقات داخل ضایعه ای استفاده 
نکنید.

ضعیف

قویاز استنت های مجرای دائم استفاده نکنید.

قویدر تنگی های پنایل از استنت استفاده نکنید.

بعد از DVIU برای تنگی های تکرار شونده مجرای بولبار از 
استنت های موقت استفاده کنید تا زمان عود را طوالنی تر کنید 

)تنها در صورتی که یورترو پالستی یا ترمیم مجرا گزینه در دسترس 
نیست(.

ضعیف

یورتروپالستی در مردان▐

نقش یورتروپالستی یا ترمیم مجرا در مدیریت تنگی های مجرای پنایل

یورتروپالستی تک مرحله ای در برابر یورتروپالستی چند مرحله ای در برابر 
یورتروپالستی آناستوموتیک

یورتروپالستی چند مرحله ای در مردانی که تنگی کمپلکس مجرا دارند )مداخالت 
متعدد در گذشــته، یافته های بالینی نامطلوب مثل اســپونژیوفیبروز چشمگیر یا 
تشکیل اسکار که نیازمند اکسیزیون باشد و کیفیت ضعیف urethral plate(، بیشتر 
انجام می شود. در غیاب این فاکتورها، ممکن است رویکرد تک مرحله ای انجام شود.
پیش از اقدام برای توبوالریزه کردن مجرا برای انجام یورتروپالستی چند مرحله ای 

فاصله زمانی به مدت 6-4 ماه در نظر بگیرید.
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در 0 تا 20% موارد پس از انجام نخستین مرحله، بازبینی و تجدید نظر گزارش شده 
است )معموال به خاطر کانترکچر گرفت(.

یورتروپالستی آناستوموتیک مجرای پنایل با خطر کجی آلت تناسلی همراه است 
مخصوصا اگر طول تنگی بیش از 1 سانتی متر باشد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به مردان مبتال به تنگی مجرا یورتروپالستی تک یا چند مرحله ای 
را با در نظر گرفتن مداخالت قبلی و مشخصات تنگی پیشنهاد 

دهید.

قوی

قبل از اقدام به انجام مرحله دوم فرایند حداقل 6-4 ماه وفقه 
بیندازید چون نتایج و پیامدهای مرحله اول باید بررسی شود و 

کافی باشد.

ضعیف

یورتروپالستی آناستوموتیک را به بیمارانی که تنگی مجرا پنایل 
آنها بزرگتر از 1 سانتی متر است، پیشنهاد ندهید چون خطر کجی 

آلت تناسلی پس از انجام جراحی وجود دارد.

قوی

به بیماران مبتال به تنگی های مجرای پنایل بگویید که در صورت 
مشاهده شرایط نامطلوب حین عمل، جراحی تک مرحله ای ممکن 

است به جراحی چند مرحله ای تبدیل شود. 

قوی

مالحظات خاص برای تنگی های مرتبط با لیکن اسکلروز 1 و مرتبط با اصالح 
)fاiled hypospاdiاsis repاir; FHR( ناموفق هایپوسپادیاس

 urethral مدیریت اصالح ناموفق هایپوسپادیاس چالش برانگیز و پیچیده است چون
plate، پوست آلت و فاشیای دارتوس اغلب ناکافی است یا وجود ندارد. 

به دلیل این حقیقت که لیکن اسکلروز )LS( پوست را درگیر می کند، استفاده از 
پوست ناحیه تناسلی به عنوان فالپ یا گرفت توصیه نمی شود.

1. عارضه ای پوستی است که در پوست ناحیه تناسلی پدید آمده و به صورت لکه های سفید 
ظاهر می شود.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

بیماران مبتال به اصالح ناموفق هایپوسپادیاس )FHR( را به عنوان 
بیماران پیچیده در نظر گرفته و برای مدیریت های بعدی به مراکز 

تخصصی ارجاع دهید. 

ضعیف

به مردانی که به دلیل FHR اختالل عملکرد ادراری یا جنسی دارند 
یا از وضع ظاهری و زیبایی آن ناراضی هستند، مشاوره روانی یا 

روانی-جنسی بدهید.

ضعیف

از فالپ ها یا پیوندهای پوست آلت تناسلی در بیماران FHR که 
اسکلروزلیکن یا پوست دارای اسکار دارند، استفاده نکنید.

قوی

در مردان مبتال به تنگی های مرتبط با اسکلروز لیکن، از پوست 
ناحیه تناسلی در یورتروپالستی پنایل استفاده نکنید.

قوی

در مردان مبتال به تنگی ناشی از لیکن اسکلروزو درصورت غیاب 
عوارض منفی در آن موضع، یورتروپالستی با گرفت مخاط دهانی 

تک مرحله ای را انجام دهید. 

ضعیف

تنگی های مجرای دیستال )تنگی مئاتال، تنگی فوسا ناویکوالریس(

 ،Malone اصالح باز تنگی های مجرای دیســتال می تواند در قالب مئاتوپالســتی
مئاتوپالستی با فالپ پوستی یا مئاتوپالستی با گرفت )گرفت پوست )SG( یا گرفت 

مخاط دهانی )OMG(( باشد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به بیماران مبتال به تنگی مئاتال، فوسا ناویکوالریس یا تنگی های 
مجرای دیستال مئاتوپالستی باز یا یورتروپالستی دیستال را 

پیشنهاد دهید.

ضعیف
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یورتروپالستی برای تنگی های مجرا بولبار▐

تنگی های بولبار کوتاه تر

 )EPA( تنگی های بولبار "کوچک"، آنهایی هستند که به اکسزیون و آناستوموز اولیه
جوابگو بوده و بین 3-2 سانتی متر طول دارند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

از اکسیزیون با برش و آناستوموز اولیه )tEPA( برای تنگی های 
بولبار کوتاه ناشی از تروما که کامال )تقریبا( مسدود کننده 

هستند و اسپونژیوفیبروز تمام ضخامت دارند، استفاده کنید.

قوی

 straddle در تنگی های بولبار کوتاه که ارتباطی به آسیب های
ندارند، به جای tEPA از اکسزیون بدون ترنسکشن و آناستوموز 

اولیه یا یورتروپالستی با free graft استفاده کنید.

ضعیف

تنگی های بولبار "بلندتر"
free grاft یورتروپالستی با

شــواهد اندکی برای توصیه به انجام یورتروپالستی مجرای بولبار با حفظ عصب و 
عضله به صورت روتین وجود دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در تنگی های مجرای بولبار که با اکسیزیون و آناستوموز اولیه 
اصالح نمی شوند، از یورتروپالستی با free graft استفاده کنید.

قوی

در تنگی های طوالنی، برای یورتروپالستی ReDo از یورتروپالستی با 
free graft مخاط دهانی استفاده کنید.

قوی

از ترمیم آناستوموتیک آگمنت شده برای درمان تنگی های بولبار 
که برای EPA مناسب نیستند ولی کوتاه و تقریبا مسدود کننده 

هستند، استفاده کنید.

ضعیف

بسته به نحوه جراحی، میزان تخصص و یافته های حین عمل، از 
اپروچ خلفی، خلفی-جانبی و ونترال استفاده کنید.

قوی
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یورتروپالستی مرحله ای برای تنگی های مجرای بولبار

ممکن است در موارد زیر یورتروپالستی مرحله ای در نظر گرفته شود:
وجود شرایط نامطلوب نظیر فیستول، false passage، آبسه، یا سرطان.  
وجود سابقه ی یورتروپالستی پیچیده و ناموفق )مثل اصالح ناموفق هایپوسپادیاس(  
عدم اطمینان جراح از مناسب ترین شکل یورتروپالستی برای بیمار  
تنگی ناشی از پرتودرمانی  
تنگی ناشــی از لیکن اسکلروز )این مورد محل بحث و اختالف است و در بعضی   

انواع لیکن اسکلروزکنتراندیکاسیون دارد(.
اسپونژیوفیبروز شدید  

عوارض دیرهنگام نخســتین مرحله یورتوپالستی شامل نیاز به ریویژن )تا %19( 
عود لیکن اســکلروز در گرفت )8.8%( کنترکچر گرفت )6.6%( و استنوز استومال 

)3.3%( می باشد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

یورتروپالستی مرحله ای را به مردان مبتال به تنگی مجرا قدامی 
پیچیده که برای یورتروپالستی تک مرحله ای مناسب نبوده یا 

آنهایی که برای ترمیم آماده هستند، پیشنهاد دهید.

ضعیف

اگر امکان یورتروپالستی تک مرحله ای وجود دارد، یورتروپالستی 
مرحله ای بولبار را برای لیکن اسکلروزانجام ندهید.

ضعیف

در بیمارانی که درباره یورتروستومی پرینه ای در برابر ترمیم مجرا 
مطمئن نیستند، جراحی چندمرحله ای را مد نظر داشته باشید.

ضعیف

به افراد هشدار دهید که ممکن است یورتروپالستی مرحله ای 
بیش از دو مرحله طول بکشد.

ضعیف
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یورتروپالستی برای تنگی های کل مجرا یا مجرای پنوبولبار

به طور کلی، فقط مراکز با پتانسیل و ظرفیت باال اقداماتی درباره یورتروپالستی های 
کل مجرا انجام می دهند. ممکن است روش ها و گرفت های جایگزین نیاز باشد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

یورتروپالستی های کل مجرا را در مراکز تخصصی پیشنهاد کنید 
چون ممکن است روش ها و متریال مختلفی نیاز باشد.

ضعیف

برای درمان تنگی های کل مجرا، اگر یک روش قادر نبود تا تمام 
تنگی را درمان کند از ترکیب روش ها استفاده کنید.

ضعیف

▐)PU( یورتروستومی پرینه ای

این روش راه حلی دائمی یا موقتی برای بازیابی توان ادرار کردن در مردان مبتال به 
تنگی کمپلکس مجرا است که:

هیچ گزینــه دیگری بــرای بازکــردن مجرا وجود نداشــته باشــد )به خاطر   
یورتروپالستی های ناموفق متعدد در گذشته یا وجود مشکالت عدیده هم زمان که 

مانع از انجام جراحی پس از درمان آندوسکوپیک ناموفق بشود(.
جراح درباره مناسب ترین شکل یورتروپالستی برای بیمار اطمینان نداشته باشد.  
به دنبال پنکتومی یا یورترکتومی به علت کانسر.  

درجه بندی شدتتوصیه ها

یورتروستومی پرینه ای را به عنوان یک گزینه درمانی به مردانی که 
بیماری تنگی کمپلکس مجرای قدامی دارند، پیشنهاد دهید.

قوی

PU را به مردانی که مبتال به بیماری تنگی کمپلکس مجرای قدامی 

بوده و مناسب عمل ترمیم نبوده یا تمایلی به انجام آن ندارند، 
توصیه کنید.

ضعیف
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ضعیفنوع PU را طبق تجربه شخصی و ویژگی های بیمار انتخاب کنید.

در مردانی که مبتال به تنگی مجرای ممبرانوس یا بولبار پروگزیمال 
هستند، یورتروستومی پرینه ای Gil-Vernet-Blandy یا Flap-7 را 

مدنظر داشته باشید.

ضعیف

ضعیفدر مردان چاق، PU 7-Flap را در نظر داشته باشید.

مجرای خلفی▐

تنگی مجرا خلفی غیرتروماتیک

مدیریت درون لومنی تنگی مجرا خلفی غیرتروماتیک

مدیریت درون لومنی تنگی های مســدود کننده توصیه نمی شود چون احتمال 
بازشــدن پایدار و ماندگار توسط آنها بسیار کم است و خطر ایجاد false passage به 

سمت رکتوم وجود دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

دیالتاسیون زیر دید یا DVIU را به عنوان درمان خط اول برای 
تنگی های آناستوموز وزیکو-یورترال )VUAS( که مسدود کننده 

نیستند یا تنگی های بولبوممبرانو )BMS( ناشی از پرتودرمانی به 
کار ببرید.

ضعیف

در موارد تنگی های آناستوموز وزیکو-یورترال )VUAS( که 
مسدود کننده نیستند یا تنگی های بولبوممبرانو )BMS( ناشی از 

 DVIU پرتودرمانی، انسزیون های عمیقی در ساعت 6 یا 12 هنگام
اعمال نکنید.

قوی

رزکسیون ترنس یورترال یا DIVU با hot-knife را به عنوان درمان 
خط اول در بیمارانی که مبتال به تنگی غیر مسدود کننده گردن 

مثانه )BNS( پس از جراحی برای درمان انسداد ناشی از بزرگی 
خوش خیم پروستات هستند، به کار ببرید.

قوی
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به منظور تالش برای تثبیت اثر درمانی، در BNS یا VUAS غیر 
مسدود کننده، از تکرار درمان های درون لومنی استفاده کنید.

ضعیف

به بیماران درباره خطر ایجاد بی اختیاری جدید )de novo( یا تشدید 
بی اختیاری ادراری موجود پس از درمان درون لومنی هشدار و 

آموزش دهید.

ضعیف

در موارد VUAS، BMS و BNS که مسدود کننده هستند، درمان 
درون لومنی را انجام ندهید.

قوی

در تنگی هایی که در مجرای خلفی وجود دارند، از استنت ها 
استفاده نکنید.

ضعیف

ترمیم مجرای ادراری تحتانی برای تنگی های مجرای خلفی غیرتروماتیک

بروز بی اختیاری ادراری جدید )UI( با آناستوموز وزیکو-یورترال ReDo )VUA( ی 
ترنس پرینه-آل، بدیهی است و جایگذاری اسفنکتر ادراری مصنوعی را می توان پس 

از 3 تا 6 ماه پیشنهاد داد.
احتمال ابتال به UI جدید با ReDo VUA رتروپوبیک بین 0 تا 58% است.

میــزان ایجاد بی اختیاری ادراری تا 14% با ترمیــم گردن مثانه و تا 25% پس از 
ترمیم BMS بعد از جراحی انسداد خوش خیم پروستات )BPO( می باشد.

بی اختیاری ادراری De novo و ED پس از عمل جراحی مجرا به دلیل BMS ناشی 
از پرتودرمانی در 50-11% و 35-0% موارد )به ترتیب( گزارش شده است.

پس از پرتوتابی یا درمان با اشــعه های با انرژی باال، salvage prostatectomy قادر 
است تا در 67% بیمارانی که مبتال به تنگی هستند، تنگی را برطرف کند اما میزان 

مرگ و میر این روش قابل تامل است.
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شکل2: گزینه ها برای ترمیم مجاری ادراری تحتانی در انسداد مجرای خلفی غیرتروماتیک

درجه بندی شدتتوصیه ها

آناستوموز وزیکو-یورترال ReDo را در بیمارانی که تحت اشعه قرار 
نگرفته اند، بیمارانی که تحت اشعه قرار گرفته و عملکرد مثانه در 

آنها کافی و خوب است، افراد مبتال به تنگی آناستوموز وزیکو-
یورترال مسدود کننده، یا تنگی آناستوموز وزیکو-یورترال مقاوم به 

درمان درون لومنی انجام دهید.

ضعیف

 ReDo VUA به بیماران هشدار دهید که بی اختیاری ادراری پس از
ترنس پرینه آل اجتناب ناپذیر است و اینکه ممکن است در مرحله 
بعدی و حداقل پس از گذشت 3 تا 6 ماه، به عمل جراحی اصالح 

بی اختیاری ادراری نیاز باشد.

قوی

اگر بیمار برای انجام جراحی مناسب نیست یا از انجام آن 
خودداری می کند، ReDo VUA به روش رتروپوبیک را پیشنهاد 

دهید.

ضعیف
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برای درمان تنگی گردن مثانه مقاوم، ترمیم گردن مثانه را به 
روش های YV-پالستی یا T-پالستی انجام دهید.

ضعیف

به بیماران درباره بی اختیاری ادراری جدید پس از ترمیم تنگی 
گردن مثانه یا تنگی های بولبوممبرانو که اتیولوژی آنها عمل انسداد 

پروستاتی خوش خیم بوده است، هشدار دهید.

قوی

برای BMSهای ناشی از اشعه که از 2.5 سانت کوتاه تر بوده و مقاوم 
به درمان اندوسکوپیک است، طبق تجربه و نظر جراح، از اکسیزیون 

و آناستوموز اولیه یا یورتروپالستی آگمنتاسیون استفاده کنید.

ضعیف

در BMS های ناشی از اشعه که بیش از 2.5 سانتی متر طول دارند، 
از یورتروپالستی آگمنتاسیون استفاده کنید.

ضعیف

پس از یورتروپالستی در BMS های ناشی از اشعه، به بیماران درباره 
خطر بی اختیاری ادراری جدید و ایجاد اختالل نعوظ هشدار دهید.

قوی

در موارد تنگی مجرای پروستاتی ناشی از اشعه یا درمان با 
اشعه های با انرژی باال، salvage prostatectomy را در بیماران مناسب 

و متمایل که عملکرد مثانه در آنها خوب است، پیشنهاد دهید.

ضعیف

جراحی برداشتن عضو درگیر و انحراف ادراری در تنگی مجرای خلفی 
غیروتروماتیک

این روش در موارد پیچیده و/یا تکرارشونده مرتبط با نکروزهای شدید، کلسیفیه 
 شــدن و بیماری قابل توجــه خصوصا درد شــدید، هماچوری درمــان ناپذیر یا 

شکل گیری فیستول در ناحیه بکار می رود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در موارد پیچیده یا تکرارشونده که ظرفیت مثانه از بین رفته و/
یا نشانه های موضعی از بین می روند، انحراف مسیر ادراری را انجام 

دهید.

ضعیف

در موارد درد غیر قابل درمان مثانه، اسپاسم و/یا هماچوری حین 
انحراف مسیر ادرار سیستکتومی را انجام دهید.

ضعیف
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تنگی خلفی بعد از تروما

مدیریت حاد و زودهنگام آســیب های مجرا ناشی از شکستگی لگن )PFUIs( در 
دستورالعمل EAU درباره آســیب های ارولوژیکی بحث شده است. درمان تاخیری 
PFUI باید 3 ماهه اول بعد از تروما، زمانی که تنگی stable خلفی بعد از تروما شکل 

گرفته است، باشد.
درمان درون لومنی برای تنگی خلفی بعداز تروما

درمان درون لومنی تنگی مسدود کننده لزوما ناموفق نخواهد بود ولی خطر ایجاد 
false passage به سمت قاعده مثانه یا رکتوم وجود دارد.

میزان رهایی از تنگی )stricture-free rate( با درمان درون لومنی تنگی های کوتاه 
)حداکثر 1.5 سانتی متر( که مسدود کننده نباشد بین 20 تا 96.5% است و در %4 

موارد بی اختیاری ادراری جدید اتفاق میفتد.
روش DVIU برای تنگی های عودکننده کوتاه که مســدود کننده نیستند پس از

EPA، میزان موفقیت بین 22.9 تا 77.3% دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در تنگی هایی مسدود کننده، از درمان اندوسکوپیک استفاده 
نکنید.

قوی

در تنگی های کوتاه که مسدود کننده نیستند، یک بار درمان درون 
لومنی را امتحان کنید.

ضعیف

برای عود تنگی های کوتاه که مسدود کننده نیستند، پس از 
اکسیزیون و آناستوموز اولیه در تنگی خلفی تروماتیک، به شرط 
آنکه هدف از درمان بازشدن طوالنی مدت است، بیش از دو بار 

DVIU/ یا دیالتاسیون انجام ندهید.

ضعیف

یورتروپالستی در تنگی خلفی بعداز تروما

به منظور رســیدن و حفظ تجربه کافی در زمینه ی ترمیم PIFU، براورد محاسبات 
انجام شده شامل یک مرکز به ازای هر 12 میلیون ساکن است )در کشورهای پیشرفته(.
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در مورد عود تنگی در صورت تمایل بیمار، یک بار تکرار یورتروپالستی امکان پذیر 
است. برای این کار انواع مختلفی از یورتروپالستی با میزان patency 37.5 تا %100 

تعریف شده است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در تنگی های خلفی بعد از تروما، فقط در مراکز مجهز و با 
امکانات باال ترمیم باز را انجام دهید.

ضعیف

در تنگی هایی که مسدود مننده هستند، اکسیزیون پیش 
رونده ی پرینه آل و آناستوموز اولیه )EPA( را انجام دهید.

قوی

در صورت ناموفق بودن درمان درون لومنی، در تنگی هایی 
که مسدود کننده نیستند، EPA پرینه آل پیش رونده را انجام 

دهید.

قوی

به منظور دستیابی به مجرای خلفی، انسیزیون وسط پرینه را 
به کار ببرید.

قوی

هنگام انجام ترمیم شکمی-پرینه ای پوبکتومی کامل انجام 
ندهید.

قوی

دیفکت  نظیر  پیچیده  شرایط  برای  را  شکمی-پرینه ای  ترمیم 
مثانه،  قاعده  به  مجرا  اطراف  فیستول  تشکیل  طوالنی،  بسیار 
مثانه  گردن  آسیب  و  تروما  با  مرتبط  رکتوم  به  مجرا  فیستول 

نگه دارید.

ضعیف

در بیمارانی که تمایلی به پذیرش درمان تسکینی درون لومنی یا 
ایجاد دایورژن ادراری ندارند، بعد از ناموفق بودن یورتروپالستی 

اولیه یک یورتروپالستی دیگر انجام دهید.

ضعیف

به منظور پرکردن فضاهای مرده یا پس از اصالح فیستول مجرا به 
رکتوم همزمان، از فالپ بافتی موضعی استفاده کنید.

ضعیف
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تنگی مجرا در زنان▐

عالئم تنگی مجرای زنان )FUS( طوالنی مدت و غیراختصاصی هستند ولی عمده 
این عالئم شــامل تکرر ادرار، urgency، جریان کم، تخلیه ناقص و بی اختیاری ادرار 
می باشــد. در بیماران خانمی که نشانه های مجرای ادراری تحتانی دارند، رد کردن 

FUS از بین گزینه های تشخیصی موجود بسیار حائز اهمیت است.

بررســی میزان جریان و میزان باقی مانده ادرار پس از تخلیه مهم است. در تمام 
افرادی که مشکوک به FUS هســتند، باید VCUG یا بررسی ویدئو یوروداینامیک 

)VUDS( انجام شود تا تشخیص تایید شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در تمام زنانی که نشانه های بیماری مجرای ادراری تحتانی که 
برطرف نمی شوند دارند، بررسی میزان جریان ادرار، میزان باقی 

مانده پس از تخلیه، VCUG یا VUDS را انجام دهید.

قوی

در زنانی که تنگی مجرای آنها بین Fr 30-41 است، دیالتاسیون مجرا 
را به عنوان نخستین خط درمان انجام دهید.

قوی

 ISD دیالتاسیون مجدد مجرا را انجام داده و ،FUS در نخستین عود
برنامه ریزی شده هفتگی با کاتتر Fr 16-18 را شروع کنید.

قوی

در زنانی که دومین بار عود FUS اتفاق افتاده یا آنهایی که نمی توانند 
ISD کنند یا به دنبال درمان قطعی هستند، یورتروپالستی انجام 

دهید. روش یورتروپالستی باید با توجه به تجربه جراح، در دسترس 
بودن و کیفیت گرفت/فالپ و کیفیت ونترال مجرا دربرابر دورسال 

مجرا انتخاب و تعیین شود.

قوی

قویتنگی های مئاتال را با مئاتوتومی یا مئاتوپالستی درمان کنید.
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▐transgender مدیریت بیماری در افراد

در مردان ترنس، درمان تنگی به مدت زمان پس از بازســازی آلت جنسی جدید، 
ناحیه تنگی، طول تنگی و کیفیت بافت های موضع بســتگی دارد. در مردان ترنس 
انســیزیون اندوســکوپی در تنگی های کوتاه )کمتر از 3 ســانتی متر( و معموال در 
ناحیه آناســتوموتیک انجام می شود که میزان بازکردن آن 45.5% است. انسیزیون 
اندوســکوپی در مدت زمان کوتاهی پس از ترمیم آلت جنســی جدید و برش های 
پیاپی موفق نیســتند. پس از عدم موفقیت برش یا درمواردی که تنگی های کوتاه 
در آناستوموز مسدود کننده یا تقریبا انسدادی هستند، اکسزیون و آناستوموز اولیه 
با میزان بازکردن 57.1% مطرح شــده است. تنگی های مجرای آلت تناسلی جدید 

معموال با یورتروپالستی مرحله ای درمان می شوند.
در زنان ترنس، شروع کار با دیالتاسیون تنگی های کوتاه که نیاز به حذف ندارند، 
قابل قبول است. اگر این کار ممکن نبود یا ناموفق بود، تنگی کوچک مئاتال )زیر 1 
سانتی متر( را می توان با مئاتوپالستی Y-V درمان کرد که میزان برطرف کردن تنگی 
این روش 85% است. بدیهی است که تنگی های مئاتال بزرگتر )2-1 سانتی متر( را 

می توان با فالپ نئوواژینال advanced درمان کرد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در 6 ماهه اول پس از نئوفالوپالستی، برش اندوسکوپی یا 
یورتروپالستی را انجام ندهید.

قوی

در مردان ترنس که تنگی دارند، بیش از دو بار برش اندوسکوپی 
انجام ندهید مگر با اهداف درمان تسکینی

قوی

اگر ترمیم باز تجویز شد، برای تنگی ها در مجرا اندام جنسی 
جدید یورتروپالستی مرحله ای را انجام دهید.

ضعیف

اگر در زنان ترنس ترمیم باز اندیکاسیون داشت، در تنگی های 
کوتاه )کمتر از 1 سانتی متر( مئاتال، مئاتوپالستی Y-V را انجام 

دهید.

ضعیف
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▐)tissue transfer( انتقال بافت

فالپ های مختلف موضعی تعریف شــده اند: پوســت آلت، فالپ های پرینه آل یا 
اسکروتال )ایجادکننده مو(. فالپ ها با موربیدیتی یوروژنیتال بیشتری همراهی دارند 
ولی میزان patency قابل توجهی در قیاس با گرفت ها دارند. در روش تک مرحله ای 
وقتی توبوالریزه کردن کامل نیاز است، گرفت ها میزان عوارض بسیار باالتری نسبت 
به فالپ ها دارند. فالپ های ایجادکننده ی مو میزان patency کمتری در مقایســه با 

فالپ هایی که در آنها مو نمی روید، دارند. 
گرفت های ممکن شــامل مخاط دهان، پوست آلت و بسیاری از سایر گرفت های 
اتولوگ می باشند. میزان patency مخاط دهانی و مخاط زبانی قابل مقایسه است. انواع 
مختلف گرفت های دهانی با انواع مختلفی از موربیدیتی های دهانی همراهی دارند 
و حتی ممکن اســت برخی از این عوارض دهانی تا طوالنی مدت هم باقی بمانند. 
میزان patency با گرفت پوست آلت 79 تا 81.8% است. این میزان با گرفت مخاط 
دهان بین 85.9 تا 88.1% می باشد. در تنگی های مرتبط با لیکن اسکلروز، استفاده 

از گرفت پوست ناحیه تناسلی با میزان patency بسیار کمی همراه است )%4(.
موربیدیتی پس از عمل مربوط به بســتن یا نبستن ناحیه هاروست مخاط دهانی 
مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچ توصیه خاص و شــفافی را نمی توان درباره اینکه آیا 

ناحیه هاروست را بست یا خیر ارائه داد. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

وقتی هم گرفت و هم فالپ قابل استفاده هستند، از گرافت 
استفاده کنید.

قوی

در روش تک مرحله ای، در الگوی توبوالریزه از گرفت ها استفاده 
نکنید.

قوی

در مواردی که بستر مجرا، خون رسانی ضعیفی دارد، از فالپ ها 
استفاده کنید.

ضعیف
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از فالپ های ایجادکننده ی مو مانند پرینه آل یا اسکروتال 
استفاده نکنید مگر آنکه هیچ گزینه دیگری موجود نباشد.

قوی

اگر نیاز به گرفت بود، درصورت موجود بودن از گرفت های دهانی 
یا زبانی استفاده کنید.

ضعیف

به بیمار درباره عوارض احتمالی انواع مختلف گرفت های دهانی 
)حفره دهان، زبانی و لب پائینی( آموزش دهید )در صورت 

اندیکاسیون استفاده از گرفت دهانی(.

قوی

در صورتی که مخاط زبانی یا حفره دهان موجود یا مناسب 
نیست، یا برای ترمیم توسط بیمار قابل قبول نیست، از پوست 

آلت استفاده کنید.

ضعیف

در موارد لیکن اسکلروزاز گرفت پوست ناحیه تناسلی استفاده 
نکنید.

قوی

در موارد اسپونژیوفیبروز گسترده بعد از یورتروپالستی قبلی 
ناموفق یا وقتی که طول تنگی بیش از 4 سانتی متر است، از 
گرفت های مهندسی بافت شده ی بدون سلول استفاده نکنید.

ضعیف

از گرفت های مخاط دهانی اتولوگ که تحت مهندسی بافت قرار 
گرفته است، خارج از چهارچوب آزمایش بالینی استفاده نکنید.

قوی

مراقبت های پیش از عمل در جراحی مجرا▐

پس از هرگونه دستکاری مجرا )کاتتر مجرا، ISD، دیالته کردن و DVIU( به منظور 
فراهم کردن فرصت برای ریکاوری بافت و بلوغ تنگی )stricture maturation( قبل از 

انجام عمل یورتروپالستی، دوره ی استراحت مجرا )urethral rest( الزم است.
یک تا دو هفته قبل از عمل کشــت ادرار انجام می شود و اگر عفونت وجود داشته 
باشد، دوره درمانی با آنتی بیوتیک ها پیش از عمل آغاز خواهد شد. استفاده از رژیم 
آنتی بیوتیکی به عنوان پروفیالکســی حین عمل در کاهش میزان ابتال به عفونت 

ناحیه عمل و عفونت مجاری ادراری بعد از عمل مفید است.
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قبل از برداشــتن کاتتر پس از یورتروپالستی، ارزیابی و بررسی نشت ادراری حائز 
اهمیت است تا از عدم وجود عوارضی همچون التهاب در اطراف مجرا، تشکیل آبسه 

و فیستول مطمئن شویم.

درجه بندی شدتتوصیه ها

ضعیفتا 3ماه پس از هرگونه دستکاری مجرا، یورتروپالستی انجام ندهید.

در زمان انجام عمل )intra-operative( جراحی مجرا، رژیم 
آنتی بیوتیکی پروفیالکسی حین عمل تجویز کنید.

قوی

بعداز یورتروپالستی، یورتروگرافی انجام دهید تا قبل از درآوردن 
کاتتر، احتمال نشت ادرار را بررسی کرده باشید.

قوی

کاتتر را 72 ساعت پس از DVIU یا دیالتاسیون غیر کمپلیکه ی 
مجرا، خارج کنید.

ضعیف

نخستین یورتروگرافی را 10-7 روز بعد از یورتروپالستی 
غیرکمپلیکه انجام دهید تا ببینید آیا برداشتن کاتتر امکان پذیر 

است یا خیر، خصوصا در بیمارانی که از کاتتر خود را تحمل 
نمی کنند.

ضعیف

فالوآپ▐

بعداز عمل یورتروپالســتی، عود تنگی با میزان شیوع متفاوتی رخ می دهد که به 
ویژگی های تنگی و رو ش های یورتروپالستی بستگی دارد.

فالوآپ یا پیگیری های بعد از عمل نباید فقط روی تعیین عودتنگی معطوف باشد 
بلکه باید عملکرد و رضایت بیمار را هم بررسی کرد.

برای تشــخیص عود تنگی می توان از همان ابزاری استفاده کرد که در تشخیص 
اولیه تنگی مجرا از آن استفاده می شود )شکل 3(.

عمده عود تنگی در یک سال نخست پس از عمل مشاهده می شود ولی در مواردی 
خصوصا یورتروپالستی آگمنت شده، عودتنگی دیررس رخ می دهد.
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پروتکل های فالوآپ منطبق بر خطر مقــرون به صرفه بوده و برای بیماران ایمن 
می باشند )جداول 2 و 3(.

شکل 3: فالوآپ پس از یورتروپالستی

BXO: balanitis xerotica obliterance LS: لیکن اسکلروز QMAX: میزان ماکسیمم جریان ادرار
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جدول 2: پروتکل فالوآپ برای یورتروپالستی با خطر کم عود

یورتروپالستی های آناستوموزی در قسمت بولبوممبرانو با عدم سابقه رادیوتراپی،   
BXO/LS هایپوسپادیاس یا ویژگی های

24 ماه*12 ماه3 ماهعمل جراحی

+++فلومتری ادرار

PROM )ازجمله فعالیت جنسی 

بیمار(
+++

ارزیابی آناتومیکی 
RUG- /یورتروسیستوسکوپی(

)VCUG

+ )در صورت +**
تجویز(

+ )در صورت 
تجویز(

*: می توان پس از 2 سال فالوآپ را قطع کرد اما به بیمار توصیه کنید در صورت تشدید نشانه ها 
جهت معاینه به سرویس اولوروژی مراجعه کند. مراکز دانشگاهی می توانند برای اهداف پژوهشی 

طول دوران فالوآپ را زیاد کنند.
**: پنل توصیه می کند ارزیابی آناتومیکی هر 3 ماه یکبار انجام شود.

جدول3: پروتکل فالوآپ برای یورتروپالستی با ریسک عود استاندارد

یورتروپالســتی های آناســتوموزی در ناحیــه بولبار با عدم ســابقه رادیوتراپی،   
BXO/LS هایپوسپادیاس و ویژگی های

یورتروپالستی های پنایل  
یورتروپالستی های خلفی غیر تروماتیک  
یورتروپالستی های با جایگزینی گرفت/فالپ  

  سال*24 ماه12 ماه3 ماهعمل جراحی

++++فلومتری ادرار

PROM )از جمله عملکرد 

جنسی(
++++
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معاینه آناتومیکی 
)یورتروسیستوسکوپی/ 

)RUG-VCUG

در صورت اندیکاسیون+++

تشدید  در صورت  کنید  توصیه  بیمار  به  اما  کرد  قطع  را  فالوآپ  سال   2 از  پس  می توان   :*
نشانه ها جهت معاینه به سرویس اوروروژی مراجعه کند. مراکز دانشگاهی می توانند برای اهداف 

پژوهشی طول دوره فالوآپ را زیاد کنند.
**: پنل توصیه می کند ارزیابی آناتومیکی هر 3 ماه یکبار انجام شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به تمام بیماران پس از عمل جراحی یورتروپالستی، فالوآپ را 
توصیه کنید.

قوی

برای ارزیابی موفقیت آناتومیکی پس از عمل جراحی 
یورتروپالستی، از سیستوسکوپی یا یورتروگرافی رتروگرید استفاده 

کنید.

ضعیف

برای ارزیابی پیامدهای سابجکتیو و رضایت بیمار، از 
پرسشنامه های PROM استفاده کنید.

قوی

برای بررسی عملکرد جنسی پس از اعمال جراحی تنگی مجرا، از 
پرسنامه های معتبر استفاده کنید.

قوی

بعداز عمل یورتروپالستی، فالوآپ روتین حداقل سالی یکبار را 
پیشنهاد دهید.

قوی

ضعیفپروتکل فالوآپ مبتنی بر خطر را انتخاب و استفاده کنید.
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مقدمه▐

آخرین نســخه این راهنما، دیدگاه خود را از بی اختیــاری ادراری )UI( به عالیم 
مجاری ادراری تحتانی غیرنوروژنیک )LUTS( در زنان گســترش داده است. هدف 
اصلی در برگرفتن جمعیت بیشــتری از زنان با مشکالت عملکردی اورولوژیک که 
الزاماً همراه با UI نیســت، می باشد که تا کنون در راهنماهای پیشین به آن اشاره 
نشده است. این پیکربندی مجدد، چند موضوع اضافه شده به این راهنما )از جمله 
فیستول غیرزایمانی، انسداد خروجی مثانه )BOO(، مثانه ی با فعالیت پایین )UAB( و 
ناکچوری( را دربرمی گیرد و این دیدگاه با حدود دو یا سه تکرار چاپ بعدی، احتماالً 

بیشتر توسعه می یابد. 

تشخیص - کلیات▐

شرح حال و معاینه فیزیکی

گرفتن یک ســابقه بالینی کلی برای ارزیابی بالینی، اساسی است. علیرغم فقدان 
شــواهد دست باال برای تایید آن، توافقی جهانی وجود دارد که گرفتن سابقه بیمار 
باید اولین مرحله در ارزیابی هر فردی با LUTS باشد. این سابقه باید شامل ارزیابی 
کاملی از عالیم LUT )عالیم ذخیره ای، دفع ادرار، پس از ادرار کردن(، عالیم جنسی، 
گوارشی و نورولوژیک باشــد. جزئیات اپیزودهای urgency، نوع، زمانبندی و شدت 
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UI و برخی تالش ها برای تعیین عالیم نیز باید در نظر گرفته شــوند. سابقه باید به 

 UI بصورت عالیم ذخیره ای، دفعی و پس از دفع و دسته بندی LUTS دســته بندی
 )UUI(، UI اورژانسی )SUI(، UI ناشی از بی اختیاری ادراری استرســی UI بصورت
مختلط )MUI( یا بی اختیاری سرریز )overflow( کمک کند، که مورد آخر به معنی 
شــکایت از UI در حضور یک مثانه بســیار پُر )بدون علت شناسایی شده( تعریف 

می شود. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

سابقه پزشکی کامل شامل عالیم و کوموربیدیتی ها و معاینه فیزیکی 
متمرکز در زنان با LUTS انجام دهید. 

قوی

پرسشنامه های بیمار 

LEخالصه شواهد

نمرات عالیم اختصاصی وضعیت، به غربالگری و دسته بندی LUTS کمک 
می کنند.

3

پرسشنامه های بیمار، جایگزین مشاوره مشروح بیمار نشده و تنها باید به عنوان 
بخشی از یک سابقه پزشکی کامل به کار روند. 

4

درجه بندی شدتتوصیه ها

از یک پرسشنامه معتبر و مناسب بعنوان بخشی از ارزیابی استاندارد 
LUTS زنان استفاده کنید. 

قوی 

از بیمارانی با عالیم مجاری ادرار تحتانی بخواهید گزارش روزانه مثانه 
خود را به عنوان بخشی از ارزیابی استاندارد LUTS زنان ثبت کنند. 

قوی

قویاز یک گزارش روزانه مثانه به مدت حداقل سه روز استفاده کنید. 
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تجزیه شیمیایی ادرار

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویآنالیز ادرار را بعنوان بخشی از ارزیابی اولیه LUTS بیمار انجام دهید.

اگر UTI همراه با LUTS وجود داشته باشد، بیمار را مجدد پس از 
درمان، ارزیابی کنید. 

قوی

باکتریوری بدون عالمت را در بیماران مسن برای اصالح UI بطور 
روتین درمان نکنید. 

قوی

حجم باقیمانده پس از دفع

درجه بندی شدتتوصیه ها

حجم باقیمانده پس از دفع )PVR( را در بیماران LUTS در طی 
ارزیابی اولیه اندازه بگیرید. 

قوی

قویاز تکنیک اولتراسوند برای اندازه گیری PVR استفاده کنید. 

PVR را در بیماران دریافت کننده درمانی که ممکن است منجر به 

سوء عملکرد دفع یا بدتر شدن وضعیت شود پایش کنید. 
قوی

بازدهی دفع مثانه )Bladder Voiding Efficiency( را به عنوان یک 
پارامتر اضافه هنگام اندازه گیری PVR ارائه دهید. 

ضعیف

یورودینامیک )تست نوار مثانه(

LEخالصه شواهد

اکثر پارامترهای یورودینامیک در همان جلسه و به مرور زمان، تغییرپذیری 
نشان می دهند و این امر، تفسیر بالینی آنها را محدود می کند.

3
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ممکن است ناهمخوانی بین شرح حال و نتایج یورودینامیک وجود داشته 
باشد. 

3

تشخیص یورودینامیک بیش فعالی دتروسور )DO(، بر پیامدهای درمان در 
بیماران OAB اثر نمی گذارد. 

1a

یورودینامیک پیش از عمل در زنانی با SUI غیرپیچیده و قابل تایید از لحاظ 
بالینی، پیامد جراحی برای SUI را اصالح نمی کند. 

1b

هیچ همبستگی سازگاری بین نتیجه تست های عملکردی مجرا و موفقیت یا 
شکست بعدی جراحی SUI وجود ندارد. 

3

هیچ شواهد سازگاری مبنی بر اینکه DO پیش از عمل با شکست جراحی 
MUS در زنان همراه می باشد وجود ندارد. 

3

3وجود DO پیش از عمل با باقی ماندن urgency پس از عمل همراه است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

هنگام انجام یورودینامیک در بیمارانی با LUTS از استانداخطای 
تکنیک "یورودینامیک خوب" که توسط انجمن بین المللی 

کنترل دفع توصیف شده پیروی کنید. 

قوی

یورودینامیک را به طور روتین هنگام درمان SUI غیرپیچیده 
انجام ندهید. 

قوی

یورودینامیک را به طور روتین هنگام ارائه درمان خط اول به 
بیمارانی با عالیم مثانه بیش فعال غیرپیچیده )OAB( انجام 

ندهید. 

قوی

یورودینامیک را زمانی انجام دهید که یافته ها، شانس درمان 
تهاجمی را تغییر می دهند

ضعیف

 Strength از پروفیلومتری فشار مجرا یا فشار نقطه نشت برای
rating UI استفاده نکنید زیرا این موارد اساسا تست های بررسی 

عملکرد مجرا هستند

قوی
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تست پد

درجه بندی شدتتوصیه ها

از یک تست پد با رعایت پروتکل استاندارد شده برای مدت زمان و 
فعالیت استفاده کنید. 

قوی

از تست پد هنگامی که کمی کردن UI الزم است، به ویژه برای 
ارزیابی پاسخ به درمان استفاده کنید. 

ضعیف

تصویربرداری

درجه بندی شدتتوصیه

تصویربرداری از مجاری ادرار تحتانی و فوقانی را بطورروتین به 
عنوان بخشی از ارزیابی LUTS انجام ندهید.

قوی

بیومارکرهای ادراری

درجه بندی شدتتوصیه

به صورت روتین از بیومارکرهای ادراری یا تخمین میکروبیوم ادرار 
در تشخیص و درمان بیماری LUT در زنان استفاده نکنید.

قوی

درمان بیماری ▐

مثانه بیش فعال

مثانه بیش فعال توســط انجمن بین المللی کنترل دفع، بعنوان urgency معموالً 
 )UTI( در غیاب عفونت مجرای ادرار UUI همراه با تکرر ادرار یا ناکچوری با یا بدون

یا پاتولوژی مشخص دیگر تعریف می شود. 
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Diاgnostic evاluاtion

درجه بندی شدتتوصیه ها

از بیماران بخواهید حداقل یک گزارش مثانه سه روزه در ارزیابی 
اولیه و قبل از هر مداخله درمانی برای OAB ارائه دهند. 

قوی

بررسی یورودینامیک را به طور روتین هنگام ارائه درمان خط اول 
برای بیمارانی با عالیم OAB غیرپیچیده انجام ندهید. 

قوی

درمان کانزرواتیو ▐

بیماری زمینه ای و نقایص شناختی را مدنظر قرار دهید.
عالیم مجرای ادراری تحتانی بویژه در افراد مسن با چندین کوموربیدیتی می تواند 

همراه باشد که عبارتند از: 
نارسایی قلبی  
نارسایی مزمن کلیه  
دیابت  
بیماری انسداد ریوی مزمن  
بیماری عصبی   
نقص شناختی عمومی   
اختالالت خواب مثل آپنه ی خواب  
افسردگی  
سندرم متابولیک  

درمان کوموربیدیتی ها ▐
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درجه بندی شدتتوصیه 

هر نوع داروی جدید مرتبط با پیشرفت یا بدترشدن UI را 
بازبینی کنید. 

ضعیف

LUتنظیم داروهای مصرفی برای موارد غیر از  ر

درجه بندی شدتتوصیه

سابقه ای از مصرف داروهای فعلی از تمام بیماران با OAB تهیه 
کنید. 

قوی

 OAB هر نوع داروی جدید مرتبط با پیشرفت یا بدترشدن عالیم
را بازبینی کنید. 

ضعیف

Urinاry contاinment

درجه بندی شدتتوصیه ها

مطمئن شوید که زنان با OAB یا مراقبین آن ها از گزینه های 
 Urinary درمانی در دسترس قبل از تصمیم گیری به استفاده از

containment به تنهایی مطلع هستند. 

قوی

پدهای بی اختیاری ادراری یا ابزار containment برای مدیریت 
OAB-مرطوب را برای کنترل موقتی عالمت یا وقتی سایر 

درمان ها امکان پذیر نیستند، ارائه دهید. 

قوی

بعد از بحث در خصوص خطر افزایش مقاومت ضدمیکروبی، 
آنتی بیوتیک های پروفیالکتیک برای بیماران با UTIهای 

عودکننده که CIC انجام می دهند یا سوند متمکن دارند ارائه 
دهید.

قوی
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مداخالت سبک زندگی

LEخالصه ای از شواهد

چاقی یک فاکتور خطر برای UI در زنان است اما ارتباط با سایر عالیم 
OAB نامشخص است. 

1b

شواهد ضعیفی مبنی بر اینکه توقف مصرف سیگار، عالیم OAB را اصالح 
می کند وجود دارند. 

3

درجه بندی شدتتوصیه ها

بزرگساالن با اضافه وزن و چاقی با OAB/UI را به کاهش وزن و 
حفظ این کاهش وزن ترغیب کنید. 

قوی

به بزرگساالن با OAB مشاوره دهید که کاهش مصرف کافئین، 
عالیم urgency و تکرر )ولی نه بی اختیاری ادراری( را کاهش 

می دهد. 

قوی

ضعیفنوع و مقدار مصرف مایعات در بیماران با OAB را بازبینی کنید. 

راه کارهایی برای قطع سیگار برای بیماران OAB که سیگار 
می کشند ارائه دهید.

قوی

درمانهای رفتاری و فیزیکی

LEجمع بندی شواهد

تمرین عضالت دیافراگم لگنی )PFMT( عالیم تکرر و بی اختیاری در زنان را 
اصالح می کند. 

1b

تحریک الکتریکی، عالیم OAB در برخی زنان را اصالح می کند اما نوع و مد 
انتقال تحریک الکتریکی متغیر بوده و استاندارد نشده است. 

1a
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درجه بندی شدتتوصیه ها

prompted voiding را به بزرگساالن با OAB که به لحاظ شناختی 

دچار مشکل هستند پیشنهاد دهید. 
قوی

تمرین مثانه )bladder training( را به عنوان درمان خط اول به 
بزرگساالن با OAB/UUI پیشنهاد دهید. 

قوی

قویمطمئن شوید که برنامه های PFMT تاحد ممکن متمرکز هستند.

تحریک عصب تیبیال خلفی را به عنوان گزینه ای برای اصالح 
OAB/UUI در زنانی در نظر بگیرید که از داروهای آنتی کولینرژیک 

استفاده نمی کنند. 

قوی

درمان دارویی 

داروهای آنتی کولینرژیک

LEخالصه شواهد

هیچ داروی آنتی کولینرژیکی بطورمشخص بر دیگری جهت درمان یا اصالح 
OAB/UUI برتری ندارد.

1a

دوزهای باالتر داروهای آنتی کولینرژیک برای بهبود عالیم OAB موثرتر 
هستند اما خطر باالیی از اثرات جانبی نشان می دهند. 

1a

ادامه دادن درمان با داروهای آنتی کولینرژیک پایین است و به مرور زمان به 
علت عدم بازدهی، عوارض جانی یا هزینه، کاهش می یابد. 

2a

2aاکثر بیماران عوامل آنتی کولینرژیک را در سه ماه اول متوقف می کنند. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

داروهای آنتی کولینرژیک را به بزرگساالن با OAB که به درمان 
کانزرواتیو پاسخ نمی دهند پیشنهاد دهید. 

قوی
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فرموالسیون extended release داروهای آنتی کولینرژیک را تا 
حدممکن در نظر بگیرید. 

قوی

اگر ثابت شود درمان با یک آنتی کولینرژیک موثر نیست، افزایش 
تدریجی دوز، فرموالسیون آنتی کولینرژیک دیگر، میرابگرون و یا 

درمان ترکیبی را بررسی کنید. 

قوی

به بازنگری زودرس )اثربخشی و اثرات جانبی( بیماران روی درمان 
آنتی کولینرژیک برای OAB ترغیب کنید. 

قوی

آگونیستهای بتا-3

میرابگرون

LEخالصه شواهد

میرابگرون از دارونما بهتر است و به اندازه آنتی کولینرژیک ها برای اصالح عالیم 
OAB/UUI موثر است. 

1

1aمیزان عوارض جانبی با میرابگرون شبیه دارونما می باشد.

بیمارانی که به طور ناکافی با سولیفناسین 5mg درمان می شوند از افزودن 
داروی میرابگرون نسبت به افزایش دوز سولیفناسین بهره بیشتری میبرند. 

1b

درجه بندی شدتتوصیه

میرابگرون را به عنوان جایگزین آنتی کولینرژیک ها برای زنان با 
OAB که به درمان کانزرواتیو پاسخ نمی دهند ارائه دهید. 

قوی
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cognition آنتی کولینرژیک ها و آگونیستهای بتا-3: سالخوردگی و

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان آنتی کولینرژیک بلندمدت در زنان سالخورده باید با احتیاط 
به کار رود. به ویژه در آن هایی که در خطر اختالل شناختی 

هستند یا پیش از این به این عارضه دچار شده اند. 

قوی

بار آنتی کولینرژیک و کوموربیدیتی را در بیماران بررسی شده برای 
درمان آنتی کولینرژیک جهت سندرم OAB بررسی کنید. 

ضعیف

استروژن ها

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان با استروژن واژینال را برای زنان با LUTS و عالیم سندروم 
genito-urinary یائسگی ارائه دهید. 

ضعیف

درمان جراحی

تزریق توکسین بوتولینیوم A به جدار مثانه

LEخالصه شواهد 

یک جلسه درمان با توکسین اونابوتولینیوم 100U( A( تزریق شده به جدار 
مثانه موثرتر از دارونما در درمان و بهبود عالیم UUI/OAB و QoL می باشد. 

1a

 A هیچ شواهدی وجود ندارد دال بر اینکه تزریق مکرر توکسین بوتولینیوم
اثربخشی را کاهش داده باشد، اما میزان توقف درمان زیاد است. 

2a

2خطر افزایش PVR و UTI با تزریقات توکسین اونابوتولینیوم A وجود دارد. 

توکسین اونابوتولینیوم 100U( A( بر آنتی کولینرژیک ها و میرابگرون جهت 
درمان UUI و بهبود عالیم OAB در فالوآپ 12 هفته اولویت دارد. 

1a
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درجه بندی شدتتوصیه ها

تزریقات توکسین بوتولینیوم 100U( A( را در جدار مثانه به 
بیمارانی با OAB/UUI مقاوم به درمان کانزرواتیو )مثل PFMT و یا 

درمان دارویی( ارائه دهید. 

قوی

به بیماران در مورد کوتاه مدت بودن پاسخ، خطر UTI و نیاز 
بلندمدت به CIC هشدار دهید. )مطمئن شوید آنها مایل و قادر به 

انجام این کار هستند(.

قوی

تحریک عصب ساکرال 

LEخالصه شواهد

OAB/ تحریک عصب ساکرال از تداوم درمان شکست خورده ی کانزرواتیو برای
UUI موثرتر بوده اما control sham استفاده نشده است. 

1b

تحریک عصب ساکرال )SNM( از تزریق توکسین A اونابوتولینیوم 200U در 
24 ماه موثرتر نمی باشد. 

1b

در بیماران با ایمپلنت )SNM(، بهبود 50% برای UUI در حداقل 50% از 
بیماران حفظ می شود و ممکن است 15% از بیماران در مدت 4 سال هم اثر 

درمانی را حفظ کنند. 

3

درجه بندی شدتتوصیه

تحریک عصب ساکرال را برای بیمارانی که OAB/UUI مقاوم به 
درمان آنتی کولینرژیک دارند پیشنهاد دهید. 

قوی
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درمان با لیزر

LEخالصه شواهد

لیزر واژینال بهبودی اندکی در عالئم OAB در کوتاه مدت با حداقل 
عوارض را نشان داده است ولی داده ها در مورد تاثیر بلندمدت و 

ایمنی آن، اندک است.

3

درجه بندی شدتتوصیه

لیزر واژینال را در درمان OAB مگر در کارآزمایی های بالینی به 
دقت تنظیم شده، پیشنهاد نکنید.

قوی

سیستوپالستی / دایورژن ادراری 

درجه بندی شدتتوصیه ها

سیستوپالستی آگمنتاسیون را به بیمارانی با OAB/UUI که به 
تمام گزینه های درمانی دیگر پاسخ نمی دهند و درمورد خطر 

اندک احتمالی بدخیمی مطلع هستند ارائه دهید. 

ضعیف

بیمارانی که متحمل سیستوپالستی آگمنتاسیون می شوند را از 
خطر باالی نیاز به انجام CIC مطلع کنید )مطمئن شوید آنها 
مایل و قادر به انجام این کار هستند( و اینکه آنها به پیگیری 

بلندمدت نیاز دارند.

قوی

ضعیفمیومکتومی دتروسر را به عنوان درمانی برای UUI ارائه ندهید. 

دایورژن ادراری را تنها برای بیمارانی که به درمان های کمتر 
تهاجمی برای درمان OAB/UUI پاسخ نمی دهند، آنهایی که 

استوما را می پذیرند و در مورد خطر اندک بدخیمی احتمالی 
مطلع هستند، ارائه دهید. 

ضعیف
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پیگیری▐

پیگیری زنان با OAB بواسطه نوع درمان ارائه شده و ظرفیت خدمات محلی اجرا 
می شود. استانداردسازی مسیرهای پیگیری دشوار است. پنل زیر توصیه هایی مبتنی 

بر بهترین تکنیک ها و استانداردهای حاصل از آزمایشات بالینی ارائه می دهد. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

پیگیری زودرس را برای زنانی که درمان آنتی کولینرژیک یا 
اگونیست بتا-3 را آغاز کرده اند ارائه دهید.

قوی

تزریقات مکرر توکسین اونابوتولینیوم را برحسب نیاز به زنانی 
ارائه دهید که این درمان در آن ها موثر بوده است )به راهنمای 

تولید کننده در خصوص حداقل چارچوب زمانی برای تکرار 
تزریقات مراجعه کنید(. 

قوی

پایش life-long را برای پایش جابجایی لید، عملکرد بد و پوشش 
باتری به زنانی که دارای ایمپلنت تحریک عصب ساکرال هستند 

ارائه دهید. 

ضعیف

پیگیری سیستوسکوپیک را به زنانی با سیستوپالستی 
آگمنتاسیون بعلت خطر اندک بدخیمی ارائه دهید. 

قوی

بی اختیاری ادراری استرسی ▐

طبقه بندی

بیماران با SUI به غیرپیچیده و پیچیده دســته بندی می شــوند. این پنل به آرا و 
نظرات مشــترکی در مورد تعریفی که باید در سراســر این سند راهنما به کار رود 

رسیده است: 
زنان با SUI غیرپیچیده: بدون ســابقه جراحی پیشین برای SUI، بدون سابقه ی   

جراحی گسترده لگن، عدم رادیوتراپی قبلی لگن، عدم اختالل عملکرد نوروژنیک 



فصل 11   راهنمای EAU در مورد  رLU غیرنورویورولوژی در زنان       219

LUT، عدم پروالپــس آزاردهنده، عدم وجود عالیم ادراری، عدم وجود شــرایط 

پزشــکی که بر LUTS اثر می گذارند. در مواردی که عالیم ذخیره ای قابل توجهی 
بویژه OAB، وجود دارند تشخیص احتمالی MUI را بررسی کنید. 

زنانــی با SUI پیچیده: زنانی با جراحی قبلی برای بی اختیاری یا جراحی پلویس   
گسترده ی قبلی، زنانی با سابقه پرتودرمانی لگن، وجود پروالپس آپیکال یا قدامی 
ارگان لگنی، وجود عالیم ادراری یا وجود اختالل عملکرد نوروژنیک LUT و زنانی 

با OAB/UUI قابل توجه. 

ارزیابی تشخیصی

گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی

درجه بندی شدتتوصیه

 SUI شرح حال کامل گرفته و یک معاینه فیزیکی در تمام زنان با
انجام دهید. 

قوی

پرسشنامه های بیمار

درجه بندی شدتتوصیه

از یک پرسشنامه ی معتبر و مناسب به عنوان بخشی از سنجش 
استاندارد شده ی بیماران با SUI استفاده کنید. 

قوی

حجم باقیمانده پس از دفع 

درجه بندی شدتتوصیه ها

حجم PVR را به ویژه هنگام سنجش بیمارانی با عالیم ادراری یا 
SUI پیچیده اندازه بگیرید. 

قوی
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هنگام اندازه گیری PVR به جای کاتتریزاسیون ترجیحاً از 
اولتراسوند استفاده کنید. 

قوی

PVR را در بیمارانی که قرار است درمانی دریافت کنند که ممکن 

است موجب ایجاد یا بدتر شدن voiding dysfunction شود از جمله 
جراحی برای SUI اندازه بگیرید. 

قوی

یورودینامیک 

LEجمع بندی شواهد

یورودینامیک پیش از عمل در زنانی با SUI بالینی غیرپیچیده، پیامد جراحی 
برای SUI را اصالح نمی کند. 

1b

هیچ شواهد سازگاری مبنی بر اینکه DO پیش از عمل به شکست جراحی 
MUS در زنان مرتبط است وجود ندارد. 

3

درجه بندی شدتتوصیه ها

 SUI یورودینامیک را به طورروتین هنگام ارائه درمانی برای
غیرپیچیده انجام ندهید. 

قوی

یورودینامیک پیش از عمل را در موارد SUI با عالیم ذخیره ای، 
مواردی که در آن نوع بی اختیاری مشخص نیست، مواردی که 

در آن voiding dysfunction مورد انتظار است، مواردی با پروالپس 
ارگان لگنی یا افرادی با سابقه جراحی پیشین برای SUI انجام 

دهید. 

ضعیف

اگر یافته ها، شانس درمان تهاجمی را تغییر می دهند یورودینامیک 
انجام دهید. 

ضعیف

از پروفیلومتری فشار مجرای ادرار یا فشار نقطه نشت برای 
درجه بندی شدت بی اختیاری استفاده نکنید زیرا آن ها اساسا 

تست های بررسی عملکرد مجرا هستند. 

قوی
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تست پد

درجه بندی شدتتوصیه ها

از یک تست پد با رعایت پروتکل استاندارد شده برای مدت زمان و 
فعالیت استفاده کنید.

قوی

از یک تست پد استاندارد هنگامی که تعیین کمیت UI الزم است 
بویژه برای ارزیابی پاسخ به درمان استفاده کنید. 

ضعیف

تصویربرداری

درجه بندی شدتتوصیه

تصویربرداری از مجاری ادراری فوقانی یا تحتانی را به عنوان 
بخشی از سنجش روتین SUI انجام ندهید. 

قوی

مدیریت بیماری▐

مدیریت کانزرواتیو

چاقی و کاهش وزن 

درجه بندی شدتتوصیه

زنان چاق و با اضافه وزن مبتال به LUTS/SUI را به کاهش وزن و 
حفظ این کاهش وزن ترغیب کنید. 

قوی
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Urinاry contاinment

درجه بندی شدتتوصیه ها

مطمئن شوید که زنان با SUI یا مراقبین آن ها از گزینه های 
 Urinary درمانی در دسترس قبل از تصمیم گیری به استفاده از

containment به تنهایی مطلع هستند.

قوی

 SUI برای مدیریت containment پدهای بی اختیاری ادراری یا ابزار
را برای کنترل موقتی عالمت یا وقتی سایر درمان ها امکان پذیر 

نیستند، ارائه دهید

قوی

تمرین عضالت کف لگن

درجه بندی شدتتوصیه ها

PFMT متمرکز تحت نظارت که حداقل سه ماه طول بکشد را به 

عنوان درمان خط اول برای همه زنان با SUI یا MUI ارائه دهید 
)شامل افراد سالخورده و پیش یا پس از زایمان(.

قوی

قویمطمئن شوید که برنامه های PFMT در حد ممکن متمرکز هستند. 

بازدهی و عدم عوارض جانبی ناشی از PFMT را در برابر اثر و 
عوارض مورد انتظار جراحی تهاجمی برای SUI موازنه کنید. 

قوی

تحریک الکتریکی با الکترودهای سطحی )پوستی، واژینال، 
مقعدی( ارائه ندهید.

قوی

درمان دارویی

استروژنها 

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان استروژن واژینال را برای زنان پس از یائسگی با SUI و 
نشانه های آتروفی ولوو-واژینال ارائه دهید. 

قوی
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در زنان دریافت کننده استروژن کنژوگه ی اسبی خوراکی به عنوان 
درمان جایگزینی هورمونی که دچار SUIیا بدتر شدن SUI شدند، 

درمان های جایگزین هورمونی دیگری را بررسی کنید. 

قوی

دولوکستین 

LEجمع بندی شواهد

1aدولوکستین، SUI را در زنان بهبود می بخشد اما شانس درمان پایین است. 

دولوکستین، اثرات جانبی گوارشی و سیستم عصبی مرکزی زیادی ایجاد 
می کند و منجر به میزان باالی توقف درمان می گردد. گرچه این عالیم به 

هفته های اول درمان محدود می شوند. 

1a

درجه بندی شدتتوصیه ها

دولوکستین )مجوز گرفته( را به بیماران منتخب با SUI غیرپاسخگو 
به سایر درمانهای کانزرواتیو و آنهایی که مایل به اجتناب از درمان 
خطر  مورد  در  دقیقی  مشاوره  و  دهید  پیشنهاد  هستند  تهاجمی 

عوارض جانبی انجام دهید. 

قوی

بعلت خطر باالی عوارض جانبی شروع و قطع دولوکستین باید با 
تیتراسیون دوز انجام شود. 

قوی

درمان جراحی 

مالحظات کلی

 )MUS( استفاده از مش پلی پروپیلن برای جراحی اسلینگ مید-اورترال سنتتیک
برای بیماران SUI اخیراً به علت دغدغه های ایجاد شــده از عوارض بلندمدت مورد 
بررسی دقیق قرار گرفته است. در برخی کشورهای اروپایی مثل انگلستان، استفاده از 
MUS سنتتیک متوقف شده است. یک بازنگری پارلمانی UK در سال 2020 دریافته 
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است که برای برخی زنان، جراحی مش آزاردهنده نیست و منجر به اصالح شرایط 
آنها می گردد. ولی برای همه زنان مناسب نیست. هیچ اطالعات موثقی در مورد تعداد 
واقعی زنانی که متحمل عوارض شده اند وجود ندارد. با این که ممکن است این موارد 
در اقلیت باشند اما نمی توان ماهیت فاجعه بار رنج آنها یا اهمیت حمایت از آن ها و 

اطالع رسانی از آنچه برای آنها روی داده است را نادیده گرفت. 
درمان جراحی SUI غیرپیچیده

درجه بندی شدتتوصیه ها

به بیمارانی که مایل به گزینه های درمانی کانزرواتیو هستند یا 
به آن پاسخ نداده اند، شانسی برای روش های جراحی مختلف 

مناسب برای آنها ارائه دهید و مزایا و معایب هر رویکرد را بررسی 
کنید. 

قوی

از ابزار جدید برای درمان SUI تنها به عنوان بخشی از برنامه 
تحقیقی ساختار یافته استفاده کنید. پیامدهای آنها باید در یک 
دفتر ثبت یا به عنوان بخشی از آزمایش تحقیقاتی تنظیم شده 

پایش شوند. 

قوی

جراحی کولپوساسپنشن الپاراسکوپیک و باز 

درجه بندی شدتتوصیه

کولپوساسپنشن )باز یا الپاراسکوپیک( برای زنان مایل به درمان 
جراحی برای SUI را بدنبال بررسی کلی خطرات و امتیازات نسبت 

به سایر مدالیته های جراحی پیشنهاد دهید. 

قوی
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اسلینگ اتولوگ

LEجمع بندی شواهد

اسلینگ اتولوگ، از لحاظ میزان درمان )cure rate( نسبت به کولپوساسپنشن 
موثرتر است. 

1a

اسلینگ اتولوگ دارای میزان مشابهی از عوارض جانبی در مقایسه با 
کولپوساسپنشن باز، با میزان باالتر voiding dysfunction و UTI پس از عمل، 

اما با میزان پایین تر پرفوراسیون مجرا یا مثانه همراه می باشد. 

1a

درجه بندی شدتتوصیه

جایگزینی اسلینگ اتولوگ را برای زنان مایل به درمان جراحی 
برای SUI پس از بررسی کلی خطرات و منافع آن نسبت به سایر 

مدالیته های جراحی پیشنهاد دهید.

قوی

عوامل حجم دهنده )gentsا bulking( مجرا

LEخالصه شواهد

عومل حجم دهنده مجرا، بهبود و درمان کوتاه مدتی در زنان با SUI ارائه 
می دهند.

1b

عوامل حجم دهنده، اثربخشی کمتری نسبت به MUS، کولپوساسپنشن یا 
اسلینگ اتولوگ برای درمان SUI دارند و تزریقات مکرر به منظور دستیابی به 

منافع پایدار الزم می باشد. 

1b

هیچ شواهدی دال براینکه یک نوع عامل حجم دهنده بهتر از نوع دیگر باشد 
وجود ندارد. 

1b
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درجه بندی شدتتوصیه ها

عوامل حجم دهنده مجرا را برای زنان مایل به درمان جراحی 
برای SUI پس از بررسی کامل خطرات و مزایای آن نسبت به 

سایر مدالیته های جراحی شرح دهید. 

قوی

عوامل حجم دهنده مجرا را برای زنان SUI که خواهان روشی کم 
خطر هستند با درک اینکه اثربخشی آن کمتر از سایر روشهای 

جراحی است، تزریقات مکرر محتمل بوده و دوره بلندمدت و 
ایمنی ثبت نمی شوند پیشنهاد دهید. 

قوی

از چربی اتولوگ و هیالورونیک اسید به عنوان عوامل حجم دهنده 
مجرا به علت خطر بیشتر عوارض جانبی استفاده نکنید. 

قوی

درمان با لیزر

درجه بندی شدتتوصیه

لیزر واژینال را در درمان SUI مگر در کارآزمایی های بالینی به دقت 
تنظیم شده، پیشنهاد نکنید.

قوی

جراحی های اسلینگ مید-اورترال 

LEخالصه شواهد

به نظر می رسد MUS رتروپوبیک در مقایسه با کولپوساسپنشن با بهبودی 
SUI گزارش شده توسط بیمار ابجکتیو و سابجکتیو بهتری همراه باشد. 

1a

اسلینگ مید-اورترال سنتتیک رتروپوبیک دارای میزان بهبودی گزارش شده 
توسط بیمار بیشتری در طوالنی مدت هستند. 

1b

آنالیزهای بلندمدت کوهورت MUS، پاسخ پایداری پس از ده سال نشان 
می دهند. 

2b
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مسیر رتروپوبیک نسبت به مسیر ترنس ابتوراتور با خطر حین عمل باالتری از 
سوراخ شدن مثانه و میزان باالتری از voiding dysfunction همراه می باشد. 

1a

مسیر ترانس اوبتوراتور، با خطر باالتر درد کشاله ران نسبت به مسیر 
رتروپوبیک همراه است 

1a

اثربخشی مقایسه ای اسلینگ های single incision در مقابل MUS مرسوم، 
مشخص و قطعی نیست. 

1a

درجه بندی شدتتوصیه ها

روش جراحی اسلینگ مید-اورترال )MUS( را برای زنانی که 
مایل به جراحی برای SUI هستند پس از بررسی خطرات و 
مزایای آن نسبت به سایر مدالیته های جراحی ارائه دهید. 

قوی

 MUS به زنان اطالع دهید که پیامدهای بلندمدت ناشی از
تعبیه شده از طریق مسیر رتروپوبیک بر آن هایی که از مسیر 

ترانس-اوبتوراتور تعبیه شده اند ارجحیت دارند. 

قوی

به زنان از عوارض مرتبط با روش های MUS اطالع دهید و سایر 
درمان های جایگزین را با توجه به تبلیغات اخیر پیرامون مش 

جراحی بررسی کنید.

قوی

به زنانی که اسلینگ single incision ارائه شده است اطالع دهید 
که بازدهی بلندمدت قطعیت ندارد.

قوی

سایر درمانهای SUI غیرپیچیده

درجه بندی شدتتوصیه ها

 SUI را به زنانی با Vesair بالون درون مثانه ای ساخت شرکت
خفیف تا متوسط که به درمان کانزرواتیو پاسخ نداده اند به عنوان 

بخشی از یک آزمایش تحقیقاتی اجرا شده ارائه دهید.

ضعیف
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ابزار مکانیکال را به زنانی با SUI خفیف تا متوسط که به درمان 
کانزرواتیو پاسخ نداده اند به عنوان بخشی از آزمایش تحقیقاتی 

انجام شده ارائه دهید. 

قوی

به زنان دریافت کننده اسفنکتر ادراری مصنوعی یا ابزار فشارنده 
قابل تنظیم )adjustable compression device: ACT( اطالع دهید 
که گرچه درمان امکان پذیر است اما حتی در مراکز تخصصی، 

خطر باالی عوارض، شکست مکانیکال یا نیاز به برداشتن 
ایمپلنت وجود دارد.

قوی

درمان SUI پیچیده

درجه بندی شدتتوصیه ها

مدیریت SUI پیچیده تنها باید در مراکزی با تجربه مناسب ارائه 
شود.

قوی

گزینه جراحی را برای SUI عودکننده براساس ارزیابی دقیق از 
جمله فاکتورهای جداگانه بیمار و انجام بررسی های بیشتر مثل 

سیستوسکوپی، یورودینامیک چندکاناله در صورت مناسب بودن 
ارائه کنید. 

قوی

به زنان با SUI عودکننده اطالع دهید که از لحاظ کاهش اثربخشی 
و افزایش خطر عوارض، پیامدهای یک روش جراحی وقتی به 
عنوان درمان خط دوم استفاده می شود بطورکلی پایین تر از 

استفاده از آن به عنوان درمان خط اول است. 

ضعیف

اسلینگ مید-اورترال قابل تنظیم را تنها به عنوان درمان جراحی 
اولیه برای SUI تنها به عنوان بخشی از یک برنامه تحقیقاتی 

ساختاریافته ارائه دهید. 

قوی

اسلینگ سنتتیک ثانویه، عوامل حجم دهنده، کولپوساسپنشن، 
اسلینگ اتولوگ یا اسفنکتر ادراری مصنوعی )AUS( را به عنوان 

گزینه هایی برای زنان با SUI پیچیده در نظر بگیرید. 

ضعیف
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 )ACT( یا ابزار فشارنده قابل تنظیم AUS به زنان دریافت کننده
اطالع دهید که گرچه درمان امکان پذیر است حتی در مراکز 
تخصصی خطر باالیی از عوارض، شکست مکانیکال یا نیاز به 

برداشتن ایمپلنت وجود دارد. 

قوی

جراحی SUI در گروه بیماران خاص

درجه بندی شدتتوصیه ها

به زنان چاق مبتال به SUI در مورد افزایش خطر مرتبط با جراحی 
همراه با احتمال کمتر اثربخشی آن اطالع دهید. 

ضعیف

به زنان سالخورده با SUI در مورد افزایش خطر مرتبط با جراحی 
همراه با احتمال کمتر اثربخشی آن اطالع دهید. 

ضعیف

پیگیری

پیگیری بیماران SUI به درمان ارائه شــده بســتگی دارد. برای درمان کانزرواتیو 
و فیزیکی، باید زمان کافی برای شــروع اثر درمان ســپری شود. در درمان دارویی، 
پیگیری زودهنگام توصیه می گردد. در اکثر مداخالت جراحی، پیگیری کوتاه مدت 
برای ارزیابی اثربخشــی و شناســایی هر عارضه جراحی در فاز پس از عمل انجام 

می شود.

بی اختیاری ادراری مختلط▐

اصطالح بی اختیاری ادراری مختلط بسیار گسترده است زیرا ممکن است به استرس 
و عالیم urgency، عالیم اســترس غالب، عالیم urgency غالب، SUI یورودینامیک 
)USUI یا USI( همراه با بیش فعالی دتروســور )DO( یا USUI با عالیم urge بالینی 

بدون DO اشاره کند. 

تشخیص ▐
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LEخالصه شواهد

هیچ شواهدی دال بر اینکه یورودینامیک بر پیامدهای درمان برای MUI اثر 
می گذارد وجود ندارد. 

3

درجه بندی شدتتوصیه ها

 MUI اخذ شرح حال و انجام معاینه را به عنوان بخشی از ارزیابی
قرار دهید. 

قوی

 urgency را تا جایی که ممکن است بصورت استرسی-غالب و MUI

غالب مشخص کنید.
ضعیف

از گزارشات روزانه مثانه و یورودینامیک بعنوان بخشی از ارزیابی 
چند ُمدال بیمارانی با MUI استفاده کنید تا به اطالع از مناسبترین 

راهکار مدیریت کمک کند. 

قوی

مدیریت بیماری▐

MUI مدیریت کانزرواتیو در

LEخالصه شواهد

2تمرین عضالت کف لگن برای MUI اثربخشی کمتری نسبت به SUI دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

ضعیفدر بیماران MUI عالمت آزاردهنده تر را ابتدا درمان کنید.

 MUI تمرین مثانه را بعنوان درمان خط اول برای بزرگساالن با
ارائه دهید.

قوی
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PFMT متمرکز تحت نظارت که حداقل سه ماه طول بکشد را به 

عنوان یک درمان خط اول به همه زنان با MUI ارائه دهید )از 
جمله زنان سالخورده و پس از زایمان(.

قوی
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MUدرمان دارویی ی

درجه بندی شدتتوصیه ها

ضعیفدر زنان با MUI آزاردهنده ترین عالمت را ابتدا درمان کنید. 

داروهای آنتی کولینرژیک یا آگونیستهای بتا-3 را برای بیماران با 
MUI با غالبیت urge ارائه دهید.

قوی

 MUI دولوکستین را )در جاییکه مجاز باشد( به بیماران منتخب با
با غالبیت استرس غیرپاسخگو به درمانهای کانزرواتیو و آن هایی 

که مایل به اجتناب از درمان تهاجمی هستند با مشاوره دقیق در 
مورد بروز عوارض جانبی ارائه دهید. 

ضعیف

MUدرمان جراحی ی

درجه بندی شدتتوصیه ها 

ضعیفدر بیماران با MUI عالیم آزاردهنده را ابتدا درمان کنید.

به زنان هشدار دهید که جراحی برای MUI احتمال موفقیت 
کمتری نسبت به جراحی برای SUI به تنهایی دارد.

قوی

به زنانی با MUI اطالع دهید که یک درمان واحد نمی تواند UI را 
معالجه کند. ممکن است الزم باشد سایر اجزای بی اختیاری نیز 

درکنار آزاردهنده ترین عالمت، درمان شوند. 

قوی

مثانه با فعالیت کم▐

مثانه با فعالیت کم توسط ICS به صورت یک عالمت پیچیده که با جریان ادراری 
آهسته، hesitancy، و فشار برای دفع با یا بدون احساس تخلیه ناقص مثانه گهگاه در 

همراهی با عالیم ذخیره ای مشخص می شود تعریف شده است. 
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درمان مثانه کم فعال

درجه بندی شدتتوصیه ها

 double زنانی که قادر به تخلیه ی کامل مثانه شان نیستند را به
voiding ترغیب کنید. 

ضعیف

به زنان با مثانه ی با فعالیت پایین )UAB( که از فشار شکم برای 
بهبود تخلیه استفاده می کنند در مورد خطر پروالپس ارگان 

لگنی هشدار دهید. 

ضعیف

از CIC به عنوان یک درمان استاندارد در بیمارانی که قادر به 
تخلیه مثانه شان نیستند استفاده کنید. 

قوی

قویبطورکامل تکنیک و خطرات CIC را به بیماران آموزش دهید. 

کاتتر متمکن مجرا و سیستوستومی سوپراپوبیک را تنها زمانی 
که سایر مدالیته های تخلیه ادرار مناسب نیستند یا با شکست 

مواجه می شوند ارائه دهید. 

ضعیف

تحریک الکتریکی درون مثانه ای را بطور روتین در درمان زنان با 
UAB توصیه نکنید. 

ضعیف

 UAB داروی پاراسمپاتومیمتیک را بطور روتین در درمان زنان با
توصیه نکنید.

قوی

ضعیفآلفابلوکرها را قبل از تکنیک های تهاجمی ارائه دهید.

پروستاگالندین های درون مثانه ای را برای زنان با احتباس ادرار 
بعد از جراحی تنها در کارآزمایی های بالینی خوب تنظیم شده 

ارائه دهید.

ضعیف

تزریق توکسین اونابوتولینیوم A در اسفنکتر خارجی را قبل از 
تکنیک های تهاجمی تر ارائه دهید البته به بیمار اطالع دهید که 

شواهد برای حمایت از این درمان کیفیت پایینی دارند.

ضعسف

تحریک عصبی ساکرال را برای زنان با UAB مقاوم به معیارهای 
کانزرواتیو ارائه دهید.

قوی
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میوپالستی دتروسر را بطور روتین به عنوان درمانی برای کم 
فعالی عضله دتروسور ارائه ندهید.

ضعیف

پیگیری▐

natural history و ارزیابی بالینی در پیگیری بلندمدت زنان با DU بخوبی شناخته 

نشده است. بازه بین ویزیت های پیگیری به مشخصات بیمار، درمان های ارائه شده و 
فرکانس عوارض ادراری بستگی دارند. 

انسداد خروجی مثانه▐

انسداد خروجی مثانه توسط ICS به عنوان انسداد درطی دفع، که با فشار دتروسر 
افزایش یافته و سرعت جریان ادرار کاهش یافته مشخص می شود، تعریف شده است. 

▐ BOO طبقه بندی

درجه بندی شدتتوصیه ها

از طبقه بندی استاندارد BOO )آناتومیکی یا کارکردی( در زنان 
استفاده کنید و جمعیت تحقیق باید به طورکامل با استفاده از 

چنین طبقه بندی ای مشخص شوند. 

قوی

▐ BOO تشخیص

درجه بندی شدتتوصیه ها

 BOO یک شرح حال و معاینه بالینی کامل در زنان با شک به
انجام دهید. 

قوی
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برای تشخیص BOO در زنان تنها به مقادیر حاصل از مطالعات 
جریان ادرار متکی نباشید. 

قوی

قویسیستواورتروسکوپی را در زنانی با شک به BOO انجام دهید.

▐ BOO درمان کانزرواتیو

درجه بندی شدتتوصیه ها

PFMT هدف گذاری شده را در ریلکسیشن عضالت کف لگن برای 

زنان با BOO عملکردی ارائه دهید. 
ضعیف

تحقیقاتی را در اولویت قرار دهید که درک مکانیسم ها و اثر 
PFMT را بر ریلکسیشن هماهنگ کف لگن در طی دفع بررسی 

کرده و ارتقا می بخشد. 

قوی

استفاده از شیاف واژینال را به زنانی با پروالپس گرید 3 یا 4 مثانه 
و BOO که واجدشرایط / مایل به سایر گزینه های درمانی نیستند 

ارائه دهید. 

ضعیف

ابزار containment ادرار را جهت کنترل بی اختیاری ادرار ناشی از 
 BOO اما نه به عنوان درمانی برای اصالح شرایط، در زنان با BOO

ارائه دهید. 

ضعیف

CIC را برای BOO به زنان با تنگی مجرا یا جراحی پس از UI ارائه 

دهید. 
ضعیف

قویابزار اینترااورترال را به زنان با BOO ارائه ندهید.
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▐BOO درمان دارویی

درجه بندی شدتتوصیه ها

آلفابلوکر های uroselective را به عنوان یک گزینه off-label به زنان 
با BOO عملکردی پس از بررسی منافع و عوارض جانبی بالقوه 

ارائه دهید.

ضعیف

باکلوفن خوراکی را برای زنان با BOO بویژه آن هایی که با فعالیت 
الکترومیوگرافی افزایش یافته و انقباض پایدار دتروسر حین دفع 

ادرار همراه است، ارائه دهید. 

ضعیف

سیلدنافیل را به زنان با BOO تنها به عنوان بخشی از یک 
کارآزمایی بالینی تنظیم شده ارائه دهید.

قوی

قویهورمون آزادکننده تیروتروپین را به زنان با BOO ارائه ندهید. 

▐BOO درمان جراحی

درجه بندی شدتتوصیه ها

 BOO تزریق درون اسفنکتری توکسین بوتولینیوم را به زنان با
عملکردی ارائه دهید. 

ضعیف

تحریک عصب ساکرال را برای زنان با BOO عملکردی انجام 
دهید. 

ضعیف

 )POP( به زنان با عالیم دفع مرتبط با پروالپس ارگان لگنی
مشاوره دهید که عالیم بعد از جراحی POP بهبود می یابند. 

ضعیف

دیالتاسیون مجرا را به زنان با تنگی مجرای ادراری ایجاد کننده 
BOO ارائه دهید اما آنها را درمورد نیاز احتمالی به تکرار مداخله 

آگاه کنید.

ضعیف
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اینترنال یورتروتومی به همراه دیالتاسیون مجرا توسط خود بیمار 
پس از عمل را به زنان با BOO به علت تنگی مجرای ادرار ارائه 

دهید. اما در مورد بهبود بلندمدت محدود آن و خطر UI پس از 
عمل به بیمار مشاوره دهید.

ضعیف

 BOO دیالتاسیون مجرا یا یورتروتومی را به عنوان درمانی برای
به زنانی که قباًل تحت اسلینگ میدیورترال با مش قرار گرفته اند 

ارائه ندهید زیرا از لحاظ تئوری خطر extrusion مش به داخل 
مجرا وجود دارد. 

ضعیف

 PVR به زنان در مورد محدود بودن بهبود بلندمدت )تنها براساس
و QoL( بعد از اینترنال یورترکتومی اطالع دهید.

ضعیف

برش گردن مثانه را به زنان با BOO ثانویه به انسداد گردن مثانه 
اولیه ارائه دهید.

ضعیف

به زنانی که متحمل برش گردن مثانه خواهند شد درمورد خطر 
اندک توسعه SUI، فیستول مثانه به واژن یا تنگی مجرا پس از 

عمل اطالع دهید. 

قوی

یورتروپالستی را به زنان با BOO ناشی از تنگی مجرای عودکننده 
بعد از درمان شکست خورده اولیه ارائه دهید.

ضعیف

به زنان درمورد عود احتمالی تنگی در پیگیری بلندمدت پس از 
یورتروتومی هشدار دهید. 

ضعیف

یورترولیز را به زنانی که مشکالت دفع پس از عمل اصالح 
بی اختیاری ادرار دارند ارائه دهید. 

ضعیف

بازبینی اسلینگ )آزادسازی، برش، شکاف، شکاف جزئی( را به 
زنان با احتباس ادرار یا voiding dysfunction قابل توجه پس از 

جراحی اسلینگ برای UI ارائه دهید.

قوی

به زنان درمورد خطر عود SUI و نیاز به تکرار جراحی اصالح 
بی اختیاری ادرار به طور همزمان یا پس از بازبینی اسلینگ 

هشدار دهید. 

قوی
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پیگیری▐

زنان با BOO باید به علت خطر بدترشدن وضعیت دفع ادرار یا عملکرد کلیوی در 
موارد باقی ماندن و پیشرفت انسداد مورد پیگیری و پایش قرار گیرند. برای آن هایی 
که تحت درمان قرار می گیرند، پایش باید برای عود BOO انجام شود. بویژه زنانی که 
تحت دیالتاسیون مجرا، یورتروتومی یا یورتروپالستی برای تنگی مجرا قرار گرفته اند 

الزم است از نظر عود تنگی، پایش شوند. 

ناکچوری▐

ناکچوری توســط ICS در 2002 به عنوان وضعیتی تعریف شد که به واسطه آن 
افراد در طول شــب یک یا چندبار برای دفع ادرار بیدار می شــوند و در یک سند به 
روزشــده در 2019 بعنوان "تعداد دفعاتی که یک فرد، ادرار را در طی دوره اصلی 
خواب خود تخلیه می کند از زمانــی که به خواب می رود تا وقتی دیگر قصد ندارد 

بخوابد" تعریف می شود. 

تشخیص ناکچوری 

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویسابقه پزشکی کاملی از زنان با ناکچوری به دست آورید.

از یک پرسشنامه موثق در طی ارزیابی زنان با ناکچوری و برای 
ارزیابی مجدد در طی یا بعد از درمان استفاده کنید. 

ضعیف

از یک گزارش روزانه مثانه سه روزه برای ارزیابی ناکچوری در زنان 
استفاده کنید. 

قوی

تنها از گزارشات تخلیه مثانه شبانه برای ارزیابی ناکچوری در زنان 
استفاده نکنید. 

ضعیف
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درمان کانزرواتیو ناکچوری 

درجه بندی شدتتوصیه ها 

به زنان با LUTS مشاوره سبک زندگی قبل از یا همزمان با درمان 
ارائه دهید. 

قوی

 UI را برای ناکچوری )بصورت فردی یا گروهی( برای زنان با PMFT

یا سایر عالئم LUTS ذخیره ای ارائه دهید.
قوی

به زنان با ناکچوری و یک سابقه نشان دهنده آپنه انسدادی خواب، 
ارجاع به یک کلینیک بررسی وضعیت خواب برای ارزیابی مناسب 

بودن درمان فشار مثبت پیوسته مجاری هوایی پیشنهاد دهید.

قوی

درمان دارویی ناکچوری

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان با داروی دسموپرسین را برای ناکچوری ثانویه به پلی اوری 
شبانه به زنان پس از مشاوره مناسب در خصوص مزایای بالقوه و 

خطرات مربوطه )از جمله هیپوناترمی( ارائه دهید. 

قوی

درمان با دسموپرسین در بیماران سالخورده شامل پایش دقیق 
غلظت سدیم سرم است و باید در بیمارانی با غلظت سدیم سرم در 

محدوده ی پایین تر از نرمال اجتناب شود.

قوی

یک درمان آنتی کولینرژیک برای ناکچوری به زنان UUI یا سایر 
LUTS ذخیره ای بعد از مشاوره مناسب در خصوص مزایای بالقوه و 

خطرات مربوطه ارائه دهید. 

قوی

به زنان با ناکچوری اطالع دهید که درمان ترکیب شده با درمان 
رفتاری و داروهای آنتی کولینرژیک، احتماالً بازدهی افزایش 

یافته ای در مقایسه با هر مدالیته به تنهایی ارائه می دهد.

ضعیف
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 OAB درمان ترکیبی با آنتی کولینرژیکها و دسموپرسین به زنان با
و ناکچوری ثانویه برای پلی اوری شبانه به دنبال مشاوره مناسب 

در خصوص مزایای بالقوه و خطرات مربوطه ارائه دهید. 

ضعیف

درمان استروژن واژینال را به زنان با ناکچوری پس از مشاوره 
مناسب در خصوص مزایای بالقوه و خطرات مربوطه ارائه دهید. 

ضعیف

درمان دیورتیک زمانبندی شده را به زنان با ناکچوری ثانویه به 
پلی اوری پس از مشاوره مناسب در خصوص مزایای بالقوه و 

خطرات مربوطه ارائه دهید. 

ضعیف

پیگیری▐

پیگیری بیماران با ناکچوری هم به علت زمینه ای این عالمت و هم به درمان ارائه 
شده بستگی دارد. 

▐ LUTS پروالپس ارگان لگنی و

تشخیص SUI در زنانی با پروالپس ارگان لگنی

درجه بندی شدتتوصیه

تست جااندازی پروالپس ارگان لگنی )POP( را در زنان دارای 
اختیار ادراری برای شناسایی افرادی با SUI پنهان انجام دهید و 
با آن ها در مورد سود و زیان جراحی اصالح بی اختیاری در زمان 

جراحی POP مشاوره دهید. 

قوی
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LUو  ر POP درمان کانزرواتیو

درجه بندی شدتتوصیه ها

به زنان با پروالپس ارگان لگنی )POP( که نیاز به پساری واژینال 
 PMFT با انجام LUTS یا مداخله جراحی ندارد درمورد رهایی از

اطالع دهید.

قوی

اگر درمان با پساری یا مداخله جراحی برای POP اندیکاسیون 
 LUTS را پیش از جراحی به منظور اصالح پیامد PMFT ،دارد

ارائه ندهید.

قوی

جراحی برای POP آزاردهنده 

 POP توصیه هایی برای زنان نیازمند جراحی برای
آزاردهنده که دارای SUI عالمتدار یا پنهان هستند.

درجه بندی شدت

جراحی همزمان برایPOP و SUI را تنها پس از بررسی خطرات و 
مزایای بالقوه جراحی ترکیبی در مقابل جراحی POP به تنهایی 

ارائه دهید. 

قوی

به زنان از افزایش خطر عوارض جانبی با جراحی همزمان 
پروالپس و UI در مقایسه با جراحی پروالپس به تنهایی اطالع 

دهید. 

قوی

توصیه هایی برای زنان نیازمند جراحی برای POP آزاردهنده که SUI عالمتدار یا پنهان 
ندارند.

به زنان اطالع دهید که خطر SUI de novoپس از جراحی 
پروالپس وجود دارد. 

قوی

به زنان هشدار دهید که در مقایسه با جراحی پروالپس به 
تنهایی، مزایای جراحی همزمان POP و SUI ممکن است تحت 

الشعاع افزایش خطر عوارض جانبی قرار گیرد. 

قوی
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فیستول ادراری ▐

همه گیرشناسی، علت شناسی و پاتولوفیزیوژی فیستول ادراری 

LEخالصه شواهد 

خطر آسیب به مجاری ادراری و متعاقبا تشکیل فیستول در زنان با بیماری 
بدخیم که تحت جراحی رادیکال قرار می گیرند بیشتر از زنانی است که به 

علت بیماری خوش خیم تحت جراحی های ساده قرار می گیرند. 

2

به نظر می رسد میزان تشکیل فیستول متعاقب رادیوتراپی برای کانسرهای 
ژنیکولوژیک مانند میزان آن متعاقب درمان جراحی باشد.

4

طبقه بندی WHO برای فیستول 

فیستول ساده با پروگنوز 
خوب 

فیستول پیچیده با پروگنوز نامشخص

فیستول منفرد <4 سانتی متر  
فیستول وزیکو واژینال  
مکانیسم بسته شدن درگیر   

نیست
  circumferential defect بدون
حداقل بافت از دست رفته  
عدم درگیری حالب   
اولین تالش برای اصالح   

فیستول

  > 4cm فیستول
فیستول متعدد  
فیستول مختلط رکتو-واژینال، فیستول سرویکال  
مکانیسم بسته شدن درگیر می شود  
اسکار  
نقص محیطی  
از دست رفتن فسمت زیادی از بافت  
حالبهای درون واژینالی  
درمان ناموفق قبلی  
فیستول ناشی از رادیوتراپی   

فیستول  به  می تواند  است،  یافته  توسعه  زایمانی  فیستول  برای  ابتدا  طبقه بندی  این  گرچه 
یاتروژنیک نیز مرتبط باشد. 
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طبقه بندی فیستول ادراری

درجه بندی شدتتوصیه

از یک سیستم طبقه بندی برای فیستول مجرای ادراری جهت 
تالش برای استانداردسازی ترمینولوژی در این حوزه استفاده 

کنید.

قوی

مدیریت فیستول ادراری 

درجه بندی شدتتوصیه ها

عمومی

هنگام گزارش پیامدها پس از درمان فیستول، محققان باید تمایز 
مشخصی بین میزان بسته شدن فیستول و میزان UI پس از 

جراحی و زمانی که در آن پیگیری سامان دهی می شود ایجاد 
کنند. 

قوی

به طورروتین از استنت های حالبی به عنوان پیشگیری در مقابل 
آسیب در طی جراحی روتین بیماری های ژنیکولوژیک استفاده 

نکنید. 

قوی

به دنبال جراحی لگن اگر نشت مایع یا اتساع سیستم پیلوکالیس 
پس از جراحی رخ دهد یا اگر مایع نشت شده حاوی مقدار 

کراتینین زیادی باشد، به آسیب حالبی یا فیستول در بیماران، 
شک کنید.

قوی

از تکنیک های تصویربرداری سه بعدی برای تشخیص و تعیین 
محل فیستول ادراری به ویژه در مواردی که در مشاهده ی 
مستقیم یا سیستوسکوپی مشخص نشده اند، استفاده کنید. 

ضعیف

فیستول مجرای ادراری فوقانی را ابتدا از طریق تکنیک های 
کانزرواتیو یا اندولومینال در مراکزی مدیریت کنید که در آن ها 

چنین تخصص و تسهیالتی وجود دارد. 

ضعیف
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اصول جراحی

جراحان درگیر در جراحی فیستول باید دارای آموزش، مهارت، 
و تجربه مناسب برای انتخاب یک روش مناسب برای هر بیمار 

باشند. 

ضعیف

باید به مراقبت پوستی، تغذیه، توانبخشی، مشاوره و حمایت قبل 
و بعد از درمان فیستول توجه شود.

ضعیف

درصورتی که هر نوع ادم، التهاب، نکروز بافت یا عفونت آشکار 
می شود زمان بندی درمان فیستول را براساس شرایط تنظیم 

کنید.

ضعیف

تا زمانی که بهبودی تایید شود از درناژ پیوسته ی مثانه پس از 
درمان فیستول مطمئن شوید )نظر متخصص مجرب 14-10 روز 

برای فیستول ساده پس از جراحی و 21-14 روز برای فیستول 
پیچیده یا پس از پرتو درمانی را پیشنهاد می دهد( 

ضعیف

جایی که دایورژن ادراری یا مدفوعی ضرورت دارد از استفاده از 
بافت اشعه دیده جهت درمان اجتناب کنید.

ضعیف

در درمان فیستول مرتبط با اشعه از گرفت اینترپوزیشن استفاده 
کنید.

ضعیف

فیستول حالب به واژن مقاوم را از طریق یک رویکرد شکمی 
با استفاده از تکنیک های باز، الپاراسکوپی یا روباتیک مطابق با 

دسترسی وcompetence، درمان کنید. 

ضعیف

فیستول مجر به واژن باید ترجیحاً از طریق یک رویکرد واژینال 
درمان شود.

ضعیف

دیورتیکول مجرا▐

دیورتیکول مجرای زنان یک بیرون زدگی کیسه مانند متشکل از کل جدار مجرا یا 
فقط مخاط مجراست که بین بافت های اطراف مجرا و جدار قدامی واژن قرار دارد.
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طبقه بندی

مجرای میانیتعیین موقعیت
دیستال

پروگزیمال
طول کامل

منفردشکل
چندحفره ای 

زینی شکل

مید-اورترالارتباط
بدون ارتباط
قابل مشاهده

دیستال
پروگزیمال

بی اختیاری ادراری استرسیاختیار ادرار
دارای اختیار ادرار

چکه کردن پس از دفع
بی اختیاری مختلط

درمان دیورتیکول مجرا

درجه بندی شدتتوصیه ها

برداشتن دیورتیکول عالمت دار مجرا را به صورت جراحی انجام 
دهید.

ضعیف

اگر درمان کانزرواتیو انجام شود به بیماران از خطر اندک )1-6 %( 
توسعه سرطان درون دیورتیکول هشدار دهید.

ضعیف

به دقت از بیماران سوال کنید و آن ها را از نظر وجود اختالل دفع 
یا UI هم زمان بررسی کنید.

قوی
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درجه بندی شدتتوصیه ها

پس از مشاوره مناسب، SUI آزاردهنده را در زمان 
دیورتیکولکتومی مجرا به طور هم زمان با اسلینگ غیرسنتتیک 

درمان کنید. 

ضعیف

به بیماران در خصوص احتمال بروز LUTS de novo یا LUTS مقاوم 
از جمله UI علیرغم دیورتیکولکتومی موفق از لحاظ تکنیکی، 

مشاوره دهید. 

قوی



راهنمای EAU در مورد نورواورولوژی

فصل 12

مقدمه▐

اختالالت نورواورولوژی می تواند باعث طیف وسیعی از عوارض درازمدت شوند که 
خطرناک ترین آن ها آسیب به عملکرد کلیه است، درمان و تواتر معاینات پیگیری، به 

نوع اختالل نورواورولوژیک و علت زمینه ای آن بستگی دارد.

ترمینولوژی▐

ترمینولوژی مورد استفاده و روش های تشخیصی در این سند بر اساس دستورالعمل 
منتشر شده توسط انجمن بین المللی اختیار )ICS( می باشد.

فاکتورهای خطر و اپیدمیولوژی▐

تمــام اختالالت نورولوژیک محیطی و مرکزی، با ریســک باالی ایجاد اختالالت 
عملکردی در سیستم ادراری همراهی دارند.

طبقه بندی▐

الگوی اختالل عملکرد مجاری ادراری تحتانی )LUT( متعاقب بیماری نورولوژیک 
بر اســاس موقعیت مکانی و ماهیت ضایعه می باشد، یک سیستم طبقه بندی بسیار 
ساده برای استفاده در روش های بالینی روزمره تصمیم گیری بر اساس روش درمانی 



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 248

مناسب در شکل 1 ارائه شده است.

ضایعه ستون فقرات )زیر پل مغز و سوپراساکرال(
سابقه: عالئم تخلیه ای و ذخیره ای  
سونوگرافی: PVR معموال باال می رود.  
اوروداینامیک: بیش فعالی دتروسر و دیس سینرژی دتروسر   

و اسفنکتر.

نرمال

بیش فعال

بیش 
فعال

بیش 
فعال

کم کارکم کار

نرمالکم کار

ضایعه ساکرال یا زیر ساکرال
سابقه: غالبا عالئم تخلیه ای  
  PVR سونوگرافی: افزایش
اوروداینامیک: دتروسور معموال بدون انقباض   

و یا با انقباض ناچیز.

ضایعه سوپراپونتین
سابقه: غالبا عالئم ذخیره ای  
سونوگرافی: PVR ناچیز  
اوروداینامیک: بیش فعالی دتروسور  

شکل 1: الگوهای اختالل عملکرد مجاری ادراری تحتانی متعاقب بیماری نورولوژیک

الگوی اختالل عملکرد LUT متعاقب بیماری نورولوژیک بر اساس موقعیت مکانی 
 B نشان دهنده منطقه باالی پل مغزی و پنل A و ماهیت ضایعه تعیین می شود. پنل
نشان دهنده منطقه بین پل مغزی و نخاع ساکرال و پنل C نشان دهنده نخاع ساکرال 
و منطقه زیر آن اســت. اشکال سمت راســت حاالت اختالل مورد انتظار سیستم 
اسفنکتر و دتروسور را نشان می دهد، تصویر برگرفته از مقاله Panicker و همکاران با 

اجازه از Elsevier برداشته شده است.
PVR: باقی مانده بعد از تخلیه



فصل 12   راهنمای EAU در مورد نورواورولوژی       249

ارزیابی تشخیصی▐

تشــخیص و درمان اولیه در اختالالت نورواورولوژیک اکتسابی و مادرزادی حتی 
در صورت وجود رفلکس های نورولوژیک نرمال از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

اختالالت نورواورولوژیک می توانند تظاهر اولیه ی یک پاتولوژی نورولوژیک باشند 
و مداخله اولیه می تواند از تخریب غیرقابل بازگشت مجاری ادراری فوقانی و تحتانی 

جلوگیری به عمل بیاورد.

ارزیابی بیمار▐

تشــخیص اختالالت نورواورولوژیک باید بر اســاس ارزیابــی جامع بیماری های 
نورولوژیک و غیرنورولوژیک باشد، ارزیابی ابتدایی باید شامل شرح حال دقیق، معاینه 

فیزیکی و آنالیز ادرار باشد.

سابقه▐

اخذ شرح حال اختصاصی و عمومی جامع ضروری است و باید بر روی عالئم سابق 
و حال متمرکز باشــد. اختالالت مجرای ادراری و همچنین عملکرد روده، جنسی 
و نورولوژیــک نیز از اهمیت زیادی برخوردار هســتند، توجــه ویژه باید به عالئم و 
نشانه های هشدار )مانند درد، عفونت، هماچوری و تب( که به بررسی بیشتری نیاز 

دارند توجه ویژه ای شود.

معاینه فیزیکی▐

وضعیت نورولوژیک باید به بهترین شــکل ممکن توصیف شــود، تمام حواس و 
رفلکس ها در منطقه تناســلی و ادراری باید مــورد آزمون قرار گیرد، از جمله آن ها 
می توان به آزمایش دقیق و کامل اسفنکتر مقعد و عملکرد کف لگن اشاره کرد )شکل 
دو(. در دســترس بودن این اطالعات بالینی برای تفسیر قابل اعتماد و بررسی های 

تشخیصی بعدی ضروری می باشد.
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شکل شماره 2: درماتوم لومبوساکرال، اعصاب پوستی و رفلکس ها

معاینه فیزیکی شــامل تســت حواس و رفلکس هایی است که از قسمت تحتانی 
نخاع منتقل می شــوند. یافته های طبیعی، نشان دهنده ضایعه ای است که بر روی 
بخش های لومبوساکرال تاثیر گذاشته اند، مشخص کردن مناطق متمایز اختالالت 

حسی به تعیین محل دقیق ضایعه کمک می کنند.
توزیع درماتوم ها )مناطق پوستی که عمدتا با یک عصب نخاعی واحد عصب دهی 
 )B( پرینه )A( و اعصاب پوستی اطراف مقعد و قسمت باالیی پشت ران )می شــوند
ژنیتالیای خارجی مردان )C( ریشه های عصبی هریک از رفلکس های قسمت پایین 

 .)D( طناب نخاعی
شکل برگرفته از Panicker et al از بخش های A تا C برگرفته از Standring هستند 

که هر دو با اجازه Elsevier برداشته شده اند.
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توصیه ها برای اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

گرفتن شرح حال

یک شرح حال عمومی گسترده با تمرکز بر عالئم پیشین و فعلی ارائه 
گردد.

قوی

شرح حال خاص برای هر یک از 4 عملکرد ذکر شده جمع آوری 
شود: ادراری، روده ای، جنسی و نورولوژیک.

قوی

توجه ویژه به وجود احتمالی عالئم هشدار )مانند درد، عفونت، 
هماچوری و تب( ارائه گردد که نیازمند تشخیص اختصاصی تر 

می باشد.

قوی

کیفیت زندگی در زمان ارزیابی و درمان بیمار نورواورولوژیک مورد 
ارزیابی قرار گیرد.

قوی

از ابزارهای معتبر موجود از جمله Qualiveen و I-QOL برای عالئم 
ادراری و QOL-BM برای اختالل ادراری در MS و بیماران آسیب 

نخاعی استفاده شود، عالوه بر این پرسش نامه های عمومی )SF-36 یا 
KHQ( نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

قوی

از MSISQ-15 و MSISQ-19 برای ارزیابی عملکرد جنسی در بیماران 
مبتال به MS استفاده شود.

قوی

ارزیابی فیزیکی

ناتوانی های بیمار در زمان برنامه ریزی برای بررسی های بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد.

قوی

وضعیت نورولوژیک به کامل ترین شکل ممکن توصیف شود، تمام 
حواس و رفلکس ها در منطقه ادراری و تناسلی باید مورد تست و 

توصیف قرار گیرد.

قوی

قویاسفنکتر مقعد و عملکرد کف لگن تست شود.

آنالیز ادرار، بیوشیمی خون، bladder diary، فلومتری آزاد و باقی مانده 
)residual and free flowmetry( و همچنین ویژگی های بی اختیاری و 

تصویر برداری مجاری اداری انجام شود.

قوی
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I-QOL: ابزار کیفیت زندگی مربوط به بی اختیاری ادرار. 
.QOL-BM: Quality of Life Bowel Management scoring tool

KHQ: پرسشنامه سالمت کینگ. 
SF-36: فرم کوتاه، پرسشنامه سالمت 36 موردی

MSISQ15/19: پرسشنامه مربوط به روابط عاطفی و جنسی MS ورژن سوال 15/19.

تست های اوروداینامیک▐

Bladder diary یک ابزار تشــخیصی ارزشــمند در بیماران مبتــال به اختالالت 

نورواورولوژیک محســوب می شود. bladder diary باید برای حداقل 2 تا 3 روز ثبت 
گردد. ارزیابی سونوگرافی و اوروفلومتری باقی مانده بعد از تخلیه باید حداقل 2 یا 3 
بار در بیمارانی که توانایی تخلیه را دارند ثبت گردد. مطالعات اوروداینامیک تهاجمی 
شامل ابزارهای ارزیابی الزم برای تعیین نوع دقیق اختالل نورواورولوژیک می باشد. 
ویدئواوروداینامیک سیســتومتری و مطالعات جریان-فشار را با تصاویر رادیولوژیک 
همراه می کند. در حال حاضر ویدئو اوروداینامیک جامع ترین اطالعات را برای ارزیابی 

اختالالت نورواورولوژیک در اختیار قرار می دهد.

توصیه ها برای اوروداینامیک و اورونوروفیزیولوژی▐

درجه بندی شدتتوصیه ها 

بررسی اوروداینامیک به منظور شناسایی و تعیین دقیق عملکرد 
)اختالل عملکرد( مجاری ادرار تحتانی به کار می رود. از تکرار تست 
در همان جلسه استفاده شود زیرا در تصمیم گیری بالینی از اهمیت 

زیادی برخوردار است.

قوی

قویانجام آزمایشات غیرتهاجمی قبل از اوروداینامیک تهاجمی الزامی است.

از ویدئو اوروداینامیک جهت اوروداینامیک تهاجمی در بیماران 
نورواورولوژیک استفاده کنید. اگر در دسترس نباشد، از سیستومتری 

filling cystometery و به دنبال آن، pressure flow study نیز به کار می رود.

قوی

قویاز سرعت پر شدن فیزیولوژیک و سالین هم دما با بدن استفاده  شود.
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درمان▐

اهداف اولیه و اولویت بندی آن ها هنگام درمان اختالالت نورواورولوژیک عبارت اند از:
حفاظت از مجاری ادراری فوقانی.. 1
بهبود کنترل ادرار. 2
3 .LUT بازیابی )بخشی از( عملکرد
4 .)QOL( بهبود کیفیت زندگی بیمار

مالحظات بیشــتر عبارت اند از ناتوانایی بیمار، به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی، 
پیچیدگی تکنیکی و عوارض احتمالی.

درمان کانزرواتیو

تخلیه تسهیل شده ی مثانه

تخلیه تحریک شده رفلکسی توصیه نمی شود زیرا خطر باال رفتن پاتولوژیک فشار 
مثانه وجود دارد. تنها در صورت فقدان و یا کاهش انسداد خروجی به روش جراحی 

می تواند یک گزینه درنظر گرفته شود.
احتیاط: تکنیک های فشرده ســازی مثانه به منظور خروج ادرار )Credé( و تخلیه 
ادرار با فشار شکم )مانور والسالوا( فشارهای باالیی را ایجاد می کند و بالقوه خطرناک 

هستند و در نتیجه استفاده از آن ها باید منع شود.

بازتوانی▐

در بیمــاران منتخب ورزش های عضالت کف لگن، تحریک الکتریکی کف لگن و 
بیوفیدبک ممکن است مفید باشد.

وسایل خارجی▐

بیماران دچار بی اختیاری می توانند با استفاده از روش مناسب جمع آوری ادرار در 
جامعه حضور یابند.
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درمان دارویی▐

هنوز یک درمان دارویی بهینه برای بیماران با عالئم نورواورولوژیک موجود نیست. 
آنتاگونیســت های رسپتور موســکارینیک انتخاب خط اول برای درمان اختالالت 

نورواورولوژیک محسوب می شوند.

توصیه ها برای درمان دارویی▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

از درمان آنتی موسکارینیک به عنوان درمان دارویی خط اول برای 
بیش فعالی نوروژنیک دتروسر استفاده کنید.

قوی

قویآلفابالکرها را برای کاهش مقاومت خروجی مثانه تجویز کنید. 

قویپاراسمپاتومیمتیک ها را برای دتروسر با فعالیت کم تجویز نکنید.

توصیه ها برای درمان کمتر تهاجمی ▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

سوندگذاری

از سوندگذاری متناوب در صورت امکان و با استفاده از تکنیک 
آسپتیک به عنوان یک درمان استاندارد برای بیمارانی استفاده کنید 

که توانایی تخلیه مثانه را ندارند.

قوی

تکنیک ها و خطرات مربوط به سوندگذاری متناوب را به صورت 
کامل به بیماران آموزش دهید.

قوی

قویاز سوندهای متمکن مجرا و سوپراپوبیک تا حد امکان استفاده نشود.

درمان دارویی داخل مثانه ای

اکسی بوتینین داخل مثانه ای را به بیماران نوروژنیک با بیش فعالی 
دتروسر و تحمل ضعیف نسبت به فرم خوراکی دارو پیشنهاد کنید.

قوی
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توکسین بوتولینوم

از تزریق توکسین بوتولینوم در دتروسر برای کاهش بیش فعالی 
نوروژنیک دتروسر دربیماران MS و یا بیماران آسیب نخاعی در 

صورتی استفاده می شود که درمان آنتی موسکارینیک موثر نباشد.

قوی

قویبرش گردن مثانه در گردن مثانه فیبروتیک موثر است.

درمان جراحی▐

توصیه ها برای درمان جراحی

درجه بندی شدتتوصیه ها

آگمنتاسیون مثانه را به منظور درمان بیش فعالی نوروژنیک دتروسر 
مقاوم به درمان انجام دهید.

قوی

در بیماران خانم با بی اختیاری ادرار استرسی نوروژنیک که توانایی 
سوندگذاری برای خود را دارند، اسلینگ مجرای اوتولوگ قرار دهید.

قوی

اسلینگ سنتتیک مجرا را به عنوان جایگزین اسلینگ اتولوگ 
مجرا، در بیماران خانم منتخب مبتال به SUI نوروژنیک که توانایی 

سوندگذاری برای خود را دارند، تعبیه کنید.

ضعیف

در بیماران خانم منتخب مبتال به SUI نوروژنیک، اسفنکتر مصنوعی 
مجرای ادرار تعبیه کنید البته برای این جراحی، بیمار باید به مراکز 

مجرب ارجاع شود.

ضعیف

در بیماران مرد با بی اختیاری ادرار استرسی نوروژنیک یک اسفنکتر 
ادراری مصنوعی قرار دهید.

قوی

▐ )UTI( عفونت های سیستم ادراری

بیماران با اختالالت نورواورولوژیک به ویژه افرادی با آســیب نخاعی ممکن است 
عالئم و نشانه های دیگری عالوه بر، یا به جای، نشانه های معمول UTI در افراد با بدن 
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توانمند داشته باشند.
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▐UTI توصیه ها برای درمان

درجه بندی شدتتوصیه ها

باکتریوری بدون عالمت در بیماران با اختالالت نورواورولوژیک 
غربالگری و یا درمان نشود.

قوی

از آنتی بیوتیک  درازمدت برای عفونت های مکرر سیستم ادراری 
)UTI( استفاده نشود.

قوی

در بیماران با UTI عودکننده درمان عالئم نورواورولوژیک را 
بهینه سازی کنید و اجسام خارجی )مانند سنگ و یا سوندهای 

دائمی( را از مجاری ادراری خارج کنید.

قوی

پروفیالکسی UTI را در بیماران با اختالالت نورواورولوژیک فردی 
سازی کنید زیرا هیچ اقدام پروفیالکتیک اوپتیمالی وجود ندارد.

قوی

عملکرد جنسی و باروری▐

بیماران با بیماری نورولوژیک اغلب دچار اختالالت جنسی هستند که معموال باعث 
کاهش کیفیت زندگی می شود.

توصیه ها برای اختالل عملکرد نعوظ و باروری مردانه▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

در اختالل نعوظ )ED( نوروژنیک، مهارکننده های فسفودی استراز5 
را به عنوان درمان دارویی خط اول تجویز کنید.

قوی

تزریق اینتراکاورنوزال داروهای وازواکتیو )به تنهایی و یا به صورت 
ترکیبی( را به عنوان درمان دارویی خط دوم در ED نوروژنیک ارائه 

کنید.

قوی

دستگاه های مکانیکی مانند وکیوم و رینگ را به بیماران مبتال به 
ED نوروژنیک پیشنهاد کنید.

قوی
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Vibrostimulation و transrectal electroejaculation را برای استحصال 

اسپرم در مردان با آسیب نخاعی، انجام دهید.
قوی

در مردان با آسیب نخاعی و شکست روش های Vibrostimulation و 
microsurgical epididymal sperm aspi- از transrectal electroejaculation

 intracytoplasmic sperm و متعاقبا ration، testicular sperm extraction

injection استفاده کنید.

قوی

به مردان با آسیب نخاعی در سطح T6 و باالتر و همچنین 
کلینیک های باروری درباره عارضه ی تهدیدکننده حیات دیس 

رفلکسی اتونوم مشاوره دهید.

قوی

توصیه ها درباره عملکرد جنسی و باروری خانم ها▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویدرمان دارویی برای درمان اختالل جنسی نوروژنیک در زنان ارائه نکنید.

رویکرد چندرشته ای بر اساس الزامات بیمار و ترجیحات او در مدیریت 
باروری، بارداری و زایمان در زنان با بیماری نورورژنیک اتخاذ کنید.

قوی

پیگیری▐

اختالالت نورواورولوژیک اغلب ناپایدار هستند و عالئم ممکن است حتی در بازه زمانی 
نسبتا کوتاهی به شکل قابل توجه تغییر یابند. بنابراین، پیگیری منظم ضروری است.

توصیه ها برای پیگیری▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

مجاری ادراری فوقانی در فواصل منظم در بیماران با ریسک باال 
مورد ارزیابی قرار بگیرد.

قوی
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درجه بندی شدتتوصیه ها

معاینه فیزیکی و آزمایشات ادرار هر سال در بیماران با ریسک باال 
انجام شود.

قوی

هرگونه تغییر بالینی قابل توجه باید بررسی های تخصصی تر را به 
دنبال داشته باشد.

قوی

بررسی اوروداینامیک به عنوان یک مداخله تشخیصی پایه ضروری 
در بیماران با ریسک باال در فواصل منظم انجام دهید.

قوی

خالصه▐

اختالالت نورواورولوژیک، پاتولوژی چندوجهی دارند. بررسی گسترده و تشخیص 
دقیق قبل از این که پزشک بتواند درمان شخصی سازی شده را آغاز کند، مورد نیاز 
است. درمان باید شرایط فیزیکی و پزشکی بیمار و انتظارات او در ارتباط با موقعیت 

پزشکی، فیزیکی و اجتماعی آینده اش را لحاظ کند.
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راهنمای EAU در مورد سالمت جنسی و 

تولیدمثل

فصل 13

مقدمه▐

این مقاله یک مرور مختصر و موجز را در مورد جنبه های پزشکی سالمت جنسی 
و تولیدمثلی مردان را ارائــه می کند و گایدالینهای قبلی در مورد اختالل عملکرد 

جنسی مردان، نازایی مردان و هایپوگنادیسم مردان را در هم می آمیزد. 

هایپوگنادیسم مردان▐

هایپوگنادیسم مردان که با عنوان کمبود تستوسترون هم شناخته می شود، بیماری 
است که با کاهش فعالیت بیضه ها، کاهش تولید اندروژنها و/یا اختالل تولید اسپرم 
همراه اســت. این بیماری می تواند اثرات سوئی بر عملکرد ارگانهای دیگر و کیفیت 

زندگی داشته باشد. شیوع آن با افزایش سن افزایش می یابد. 
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شکل 1: فیزیولوژی تولید تستوسترون
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▐late-onset ارزیابی تشخیصی هایپوگنادیسم

عالئم و نشانه های پیشنهاد دهنده 
هایپوگنادیسم را بررسی کنید

داروها و مواردی را که 
می توانند با تولید/

عملکرد T تداخل پیدا 
کنند بررسی کنید

بیماری های متابولیک 
همراه مثل چاقی، سندرم 

متابولیک و دیابت را 
بررسی کنید

T توتال ناشتا و صبحگاهی )7-11( را اندازه گیری کنید
 )در صورت میل کم یا وجود سایرعالئم پیشنهاد دهنده، اندازه گیری PRL را مد نظر داشته باشید(

 )در صورت وجود اندیکاسیون، محاسبه SHBG و free-T را مد نظر داشته باشید(
 )در صورتی که نیاز به بررسی پاتوفیزیولوژی T-deficiency باشد، اندازه گیری LH را مد نظر داشته باشید(

NM 12>TT
 )cFT کاهش یافته(

و LH کاهش یافته یا 
نامناسب

نرمال

12NM<TT

هایپوگنادیسم
غیرمحتمل

داروها و موادی که می توانند با تولید/عملکرد T تداخل پیدا کنند را بررسی کنید.
بیماری های متابولیک همراه مثل چاقی، سندرم متابولیک و دیابت را بررسی کنید.

هایپوگنادیسم ثانویه

/ NM 6>TT

PRL افزایش یافته

سردرد / اختالل بینایی

 /NM 12<TT
cFT کاهش یافته
هایپوگنادیسم 

محتمل

MRI هیپوفیز 
انجام دهید

8NM>TT

هایپوگنادیسم اولیه

NM 12>TT
 )CFT کاهش یافته(
و LH افزایش یافته

اندازه گیری TT را 
LH همراه با

PRL+/-SHBG cFT

تکرار کنید

تمایل به 
باروری دارد

NM 12>TT

هایپوگنادیسم
محتمل

گنادوتروپین تراپی

بررسی کنید که آیا می توان داروها و موادی را که می توانند با محور هیپوتاالموس-هیپوفیز 
تداخل پیدا کنند را قطع کرد؟

اصالح وضعیت هایی مثل چاقی/اضافه وزن یا سایر اختالالت متابولیک را به بیماران 
توصیه کنید

کنترااندیکاسیون های احتمالی تستوسترون تراپی را rule out کنید

درمان 
اختصاصی 

احتمالی

امتحان تستوسترون تراپی

late-onset شکل 2: ارزیابی تشخیصی هایپوگنادیسم
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▐late-onset پیشنهادات برای ارزیابی تشخیصی هایپوگنادیسم

درجه بندی شدتپیشنهادات

بیماری های همراه، داروها و موادی که می توانند با ساخت/عملکرد 
تستوسترون تداخل کنند، چک شوند

قوی

تستوسترون توتال باید صبح )7 و11 ساعت( و در حالت ناشتا با یک 
سنجش آزمایشگاهی قابل اطمینان اندازه گیری شود

قوی

اندازه گیری تستوسترون توتال حداقل در دو نوبت جداگانه وقتی 
کمتر از 12nmol/lit است و قبل از شروع درمان با تستوسترون

قوی

تستوسترون توتال 3.5ng/Ml( 12nmol/lit( مرز قابل اطمینانی برای 
تشخیص هایپوگنادیسم late-onset است

قوی

محاسبه sex hormone-binding gobulin و تستوسترون آزاد را در 
مواردی که اندیکاسیون دارد،در نظر بگیرید

قوی

تستوسترون آزاد کمتر از 225pmol/l به عنوان یک cut-off احتمالی 
برای تشخیص هایپوگنادیسم late-onset پیشنهاد شده است

ضعیف

سطح LH و FSH را برای افتراق هایپوگنادیسم اولیه از ثانویه ارزیابی 
کنید

قوی

اندازه گیری سطح پروالکتین را در شرایط کاهش تمایالت جنسی 
)یا سایر عالئم و نشانه های پیشنهاد کننده( و تستوسترون پایین یا 

نرمال پایین در نظر داشته باشید

قوی

MRI هیپوفیز در هایپوگنادیسم ثانویه با پروالکتین افزایش یافته یا 

عالئم اختصاصی توده هیپوفیز و/یا وجود کمبود سایر هورمونهای 
هیپوفیز قدامی انجام شود

قوی

 6nmol/l، در هایپوگنادیسم شدید ثانویه )تستوسترون توتال کمتر از
MRI انجام شود

ضعیف
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▐late-onset پیشنهادات برای غربالگری مردان از نظر هایپوگنادیسم

درجه بندی شدتپیشنهادات

غربالگری از نظر هایپوگنادیسم late-onset )شامل T2DM( تنها در 
مردان عالمت دار انجام شود. 

قوی

از مصاحبه های ساختار یافته و پرسشنامه های self-reported برای 
غربالگری هایپوگنادیسم late-onset استفاده نشود زیرا ویژگی کمی دارند.

قوی

پیشنهادات برای مدیریت بیماری ▐

درجه بندی شدتپیشنهادات برای نتیجه تستوسترون درمانی 

استفاده از تستوسترون درمانی در مردان با گناد طبیعی اندیکاسیون 
ندارد.

قوی

تستوسترون درمانی را به عنوان درمان خط اول بیماران با 
هایپوگنادیسم عالمت دار و اختالل نعوظی خفیف استفاده کنید. 

قوی

در فرمهای شدیدتر اختالل نعوظی از ترکیب داروهای مهارکننده 
فسفودی استراز تیپ 5 و تستوسترون درمانی استفاده کنید زیرا 

ممکن است نتایج بهتری داشته باشد. 

ضعیف

از درمان های دارویی مرسوم برای عالئم شدید افسردگی و پوکی 
استخوان استفاده کنید. 

قوی

تستوسترون درمانی را برای بهبود ترکیب بدنی، کاهش وزن و بهبود 
پروفایل قلبی-متابولیک استفاده نکنید. 

ضعف

تستوسترون درمانی را برای بهبود وضعیت شناختی و قدرت جسمی 
مردان سالخورده استفاده نکنید. 

قوی
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پیشنهادات برای تعیین درمان ارجح برای هایپوگنادیسم 
 late-onset

درجه بندی شدت

در مواردی مثل علل ارگانیک هایپوگنادیسم )توده های هیپوفیز، 
هایپرپروالکتینمی، غیره( که اندیکاسیون دارد، درمان را انجام دهید. 

قوی

سبک زندگی را بهبود بیخشید و وزن را )مثال در چاقی(کاهش 
دهید، داروهایی که می توانند تولید تستوسترون را مختل کنند، 
در صورت امکان، ترک کنید، قبل از شروع تستوسترون درمانی 

بیماری های همراه را درمان کنید. 

ضعیف

بیماران را در مورد فواید و عوارض قابل انتظار هر کدام از انتخابهای 
درمانی به طور کامل آگاه سازید. آماده سازی تستوسترون را طی 

یک فرآیند تصمیم گیری مشترک و تنها در بیمارانی که کامال آگاه 
شده اند، انتخاب کنید.

قوی

هدف تستوسترون درمانی بازگردندان غلظت تستوسترون سرم به 
رنج نرمال برای مردان جوان است.

ضعیف

در زمان شروع درمان اولیه از ژل های تستوسترون به جای دپوهای 
طوالنی اثر استفاده کنید تا بتوانید در صورت ایجاد عوارض جانبی 

درمان را تنظیم دهید یا متوقف کنید. 

ضعیف

درجه بندی شدتپیشنهادات در مورد فاکتورهای خطر در تستوسترون درمانی

به مردان با هایپوگنادیسم عالمتدار که تحت عمل جراحی کنسر 
لوکالیزه پروستات قرار گرفته اند و آنهایی که با وجود تستوسترون 
درمانی شواهدی از بیماری فعال ندارند، مشاوره کاملی بدهید و بر 

فواید و نبود اطالعات کافی در فالوآپ طوالنی مدت تاکید کنید. 

ضعیف

درمان بیماران با ریسک پایین عود PCa )برای مثال PSA کمتر از 
ng/ml 10،گلیسون اسکور کمتر از 7 و cT1-2a(را محدود کنید و 

 درمان را پس از حداقل 1 سال فالوآپ و با سطح PSA کمتر از 
ng/ml 01. آغاز کنید.

ضعیف

اطالعات امنیتی در ارتباط با اثر تستوسترون تراپی در مردان با 
سرطان سینه ناشناخته است

قوی
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قبل از شروع تستوسترون تراپی ریسک فاکتورهای قلبی عروقی را 
ارزیابی کنید

قوی

مردان با مشکالت قلبی عروقی شناخته شده را قبل از تستوسترون 
تراپی از نظر عالئم قلبی عروقی ارزیابی کنید و در طول دوره ی 

درمان هم ارزیابی بالینی دقیقی داشته باشید

قوی

مردان با هایپوگنادیسم و CVD قبلی،ترومبوآمبولی وریدی یا 
نارسایی قلبی مزمن را که نیاز به تستوسترون تراپی با احتیاط 

دارند،با مانیتورینگ بالینی دقیق و چک منظم هماتوکریت )کمتر از 
54%( و سطح تستوسترون درمان کنید.

ضعیف

قبل از تستوسترون تراپی شرح حال فامیلی ترومبوآمبولی وریدی 
را رد کنید.

قوی

تستسترون و هماتوکریت را در ماه های سوم، ششم و دوازدهم بعد 
از شروع تستوسترون تراپی چک کنید و سپس چک سالیانه انجام 
دهید. درموارد هماتوکریت بیش از 54% نیازمند ترک تستوسترون 

تراپی و فلبوتومی هستیم. زمانی که هماتوکریت نرمال شد 
تستوسترون تراپی را با دوز کمتر آغاز کنید و نوع تستوسترون را به 

موضعی تغییر دهید

قوی

اختالل نعوظ▐

اختالل نعوظ به صورت ناتوانی مداوم در رسیدن و حفظ نعوظ برای داشتن عملکرد 
جنســی رضایت بخش تعریف می شود. اختالل نعوظ می تواند بر سالمت جسمی، 
روانی و اجتماعی تاثیرگذار باشد و عالوه بر آن می تواند کیفیت زندگی فرد و شرکای 
جنســی او را تحت تاثیر قرار دهد. شواهد فزاینده ای وجود دارد که نشان می دهد 
اختالل نعــوظ می تواند تجلی زودهنگام اختالالت عروق کرونری و عروق محیطی 
باشــد؛ بنابراین اختالل نعوظ را نباید یک مشکل در کیفیت زندگی در نظر گرفت 

بلکه یه نشانه هشداردهنده بالقوه از CVD است.
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ارزیابی تشخیصی ▐

وضعیت سایکوسوشال را 
ارزیابی کنید

بیماری های قلبی-
عروقی یا نورولوژیک

تستوسترون توتال )نمونه صبحگاهی 
در صورتی که اندیکاسیون داشته باشد

پروفایل قند و چربی
 )در صورتی که در 12 ماه گذشته بررسی نشده باشد(

عالئم هایپوگنادیسم

ریسک فاکتورهای برگشت 
پذیر ED را شناسایی کنید

علل شایع ED را 
شناسایی کنید

)self-reported( بیماران با اختالل نعوظ

سابقه مدیکال و سایکوسکچوآل )با استفاده از ابزارهای lidاv مثل EFیی(

دفورمیتی های آلتبیماری های پروستات

 اختالالت جنسی دیگر 
 )به جز ED( را شناسایی کنید

معاینه فیزیکی دقیق

تست های آزمایشگاهی

شکل 3: حداقل ارزیابی تشخیصی )work-up اولیه( در بیماران مبتال به اختالل نعوظ

جدول 1: گروهبندی خطر قلبی )بر اساس اجماع پرینستون دوم(

گروه کم خطرگروه با خطر متوسطگروه پرخطر

3 یا بیشتر عامل خطر آریتمی های با خطر باال
برای CVD )به استثنای 

رابطه جنسی(

بدون عالمت 
کمتر از 3 عامل خطر برای 

CVD )به استثنای رابطه 

جنسی(
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جدول 1: گروهبندی خطر قلبی )بر اساس اجماع پرینستون دوم(

درد قفسه سینه مالیم و آنژین پایدار یا متوسطآنژین ناپایدار یا مقاوم
پایدار )ارزیابی شده و/یا در 

حال درمان(

MI اخیر )کمتر از دو 

هفته(
MI اخیر )بیشتر از دو 

هفته و کمتر از 6 هفته(
MI بدون عارضه قبلی

 LVD/CHF )NYHA class

IV(
 LVD/CHF )NYHA class

III(
 LVD/CHF )NYHA class

I or II(

میوپاتی های هایپرتروفیک، 
انسدادی و انواع دیگر 

میوپاتی

سکل های غیرقلبی بیماری 
آترواسکلروتیک )مثل 

)PVD حمله قلبی و

Revasculeration کرونری 

موفق قبلی

فشارخون کنترل شده فشارخون کنترل نشده

بیماری دریچه ای متوسط 
تا شدید 

بیماری دریچه ای خفیف

جدول 2: اندیکاسیون های انجام آزمایش های تشخیصی خاص

اختالل نعوظ اولیه )ناشی از بیماری های ارگانیک اکتسابی یا بیماری های روانی نباشد(

 revasculeration بیماران جوانی که سابقه ترومای لگن یا پرینه را دارند که از جراحی
درمانی احتمالی یا آنژیوپالستی سود می برده اند(

بیماران مبتال به تغییر شکل آلت تناسلی که ممکن است به جراحی اصالحی نیاز داشته 
باشند )مثل بیماری پیرونی یا انحنای مادرزادی آلت تناسلی(

بیماران مبتال به اختالالت پیچیده روانی یا سایکوسکچوآل

بیماران مبتال به اختالالت پیچیده عروق درون ریز 

آزمایش های تشخیصی خاص می توانند در صورت درخواست بیمار یا شریک جنسی او 
انجام شوند. 

دالیل پزشکی قانونی )مثل کاشت پروتز آلت تناسلی، اثبات اختالل نعوظ مرحله آخر و 
سوء استفاده جنسی 
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جدول 3: تست های تشخیصی خاص

Rigiscan با استفاده از )NTPR( بررسی سفتی و تورم شبانه آلت تناسلی

تست های عروقی:
تزریق داخل وریدی داروهای وازواکتیو 
سونوگرافی داپلر دینامیک آلت تناسلی

کاورنوزومتری و کاورنوزوگرافی با تزریق دینامیک آلت تناسلی
آرتریوگرافی شریان پودندال داخلی

مطالعات اندوکرینولوژی تخصصی

ارزیابی تشخیصی تخصصی روانپزشکی

توصیه هایی برای تشخیص اختالل نعوظ▐

درجه بندی شدتتوصیه

گرفتن شرح حال دقیق پزشکی و جنسی در هر بیماری که 
با اختالل نعوظ مراجعه می کند. میزان تکامل روانی-جنسی، 

استرس های زندگی، جنبه های فرهنگی، جنبه های شناختی و 
طرز تفکر بیماران نسبت به اختالل عملکرد جنسی شان را در نظر 

بگیرید.

قوی

استفاده از پرسشنامه معتبر مربوط به اختالل نعوظ برای ارزیابی 
تمام حوزه های عملکرد جنسی )مانند شاخص بین المللی عملکرد 

نعوظی( و بررسی تاثیر مدالیته درمانی خاص

قوی

معاینه فیزیکی دقیق را در بررسی اولیه بیمار مبتال به اختالل 
نعوظ در نظر بگیرید تا بتوانید مشکالت مدیکال زمینه ای و 

کوموربیدیتی های اختالل نعوظ را شناسایی کنید

قوی

آزمایش های معمول از جمله پروفایل گلوکز و چربی، سطح کلی 
تستوسترون را بررسی کنید تا بتوانید ریسک فاکتورهای قابل 
برگشت و فاکتورهای سبک زندگی که قابل اصالح هستند را 

شناسایی و درمان کنید

قوی

در صورت وجود موارد ذکر شده در جدول شماره 2 تست های 
تشخیصی خاص را در ارزیابی اولیه اختالل نعوظ در نظر بگیرید

قوی
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مدیریت بیماری▐

بیماران با ED قطعی شدید
 non ناشی از تروما یا( 

 nerve-sparing neurogenic

surgery

شرح حال دقیق مدیکال و سکچوآل
 )اتیولوژی را با جزئیات ارزیابی کنید(

قبل از هر گونه پیشنهاد درمانی:
انتظارات و نیازهای بیماران را شناسایی کنید

با مشورت بیمار تصمیم گیری کنید
درمان همزمان سایکوسکچوآل، مدیکال و فیزیکال را پیشنهاد دهید

به بیماران )و در صورت 
امکان پارتنرشان( 

آموزش و مشاوره دهید

علل درمان پذیر ED را 
شناسایی و درمان کنید

تغییرات سبک زندگی و 
اصالح ریسک فاکتورها

نتایج درمانی را از طریق بررسی موارد زیر ارزیابی کنید:
تصور بیمار از میزان تهاجمی بودن درمان  
میزان بهبود عملکرد نعوظی در اثر درمان  
عوارض ناشی از درمان  
میزان رضایت از درمان  

آلپروستادیل موضعی/
اینترایورترال

 PDE5Is

خوراکی 
تزریق داخل کاورنوزوم vacuum

LI-SWT

 )همراه با/بدون 
)PDE5Is

تنها ED واسکولوژنیک

نتایج درمانی ناکافی

ایمپلنت پروتز آلت

استفاده کافی از آپشن های درمانی را ارزیابی کنید  
به بیماران آموزش و مشاوره دهید  
  Re-trial
رضایت ناشی از درمان  
درمان های جایگزین یا ترکیبی را مد نظر داشته باشید  

نتایج درمانی ناکافی

شکل 4: الگوریتم مدیریت اختالل نعوظ
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از داده های کلیدی فارماکوکینتیک برای چهار داروی مهارکننده فسفودی  جدول 4: خالصه ای 
استراز 5 که تاکنون برای درمان اختالل نعوظ تاییدیه EMA را گرفته اند1 

سیلدنافیل تاداالفیل 20واردنافیل 20آوانافیل 200
100

پارامتر 

5.2µg/L18.7 µg/L378µg/L560µg/LCmax

 0.5-0.75
hours

0.9 hours2 hours0.8-1 hours Tmax 
)median(

6-17 hours3.9 hours17.5 hours2.6-3.7 hoursT1/2

11.6 hours56.8 µg.h/L8066µg.h/L1658 µg.h/LAUC

99%94%94%96%Protein binding

8-10%15%NA41%Bio-availability

جدول 5: عوارض جانبی شایع چهار داروی مهارکننده فسفودی استراز 5 که تاکنون برای درمان 
اختالل نعوظ تاییدیه EMA را گرفته اند

عارضه جانبیسیلدنافیلتاداالفیلواردنافیلآوانافیل 200

سردرد%9.3%16%14.5%12.8

گرگرفتگی%3.7%12%4.1%10.4

دیس پپسی4.6%12.3%4%ناشایع

احتقان بینی%1.9%2%4.3%1.1

گیجی1.2%2.3%کمتر از %0.6%2

اختالل بینایی1.9%ندارد

کمردرد6.5%کمتر از %2

میالژی5.7%کمتر از %2

1. در حالت ناشتا، دوز پیشنهادی باالتر است. داده ها از EMA اقتباس شده اند.
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جدول 6: مدل های پروتز آلت تناسلی موجود در بازار

inflatable پروتزهایsemi-rigid پروتزهای

دو تکهسه تکه

Titan (Coloplast( AMS Ambicor 
(Boston scientific) 

 AMS Tactra 
(Boston scirntific) 

 Titan OTR NB (Narrow base)
(Coloplast)

Titan Zero Degree

Genesis (Coloplast(

AMS 700 CX (Boston Scientific)Tube (Promedon)

 AMS 700 LGX 
 )Boston Scientific)

ZSI 100 (Zephyr)

 AMS 700 CXR 
 )Boston Scientific)

ZSI 475 (Zephyr)

Virilis (Subrini)

توصیه هایی برای درمان اختالل نعوظ▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

همه بیماران را از نظر اطالعات ناقص/نادرست در مورد مکانیسم 
عمل داروها و نحوه استفاده از داروها ارزیابی کنید زیرا اینها 

مهم ترین دالیل پاسخ ناکافی به مهارکننده فسفودی استرازهای 
تایپ 5 هستند

ضعیف

جهت به حداکثر رساندن اثرات درمانی، از رفتار درمانی شناختی 
به عنوان یک اپروچ روانشناسی )شامل درمان شریک جنسی( در 

ترکیب با درمان های دارویی استفاده کنید

قوی

با بیمارانی که تحت رادیکال پروستاتکتومی قرار میگیرند )با هر 
تکنیکی( در مورد عوارض جنسی غیر از اختالل نعوظ نظیر کاهش 

میل جنسی، تغییرات در ارگاسم، بیماری شبه پیرونی و تغییرات 
اندازه آلت تناسلی صحبت کنید

قوی
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اصالح سبک زندگی و عوامل خطر را قبل از شروع درمان یا 
همزمان با آن آغاز کنید

قوی

در صورت یافتن یک علت قابل درمان برای اختالل نعوظ، ابتدا آن 
علت را درمان کنید

ضعیف

از مهرکننده های فسفودی استراز 5 به عنوان خط اول درمان 
استفاده کنید

قوی

برای بیمارانی که به خوبی آگاه شده اند و یا آنهایی که برای استفاده 
از درمان وازواکتیو خوراکی مناسب نیستند یا تمایلی به آن ندارند 

از آلپروستادیل موضعی یا داخل مجرایی به عنوان یک آلترناتیو خط 
اول استفاده کنید

ضعیف

برای بیمارانی که به خوبی آگاه شده اند، آنهایی که تمایلی برای 
استفاده از تزریق داخل کاورنوس ندارند یا آنهایی که درمان با 

تهاجم کمتر را ترجیح میدهند، از آلپروستادیل موضعی یا داخل 
مجرایی به عنوان روش آلترناتیو خط اول استفاده کنید 

ضعیف

در بیماران با اختالل نعوظ عروقی در افرادی که کامال آگاهی پیدا 
کرده اند و تمایلی به استفاده از درمان های وازواکتیو خوراکی ندارند 

یا برای گرفتن این درمان مناسب نیستند و یا افرادی که یک 
انتخاب درمانی میخواهند، از LI-SWT استفاده کنید. در بیماران 

با اختالل نعوظ عروقی که به مهارکننده فسفودی استراز 5 پاسخ 
نمی دهند از LI-SWT استفاده کنید

ضعیف

در بیمارانی که به خوبی آگاه شده اند و مقاربتهای جنسی زیادی 
ندارند و آنهایی که بیمارهای همراهی دارند که به دلیل آن نیازمند 

درمان های غیرتهاجمی هستند، از وسایل نعوظ vacuum استفاده 
کنید 

ضعیف

از تزریق داخل کاورنوس در بیمارانی که به خوبی آگاه شده اند به 
عنوان یک آلترناتیو خط اول درمانی و یا به عنوان خط دوم درمان 

استفاده کنید 

قوی

خارج از محدوده کارآزماییهای بالینی، از پالسماهای دارای پالکت 
برای درمان اختالل نعوظ استفاده نکنید

ضعیف
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در صورتی که سایر درمان ها شکست خوردند یا بیمار ترجیح دهد 
از پروتزهای آلت تناسلی استفاده کنید

قوی

اطالعات کافی که از رژیم خاصی برای توانبخشی آلت تناسلی پس 
از عمل رادیکال پروستاتکتومی حمایت کند، وجود ندارد 

قوی

درمان های کمک کننده نعوظ باید در اولین فرصت پس از عمل 
رادیکال پروستاتکتومی، جراحی لگن و سایر درمان های کنسر 

پروستات آغاز شوند

ضعیف

اختالالت انزال ▐

انزال یک فرآیند فیزیولوژیک پیچیده است که از انتشار و اخراج تشکیل می شود. 
این فرآیند با میانجی گری مســیرهای عصبی و هورمونی در هم آمیخته است. هر 
شرایطی که با این مسیرها تداخل کند ممکن است باعث طیفی از اختالالت انزال 

شود. 

جدول 7: طیف اختالالت انزال

انزال زودرس

انزال عقب مانده یا تاخیری
Anejaculation

انزال دردناک

انزال عقبگرد

انورگاسمی

هموسپرمی
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ارزیابی تشخیصی▐

)PE( توصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی انزال زودرس

درجه بندی شدتتوصیه ها

تشخیص و طبقه بندی انزال زودرس )PE( را بر اساس شرح حال 
پزشکی و جنسی بیمار انجام دهید. این شرح حال باید شامل 

ارزیابی intravaginal ejaculatory latency time )که خود فرد تحمین 
میزند(، کنترل درک شده، دیسترس و مشکالت فردی ایجاد شده به 

دلیل اختالل انزال باشد

قوی 

ضعیفدر بالین استفاده از IELT اندازه گیری شده با کرنومتر نیاز نیست

ضعیفدر بالین از نتایج گزارش شده توسط بیمار استفاده کنید

جهت یافتن ابنورمالیتی های آناتومیکی که می توانند با انزال زودرس 
و سایر اختالالت عملکرد جنسی همراه باشند، به خصوص اختالل 

انزال، معاینه فیزیکی را از همان ابتدای ارزیابیها انجام دهید

قوی

تست های آزمایشگاهی یا نوروفیزیولوژیک روتین را درخواست 
ندهید. تست های مورد درخواست باید اختصاصی یافته های شرح 

حال و معاینه فیزیکی باشند

قوی

مدیریت بیماری ▐

توصیه هایی برای درمان انزال زودرس 

درجه بندی شدتتوصیه ها

ابتدا اختالل نعوظ و سایر اختالالت جنسی یا عفونت های دستگاه 
ادراری تناسلی مثل پروستاتیت را درمان کنید

قوی

برای درمان مادام العمر انزال زودرس از داپوکستین یا اسپری 
لیدوکائین/پریلوکائین به عنوان خط اول درمانی استفاده کنید

قوی
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از مواد بی حسی موضعی off-label به عنوان یک جایگزین بادوام 
درمان های خوراکی با SSRI ها استفاده کنید

قوی

از ترامادول )با احتیاط( off-label موقع نیاز به عنوان یک جایگزین 
بادوام برای SSRI های موقع نیاز استفاده کنید 

قوی

مهارکننده های فسفودی استراز 5 را به صورت تنها یا همراه با 
درمان های دیگر در بیماران با انزال زودرس )که اختالل نعوظ 

ندارند( استفاده کنید

قوی

برای درمان انزال زودرس اکتسابی، همراه با درمان های دارویی از 
درمان های روانشناسی/ رفتاری استفاده کنید

ضعیف

تشخیص بالینی PE بر اساس شرح حال بیمار )با/بدون شرح حال پارتنر(
مدت زمان الزم برای انزال )رELی(

میزان کنترل انزال 
bother/stress میزان

PE شروع و مدت
relاtionship و Psychosociاl مسائل

شرح حال مدیکال
معاینه فیزیکی

درمان دارویی )در موارد PE مادام العمر به عنوان انتخاب اول توصیه 
می شود(

درمان دارویی تایید شده برای PE، دپوکستین و اسپری لیدوکائین/
پریلوکائین است

درمان های bleاoff-l شامل مصرف روزانه طوالنی مدت داروهای 
ضدافسردگی )SSRI ها یا کلومی پرامین( یا در صورت نیاز تراما دول می شود. 

behاviourاl درمان ترکیبی )درمان دارویی همزمان با درمان

PE درمان
آموزش/مشاوره بیمار

بحث کردن در مورد آپشن های درمانی
در صورتی که PE ناشی از اختالل نعوظ است، ابتدا اختالل نعوظ را درمان 

کنید یا درمان آن را به طور همزمان انجام دهید

)PE( تصویر 5: مدیریت انزال زودرس
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توصیه هایی برای مدیریت هموسپرمی مکرر

درجه بندی شدتتوصیه ها

یک شرح حال پزشکی و جنسی کامل از بیمار بگیرید و معاینه 
فیزیکی دقیقی انجام دهید

قوی

مردان با سن 40 یا باالتر با هماتوسپرمی پیوسته باید از نظر کنسر 
پروستات غربالگری شوند

ضعیف

در مردان با سن 40 یا باالتر و در مردان با هر سنی که 
هماتوسپرمی پیوسته یا مقاوم دارند، از مدالیته های تصویربرداری 

غیرتهاجمی )TRUS یا MRI( استفاده کنید 

ضعیف

در مواردی که روشهای غیرتهاجمی تشخیصی نیستند از روشهای 
تهاجمی مثل سیستوسکوپی و vesiculoscopy استفاده کنید

ضعیف

میل جنسی کم ▐

تعریف میل جنسی، با توجه به ماهیت پیچیده آن، همیشه یک چالش بوده است 
و در حقیقت می توان آن را به شیوه های بسیاری تصور کرد. از نظر ICD-IO، کمبود 
یا از دســت دادن میل جنسی )بدون هیچ گونه اختالل جنسی همراه مثل اختالل 
نعوظ( باید مشــکل اصلی بیمار باشد. در DSM-V، میل جنسی هایپواکتیو مردان 
به صورت "کمبود )یا نبود( مداوم یا مکرر افکار جنســی یا شــهوانی یا خیاالت و 
تمایل برای فعالیت جنســی" تعریف شده است. قضاوت در مورد کمبود این تمایل 
توسط پزشک )با توجه به سایر مورادی که می توانند بر عملکرد جنسی تاثیر بگذارند 
مثل ســن و فاکتورهای فرهنگی-اجتماعی فرد( انجام می گیرد. ICSM-V اختالل 
هایپواکتیویتی میل جنسی مردان را به صورت " کمبود یا نبود مداوم یا مکرر افکار 
و خیاالت جنســی و شهوانی و تمایل برای فعالیت جنسی" )اصل درمانی( تعریف 

کرده است. 
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شرح حال و معاینه فیزیکی دقیق  
فشار خون  
  U/A

کشت ادرار  
  CBC

ارزیابی وضعیت انعقادی  
پنل شیمیایی سرم  
آنالیز مایع منی  
غربالگری از نظر عفونت های جنسی  
تست کاندوم  

تظاهرات هموسپرمی

مردان بیشــتر و مســاوی 40 ســال یا مردان با 
هموسپرمی مداوم در هر سنی، یا هموسپرمی 

همراه با سایر عالئم و نشانه های بیماری

پر خطر

مردان کمتر از 40 ســال، هموســپرومی تنها، و 
عدم وجود عالئم و نشانه های دیگر

کم خطر

اتیولوژی هایــی کــه بــا آزمایشــات بالینــی روتیــن قابل 

تشــخیص هســتند را درمــان کنیــد )آنتــی بیوتیــک، 

داروهای ضدالتهاب و غیره(

TRUS، MRI لگن

 DRE و   PSA بــا  پروســتات  کنســر  نظــر  از  غربالگــری 

)درمردان بیشتر مساوی 40 سال(

تومــور بیضــه را با ســونوگرافی rule-out کنید )در مردان 

کمتر از 40 سال(

cystourethroscopy±biopsy

conservative درمان
اطمینان دادن به بیمار 

در صورت عود

تصویر 6: الگوریتم درمانی هموسپرمی

جدول 8: فهرست علل شایع میل جنسی کم در مردان

کمبود اندروژن

هیپرپروالکتینمی

خشم و اضطراب

افسردگی

 Relationship conflict
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جدول 8: فهرست علل شایع میل جنسی کم در مردان
Stroke

درمان ضدافسردگی

صرع
PTSS

نارسایی کلیوی

بیماری عروق کرونر و نارسایی قلبی

پیری
HIV

اختالالت تغذیه و ساختار بدنی

اختالل نعوظ

پروستاتیت/سندرم درد مزمن لگن 

مداخله روانشناسی▐

یافته های کمی در مورد اثربخشی مداخله روانشناسی وجود دارد. بنابراین توصیه ها باید 
با احتیاط تفسیر شوند. مداخالت روانشناسی با تمرکز بر استراتژی های شناختی و رفتاری 
و درمان های ذهن آگاهی ممکن است برای میل جنسی کم در مردان مفید باشد. از آنجا 
که زن و مرد هر دو ممکن است تغییرات مربوط به سن را تجربه کنند، بهتر است نیاز های 
سالمت جنسی )شامل میل جنسی کم( هر دو در نظر گرفته شود نه فقط یکی از آنها. 
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مدیریت بیماری▐

توصیه ها برای درمان میل جنسی کم 

درجه بندی شدتتوصیه ها

تشخیص و طبقه بندی میل جنسی کم را بر اساس تاریخچه پزشکی و 
جنسی فرد که می تواند شامل پرسشنامه های معتبر باشد، انجام دهید.

ضعیف

به منظور یافتن ابنورمالیتی های آناتومیکی که می توانند منجر به 
میل جنسی کم یا سایر اختالالت عملکرد جنسی به خصوص اختالل 

نعوظ شده باشند، معاینه فیزیکی را در همان ابتدا انجام دهید.

ضعیف

قویبه منظور رد علل اندوکرین، تست های آزمایشگاهی درخواست دهید.

درمان های قبلی بیمار که می توانند اثر منفی بر میل جنسی داشته 
باشند را اصالح کنید.

ضعیف

در صورتی که کاهش میل جنسی با نشانه های کمبود تستوسترون 
همراه باشد، از تستوسترون تراپی استفاده کنید.

قوی

▐)penile curvature( انحنای آلت تناسلی

انحنای مادرزادی آلت تناســلی در نتیجه تکامل نامتناسب تونیکا آلوژینه اجسام 
کورپورال ایجاد می شود و با بدفرمی مجرا همراه نیست. در اکثر موارد، انحنا ونترال 

است اما می تواند لترال یا ندرتا دورسال هم باشد. 

ارزیابی تشخیصی▐

گرفتن یک شــرح حال پزشکی و جنسی معموال برای گذاشتن تشخیص انحنای 
آلت تناســلی کافی است. عالئم بیمار معموال پس از رسیدن به سن بلوغ، هنگامی 
که انحنا در زمان نعوظ مشخص تر می شود و مقاربت را دشوار یا غیرممکن می کند، 
ظاهر می شوند. معاینه فیزیکی در هنگام نعوظ )به صورت عکس گرفتن از خود یا 
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پس از تزریق داروهای وازواکتیو داخل کاورنوس( جهت اثبات انحنا و رد کردن سایر 
پاتولوژی ها مفید است. 

مدیریت بیماری ▐

درمان این اختالل، اصالح جراحی پس از رسیدن به سن بلوغ است. اصول جراحی 
این اختالل، به طور کلی، با اصول جراحی بیماری پیرونی یکسان هستند. پروسیجر 
Nesbit با خارج کردن یک ellipse از تونیکا آلبوژینه روش جراحی ایده آل است اما 

تکنیک های بسیار دیگری استفاده شده اند. تکنیک های plication به طور گسترده ای 
مورد استفاده قرار گرفته اند که یکی از انواع آن de-rotation اجسام کورپورال است. در 
اکثر موارد، دایسکشن و موبیلیزاسیون باندل عصبی نورواسکوالر دورسال آلت تناسلی 

به منظور جلوگیری از از دست رفتن حس و ایسکمی گلنس الزم است.

درجه بندی شدتتوصیه های درمانی انحنای مادرزادی آلت تناسلی

استفاده از تکنیک های plication با یا بدون قطع باندل 
نورواسکوالر )مدیال/لترال( به منظور اصالح رضایت بخش انحنا 

)با این وجود همچنان تکنیک جراحی اپتیمالی وجود ندارد(.

قوی

▐ )Peyronie’s disease( بیماری پیرونی

تروما یا آسیب مکرر میکروسکوالر تونیکا آلبوژینه پذیرفته شده ترین اتیولوژی این 
بیماری است. بهبود زخم غیرطبیعی می تواند منجر به remodeling بافت همبند به 
پالکهای فیبروتیک شود. ایجاد پالک در آلت می تواند منجر به انحنای آن شود که 
در صورتی که شــدید باشد می تواند آمیزش جنسی نافذ را مختل کند. شایع ترین 
بیماری های همراه و ریسک فاکتورهای پیرونی، دیابت، هایپرتنشن، دیس لیپیدمی، 
کاردیوپاتی ایسکمیک، بیماری های خودایمنی، اختالل نعوظ، سیگار، استفاده زیاد 

از الکل، تستوسترون پایین و جراحی لگن )مثل رادیکال پروستاتکتومی( هستند. 
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دو فاز بیماری قابل افتراق هســتند. فاز اول، فاز فعال التهابی است که می تواند با 
نعوظ دردناک و لمس توده یا پالک در تونیکای آلت همراه باشد؛ به طور معمول ولی 
نه همواره یک انحنا ایجاد می شود. فاز دوم، فاز فیبروتیک است که در آن پالکهای 
ســخت قابل لمس ایجاد می شوند که می توانند کلسیفیه شوند. در این فاز بیماری 

پایدار می شود و بدفرمی آلت اتفاق می افتد. 

ارزیابی تشخیصی ▐

هدف از ارزیابی اولیه، کســب اطالعات در مورد عالئم )شــامل درد هنگام نعوظ، 
ندول های قابل لمس، دفورمیتی، طول و محیط و عملکرد نعوظ( و مدت آنهاست. 
مهم است که اطالعاتی راجع به پریشانی ناشی از عالئم و ریسک فاکتورهای احتمالی 

اختالل نعوظ و بیماری پیرونی کسب کنید. 

توصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی بیماری پیرونی

درجه بندی شدتتوصیه ها

از بیمار مبتال به بیماری پیرونی، شرح حال پزشکی و جنسی شامل 
مدت بیماری، درد هنگام انزال، بدشکلی آلت، دخول واژینال/آنال 

دشوار به دلیل بدفرمی و اختالل نعوظی، اخذ کنید. 

قوی

در معاینه فیزیکی به موارد زیر توجه کنید:
ارزیابی پالکهای قابل لمس، طول آلت در حالت نعوظ، درجه انحنا 

)در عکسی که توسط خود فرد گرفته شده است یا با استفاده از 
 Dupuyren‘s( و هر گونه بیماری مرتبط ،)وکیوم و یا القای با داروها

contracture، بیماری لدرهاوس(.

قوی

در اپروچ تشخیصی بیماری پیرونی، از روشهای تزریق داخل 
کاورنوس استفاده کنید تا به واسطه نعوظی که ایجاد می شود، 

ارزیابی عینی از انحنای آلت داشته باشید.

ضعیف

پرسشنامه مخصوص بیماری پیرونی را به طور اخص در 
کارآزمایی های بالینی استفاده کنید، اما استفاده از آن در بالین 

روزانه الزامی نیست.

ضعیف
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برای بررسی سایز پالکها و دفورمیتی در بالین روزانه از سونوگرافی، 
CT یا MRI استفاده نکنید. 

ضعیف

در ارزیابی تشخیصی موارد اختالل نعوظ از سونوگرافی داپلر آلت 
استفاده کنید تا بتوانید وضعیت همودینامیک و آناتومی عروقی آلت 
و کلسیفیکاسیون پالکها را )خصوصا قبل از جراحی( ارزیابی کنید. 

ضعیف

مدیریت بیماری ▐

درمان غیر جراحی

جدول 9: درمان های مراقبتی بیماری پیرونی

درمان های خوراکی
NSAIDS

مهارکننده های فسفودی استراز تیپ 5

lesion درمان های داخل

وراپامیل

نیکاردیپین

کلستریدیوم کالژناز

β2α اینترفرون

هیالورونیک اسید

توکسین بوتولینوم

درمان های موضعی

H-100 ژل

Extracorpoeral shockwave treatment

سایر



فصل 13   راهنمای EAU در مورد سالمت جنسی و تولیدمثل       285

جدول 9: درمان های مراقبتی بیماری پیرونی

Traction devices

درمان چندوجهی

توصیه هایی برای درمان غیر جراحی بیماری پیرونی 

درجه بندی شدت توصیه ها

در صورتی که بیمار درمان جراحی را نپذیرد یا برای آن مناسب 
نباشد، از درمان های مراقبتی استفاده کنید. 

قوی

قبل از شروع هر گونه درمان، در مورد همه روشهای درمانی در 
دسترس و نتایج پذیرفته شده آنها با بیمار صحبت کنید.

قوی

داروهای خوراکی مثل ویتامین E، پتاسیم پاراآمینوبنزوآت )پتابا(، 
تاموکسیفن، پنتوکسیفیلین، کلشی سین و استرهای استیلی 

کارنیتین را در درمان بیماران پیرونی استفاده نکنید. 

قوی

NSAID ها می توانند برای درمان درد آلت در فاز حاد بیماری پیرونی 

استفاده شوند. 
قوی

ESWT می تواند برای درمان درد آلت در فاز حاد بیماری پیرونی 

استفاده شود. 
ضعیف 

مهارکننده فسفودی استراز 5 ی تواند برای درمان اختالل نعوظ 
پیوسته استفاده شود. هم چنین، در مورادی که دفورمیتی منجر به 
اشکال در مقاربت نفوذی می شود، می توان از این داروها برای بهبود 

نفوذ استفاده کرد. 

ضعیف

در بیمارانی که انحنای ثابت دورسال یا لترال بیشتر از 30 درجه 
دارند و به دنبال روشی کم تهاجمی برای درمان هستند، از 

اینترفرون α2 داخل lesion استفاده کنید.

قوی

در بیمارانی که انحنای ثابت دورسال یا لترال بیشتر از 30 درجه 
دارند و به دنبال روشی کم تهاجمی برای درمان هستند، از کالژناز 

کلستریدیوم هیستولیتیکوم )با وجود اینکه اثرات دارونما زیاد 
هستند( استفاده کنید. 

قوی
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از درمان داخل lesion با استروئید برای کاهش انحنای آلت، سایز 
پالک ها و درد استفاده نکنید.

قوی

خارج از محدوده کارآزمایی بالینی، از پالسمای دارای پالکت و 
یا هیالورونیک اسید )به تنهایی یا همراه با درمان خوراکی( برای 

کاهش انحنای آلت، سایز پالکها و درد استفاده نکنید. 

ضعیف

قویبرای کاهش انحنای آلت و سایز پالکها از ESWT استفاده نکنید. 

وسایل کشش آلت یا وسایل وکیوم می توانند برای کاهش بدشکلی 
آلت یا به عنوان بخشی از درمان چندوجهی استفاده شوند )اگرچه 

داده های محدودی در ارتباط با اثربخشی آنها وجود دارد(.

ضعیف

درمان جراحی▐

توصیه هایی برای درمان جراحی بیماری پیرونی

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان جراحی را در مواردی که بیماری پیرونی برای حداقل سه 
ماه stable شده )یعنی درد وجود نداشته و دفورمیتی بدتر نشده 
است( و مقاربت به دلیل دفورمیتی مشکل شده است، استفاده 

کنید. شرایط پایدار معموال دوازده ماه پس از شروع بیماری حاصل 
می شود. 

قوی

قبل از جراحی، طول آلت، شدت انحنا، فعالیت نعوظی )شال پاسخ 
به دارو درمانی در موارد اختالل نعوظ( و انتظار بیمار را ارزیابی 

کنید. 

قوی

برای درمان انحنای مادرزادی آلت و بیماری پیرونی با طول و 
سفتی کافی آلت، شدت انحنای کمتر و بدون بدشکلی های پیچیده 
)hourglass or hingre( از پروسیجرهای کوتاه کننده تونیکا به عنوان 
خط اول درمان استفاده کنید. نوع پروسیجر استفاده شده به جراح 

و ترجیح بیمار بستگی دارد زیرا یافته اثبات شده ای برای برتری 
یک روش بر دیگر روشها وجود ندارد. 

ضعیف



فصل 13   راهنمای EAU در مورد سالمت جنسی و تولیدمثل       287

برای بیماران مبتال به بیمار پیرونی که عملکرد نعوظی نرمال، طول 
 )hourglass or hinge( کم آلت، انحنای شدید و بدشکلی پیچیده
دارند، از پروسیجرهای افزایش دهنده طول استفاده کنید. نوع 

گرفتی که استفاده می شود به جراح و ترجیح بیمار بستگی دارد 
زیرا یافته اثبات شده ای برای برتری یک گرفت بر دیگر گرفتها 

وجود ندارد.

ضعیف

روشهای sliding را با احتیاط زیادی استفاده کنید زیرا ریسک باالیی 
برای تغییر زندگی )مثل نکروز گلنس( دارند. 

قوی

در جراحی بازسازی بیماری پیرونی از گرفتهای صنعتی استفاده 
نکنید.

قوی

در بیماران مبتال به بیماری پیرونی که اختالل نعوظی دارند که 
به دارو درمانی پاسخ نمی دهد، از کاشت پروتز آلت با یا بدون 

پروسیجر اضافی )شکل دهی، پلیکاسیون، incision یا excision با یا 
بدون گرفت( استفاده کنید. 

قوی

پریاپیسم ▐

پریاپیســم نعوظ پیوسته در غیاب تحریک جنسی اســت که فروکش نمی کند. 
پریاپیسم دارای انواع ایسکمیک، غیرایسکمیک و stuttering تقسیم می شود. 

 )veno-occlusive پریاپیسم ایسکمیک )با جریان کم یا

پریاپیسم ایسکمیک نعوظ پیوســته ای است که با سفتی کورپورا کاورنوزا و عدم 
وجود جریان خون در شریانهای کاورنوس است. پریاپیسم ایسکمیک شایع ترین نوع 

پریاپیسم است که 95 درصد کل موارد پریاپیسم را شامل می شود. 



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 288

در مورد شرح حال معمول بیماری صحبت کنید
به بیمار اطمینان دهید که بیماری پیرونی منجر به هیچ گونه بدخیمی نمی شود

در مورد درمان های موجود صحبت کنید
با مشورت بیمار تصمیم گیری کنید

درمان بیماری پیرونی

بیماری پایدار 
 )فقدان درد، عدم بدتر شدن دفورمیتی، 

انحنای ثابت آلت(

بیماری به گرفتن درمان فعال تمایل دارد

خیر

درجه انحنای 
باقیمانده

درجه انحنای 
باقیمانده

>30 درجه <30 درجه

بله

آلت کوتاه
انحنای شدید

دفورمیتی های پیچیده 
)hourglass,hinge(

 پاسخ به 
ED درمان

طول مناسب آلت
فقدان انحنای شدید

فقدان دفورمیتی های پیچیده

)LI-ESWT تاداالفیل یا ،NSAIDs( کنترل درد
 traction therapy،( انتخابــی  درمان هــای 

CCH یا IFN-α2b اینترالژیونال(

بیماری فعال
 )درد، بدتــر شــدن دفورمیتــی، انحنــای 

پیشرونده(

>30 درجه

CCH یا اینترفرون 

اینترالژیونال

پالکهای دورسال قابل لمس
پالک های غیرکلسیفیه

انحنای دورسال 90-30 درجه
وجود کنترااندیکاسیون یا عدم 

تمایل بیمار برای جراحی 

شکل شماره 7: الگوریتم درمانی بیماری پیرونی
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ارزیابی تشخیصی▐

جدول 10: نکات کلیدی در شرح حال پریاپیسم

مدت نعوظ

وجود و شدت درد

تجربه قبلی پریاپیسم و روشهای استفاده شده برای درمان آن 

عملکرد نعوظی فعلی خصوصا استفاده از هر گونه درمان ایجاد کننده نعوظ و مکمل های 
غذایی

استفاده از داروهای مفرح

آنمی داسی شکل، هموگلوبینوپاتی ها، اختالالت انعقادی، واسکولیتهای عروقی

تروما به لگن، پرینه یا آلت

جدول 11: یافته های کلیدی در پریاپیسم

پریاپیسم ایسکمیکپریاپیسم غیرایسکمیک

کورپورا کاورنوزا بسیار سفتمعموال به ندرت

درد آلتمعموالبه ندرت

Abnormal penile blood gasمعموالبه ندرت

ابنورمالیتی های خونیگاهی اوقات به ندرت

تزریق داخل کاورنوزوم اخیرگاهی اوقاتگاهی اوقات

ترومای پرینه به ندرتمعموال
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blood gas جدول 12: معیارهای معمول

pHPco2Po2منشا

خون شریانی نرمال )هوای اتاق( بیشتر از 90کمتر از 7.4040
)معیارهای مشابهی در پریاپیسم 

شریانی یافت می شود(

خونی وریدی mixed نرمال )هوای 7.355040
اتاق( 

پریاپیسم ایسکمیک )آسپیریشن کمتر از 30بیشتر از 60کمتر از 7.25
کورپورال اول( 

تصویر شماره 8: تشخیص های افتراقی پریاپیسم

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای تشخیص پریاپیسم ایسکمیک

یک شرح حال دقیق برای گذاشتن تشخیص و تعیین نوع پریاپیسم 
استفاده کنید.

قوی
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قویدر ارزیابی تشخیصی، معاینه فیزیکی ژنیتالیا، پرینه و شکم را انجام دهید.

در تست های آزمایشگاهی، CBC، WBC with diff، تعداد پالکت و 
پروفایل انعقادی را بررسی کنید. سایر بررسی های آزمایشگاهی را 

با توجه به شرح حال و معاینه فیزیکی درخواست کنید. در بیماران 
مبتال به پریاپیسم یک ارزیابی کامل از همه علل ممکن داشته باشید. 

قوی

برای افتراق بین پریاپیسم ایسکمیک از غیرایسکمیک، آنالیز گازهای 
خونی خون آسپیره شده از آلت را انجام دهید. 

قوی

قبل از آسپیراسیون، سونوگرافی داپلر آلت و پرینه را برای افتراق 
پریاپیسم ایسکمیک از غیرایسکمیک انجام دهید. 

قوی

در موارد پریاپیسم ایسکمیک طول کشیده یا مقاوم از MRI برای 
بررسی میزان زنده بودن عضالت صاف استفاده کنید. 

ضعیف

در مواردی که قرار است از آمبولیزاسیون برای مدیریت پریاپیسم 
غیرایسکمیک استفاده کنید، یک آرتریوگرام پودندال انتخابی انجام دهید. 

قوی

مدیریت پریاپیسم ایسکمیک ▐

درمان زنجیره ای است به طوری که پزشک باید در صورت شکست درمان از درمان 
مرحله بعد استفاده کند. 
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تصویر شماره 9: درمان دارویی و جراحی پریاپیسم ایسکمیک

تصویر شماره 10: الگوریتم درمان جراحی پریاپیسم 
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درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان پریاپیسم ایسکمیک 

درمان پریاپیسم ایسکمیک را در اولین فرصت )طی 4 تا 6 ساعت( 
را آغاز کنید و یک اپروچ پلکانی را دنبال کنید.

قوی

ابتدا، فشار کورپوس کاورنوزوم را با آسپراسیون آلت و washout )تا 
زمانی که سلولهای قرمز تازه به دست آید( کم کنید. 

قوی

در پریاپیسم، بعد از تزریق داخل کاورنوس مواد وازواکتیو، خون 
آسپیره شده را با تزریق داخل کاورنوس داروهای سمپاتومیمتیک به 

عنوان قدم اول جایگزین کنید. 

قوی

اگر پریاپیسم با وجود آسپیراسیون باقی بماند، سراغ پله بعدی یعنی 
تزریق داخل کاورنوس داروهای سمپاتومیمتیک بروید. 

قوی

اگر پریاپیسم با وجود آسپیراسیون و تزریق داخل کاورنوس داروهای 
سمپاتومیمتیک باقی بماند، پله های قبلی را قبل از مداخله جراحی 

در نظر بگیرید. 

قوی

پریاپیسم ایسکمیک ناشی از آنمی داسی شکل را با همان روش 
درمان پریاپیسم ایسکمیک ناشناخته درمان کنید. سایر ارزیابی های 
حمایتی )هیدراسیون وریدی، تجویز اکسیژن همراه با آلکالیزاسیون 

با بیکربنات، تزریق خون( را انجام دهید اما درمان اولیه آلت را به 
تعویق نیندازید. 

قوی

تنها در مواردی که پریاپیسم با وجود آسپیراسیون و تزریق داخل 
کاورنوس داروهای سمپاتومیمتیک باقی بماند، سراغ درمان جراحی 

بروید. 

قوی

ابتدا پروسیجرهای جراحی distal shunt را انجام دهید و در صورت 
نیاز با tunneling ترکیب کنید. 

ضعیف

پروسیجرهای پروگزیمال را در صورت شکست شانت دیستال )کمتر 
از 48 ساعت( و یا در مواردی که بیمار تمایلی به پیوند آلت سریع 

ندارد، استفاده کنید. 

ضعیف

آنتی کوآکوالسیون قبل یا بعد از جراحی می تواند ریسک عود 
پریاپیسم را کاهش دهد. 

ضعیف

در پریاپیسم مقاوم یا طول کشیده )بیشتر از 48 ساعت(، پروتز آلت 
می تواند بر شانت پروگزیمال ارجح باشد. 

ضعیف
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قرار دادن پروتز می تواند در موارد طول کشیده )بیش از 48 ساعت( 
و مقاوم به درمان تزریقی و شانت دیستال، در نظر گرفته شود. 

ضعیف

اگر شانت انجام شده باشد، قرار دادن پروتز آلت باید جهت به حداقل 
رساندن ریسک عفونت و تخریب بافت پیوندی به تعویق بیفتد. 

قوی

تصمیم در مورد نوع پروتز مورد استفاده به انتخاب بیمار، تجربه 
جراح، در دسترس بودن و هزینه وسیله بستگی دارد. اگر پروتز آلت 
نرم قرار داده شود، می تواند در آینده با نوع قابل تورم تعویض شود. 

قوی

همه بیماران مبتال به پریاپیسم مقاوم، باید در مورد خطرات و 
مزایای implant آگاه شوند. 

ضعیف

پریاپیسم در موقعیت های خاص▐

پریاپیسم stuttering )مکرر یا متناوب(

پریاپیســم stuttering از جهت فلوی کاهش یافته و ایســکمیک بودن شبیه نوع 
ایســکمیک است. اگر درمان نشــود می تواند منجر به فیبروز قابل توجه آلت شود. 

شایع ترین علت این نوع پریاپیسم، آنمی داسی شکل است. 

stuttering درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان پریاپیسم

قویتمام اپیزود های حاد را مثل پریاپیسم ایسکمیک مدیریت کنید. 

برای جلوگیری از اپیزودهای آتی در بیماران با دفعات عود مکرر، 
از هورمون تراپی )عمدتا آگونیستها یا آنتاگونیستهای هورمون 

گنادوتروپین( و/یا آنتی آندروژنها استفاده کنید. از این درمان ها قبل 
از رسیدن به سن بلوغ استفاده نکنید. 

ضعیف

تنها در صورتی که آلت در وضعیت شل است، از مهارکننده های 
فسفودی استراز 5 استفاده کنید. 

ضعیف

دیگوکسین، آگونیست های آلفا آدرنرژیک، باکلوفن، گاباپنتین و 
تربوتالین را تنها در بیماران با دفعات عود مکرر و کنترل نشده 

استفاده کنید. 

ضعیف
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برای تسکین پریاپیسم ایسکمیک، از تزریق مواد سمپاتومیمتیک 
داخل کاورنوس توسط خود بیمار ب صورت موقتی استفاده کنید. 

ضعیف

پریاپیسم غیرایسکمیک )شریانی یا با جریان باال(

شیوع پریاپیسم غیرایسکمیک به طور قابل توجهی از نوع ایسکمیک کمتر است به 
طوری که تنها 5 درصد از موارد پریاپیسم را تشکیل می دهد. 

ارزیابی تشخیصی

اخذ یک شرح حال دقیق برای تشخیص پریاپیسم غیرایسکمیک الزامی است و از 
اصول گفته شده در جدول شماره 10 پیروی می کند. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای گذاشتن تشخیص و مشخص کردن نوع پریاپیسم، یک 
شرح حال دقیق اخذ کنید. 

قوی

معاینه فیزیکی ژنیتالیا، پرینه و شکم را برای گذاشتن تشخیص 
انجام دهید.

قوی

در صورتی که به پریاپیسم غیرایسکمیک عصبی مشکوک 
هستید، یک معاینه عصبی انجام دهید. 

قوی

در تست های آزمایشگاهی CBC، WBD diff و پروفایل انعقادی را 
درخواست دهید. 

قوی

برای افتراق بین پریاپیسم ایسکمیک از غیرایسکمیک، آنالیز 
گازهای خونی خون آسپیره شده از آلت را انجام دهید.

قوی

سونوگرافی کالر داپلر آلت و پرینه را برای افتراق پریاپیسم 
ایسکمیک از غیرایسکمیک انجام دهید.

قوی

در مواردی که قرار است از آمبولیزاسیون برای مدیریت پریاپیسم 
غیرایسکمیک استفاده کنید، یک آرتریوگرام پودندال انتخابی 

انجام دهید.

قوی
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درمان بیماری 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان پریاپیسم غیرایسکمیک

با توجه به اینکه پریاپیسم غیرایسکمیک یک وضعیت اورژانسی 
نیست، درمان قطعی را بنا به صالحدید پزشک انجام دهید. 

ضعیف

به عنوان قدم اول، با استفاده از فشار منطقه ای پرینه درمان مراقبتی 
انجام دهید. درمان محرومیت آندروژن را فقط در بالغین انجام دهید. 

ضعیف

در صورتی که درمان مراقبتی شکست بخورد، آمبولیزاسیون شریانی 
انتخابی را در نظر بگیرید. 

قوی

ضعیفاولین آمبولیزاسیون شریانی انتخابی را با وسایل موقتی انجام دهید.

در موارد عود پریاپیسم بعد از آمبولیزاسیون شریانی انتخابی، 
پروسیجر را با ابزار های موقت یا دائمی تکرار کنید. 

ضعیف

لیگاسیون جراحی فیستول را به عنوان یک انتخاب درمانی نهایی، در 
صورت شکست چند نوبت آمبولیزاسیون شریانی، استفاده کنید. 

ضعیف

نازایی مردان 

نازایی "ناتوانی یک زوج فعال از نظر جنســی و بــدون جلوگیری، برای بارداری 
)2000 WHO( "خودبخودی طی یک سال است

ارزیابی تشخیصی

همواره باید ارزیابی متمرکزی از بیمار مرد انجام شود.این ارزیابی باید شامل موارد 
زیر باشد:

شرح حال پزشــکی و جنسی، معاینه فیزیکی، آنالیز مایع منی با اتکای کامل به 
معیارهای بررســی مایع منی WHO و ارزیابی هورمونی. سایر بررسی ها )مثل آنالیز 
ژنتیکی و تصویربرداری( ممکن است با توجه به ویژگی های بالینی و یافته های آنالیز 

مایع منی الزم باشد. 

آنالیز مایع منی

در صورتی که آنالیز مایع منی ابنورمالیتی هایی را در مقایســه با معیارهای مرجع 
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داشته باشد، در همه موارد بررسی آندرولوژیک دقیق اندیکاسیون دارد. 

 confidence های مرجع برای ویژگی های مایع منی )5 پرسنتایل و lower limit :13 جدول 
)%95 interval

Lower limit مرجع سال 

2021
 Lower

limit مرجع سال 

2010

پارامتر

حجم مایع منی بر حسب میلی لیتر1.5 )1.4-1.7(1.5 )1.3-1.5(

)35-40( 39)33-46( 39)106/ejaculations( تعداد کلی اسپرم

)15-18( 16)12-16( 15)106/ml( غلظت اسپرم

)40-43( 42)38-42( 40)%.PR+NP( حرکت کلی

)29-31( 30)31-34( 32)PR( حرکت پیش برنده

زنده بودن )اسپرماتوزای زنده(58 )55-63(54 )50-56(

شکل اسپرم )شکلهای نرمال،%(4 )3.0-4.0(4 )3.9-4.0(

سایر معیارها

Phبیشتر از 7.2بیشتر از 7.2

لکوسیت پراکسیداز مثبت )ml/106(کمتر از 1.0کمتر از 1.0

تست های آنتی بادی

معیارهای مبتنی بر 
شواهد وجود ندارد. 

هر آزمایشگاهی باید با 
بررسی تعداد کافی مرد 
fertile مرجع نرمال خود 

را مشخص کند.

تست MAR )اسپرماتوزاهای متحرک کمتر از 50
با اجسام متصل،%(

معیارهای مبتنی بر 
شواهد وجود ندارد.

تست immunobead )اسپرماتوزاهای کمتر از 50
متحرک با اجسام متصل،%(

عملکرد غدد پیرامون
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 confidence های مرجع برای ویژگی های مایع منی )5 پرسنتایل و lower limit :13 جدول 
)%95 interval

بیشتر و مساوی بیشتر و مساوی 2.4
2.4

)µmol/ejaculate( روی مایع منی

بیشتر و مساوی بیشتر و مساوی 13
13

)µmol/ejaculate( فروکتوزمایع منی

بیشتر و مساوی بیشتر و مساوی 20
20

آلفا گلوکوزیداز نوترال مایع منی 
)Mu/ejaculate(

توصیه هایی برای رویکرد تشخیصی نازایی مردان

درجه بندی شدت توصیه ها

به طور همزمان، وضعیت باروری پارتنر مرد تحت درمان نازایی 
)مثال ذخیره تخمدانی( را ارزیابی کنید. این ارزیابی می تواند در 

تصمیم گیری برای طول مدت و استراتژی درمانی )ART در مقابل 
اینترونشن جراحی( کمک کننده باشد.

قوی

شرح حال کامل، معاینه فیزیکی و آنالیز مایع منی، اجزای اصلی در 
ارزیابی نازایی مردان هستند. 

قوی

حجم بیضه اندازه گیری شده با prader‘s orchiometer جایگزین 
مطمئنی برای حجم بیضه به دست آمده با سونوگرافی است و 

می تواند در بالین روزانه استفاده شود. 

ضعیف

آنالیز مایع منی را مطابق با آخرین بروشور آزمایشگاهی WHO )ورژن 
6( انجام دهید. 

قوی

در همه زوجهای نابارور، ارزیابی آندرولوژیک کامل داشته باشید، 
خصوصا در مواقعی که آنالیز مایع منی در حداقل دو نوبت متوالی 

غیرطبیعی است. 

قوی

به مردان با نازایی یا پارامترهای غیرطبیعی مایع منی، در مورد 
خطرهای سالمتی، مشاوره دهید. 

ضعیف
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در موارد الیگوسپرمی و آزوسپرمی، یک ارزیابی هورمونی شامل 
سطح کلی تستوسترون، FSH و LH باید انجام شود. 

ضعیف

به منظور ارزیابی تشخیصی، همه مردان با آزوسپرمی یا الیگوسپرمی 
)اسپرم کمتر از ML/106( را به ارزیابی کاریوتایپ و ژنتیک توصیه کنید. 

قوی

در مردانی که آزوسپرمی انسدادی دارند، میکرودیلیشن های کروموزوم 
Y را انجام ندهید زیرا اسپرماتوژنز در آنها طبیعی خواهد بود. 

قوی

بررسی میکرودیلیشن های کروموزوم Y را به مردانی که غلظت 
اسپرمشان کمتر از ML/56 است، توصیه کنید. اما بررسی 

میکرودیلیشن های کروموزوم Y در مردانی که تعداد اسپرم کمتر یا 
مساوی ML/106 دارند، اجباری است. 

قوی

 ICSI و پارتنرهای آنها که می خواهند Yq microdeletion به مردان با
انجام دهند، توضیح دهید که microdeletion به پسران آنها منتقل 

می شود اما به دخترانشان انتقال نمی یابد. 

قوی

در بیماران با deletion های کامل شامل aZFa و aZFb برای استخراج 
اسپرم از بیضه )هر نوعی( تالش نکنید زیرا وجود این جهش ها نشان 

دهنده پوگنوز ضعیف برای بازیابی اسپرم در جراحی است. 

قوی

در مردان مبتال به اختالالت ساختاری وازدفران )عدم وجود یک طرفه 
یا دوطرفه وازدفران در غیاب آژنزی کلیوی(، مرد و پارتنرش را از 

نظر جهش های ژن تنظیم کننده هدایت غشایی سستیک فیبروزیس 
)شامل بررسی جهش های نقطه ای شایع و آلل 5T( بررسی کنید. 

قوی

همه زوج هایی که اختالل ژنتیکشان در بررسی های ژنتیکی و بالینی 
یافت شده است یا ناقل یک بیماری ارثی هستند را به مشاوره 

ژنتیک تشویق کنید. 

قوی

به مردان مبتال به سندروم کالین فلتر، فالوآپ طوالنی مدت 
اندوکرین و درمان دارویی را توصیه کنید. 

قوی

 reactive oxygen species testing در تشخیص و درمان نازایی مردان از
استفاده نکنید. 

ضعیف

در ازیابی زوج های با سقط های مکرر حاصل بارداری معمولی یا با ART یا 
مردان با نازایی ناشناخته از sperm DNA fragmentation testing استفاده کنید. 

قوی
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در بیماران مبتال به نازایی، سونوگرافی اسکروتوم را انجام دهید زیرا 
این بیماران ریسک باالتری برای کنسر بیضه دارند. 

ضعیف

در مردانی که در سونوگرافی آنها ضایعات بیضه نامعین شناسایی شده 
است )خصوصا آنهایی که ریسک فاکتورهای دیگری برای بدخیمی 

دارند(، به یک تیم با انواع تخصص ها برای تعیین مدالیته تشخیصی 
تهاجمی )بیوپسی از بیضه با گاید سونو به وسیله frozen section در 
قابل رادیکال ارکیدکتومی در مقابل درمان مراقبتی( احتیاج است. 

ضعیف

در صورتی که به وجود انسداد کامل یا ناقص دیستال شک دارید، از 
سونوگرافی اسکروتوم استفاده کنید. 

قوی

در مردان مبتال به اختالل ساختاری وازدفران که شواهدی به نفع 
cystic fibrosis transmembrane conductance ندارند، از تصویربرداری 

برای بررسی ناهنجاری های کلیوی استفاده کنید. 

قوی

وضعیت های ویژه و هویت بالینی مربوط به آنها▐

کریپتورکیدیسم

کریپتورکیدیسم شــایع ترین ناهنجاری مادرزادی ژنیتالیای مردانه است. 1 درصد 
کل نوزادان پسر رسیده در سن یک سالگی کریپتورکیدیسم دارند. حدود 30 درصد 
بیضه های نزول نکرده قابل لمس نیستند و ممکن است در حفره شکم قرار گرفته باشند. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

در مردان پس از سن بلوغ از درمان های هورمونی برای 
کریتورکیدیسم استفاده نکنید. 

قوی

در مواردی که اصالح بیضه نزول نکرده را در فرد بالغ انجام 
می دهید، به طور همزمان یک بیوپسی از بیضه بگیرید تا بتوانید 

 carcinoma in situ قبال به آن( in situ نئوپالزی ژرم سل اینتراتوبوالر
گفته می شد( را تشخیص دهید. 

قوی

به مردان با بیضه نزول نکرده یک طرفه که عملکرد هورمونی نرمالی 
دارند و اسپرماتوژنز آنها طبیعی است، باید ارکیدکتومی را توصیه کنید. 

قوی
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به مردان با بیضه نزول نکرده یک طرفه یا دوطرفه که هایپوگنادیسم 
بیوکمیال یا شکست در اسپرماتوژنز دارند، در صورتی که امکان داشته 

باشد، می توانید ارکیدوپکسی یک طرفه یا دوطرفه را توصیه کنید.

ضعیف

بدخیمی ژرم سل و نازایی مردان

تومور ژرم سل بیضه )TGCT( شایع ترین بدخیمی نژاد قفقازی در سنین 40-15 
است که حدود 1 درصد مردان با قدرت باروری کم را درگیر می کند. به طور کلی، فریز 
اسپرم، روش استاندارد در همه بیماران مبتال به کنسر )و نه فقط کنسر بیضه( است. 
بنابراین باید به همه مردان مبتال به کنسر، قبل از استفاده از مواد گنادوتوکسیک یا 
جراحی ablative که می توانند اسپرماتوژنز و انزال را مختل کنند )مثل شیمی درمانی، 
رادیوتراپی، جراحی خلف صفاقی(، فریز اســپرم را توصیه کنیم. در مردان مبتال به 

TGCT کیفیت مایع منی حتی قبل از درمان کنسر کاهش یافته است. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

به مردان با میکروکلسیفیکاسیون بیضه )TM(، حتی در در صورتی 
که ریسک فاکتور دیگری نداشته باشند، روش معاینه توسط 

خودشان را آموزش دهید زیرا این کار منجر به شناسایی زودهنگام 
تومور ژرم سل بیضه می شود. 

ضعیف

در مردان با TM تنها )بدون ریسک فاکتورهای دیگر مثل نازایی، 
کریپتوریدیسم، کنسر بیضه و بیضه آتروفیک(، بیوپسی بیضه، 

سونوگرافی اسکروتوم برای فالوآپ، اندازه گیری تومور مارکرهای 
بیوشیمیایی و CT شکم و لگن را انجام ندهید.

قوی

بیوپسی بیضه ممکن است در مردان نازای با TM که در یکی از 
گروه های پرخطر زیر قرار می گیرند توصیه شود:

نازایی، TM دوطرفه، بیضه آتروفیک )کمتر از 12ML(، سابقه بییضه 
.TGCT نزول نکرده و

ضعیف
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در صورتی که در معاینه فیزیکی یا سونوگرافی بیماران مبتال به 
TM به وجود ضایعه ای شک کردید، پس از بحث در کمیسیون و 

صحبت با بیمار، بررسی جراحی اینگوئینال به همراه بیوپسی یا 
اورکیدکتومی را انجام دهید. 

قوی

مردانی که به جهت TGCT درمان شده اند، در ریسک باالتری برای 
ایجاد هایپوگنادیسم، اختالل عملکرد جنسی و مسائل قلبی عروقی 

قرار دارند. این بیماران باید تحت نظر یک تیم با انواع تخصص ها در 
یک کلینیک اختصاصی باشند. 

ضعیف

از آنجایی که مردان مبتال به کنسر بیضه ناهنجاریهای چشمگیر مایع 
منی دارند )مثل آزوسپرمی(، فریز اسپرم باید قبل از ارکیدکتومی انجام 

شود. 

ضعیف

مردان مبتال به کنسر بیضه و آزوسپرمی یا ابنورمالیتی پارامترهای 
 onco-testicular مایع منی، ممکن است به استخراج اسپرم 

)onco-TESE( در زمان انجام رادیکال ارکیدکتومی توصیه شوند. 

ضعیف

وریکوسل

وریکوسل یک ناهنجاری شایع سیستم تناسلی است که ممکن است با وضعیتهای 
آندرولوژیک زیر در ارتباط باشد: 

قدرت باروری کم مرد  
شکست در رشد و تکامل یک طرفه بیضه  
عالئم درد و ناراحتی  
هایپوگنادیسم  

درجه بندی شدتتوصیه ها

وریکوسل را در نوجوانانی کاهش یک طرفه حجم بیضه یا شواهدی 
از اختالل عملکرد بیضه دارند، درمان کنید. 

ضعیف

وریکوسل را در مردان نازایی که آنالیز مایع منی نرمال دارند . 
مردانی که وریکوسل تحت بالینی دارند، درمان نکنید. 

ضعیف
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مردان با وریکوسل بالینی، پارامترهای غیرطبیعی مایع منی و یا 
نازایی ناشناخته را که پارتنرشان ذخیره تخمدان طبیعی دارد، به 

منظور افزایش میزان باروری درمان کنید. 

قوی

وریکوسلکتومی را در مردان با افزایش DNA fragmentation و مبتال به 
نازایی ناشناخته یا در مردانی که ART ناموفق )مثل سقط های مکرر، 
شکست در تشکیل و النه گزینی جنین( داشته اند، در نظر بگیرید. 

ضعیف

عفونت غدد اکسسوری مردانه و نازایی

عفونت های مســیر ادراری تناســلی مردانه علل بالقوه قابل درمان نازایی مردان 
هستند. WHO، اورتریت، پروستاتیت، اورکیت و اپیدیدیمیت را به عنوان عفونت های 
غدد اکسسوری مردانه )MAGIs(در نظر می گیرد. آنالیز مایع منی مشخص می کند 
که آیا پروستات به عنوان بخشی از MAGI جنرالیزه درگیر است یا نه؛ عالوه بر آن 
اطالعاتی در مورد کیفیت اسپرم در اختیار ما قرار می دهد. به عالوه، آنالیز لکوسیتها، 

در افتراق سندروم درد لگن التهابی از غیرالتهابی کمک می کند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان عفونت های غدد اکسسوری مردانه می تواند کیفیت اسپرم را 
بهبود ببخشد اما لزوما احتمال لقاح و بارداری را افزایش نمی دهد. 

ضعیف

داده های کافی برای نتیجه گیری در مورد بهبود نتایج باروری بعد 
از درمان لکوسیتوسپرمی با آنتی بیوتیک ها و آنتی اکسیدان ها وجود 

ندارد. 

ضعیف

پارتنر جنسی بیماران مبتال به عفونت های غدد جنسی اکسسوری 
)که در نتیجه بیماری های مقاربتی اتفاق افتاده اند( را برای بررسی و 

درمان ارجاع دهید. 

قوی
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درمان غیرتهاجمی نازایی مردان ▐

OAنازایی ناشناخته مردان و  ر

)Oligo-asheno-teratozoospermia )OAT یــک وضعیت بالینی اســت که تعداد 
 OAT syndrome اسپرماتوزاها، حرکت و مورفولوژی نرمال آنها کاهش می یابد. با نام

)OATS( نیز شناخته می شود. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمردان با oligo-astheno-teratozoospermia، تغییرات سبک زندگی 
شامل کاهش وزن و فعالیت فیزیکی، توقف مصرف سیگار و کاهش 

استفاده از الکل می تواند منجر به بهبود کیفیت اسپرم و افزایش 
شانس لقاح شود. 

ضعیف

گرچه آنتی اکسیدان ها می توانند پارامترهای مایع منی را بهبود 
ببخشند، توصیه واضحی برای استفاده از آنتی اکسیدان ها در بیماران 

مبتال به نازایی ناشناخته وجود ندارد.

ضعیف

توصیه قطعی در مورد استفاده انتخابی از تنظیم کننده های 
رسپتورهای استروژن در مردان مبتال به نازایی ناشناخته وجود ندارد. 

ضعیف

هیچ توصیه قطعی در مورد استفاده از مهارکننده های آروماتاز 
استروئیدی )تستوالکتون( یا غیراستروئیدی )آناستروزول یا لتروزول( 

در مردان با نازایی ناشناخته وجود ندارد )حتی قبل از جراحی(.

ضعیف

درمان هورمونی

درجه بندی شدتتوصیه ها

هایپوگنادیسم هایپوگنادوتروپیک )هایپوگنادیسم ثانویه( شامل علل 
مادرزادی، باید با ترکیب Hcg و FSH( FSH نوترکیب، FSH با درجه خلوص 

باال( یا GnRH و پمپ تراپی به منظور القای اسپرماتوژنز درمان شود. 

قوی

در مردان با هایپوگنادیسم ثانویه، اسپرماتوژنز را با درمان دارویی 
موثر )Hcg؛ FSH نوترکیب؛ FSH با درجه خلوص باال( القا کنید.

قوی
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درمان با GnRH پرهزینه تر است و ارجحیتی نسبت به سایر 
درمان های هایپوگنادیسم ثانویه ندارد. 

قوی

 FSH نرمال، درمان با FSH در مردان با الیگوسپرمی ناشناخته و
می تواند نتایج اسپرماتوژنز را بهبود ببخشد. 

ضعیف

توصیه قطعی در مورد استفاده از FSH با دوز باال در مردان مبتال به 
نازایی ناشناخته و با m( TESE( قبلی وجود ندارد؛ بنابراین نمی تواند 

به صورت روتین تجویز شود. 

ضعیف

قویبرای درمان نازایی مردان از تستوسترون تراپی استفاده نکنید. 

تستوسترون تراپی را در مردان مبتال به هایپوگنادیسم اولیه یا ثانویه 
عالمتدار که تمایلی به بچه دار شدن ندارند، استفاده کنید. 

قوی

در صورت هایپرپروالکتینمی، درمان با آگونیست های دوپامین 
می تواند اسپرماتوژنز را بهبود ببخشد. 

ضعیف

درمان تهاجمی نازایی مردان▐

آزوسپرمی انسدادی

آزوسپرمی انسدادی به عدم وجود اسپرم در ته نشین نمونه منی سانتریفیوژ شده 
به دلیل انسداد اطالق می شود. آزوسپرمی انسدادی نسبت به نوع غیرانسدادی شیوع 
کمتری دارد و در 40-20 درصد مردان با آزوســپرمی دیده می شود. مردان مبتال به 
آزوسپرمی معموال FSH نرمالی دارند، سایز بیضه ها در آنها طبیعی است و اپیدیدیم 
آنها متسع یا بزرگ است. مردانی مبتال به Late maturation arrest ممکن است سطح 
گنادوتروپین و سایز بیضه طبیعی داشته باشند و ممکن است تنها در هنگام جراحی با 
آزوسپرمی قابل افتراق باشند. وازدفران ها ممکن است به صورت یک طرفه یا دوطرفه 

وجود نداشته باشند. در نازایی اولیه مردان، معموال انسداد در سطح اپیدیدیم است. 
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درجه بندی شدتتوصیه ها

در موارد آزوسپرمی ناشی از انسداد اپیدیدیم یا وازدفران در مردانی 
microsurgical vasovasos-  که پارتنر آنها ذخیره تخمدان خوبی دارد،

tomy یا epididymovasostomy را انجام دهید. 

قوی

تکنیک های بازیابی اسپرم مثل MESA، TESE و تکنیک های داخل 
جلدی را به عنوان درمان همراه با جراحی reconstructive یا در 

صورتی که شرایط برای اصالح جراحی مساعد نیست، یا زمانی که 
ذخیره تخمدان پارتنر بیمار محدود است، یا زمانی که بیمار تمایلی 

به درمان جراحی ندارد و ترجیح می دهد به طور مستقیم سراغ 
درمان ICSI برود، استفاده کنید. 

قوی

آزوسپرمی غیرانسدادی

آزوسپرمی غیرانسدادی به نبود اسپرم در مایع منی سانتریفیوژ شده گفته می شود 
که معموال با حجم نرمال مایع منی همراه است. این یافته باید حداقل در دو آنالیز 
منی متوالی اثبات شود. کمبود شدید اسپارماتوژنز که در بیماران مبتال به آزوسپرمی 
غیرانسدادی دیده می شود، معموال نتیجه عملکرد نامناسب بیضه اولیه است یا اینکه 

می تواند در ارتباط با اختالل عملکرد محور هیپوتاالموس-هیپوفیز-گناد باشد. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

بیماران با آزوسپرمی غیرانسدادی باید تحت اریابی دقیق )شامل 
شرح حال دقیق پزشکی، پروفایل هورمونی و تست های ژنتیکی( قرار 

بگیرند تا اتیولوژی زمینه ای یا بیماری های همراه شناسایی شوند. 
قبل از انجام ART در زوج های با ناهنجاری های ژنتیکی، مشاوره 

ژنتیک الزامی است. 

قوی

در مردانی که کاندید ART )مثل ICSI( هستند، جراحی به منظور 
بازیابی اسپرم ها می تواند انجام شود. در بیماران با میکرودیلیشن 
کامل AZFa و AZFb جراحی کنترااندیکه است زیرا شانس بازیابی 

اسپرم صفر است. 

قوی
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FNA و TESA نباید به عنوان درمان انتخابی آزوسپرمی غیرانسدادی 

 CTESE در نظر گرفته شوند زیرا شانس بازیابی اسپرم در آنها کمتر از
و MTESE است. 

ضعیف

FNA mapping به عنوان یک پوسیجر پیش بینی کننده قبل از 

استخراج قطعی اسپرم از بیضه )هر نوعی( در بیماران مبتال به 
آزوسپرمی غیرانسدادی در بالین روزانه توصیه نمی شود. 

ضعیف

MTESE تکنیک انتخابی برای بازیابی اسپرم در بیماران مبتال به 

آزوسپرمی غیرانسدادی است. 
ضعیف

هیچ کدام از متغیرهای بیوشیمیایی یا بالینی قبل از عمل جهت 
پیش بینی موفقیت بازیابی اسپرم حین جراحی بیماران مبتال به 

آزوسپرمی غیرانسدادی کافی و قابل اطمینان نیستند. 

ضعیف

 FSH( هیچ توصیه قطعی برای استفاده روتین از درمان های دارویی
نوترکیب، HCG، مهارکننده های آروماتاز یا تنظیم کننده های 
گیرنده های انتخابی استروژن( در بیماران مبتال به آزوسپرمی 

غیرانسدادی وجود ندارد؛ بنابراین در حال حاضر به طور روتین قبل 
از TESE توصیه نمی شوند. 

ضعیف





راهنمای EAU درمورد عفونت های اورولوژیک

فصل 14

مقدمه▐

پنــل راهنمــای عفونت هــای اورولوژیک انجمــن اورولوژی اروپــا )EAU( این 
دســتورالعمل های بالینی را تدوین کرده است تا اطالعات و توصیه های مبتنی بر 
شواهدی برای شاغلین حوزه پزشکی جهت پیشگیری و درمان عفونت های مجاری 
ادراری )UTI( ارائه دهد. این دستورالعمل ها به شرح جنبه های سالمت عمومی در 

کنترل عفونت و استواردشیپ داروهای آنتی میکروبیال کمک می کنند. 
نکته مهم

در 11 مارس 2019، کمیسیون اروپا، شرایط مقرراتی سخت گیرانه ای در خصوص 
استفاده از فلوروکینولون ها به علت اثرات جانبی ناتوان کننده و بلندمدت اعمال کرده 
اســت. این تصمیم الزامی قانونی در تمام کشورهای اروپایی اجرا می شود. نهادهای 
ملی ترغیب شــده اند تا این قانون را اعمال کنند و تمام معیارهای مناســب ترویج 

استفاده صحیح از این دسته آنتی بیوتیک ها را در نظر بگیرند.

استواردشیپ داروهای آنتی میکروبیال▐

برنامه های استواردشــیپ یا نظارت از دو مجموعه اقدام اصلی تشــکیل شده اند. 
اولین اقدام، استفاده از مراقبت توصیه شده در سطح بیمار مطابق با گایدالین ها را 
ضروری می سازد. مجموعه دوم استراتژی هایی برای دستیابی به همراهی با راهنمای 
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الزامی را شرح می دهد که شــامل اقدامات تشویقی مثل آموزش و بازخورد همراه 
با محدودکردن دسترســی مرتبط با دســتورنامه های محلی است. مولفه های مهم 

برنامه های استواردشیپ آنتی میکروبیال عبارتند از: 
آموزش منظم کارکنان جهت استفاده بهتر از عوامل آنتی میکروبیال  
همراهی با دستورالعملهای محلی، ملی و بین المللی  
بازدید منظم از بخش های بیمارستانی و مشاوره با متخصصین بیماری های عفونی   

و میکروبیولوژیست های بالینی.
ممیزی نتایج همراهی )با برنامه( و درمان  
پایــش و بازخورد منظم تجویز کنندگان از لحــاظ عملکرد آن ها و پروفایل های   

مقاومت پاتولوژی محلی.

باکتریوری بدون عالمت▐

باکتریــوری بدون عالمت در یک فرد بدون عالیــم ادراری، به صورت یک نمونه 
جریان میانی ادرار که رشــد باکتری در دو نمونه پی در پی در زنان و در یک نمونه 

واحد در مردان نشان می دهد، تعریف می شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

باکتریوری بدون عالمت را در شرایط زیر غربال یا درمان نکنید:
زنان بدون فاکتورهای خطر  
بیمارانی با دیابت کنترل شده  
زنان پس از یائسگی  
بیماران پیر تحت مراقبت خانه سالمندان  
بیمارانی با اختالل عملکرد مجاری ادرار تحتانی یا مجاری ادرار   

تحتانی بازسازی شده
بیمارانی با پیوند کلیه  
بیماران قبل از جراحی آرتوپالستی  
بیمارانی با عفونت های عودکننده مجاری ادرار   

قوی
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باکتریوری بی عالمت را قبل از روش های جراحی وارد شونده به 
مخاط، غربالگری و درمان کنید. 

قوی

باکتریوری بی عالمت را در زنان باردار با درمان دوره استاندارد 
کوتاه، غربال و درمان کنید. 

ضعیف

سیستیت غیرکمپلیکه

سیســتیت غیرکمپلیکه به صورت سیســتیت عودکننده، حاد یا اســپورادیک 
محدودشده به زنان غیرباردار بدون ناهنجاری های عملکردی و آناتومیکی مشخص 

درون مجاری ادرار یا کوموربیدیتی تعریف می شود.

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی سیستیت غیرکمپلیکه 

تشخیص سیستیت غیرکمپلیکه را در زنانی که فاکتورهای خطر 
دیگری برای عفونت های مجاری ادرار کمپلیکه براساس موارد زیر 

ندارند، اختصاص دهید:
یک شرح حال متمرکز از عالیم مجاری ادرار تحتانی )دیزوری، تکرر   

و اضطرار(
عدم ترشح یا تحریک واژینال  

قوی

از تست دیپ استیک ادرار برای تشخیص سیستیت غیرکمپلیکه 
حاد استفاده کنید.

ضعیف

کشت های ادرار باید در وضعیت های زیر انجام شوند: 
شک به پیلونفریت حاد   
عالیمی که رفع نمی شوند یا چهارهفته پس از تکمیل درمان تکرار   

می شوند.
زنانی که با عالیم آتیپیک مراجعه می کنند  
زنان باردار   

قوی

در سیســتیت غیرکمپلیکه از یک فلوروکینولون تنها زمانی استفاده می شود که 
اســتفاده از سایر عوامل آنتی باکتریایی که به طورمعمول برای درمان این عفونت ها 

تجویز می شوند مناسب نباشد. 
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درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان آنتی میکروبیال سیستیت غیرکمپلیکه

فسفومایسین ترومتامول، پیومسیلینام، یا نیتروفورانتویین را به عنوان 
درمان رده اول سیستیت غیرکمپلیکه تجویز کنید.

قوی

از آمینوپنی سیلین ها یا فلوروکینولونها برای درمان سیستیت 
غیرکمپلیکه استفاده نکنید.

قوی

جدول 1: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال در سیستیت غیرکمپلیکه
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جدول 1: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال در سیستیت غیرکمپلیکه

UTIهای عودکننده

UTIهای عودکننده،عود مجدد UTIهای کمپلیکه یا غیرکمپلیکه با تکرار حداقل 

سه UTI در سال یا دو UTI در شش ماه اخیر هستند. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی و درمان UTIها

قویUTI عودکننده را از طریق کشت ادرار تشخیص دهید

بررسی روتین گسترده ای )مثل سیستوسکوپی، سونوگرافی شکم( 
در زنان زیر 40 سال با UTIعودکننده و بدون فاکتورهای خطر 

انجام ندهید. 

ضعیف

با بیماران درمورد افزایش مصرف مایعات که ممکن است خطر 
عودمجدد UTI را کاهش دهند، صحبت کنید.

ضعیف

از جایگزینی استروژن واژینال در زنان پس از یائسگی برای 
پیشگیری از عود مجدد UTI استفاده کنید. 

ضعیف

از پروفیالکسی ایمنی فعال برای کاهش UTI عودکننده در همه 
گروه های سنی استفاده کنید.

قوی

به بیماران در مورد استفاده موضعی یا خوراکی پروبیوتیک ها یی که 
اثر آنها برای باسازی فلور واژن در جلوگیری از عفونت ادراری موثر 

است توصیه کنید

ضعیف
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به بیماران در مورد استفاده از کرن بری )زغال اخته( توصیه کنید 
ولی باید به بیماران یادآوری کرد که شواهد کم و متناقضی در این 

مورد وجود دارد

ضعیف

از ماده دی-مانوز جهت کاهش عفونت راجعه استفاده کنید،اما به 
بیماران گوشزد کنید که شواهد اولیه نیاز به تایید دارند

ضعیف

از تلقیح اندووزیکال هیالورونیک اسید یا ترکیبی از اسید 
هیالورونیک و کندرویتین سولفات برای جلوگیری از عفونت ادراری 

عود کننده در بیمارانی که رویکردهای پیشگیرانه تهاجمی کمتر 
موفق بوده است استفاده کنید

باید به بیماران اطالع داده شود که برای تایید آن به مطالعات 
بیشتری نیاز است

ضعیف

وقتی مداخالت غیرمیکروبیال موفق نیستند از پروفیالکسی 
 UTI آنتی میکروبیال پیوسته یا پس از مقاربت برای پیشگیری از

عودکننده استفاده کنید. با بیماران در خصوص اثرات جانبی 
احتمالی مشورت کنید. 

قوی

برای بیمارانی با همکاری خوب، درمان آنتی میکروبیال کوتاه مدت 
خودمدیریت شده بررسی می شود. 

قوی

پیلونفریت غیرکمپلیکه

پیلونفریت غیرکمپلیکه به عنوان پیلونفریت محــدود به زنان غیرباردار، پیش از 
یائسگی، و بدون ناهنجاری سیستم ادراری یا کوموربیدیتی مشخص تعریف می شود.

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی پیلونفریت غیرکمپلیکه

آنالیز ادرار )مثل استفاده از روش دیپ استیک(، شامل ارزیابی 
سلول های خونی قرمز و سفید و نیتریت را برای تشخیص روتین 

انجام دهید.

قوی

کشت ادرار و تست حساسیت آنتی میکروبیال را در بیماران با 
پیلونفریت انجام دهید.

قوی

تصویربرداری مجاری ادرار را برای رد کردن اختالالت اورولوژیک 
اضطراری انجام دهید.

قوی
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درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان پیلونفریت غیرکمپلیکه

بیماران با پیلونفریت غیرکمپلیکه که نیازمند بستری شدن نیستند 
را با دوره کوتاه فلوروکینولون به عنوان درمان خط اول درمان کنید.

قوی

بیمارانی با پیلونفریت غیرکمپلیکه که نیازمند بستری شدن هستند 
را با یک رژیم آنتی میکروبیال داخل وریدی درمان کنید.

قوی

درمان بیمارانی که ابتدا با درمان تزریقی درمان شده اند و به لحاظ 
بالینی بهبود یافته اند و می توانند مایعات خوراکی را تحمل کنند، به 

درمان آنتی میکروبیال خوراکی تغییر دهید.

قوی

از نیتروفورانتویین، فسفومایسین خوراکی و پیومسیلینام برای درمان 
پیلونفریت غیرکمپلیکه استفاده نکنید.

قوی

جدول 2: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال خوراکی تجربی در پیلونفریت غیرکمپلیکه
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جدول 3: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبی تزریقی تجربی در پیلونفریت غیرکمپلیکه
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UTIهای کمپلیکه

UTI کمپلیکه در فردی رخ می دهد که به نظر می رسد فاکتورهای مرتبط با میزبان 

)مثل دیابت زمینه ای یا ســرکوب ایمنی( یا ناهنجاریهای عملکردی یا آناتومیکی 
خاص مرتبط با مجاری ادرار )مثل انســداد، تخلیه ناقص به علت نارســایی عضله 
دتروسر( در آنان منجر به عفونتی می شوند که ریشه کنی آن نسبت به یک عفونت 

غیرکمپلیکه دشوارتر است. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان UTIهای کمپلیکه

از ترکیبی از موارد زیر استفاده کنید: 
آموکسی سیلین به عالوه یک آمینوگلیکوزید  
یک سفالوسپورین نسل دوم به عالوه یک آمینوگلیکوزید  
یک سفالوسپورین نسل سوم به صورت درون وریدی به عنوان   

درمان تجربی UTI کمپلیکه با عالیم سیستمیک 

قوی

از سیپروفلوکساسین تنها به شرطی که درصد مقاومت محلی 
<10% باشد وقتی استفاده کنید که: 

کل درمان به صورت خوراکی ارائه شود.  
بیماران نیاز به بستری شدن نداشته باشد  
بیمار به آنتی بیوتیک های بتاالکتام، آنافیالکسی نشان دهد.  

قوی

از سیپروفلوکساسین و سایر فلوروکینولون ها برای درمان تجربی 
UTIکمپلیکه در بیماران بخش های اورولوژی یا وقتی بیماران از 

فلوروکینولون ها در شش ماه اخیر استفاده کرده اند استفاده نکنید. 

قوی

هر ناهنجاری اورولوژیک یا فاکتورهای کمپلیکه کننده زمینه ای را 
درمان کنید.

قوی

UTIهای مرتبط با کاتتر )یرA-Uا(

UTI مرتبط با کاتتر به UTIهای رخ داده در فردی اشاره می کند که مجاری ادراری 

آن ها درحال حاضر کاتتریزه شده یا در 48 ساعت گذشته کاتتریزه شده است. 
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CA-UTI درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی

قویکشت روتین ادرار را در بیماران کاتتریزه بی عالمت انجام ندهید. 

قویاز پیوریا به عنوان تنها شاخص UTI مرتبط با کاتتر استفاده نکنید.

از وجود یا عدم وجود ادرار بودار یا رنگی برای تشخیص باکتریوری 
بی عالمت مرتبط با کاتتر ناشی از UTI مرتبط با کاتتر استفاده نکنید.

قوی

CA-UTI درجه بندی شدتتوصیه هایی برای مدیریت و پیشگیری از بیماری

 UTI مرتبط با کاتتر عالمتدار را طبق تجویز و توصیه های UTI

کمپلیکه درمان کنید. 
قوی

یک کشت ادرار قبل از آغاز درمان آنتی میکروبیال در بیماران 
کاتتریزه شده که در آن ها کاتتر خارج شده است انجام دهید.

قوی

قویباکتریوری بی عالمت مرتبط با کاتتر را به طورکلی درمان نکنید.

باکتریوری بی عالمت مرتبط با کاتتر را پیش از مداخالت تروماتیک 
مجاری ادرار )مثل رزکسیون ترانس-یورترال پروستات( درمان کنید.

قوی

قبل از شروع درمان آنتی میکروبیال، کاتتر تعبیه شده را تعویض 
کرده یا بردارید.

قوی

از آنتی سپتیک موضعی یا آنتی میکروبیال برای کاتتر، پیشابراه یا 
میاتوس استفاده نکنید. 

قوی

از آنتی میکروبیال پروفیالکسی برای پیشگیری از UTIهای مرتبط با 
کاتتر استفاده نکنید.

قوی

 UTI از پروفیالکسی آنتی بیوتیک به طورروتین برای پیشگیری از
بالینی پس از برداشتن کاتتر پیشابراه استفاده نکنید.

ضعیف

قویمدت کاتتریزاسیون باید حداقل باشد. 

قویاز کاتترهای با پوشش هیدروفیلیک برای کاهش CA-UTI استفاده کنید. 

 UTI به طور روتین از پروفیالکسی آنتی بیوتیک برای پیشگیری از
بالینی پس از برداشتن کاتتر پیشابراه یا در بیمارانی که CIC انجام 

می دهند استفاده نکنید. 

ضعیف
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یوروسپسیس

یوروسپسیس یک نارسایی ارگان تهدیدکننده حیات ناشی از پاسخ تنظیم نشده 
میزبان نســبت به عفونت با منشــا مجاری ادرار یا اندامهای تناسلی مردان تعریف 

می شود. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای تشخیص و درمان یوروسپسیس

از امتیازبندی quickSOFA برای شناسایی بیمارانی با سپسیس بالقوه 
استفاده کنید.

قوی

یک کشت ادرار و دو کشت خون قبل از شروع درمان آنتی میکروبی 
تهیه کنید.

قوی

دوز باالی آنتی بیوتیک های وسیع الطیف را در ساعت اول پس از 
فرض بالینی سپسیس تزریق کنید.

قوی

قویدرمان آنتی میکروبیال اولیه تجربی را با نتایج کشت انطباق دهید.

کنترل منبع از جمله حذف جسم خارجی، دکمپرس کردن انسداد و 
درناژ آبسه های مجاری ادرار را آغاز کنید. 

قوی

قویمعیارهای حمایت کافی از زندگی بیمار را فوراً ارائه دهید.
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جدول4: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال یوروسپسیس

اورتریت

التهاب پیشــابراه معموالً با عالیم مجاری ادرار تحتانی مشخص می شود و باید از 
عفونت های دیگر مجاری ادرار تحتانی تشــخیص داده شود. از دید بالینی و درمانی 

یورتریت ناشی از گنوره بای از انواع یورتریت غیر گنوکوکی افتاق داده شوند 

توصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی و درمان آنتی میکروبیال 
یورتریت

درجه بندی شدت

یک رنگ آمیزی گرم از ترشحات پیشابراه یا یک رنگ آمیزی اسمیر 
پیشابراه برای تشخیص اولیه مرتبط با یورتریت گنوکوکی انجام دهید.

قوی

یک تست تقویت نوکلئیک اسید معتبر )NAAT( بر روی اولین نمونه 
ادرار دفع شده یا یک اسمیر پیشابراه را قبل از درمان تجربی برای 

تشخیص عفونت های گنوکوکی و کالمیدیایی انجام دهید.

قوی
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درمان را تا زمانی که نتایج NAAT در دسترس قرار بگیرند برای 
هدایت گزینه درمانی در بیمارانی با عالیم خفیف به تاخیر اندازید.

قوی

یک کشت سواب پیشابراه قبل از آغاز درمان در بیمارانی با 
یک NAAT مثبت برای گنوره برای ارزیابی پروفایل مقاومت 

آنتی میکروبیال گونه های عفونی انجام دهید. 

قوی

از درمان اختصاصی پاتوژن براساس داده های مقاومت محلی 
استفاده کنید.

قوی

قویپارتنر جنسی باید جهت اطمینان بیمار درمان شود.

جدول 5: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال یورتریت
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جدول 5: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال یورتریت
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جدول 5: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال یورتریت

پروستاتیت باکتریایی

پروستاتیت باکتریایی یک شرایط بالینی ایجادشده از طریق پاتوژن های باکتریایی است. 
توصیه می شود اورولوژیست ها از دسته بندی پیشنهاد شده توسط موسسه ملی دیابت، 
بیماری های کلیه و گوارشی موسسات ملی سالمت استفاده کنند که در آنها پروستاتیت 

باکتریایی با عفونت تایید شده یا مشکوک از سندرم درد مزمن لگن مجزا می شود. 
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درجه بندی شدتتوصیه های برای تشخیص پروستاتیت باکتریایی

قویماساژ پروستات را در پروستاتیت باکتریایی حاد )ABP( انجام ندهید.

یک تست دیپ استیک جریان میانی ادرار برای بررسی نیتریت و 
لکوسیت در بیمارانی با شک بالینی ABP انجام دهید. 

ضعیف

از یک کشت ادرار جریان میانی در بیمارانی با عالیم ABP برای 
هدایت تشخیص و تنظیم درمان آنتی بیوتیک استفاده کنید. 

ضعیف

یک کشت خون و یک تست شمارش کامل سلولهای خون در 
بیماران مراجعه کننده با ABP تهیه کنید. 

ضعیف

ارزیابی میکروبیولوژی دقیقی از پاتوژنهای آتیپیک مثل کالمیدیا 
تراکوماتیس یا مایکوپالسماتا در بیمارانی با پروستاتیت باکتریایی 

مزمن )CBP( انجام دهید. 

ضعیف

قویتست 2 یا 4 لیوان Meares و Stamey را در بیمارانی با CBP انجام دهید

سونوگرافی ترانس رکتال را در موارد انتخابی برای رد احتمال وجود 
آبسه های پروستات انجام دهید.

ضعیف

 CBP به طور روتین آنالیز میکروبیولوژی انزال را تنها برای تشخیص
انجام ندهید. 

ضعیف

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای مدیریت بیماری پروستاتیت باکتریایی

پروستاتیت باکتریایی حاد

پروستاتیت باکتریایی حاد را مطابق با توصیه هایی UTI کمپلیکه 
درمان کنید. 

قوی

)CBP( پروستاتیت باکتریایی مزمن

یک فلوروکینولون )مثل سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین( به 
عنوان درمان رده اول CBP تجویز کنید. 

قوی

اگر باکتری های درون سلولی به صورت عامل CBP شناسایی شده 
باشند یک ماکرولید )مثل آزیترومایسین( یا یک تتراسایکلین )مثل 

داکسی سایکلین( تجویز کنید. 

قوی

قویمترونیدازول را در بیمارانی با CBP ناشی از تی.واژینالیس تجویز کنید. 
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جدول 6: رژیم های پیشنهادی برای درمان آنتی میکروبیال پروستاتیت باکتریایی مزمن

اپیدیدیمیت عفونی حاد

اپیدیدیمیت به لحاظ بالینی از طریق درد، تورم، افزایش دمای اپیدیدیم تشــخیص 
داده می شود که می تواند باعث درگیری بیضه ها و پوست اسکروتال شود. اپیدیدیمیت 
به طورکلی از طریق مهاجرت پاتوژن ها از مثانه یا پیشابراه ایجاد می شود. پیچش طناب 
اسپرماتیک )پیچش بیضه( مهمترین تشخیص افتراقی در پسران و مردان جوان می باشد. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای تشخیص و درمان اپیدیدیمیت عفونی حاد 

جریان میانی ادرار و اولین ادرار دفع شده را برای تشخیص پاتوژن 
از طریق کشت و تست تقویت نوکلئیک اسید تهیه کنید. 

قوی

ابتدا یک آنتی بیوتیک منفرد یا ترکیبی از دو آنتی بیوتیک فعال 
علیه کالمیدیا تراکوماتیس و انتروباکتریاسه در مردان جوان به 

لحاظ جنسی فعال، تجویز کنید. در مردان پیر بدون فاکتورهای 
خطر جنسی، تنها انتروباکتریاسه در نظر گرفته می شود. 

قوی
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 500mg اگر عفونت گونوره ای محتمل است، دوز واحد سفتریاکسون
درون عضالنی به عالوه یک دوره آنتی بیوتیک فعال علیه کالمیدیا 

تراکوماتیس ارائه دهید. 

قوی

عامل آنتی بیوتیک را زمان شناسایی پاتوژن تنظیم کنید و دوره 
درمان را طبق پاسخ بالینی تنظیم کنید.

ضعیف

از سیاستهای ملی برای گزارش دهی و ردیابی / درمان تماس ها 
برای عفونت های منتقل شده از راه جنسی پیروی کنید. 

قوی

گانگرن فورنیه

گانگرن فورنیه یک عفونت بافت نرم پلی میکروبیال تهاجمی و معموالً کشــنده 
پرینه، منطقه پری آنال، و اندام تناســلی خارجی است. یک زیرگروه آناتومیکی از 

فاشئیت نکروزان است که در یک مسیر از نظر اتیولوژی و درمان، قرار می گیرند. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای مدیریت بیماری قانقاریای فورنیه

درمان را برای گانگرن فورنیه با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف در 
زمان ظهور عالیم، با تعدیل بعدی براساس کشت و پاسخ بالینی 

شروع کنید.

قوی

دبریدمان جراحی تکراری را برای گانگرن فورنیه در 24 ساعت اول 
ظهور بیماری آغاز کنید. 

قوی

از درمان کمکی برای گانگرن فورنیه به جز در بستر ترایال های 
بالینی استفاده نکنید. 

ضعیف

اتیولوژی  با  فورنیه  گانگرن  جهت  آنتی میکروبیال  درمان  برای  پیشنهادی  رژیم های   :7 جدول 
میکروبیولوژیک مختلط
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اتیولوژی  با  فورنیه  گانگرن  جهت  آنتی میکروبیال  درمان  برای  پیشنهادی  رژیم های   :7 جدول 
میکروبیولوژیک مختلط

درمان ویروس پاپیلومای انسانی در مردان

ویروس پاپیلومای انســانی )HPV( یکی از شایع ترین ویروس های منتقل شده از 
راه جنسی شــامل ویروس های انکوژنیک )نوع پرخطر و کم خطر( و غیرانکوژنیک 

می باشد. 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان زگیل های آنوژنیتال

از کرم 5% ایمیکوئید خودتجویز شونده برای تمام زگیل های 
خارجی در طول شب سه بار در هفته به مدت 16 هفته برای درمان 

زگیل های آنوژنیتال استفاده کنید. 

قوی

از سینکاتچین های 15% یا 10% خودتجویز شونده به کاررفته برای 
همه زگیل های خارجی سه بار روزانه تا پاکسازی کامل یا تا 16 

هفته برای درمان زگیل های آنوژنیتال استفاده کنید. 

قوی

از پودوفیلوتوکسین 0/5 % خودتجویز شونده ی خودکاربرد برای 
ضایعات، دوبار در روز به مدت سه روز و سپس 4 روز استراحت تا 4 

یا 5 هفته برای درمان زگیل های آنوژنیتال استفاده کنید. 

قوی

از کریوتراپی یا درمان جراحی )اکسیزیون، الکتروسرجری، 
الکتروکوتری و درمان لیزری( برای درمان زگیل های آنوژنیتال 

برمبنای گفتگوی آگاهانه با بیمار استفاده کنید.

قوی
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تجویز ختنه در مردان 

در مورد ختنه مردان، با بیماران به عنوان یک مداخله افزوده ی 
پیشگیرانه یک نوبتی برای بیماری های مرتبط با HPV گفتگو کنید.

قوی

تجویز واکسیناسیون درمانی 

واکسن HPV را به مردان پس از حذف نئوپالزی اینترااپی تلیال 
مقعدی درجه باال به روش جراحی ارائه دهید. 

ضعیف

HPV تجویز واکسیناسیون پروفیالکتیک

واکسیناسیون HPV اولیه را به پسران به هدف تثبیت محافظت بهینه 
القاشده با واکسن قبل از شروع فعالیت جنسی ارائه دهید. 

قوی

از استراتژی های ابالغ گوناگون به منظور ارتقاء دانش واکسیناسیون 
HPV در مردان جوان استفاده کنید.

قوی

پروفیالکسی آنتی بیوتیک زمان جراحی

شــواهد در دســترس اعضای پنل را قادر می ســازد توصیه هایــی در خصوص 
روش های یورودینامیک، سیستوسکوپی جراحی ســنگ )ESWL، یورتروسکوپی، 
PCNL(، رزکســیون ترانس-اورترال پروستات، رزکســیون ترانس اورترال مثانه و 

بیوپسی پروستات ارائه دهند. برای نفرکتومی و پروستاتکتومی، شواهد علمی بسیار 
ضعیف هستند که به پنل اجازه نمی دهند توصیه هایی به نفع یا علیه پروفیالکسی 

آنتی بیوتیک ارائه دهند. 
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شکل 1-الگوریتم تشخیصی و درمانی مدیریت HPV در مردان 

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای پروفیالکسی آنتی بیوتیک پیش رویه ای

از پروفیالکسی آنتی بیوتیک برای کاهش میزان عفونت ادرای 
عالمتدار پس از این موارد استفاده نکنید:

اورودینامیک  
سیستوسکوپی  
  ESWL

قوی

از پروفیالکسی آنتی بیوتیک برای کاهش میزان عفونت عالمتدار 
پس از یورتروسکوپی استفاده کنید.

ضعیف
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از پروفیالکسی آنتی بیوتیک تک دوز برای کاهش میزان عفونت 
ادراری بالینی پس از PCNL استفاده کنید.

قوی

از پروفیالکسی آنتی بیوتیک برای کاهش عوارض عفونی در مردانی 
که تحت رزکسیون ترانس-اورترال پروستات قرار می گیرند استفاده 

کنید. 

قوی

از پروفیالکسی آنتی بیوتیک برای کاهش عوارض عفونی در بیماران 
پرخطری که تحت رزکسیون ترانس-اورترال مثانه قرار می گیرند 

استفاده کنید.

ضعیف

بیوپسی پروستات را با استفاده از رویکرد ترانس-پرینئال به علت 
خطر کمتر عوارض عفونی انجام دهید.

قوی

از عفونت زدایی جراحی روتین پوست پرینئال برای بیوپسی ترانس-
پرینئال استفاده کنید. 

قوی

از تمیز کردن با بتادین )پوویدون-آیوداین(رکتال قیل از بیوپسی 
ترانس رکتال استفاده کنید

قوی

از فلوروکینولون ها برای بیوپسی پروستات مطابق با تصمیم نهایی 
کمیسیون اروپا در مورد EMEA/H/A-31/1452 استفاده نکنید. 

قوی

از پروفیالکسی هدفمند بر اساس سواب-رکتال یا کشت 
مدفوع، پروفیالکسی تقویت شده )دو یا چند دسته مختلف از 
آنتی بیوتیک ها( یا آنتی بیوتیک های دیگر )مثل فسفومایسین 
ترومتامول، سفالوسپورین، آمینوگلیکوزید( برای پروفیالکسی 

آنتی بیوتیک برای بیوپسی ترانس-رکتال استفاده کنید. 

ضعیف

نکته: همانطــور که در بخــش 3.14.15 متن راهنمای کامل بیان شــد، پنل 
متخصصیــن تصمیم گرفت توصیه هایی برای عوامل ویژه جهت روش های جراحی 
خاص ارائه دهند. آن هایی که در ادامه لیســت شده اند تنها گزینه های احتمالی را 
نشان می دهند. اورولوژیست ها باید یک آنتی میکروبیال خاص بر مبنای اطالعاتشان 
از شیوع پاتولوژی موضعی برای هر نوع روش، پروفایل های حساسیت به آنتی بیوتیک 

و عفونت زایی انتخاب کنند. 
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جدول8: رژیم های پیشنهادی برای پروفیالکسی آنتی بیوتیک قبل از جراحی های اورولوژیکی
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جدول8: رژیم های پیشنهادی برای پروفیالکسی آنتی بیوتیک قبل از جراحی های اورولوژیکی
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بیوپسی ترانس پرینه - انتخاب اول )؟؟( با:
پاکسازی پرینه 1  
یک پروفیالکسی زیستی1  

1. پروفیالکســی هدفمنــد1,7: بــر اســاس رکتــوم کشــت 
سواب یا مدفوع

کالس هــای  یــا  دو   :Augmented prophylaxis1،2،4  .2
bio cs مختلف بیشتری از یک

3. جایگزین bio cs5 )؟؟(:
فسفومایســین ترومتامــول )مثــالً 3 گرم قبــل و 3 گرم   

24-48 ساعت قبل از بیوپسی(
سفالوسپورین )مثالً رسیاکســون 1 گرم در داخل بدن؛   

سفیکسیم 400 میلی گرم روزانه به مدت 3 روز ستاره 
ng 24 ســاعت قبــل از بیوپســی( • آمینوگلیکوزیــد )بــه 

3mg/kg عنوان مثال جنتامایسین
i.v. آمیکاسین 15 میلی گرم/کیلوگرم تزریقی(

بیوپسی ترانس رکتال - انتخاب دوم )؟؟( با:
آماده سازی رکتال پوویدون ید  
یک پروفیالکسی زیستی2  

مدت زمان یک پروفیالکسی زیستی ≤24 ساعت
 )؟؟(

1. پیشگیری هدفمند 6،7 )؟؟(:
بر اساس سواب رکتوم یا کشت مدفوع

2. پروفیالکسی تقویت شده 2،4،6،8 )؟؟(:
فلوروکینولون به عالوه آمینوگلیکوزید  
فلوروکینولون به عالوه سفالوسپورین  

3. پروفیالکسی فلوروکینولون 5

اندیکاسیون بیوپسی پروستات

بله

بله

آیا فلوروکینولون مجوز دارند؟

سهولت انجام پرینئال

خیر

خیر

شکل 2: چارت بیوپسی پروستات جهت کاهش عفونت

RCT در دسترس نیست، اما مداخله منطقی است.. 1

از مقاومت ضد میکروبی موضعی مطلع شوید.. 2
به دلیل عوارض جانبی توسط کمیسیون اروپا ممنوع شد.. 3
با اصول نظارت ضد میکروبی مغایرت دارد.. 4
  .،)2 RCT( سفالوسپورین ها ،)3 RCT( فسفومایسین ترومتامول

.)2 RCT( آمینوگلیکوزیدها
فقط یک RCT که پروفیالکسی هدفمند و تقویت شده را مقایسه می کند.. 6
در اصــل بــرای اســتفاده از آنتی بیوتیک های جایگزین در صــورت مقاومت . 7

فلوروکینولون معرفی شد



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 334

  ..)3 RCT( طرح های مختلف: فلوروکینولون به عالوه آمینوگلیکوزید
.)1 RCT( و فلوروکینولون به عالوه سفالوسپورین

به طور قابل توجهی در مقایسه با پروفیالکسی هدفمند و تقویت شده پایین تر . 9
است.

گردش کار پیشنهادی در مورد چگونگی کاهش عفونت های پس از بیوپسی. 
گرید

نمرات شــواهد گروه کاری. یقین باال: )++++( بسیار مطمئن باشید که اثر واقعی 
نزدیک به اثر تخمینی است

تاثیر. اطمینان متوســط: )+++-( نسبتاً به برآورد اثر: اثر واقعی احتماالً نزدیک به 
تخمین است

اطمینان کم: )++--( اطمینان در برآورد اثر محدود است: اثر واقعی ممکن است به 
طور قابل توجهی متفاوت از برآورد

یقین بسیار کم: )+---( اعتماد بسیار کم به برآورد اثر: اثر واقعی احتماالً متفاوت 
است



راهنمای EAU در مورد سنگ های سیستم ادراری 

و سرطان مثانه ی مهاجم به عضله و متاستاتیک

فصل 15

اتیولوژی و طبقه بندی▐

می توان طبق جنبه های زیر ســنگ های ادراری را تقســیم بندی کرد: اتیولوژی 
تشــکیل سنگ، مواد تشکیل دهنده و آرایش ســنگ )شناخت مواد سنگ(، اندازه 
سنگ، موقعیت سنگ و بررسی ویژگی های سنگ به کمک اشعه ایکس. خطر عود 
اساسا توسط بیماری یا اختاللی که باعث تشکیل سنگ شده است، تعیین می شود.

گروه های خطر برای تشکیل سنگ▐

وضعیت خطر تشــکیل دهنده های سنگ، توجه بســیاری را به خود جذب کرده 
است چون احتمال عود یا رشد مجدد سنگ را به ما نشان داده و برای درمان دارویی 

حیاتی و ضروری هستند )جدول 1(.

جدول1: تشکیل دهنده های سنگ با ریسک باال

فاکتورهای کلی

شروع زودهنگام سنگ های مجاری ادراری )خصوصا در بچه ها و نوجوانان(

سابقه خانوادگی تشکیل سنگ

سنگ های عود کننده

فاصله زمانی کوتاه از آخرین اپیزود سنگ
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جدول1: تشکیل دهنده های سنگ با ریسک باال

)2H2O.CaHPO4( سنگ های حاوی بروشیت

سنگ های حاوی اورات و اوریک اسید

سنگ های عفونی

تک کلیه بودن )خود کلیه به طور اختصاصی خطر افزایش تشکیل سنگ کلیه را افزایش 
نمی دهد ولی پیشگیری از عود مجدد تشکیل سنگ از اهمیت بیشتری برخوردار است.(

بیماری های مرتبط با تشکیل سنگ

هایپرپاراتیروئیدیسم

سندرم متابولیک

نفروکلسینوز )رسوب نمک کلسیم در بافت کلیه(

)PKD( بیماری کلیه پلی سیستیک

بیماری های گوارشی )مثل بای پس ژژنو-ایلیال، برداشتن روده، بیماری کرون، 
بیماری های اختالل در جذب، هایپراگزالوری روده پس از عمل تغییر مسیر ادراری( و 

عمل جراحی چاقی

D افزایش سطح ویتامین

سارکوئیدوز 

آسیب طناب نخاعی، مثانه نوروژنیک

عوامل ژنتیکی دخیل در تشکیل سنگ

)AB و A، B سیستینوری )نوع

)PH( هایپراگزالوری اولیه

اسیدوز توبولی کلیه )RTA( نوع 1

2.8 - دی هیدروکسی آدنینوریا 

زانتینوریا

سندروم لش-نیهان
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جدول1: تشکیل دهنده های سنگ با ریسک باال

فیبروز سیستیک

تشکیل سنگ ناشی از مصر ف دارو

اختالالت آناتومیکی مرتبط با تشکیل سنگ

کلیه اسفنجی مدوالری

)UPJ( انسداد محل اتصال حالب-لگنچه

دیورتیکول یا کیست کالیسیال

تنگی حالب 

ریفالکس مثانه-حالب-کلیه

کلیه نعل اسبی

یورتروسل

فاکتورهای کاری و محیطی

دمای باالی محیط

قرارداشتن طوالنی مدت در معرض سرب و کادمیوم

ارزیابی های تشخیصی▐

تصویربرداری تشخیصی

ارزیابی استاندارد بیمار شامل گرفتن سابقه پزشکی دقیق و معاینه جسمی است. 
تشخیص بالینی باید با استفاده از تصویربرداری مناسب باشد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

وقتی بیمار تب دارد، تک کلیه است یا در تشخیص شک دارید، 
تصویربرداری فوری را انجام دهید.

قوی



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 338

بهتر است از اولتراسوند به عنوان ابزار تصویربرداری تشخیصی اولیه استفاده شود. با 
این وجود اما تسکین درد یا هر اقدام اورژانسی دیگر نباید به دلیل ارزیابی و بررسی 

یافته های تصویربرداری به تاخیر بیفتد.
اگر توموگرافــی کامپیوتری بدون تزریــق ماده حاجب )NCCT( تجویز شــده، 
اوروگرافی کلیه-حالب-مثانه )KUB( نباید انجام شــود اما اوروگرافی می تواند بین 
سنگ های رادیولوسنت و رادیواپک تمایز قائل شده و باید حین فالوآپ برای مقایسه 

به کار گرفته شود.

توصیه ها برای معاینه رادیولوژیک بیماران مبتال به درد 
پهلوی حاد/مشکوک به سنگ های دستگاه ادراری

درجه بندی شدت

در این بیماران به دنبال ارزیابی اولیه با سونوگرافی، از توموگرافی 
کامپیوتری بدون تزریق ماده حاجب برای تایید تشخیص سنگ 

استفاده کنید.

قوی

توصیه ها برای معاینه رادیولوژیک بیماران مبتال به 
سنگ های کلیوی

درجه بندی شدت

اگر حذف سنگ برنامه ریزی شده و آناتومی سیستم های جمع 
کننده کلیوی نیاز به بررسی دارند، از توموگرافی کامپیوتری با 

تزریق ماده حاجب استفاده کنید.
قوی

دیاگنوستیک ها: مرتبط با متابولیسم

هر بیمار اورژانســی مبتال به سنگ مجاری ادراری باید به طور مختصر و فوری از 
نظر بیوشیمی ادرار و خون بررسی شود و هیچ فرقی هم بین بیماران پرخطر و کم 

خطر وجود ندارد.
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توصیه ها: آنالیز پایه آزمایشگاهی-بیماران اورژانسی 
مشکوک به داشتن سنگ

درجه بندی شدت

ادرار

تست دیپ استیک از نمونه ادرار
گلبول های قرمز  
گلبول های سفید  
نیتریت   
pH تقریبی ادرار  

بررسی میکروسکوپی و/یا کشت ادرار  

ضعیف

خون

نمونه سرم خون
کراتینین  
اسید اوریک  
کلسیم )به فرم یون(  
سدیم  
پتاسیم  
شمارش سلول های خونی  
  C )CRP(-پروتئین واکنش پذیر

قوی

اگر انجام مداخله احتمالی است یا پیش بینی شده، تست لخته 
)زمان نسبی ترومبوپالستین )PTT( و نسبت نرمال شده جهانی 

)INR(( انجام دهید.

قوی

اگر انجام هیچ مداخله ای برنامه ریزی نشــده یا بیمار از نظر سنگ غیر اورژانسی 
است، می توان از بررسی سدیم، پتاســیم، پروتئین واکنش پذیر-)C )CRP و زمان 
لخته شــدن خون صرف نظر کرد. بیمارانی که از نظر عود مجدد ســنگ پرخطر 
هستند باید تحت برنامه بررسی و تحلیلی اختصاصی تری قرار بگیرند )بخش ارزیابی 

متابولیک را ببینید(.
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درجه بندی شدتتوصیه های مرتبط با تحلیل غیر اورژانسی سنگ

در مواردی که سنگ برای بار اول تشکیل شده است، با استفاده از 
روشی مطمئن و معتبر )پراش اشعه ایکس یا طیف بینی فروسرخ( 

تحلیل سنگ را انجام دهید.

قوی

در بیمارانی که عالئم زیر را دارند، تحلیل سنگ را تکرار کنید:
عود مجدد سنگ باوجود دارو درمانی

عود مجدد زودهنگام سنگ پس از پاکسازی کامل آن
عود مجدد دیرهنگام بعداز دوره ای طوالنی بدون تشکیل سنگ 

چون ممکن است ارایش و محتویات سنگ در این مدت تغییرکنند.

قوی

تشخیص برای گروه ها/بیماری های خاص و بارداری

درجه بندی شدتتوصیه ها

در زنان باردار از سونوگرافی به عنوان روش تصویربرداری ترجیحی 
استفاده کنید.

قوی

در زنان باردار، از MRI به عنوان روش تصویربرداری خط دوم 
استفاده کنید.

قوی

در زنان باردار به عنوان آخرین خط تصویربرداری از توموگرافی 
کامپیوتری با دوز کم استفاده کنید. 

قوی

بچه ها

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویدر تمام بچه ها معاینه متابولیک با محوریت تحلیل سنگ را انجام دهید.

قویبه منظور دسته بندی نوع سنگ، مواد سنگ را برای تحلیل جمع آوری کنید.

وقتی در بچه ای به وجود یا تشکیل سنگ شک دارید، از سونوگرافی 
به عنوان خط اول تصویربرداری استفاده کنید: این سونوگرافی باید 

شامل کلیه، مثانه پر از مایع و حالب باشد.

قوی



فصل 15   راهنمای EAU در مورد سنگ های سیستم ادراری        341

اگر اطالعات الزم از طریق سونوگرافی به دست نیامد، رادیوگرافی 
مثانه-حالب-کلیه )یا توموگرافی کامپیوتری بدون تزریق ماده 

حاجب با دوز پائین( را انجام دهید.

قوی

در بچه ها، رایج ترین اختالالت غیرمتابولیکی که تشکیل سنگ را تسهیل می کنند 
عبارتنداز: ریفالکس مثانه-حالب، UPJO، مثانه نوروژنیک و سایر اختالالت تخلیه ادرار.

دوز اشــعه مورد اســتفاده برای اوروگرافی درون وریدی )IVU( با دوز اشعه مورد 
استفاده برای VCUG قابل مقایسه است ولی نیاز به تزریق ماده حاجب یک مانع و 

اشکال بزرگ محسوب می شود.

مدیریت بیماری▐

مدیریت حاد بیمار مبتال به درد کلیه

در بیمارانی که ســنگ در آنها به تازگی شکل گرفته، تسکین درد نخستین گام 
درمانی است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به عنوان نخستین داروی انتخابی از ضد التهاب غیر استروئیدی 
مثل متامیزول* )دیپیرون( استفاده کنید. پاراستامول به عنوان 

جایگزین یا بسته به ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی، دیکلوفناک**، 
ایندومتاسین یا ایبوپروفن***.

قوی

به عنوان خط دوم دارودرمانی از اپیوئیدهایی نظیر هیدرومورفین، 
پنتازوسین یا ترامادول استفاده کنید.

ضعیف

در مواردی که درد کلیوی مقاوم به داروهای مسکن است، برداشتن 
فشار از روی کلیه یا حدف سنگ با استفاده از روش یورتروسکوپی 

را انجام دهید

قوی

 5000 تا  روزانه  دوز  مجموع  میلی گرم،   1000 تجویزشده  خوراکی  دوز  تک  ماکزیمم   :*
.)EMA. Dec.2018( میلی گرم، در 3 ماهه آخر بارداری و شیردهی تجویز نشود

 )GFR( در بیمارانی که کاهش عملکرد کلیوی دارند، روی سرعت فیلتراسیون گلومرولی :**
اثر می گذارد.



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 342

***: تجویز به منظور خنثی کردن درد تکرار شونده پس از رنال کولیک

تجویز روزانه آلفا-بالکرها اپیزودهای درد را کاهش می دهد اما اختالف نظرها در 
مقاالت منتشر شده در این مورد ادامه دارد.

اگر نتوان از طریق دارو به تخفیف و تسکین درد رسید، درناژ با استفاده از استنت یا 
نفروستومی از طریق پوست یا حذف و برداشتن سنگ باید اجرا و انجام شود.

مدیریت سپسیس و آنوری در کلیه مسدود شده

کلیه مسدودشده و عفونت دار یکی از اورژانس های اورولوژی است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در موارد سپسیس با سنگ های مسدودکننده، با استفاده از درناژ از 
طریق پوست یا استنت گذاری در حالب فورا فشار را از روی مجاری 

جمع کننده ادرار بردارید.

قوی

تا زمان برطرف شدن سپسیس، درمان قطعی سنگ را به تاخیر 
بیندازید.

قوی

در موارد استثنا، که سپسیس شدید و/یا تشکیل آبسه اتفاق میفتد، ممکن است 
برداشتن فوری کلیه نیاز باشد.

رتبه بندیتوصیه ها-اقدامات آتی

به دنبال برداشتن فشار، ادرار را برای انجام تست آنتی بیوگرام جمع 
آوری کنید.

قوی

فورا آنتی بیوتیک درمانی را آغاز کنید )در صورت لزوم با مراقبت های 
ویژه(

قوی

به دنبال یافته های آنتی بیوگرام، رژیم آنتی بیوتیک درمانی را مورد 
ارزیابی مجدد قرار دهید.

قوی



فصل 15   راهنمای EAU در مورد سنگ های سیستم ادراری        343

)MEدرمان دفع کننده دارویی )ر

 MET 5 برای-PDEI چندین دارو شــامل آلفا بلوکر،مهار کننده کانال کلسیمی و
استفاده شده اند.گرچه الفا بلوکر ها به صورت خارج از اندیکاسیونهای معمول در این 
مورد بکار می روند. شواد متناقضی از اثرات آنها وجود دارد،اما در سنگ های دیستال 

حالب باالتر از 5 میلی متر شواهد مفید بودن وجود دارد.
هنوز هیچ سندی وجود ندارد یا اسناد ناکافی در حمایت از استفاده از مهارکننده 
فسفو دی استراز نوع 5I-PDE( 5( یا کورتیکواستروئیدها در ترکیب با آلفا-بالکرها 

به عنوان رژیمی استاندارد برای حذف فعال سنگ وجود دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در سنگ های دیستال حالب که بیش از 5 میلی متر هستند، 
آلفابالکرها را به عنوان یکی از گزینه های درمانی در درمان دفع 

کننده دارویی توصیه کنید.

قوی

حذف و برطرف کردن کمولیتیک سنگ

کمولیز خوراکی سنگ ها یا تکه های آنها می تواند در سنگ های اسید اوریکی مفید 
باشد. این روش بر پایه قلیایی کردن ادرار با استفاده از آلکالین سیترات یا سدیم بی 

کربنات می باشد. pH باید بین 7.0 تا 7.2 تنظیم-شود. 
کمولیز پرکوتانه به صورت irrigation دیگر استفاده نمی شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها- کمولیز خوراکی سنگ های اسید اوریکی

به بیماران درباره چگونگی پایش pH با دیپ استیک آگاهی داده 
و دوز داروهای قلیایی کننده را طبق pH ادرار تغییر دهید چون 

تغییرات در pH ادرار یکی از عوارض مستقیم این داروهاست. 

قوی

حین و بعد از کمولیز خوراکی سنگ های اسید اوریکی به دقت 
بیماران را پایش کنید.

قوی
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در مواردی که سنگ های ادراری بزرگتر وجود دارند، در صورت عدم 
تجویز مداخله فعال، کمولیز خوراکی را با تامسولوسین ترکیب کنید.

ضعیف

) WL( لیتوتریپسی یا سنگ شکنی موج شوکی

نرخ موفقیت این روش به کارایی سنگ شکن و موارد زیر بستگی دارد:
اندازه، ناحیه )حالب، لگــن یا در نواحی فوقانی مجاری جمع کننده( و آرایش و   

ترکیبات )سختی( سنگ ها
فیزیک و ساختار بیمار  
  SWL عملکرد

 WL موارد منع مصرف

کنتراندیکاسیون های این روش محدودند و شامل موارد زیر می باشند:
بارداری  
اختالالت خونریزی که باید حداقل 24 ســاعت قبل و 48 ساعت پس از مداخله   

جبران تصحیح شوند.
عفونت های مجاری ادراری درمان نشده  
نقص های شدید اسکلتی و چاقی مفرط که مانع از هدف گرفتن سنگ می شوند.  
آنوریسم شریانی در نزدیکی سنگ  
انسداد آناتومیکی که در دیستال به سنگ وجود دارد   

 WL بهترین اقدام بالینی )بهترین آمادگی( در

 WL استنت گذاری قبل از

اســتفاده روتین از اســتنت های درونی پیش از SWL نه نرخ رهایی از ســنگ را 
افزایش و نه تعداد درمان های کمکی را کاهش می دهد. با این وجود اما ممکن است 

شکل گیری Steinstrasse را کاهش دهد.
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ضربان ساز

بیمــاران دارای ضربان ســاز می توانند بــا این روش درمان شــوند. بیمارانی که 
دفیبریالتورهای کاردیوورتر کاشته شده دارند باید با مراقبت ویژه و خاص مدیریت 
شــوند )حین درمان با SWL حالت فعال سازی شروع SWL به طور موقت مجددا 
برنامه ریزی شود(. با این وجود اما در سنگ شکن های نسل جدید ممکن است نیازی 

به انجام این کار نباشد.
امواج شوک، تنظیم انرژی و تکرار جلسات درمانی

تعداد امواج شوک که می توان در هر جلسه داد به نوع سنگ شکن و قدرت موج 
شوک بستگی دارد.

SWL را بــا انــرژی کمتر آغاز کرده و تدریجا آن را باال ببرید تا آز اســیب کلیه   

جلوگیری کنید.
فرکانس موج شوک بهینه بین 1 تا 1.5 هرتز است.  
تجربه بالینی نشان داده است که تکرار جلسات شدنی هستند )در یک روز برای   

سنگ های دستگاه ادراری(.
کنترل پروسیجر

درجه بندی شدتتوصیه ها-کنترل پروسیجر

از استفاده صحیح از عامل حد واسط بین سر دستگاه سنگ شکن 
و بدن بیمار اطمینان حاصل کنید چون در انتقال موثر موج شوک 

بسیار حیاتی است.

قوی

حین سنگ شکنی با موج شوک، از طریق فلوروسکوپ یا 
اولتراسونوگرافی بیمار را به دقت پایش کنید.

قوی

از مسکن مناسب استفاده کنید چون این کار از طریق محدود کردن 
حرکات ناشی از درد و حرکات تنفسی بیش از حد، نتایج درمانی را 

ارتقا می دهد.

قوی
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پروفیالکسی با آنتی بیوتیک

هیچ پروفیالکسی استانداردی قبل از SWL توصیه نشده است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در موارد سنگ های عفونی یا باکتریوری، قبل از سنگ شکنی با 
موج شوک آنتی بیوتیک تجویز کنید.

قوی

)RIRS ،رتروگراد و آنته گراد( )URS( یورتروسکوپی

جدای از مشــکالت کلی، برای مثال، با بیهوشی عمومی یا عفونت مجاری ادراری 
درمان نشــده، می توان در تمــام بیماران بدون هیچ کنتراندیکاســیون خاصی از 

یورتروسکوپی استفاده کرد.
 URS و سپس استفاده از JJ اگر دسترسی به حالب ممکن نیست، تعبیه ی استنت
پس از چند روز یک روش درمانی جایگزین اســت. حین URS، تعبیه یک گایدوایر 
توصیه می شــود هرچند در برخی گروه ها ثابت شده که می توان URS را بدون این 

وایر هم انجام داد.
اکســس شیت حالبی امکان دسترسی ساده و متعدد را به مجرای ادراری فوقانی 
فراهم می کند. بااین وجود اما تعبیه ی آن ممکن اســت منجر به آسیب به مجاری 

ادرای شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای یورتروسکوپی از سنگ شکنی با لیزر گارنت-آلمینیوم-
اتریوم:هولمیوم )Ho: YAG( استفاده کنید.

قوی

فقط در شرایطی که با اندسوکوپی مستقیم به سنگ دید دارید، 
خارج سازی سنگ را انجام دهید.

قوی

قویدر مواردی که پیچیده نیستند، استنت نگذارید.
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در بیمارانی که از نشانه های مرتبط با استنت رنج می برند و بعد از 
سنگ شکنی لیزر Ho:YAG از درمان دفع کننده دارویی استفاده 

کنید تا عبور تکه های سنگ تسهیل شود.

قوی

)PNL( نفرولیتوتومی از طریق پوست

بیمارانی که مبتال به اختالالت خونریزی هستند یا داروهای ضدانعقاد خون دریافت 
می کنند باید قبل و بعد از عمل به دقت پایش شوند. قبل از PNL درمان با داروهای 

ضدانعقاد باید قطع شود.
موارد منع استفاده از PNL عبارتنداز:

عفونت مجاری ادراری درمان نشده  
وجود تومور در ناحیه فرضی دسترسی   
بارداری  
تومور بدخیم احتمالی در کلیه  

بهترین اقدام بالینی

هر دو پوزیشن پرون )خوابیده به شکم( و سوپاین )خوابیده به پشت( به یک اندازه 
ایمن هســتند. نفرولیتوتومی از طریق پوست که با وسایل کوچک اجرا می شود با 
میزان کمتری از دست دادن خون ارتباط دارد ولی به نظر می رسد مدت زمان اجرای 

فرایند به طور چشمگیری طوالنی تر می شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

پیش از پروسیجر عکس برداری انجام دهید )از جمله با کنتراست 
درصورت امکان یا بررسی رتروگراد حین شروع پروسیجر( تا وسعت 
سنگ و آناتومی مجاری جمع کننده را بررسی کرده و از دسترسی 

ایمن به سنگ کلیه اطمینان حاصل کنید.

قوی

در مواردی که پیچیده نیستند، از نفرولیتوتومی از طریق پوست 
بدون لوله )بدون لوله نفروستومی( یا کامال بدون لوله )بدون لوله 

نفروستومی و استنت ادراری( استفاده کنید.

قوی
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حذف سنگ

درجه بندی شدتتوصیه ها

قبل از برنامه ریزی هرگونه اقدام درمانی، کشت ادرار گرفته یا 
میکروسکوپی ادرار را انجام دهید.

قوی

قبل از حذف سنگ یا احتمال وجود عفونت مجاری ادراری را رد 
کنید یا در صورت وجود، آن را درمان کنید.

قوی

به تمام بیمارانی که تحت درمان های اندویورولوژیکی قرار می گیرند، 
پروفیالکسی قبل از عمل را توصیه کنید.

قوی

به بیمارانی که در خطر باالی بروز عوارض ترومبوتیک هستند و یک 
 active surveillance ،سنگ مجاری ادراری فوقانی بدون عالمت دارند

را پیشنهاد دهید.

ضعیف

در بیماران پر خطر، با مشورت با متخصص داخلی درباره قطع 
موقتی درمان یا پل زدن داروهای ضدانعقاد تصمیم بگیرید.

قوی

اگر حذف سنگ ضروری است و درمان با داروهای ضدانعقاد را 
نمی توان قطع کرد یورتروسکوپی رتروگراد )قابل انعطاف( مداخله 

ترجیحی است چون عوارض کمتری دارد.

قوی

سنگ های اسید اوریکی رادیولوسنت را می توان با کمولیز خوراکی برطرف کرد.

سنگ های حالب

Observe کردن سنگ های حالبی در بیماران آگاه که هیچ عوارضی )عفونت، درد 

مقاوم به درمان، بدتر شدن عملکرد کلیه( ندارند امکان پذیر است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

اگر در بیمارانی که به تازگی سنگ های ادراری کوچک* در آن ها 
تشخیص داده شده، حذف فعال تجویز نمی شود، در آغاز بیمار را با 

معاینات دوره ای تحت نظر بگیرید.
قوی
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در سنگ های دیستال حالب که بیش از 5 میلی متر هستند، 
آلفابالکرها را به عنوان یکی از گزینه های درمانی در درمان دفع 

کننده پزشکی توصیه کنید.
قوی

به بیماران اطالع دهید که یورتروسکوپی شانس بهتری برای رهایی 
قویاز سنگ با انجام تنها یک پروسیجر دارد.

به بیماران اطالع دهید که یورتروسکوپی، در مقایسه با سنگ شکنی 
قویموج شوک، عوارض بیشتری دارد.

در موارد چاقی شدید، از یورتروسکوپی به عنوان خط اول درمان 
قویسنگ های کلیوی و دستگاه ادراری استفاده کنید.

.)2418 ;2007.178 .J Urol( داده های طبقه بندی شده را ببینید :*

 اندیکاسیون ها برای حذف فعال سنگ و انتخاب پروسیجر

حالب:

سنگ هایی که احتمال عبور خودبه خودی آنها کم است.  
وجود درد علی رغم استفاده از مسکن های مناسب.  
باقی ماندن انسداد  
عدم کفایت کلیوی )نارسایی کلیه، انسداد دو طرفه، تک کلیه بودن(  

آرایش و ترکیب سنگ ممکن است روی انتخاب روش درمانی اثر بگذارد.
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یورتروسکوپی )رتروگراد، آنته گراد(. 1
سنگ شکنی با موج شوک. 2

سنگ های حالبی پروگزیمال

کوچکتر از 10 میلی متر

کوچکتر از 10 میلی متر سنگ شکنی موج شوک یا یورتروسکوپی

سنگ های حالبی دیستال

یورتروسکوپی. 1
سنگ شکنی با موج شوک. 2

بزرگتر از 10 میلی متر

بزرگتر از 10 میلی متر

سنگ شکنی موج شوک یا یورتروسکوپی

 Strength( )شکل1: الگوریتم درمان برای سنگ های حالب )اگر حذف فعال سنگ تجویز می شود
rating: قوی(

درجه بندی شدتتوصیه ها

از حذف پرکوتانه آنته گراد سنگ های حالبی به عنوان جایگزین 
برای مواقعی که سنگ شکنی موج شوک تجویز نشده یا موفق نبوده 

است و وقتی که مجاری ادراری فوقانی به یورتروسکوپی رتروگراد 
پاسخگو نیست، استفاده کنید.

قوی

سنگ های کلیوی

هنوز جای بحث است که آیا تمام سنگ ها باید درمان شوند یا خیر یا آیا فالوآپ ساالنه 
برای سنگ های کلیوی که به مدت شش ماه پایدار باقی مانده اند، کافی است یا نه.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

در مواردی که سنگ های کلیوی درمان نشده اند )در ابتدا بعد 
از 6 ماه بعد ساالنه، ارزیابی نشانه ها و وضعیت سنگ یا ازطریق 

سونوگرافی یا رادیوگرافی مثانه-حالب-کلیه یا توموگرافی 
کامپیوتری(، فالوآپ را به طور دوره ای انجام دهید.

قوی

در مواردی که سنگ درحال رشد است، انسداد de novo، عفونت 
مرتبط و درد حاد یا مزمن درمان فعال را برای سنگ های کلیوی 

پیشنهاد دهید.

ضعیف

قبل از تصمیم گیری درباره روش حذف ترکیب سنگ را بر اساس 
سابقه بیمار، تحلیل سنگ قبلی بیمار یا معیار هانسفیلد )HU( با 

توموگرافی کامپیوتری، بررسی کنید. سنگ هایی که دانسیته آن ها 
در توموگرافی کامپیوتری بدون تزریق ماده حاجب باالتر از 1000 
HU است احتمال کمتری دارد که توسط سنگ شکن موج شوک 

شکسته شوند.

قوی

در سنگ های بزرگتر از 2 سانتی متر، نفرولیتوتومی از طریق پوست 
را به عنوان خط اول درمان اجرا کنید.

قوی

سنگ های بزرگتر از 2 سانتی متر را با یورتروسکوپی انعطاف پذیر یا 
SWL درمان کنید )در مواردی که PNL گزینه درمانی نیست(. با این 

وجود اما در چنین مواردی احتمال بیشتری وجود دارد که پروسیجر 
فالوآپ و تعبیه استنت حالبی نیاز شود.

قوی

 PNL ،برای سنگ هایی که در قسمت های پل تحتانی وجود دارند
یا عمل جراحی درون کلیه رتروگراد )RIRS( انجام دهید )حتی در 

سنگ های باالتر از 1 سانتی متر( چون کارایی SWL محدود است )به 
فاکتورهای مطلوب و نامطلوب SWL بستگی دارد(.

قوی

اندیکاسیون ها برای حذف فعال سنگ و انتخاب پروسیجر 

کلیه

رشد سنگ  
سنگ های در بیماران پرخطر از نظر تشکیل سنگ  
انسداد ناشی از سنگ  
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عفونت  
سنگ هایی که عالئم نشان می دهند )مثال درد و هماچوری(  
سنگ های باالتر از 15 میلی متر  
سنگ های زیر 15 میلی متر اگر observation راه انتخابی نیست.  
ترجیح بیمار  
بیماری های زمینه ای و بیماری هایی که هنگام حذف سنگ در بیمار وجود دارند  
موقعیت اجتماعی بیمار )مثال شغل یا مسافرت(  

آرایش و ترکیب سنگ ممکن است روی انتخاب روش درمانی اثر بگذارد.

سنگ کلیه
 )همه به جز سنگ های 20-10 میلی متری پل تحتانی(

بیشتر از 20 میلی متر
1 .PNL

2 .SWL یا RIRS

SWL یا اندورولوژی*

1 .RIRS یا SWL

2 .PNL

20-10 میلی متر

خیر

بله

20-10 میلی متر

کمتر از 10 میلی متر

سنگ های پل تحتانی
 )باالتر از 20 میلی متر و کمتر از 10 میلی متر مشابه باال(

اندویورولوژی*. 1
2 .SWL

SWL یا اندورولوژی*

فاکتورهای نامطلوب 
**SWL برای

شکل2: الگوی درمانی برای سنگ های کلیوی )اگر درمان فعال تجویز شده است( )رتبه بندی قدرت: قوی(
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*: اصطالح اندویورولوژی تمام مداخالت یورتروسکوپی و PNL را در بر می گیرد.
**: بخش 3.4.5 از دستورالعمل جامع سنگ های ادراری را ببینید.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در مواردی که نفرولیتوتومی از طریق پوست جزو گزینه های درمانی 
نیست، سنگ های بزرگتر از 2 سانتی متر را با یورتروسکوپی انعطاف 

پذیر یا سنگ شکنی موج شوکی درمان کنید. بااین وجود اما در 
چنین مواردی خطر بیشتری وجود دارد که پروسیجر فالوآپ و تعبیه 

استنت حالبی نیاز شود.

قوی

جراحی باز و الپاراسکوپی

درجه بندی شدتتوصیه ها

در موارد نادری که سنگ شکنی موج شوکی، یورتروسکوپی 
رتروگراد یا آنته گراد و نفرولیتوتومی پرکوتانئوس )از طریق پوست( 

ناموفق است یا احتمال کمی دارد که موفق باشد، حذف سنگ با 
جراحی باز یا الپاراسکوپی را پیشنهاد دهید.

قوی

 teinstrاsse

فاکتور عمده در تشکیل steinstrasse اندازه سنگ است. درمان دفع کننده دارویی 
میزان دفع ســنگ steinstrasse را افزایــش می دهد. وقتی دفع خودبه خودی بعید 

است، درمان بیشتر steinstrasse تجویز می شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

steinstrasse همراه با عفونت مجاری ادرای/تب را ترجیحا با 

نفروستومی از طریق پوست درمان کنید.
ضعیف

وقتی قطعات بزرگ سنگ وجود دارند، steinstrasse را با سنگ 
شکنی موج شکن یا یورتروسکوپی )در غیاب عالئم عفونت مجاری 

ادراری( درمان کنید. 

ضعیف
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مدیریت بیماران مبتال به سنگ های باقی مانده

به دنبال درمان اولیه با SWL، یورتروســکوپی یا PNL، قطعات باقی مانده ممکن 
است همچنان باقی بمانند و به مداخله بیشتری نیاز داشته باشند. اندیکاسیون های 
حذف فعال سنگ های باقی مانده و انتخاب پروسیجر، برپایه همان معیارهایی هستند 
که در درمان ســنگ های اولیه از آن ها استفاده می شــود. پیرامون مواد سنگ در 
کالیس های تحتانی که به خوبی شکسته شده اند، درمان وارونه با مانور ضربه زدن 

مکانیکی همزمان تحت القای دیورز ممکن است پاکسازی سنگ را تسهیل کند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به منظور تعیین وجود یا عدم وجود قطعات باقی مانده، بعد از سنگ 
شکنی موج شوک، یورتروسکوپی یا یورتروسکوپی آنته گراد پرکوتانه 

را انجام دهید.
قوی

مدیریت سنگ های ادراری و مشکالت مربوطه حین باردراری

درجه بندی شدتتوصیه ها

تمام موارد غیرپیچیده سنگ های ادراری در بارداری را بدون 
پروسیجر تهاجمی درمان کنید )مگر مواردی که اندیکاسیون های 

بالینی برای مداخله وجود دارد(.

قوی

اگر اجرای مداخله ضروری شد، تعبیه ی استنت حالبی یا لوله نفروستومی از طریق 
پوست گزینه های اصلی انتخابی و موجود هستند. یورتروسکوپی یک روش جایگزین 
مناسب اســت تا از درناژ/اســتنت گذاری طوالنی مدت پرهیز شود. حین بارداری 

احتمال بیشتری برای انکراسته شدن استنت وجود دارد.

مدیریت سنگ ها در بیماران مبتال به انحراف ادراری

بیماران دارای دایورژن ادراری از نظر تشکیل سنگ در مجاری جمع کننده کلیوی 
و حالب، یا در لوله یا ناحیه ذخیره کننده پرخطر محسوب می شوند.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

برای حذف سنگ های کلیوی بزرگ در بیماران مبتال به دایورژن 
ادراری و سنگ های حالب که نمی توان از طریق رویکرد رتروگراد 

به آنها دسترسی پیدا کرد یا آنهایی که به کمک سنگ شکنی موج 
شوک درمان نمی شوند، از لیتوتومی از طریق پوست استفاده کنید.

قوی

مدیریت سنگ در بیماران مبتال به مثانه نوروژنیک

بیماران مبتال به مثانه نوروژنیک بیشتر در معرض ابتال به سنگ های ادراری هستند.
در بیماران میلومننگوسل، آلرژی التکس رایج هستند بنابراین بدون توجه به درمان 

ارزیابی ها و آزمایشات الزم باید انجام شوند.

مدیریت سنگ ها در بیمارانی که پیوند کلیه گرفته اند

به دلیل اتکا و نیاز به کلیه منفرد، ســرکوب سیستم ایمنی و اختالالت احتمالی 
متابولیک، بیمارانی که پیوند کلیه انجام داده اند در معرض خطر بیشتری قرار دارند. 
درمان غیرتهاجمی برای تمام سنگ های بدون نشانه فقط تحت نظارت و پایش دقیق 

و در بیمارانی که موافق انجام آن هستند، ممکن است.
سنگ هایی که باعث انسداد ادراری می شوند نیازمند مداخله سریع یا درناژ کلیه 

پیوند زده شده هستند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

به بیمارانی که کلیه پیوندی دارند، تمام گزینه های مدیریتی 
موجود نظیر سنگ شکنی موج شوک، یورتروسکوپی انعطاف پذیر و 

نفرولیتوتومی از طریق پوست را توصیه کنید.

ضعیف
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مشکالت خاص در حذف سنگ

سنگ های 
دیورتیکول کالیس 

کلیوی

سنگ شکنی موج شوک، نفرولیتوتومی از طریق پوست )درصورت   
امکان( یا عمل جراحی کلیه رتروگراد

عمل جراحی الپاراسکوپی رتروپریتونئال  
  SWL بیماران ممکن است به دلیل متالشی شدن سنگ به دنبال

عالمتی نداشته باشند درحالیکه مواد سنگ هایی که به خوبی 
متالشی شده اند به علت گردن باریک کالیس، در محل اولیه باقی 

مانده باشد. 

کلیه نعل اسبی

می توان هم راستا با سایر گزینه هایی که در باال توضیح داده   
شدند، درمان کرد.

عبور قطعات پس از SWL ممکن است ضعیف باشد.  
می توان با یورتروسکوپی انعطاف پذیر به نرخ قابل قبول رهایی از   

سنگ رسید.

سنگ در 
کلیه های لگنی

SWL، RIRS، PNL یا جراحی الپاراسکوپی.  

در بیماران چاق، گزینه ها شامل RIRS، PNL یا جراحی باز   
می باشد.

سنگ های تشکیل 
 reservoir شده در

دارای اختیار

هر سنگ باید درنظر گرفته شده و جدا درمان شود  

بیماران مبتال 
به انسداد محل 

اتصال حالب-
)UPJ( لگنچه

   PNL وقتی اختالالت تخلیه نیازمند اصالح باشد، می توان با روش
 reconstructive همراه با اندوپیلوتومی از طریق پوست یا جراحی

باز/الپاراسکوپی سنگ را برداشت.
یورتروسکوپی همراه با اندوپیلوتومی همراه با لیزر گارنت-  

آلمینیوم-اتریوم: هولمیوم.
انسزیون با کاتتر بالون Acucise ممکن است درنظر گرفته شود.   

با این روش می توان از سقوط سنگ به ناحیه انسیزیون حالب-
لگنچه جلوگیری کرد.

جراحی باز با اصالح انسداد UPJ )پیلوپالستی( و حذف سنگ یک   
گزینه در دسترس است.
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مدیریت سنگ های ادراری در بچه ها

در بچه ها، اندیکاســیون SWL و PNL شبیه اندیکاسیون های بزرگساالن است. در 
مقایسه با بزرگساالن، پس از SWL بچه ها قطعات را با سرعت بیشتری دفع می کنند. 
 ،URS یا PNL در پروســیجرهای اندویورولوژیکی، هنگام انتخاب وسیله و ابزار برای

اندام های کوچکتر در بچه ها باید در نظر گرفته شوند. 
بچه هایی که قطر سنگ کلیوی در آنها تا 20 میلی متر )تقریبا 300 میلی متر مربع( 

است، گزینه های ایده آلی برای SWL هستند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در صورتی که لوکالیزه کردن ممکن است، سنگ شکنی موج شوک 
را به عنوان خط اول درمان به بچه های مبتال به سنگ های حالب 

منفرد کوچکتر از 10 میلی متر به کار ببرید.

قوی

در سنگ های حالب که با SWL درمان نمی شوند، یورتروسکوپی 
جایگزینی مناسب است.

قوی

SWL را به بچه های مبتال به سنگ های کلیوی با قطر تا 20 

میلی متر )تا 300 میلی متر مربع(، پیشنهاد دهید.
قوی

نفرولیتوتومی از طریق پوست را به بچه های مبتال به سنگ های 
کالیس کلیوی یا سنگ لگنچه با قطر بیشتر از 20 میلی متر است، 

پیشنهاد دهید.

قوی

در تمام موقعیت ها برای سنگ های کلیوی کوچکتر از 20 میلی متر، 
جراحی کلیه رتروگراد یک جایگزین مناسب می باشد.

ضعیف

در معرض اشعه قرار گرفتن و محافظت در طی اقدامات اندویورولوژی

تشخیص ودرمان ســنگ همراه با قرار گرفتن بیمار در معرض اشعه است.در حال 
حاضرهیچ مطالعه ای که میزان در معرض بودن اشعه در بیماران با سنگ سازی فعال در 
طی مدت طوالنی به جهت خطر ایجاد بدخیمی بررسی کرده باشد انجام نشده است.

پانــل یورولیتیازیس EAU روش های محافظتی اشــعه جهت کاهش اشــعه به 
بیمار،جراح،بیهوشی و پرسنل پرستاری را درجدول زیر ذکر کرده است 
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اقدامت محافظتی در مقابل اشعه

محدود کردن مطالعات یا مداخله شامل قرار گرفتن در معرض تابش آنهایی که از نظر 
پزشکی کاماًل ضروری هستند

اجرای پرونده الکترونیکی بیمار از تصویربرداری پزشکی

 ،KUB ،از مطالعات تصویربرداری با دوزهای کمتر تشعشع استفاده کنید )سونوگرافی
توموسنتز دیجیتال، CT با دوز پایین و دوز فوق العاده کم اسکن(.

یک پروتکل حفاظت دقیق در برابر تابش اشعه در بخش خود را انجام دهید

)ALARA( به معیارهای حداقل دوزممکنه معقول الزم پایبند باشید

زمان فلوروسکوپی را اندازه گیری و به جراح گزارش دهید )ازدزیمتر استفاده محاسبات 
را ماهیانه انجام دهید(

اقدامات فنی برای کاهش قرار گرفتن در معرض تابش عبارتند از:
کاهش زمان فلوروسکوپی.  
محدود کردن زمان مجاورت با بیمار.  
استفاده از تابش با دوز کم.  
تابش فقط برای مشاهده حرکت.  
استفاده حین عمل از فلوروسکوپی پالس.  
کاهش پالس ریت فلوروسکوپی.  
زمینه های همسو.  
از گرفتن تصویر دیجیتال خودداری کنید و به آخرین تصویر، فناوری نگه داشتن و پخش   

فوری تکیه کنید

از وسایل حفاظت در برابر اشعه استفاده کنید )سینه، لگن و سپر تیروئید، دستکش بدون 
سرب یا بدون سرب، عینک محافظ، حفاظ سرب در زیر میز عمل بین اشعه ایکس منبع 

و جراح(

ابزارهای حفاظت در برابر تشعشع باید به طور مناسب مراقبت شوند زیرا هر آسیبی باعث 
کاهش اثربخشی و خطر مواجهه را افزایش می دهد. آنها به طور منظم برای اطمینان از 

یکپارچگی باید مراقبت و اندازه گیری شوند.

سیستم مناسب اطاق عمت جهت جراح باید مد نظر قرار گیرد. )از قانون مربع معکوس 
پیروی کنید، از منبع اشعه ایکس در زیر بدن بیمار استفاده کنید، فاصله منبع اشعه 

ایکس با بیمار را کاهش دهید، کاهش بزرگنمایی، اجتناب از همپوشانی میدان با 
چرخاندن بازوی C در زوایای شدید، استفاده از پوزیشن ایستاده به جای نشستن در 

حین عمل(.
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بررسی متابولیک و جلوگیری از عود مجدد

بعد از عبور سنگ، هر بیمار باید از نظر تشکیل سنگ به دو دسته کم خطر یا پر 
خطر تقسیم شود. برای دسته بندی صحیح دو آنالیز الزامی هستند:

آنالیز های پایه  
بررسی دقیق سنگ توسط طیف سنجی فروسرخ یا پراش اشعه-ایکس  

فقط دســته پر خطر از نظر تشکیل ســنگ نیازمند بررسی متابولیک تخصصی 
هستند. نوع سنگ یا فاکتور تعیین کننده برای تست های تشخیصی است. درهر دو 

گروه، اقدامات پیشگیری کننده کلی اعمال می شود )جدول زیر را ببینید(.

اقدامات پیشگیری کننده کلی

جذب مایع )توصیه ها 
درباره نوشیدن(

مقدار مایع: 3-2.5 لیتر/روز  
نوشیدن شبانه روزی  
نوشیدنی هایی که pH خنثی دارند  
دیورز: 2.5-2 لیتر/روز  
وزن مخصوص ادرار: کمتر از 1/010 لیتر/روز  

توصیه های تغذیه ای برای 
رژیم متعادل

غنی از سبزیجات و فیبر  
میزان کلسیم نرمال: 1.2-1 گرم/روز  
مقدار محدود نمک: 5-4 گرم/روز  
میزان محدود پروتئین حیوانی: 1-0.8 گرم/کیلوگرم/روز  
پرهیز از مصرف بیش از حد مکمل های ویتامینی  

توصیه درباره سبک 
زندگی برای طبیعی کردن 
ریسک فاکتورهای طبیعی

شاخص توده بدنی )BMI(: سطح BMI را طبیعی نگه دارید.  
فعالیت فیزیکی کافی  
متعادل کردن از دست دادن بیش از حد مایع  

هشدار: نیاز پروتئین وابسته به گروه سنی است. بنابراین محدودیت پروتئین در 
بچه ها باید به دقت بررسی و اعمال شود.

سنگ های کلسیم اگزاالت
به کمک آنالیز خون، احتمال هایپرپاراتیروئیدیسم رد شود.
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توصیه ها برای درمان دارویی بیماران با اختالالت خاص در ترکیب ادرار )برپایه 
نمونه های ادرار 24 ساعته(

درجه بندی شدتدرمان پیشنهادیریسک فاکتور ادراری

قویتیازید*+ آلکالین سیتراتهایپرکلسیوری

ضعیفمحدودکردن اگزاالتهایپراگزالوری

پتاسیم سیتراتهایپراگزالوری گوارشی
مکمل کلسیم

کاهش چربی و اگزاالت رژیم غذایی

ضعیف
ضعیف
ضعیف

قویآلکالین سیتراتهایپوسیتراتوری

سدیم بیکربنات )در صورت عدم هایپوسیتراتوری
تحمل آلکالین سیتراات(

قوی

قویآلوپوریتولهایپراوریکوزوری

قویفبوکسوستات

قویمحدودکردن مصرف نمکدفع باالی سدیم

قویافزایش مصرف مایعحجم پائین ادرار

سطح اوره که نشان 
دهنده مصرف زیاد 

پروتئین حیوانی است

پرهیز از مصرف بیش از حد 
پروتئین حیوانی

قوی

*: باید به بیمارانی که هیدروکلرتیازید مصرف می کنند توصیه کرد تا به طور منظم پوست شان 
 )NMSC( را بررسی کنند چون این افراد خطر بیشتری برای ابتال به سرطان پوست غیر مالنوم
به دقت  باید  اندیکاسیون مصرف هیدروکلرتیازید  دارند،   NMSC بیمارانی که سابقه  دارند.در 

مجددا بررسی شود.
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1: مراقب دفع بیش از حد کلسیم باشید.
tid :2: سه بار در روز

3: بیمارانی که نارسایی کلیه دارند، درمان با منیزیم برای شان گذاشته نشود.
4: هیچ سندی وجود ندارد که درمان ترکیبی )تیازید + سیترات( یا )تیازید+ آلوپورینول( بر 

درمان فقط با هیدروکلرتیازید ارجحیت دارد.
5: فبوکسوستات 80 میلی گرم/روز

*: شواهد کم )متن را ببینید(.
**: باید به بیمارانی که هیدروکلرتیازید مصرف می کنند توصیه کرد تا به طور منظم پوست 
مالنوم  غیر  پوست  به سرطان  ابتال  برای  بیشتری  افراد خطر  این  کنند چون  بررسی  را  شان 
)NMSC( دارند.در بیمارانی که سابقه NMSC دارند، اندیکاسیون مصرف هیدروکلرتیازید باید 

به دقت مجددا بررسی شود.
HPT: هایپرپاراتیروئیدیسم RTA: اسیدوز توبولی کلیوی UTI: عفونت مجاری ادراری

*: باید به بیمارانی که هیدروکلرتیازید مصرف می کنند توصیه کرد تا به طور منظم پوست شان 
 )NMSC( را بررسی کنند چون این افراد خطر بیشتری برای ابتال به سرطان پوست غیر مالنوم
به دقت  باید  اندیکاسیون مصرف هیدروکلرتیازید  دارند،   NMSC بیمارانی که سابقه  دارند.در 

مجددا بررسی شود.

رتبه بندی قدرتتوصیه ها

قویدر موارد هایپرکلسیوری، تیازید* تجویز کنید.

در مواردی که pH باالست، به بیمار توصیه کنید تا ادرارش را 
اسیدی کند.

ضعیف

*: باید به بیمارانی که هیدروکلرتیازید مصرف می کنند توصیه کرد تا به طور منظم پوست شان 
 )NMSC( را بررسی کنند چون این افراد خطر بیشتری برای ابتال به سرطان پوست غیر مالنوم
به دقت  باید  اندیکاسیون مصرف هیدروکلرتیازید  دارند،   NMSC بیمارانی که سابقه  دارند.در 

مجددا بررسی شود.

هایپرپاراتیروئیدیسم

افزایش ســطح کلسیم یونیزه شده در ســرم )یا کلسیم کلی و آلبومین( نیازمند 
 )HPT( ارزیابی دقیق هورمون پاراتیروئید است تا یا تشخیص هایپرپاراتیروئیدیسم

تایید شده یا رد شود. HPT اولیه را فقط با جراحی می توان درمان کرد.
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شکل 5: الگوریتم درمانی و تشخیصی برای سنگ های اسید اوریکی یا حاوی اورات
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شکل 7: الگوریتم درمان سنگ های اسید اوریکی و آمونیوم اوراتی

pH :1 باالتر ممکن است منجر به تشکیل سنگ کلسیم فسفات شود.
2: در بیمارانی که دفع اسید اوریک باالست، آلوپورینول ممکن است کمک کننده باشد.
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شکل 8: درمان متابولیک سنگ های سیستینی

سنگ های عفونی/استرووایت

درجه بندی شدتتوصیه ها برای اقدامات درمانی سنگ های عفونی

قویتا جایی که ممکن است سنگ را با جراحی کامال پاکسازی کنید.

قویدر موارد وجود یا باقی ماندن باکتریوری، آنتی بیوتیک تجویز کنید.

به منظور اطمینان از اسیدی شدن ادرار، آمونیوم کلرید 1 گرم را 2 
تا 3 بار در روز تجویز کنید.

ضعیف
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به منظور اطمینان از اسیدی شدن ادرار، به عنوان روشی جایگزین، 
متیونین 200 تا 250 گرم 1 تا 3 بار در روز تجویز کنید.

ضعیف

سنگ های 8م2 دی هیدرو یادنین و سنگ های زانتین

هر دو نوع ســنگ نادر هستند. از نظر قواعد، تشخیص و پیشگیری خاص مشابه 
همین موارد در سنگ اسید اوریکی است.

سنگ های دارویی

این سنگ ها به دلیل دارودرمانی ایجاد شده اند. 2 نوع وجود دارد:
سنگ های تشکیل شده توسط ترکیبات کریستاله شده دارو  
سنگ های تشــکیل شــده به دلیل تغییرات نامطلوب در ترکیبات ادرار هنگام   

دارودرمانی
درمان شامل اقدامات پیشگیرانه کلی و پرهیز از تجویز و مصرف داروهاست.

دلیل بررسی آنبررسی ها

سابقه پزشکی
تاریخچه سنگ )اپیزودهای قبلی سنگ، سابقه خانوادگی(  
عادات رژیمی  
جدول دارویی  

تصویربرداری 
تشخیصی

سونوگرافی در مورد شک به وجود سنگ  
توموگرافی کامپیوتری هلیکال بدون تزریق  
تعیین واحدهای هانسفیلد اطالعاتی درباره ترکیبات احتمالی سنگ   

به ما می دهد.

آنالیز خون
کراتین  
کلسیم )کلسیم یونیزه شده یا کلسیم کل + آلبومین(  
اسید اوریک  
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انجام آنالیز 
ادرار

تست دیپ استیک: لکوسیت ها، اریتروسیت ها، نیتریت ها، پروتئین،   
pH ادرار، وزن مخصوص

کشت های ادرار  
میکروسکوپی رسوب ادرار )ادرار صبحگاهی(  
تست سیانید نیتروپروساید )محرومیت سیستین(. معاینات و   

بررسی های بعدی به نتایج بررسی هایی که در باال به آنها اشاره 
شده بستگی دارد.

معاینات و بررســی های بعدی به نتایج بررسی هایی که در باال به آنها اشاره شده 
بستگی دارد.

پیگیری سنگ ها ی ادراری

بیمارانی که از ســنگ کلیه مجاری ادراری رنج می برند اســتعداد ابتال به عالئم، 
عوارض و عود سنگ را دارند.اطالعات کمی در مورد چگونگی اینکه بیماران باید پس 
از درمان چگونه تحت نظر باشند وجود دارد، و هیچگونه توافق کلی در مورد دفعات 

و مدت پیگیری وجود ندارد..
اجماع پانل پس از بحث های گسترده داده ها در ارتباط با دفعات پیگیری حاصل 
شــد. به طور کلی در جمعیت عمومی بدون سنگ، اکثریت قریب به اتفاق بیماران 
برخالف بیماران مبتال به ناهنجاری ها متابولیک در طول ســال بدون ســنگ باقی 
می مانند. بنابراین، پیگیری گسترده تری برای بیماران مبتال به اختالالت متابولیک 

پیشنهاد شده است.
بیمــاران با قطعات کوچک ≥ 4 میلی متر و بدون عالمت باید بر اســاس ترجیح 
بیماران، پیگیری شــود یا برای مداخله برنامه ریزی شــود، در حالی که کسانی که 

سنگ های بزرگتر دارند باید بطور اولیه جهت مداخله مجدد ارجاع داده شوند.
تصویربرداری پیشــنهادی شــامل KUB اشعه ایکس ســاده و/یا US، بر اساس 
ویژگی های سنگ و ترجیح پزشک می باشــد. به منظور اجتناب از قرار گرفتن در 
معرض تابش گسترده اشعه باید اسکن توموگرافی کامپیوتری در موارد عالمت دار یا 

تصویربرداری قبل از عمل انجام شود. 
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سنگ مثانه▐

شیوع و طبقه بندی

شیوع سنگ مثانه در مردان بیشتر است )نسبت مرد به زن بین 10:1 و 4:1(. توزیع 
سنی دووجهی است: بروز در سه سالگی در کودکان در کشورهای در حال توسعه به 

اوج خود می رسد و 60 سال در بزرگسالی. 
ســنگ مثانه اولیه یا بومی در غیاب سایر آسیب شناســی دستگاه ادراری ایجاد 
می شــود که معموالً در کودکان مناطق با رژیم غذایی با کمبود پروتئین حیوانی، 

هیدراتاسیون ضعیف، و اسهال مکرر دیده می شود .
سنگ مثانه ثانویه در حضور ســایر ناهنجاری های دستگاه ادراری که شامل انسداد 
خروجی مثانه )BOO(، اختالل عملکرد مثانه نوروژنیک، باکتریوری مزمن، اجسام خارجی 

از جمله کاتتر، دیورتیکول مثانه، و آگمنتاسیون مثانه یا دایورژن ادرار ایجاد می شود.
.ســنگ های مثانه مهاجر سنگ هایی هســتند که از دستگاه ادراری فوقانی عبور 
کرده اند که در آن تشکیل شده و سپس ممکن است به عنوان هسته ای برای رشد 

سنگ مثانه عمل کنند.

تصویربرداری تشخیصی

شواهد کمی برای بررسی سنگ مثانه به ویژه در کودکان وجود دارد.، سونوگرافی 
)مثانه پر شــده( دارای حساســیت و ویژگی بین 83-20% و 100-98% به ترتیب 
برای تشــخیص ســنگ مثانه گزارش شده است..اشعه ایکس ســاده KUB دارای 
حساســیت 78-21 درصد در بزرگساالن است و این میزان برای سنگ های ≥ 2.0 
ســانتی متر افزایش می یابد. در بزرگساالن، عالوه بر سونوکرافی، سی تی اسکن و/یا 

سیستوسکوپی معیار تشخیصی استاندارد به حساب می آیند.
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مدیریت بیماری

سنگ های مثانه مهاجر بدون عالمت در بزرگساالن ممکن است بدون درمان باقی 
بماند. سنگ های مثانه اولیه و ثانویه معموالً عالمت دار هستند و بعید است که خود 
به خود دفع شوند و درمان فعال معموال مورد پیدا می کند.. سنگ های اسید اوریک 
را می توان با قلیایی کردن ادراری از راه خوراکی هنگامی که PH> 6.5 به طور مداوم 
به دست آید حل کرد. کمولیز از طریق شستشوی مثانه برای سنگ های استروویت 
یا اسید اوریککاربرد دارد ا برای جزئیات بیشتر به فصل 3.4.4 در دستورالعمل کامل 

EAU در مورد سنگ ادراری مراجعه کنید. 

سنگ های مثانه را می توان با روش باز، الپاراسکوپی یا الپاراسکوپی با کمک رباتیک 
یا آندوسکوپی )از طریق مجرا یا از راه پوست( جراحی، یا SWL خارج بدنی برداشت.

درجه بندی شدتپیشنهادات

از سونوگرافی )US( به عنوان اولین خط تصویربرداری با عالئمی که 
نشان دهنده سنگ مثانه است استفاده کنید

قوی

از سیستوسکوپی یا توموگرافی کامپیوتری )CT(، اشعه ایکس مثانه 
کلیه حالب KUB(( برای بررسی بزرگساالن با عالئم مداوم حاکی از 

سنگ مثانه استفاده کنید
اگر سونوگرافی منفی است.

قوی

ضعیفاز KUB برای تایید تشخیص یا پیگیری در بزرگساالن استفاده کنید

همه بیماران مبتال به سنگ مثانه بایدجهت تعیین علت تشکیل 
سنگ مثانه بررسی شوند که می تواند شامل:

uroflowmetry و باقیمانده.ادراری  

دیپ استیک ادرار، pH، ± کشت.  
ارزیابی متابولیک و تجزیه سنگ  

 )برای جزئیات بیشتر به بخش های 3.3.2.3 و 4.1 از 
دستورالعمل های سنگ کلیه مراجعه کنید

در بیماران منتخب، موارد زیر را در نظر بگیرید:
تصویربرداری از دستگاه فوقانی )در بیماران مبتال به  

سابقه سنگ کلیه یا درد کمر(؛
سیستو اورتروسکوپی یا اورتروگرام.  

قوی
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کمولیتولیز خوراکی را برای سنگهای شناخته شده اسید اوریکی یا 
رادیولوسنت مثانه در بزرگساالن، پیشنهاد کنید

ضعیف

به بزرگساالن مبتال به سنگ مثانه سیستولیتوپالستی از طریق 
مجرای ادراری را در جایی که ممکن است پیشنهاد دهید

قوی

سیستولیتوتریپسی از طریق مجرا را در بزرگساالن با یک ابزار 
جریان مداوم 

 )به عنوان مثال نفروسکوپ یا رزکتوسکوپ( در جایی که ممکن 
است انجام دهید

ضعیف

هنگامی که سیستولیتوتریپسی از طریق مجرای ادرار ممکن یا قابل 
توصیه

نیست سیستولیتوتریپسی از راه پوست را به بزرگساالن پیشنهاد دهید

قوی

سیستولیتوتومی باز را به عنوان یک گزینه برای سنگ های بسیار 
بزرگ مثانه در بزرگساالن و اطفال پیشنهاد کنید

ضعیف

به کودکان مبتال به سنگ مثانه سیستولیتوتریپسی از طریق مجرای 
ادراری در جایی که ممکن است پیشنهاد دهید

ضعیف

سیستولیتوتریپسی از راه پوست را به کودکان که در آن ها امکان 
سیستولیتوتریپسی از طریق مجرای ادرار وجود ندارد یا ممکن است 

با خطر باالیی تنگی مجرای ادرارهمراه باشد پیشنهاد دهید )به 
عنوان مثال، کودکان خردسال، بازسازی پیشابراه قبلی، و آسیب 

نخاعی(.

ضعیف

عمل باز، الپاراسکوپی و سنگ شکنی خارج از بدن را به عنوان 
درمان جایگزین در مواردی که درمان انوسکوپیک در بزرگساالن یا 

اطفال توصیه نمی شود پیشنهاد دهید

ضعیف

روش "بدون لوله" )بدون قرار دادن کاتتر یا تخلیه( را برای کودکان 
با سنگ مثانه اولیه و بدون قبلی عفونت، جراحی یا اختالل عملکرد 

مثانه در جایی که سیستولیتوتومی باز اندیکاسیون دارد ترجیح دهید 

ضعیف

 )BOO( انجام مراحل درمانی برای سنگ و انسداد خروجی زمینه ای
به طور همزمان در بزرگساالن مبتال به سنگ های ثانویه به BOO در 

سنگ مثانه

قوی
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پیگیری تصویربرداری را برای هر بیمار بدلیل فقدان شواهد کافی به 
صورت جداگانه انجام دهید

عوامل مؤثر بر پیگیری عبارتند از:
آیا زیربنایی عملکردی مستعد تشکیل سنگ می تواند  

تحت درمان قرار گیرد )به عنوان مثال، TURP(؛
خطر متابولیک  

ضعیف

برای بزرگساالن و کودکان با آگمنتاسیون مثانه، مخزن ادراری 
پوستی با کنترل یا اختالل عملکرد مثانه نوروپاتیک و بدون سابقه 
دیس رفلکسی اتونومیک شستشوی منظم با محلول سالین را برای 

کاهش خطر عود سنگ توصیه کنید 

ضعیف
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معرفی▐

با توجه به طیف گســترده گایدالین  های اورولوژی کودکان، در این نسخه جیبی، 
تنها معرفی کوتاهی از این فصل به همراه توصیه ها ارائه می شود. عالوه بر این، برخی 
از الگوریتم ها و نمودارها ضمیمه شده است. برای جزئیات بیشتر لطفا به نسخه کامل 

مراجعه کنید. 

فیموز▐

فیموز یا اولیه )فیزیولوژیک(، بدون نشــانه ای از اســکار، یا ثانویه )پاتولوژیک(، به 
دنبال اسکار ناشی از شرایطی مانندbalanitis xeroticaobliterans است. ختنه در دوران 
کودکی نباید بدون دلیل پزشکی توصیه شود. یکی از اندیکاسیون های مطلق برای 
ختنه، فیموز ثانویه است. کنترااندیکاسیون های ختنه شامل ناهنجاری های مادرزادی 
 )buried penis( یا آلت تناسلی دفن شده )hypospadias( آلت، به ویژه هیپوسپادیاس
است، زیرا ممکن است پوست ختنه گاه )foreskin( برای عمل ترمیمی مورد نیاز باشد.

 sulcus جمع شــده و ایجاد یک حلقه ی فشــارنده در سطح foreskin پارافیموز با
مشخص می شود.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

برای درمان فیموز عالمت دار اولیه، استفاده از پماد یا کرم 
کورتیکوئیدی را پیشنهاد دهید.

قوی

قویختنه نیز مشکل را حل می کند.

فیموز اولیه را در بیماران مبتال به عفونت مکرر دستگاه ادراری و/یا 
با ناهنجاری های دستگاه ادراری درمان کنید.

قوی

در صورت وجود lichen sclerosus یا scarred phimosis، ختنه انجام 
دهید.

قوی

سعی کنید پارافیموز را ابتدا با جا انداختن دستی درمان کنید و در 
صورت عدم موفقیت اقدام به جراحی کنید.

قوی

از عقب کشیدن چسبندگی های پره پوسی بدون عالمت خودداری 
کنید.

ضعیف

بیضه نزول نکرده

کریپتورکیدیسم یا بیضه نزول نکرده یکی از شایع ترین ناهنجاری های مادرزادی 
نوزادان پسر با شیوع 4.6-1.0 درصد در بین نوزادان ترم است. پسرانی که یک بیضه 
نزول نکرده دارند دارای نرخ باروری پایین تری هســتند؛ در حالی که، پسران دارای 
بیضه نزول نکرده دوطرفه، هم از نرخ باروری و هم نرخ پدری پایین تر رنج می برند. 
به عالوه، پسرانی که برای بیضه نزول نکرده تحت درمان قرار می گیرند خطر باالتری 
برای ابتال به بدخیمی بیضه دارند. بنابراین غربالگری و معاینه روتین توسط خود فرد، 

هم در دوران بلوغ و هم بعد از آن توصیه می شود.
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نا به جادرون شکمیغایب

غیر قابل لمس

بیضه نزول نکرده

نا به جا

اینگوینال اینگوینال

قابل لمس

جمع شونده

آژنز

بیضه ناپدید شده

شکل 1: طبقه بندی بیضه نزول نکرده

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای بیضه های جمع شونده درمان پزشکی یا جراحی ارائه ندهید، 
به جای آن تا زمان بلوغ به طور دقیق پیگیری ساالنه انجام دهید.

قوی

ارکیدولیز جراحی و ارکیدوپکسی را قبل از دوازده ماهگی و حداکثر 
تا هجده ماهگی انجام دهید.

قوی

نوزادان پسر دارای بیضه غیرقابل لمس دو طرفه را از نظر اختالالت 
احتمالی رشد جنسی ارزیابی کنید.

قوی

یک الپاراسکوپی تشخیصی برای تعیین محل بیضه داخل شکمی 
انجام دهید.

قوی

هورمون درمانی در بیضه های نزول نکرده یک طرفه، هیچ فایده ای 
برای پدر شدن در آینده ندارد.

قوی

در صورت وجود بیضه نزول نکرده دو طرفه، درمان غدد درون ریز را 
پیشنهاد دهید.

ضعیف
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بیمار/ مراقبان سالمت را از افزایش خطر بدخیمی به دنبال وجود 
یک بیضه نزول نکرده در پسران پس از بلوغ یا باالتر مطلع سازید و 

در صورت وجود بیضه نرمال طرف مقابل در وضعیت کیسه بیضه، در 
مورد گزینه ی برداشتن بیضه مشکل دار صحبت کنید.

ضعیف

شکل 2: درمان بیضه نزول نکرده یک طرفه غیر قابل لمس

تومورهای بیضه در پسران پیش از سن بلوغ

تومورهــای بیضه تقریباً 2-1% از تومورهای solid کودکان را تشــکیل می دهند. 
در پســران قبل از بلوغ بیشــتر تومورهای داخل بیضه خوش خیم بوده و تراتوم ها 
و تومور های کیســه زرده بیشتر از تومورهای ســلول زاینده هستند، در حالی که 
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تومورهای بعد از بلوغ به احتمال زیاد بدخیم هستند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای تایید تشخیص باید سونوگرافی با وضوح باال )7.5-12.5 
مگاهرتز(، ترجیحاً با سونوگرافی داپلر انجام شود.

قوی

آلفا فتوپروتئین باید در پسران پیش از بلوغ مبتال به تومور بیضه، 
قبل از عمل جراحی تعیین شود.

قوی

اکسپلور جراحی باید با هدف frozen section احتمالی انجام شود، اما 
نه به عنوان یک عمل اورژانسی.

قوی

قویجراحی حفظ ارگان باید در تمام تومورهای خوش خیم انجام شود.

Staging تومور )تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )MRI( شکم/ 

توموگرافی کامپیوتری )CT( قفسه سینه( فقط باید در بیماران مبتال 
به تومور بدخیم انجام شود تا احتمال وجود متاستازها رد شود.

قوی

تصویربرداری رزونانس مغناطیسی )MRI( فقط باید در بیماران مبتال 
به تومورهای با پتانسیل بدخیمی لیدیگ یا سرتولی انجام شود تا 

احتمال بزرگی غدد لنفاوی رد شود.

ضعیف

بیماران مبتال به تومور غیر محدود به عضو، باید پس از عمل به 
انکولوژیست کودکان ارجاع داده شوند.

ضعیف

هیدروسل

اندازه یک هیدروســل ارتباطی )communicating( معموالً نسبت به فعالیت تغییر 
می کند. هیدروسل با شرح حال پزشکی و بررسی های فیزیکی تشخیص داده می شود. 
تورم به صورت نیمه شــفاف است و ترانس ایلومیناسیون کیسه بیضه تشخیص را 
تایید می کند. هیدروسل های غیر ارتباطی )non-communicating(، معموالً ثانویه به 
ترومای جزئی، پیچ خوردگی بیضه، اپیدیدیمیت یا عمل واریکوسل ایجاد می شوند یا 

ممکن است پس از ترمیم اولیه هیدروسل ارتباطی ظاهر شوند.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

در اکثر نوزادان، قبل از اقدام به درمان جراحی، هیدروسل را برای 
دوازده ماه تحت نظر بگیرید.

قوی

در صورت شک به فتق اینگوینال همزمان یا پاتولوژی زمینه ای 
بیضه، جراحی را زودتر انجام دهید.

قوی

در صورت شک درباره خصوصیات توده داخلی کیسه بیضه، 
سونوگرافی کیسه بیضه انجام دهید.

قوی

به دلیل خطر ابتال به پریتونیت شیمیایی، از مواد اسکلروزان استفاده 
نکنید.

قوی

اسکروتوم حاد

اسکروتوم حاد یک اورژانس اورولوژی کودکان است که بیشتر در اثر پیچ خوردگی 
بیضه یا آپاندیس بیضه یا اپیدیدیمیت/ اپیدیدیموارکیت ایجاد می شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

پیچ خوردگی بیضه یک اورژانس اورولوژی کودکان است و نیاز به 
درمان فوری دارد.

قوی

در نوزادان با پیچ خوردگی بیضه، ارکیدوپکسی بیضه طرف مقابل 
انجام شود. در پیچ خوردگی قبل از تولد، زمان جراحی معموالً 

توسط یافته های بالینی تعیین می شود.

ضعیف

اساس تصمیم  گیری بالینی را بر معاینه فیزیکی قرار دهید. استفاده 
از سونوگرافی داپلر برای ارزیابی اسکروتوم حاد مفید است، اما نباید 

مداخله را به تاخیر بیندازد.

قوی

پیچ خوردگی آپاندیس بیضه را به صورت محافظه کارانه مدیریت 
کنید. در موارد مبهم و در بیماران مبتال به درد مداوم، اکسپلور 

جراحی انجام دهید.

قوی

در تمام موارد پیچ خوردگی بیضه ظرف 24 ساعت پس از شروع 
عالئم، اکسپلور جراحی فوری انجام دهید. در پیچ خوردگی قبل از 
تولد، زمان جراحی معموالً توسط یافته های بالینی تعیین می شود.

قوی
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هیپوسپادیاس

هیپوســپادیاس معموالً بر اساس محل آناتومیک منفذ مجرای ادراری که به سمت 
پروگزیمال جابجا شده، طبقه بندی می شوند. بیماران مبتال به هیپوسپادیاس باید در بدو 
تولد تشخیص داده شوند. ارزیابی های تشخیصی همچنین شامل ارزیابی ناهنجاری های 
مرتبط است که کریپتورکیدیسم، زائده واژینالیس باز و فتق اینگوینال را شامل می شود. 
هیپوسپادیاس شدید با بیضه غیر قابل لمس یک طرفه یا دو طرفه یا با دستگاه تناسلی 
مبهم، نیاز دارد بالفاصله پس از تولد به طورکامل از نظر ژنتیکی و غدد درون ریز بررسی 

شود تا احتمال اختالالت رشد جنسی، به ویژه هیپرپالزی مادرزادی آدرنال رد شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در بدو تولد، هیپوسپادیاس تنها را از اختالالت رشد جنسی که 
بیشتر با کریپتورکیدیسم یا میکروپنیس مرتبط هستند، متمایز 

کنید.

قوی

به مراقبان سالمت درباره اندیکاسیون های عملکردی جراحی، 
روش های جراحی که از لحاظ زیبایی شناختی امکان پذیر هستند 

)اندیکاسیون های روان شناسی، زیبایی( و عوارض احتمالی مشاوره 
دهید.

قوی

در کودکانی که هیپوسپادیاس پروگزیمال تشخیص داده شده است 
و دارای آلت تناسلی کوچک، کاهش محیط گلنس یا کاهش قطر 
مجرای ادرار هستند، درمان با تحریک هورمونی آندروژن قبل از 

عمل یک گزینه به شمار می رود، اما مجموعه شواهد برای مشخص 
کردن مضرات و فواید آن ناکافی است.

ضعیف

برای هیپوسپادیاس دیستال، یورتروپالستی Duplay-Thiersch و 
یورتروپالستی tubularised incised plate )TIP( اصلی و اصالح شده 

 onlay را توصیه کنید. در هیپوسپادیاس شدیدتر، از یورتروپالستی
یا روش های دو مرحله ای استفاده کنید. یک الگوریتم درمانی ارائه 

شده است )شکل 3(.
انحنای قابل توجه )بیش از 30 درجه( آلت تناسلی را اصالح کنید.

ضعیف
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برای تشخیص تنگی مجرای ادراری، اختالالت دفع ادرار، انحنای 
راجعه آلت تناسلی، اختالل انزال و ارزیابی رضایت بیمار، از پیگیری 

طوالنی مدت بیماران اطمینان حاصل کنید.

قوی

از سیستم های امتیازدهی عینی معتبر برای کمک به ارزیابی نتیجه 
عملکردی و زیبایی استفاده کنید.

قوی

تشخیص در ابتدای تولد
اختالالت رشد جنسی 

)DSD( را رد کنید.

اورولوژیست کودکان بدون بازسازی

نیاز به بازسازی دارد

دیستال پروگزیمال

Chordee بدون

 صفحه مجرای ادراری 
حفظ می شود.

صفحه مجرای ادراری 
برش داده می شود.

شکل 3: الگوریتم مدیریت هیپوسپادیاس

DSD = disorders of sex development; TIP = tubularised incised plate 
urethroplasty; MAGPI = meatal advancement and glanuloplasty incorporated.
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انحنای مادرزادی آلت تناسلی

انحنای مادرزادی آلت تناسلی نشان دهنده خم شدن آلت تناسلی با شکل طبیعی به دلیل 
عدم تناسب بدنه آن )corpus( است. بیشتر موارد انحرافات به صورت قدامی است. انحنای 
بیش از 30 درجه از نظر بالینی قابل توجه است. انحنای بیش از 60 درجه ممکن است در 
رابطه جنسی رضایت بخش در بزرگسالی اختالل ایجاد کند. درمان به صورت جراحی است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

اطمینان حاصل کنید که یک شرح حال و یک معاینه بالینی کامل 
و دقیق برای رد ناهنجاری های مرتبط، در پسرانی که با انحنای 

مادرزادی مراجعه می کنند انجام شده است.

قوی

به عنوان پیش نیاز در ارزیابی قبل از عمل، مستندات تصویری از 
آلت در حال نعوظ در زوایای مختلف را ارائه دهید.

قوی

جراحی را تنها پس از برآورد کردن پیامدهای زیبایی شناختی و 
همچنین عملکردی انحنا انجام دهید.

ضعیف

قویدر ابتدا و در پایان جراحی، آزمایش های نعوظ مصنوعی را انجام دهید.

واریکوسل در کودکان و نوجوانان

واریکوسل در پسران زیر ده سال غیرمعمول است، اما در ابتدای بلوغ شیوع بیشتری 
پیدا می کند. مشــکالت باروری در حدود 20 درصد از نوجوانان مبتال به واریکوسل 
ایجاد می شود. پس از واریکوسلکتومی، رشد جبرانی بیضه و بهبود پارامترهای اسپرم 
در نوجوانان گزارش شــده است. واریکوسل عمدتاً بدون عالمت است و به ندرت در 
این سن درد ایجاد می کند. تشخیص و طبقه بندی به یافته های بالینی و تحقیقات 

ایاالت متحده آمریکا بستگی دارد.
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گرید 1: مثبت با مانور والسالوا
گرید 2: قابل لمس

گرید 3: قابل مشاهده

واریکوسل در کودکان و نوجوانان

معاینه فیزیکی در وضعیت ایستاده
بررسی سونوگرافیک

رفالکس وریدی 
در سونوی داپلر 
تشخیص داده 

می شود.

سایز بیضه ها

شکل 4: الگوریتم تشخیص واریکوسل در کودکان و نوجوانان

درمان محفظه کارانه

اندیکاسیون ها
بیضه های متقارن  
طبیعــی    اســپرموگرام 

)در نوجوانان بزرگتر(

واریکوسل در کودکان و نوجوانان

نوع
اندازه گیری اندازه بیضه   

)در دوران نوجوانی(
آنالیز مکرر اسپرم )بعد   

از نوجوانی(

نوع
حفــظ  بــا  میکروســرجری 
لنفاتیک )میکروسکوپی یا 

الپاروسکوپی(

جراحی

اندیکاسیون ها
بیضه کوچک )قطع   

رشد(
پاتولوژی بیضه اضافی  
واریکوسل قابل لمس   

دو طرفه
اسپرموگرام پاتولوژیک  
واریکوسل عالمت دار  

شکل 5: الگوریتم مدیریت واریکوسل در کودکان و نوجوانان
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درجه بندی شدتتوصیه ها

واریکوسل را در حالت ایستاده بررسی کنید و به سه گرید 
طبقه بندی کنید.

قوی

برای تشخیص رفالکس وریدی بدون مانور والسالوا در وضعیت 
خوابیده به پشت و عمودی، و هم چنین برای افتراق آن از 

هیپوپالزی بیضه، از سونوگرافی اسکروتوم استفاده کنید.

قوی

در همه پسران قبل از سن بلوغ مبتال به واریکوسل و در همه 
واریکوسل های ایزوله سمت راست، سونوگرافی استاندارد کلیه انجام 

می شود تا احتمال وجود توده خلفی صفاقی رد شود.

قوی

مراقبان سالمت و بیماران را آگاه ساخته و جراحی را در موارد زیر 
پیشنهاد دهید:

واریکوسل همراه با یک بیضه کوچک پایدار )تفاوت اندازه > 2 
میلی لیتر یا 20 درصد(

واریکوسل همراه با مشکالت اضافی بیضه که بر باروری تأثیر 
می گذارد )کریپتورکیدیسم، سابقه پیچ خوردگی، تروما(

واریکوسل مرتبط با کیفیت پاتولوژیک اسپرم )در نوجوانان سنین باالتر(
واریکوسل عالمت دار

ضعیف

از نوعی بزرگنمایی چشمی )بزرگنمایی میکروسکوپی یا 
الپاروسکوپی( برای لیگاسیون جراحی استفاده کنید.

قوی

برای جلوگیری از تشکیل هیدروسل و هیپرتروفی بیضه، از 
واریکوسلکتومی با حفظ لنفاتیک استفاده کنید.

قوی



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 388

عفونت های دستگاه ادراری )UTI( در کودکان

نمونه خون )شمارش سلول های خونی+ CRP +/- پروکلسیتونین(

معاینه فیزیکی

کودک تب دار با عالئم بالینی

نمونه گیری و آزمایش صحیح ادرار
Dipstick +/- میکروسکوپی +/- آنالیز تصویری جریان ادرار

نیترات - و لکوسیت -/
میکروسکوپی -/

تصویربرداری جریان ادرار -

نیترات + و/ یا لکوسیت +/
میکروسکوپی +/

تصویربرداری جریان ادرار +

سایر علل را رد کنید.

درمان آنتی بیوتیکی را پس از نظارت 
آنتی بیوتیکی آغاز کنید.

کشت ادرار

شکل 7

شکل 6: الگوریتم مدیریت اولین UTI تب دار



فصل 16   راهنمای EAU در مورد ارولوژی اطفال       389

سونوگرافی کلیه و مثانه

اولین UTI تب دار

پاسخ بالینی 
خوب

یافته های غیر طبیعی )مانند اتســاع مجرای 
فوقانی /تشکیل آبسه /سنگ انسدادی(

عفونت غیر 
E. Coli

یافته های نرمال

UTI کمپلیکه

نظارت دقیق + آنتی بیوتیک وریدی
عفونت
E. Coli

وضعیت بالینی 
بحرانی / بدون 

پاسخ
نوزادان

کودکان 
باالی 12 

ماه

ارزیابی بیشتر 
مجرای فوقانی

انحراف مسیر ادرار 
 /JJ /نفروستومی(

کاتتر(

رد کردن رفالکس 
مثانه به 

حالب )VUR( با 
تصویربرداری

تصویربرداری 
پس از UTI تب 

دار راجعه

در کودکانی که توانایی استفاده از توالت را 
دارند، اختالل عملکرد مثانه و روده را رد کنید.

شکل 7: استراتژی تشخیصی برای اولین UTI تب دار

درجه بندی شدتتوصیه ها

شرح حال بگیرید، عالئم و نشانه های بالینی را ارزیابی کنید و برای تشخیص 
کودکان مشکوک به عفونت دستگاه ادراری )UTI( معاینه فیزیکی انجام دهید.

قوی

در هر کودکی که استفاده از توالت را آموزش دیده و تب و /یا عفونت 
ادراری مکرر دارد، اختالل عملکرد مثانه و روده را رد کنید.

قوی

می توان از ادرار تمیز برای غربالگری عفونت ادراری استفاده کرد. 
جمع آوری ادرار از طریق کاتتریزاسیون مثانه و آسپیراسیون 

سوپراپوبیک، می تواند برای کشت ادرار استفاده شود.

قوی
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از کیسه های پالستیکی برای نمونه برداری ادرار در کودکانی که نحوه 
استفاده از توالت را نمی دانند استفاده نکنید، زیرا ریسک نتایج مثبت 

کاذب باالیی دارد.

قوی

نمونه میانه جریان ادرار یک تکنیک قابل قبول برای کودکانی است 
که نحوه استفاده از توالت را آموزش دیده اند.

قوی

انتخاب بین درمان خوراکی و تزریقی باید بر اساس سن بیمار، شک بالینی 
به یوروسپسیس، شدت بیماری، امتناع از مایعات، غذا و/یا داروی خوراکی، 

استفراغ، اسهال، عدم کمپلیانس بیمار و پیلونفریت کمپلیکه باشد.

قوی

UTI های تب دار را با دوره های چهار تا هفت روزه داروهای خوراکی 

یا تزریقی درمان کنید.
قوی

قویUTI کمپلیکه تب دار را با آنتی بیوتیک های وسیع الطیف درمان کنید.

در صورت حساسیت باال به عفونت ادراری، خطر آسیب اکتسابی 
کلیوی و عالئم دستگاه ادراری تحتانی، پروفیالکسی ضد باکتریایی 

طوالنی مدت را توصیه کنید.

قوی

در موارد منتخب، مکمل های غذایی را به عنوان یک اقدام 
پیشگیرانه ی جایگزین یا اضافی در نظر بگیرید.

قوی

در نوزادان مبتال به عفونت ادراری تب دار، از سونوگرافی کلیه و 
مثانه استفاده کنید تا در عرض 24 ساعت احتمال وجود انسداد در 

دستگاه ادراری فوقانی و تحتانی رد شود.

قوی

در نوزادان، پس از اولین اپیزود عفونت ادراری غیر E.Coli تب دار، 
احتمال وجود رفالکس مثانه به حالب را رد کنید.

در کودکان باالی یک سال، پس از دومین اپیزود عفونت ادراری 
E.Coli تب دار، احتمال وجود رفالکس مثانه به حالب را رد کنید.

قوی

اختالل عملکرد دستگاه ادراری تحتانی در روز

بی اختیاری ادرار در کودکان ممکن اســت بــه دلیل ناهنجاری های مادرزادی یا 
عصبی ایجاد شود؛ با این حال، بسیاری از کودکان مشکالت عملکردی مثانه دارند 
 Lower Urinary Tract( کــه برای آن از اصطالح اختالل دســتگاه ادراری تحتانــی
Dysfunction=LUTD( روزانه اســتفاده می شود. LUTD روزانه شیوع باالیی دارد که 
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بین 1 تا 20 درصد متفاوت است. عالئم را می توان به صورت اختالالت فاز پر شدن 
)storage( و اختالالت فاز تخلیه )voiding( طبقه بندی کرد.

جدول 1: الگوریتم مدیریت

کودکان باالی   سال که با LUTS مراجعه می کنند

بررسی تشخیصی

دفتر روزانه عادات ادراری حداقل برای 3-2 روز کامل

Bristol مقیاس مدفوع

معاینه فیزیکی
برای حذف پاتولوژی های نوروژنیک یا مشکالت آناتومیک )تنگی مه آ، فیوژن البیاها(  

آنالیز ادرار
  )DI دیابت بی مزه ،DM یا هر پاتولوژی دیگر )دیابت شیرین UTO برای حذف وجود

یوروفلومتری و تعیین PVR )USG یا اسکن مثانه(
برای ارزیابی جریان ادرار و اثر تخلیه  

پرسشنامه )اختیاری(
ارزیابی دفع ادرار و اجابت مزاج، شدت/ تکرار خیس شدن، مصرف مایعات، کیفیت زندگی  

سونوگرافی )اختیاری(
برای تعیین ضخامت دیواره مثانه، تغییرات مجرای فوقانی، عالئم یبوست  

مطالعات اورودینامیکی )الزامی نیست مگر اینکه نسبت به درمان مقاوم باشد.(

VCUG )فقط در صورت وجود عفونت ادراری راجعه تب دار الزم است.(

مدیریت و درمان
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جدول 1: الگوریتم مدیریت

در صورت وجود UTI، ابتدا UTI را درمان کنید.  
در صورت ابتال به یبوست، ابتدا روده را با تغییرات رژیم غذایی و ملین درمان کنید.  
یوروتراپی درمان ابتدایی در همه موارد است و مصرف مایعات کنترل شده، تخلیه منظم   

و کارآمد مثانه را حفظ می کند.
درمان دارویی )آنتی کولینرژیک(؛ در صورتی که عالئم OAB، علی رغم انجام یوروتراپی   

غلبه داشته و پایدار باشند.
  UTI پروفیالکسی آنتی بیوتیکی: در صورت تکرار
بیوفیدبک به عنوان بخشی از برنامه یوروتراپی در خط اول درمانی اختیاری است. در غیر   

این صورت، در صورت مقاوم بودن به یوروتراپی توصیه می شود.
تحریک عصبی یا تزریق سم بوتولینوم A در دترسور، در صورتی که نسبت به یوروتراپی و   

درمان دارویی مقاوم باشد کاربرد دارد؛ اما هنوز در مرحله آزمایشی است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای ارزیابی عینی عالئم، عادات نوشیدن و ادرار کردن و پاسخ 
به درمان، از دفتر روزانه عادات ادراری به مدت 2 روز و/ یا 

پرسشنامه های ساختاریافته استفاده کنید.

قوی

از یک رویکرد گام به گام استفاده کنید و برای مدیریت اختالل 
عملکرد دستگاه ادراری تحتانی کودکان در طول روز، از کم 

تهاجمی ترین درمان شروع کنید.

ضعیف

در ابتدا، یوروتراپی که شامل توانبخشی مثانه و مدیریت روده 
است را توصیه کنید.

ضعیف

اگر اختالل هم زمان عملکرد روده و مثانه وجود دارد، قبل از 
درمان بیماری دستگاه ادراری تحتانی، ابتدا اختالل عملکرد روده 

را درمان کنید.

ضعیف

از دارودرمانی )عمدتاً ضداسپاسم و آنتی کولینرژیک( به عنوان 
خط دوم درمانی در مثانه بیش فعال استفاده کنید.

قوی

در صورت وجود عفونت های مکرر از پروفیالکسی آنتی بیوتیکی 
استفاده کنید.

ضعیف
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در صورت شکست درمان ارزیابی مجدد انجام دهید؛ این 
کار ممکن است شامل تصویربرداری رزونانس مغناطیسی 

یورودینامیک )ویدیویی( از قسمت لومبوساکرال نخاع و سایر 
روش های تشخیصی باشد که ما را به سمت درمان های اثبات 
نشده ای هدایت می کند که فقط باید در مراکز بسیار با تجربه 

ارائه شوند.

ضعیف

شب ادراری تک عالمتی - خیس کردن تخت خواب▐

شــب ادراری تک عالمتی، نوعی بی اختیاری در طول شــب بدون عالئم روزانه، 
در کودکان باالی پنج ســال است. به دلیل عدم تعادل بین خروجی ادرار در شب و 
ظرفیت شبانه مثانه، مثانه می تواند به راحتی در شب پر شود و کودک یا برای تخلیه 
مثانه از خواب بیدار می شــود یا در هنگام خــواب ادرار می کند. دفتر روزانه عادات 
ادراری، ثبت عملکرد مثانه در طول روز و خروجی ادرار در طول شب، به راهنمایی 

درمان کمک می کند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

کودکان کمتر از پنج سال را که احتمال درمان خودبه خودی در آنها 
وجود دارد درمان نکنید، اما خانواده را در مورد ماهیت غیرارادی، 

شیوع باالی برطرف شدن خود به خودی این مشکل و این حقیقت 
که تنبیه به بهبود وضعیت کمکی نمی کند، آگاه کنید.

قوی

از دفتر روزانه دفع ادرار یا پرسشنامه ها برای کنار گذاشتن احتمال 
وجود عالئم روزانه استفاده کنید.

قوی

آزمایش ادرار را برای رد وجود عفونت یا علل بالقوه مانند دیابت 
بی مزه انجام دهید.

قوی
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اقدامات حمایتی را همراه با سایر روش های درمانی پیشنهاد دهید؛ 
که دو مورد از مهم ترین روش ها درمان های  دارویی و هشدار هنگام 

خیس کردن هستند.

قوی

قویدسموپرسین را در پلی اوری اثبات شده شبانه تجویز کنید.

در خانواده های دارای انگیزه و کمپلیانس، درمان هشدار هنگام 
خیس کردن را توصیه کنید.

قوی

شکل 8: ارزیابی گام به گام و گزینه های درمانی برای شب ادراری
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مدیریت مثانه نوروژنیک
اختالل عملکرد نوروژنیک دترسور-اسفنکتر ممکن است منجر به اَشکال مختلف 
اختالل در عملکرد دســتگاه ادراری تحتانی، بی اختیاری، عفونت دستگاه ادراری، 
ریفالکس مثانه به حالب، اسکار کلیه و نارسایی کلیوی شود. شایع ترین علت مثانه 
نوروژنیک در کودکان، میلودیســپالزی است. اختالل عملکرد مثانه و روده ارتباط 
ضعیفی با نوع و سطح ضایعه نخاعی دارد. بنابراین، طبقه بندی های یورودینامیک و 
عملکردی مورد نیاز اســت تا وسعت پاتولوژی تعیین شده و در برنامه ریزی درمانی 
ما را هدایت کند. کودکان مبتال به مثانه نوروژنیک هم چنین ممکن است اختالالتی 
در عملکرد جنسی و روده داشته باشند. اهداف اصلی درمان پیشگیری از بدتر شدن 
وضعیت مجاری ادراری، دستیابی به اختیار ادراری در سن مناسب و هم چنین بهبود 

کیفیت زندگی است.
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فلوچارت - سال اول زندگی

شکل 9: مدیریت کودکان مبتال به میلودیسپالزی با مثانه نوروژنیک
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فلوچارت - 18 ماهگی تا 4 سالگی

شکل 9: ادامه
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فلوچارت - 5 سالگی تا بزرگسالی

شکل 9: ادامه

RBUS = Renal bladder ultrasound; UTI = urinary tract infection;
VUD = videourodynamic; VCUG = voiding cystourethrography;
CMG = cystometrogram; DMSA = dimercaptosuccinic acid.
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شکل 10: الگوریتم مدیریت کودکان مبتال به میلودیسپالزی با مثانه نوروژنیک

CAP = continuous antibiotic prophylaxis;
CIC = clean intermittent catheterisation; US = ultrasound;
VCUG = voiding cystourethrography; VUD = videourodynamic;
VUR = vesicoureteric reflux.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

مطالعات یورودینامیکی باید در هر بیمار مبتال به اسپینا بیفیدا و 
هم چنین در هر کودکی که مشکوک به مثانه نوروژنیک است انجام 
شود تا ریسک مشکالت دستگاه ادراری فوقانی تخمین زده شده و 

عملکرد دترسور و اسفنکتر ارزیابی گردد.

قوی

در همه نوزادان، کاتتریزاسیون متناوب )IC( باید بالفاصله پس از 
تولد شروع شود. در افرادی که دارای اسفنکتر کم کار واضح و بدون 
بیش فعالی هستند، شروع IC ممکن است به تاخیر بیفتد. اگر IC به 
تاخیر افتد، نوزادان را از نظر عفونت ادراری، تغییرات دستگاه فوقانی 

)US( و دستگاه تحتانی )UD( به دقت تحت نظر بگیرید.

قوی

در نوزادان تازه متولد شده ی مشکوک به دترسور بیش فعال، 
داروهای آنتی کولینرژیک را به صورت زودرس شروع کنید.

قوی

استفاده از تزریق ساب یوروتلیال یا داخل دترسور سم انابوتولینوم 
A، یک جایگزین و یک گزینه کمتر تهاجمی در کودکانی است که 

برخالف تقویت مثانه نسبت به آنتی کولینرژیک ها مقاوم هستند.

قوی

درمان بی اختیاری مدفوع برای به دست آوردن خودداری و استقالل 
مهم است. درمان باید با ملین های خفیف، شیاف های مقعدی و 
هم چنین تحریک انگشتی شروع شود. اگر کافی نباشد، شستشو 

از طریق مقعد توصیه می شود، که اگر باز هم عملی یا امکان پذیر 
 Malone( نباشد، باید در مورد تنقیه  ی جلورونده کولون مالون

antegrade colonic enema=MACE(/ استومای تنقیه ی جلورونده ی 

خودداری )Antegrade continence enema=ACE( بحث شود.

قوی

بزرگ کردن ایلئال یا کلونیک مثانه برای بیمارانی پیشنهاد می شود 
که دارای فعالیت بیش از حد دترسور مقاوم به درمان هستند یا 

مثانه شان دارای ظرفیت کم و کمپلیانس ضعیف است و ممکن است 
باعث آسیب به دستگاه ادراری فوقانی و بی اختیاری شود. ریسک 
عوارض و پیامدهای جراحی و غیرجراحی بیشتر از ریسک آسیب 

دائمی دستگاه ادراری فوقانی +/- بی اختیاری ناشی از دترسور است.

قوی

در بیماران با مثانه نوروژنیک و اسفنکتر ضعیف جراحی مربوط به 
خروجی مثانه باید پیشنهاد شود. در اکثر بیماران این عمل باید به 

همراه بزرگ کردن مثانه صورت بگیرد.

ضعیف
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در بیمارانی که در انجام IC از طریق مجرای ادرار مشکل دارند، باید 
ایجاد یک کانال قابل کاتتریزاسیون پوستی برای به دست آوردن 

اختیار ادراری، پیشنهاد شود.

ضعیف

یک پیگیری مادام العمر از عملکرد کلیوی و دخیره ای باید در 
دسترس باشد و به هر بیمار ارائه شود. بررسی کردن جنسیت بیمار 

و باروری قبل از بلوغ /در طول بلوغ باید انجام شود.

ضعیف

عفونت های دستگاه ادراری در کودکان مبتال به مثانه های نوروژنیک 
شایع است، با این حال، تنها عفونت های ادراری عالمت دار باید 

درمان شوند.

ضعیف

اتساع دســتگاه ادراری فوقانی )انسداد UPJ و UVJ( اتساع دستگاه ادراری 
فوقانی همچنان یک چالش بالینــی مهم در تصمیم گیری برای اینکه کدام بیمار 
 )UPJ( از درمان ســود خواهد برد، باقی مانده است. انسداد محل اتصال حالب لگنی
شــایع ترین علت پاتولوژیک هیدرونفروز نوزادی است. مگا اورترها )انسداد در محل 
اتصــال حالب و مثانه UVJ( دومین علت احتمالــی هیدرونفروز پاتولوژیک نوزادان 
هســتند. استفاده گسترده از اواتراســوند در دوران بارداری منجر به افزایش میزان 
تشــخیص هیدرونفروز قبل از زایمان شده است. چالش در مدیریت مجاری فوقانی 
متســع این است که تصمیم بگیرید کدام کودک باید تحت نظر باشد، کدام یک از 

نظر پزشکی درمان شود و کدام یک نیاز به مداخله جراحی دارد.

شکل 11: الگوریتم تشخیصی برای اتساع دستگاه ادراری فوقانی
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* برای انجام یک work-up تشخیصی شامل VCUG باید با مراقبین کودک مشورت شود، زیرا 
ممکن است حتی اگر رفالکس تشخیص داده شود، هیچ تاثیر بالینی نداشته باشد. با این حال، 
باید در نظر داشت که رفالکس در 25 درصد موارد تشخیص داده شده، قبل از تولد تشخیص 

داده شده است.

رتبه بندی قدرتتوصیه ها

بررسی های پس از زایمان باید شامل سونوگرافی سریال و متعاقب 
آن رنوگرام دیورتیک و گاهی اوقات VCUG باشد.

قوی

پروفیالکسی مداوم آنتی بیوتیکی را برای زیر گروه کودکان مبتال 
به هیدرونفروز قبل از تولد که در معرض خطر باالی ابتال به 

عفونت ادراری هستند، مانند نوزادان ختنه نشده، کودکانی که 
هیدرویورترونفروز و هیدرونفروز درجه باال تشخیص داده شده اند، 

توصیه کنید.

ضعیف

در مورد مداخله جراحی بر اساس دوره زمانی هیدرونفروز و 
اختالل عملکرد کلیه تصمیم گیری کنید.

ضعیف

 Split renal function( در صورت اختالل تقسیم عملکرد کلیه
SRF((( به دلیل انسداد، کاهش عملکرد کلیوی تقسیم شده در 

مطالعات بعدی، افزایش قطر قدامی-خلفی در سونوگرافی و اتساع 
درجه IV طبق تعریف انجمن اورولوژی جنین، مداخله جراحی را 

پیشنهاد کنید.

ضعیف

زمانی که انسداد محل اتصال حالب به لگنچه از نظر بالینی یا با 
مطالعات تصویربرداری سریالی تایید شده باشد و اختالل یا کاهش 

قابل توجهی در عملکرد را نشان دهد، پیلوپالستی را پیشنهاد 
دهید.

ضعیف

جراحی را به عنوان یک استاندارد برای مگااورترهای اولیه پیشنهاد 
نکنید، زیرا میزان بهبودی خود به خود تا 85 درصد است.

قوی

رفالکس وزیکویورتریک در کودکان

ریفالکس وزیکویورتریک با طیف وسیعی از شدت تظاهر پیدا می کند. اکثر بیماران 
مبتال به ریفالکس )VUR( دچار اســکار کلیوی ایجاد نمی شوند و احتماالً نیازی به 
مداخله نخواهند داشت. هدف اصلی در مدیریت بیماران، حفظ عملکرد کلیه است. 
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Work-up تشــخیصی باید سالمت کلی و رشــد کودک را ارزیابی کند که شامل 

تاریخچه پزشکی دقیق )از جمله سابقه خانوادگی، غربالگری اختالل دستگاه ادراری 
تحتانی ]LUTD[(، معاینه فیزیکی همراه با اندازه گیری فشــار خون، آنالیز ادراری 
)بررســی پروتئینوری(، کشت ادرار و کراتینین ســرم در بیماران با ناهنجاری های 
دوطرفه پارانشیمال کلیه می باشد. سیســتویورترگرافی ادراری )VCUG( همچنان 

استاندارد طالیی تشخیص VUR می باشد.

رتبه بندی قدرتتوصیه ها

والدین کودکان مبتال به ریفالکس وزیکویورتریک )VUR( را 
آگاه کنید که خواهر و برادرهای کودک و نسل آینده ی او شیوع 

باالیی برای VUR دارند.

قوی

قویبرای غربالگری خواهر و برادرها از سونوگرافی کلیه استفاده کنید.

اگر سابقه عفونت ادراری یا شواهدی از اسکار کلیوی در 
سونوگرافی وجود دارد، از VCUG استفاده کنید.

ضعیف

کودکان بزرگتر که برای استفاده از توالت آموزش دیده اند را 
غربالگری نکنید، زیرا غربالگری VUR ارزش افزوده ای ندارد.

ضعیف

درجه بندی شدتتوصیه ها

در ابتدا همه بیمارانی را که در سال اول زندگی تشخیص داده 
شده اند، بدون توجه به درجه ریفالکس یا وجود اسکار کلیوی، با 

پروفیالکسی مداوم آنتی بیوتیکی درمان کنید. 

ضعیف

درمان آنتی بیوتیکی فوری و تزریقی را برای عفونت های با تب 
پیشرونده ارائه دهید.

قوی

اصالح قطعی از طریق جراحی یا آندوسکوپی را به بیماران مبتال به 
عفونت های مکرر پیشنهاد دهید.

ضعیف

درمان جراحی باز را برای بیماران مبتال به رفالکس با درجه باال 
و مداوم و درمان آندوسکوپی برای درجات پایین تر ریفالکس ارائه 

دهید.

قوی
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در ابتدا همه کودکانی را که در سن یک تا پنج سالگی مراجعه 
می کنند، به صورت محافظه کارانه مدیریت کنید.

قوی

برای کودکان باالی یک سال که با رفالکس درجه باال و پارانشیم 
غیرطبیعی کلیه مراجعه می کنند، ترمیم جراحی را پیشنهاد دهید.

ضعیف

کودکانی که با درجه های پایین تر رفالکس و بدون عالئم مراجعه 
می کنند را بدون تجویز آنتی بیوتیک پروفیالکسی، به طور دقیق 

تحت نظر بگیرید.

قوی

اطمینان حاصل کنید که یک بررسی دقیق برای وجود اختالل 
عملکرد دستگاه ادراری تحتانی LUTD(( در همه و به ویژه در 
کودکان پس از آموزش استفاده از توالت انجام شده است. اگر 
LUTD یافت شود، درمان اولیه همیشه باید برای LUTD باشد.

قوی

اگر والدین درمان قطعی را به مدیریت محافظه کارانه ترجیح 
می دهند، اصالح جراحی را پیشنهاد دهید.

قوی

مناسب ترین گزینه مدیریت را بر اساس موارد زیر انتخاب کنید:
وجود اسکار کلیه؛  
دوره بالینی؛  
گرید رفالکس؛  
عملکرد کلیه همان طرف؛  
دوطرفه بودن؛  
عملکرد مثانه؛  
آنومالی های همراه دستگاه ادراری؛  
سن و جنس؛  
کمپلیانس؛  
ترجیحات والدین.  

برای عوامل خطر و پیگیری به دستورالعمل کامل مراجعه کنید.

ضعیف

در بیماران پرخطری که در حال حاضر نارسایی کلیوی دارند، 
رویکرد تهاجمی تر و چند رشته ای مورد نیاز است.

قوی

بیماری سنگ ادراری

بیماری ســنگ کودکان یک مشــکل بالینی مهم در اورولوژی کودکان است. به 
دلیل ماهیت عودکننده آن باید تمام تالش خود را برای کشف ناهنجاری متابولیک 
زمینه ای انجام داد تا بتوان آن را به طور مناســب درمان کرد. تظاهرات آن معموالً 
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وابسته به سن است و عالئمی مانند درد پهلو و هماچوری در کودکان بزرگتر شایع تر 
است. عالئم غیر اختصاصی )مانند تحریک پذیری، استفراغ( در کودکان بسیار کوچک 
شایع است. مصرف مایعات کافی و محدود کردن استفاده از نمک در محدوده مجاز 
روزانه توصیه های کلی است که در کنار درمان پزشکی خاص، در برابر ناهنجاری های 

متابولیک شناسایی شده ارائه می شود.

جدول 2: توصیه هایی برای مدیریت مداخله ای در سنگ های اطفال.

اندازه و محل 
سنگ*

گزینه درمانی 
اولیه

گزینه های درمانی 
ثانویه

توضیحات

سنگ های 
شاخ گوزنی

PCNLOpen/SWL

جلسات و دسترسی های 
متعدد با PCNL ممکن است 

مورد نیاز باشد. ترکیب با 
SWL می تواند مفید باشد.

<10mmلگنSWLRIRS/PCNL/Mi-

croPerc

لگن -10
20mm

SWLPCNL/RIRS/Mi-

croPerc/Open

ممکن است چندین جلسه با 
 PCNL .مورد نیاز باشد SWL

درجه توصیه مشابهی دارد.

<20mmلگنPCNLSWL/Open
ممکن است چندین جلسه با 

SWL مورد نیاز باشد.

کالیس قطب 
تحتانی

PCNLSWL/Open
ممکن است چندین جلسه با 

SWL مورد نیاز باشد.

10 mm >SWLRIRS/PCNL/Mi-

croPerc

اختالف های آناتومیکی برای 
 SWL پاکسازی کامل پس از

مهم هستند.

کالیس قطب 
تحتانی

SWLRIRS/PCNL/Mi-

croPec

اختالف های آناتومیکی برای 
 SWL پاکسازی کامل پس از

مهم هستند.
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جدول 2: توصیه هایی برای مدیریت مداخله ای در سنگ های اطفال.

>10 mmPCNLSWL/MicroPec

اختالف های آناتومیکی برای 
 SWL پاکسازی کامل پس از

مهم هستند.

سنگ های 
حالب فوقانی

SWLPCNL/URS/Open

سنگ های 
حالب فوقانی

URS نیاز به مداخله اضافی با
SWL زیاد است.

سنگ های 
اندوسکوپیکمثانه

Open برای سنگ های بزرگ 

آسان تر است و زمان عمل 
کمتری دارد.

سنگ های 
اندوسکوپیکمثانه

Open برای سنگ های بزرگ 

آسان تر است و زمان عمل 
کمتری دارد.

* سنگ های سیستین و اسید اوریک از مطالعه خارج شدند.
PCNL = percutaneous nephrolithostomy; SWL = shockwave
lithotripsy; RIRS = retrograde intrarenal surgery;
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شکل 12: الگوریتم بررسی های متابولیک در بیماری سنگ ادراری در کودکان

Ca = calcium; HCTZ = hydrochlorothiazide; Mg = magnesium;
Ox = oxalate; PTH = parathyroid hormone;
SWL = extracorporeal shockwave lithotripsy;
RTA = renal tubular acidosis; Uric A = uric acid
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درجه بندی شدتتوصیه ها

از اشعه ایکس و سونوگرافی ساده شکم به عنوان تکنیک های 
تصویربرداری اولیه برای تشخیص و پیگیری سنگ ها استفاده کنید.

قوی

از CT بدون کنتراست با دوز پایین در مواردی که تشخیص مشکوک 
وجود دارد، به ویژه سنگ های حالب یا موارد پیچیده ای که نیاز به 

جراحی دارند، استفاده کنید.

قوی

برای هر کودک مبتال به بیماری سنگ ادراری ارزیابی متابولیک 
انجام دهید. در صورت تشخیص مشکل متابولیک، هر نوع درمان 

مداخله ای سنگ باید همراه با درمان دارویی برای اختالل متابولیک 
زمینه ای پشتیبانی شود.

قوی

جراحی باز را تنها به شرایطی محدود کنید که کودک در سنین 
پایین سنگ های بزرگ به همراه مشکالت مادرزادِی نیازمند اصالح 
جراحی و/یا ناهنجاری های ارتوپدی شدید دارد که موقعیت را برای 

روش های آندوسکوپی محدود می کند.

قوی

آسیب شناسی انسدادی تکثیر کلیه: یورتروسل و حالب نا به جا

یورتروسل و حالب نا به جا دو ناهنجاری اصلی مرتبط با تکثیر کامل کلیه هستند. 
سونوگرافی قبل از تولد هر دو بیماری را در اکثر موارد در صورت همراهی با انسداد 
تشــخیص می دهد و تشــخیص پس از تولد تایید می شــود. بعداً در زندگی، این 
ناهنجاری ها توسط عالئم بالینی آشکار می شوند: UTI، درد، تشکیل سنگ، اختالل در 
دفع ادرار و بی اختیاری ادرار. تنوع گسترده ای از عالئم در بیماران مبتال به یورتروسل 
)از بیمار بدون عالمت گرفته تا یوروسپسیس، احتباس ادرار و اتساع مجاری فوقانی 
پس از تولد( وجود دارد. حالب نا به جا شــیوع کمتری نسبت به یورتروسل دارد، در 

زنان شایع تر است و برخی از آنها بدون عالمت هستند.
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شکل 13: الگوریتم مدیریت یورترسل سیستم دوبلکس پس از 6-3 ماه اول زندگی

DSU = duplex system ureterocele; HUN = hydroureteronephrosis;
UPPN = upper pole partial nephrectomy; VUR = vesicoureteric
reflux to the lower pole.

درجه بندی توصیه ها
شدت

برای تشخیص رفالکس از سونوگرافی، تشخیصیورتروسل
مطالعات رادیونوکلئید )مرکاپتواستیل 

تری گلیسین )MAG3( /دی 
 ،))DMSA( مرکاپتوسوکسینیک اسید
 ،)VCUG( سیستویورتروگرافی ادراری
 magnetic resonance urography، MRI

با وضوح باال و سیستوسکوپی برای 
ارزیابی عملکرد، استفاده کنید. و 
فشردگی قطب تحتانی و انسداد 
مجرای ادراری همان طرف را رد 

کنید.

ضعیف
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درمان را بر اساس عالئم، عملکرد درمان
و رفالکس و همچنین بر اساس 

گزینه های جراحی و تزریقی 
انتخاب کنید: مشاهده، دکمپرشن 
اندوسکوپیک، کاشت مجدد حالب، 

نفرویورترکتومی جزئی، بازسازی کامل 
اولیه. به بیماران مبتال به یورتروسل 
انسدادی، دکمپرشن اندوسکوپیک 

زودهنگام را پیشنهاد دهید.

ضعیف

برای تشخیص قطعی از سونوگرافی، تشخیصحالب نابه جا
اسکن DMSA، VCUG یا MRI استفاده 

کنید. .

ضعیف

در بخش های غیرفعال با عفونت های درمان
مکرر، همی نفرویورترکتومی راه حلی 

قطعی است. روش های بازسازی 
حالب )کاشت مجدد حالب/ یورترو-
یورتروستومی/ یورترو-پیلوستومی 
و یورترکتومی قطب فوقانی( دیگر 
گزینه های درمانی هستند به ویژه 
در مواردی که قطب فوقانی دارای 

عملکردی است که ارزش حفظ کردن 
دارد.

ضعیف

)Disorders of  ex Development=D D( اختالالت رشد جنسی

اصطالح "اختالالت رشد جنسی" برای نشــان دادن شرایط مادرزادی رشد غیر 
معمول جنسی از نظر کروموزومی، گنادال یا آناتومیک پیشنهاد شده است. برخورد 
با نوزادان مبتال به DSD نیازمند یک رویکرد چند رشــته ای اســت که باید شامل 
متخصصان ژنتیک، نوزادان، غدد اطفال و بزرگساالن، متخصصان زنان، روانشناسان، 
متخصصان اخالق و مددکاران اجتماعی باشد، که هر یک از اعضای تیم در زمینه ی 

DSD تخصص داشته باشند.
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جدول 3: یافته های یک نوزاد تازه متولد شده که احتمال DSD را نشان می دهد.

به ظاهر مذکر

هیپوسپادیاس شدید همراه با اسکروتوم بیفید

بیضه نزول نکرده/ بیضه با هیپوسپادیاس

بیضه های غیرقابل لمس دو طرفه در یک نوزاد فول ترم به ظاهر پسر

به ظاهر مونث

هر درجه از هایپرتروفی کلیتوریس، گنادهای غیر قابل لمس

ولو با منفذ منفرد

نامشخص

آلت تناسلی مبهم

جدول work-up :4 تشخیصی نوزادان مبتال به اختالالت رشد جنسی

تاریخچه )فامیلی، مادری، نوزادی(

خویشاوندی والدین

DSD قبلی یا ناهنجاری های تناسلی

مرگ و میر نوزادان قبلی

آمنوره اولیه یا ناباروری در سایر اعضای خانواده

قرار گرفتن مادر در معرض آندروژن ها

عدم رشد، استفراغ، اسهال نوزاد

معاینه فیزیکی

پیگمنتاسیون ناحیه تناسلی و آرئوالر

هیپوسپادیاس یا سینوس ادراری تناسلی
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جدول work-up :4 تشخیصی نوزادان مبتال به اختالالت رشد جنسی

اندازه فالوس

غدد جنسی قابل لمس و/یا متقارن

فشار خون

بررسی ها

ACTH ،کورتیزول ،TST ،FSH ،LH ،آنالیز خون: 17-هیدروکسی پروژسترون، الکترولیت ها

ادرار: استروئیدهای آدرنال

کاریوتایپ

سونوگرافی

ژنیتوگرام

تست تحریک hCG برای تایید وجود بافت بیضه

)androgen binding( مطالعات اتصال به آندروژن

آندوسکوپی

ACTH = adrenocorticotropic hormone; FSH = follicle-stimulating
hormone; hCG = human chorionic gonadotropin;
LH = luteinising hormone; TST = testosterone.

درجه بندی شدتتوصیه ها

نوزادان مبتال به اختالالت رشد جنسی نیازمند تضمین جهت 
دسترسی به یک تیم چندرشته ای هستند.

قوی

کودکان را به مراکز باتجربه ای ارجاع دهید که در آن ها نئوناتالوژی، 
اندوکرینولوژی کودکان، اورولوژی کودکان، روانشناسی کودک و 

انتقال به مراکز مراقبت بزرگساالن تضمین شده است.

قوی
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تشخیص و درمان هیچ نوزادی را که با اندام تناسلی مبهم مراجعه 
می کند به تأخیر نیندازید؛ زیرا salt-loss /هایپوناترمی در یک دختر 

46XX CAH می تواند کشنده باشد.

قوی

انسداد مادرزادی دستگاه ادراری تحتانی اصطالح انسداد مادرزادی دستگاه 
ادراری تحتانــی )Congenital Lower Urinary Tract Obstruction=CLUTO( بــرای 
جنینی به کار می رود که در غربالگری با ســونوگرافی داخل رحمی، اتساع دستگاه 
ادراری فوقانی و تحتانی را نشان می دهد. در حین بارداری تشخیص عموماً فقط بر 
اساس معاینات سونوگرافی اســت. طیف وسیعی از شرایط وجود دارد که می تواند 
باعث دیالتاسیون دستگاه ادراری در داخل رحم شود. تشخیص پس از زایمان شامل 
هرگونه اختالل آناتومیکی و عملکردی، آنومالی و مالفورماســیون اســت که باعث 
گشاد شدن دریچه های خلفی و قدامی مجرا شود، آترزی مجرای ادرار، دیسپالزی و 
تنگی، سندرم شکم پرون و رفالکس dilating می شود. عالوه بر این، مالفورماسیون 
کلوآکال، یورتروسل، هایپوپریستالسیس مگاسیســتیس-میکروکولون-روده ای یا 

سندرم مگاسیستیس-مگاورتر نیز به طیف تعلق دارند.
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شکل 14: الگوریتم ارزیابی، مدیریت و پیگیری نوزادان با PUV احتمالی



فصل 16   راهنمای EAU در مورد ارولوژی اطفال       415

CIC = clean intermittent catheterisation; OAB = overactive
bladder; PUV = posterior urethral valve; RF = renal function;
UT = urinary tract; UUT = upper urinary tract; VCUG = voiding 
cystourethrogram.

درجه بندی شدتتوصیه ها

دریچه های خلفی مجرا )PUV( را به صورت اولیه با سونوگرافی 
تشخیص دهید ولی برای تایید تشخیص VCUG نیاز است.

قوی

عملکرد split کلیوی را با اسکن اسید دیمرکاپتوسوکسینیک یا 
کلیرانس مرکاپتواستیل تری گلیسین )MAG3( ارزیابی کنید. از 

کراتینین سرم به عنوان یک نشانگر پیش آگهی استفاده کنید.

قوی

شانت وزیکو-آمنیوتیک قبل از زایمان برای بهبود نتیجه کلیوی 
توصیه نمی شود.

ضعیف

بعد از درناژ مثانه و پایدار کردن کودک، ابلیشن اندوسکوپیک ولو را 
پیشنهاد دهید.

قوی

اگر کودک برای ابلیشن ولو خیلی کوچک است، دایورژن 
سوپراپوبیک را برای درناژ مثانه پیشنهاد دهید.

قوی

اگر درناژ مثانه برای تخلیه دستگاه ادراری فوقانی کفایت نمی کند، 
high urinary diversion را پیشنهاد دهید.

قوی

در همه بیماران عملکرد مثانه و کلیه را مادام العمر تحت نظر 
بگیرید.

قوی

شرایط نادر▐

بقایای اوراکال

بقایــای اوراکال از اختالل در از بین رفتن آالنتویس منشــاء می گیرد و به ترتیب 
منجر به آنومالی های اوراکال مانند ســینوس اوراکال، کیست اوراکال، دیورتیکول 
وزیکو-اوراکال و urachus patent می شود. اغلب ناهنجاری اوراکال بدون عالمت است، 
اما گاهی اوقات ممکن اســت عفونی شود، ممکن است عالئم ادراری ایجاد کند، یا 
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ممکن است در اواخر زندگی به کارسینوم اوراکال را ایجاد کند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

بقایای اوراکال بدون بافت اپیتلیال ریسک کمی برای تبدیل شدن 
به بدخیمی دارند.

قوی

بقایای اوراکال آترتیک بدون عالمت و غیر اختصاصی را می توان به 
طور ایمن به روش غیر جراحی مدیریت کرد.

قوی

بقایای اوراکالی که بطور تصادفی در طول یک تصویربرداری 
تشخیصی برای عالئم غیراختصاصی شناسایی شده اند نیز باید به 

روش غیرجراحی تحت نظر قرار بگیرند زیرا تمایل به برطرف شدن 
خود به خودی دارند.

قوی

یک بقایای کوچک اوراکال، به ویژه در هنگام تولد، می تواند 
فیزیولوژیک در نظر گرفته شود.

قوی

بقایای اوراکال در بیماران کوچک تر از شش ماه احتماالً با درمان 
غیر جراحی برطرف می شود.

قوی

فالو آپ تنها زمانی ضروری است که بیمار 6 تا 12 ماه عالمت دار 
باشد.

قوی

به نظر می رسد برداشتن جراحی بقایای اوراکال صرفاً به عنوان 
یک اقدام پیشگیرانه در برابر بدخیمی های بعدی از حداقل حمایت 

برخوردار باشد.

قوی

فقط بقایای اوراکال عالمت دار باید با روش باز یا الپاروسکوپی به 
طور ایمن برداشته شوند

قوی

VCUG فقط در صورت مراجعه با عفونت های تب دار دستگاه ادراری 

توصیه می شود.
قوی

تومورهای پاپیالری مثانه

تومورهای پاپیالری مثانه در کودکان و نوجوانان بســیار نادر است و با تومورهای 
پاپیالری بزرگساالن متفاوت است.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

سونوگرافی اولین انتخاب بررسی برای تشخیص تومورهای مثانه 
در اطفال است.

قوی

در صورت شک به تومور مثانه در تصویربرداری، سیستوسکوپی 
باید برای تشخیص و درمان رزرو شود.

قوی

پس از تایید بافت شناسی، تومورهای التهابی میوفیبروبالستیک 
مثانه باید به صورت موضعی برداشته شوند.

ضعیف

در سال اول پیگیری باید هر 3 تا 6 ماه انجام شود و پس از آن حداقل 
سالیانه با آنالیز ادرار و سونوگرافی )حداقل به مدت 5 سال( انجام شود.

ضعیف

در بیماران با عالئم طوالنی مدت مجاری ادراری که به درمان 
منظم پاسخ نمی دهند شک باالیی به سیسیتیت ائوزینوفیلیک 

)EC( داشته باشید.

قوی

به عنوان اولین قدم واضح در مدیریت EC، هر گونه آلرژن 
احتمالی را حذف کنید.

قوی

سیستیت ائوزینوفیلیک با کورتیکواستروئیدها، آنتی بیوتیک ها، 
 A آنتی کولینرژیک ها و آنتی هیستامین ها عالوه بر سیکلوسپورین

به صورت دارویی قابل مدیریت است.

ضعیف

آدنوم نفروژنیک )NA( را با رزکت کردن چه به صورت ترانس 
یورترال و چه به صورت اکسزیون باز مدیریت کنید.

قوی

فالوآپ منظم آندوسکوپیک به ویژه برای بیماران augmented با 
NA، توجیه پذیر است.

ضعیف

ضایعات آلت تناسلی

ضایعات آلت تناسلی اطفال غیر معمول است اما بخش مهمی از مشکالت اورولوژی 
کودکان اســت. شایع ترین این ضایعات، ضایعات کیستیک آلت تناسلی و به دنبال 
آن مالفورماسیون های عروقی و ضایعات نوروژنیک است. تومورهای بافت نرم اندام 
تناسلی خارجی مردان ناشایع هستند، اما در گروه سنی کودکان مشاهده شده اند و 

می توانند بدخیم باشند.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان ضایعات کیستیک آلت تناسلی از طریق برداشتن کامل 
جراحی است، که عمدتاً به دلیل زیبایی یا عالمت دار بودن )مانند 

عفونت( اندیکاسیون دارد.

ضعیف

قویدر حال حاضر پروپرانولول خط اول درمان همانژیوم نوزادی است.

لنف ادم آلت تناسلی

لنف ادم کودکان معموالً اولیه است و به طور کلی بسیار نادر است. تخلیه لنفاوی 
ناکارآمد منجر به تجمع لنف زیر جلدی می شــود که باعث تــورم و التهاب بافت 
می شود و متعاقباً رسوب چربی و فیبروز را تحریک می کند که بزرگ شدن را بیشتر 
تشدید می کند. با گذشت زمان، بافت ادماتوز در برابر عفونت، تغییرات مزمن پوستی 
و تغییر شــکل آسیب پذیر می شود. ممکن است عوارضی مانند فیموز، هماچوری، 
خونریزی، انسداد خروجی مثانه، درد، دیزوری، لنفوره و ناراحتی شدید روانی ناشی 

از دفورمیتی ایجاد شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان ضایعات کیستیک آلت تناسلی با برداشتن کامل جراحی است، 
که عمدتاً به دالیل زیبایی یا عالمتی )مانند عفونت( اندیکاسیون دارد.

ضعیف

قویدر حال حاضر پروپرانولول خط اول درمان همانژیوم نوزادی است.

قویدرمان محافظه کارانه خط اول درمان لنف ادم آلت تناسلی است.

در موارد عالمت دار یا در بیماران با اختالل عملکردی، مداخله 
جراحی ممکن است برای لنف ادم آلت تناسلی ضروری باشد.

ضعیف

ترومای اورولوژیک اطفال

در حــدود 3 درصد از کودکانی که در مراکز ترومای بیمارســتان اطفال مراجعه 
می کنند، درگیری قابل توجهی از دســتگاه تناسلی ادراری وجود دارد. این آسیب 
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ناشــی از صدمات بالنت ناشی از ســقوط، تصادفات رانندگی، آسیب های ورزشی، 
تهاجم فیزیکی و ســوء استفاده جنسی یا آسیب های نافذ است که معموالً به دلیل 

افتادن بر روی اجسام تیز یا ناشی از شلیک گلوله یا ضربات چاقو به وجود می آید.

ترومای کلیه کودکان

جدول 5: آسیب کلیوی طبقه بندی شده بر اساس مقیاس آسیب کلیوی انجمن آمریکایی جراحی 
)American Association for the Surgery of Trauma( تروما

توضیحاتنوع آسیبگرید
Iهماچوری غیر قابل مشاهده یا قابل مشاهدهکانتیوژن

مطالعات اورولوژی طبیعیهماتوم
IIهماتوم ساب کپسوالر بدون گسترشهماتوم

پارگی کورتکس کمتر از 1.0 سانتی مترالسریشن
IIIپارگی > 1.0 سانتی متر بدون پارگی سیستم جمع کننده السریشن

ادرار
IVدرگیری کورتکس،مدوال و سیستم جمع کننده ادرارالسریشن

آسیب عروقیوسکوالر
Vکلیه کامال متالشی شدهالسریشن

از بین رفتن ناف کلیهوسکوالر

درجه بندی شدتتوصیه ها

تصویر برداری در همه ی کودکان با ترومای نافذ یا غیر نافذ با هر 
مقدار هماچوری باید انجام شود، مخصوصا درصورتی که شرح حالی 
از ترومای ناشی از کاهش شدید سرعت یا ترمای مستقیم به فالنک 

یا سقوط از ارتفاع وجود دارد.

قوی

از سی تی اسکن اسپایرال سریع با عکس های تاخیری به منظور 
بررسی های تشخیصی و استیجینگ استفاده می شود. 

قوی

بیشتر اسیب های ترومایی کلیه به صورت غیر جراحی درمان 
می شود.

قوی
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مداخالت جراحی در مواردی نظیر ناپایداری همودینامیک و و اسیب 
کلیوی گرید 4 پیشنهاد می شود.

قوی

درجه بندی شدتتوصیه ها

موارد مشکوک به آسیب حالب با تصویر برداری پیلوگرافی رتروگرید 
قابل تشخیص می باشد.

قوی

آسیب های حالب را به روش اندوسکوپی، با استفاده از استنت 
گذاری داخلی، تخلیه ادرار پرکوتانئوس یا از طریق لوله  نفروستومی 

مدیریت کنید.

ضعیف

آسیب حالب در اطفال▐

آسیب مثانه در کودکان

درجه بندی شدتتوصیه ها

در صورت شک به آسیب مثانه از سیستوگرافی رتروگرید برای 
تشخیص استفاده کنید.

قوی

مثانه باید تا حداکثر ظرفیت پرشده باشد و گرافی اضافه پس از 
تخلیه مثانه گرفته شود.

قوی

آسیب خارج صفاقی مثانه به صورت محافظه کارانه و غیر جراحی 
و با تعبیه سوند ادراری برای مدت 10-7 روز درمان می شود.

قوی

درمان پارگی داخل صفاقی مثانه نباید به تعویق بیفتد. درمان به 
صورت اکسپلور و ترمیم جراحی و همچنین درناژ بعد از عمل، به 

مدت 10-7 روز می باشد.

قوی
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آسیب مجرای ادراری در کودکان

درجه بندی شدتتوصیه ها

در صورت مشکوک شدن به ترومای مجرای ادرار، مجرای ادرار را با 
یورتروگرام رتروگرید ارزیابی کنید.

قوی

قویبرای تعیین پوزیشن پروستات، معاینه ی رکتوم انجام دهید.

آسیب های مجرای ادراری بولبار را به طور محافظه کارانه با کاتتر 
از طریق مجرای ادرار مدیریت کنید.

قوی

پارگی و آسیب مجرای ادراری خلفی را با یکی از موارد زیر 
مدیریت کنید:
بازسازی اولیه.

درناژ اولیه با کاتتر سوپراپوبیک به تنهایی و ترمیم تاخیری.
تراز کردن اولیه مجرا با کاتتر ترانس یورترال.

ضعیف

مدیریت مایعات حوالی جراحی

کودکان توزیع کلی مایعات بدن، فیزیولوژی کلیه، نیازهای الکترولیت و همچنین 
مکانیسم های جبرانی قلبی-عروقی ضعیف تری نسبت به بزرگساالن دارند. بنابراین 
نیازهای خاص کودکان در مورد ناشتایی قبل از عمل و مایعات حین و بعد از عمل 
باید در نظر گرفته شود و نیاز به نظارت دقیق دارد. این امر به ویژه برای مداخالتی 
که هر نوع انسدادی را از بین می برند صادق است، زیرا ممکن است منجر به پلی اوری 

قابل توجه شود. 

جدول 6: زمان ناشتایی قبل از عمل جراحی الکتیو

حداقل مدت ناشتا بودن )ساعت(مواد بلعیده شده

1مایعات شفاف

4شیر مادر

6غذای سبک
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جدول 7: مدیریت مایع حین عمل

دوز اولیه/ تکرارمحلول تزریقی

10mL/kg/hمحلول ایزوتونیک متعادل + 1-2% گلوکزانفوزیون مداوم

mL/kg X 20-10محلول ایزوتونیک متعادلمایع درمانی

mL/kg X 10-5آلبومین، ژالتین، نشاسته هیدروکسی اتیلحجم درمانی

mL/kg X 10گلبول های قرمز، fresh frozen plasma، پالکت هاترانسفیوژن

درجه بندی شدتتوصیه ها

از کوتاه تر بودن مدت زمان ناشتایی قبل از عمل برای جراحی های 
الکتیو اطمینان حاصل کنید. )حداکثر یک ساعت برای مایعات شفاف(

قوی

از پروتکل های ریکاوری تقویتی پس از جراحی برای جراحی شکم 
در کودکانی که حرکات روده طبیعی دارند استفاده کنید.

قوی

برای کودکان بستری در بیمارستان از محلول های ایزوتونیک 
استفاده کنید زیرا در معرض خطر ابتال به هیپوناترمی هستند.

قوی

سطح پایه و روزانه الکترولیت ها، گلوکز، اوره وBUN/یا کراتینین سرم 
را در هر کودکی که مایعات داخل وریدی دریافت می کند، به ویژه 

در جراحی روده )به عنوان مثالileal augmentation( و بدون توجه به 
نوع محلول انتخابی ارزیابی کنید؛ زیرا خطر اختالالت الکترولیتی در 
کودکانی که تحت چنین جراحی هایی قرار می گیرند، افزایش می یابد.

قوی

در تمام بیمارانی که برای آن ها اعمال جراحی مینور برنامه ریزی 
شده است، مصرف مایعات خوراکی را زودهنگام آغاز کنید.

قوی

مدیریت درد پس از عمل

کنترل مناسب درد مستلزم ارزیابی مناسب درد، انتخاب دقیق دارو و مسیر مصرف 
آن، در نظر گرفتن سن، وضعیت فیزیکی و نوع جراحی و بیهوشی است. 

یک استراتژی پیشنهادی برای آنالژزی پس از عمل می تواند به شرح زیر باشد:
بلوک منطقه ای یا کودال حین عمل.. 1
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2 ..NSAID + پاراستامول
پاراستامول + NSAID + اپیویید ضعیف )مانند ترامادول یا کدئین(.. 3
پاراســتامول + NSAID + اپیویید قوی )مثاًل مورفین، فنتانیل، اکسی کدون یا . 4

پتیدین(

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویدرد را در کودکان در هرسنی پیشگیری و درمان کنید.

درد را با استفاده از ابزارهای ارزیابی درد سازگار با سن بیمار 
بسنجید.

قوی

قویبیماران و مراقبین را به طور دقیق آگاه کنید.

برای کاهش عوارض جانبی اپیویید ها از مسکن های پیشگیرانه و 
متعادل استفاده کنید.

قوی

اصول اولیه جراحی الپاراسکوپی در کودکان

الپاراسکوپی در کودکان نیاز به احتیاطات بیهوشی خاصی دارد. اثرات فیزیولوژیکی 
پنوموپریتونئوم CO2، پوزیشــن بیمار و زمان عمل باید توسط تیم بیهوشی در نظر 

گرفته شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در طی جراحی الپاراسکوپی در نوزادان و کودکان کوچک از فشار 
داخل شکمی کمتر استفاده کنید. )8-6 میلی متر جیوه(.

قوی

از access باز برای الپاراسکوپی در نوزادان و کودکان کوچک استفاده 
کنید.

قوی

پاسخ های قلبی، ریوی و دیورتیک مربوط به الپاراسکوپی را کنترل 
و بررسی کنید.

قوی
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مقدمه▐

جراحات تروماتیک بر اساس مکانیسم اصلی آسیب به آسیب های نوع بالنت و نوع 
نافذ تقســیم می شوند. ترومای نافذ مطابق با شتاب پرتابه به پرتابه های پرسرعت و 
با سرعت متوسط )به ترتیب مثل فشنگ تفنگ، فشنگ هفت تیر( و آیتم های کم 
سرعت )مثل زخم چاقو( دسته بندی می شوند. اسلحه هایی با پرتابه پرسرعت به علت 
ایجاد حفره گســترده موقتی که موجب تخریب در ناحیه بزرگتری نسبت به مسیر 
خود پرتابه می شوند آسیب بیشتری ایجاد می کنند. در آسیب هایی با سرعت پایین 
تر، معموالً جراحت به مسیر پرتابه محدود می شود. جراحت ناشی از ترکش انفجاری، 
نوع پیچیده ای از تروماست که شامل ترومای بالنت و نافذ و سوختگی ها می گردد. 

ترومــای اورولوژیک اغلب بــا جراحات مهمی در بیمــاران مولتیپل تروما همراه 
است. پیشــرفت ها در مراقبت تروما شامل پذیرش گسترده اصول کنترل آسیب و 
متمرکز نمودن تروما در مراکز ترومای بزرگ مجهز به تیم های تخصصی تروماست. 
اورولوژیست ها بطور فزاینده، نقش خود را در حوزه پلی تروما با هدف نهایی افزایش 

عمر و کاهش موربیدیتی در این بیماران درک کرده اند. 
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ترومای کلیوی▐

تروماهای کلیوی 5% از تمام موارد تروما را شــامل می شوند. این تروما در مردان 
جوان شایعتر است و مجموع جمعیت این رویداد 4/9 از هر 100000 نفر می باشد. 
اکثر جراحات به صورت غیرجراحی با حفظ موفق عضو آسیب دیده، درمان می شوند. 
سیستم دســته بندی پرکاربرد، دسته بندی انجمن جراحی ترومای امریکاست. این 

سیستم معتبر بوده و موربیدیتی و نیاز به مداخله را پیش بینی می کند. 

توصیه هایی برای ارزیابی و مدیریت ترومای کلیوی

درجه بندی شدتتوصیه ها

ارزیابی

قویپایداری همودینامیکی را در زمان پذیرش ارزیابی کنید.

جراحی های کلیوی سابق و ناهنجاری های کلیوی از پیش موجود 
اثبات شده )انسداد اتصال حالب-لگنچه، تک کلیه ای بودن بیمار، 

سنگ ساز بودن کلیه( را ثبت کنید. 

قوی

قویهماچوری را در بیماری با آسیب کلیوی مشکوک تست کنید.

یک سی تی اسکن چندفازی در بیماران ترومایی با حاالت زیر انجام 
دهید:

هماچوری مشهود  
هماچوری نامشهود و یک اپیزود افت فشار خون  
سابقه آسیب ناشی از کاهش شتاب ناگهانی و یا آسیب های قابل   

توجه همراه
ترومای نافذ  
عالیم بالینی داللت کننده بر ترومای کلیوی مثل درد پهلو،   

ساییدگی ها، دنده های شکسته، اتساع شکمی و یا وجود یک توده 
و تندرنس

قوی

درمان
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بیماران پایدار با آسیب کلیوی بالنت را به صورت غیرجراحی با 
پایش کامل و تصویربرداری مجدد درصورت نیاز مدیریت کنید. 

قوی

زخم )stab( درجه 4-1 ایزوله و زخم های گلوله با سرعت پایین را 
در بیماران پایدار به صورت غیرجراحی درمان کنید.

قوی

از آنژیوامبولیزاسیون سلکتیو برای خونریزی کلیوی فعال استفاده 
کنید اگر هیچ اندیکاسیون دیگری برای اکسپلور جراحی فوری 

وجود نداشته باشد. 

قوی

اکتشاف کلیوی را در موارد زیر دنبال کنید:
ناپایداری همودینامیک مقاوم  
آسیب نافذ یا عروقی درجه 5  
هماتوم پری رنال expanding یا ضربان دار  

قوی

اگر خونریزی قابل کنترل است و اگر پارانشیم کلیوی زیست پذیری 
کافی دارد تالش کنید کلیه را بازسازی کنید. 

ضعیف

تصویربرداری را در جراحات درجه باال و در موارد تب، بدترشدن 
درد پهلو یا افت هماتوکریت تکرار کنید.

قوی

تقریباً سه ماه بعد از آسیب کلیوی عمده موارد زیر را پیگیری کنید:
معاینه فیزیکی  
آنالیز ادراری  
بررسی رادیولوژیکی جداگانه از جمله سینتی گرافی هسته ای  
اندازه گیری فشار خون  
تست های عملکرد کلیه  

ضعیف

فشارخون را ساالنه برای تشخیص فشار خون رنووسکوالر اندازه 
بگیرید. 

قوی
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شکل 1-درمان ترومای کلیوی. 

* به استثنای آسیب های نافذ درجه 5.
** آنتی بیوتیک باید برای تمام آسیب های نافذ تجویز شوند. 

--- اگر همودینامیکی ناپایدار باشد. 
CT= توموگرافی کامپیوتری. HT= هماتوکریت. SAE= آنژیوامبولیزاسیون انتخابی.
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ترومای حالب

ترومای حالب نادر بوده و اغلب یاتروژنیک می باشد. این نوع تروما در حین جراحی 
پنهــان می ماند، معموالً حالب تحتانی را درگیر می کند و منجر به عارضه شــدید 
می شود. بطورکلی ترومای حالب 2/5-1 % از ترومای مجرای ادرار را شامل می شود. 
آسیب حالب باید در تمام موارد آسیب شکمی نافذ بویژه ناشی از زخم گلوله که در 
3-2% از موارد رخ می دهد مد نظر باشد. همچنین این آسیب باید در ترومای بالنت 
با یک مکانیسم کاهش شتاب، مد نظر باشد زیرا ممکن است لگنچه کلیه از حالب 

جدا شده باشد. 

ارزیابی تشخیصی: 

ضریب تردید باال در خصوص احتمال آسیب عمده حالب، باید مدنظر باشد شود   
زیرا اکثر موارد دیر تشــخیص داده می شوند و زمینه ساز درد، عفونت و نارسایی 

عملکرد کلیوی برای بیمار می گردند. 
هماچوری یک شاخص نامعتبر است.  
اکستراوازیشن ماده کنتراست در توموگرافی کامپیوتری )CT( عالمت مشخصه   

ترومای حالب است.
در مواد نامشخص یک اوروگرافی رتروگرید یا آنته گرید برای اثبات ضرورت دارد.  

مدیریت ترومای حالبی

درجه بندی شدتتوصیه ها

به صورت عینی و با مشاهده چشمی حالب ها را برای پیشگیری از 
ترومای حالب در طی جراحی شکمی و لگنی بررسی کنید.

قوی

حواستان به آسیب حالب همراه در تمام تروماهای نافذ شکمی و در 
ترومای بالنت نوع تغییر شتاب ناگهانی، باشید.

قوی

از استنت های پروفیالکتیک پیش از جراحی در موارد پرخطر 
استفاده کنید. 

قوی
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جراحات یاتروژنیک حالب شناسایی شده در طی جراحی را بالفاصله 
ترمیم کنید.

قوی

جراحات حالب یاتروژنیک با تشخیص تاخیری را ازطریق دایورژن 
ادراری با لوله نفروستومی / استنت JJ درمان کنید.

قوی

تنگی های حالب را از طریق بازسازی حالب مطابق با موقعیت و طول 
سگمنت متاثر درمان کنید.

قوی

شکل 2-درمان آسیبهای حالبی
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ترومای مثانه

ترومای مثانه اصوالً بر اساس موقعیت آسیب به ترومای داخل صفاقی، خارج خارج 
صفاقی و ترکیب داخل صفاقی-خارج صفاقی دسته بندی می شود به طوریکه نیاز به 
درمان بیشــتری دارد. ترومای مثانه از نظر علت به این صورت دسته بندی می شود: 
ترومای غیریاتروژنیک )بالنت، نافذ(، ترومای یاتروژنیک )داخلی و خارجی(. آسیب 
خارج صفاقی تقریباً همواره با شکســتگی لگن همراه است. آسیب داخل صفاقی با 
افزایش ناگهانی در فشــار درون احشایی یک مثانه متسع ایجاد می شود که پیامد 

ثانویه برای ضربه واردشده به لگن یا قسمت تحتانی شکم می باشد. 

ارزیابی تشخیصی

عالمت اصلی آســیب مثانه، هماچوری مشــهود اســت. اندیکاسیون های مطلق 
تصویربرداری مثانه عبارتند از: هماچوری مشهود و شکستگی لگن یا هماچوری نامشهود 
همراه با شکستگی پرخطر لگن یا آسیب پیشایراه خلفی. در غیاب این اندیکاسیون های 

مطلق، تصویربرداری بیشتر مبتنی بر عالیم و نشانه های بالینی است از جمله: 
ناتوانی در دفع یا خروجی ادرار ناکافی  
تندرنس یا اتساع شکم بعلت آسیت ادراری یا عالیم آسیت ادراری در تصویربرداری   

شکم
اورمی و افزایش مقدار کراتینین به علت بازجذب درون صفاقی  
زخم ورودی/ خروجی در بخش تحتانی شکم، پرینه یا یاسن ها در آسیب های نافذ  

عالیم آسیب یاتروژنیک خارجی مثانه حین جراحی مثانه عبارتند از: اکستراوازیشن 
ادرار، پارگی مشــهود، کاتتر مثانه مشــهود و خون یا گاز در کیســه ادرار در طی 
الپاراســکوپی. آسیب درونی مثانه ازطریق شناسایی سیستوسکوپیک بافت چربی، 

فضای تاریک و یا روده صورت می گیرد. 

تصویربرداری - سیستوگرافی و سیستوسکوپی

سیستوسکوپی، مدالیته تشخیصی ارجح برای آسیب مثانه غیریاتروژنیک و برای 
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یک ترومای مثانه یاتروژنیک مشکوک در موارد پس از جراحی است. اکستراوازیشن 
درون صفاقی ازطریق رویت کنتراست آزاد در شکم، مابین لوپ های روده یا احشای 
شکمی قابل تشخیص است. آسیب مثانه خارج صفاقی معموالً ازطریق نواحی شعله 
مانند اکستراوازیشن کنتراست در بافت های نرم پری وزیکال تشخیص داده می شود. 
سیستوســکوپی روش ارجحی برای تشخیص آسیب های مثانه حین جراحی است 
زیرا ممکن است مستقیماً پارگی را نمایان کند و محل ضایعه را در رابطه با موقعیت 

تریگون و عملکردهای حالب نشان دهد. 

مدیریت ترومای مثانه 

درجه بندی شدتتوصیه ها

سیستوگرافی را در حضور هماچوری مشهود و شکستگی لگن انجام 
دهید.

قوی

سیستوگرافی را در موارد آسیب مثانه یاتروژنیک و پس از جراحی 
انجام دهید.

قوی

سیستوگرافی را با پرشدگی فعال رتروگرید مثانه با کنتراست رقیق 
)350ml-300( انجام دهید. 

قوی

سیستوسکوپی را برای رد احتمال آسیب مثانه در طی روش های 
اسلینگ رتروپوبیک زیرمجرا انجام دهید. 

قوی

آسیب های مثانه خارج صفاقی بالنت غیرپیچیده را محافظه کارانه 
درمان کنید.

ضعیف

آسیب های بالنت مثانه خارج صفاقی را در مواردی که درگیری 
گردن مثانه یا آسیب های همراه نیازمند مداخله جراحی وجود دارد، 

از طریق جراحی درمان کنید.

قوی

آسیب های بالنت درون صفاقی را ازطریق اکسپلور جراحی و ترمیم 
درمان کنید.

قوی

آسیب های مثانه درون صفاقی غیرپیچیده کوچک را که حین 
روش های اندوسکوپیک ایجاد شده اند، محافظه کارانه درمان کنید.

ضعیف



فصل 17   راهنمای EAU در مورد ترومای اورولوژیک       433

سیستوگرافی را برای ارزیابی بهبود دیواره مثانه پس از ترمیم یک 
آسیب پیچیده یا در مورد فاکتورهای خطر برای ترمیم زخم انجام 

دهید.

قوی

ترومای مجرا

آسیب های مجرای قدامی ازطریق آسیب های استردل )زینی شکل(، تروما در طی   
آمیزش جنسی )همراه با شکستگی آلت(، ترومای نافذ و ناشی از ترومای یاتروژنیک 

مثل ابزار اندوسکوپیک، کاتتریزاسیون ایجاد می شوند. 
شکستگی لگن، علت اصلی آســیب مجرای خلفی مردان و آسیب مجرای زنان   

است. 
شکستگی لگن و آسیب های مجرای نافذ با احتمال آسیب های همراه تهدیدکننده   

حیات همراه هستند. 
آسیب های مجرای زنان اغلب با آسیب های واژینال همراه هستند.  
جایگذاری اسلینگ مصنوعی زیرمجرا برای درمان بی اختیاری ادراری استرسی،   

یک علت مهم آسیب مجرای یاتروژنیک در زنان می باشد. 

ارزیابی تشخیصی

وجود خون در مجرای مجرای خارجی، شــایعترین عالمت بالینی است و نیاز به   
چکاپ تشخیصی بیشتر را ضروری می سازد.

ناتوانی در تخلیه و دفع معموالً عالمتی از یک آسیب کامل است.  
آسیب های ناقص در اکثر موارد با درد هنگام ادرار و هماچوری همراه هستند.  
وجــود خون در مدخــل واژینال در اکثر بیماران زن، با شکســتگی های لگن و   

آسیب های همزمان مجرا دیده می شود. 
معاینه رکتال ممکن است باال بودن پروستات را نشان دهد. ولی این یک یافته ی   

نامعتبر است. خونی شدن انگشــت هنگام معاینه بر یک آسیب رکتال مرتبط با 
شکستگی لگن داللت دارد. 
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خونریزی مجرا یا اکستراوازیشن ادراری موجب تورم آلت و اسکروتال و هماچوری   
می گردد اما این یافته ها معموالً دیر به دست می آیند )1 ساعت(.

اورتروگرافی رتروگرید در ارزیابی اولیه آسیب مجرا در مردان، تکنیک استانداردی   
است بجز برای آسیب های مرتبط با شکستگی آلت که برای آن، سیستواورتروسکوپی 

اولویت دارد. 
سیستواورتروسکوپی همراه با واژینوســکوپی مدالیته تشخیصی ارجح در مورد   

آسیب مجرای مشکوک در زنان هستند.

درمان

آسیب های مجرای مردان

درمان آســیب های مجرای خلفی و قدامی در مردان به ترتیب در شــکل 3و 4   
خالصه شده اند. 

آسیب های مجرای زنان

در حالــت ناپایداری همودینامیــک، دایورژن ادراری را ازطریق کاتتریزاســیون   
سوپراپوبیک یا یک نوبت تالش در کاتتریزاسیون مجرا ارائه دهید.

ترمیــم زودهنگام در مدت 7 روز دارای بیشــترین نرخ موفقیت و کمترین نرخ   
عوارض درمقایســه با ترمیم دیرهنگام یا re-alignment زودهنگام اندوسکوپیک 

می باشد. 

درمان ترومای مجرا 

درجه بندی شدتتوصیه ها

آموزش مناسب را برای کاهش خطر کاتتریزاسیون تروماتیک ارائه 
دهید.

قوی

آسیب های مجرای مردان را با سیستواورتروسکوپی انعطاف پذیر یا 
اورتروگرافی رتروگرید ارزیابی کنید. 

قوی
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آسیب های مجرای زنان را با سیستواورتروسکوپی و واژینوسکوپی 
ارزیابی کنید.

قوی

آسیب های مجرای قدامی یاتروژنیک را ازطریق دایورژن ادراری 
سوپراپوبیک یا ترانس اورترال درمان کنید.

قوی

آسیب های مجرای قدامی بالنت پارشیل را ازطریق کاتتریزاسیون 
سوپراپوبیک یا کاتتریزاسیون مجرا درمان کنید.

قوی

اگر متخصص جراح در دسترس باشد آسیب های مجرای قدامی 
بالنت کامل را از طریق اورتروپالستی فوری درمان کنید. در غیر 

این صورت، انحراف سوپراپوبیک را با اورتروپالستی تاخیری انجام 
دهید.

ضعیف

آسیب های مجرا همراه با شکستگی لگن )PFUI( را در بیماران 
ناپایدار همودینامیکی ابتدا ازطریق کاتتریزاسیون سوپراپوبیک یا 

ترانس-اورترال درمان کنید.

قوی

Re-alignment اندوسکوپیک اولیه را در PFUI مردان در صورت امکان 

انجام دهید.
قوی

 PFUI برای re-alignment درمان اندوسکوپیک را بعد از شکست
مردان تکرار نکنید. 

قوی

آسیب های پارشیل مجرای خلفی را ابتدا ازطریق کاتتر ترانس-
اورترال یا سوپراپوبیک درمان کنید.

قوی

اورتروپالستی فوری )کمتر از 48 ساعت( در PFUI مردان انجام 
ندهید.

ضعیف

اورتروپالستی زودهنگام )دو روز تا شش هفته( برای PFUI مردانی با 
قطع کامل مجرا در موارد انتخابی )پایدار، دیفکت کوتاه، پرینه نرم، 

امکان قرار گیری در موقعیت لیتوتومی( انجام دهید. 

قوی

قطع کامل مجرای خلفی را در PFUI مردانی با دایورژن سوپراپوبیک 
و اورتروپالستی تاخیری )حداقل سه ماه( درمان کنید.

قوی

ترمیم اولیه )در مدت 7 روز( برای PFUI زنان )نه ترمیم تاخیری یا 
re-alignment زودهنگام( انجام دهید. 

قوی
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شکل 3-درمان آسیب های مجرای قدامی در مردان
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شکل 4-مدیریت آسیب های مجرای خلفی در مردان. 

RUG= اورتروگرافی رتروگرید؛ DVIU= اینترنال اورتروتومی زیر دید مستقیم.

ترومای ژنیتالیا

از تمام آسیب های اورولوژیک، 66-33% آنها ژنیتالیای خارجی را درگیر می سازند. 
ترومای ژنیتالیا در مردان شــایعتر از زنان است و این به علت اختالفات آناتومیکی، 
افزایــش تکرار تصادفات در رفت و آمد جاده ای، افزایش مشــارکت در ورزش های 
جسمی، مشــارکت در جنگ و بزهکاری است. اکثر موارد ترومای ژنیتالیا ازطریق 

آسیب های بالنت ایجاد می شوند )%80(. 
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ارزیابی تشخیصی

خالصه ای از نکات کلیدی برای شکســتگی آلت و ترومای بیضه در جدول 1 ارائه 
شده است. ترومای بالنت وولو یا پرینه در زنان با مشکل دفع ادرار، خونریزی و درد 

همراه است. 

در ترومای تناسلی

بایستی آنالیز ادرار انجام شود.  
هماچوری مشــهود نیازمند یک اورتروگرام رتروگرید در مردان است، درضمن،   

سیستوسکوپی انعطاف پذیر یا ریجید برای رد کردن آسیب مثانه یا مجرا در زنان 
توصیه می شود. 

در زنان با آسیب ژنیتالیا و خون در مدخل واژن، بررسی های بیشتری ژنیکولوژیک   
برای رد کردن آسیب واژینال الزم است. 

 درمان

ترومای نافذ آلت 

درمان غیرجراحی برای آسیب های سطحی کوچک با فاشیای باک سالم و دست   
نخورده توصیه می شود. 

آســیب های قابل توجه تر نیازمند اکســپلور جراحی و دبریدمان بافت نکروتیک   
هستند. 

رویکرد جراحی به موقعیت و مقدار آسیب بستگی دارد. اما یک برش ساب کرونال   
با degloving پوســت آلت معموالً اکسپوژر خوبی ارائه می دهد. ابتدا باید نقص در 

تونیکا آلبوژینه پس از irrigation فراوان بسته شود. 
در آســیب های avulsion آلت، درمان حاد شامل احیای بیمار و آماده سازی برای   

پیوند مجدد آلت از راه جراحی است به شرطی که آلت recover شده باشد و آسیب 
جدی ندیده باشد. 
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ترومای بالنت اسکروتال

ممکن است موجب جابه جایی بیضه، هماتوسل، پارگی بیضه، و هماتوم اسکروتال   
گردد. 

جا به جایی تروماتیک بیضه ازطریق جااندازی دستی و ارکیوپکسی ثانویه درمان   
می شــود. اگر جاانداختن اولیه دستی قابل اجرا نباشد ارکیوپکسی فوری توصیه 

می گردد. 
اگر هماتوسل کوچکتر از سه برابر بیضه ی مقابل باشد، درمان محافظه کارانه انجام   

می شود. 
اگر هماتوسل بزرگ باشد اکسپلور توصیه می شود.   
اگر پارگی بیضه مشکوک باشد، جستجو، تخلیه لخته و هر توبول نکروتیک بیضه،   

و بستن تونیکا آلبوژینه انجام می شود. 

ترومای نافذ اسکروتال

اکسپلور جراحی با دبریدمان محافظه کارانه بافت غیرزنده   
بازسازی اولیه بیضه و اسکروتوم در اکثر موارد انجام می شود.   
در قطع کامل طناب اســپرماتیک، Re-alignment بدون وازو-وازوستومی در نظر   

گرفته می شود. 
در تخریب گسترده تونیکا آلبوژینه، جا به جایی یک فلپ تونیکا واژینالیس برای   

بستن بیضه انجام می شود. 
اگر بازسازی امکانپذیر نباشد ارکیکتومی انجام می شود.   
در آسیب ترکش و ضربه ناشی از ابزار انفجاری ناگهانی، از دست رفتن وسیع بافت   

ژنیتالیا اغلب نیازمند روش های جراحی پیچیده و بازسازی کننده است.
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جدول 1: خالصه ای از نکات کلیدی شکستگی آلت و ترومای بیضه ای

شکستگی آلت
شایعترین علل شکستگی آلت تناسلی شامل آمیزش جنسی، خمش تحت فشار آلت، 

استمناء، و غلت خوردن می باشند.
شکستگی آلت با یک صدای cracking یا popping ناگهانی، درد، detumescence فوری، و 

تورم موضعی همراه است. 
MRI بر سایر تکنیک های تصویربرداری در تشخیص شکستگی آلت برتری دارد.

درمان شکستگی آلت، مداخله جراحی با بستن تونیکا آلبوژینه است.
ترومای بیضه 

آسیب بالنت به بیضه تحت فشار شدید بیضه درمقابل راموس تحتانی پوبیس یا سمفیز 
رخ می دهد ومنجر به پارگی تونیکا آلبوژینه می گردد. 

پارگی بیضه با درد فوری، تهوع، استفراغ و گه گاه faint همراه است. 
سونوگرافی اسکروتال، مدالیته تصویربرداری ارجح در تشخیص ترومای بیضه است.

اکسپلور جراحی در بیماران با ترومای بیضه باعث اطمینان از حفظ بافت زنده تا حد 
ممکن می شود.

توصیه هایی برای درمان ترومای ژنیتالیا

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویآسیب مجرا را در مورد شکستگی آلت، رد کنید.

قویسونوگرافی )US( را برای تشخیص ترومای بیضه انجام دهید.

شکستگی آلت را بصورت جراحی با بستن تونیکا آلبوژینه درمان 
کنید.

قوی

بیضه آسیب دیده را در تمام موارد پارگی بیضه و در افرادی با نتایج 
US غیرقطعی اکسپلور کنید. 

قوی

 EAU (ISBN 978-94-92671-16-5) این جزوه مبتنی بر دستورالعمل های جامع تر
دردســترس برای تمام اعضای انجمن اروپایی اورولوژی در وبســایت آنها می باشد. 

.http://www.uroweb.org/guidelines
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فصل 18

مقدمه▐

راهنمای EAU برای درد لگنی مزمن، نقش مهمی در فرایند اســتحکام و اصالح 
مراقبت برای بیمارانی با درد شــکم و لگن ایفــا می کند. هم از مقاالت و هم از کار 
بالینی روزانه مشــخص است که درد شکم و لگن، موضوعاتی هستند که هم چنان 
تحت بررسی می باشند. هدف راهنمای EAU، توسعه آگاهی ارائه دهندگان مراقبت 
در حوزه درد شــکم و لگن و کمک به کسانی است که بیمارانی با درد شکم و لگن 
را در کار بالینی روزانه شــان درمان می کنند. این راهنما ابزار مفیدی نه تنها برای 
اورولوژیستها بلکه برای متخصصین زنان، جراحان، فیزیوتراپیست ها، روانشناسان و 
متخصصین درد است. هدف این نسخه جیبی، تلفیق پیامهای بالینی مهم توصیف 
شده در متن کامل بوده و به صورت یک سری توصیه هایی با Strength rating نشان 
داده می شــوند که از استانداردی برای سطوح شواهد بکاررفته توسط EAU پیروی 
می کنند. )فصل ابتدایی کتاب راهنمای EAU و وب ســایت آنالین EAU به نشانی 

/http://www.uroweb.org/guideline را ببینید(. 
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جدول 1: طبقه بندی سندرم های درد لگنی مزمن

I محور
ناحیه

IIمحور
سیستم 

III محور
اندام انتهایی همانند سندرم 

Hx. Ex.Ixشناسایی شده از

IV محور
مشخصات ارجاع

Vمحور
مشخصات 

موقتی

VIمحور
کاراکتر

VIIمحور
عالیم همراه

VIIIمحور
عالیم 

سایکولوژیک

درد 
لگنی 
مزمن

سندرم درد لگنی 
ثانویه مزمن که به 
عنوان درد لگنی 

همراه با بیماری خاص 
شناخته می شود

یا 
سندرم درد لگنی 
اولیه مزمن که 

به عنوان سندرم 
درد لگنی شناخته 

می شود.

سوپراپوبیکپروستاتاورولوژیک
اینگوئینال

مجاری ادراری
پنایل/ کلیتوریال

پرینه آل
رکتال
back

bottocks

thighs

شروع:
حاد

مزمن

پیشروی:
اسپورادیک

دوره ای
پیوسته

زمان:
filling

emptying

 Immediately

post

Late post

محرک:
provoked

spontaneous

aching

burning

Stabbing

electric

اورولوژیک:
تکرر

ناکچوری
 hesitancy

dysfunctional flow
urgency

بی اختیاری
ژنیکولوژیک:

یائسگی
قاعدگی
گوارشی:
یبوست
اسهال
نفخ

بی اختیاری 
urgency

نورولوژیک:
دیس استزی
هایپراستزی

آلوداینی
هایپرآلژزی

جنسی:
satisfaction

دیس پارونی زنان
اجتناب جنسی

ED
دارویی
عضله:

اختالل عملکرد 
عملکرد

فاسیکوالسیون
پوست:

تغییرات تروفیک
تغییرات حسی

اضطراب:
درمورد درد یا 
علت فرضی درد

تفکر فاجعه بار در 
مورد درد

افسردگی: 
نسبت داده شده 
به درد یا اثر درد
نسبت داده شده 

به سایر علتها
غیر مرتبط

PTSD عالیم
اجتناب پیش از 

تجربه

مثانه

اسکروتال
بیضه ای

اپیدیدیمال

پنایل
مجرا

پس از وازکتومی

وولوارژنیکولوژیک
وستیبوالر
کلیتوریال

همراه با اندومتریوز 

CPPPS با تشدید دوره ای

دیسمنوره

روده تحریک پذیرگوارشی

Chronic anal

Intermittent chronic anal

سندرم درد پودندالاعصاب پریفرال

دیس پارونیجنسی

درد لگن با اختالل عملکرد 
جنسی

هر اندام لگنروانی

عضالت کف لگنعضالنی اسکلتی
عضله شکمی

اسپینال

کوکسیس
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جدول 1: طبقه بندی سندرم های درد لگنی مزمن

I محور
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IIمحور
سیستم 
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می شود.
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یبوست
اسهال
نفخ

بی اختیاری 
urgency

نورولوژیک:
دیس استزی
هایپراستزی

آلوداینی
هایپرآلژزی

جنسی:
satisfaction

دیس پارونی زنان
اجتناب جنسی

ED
دارویی
عضله:

اختالل عملکرد 
عملکرد

فاسیکوالسیون
پوست:

تغییرات تروفیک
تغییرات حسی

اضطراب:
درمورد درد یا 
علت فرضی درد

تفکر فاجعه بار در 
مورد درد

افسردگی: 
نسبت داده شده 
به درد یا اثر درد
نسبت داده شده 

به سایر علتها
غیر مرتبط

PTSD عالیم
اجتناب پیش از 

تجربه

مثانه

اسکروتال
بیضه ای

اپیدیدیمال

پنایل
مجرا

پس از وازکتومی

وولوارژنیکولوژیک
وستیبوالر
کلیتوریال

همراه با اندومتریوز 

CPPPS با تشدید دوره ای

دیسمنوره

روده تحریک پذیرگوارشی

Chronic anal

Intermittent chronic anal

سندرم درد پودندالاعصاب پریفرال

دیس پارونیجنسی

درد لگن با اختالل عملکرد 
جنسی

هر اندام لگنروانی

عضالت کف لگنعضالنی اسکلتی
عضله شکمی

اسپینال

کوکسیس
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سندرم های درد لگنی مزمن▐

طبقه بندی

مباحثات زیادی در مورد طبقه بندی درد لگنی مزمن انجام شده اند، درحال انجام 
هســتند و در آینده نیز ادامه دارند. این طبقه بندی دربردارنده سه جنبه از تعریف 

شرایط است: تعیین فنوتیپ، اصطالح شناسی، رده بندی. 

تعریف درد لگنی مزمن

درد لگنی مزمن، درد مزمن یا مقاوم درک شــده* در ساختارهای مربوط به لگن 
مردان و زنان اســت. اغلب با پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، جنسی و عاطفی و 
نیز با عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد جنسی، گوارشی، مجاری ادرار تحتانی، کف 

لگن یا ژنیکولوژیک همراه است. 
 )*درد درک شده نشان می دهد که بیمار و متخصص بالینی با بیشترین ظرفیت 
ناشی از معاینه، سابقه و بررسی ها )در جایی که مناسب است( محل درد را به صورت 

درک شده در حوزه آناتومیکی خاص لگن شناسایی کرده اند(.

CPPPS تعریف

ســندرم درد لگنی مزمن اولیه )CPPPS( رویداد درد لگنی مزمن است وقتی هیچ 
عفونت اثبات شــده یا پاتولوژی موضعی مشخص دیگری وجود نداشته باشد. اغلب 
با پیامدهای منفی شــناختی، رفتاری، جنسی و عاطفی و نیز با عالیم نشان دهنده 
اختالل عملکرد جنســی، گوارشی، مجاری ادرار تحتانی و ژنیکولوژیک همراه است. 

CPPPS یک زیرگروه از درد لگنی مزمن است.
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جدول2: سندرم های درد مزمن لگنی اولیه

سندرم درد 
پروستات اولیه

یا  مقاوم  اپیزودیک  درد  رویداد   )PPPS( اولیه  پروستات  درد  سندرم 
پروستات  معاینه  طریق  از  متقاعدکننده  بطور  )که  است  عودکننده 
موضعی  پاتولوژی  یا  شده  اثبات  عفونت  هیچ  می شود(.  بازتولید 
مشخص دیگری وجود ندارد. PPPS اغلب با پیامدهای منفی شناختی، 
رفتاری، جنسی یا عاطفی و نیز با عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد 
مجاری ادرار تحتانی و جنسی همراه است. اصطالح پروستاتیت مزمن 
این  به عقیده محققان و سایرین،  PPPS می باشد.  با اصطالح  معادل 
اصطالحی نامناسب است گرچه مشخص شده است که سابقه کاربرد 
طوالنی دارد. اجماع نظر موسسات ملی سالمت )NIH(، شامل عفونت 
)نوع I یا II( است که محققان احساس می کنند نباید درگروه PPPS در 
نظر گرفته شود بلکه باید به صورت درد لگنی مرتبط با بیماری خاص 
در نظر گرفته می شود. اصطالح پروستادینیا نیز در گذشته استفاده 
لطفاً  نمی شود.  توصیه  دیگر  متخصصین،  پنل  در  اکنون  اما  می شد 
بیاد داشته باشید که برخی محققین سند IASP با این اصطالح توافق 
نداشته و پیشنهاد دادند که CPPPS مردان به جای PPPS بکار رود که 

مورد توافق اکثریت قرار گرفت.

سندرم درد 
مثانه اولیه

سندرم درد مثانه اولیه )PBPS( رویداد درد مقاوم یا عودکننده درک 
شده در منطقه مثانه همراه با حداقل یک عالمت دیگر مثل بدترشدن 
درد با پرشدن مثانه یا تکرر ادرار در طول روز یا طول شب می باشد. 
پاتولوژی موضعی مشخص دیگری وجود  یا  اثبات شده  هیچ عفونت 
یا  جنسی  رفتاری،  شناختی،  منفی  پیامدهای  با  اغلب   PBPS ندارد. 
عاطفی و با عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد جنسی، و مجاری ادرار 
تحتانی همراه است. اعتقاد بر این است که PBPS طیف ناهمگنی از 
اختالالت نشان می دهد. ممکن است انواع خاصی از التهاب به عنوان 
تعیین  باشد.  داشته  وجود  بیماران  از  زیرمجموعه ای  در  ویژگی  یک 
تعیین  عالمت  نتیجه  در  و  است  دشوار  معاینه،  طریق  از  درد  محل 
کننده دیگری الزم است. سیستوسکوپی با هیدرودیستنشن و بیوپسی 
برای تعریف فنوتیپ ها انجام می شود. اخیراً ESSIC شمای استانداردی 
از طبقه بندی های فرعی برای تایید اختالفات پیشنهاد داده است و 
مقایسه مطالعات متعدد را آسان ساخته است. سایر اصطالحاتی که 
PBS/ بکار رفته اند شامل سیستیت بینابینی، سندرم مثانه دردناک و

IC یا BSP/IC هستند. این اصطالحات دیگر بکار نمی روند.
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جدول2: سندرم های درد مزمن لگنی اولیه

سندرم درد 
اسکروتال اولیه

سندرم درد اسکروتال اولیه، رویداد درد اپیزودیک مقاوم یا عودکننده 
در محل اسکروتوم یا ساختار داخل آن است و با عالیمی نشان دهنده 
اختالل عملکرد جنسی مجاری ادرار تحتانی همراه است. هیچ عفونت 
اثبات شده یا پاتولوژی موضعی مشخص دیگری وجود ندارد. سندرم 
درد اسکروتال اولیه اغلب با پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، جنسی 
اصطالح  یک  اولیه،  اسکروتال  درد  سندرم  است.  همراه  عاطفی  یا 
یا  بیضه  در  درد  محل  که  می شود  استفاده  زمانی  و  است  عمومی 
اما درون محتوای  نیست  اسکروتوم  پوست  در  درد  نباشد.  اپیدیدیم 

اسکروتوم شبیه به درد قفسه سینه ایدیوپاتیک احساس می شود. 

سندرم درد 
بیضه ای اولیه

یا مقاوم درک  اپیزودیک عودکننده  اولیه، درد  بیضه ای  سندرم درد 
شده در بیضه ها است و با عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد مجاری 
یا  شده  اثبات  عفونت  هیچ  است.  همراه  جنسی  و  تحتانی  ادراری 
اولیه  درد  سندرم  ندارد.  وجود  دیگری  مشخص  موضعی  پاتولوژی 
بیضه ای اغلب با پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، جنسی یا عاطفی 
همراه است. اصطالحات سابق شامل اورکیت، اورکیالژی، اورکیودینیا 

هستند. این اصطالحات دیگر بکار نمی روند. 

سندرم درد 
اپیدیدیمال 

اولیه 

یا  عودکننده  اپیزودیک  درد  رویداد  اولیه،  اپیدیدیمال  درد  سندرم 
مقاوم درک شده در اپیدیدیم است و با عالیم نشان دهنده اختالل 
عملکرد مجاری ادرار تحتانی یا جنسی همراه است. هیچ عفونت اثبات 
با  اپیدیدیم اغلب  شده یا پاتولوژی دیگری وجود ندارد. سندرم درد 

پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، جنسی یا عاطفی همراه است. 

سندرم درد 
پنایل اولیه 

در  که  است  مردان  آلت  درون  درد  رویداد  اولیه،  پنایل  درد  سندرم 
پاتولوژی موضعی مشخص  یا  اثبات شده  نبوده و هیچ عفونت  مجرا 
دیگری وجود ندارد. سندرم درد پنایل اولیه اغلب با پیامدهای منفی 
شناختی، رفتاری، جنسی یا عاطفی و با عالیم نشان دهنده اختالل 

عملکرد مجاری ادرار تحتانی و جنسی همراه است. 

سندرم درد 
مجرا اولیه

مزمن  یا  عودکننده  اپیزودیک  درد  رویداد  اولیه،  مجرا  درد  سندرم 
درک شده در مجرا در غیاب عفونت اثبات شده یا پاتولوژی موضعی 
پیامدهای  با  اغلب  اولیه  مجرا  درد  سندرم  می باشد.  دیگر  مشخص 
دهنده  نشان  عالیم  با  و  عاطفی  یا  رفتاری، جنسی  منفی شناختی، 
اختالل عملکرد مجاری ادرار تحتانی، جنسی، گوارشی و ژنیکولوژیک 

همراه است. سندرم درد مجرا اولیه در مردان و زنان رخ می دهد. 
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جدول2: سندرم های درد مزمن لگنی اولیه

سندرم درد 
اسکروتال پس 

از وازکتومی 

اسکروتال  درد  وازکتومی یک سندرم  از  اسکروتال پس  درد  سندرم 
است که بدنبال وازکتومی ایجاد می شود. سندرم درد اسکروتال پس 
یا  جنسی  رفتاری،  شناختی،  منفی  پیامدهای  با  اغلب  وازکتومی  از 
عاطفی و با عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد مجاری ادرار تحتانی 
از  پس   %1 اندازه  به  وازکتومی  از  پس  درد  است.  همراه  جنسی  و 
بیشتر شایع می باشد. درک مکانیسم ها ضعیف  احتماالً  و  وازکتومی 
است و به همین دلیل توسط برخی محققان، فرم ویژه ای از سندرم 

درد اسکروتال اولیه در نظر گرفته می شود. 

سندرم های درد ژنیکولوژیک اولیه: ژنیتالیای خارجی

سندرم درد 
وولوار اولیه

سندرم درد وولوار اولیه، رویداد درد وولو اپیزودیک عودکننده یا مقاوم 
دیگری  پاتولوژی موضعی مشخص  یا  اثبات شده  عفونت  است. هیچ 
یا  جنسی  رفتاری،  شناختی،  منفی  پیامدهای  با  اغلب  ندارد.  وجود 
عاطفی و با عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد مجاری ادرار تحتانی، 
شده  درک  درد  گرچه  است.  همراه  ژنیکولوژیک  و  گوارشی  جنسی، 
برای   DSM-IV-R راهنمای  در  جنسی  اختالالت  ذیل  در  وولو  در 
طبقه بندی اختالالت روان پزشکی قرار می گیرد، هیچ مبنای علمی 
برای این طبقه بندی وجود ندارد و درد درک شده در وولو به عنوان 
دارای عواقب روان پزشکی است.  مساله ای درک می شود که معموالً 
به عنوان یک اختالل روان پزشکی  از طبقه بندی آن  هیچ شواهدی 
ISS- )وجود ندارد. انجمن بین المللی مطالعه بیماری های وولوو-واژینال 
VD( از اصطالح وولودینیا استفاده کرده است که در آن، پنل از اصطالح 

سندرم درد وولوار اولیه استفاده می کند. طبق ISSVD، ولوودینیا یک 
یافت  آن  علت  عنوان  به  فیزیکی  یافته  هیچ  که  است  وولو  در  درد 
نمی شود. ISSVD، وولودینیا را به عنوان ناراحتی وولوار توصیف شده با 
درد و سوزش در غیاب یافته های قابل مشاهده یا یک اختالل خاص 

نورولوژیک قابل شناسایی بالینی تعریف کرده است.

اگر یافته های فیزیکی موجود باشند گفته می شود بیمار دارای درد 
براساس  ISSVD، وولودینیا را  وولوار به خاطر یک علت خاص است. 
موقعیت درد و مشخصات موقتی درد )مثل تحریک نشده یا تحریک 
شده( تقسیم کرده است. تعاریف بعدی متکی بر این رویکرد هستند. 
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جدول2: سندرم های درد مزمن لگنی اولیه

سندرم درد 
وولوار منتشر 

اولیه

اشاره  وولواری  درد  به سندرم  اولیه  یافته  تعمیم  وولوار  درد  سندرم 
 point-pressure الگوی  واجد  سوزش   / درد  محل  آن  در  که  می کند 
درد  نیست.  مشابه  ابزار  یا  پنبه ای  اپلیکاتور  یک  با  ردیابی  از طریق 
پراکنده است و بر تمام بخشهای وولوار اثر میگذارد. وستیبول وولوار 
)بخشی که بین labia minor قرار دارد و مئاتوس ادراری و مدخل واژن 
وستیبول  به  ناراحتی  اما  می شود  درگیر  می شود(  باز  آن  درون  به 
محدود نمی گردد. این سندرم درد اغلب با پیامدهای منفی شناختی، 
 dysesthetic ،رفتاری، جنسی یا عاطفی همراه است. اصطالحات پیشین

vulvodynia و essential vulvodynia هستند که دیگر به کار نمی روند. 

سندرم درد 
وولوار لوکالیزه 

اولیه 

سندرم درد وولوار لوکالیزه اولیه، به دردی اشاره می کند که محل آن 
بطور سازگار و دقیق از الگویpoint-pressure برای یک یا چند نقطه 
وولو تبعیت می کند. به لحاظ بالینی این درد معموالً در نتیجه تحریک 
)لمس، فشار، اصطکاک( رخ می دهد. سندرم درد وولوار لوکالیزه اولیه، 
به سندرم درد وستیبوالر اولیه و سندرم درد کلیتورال اولیه تقسیم 

می شود. 

سندرم درد 
وستیبوالر اولیه

آن  محل  که  می کند  اشاره  دردی  به  اولیه،  وستیبوالر  درد  سندرم 
ناحیه  در  یا  می کند  تبعیت  وستیبول  برای   point-pressureالگوی از 

وستیبول احساس می شود. 

سندرم درد 
کلیتورال اولیه

از  آن  که محل  اشاره می کند  دردی  به  اولیه  کلیتورال  درد  سندرم 
ناحیه  در  یا  می کند  تبعیت  کلیتوریس  برای   point-pressureالگوی

کلیتوریس احساس می شود.

سیستم ژنیکولوژیک: سندرمهای درد لگنی داخلی

سندرم درد 
مرتبط با 
اندومتریوز

در  مزمن  یا  لگنی عودکننده  درد  اندومتریوز،  با  مرتبط  درد  سندرم 
اصطالح  این  و  است  الپاراسکوپی  تاییدشده  اندومتریوز  با  بیمارانی 
اندومتریوز،  کافی  درمان  وجود  با  عالیم  که  می شود  استفاده  زمانی 
مقاوم باشند. این سندرم اغلب با پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، 
مجاری  عملکرد  اختالل  دهنده  نشان  عالیم  با  و  عاطفی  یا  جنسی 
ادرار تحتانی، جنسی، گوارشی و ژنیکولوژیک همراه است. بسیاری از 
بیماران، دردی فراتر از ضایعات اندومتریوز دارند. این اصطالح برای 
پوشش این گروه از بیماران بکار میرود. اندومتریوز ممکن است یک 
یافته ی تصادفی باشد، همواره دردناک نیست و درجه بیماری مشاهده 

شده الپاراسکوپی با شدت عالیم همبستگی ندارد.



فصل 18   راهنمای EAU در مورد درد لگنی مزمن       449

جدول2: سندرم های درد مزمن لگنی اولیه

سندرم درد 
مرتبط با 
اندومتریوز

انتهایی  اندام  از یک  بیش  دارای  بیماران،  بیماران همانند سایر  این 
از  باید  فنوتیپ  این  که  است  شده  توصیه  هستند.  شده  درگیر 
به  ارتباط  بی  است  ممکن  اندومتریوز  زیرا  گردد  حذف  طبقه بندی 

درد باشد. 

سندرم درد 
مزمن لگنی 

اولیه با تشدید 
دوره ای

از  اندامی غیر  با تشدید دوره ای، درد  اولیه  سندرم درد مزمن لگنی 
اندام مرتبط با ژنیکولوژیک را شامل می شود که غالباً تشدید بالینی 
به  آن،  مشابه  درد  همچنین  می دهد.  نشان  را   )BPS یا   IBS )مثل 
اندومتریوز / آدنومیوز مربوط می شود اما در آن، هیچ پاتولوژی تعریف 
نشده است. این شرایط متفاوت از درد قاعدگی )دیسمنوره( است که 

در آن، درد تنها در زمان قاعدگی رخ می دهد.

با دیسمنوره اولیه با آغاز قاعدگی رخ می دهد و  اولیه، دردی است که  دیسمنوره ی 
پاتولوژی تعریف شده ای همراه نمی باشد. الزم است درد قاعدگی به 
عنوان یک سندرم درد اولیه مزمن درنظر گرفته شود به شرط آنکه 
همراه  عاطفی  یا  جنسی  رفتاری،  شناختی،  عواقب  با  و  باشد  مقاوم 

باشد. 

سندرمهای درد لگنی گوارشی

سندرم روده 
تحریک پذیر 

 )IBS(

IBS یک رویداد درد اپیزودیک عودکننده یا مزمن احساس شده در 

روده در غیاب عفونت اثبات شده یا پاتولوژی موضعی مشخص دیگری 
است. اختالل عملکرد روده شایع است. IBS اغلب با نگرانی و اشتغال 
ذهنی از عملکرد روده، پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، جنسی یا 
عاطفی و عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد مجاری ادرار تحتانی و 
 Rome ژنیکولوژیک همراه است. طبقه بندی فوق مبتنی بر معیارهای
III است: سه ماه عالیم درد یا تحریک روده ای عودکننده یا پیوسته که 
ممکن است با bowel movement برطرف شود، ممکن است با تغییری 
مدفوع همراه  قوام  در  تغییر  با  است  یا ممکن  تکرر همراه شود،  در 
باشد. دو یا چند فرم زیر در حداقل 25% از اوقات وجود دارند: تغییر 
در تکرر مدفوع )بیش از سه دفع در روز یا کمتر از سه بار در هفته(، 
تفاوت قابل توجه در قوام مدفوع )سفت، شل، آبکی، یا با فرم ضعیف(، 
دفع موکوس در مدفوع، تورم یا احساس نفخ شکم، تغییر دفع مدفوع 
عالیم   .)urgency یا  دفع  هنگام  زورزدن  ناقص،  دفع  احساس  )مثل 
وعده  یک  با  سیری  احساس  خستگی،  تهوع،  شامل:  روده ای  خارج 

غذایی کوچک، استفراغ. 
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جدول2: سندرم های درد مزمن لگنی اولیه

سندرم درد 
مزمن مقعدی 

اولیه

عودکننده  اپیزودیک  درد  رویداد  اولیه،  مقعدی  مزمن  درد  سندرم 
یا  شده  اثبات  عفونت  غیاب  در  مقعد  در  شده  احساس  مزمن  یا 
پاتولوژی موضعی دیگری است. سندرم درد مزمن مقعدی اولیه، اغلب 
عالیم  با  و  عاطفی  یا  جنسی  رفتاری،  شناختی،  منفی  پیامدهای  با 
نشان دهنده اختالل عملکرد مجاری ادرار تحتانی، جنسی، گوارشی و 

ژنیکولوژیک همراه است. 

سندرم درد 
مزمن مقعدی 

اولیه متناوب

سندرم درد مقعدی اولیه مزمن متناوب به درد اپیزودیک مختصر و 
شدید اشاره می کند که به نظر می رسد از رکتوم یا کانال مقعدی ناشی 
می شود و در بازه های منظم رخ می دهد. این سندرم به نیاز به تخلیه 
مدفوع یا فرایند آن مربوط نیست. می تواند زیرگروهی از سندرم های 
درد مزمن مقعدی اولیه در نظر گرفته شود. سابقاً پروکتالژی فوگاکس 

نامیده می شد اما این اصطالح دیگر به کار نمی رود.

سیستم عضالنی اسکلتی

سندرم درد 
عضله کف لگن 

اولیه 

اپیزودیک  لگن  کف  درد  رویداد  اولیه،  لگن  کف  عضله  درد  سندرم 
اثبات  تعریف شده  پاتولوژی موضعی  است. هیچ  مقاوم  یا  عودکننده 
شده ای وجود ندارد. اغلب با پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، جنسی 
یا عاطفی و با عالیم نشان دهنده اختالل عملکرد مجاری ادرار تحتانی، 
جنسی، گوارشی یا ژنیکولوژیک همراه است. این سندرم به بیش فعالی 
عضالت کف لگن یا وجود trigger point در این عضالت مربوط باشد. 
نقاط تحریک در چند عضله مثل عضالت شکم و ران و پارااسپینال و 

حتی آنهایی که مستقیماً به لگن مربوط نیستند یافت می شود. 

سندرم درد 
کوکسیس

اولیه 

سندرم درد کوکسیس اولیه، رویداد درد اپیزودیک مزمن یا عودکننده 
یا  شده  اثبات  عفونت  غیاب  در  کوکسیس  منطقه  در  شده  درک 
پاتولوژی موضعی مشخص دیگری است. سندرم درد کوکسیس اولیه 
نیز  و  یا عاطفی  رفتاری، جنسی  پیامدهای منفی شناختی،  با  اغلب 
تحتانی،  ادرار  مجاری  جنسی،  عملکرد  اختالل  دهنده  نشان  عالیم 
گوارشی یا ژنیکولوژیک همراه است. اصطالح کاکسیدینیا قباًل استفاده 

می شد که دیگر توصیه نمی شود.

درد مزمن پس از جراحی
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جدول2: سندرم های درد مزمن لگنی اولیه

سندرم درد 
مزمن پس از 

جراحی

تعریف درد مزمن پس از جراحی، درد مزمنی است که از نظر شدت 
پس از یک عمل جراحی بروز یافته یا تشدید می شود و بعد از پروسه 
درمان، همچنان حداقل سه ماه پس از جراحی باقی می ماند. طبقه 

جداگانه ای برای آن در طبقه بندی ICD-11 وجود دارد. 

 همه گیرشناسی، علت شناسی، و پاتوفیزیولوژی

درد احشایی مزمن، درد لگن و ابعاد شکمی درد لگن 

درجه بندی شدتتوصیه ها

همه افراد درگیر در مدیریت درد لگنی مزمن باید از مکانیسم های 
درد پریفرال و مرکزی آگاه باشند.

قوی

ارزیابی زودهنگام بیماران با درد لگنی مزمن، شامل تحقیقاتی با 
هدف رد نمودن درد لگنی مرتبط با بیماری می باشد. 

قوی

کیفیت کارکردی، عاطفی، رفتاری، جنسی و سایر مسائل مربوط 
به کیفیت زندگی مثل اثر بر کار و روابط اجتماعی را در بیماران با 

درد لگنی مزمن ارزیابی کنید و نیز این مسائل را مانند درد مد نظر 
قرار دهید. 

قوی

روابط با همکاران را تقویت کنید تا بتوانید سندرم درد مزمن لگنی 
اولیه را بطورجامع در یک محیط چندتخصصی و چندرشته ای با 

بررسی تمام عالیم آن، مدیریت کنید. 

قوی

ارزیابی تشخیصی▐

سابقه و معاینه پزشکی

سابقه بیمار، برای ارزیابی بیمارانی با درد لگنی مزمن بسیار اهمیت دارد. سندرم های 
درد، تشخیص های عالمت داری هستند که از سابقه درد درک شده در منطقه لگن و 
غیاب پاتولوژی دیگری به مدت حداقل سه ماه از شش ماه گذشته ناشی می شوند و 
حاکی از این است که درد لگنی مرتبط با بیماری خاص از طریق عفونت باکتریایی، 
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سرطان، بیماری آناتومیکی یا عملکردی اولیه اندام های لگن مرتبط ایجاد می شود 
و بیماری نوروژنیک غیرمحتمل می باشد. سابقه باید جامع باشد و عالیم عملکردی 
مرتبط با درد را پوشش دهد. معاینه بالینی اغلب برای تایید یا رد ظن اولیه به دست 
آمده از یک شــرح حال خوب به کار می رود. هدف معاینه باید پاســخ به سواالت 
اختصاصی ای باشــدکه نتیجه آن ممکن است درمان را تغییر دهد. همچنین یک 
معاینه موضعی، یک معاینه عضالنی اسکلتی کلی و نورولوژیکی، بخش یکپارچه ای از 

ارزیابی درنظر گرفته می شود و در صورت نیاز انجام می شود. 

شکل1-تشخیص درد لگنی مزمن
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درجه بندی شدتتوصیه عمومی

شرح حال کاملی بدست آورده و نامحتمل بودن یک علت قابل 
درمان را در همه بیمارانی با درد لگنی مزمن ارزیابی کنید. 

قوی

توصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی سندرم درد پروستات 
اولیه

درجه بندی شدت

روشهای تشخیصی را بر مبنای بیمار انتخاب کنید. بیماری های 
خاص با عالیم مشابه را رد کنید. 

قوی

از یک ابزار درجه بندی عالئم و کیفیت زندگی معتبر، مثل شاخص 
عالمت پروستاتیت مزمن موسسات ملی سالمت برای ارزیابی اولیه 

و پیگیری استفاده کنید. 

قوی

سندرم درد پروستات اولیه همراه با پیامدهای منفی شناختی، 
رفتاری، جنسی یا عاطفی و نیز عالیم اختالل عملکرد جنسی و 

مجاری ادرار تحتانی را بررسی کنید. 

قوی

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی سندرم درد مثانه اولیه

سیستوسکوپی ریجید تحت بیهوشی عمومی را در بیمارانی با درد 
مثانه برای تعیین subtype و رد کردن احتمال یک بیماری گیج 

کننده انجام دهید. 

قوی

بیمارانی با عالیم منطبق با تعریف EAU را پس از رد کردن 
بیماری های خاص با سندرم درد مثانه اولیه )PBPS( از طریق تعیین 

subtype و فنوتیپ تشخیص دهید. 

قوی

بیماری های غیرمثانه ای مرتبط با PBPS را بطور سیستماتیک 
ارزیابی کنید. 

قوی

 PBPS پیامدهای منفی شناختی، رفتاری، جنسی یا عاطفی مرتبط با
را ارزیابی کنید.

قوی

از یک ابزار درجه بندی عالئم و کیفیت زندگی معتبر برای ارزیابی 
اولیه و پیگیری بعدی استفاده کنید. 

قوی
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توصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی ابعاد ژنیکولوژیک درد 
لگنی مزمن 

درجه بندی شدت

سابقه اورولوژی-ژنیکولوژیک کاملی از افرادی که دارای مش غیرقابل 
جذب به منظور اصالح بی اختیاری یا پروالپس هستند تهیه کنید و 

تصویربرداری اختصاصی از مش را انجام دهید.

قوی

اگر پس از تکمیل ارزیابی اورولوژیک تردید بالینی نسبت به یک 
علت ژنیکولوژیک برای درد وجود دارد، بیمار را به یک متخصص 

زنان ارجاع دهید. الپاراسکوپی باید مطابق با راهنمای ژنیکولوژیک 
انجام شود. 

قوی

درجه بندی شدتتوصیه ای برای ارزیابی تشخیصی سندرم درد آنورکتال

تست های عملکرد آنورکتال در بیمارانی با درد آنورکتال توصیه 
می شوند.

قوی

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی اعصاب لگنی

بیماری های گیج کننده ای مثل بیماری های نئوپالستیک، عفونت، 
تروما و پاتولوژی اسپینال را رد کنید. 

قوی

اگر وجود یک سندرم درد عصب محیطی مشکوک باشد، بیمار را به 
یک متخصص در این حوزه که در یک محیط تیمی چندرشته ای 

کار می کند ارجاع دهید. 

ضعیف

 image تصویربرداری و نوروفیزیولوژی به تشخیص کمک می کنند اما
and nerve locator guided local anaesthetic injection اولویت دارند. 

ضعیف

CPP درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی ابعاد جنسی در

بیماران مراجعه کننده با عالیم نشان دهنده سندرم درد لگنی مزمن 
را از نظر سواستفاده جنسی بدون بیان رابطه علی با درد، غربال کنید. 

ضعیف
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CPP درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی ابعاد روانی

قویدیسترس روانی بیمار در رابطه با درد آن ها را ارزیابی کنید. 

از بیماران بپرسید فکر می کنند علت درد و سایر عالیمشان چیست 
تا فرصتی برای شناخت و اطمینان مجدد بدست آید.

قوی

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای ارزیابی تشخیصی عملکرد کف لگن

از طبقه بندی انجمن بین المللی کنترل دفع برای عملکرد و اختالل 
عملکرد عضله کف لگن استفاده کنید. 

قوی

trig-  در بیمارانی با درد مزمن لگنی اولیه، بررسی فعال وجود نقاط
ger میوفاشیال توصیه می شود. 

ضعیف

درمان
فلسفه مدیریت CPP مبتنی بر یک مدل زیستی-روانی است. این یک رویکرد کل 
نگر با درگیری فعال بیمار اســت. مداخالت واحد به ندرت در جداســازی اثربخش 
هســتند و الزم است در یک راهکار درمانی شخصی سازی شده وسیع تری بررسی 
شــوند. اســتراتژی درمان دارای عناصر خودمدیریتی اســت. مداخالت دارویی و 
غیردارویی باید با درک شــفافی از پیامدهای بالقــوه و اهداف نهایی درنظر گرفته 
شوند که شامل: روانشناسی، فیزیوتراپی، داروها و مداخالت تهاجمی تر هستند. ارائه 
اطالعاتی که شخصی سازی شده و پاسخ دهنده هستند و باورها و نگرانی های بیمار 
را برطرف می کنند، روش قدرتمندی برای آرام ســاختن تشویش می باشند. اضافه 
کردن اطالعات مکتوب یا راهنمایی به استفاده از منابع معتبر، مفید می باشد. شرکت 
کنندگان گرایش دارند به محتوا یا محصوالت دارویی تولیدشــده بومی با کیفیت 
متغیر اعتماد کنند در عین حال که نیاز به محتوای جداگانه برای هر بیمار را تایید 

می کنند. 
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توصیه هایی برای درمان

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای سندرم درد پروستات اولیه

گزینه های درمانی هدایت شده فنوتیپی و چند ُمدال را برای سندرم 
درد پروستات اولیه )PPPS( ارائه دهید. 

ضعیف

از درمان ضدمیکروبی )کینولون ها، تتراسایکلین ها( حداقل 6 هفته 
در درمان بیماران بدون سابقه درمان قبلی با سابقه ی PPPS کمتر از 

یک سال استفاده کنید. 

قوی

از آلفابلوکرها برای بیمارانی با سابقه ی PPPS کمتر از یک سال 
استفاده کنید. 

قوی

ضعیفاز پنتوزان پلی سولفات دوز باال برای بیماران PPPS استفاده کنید.

قویاز طب سوزنی در PPPS استفاده کنید.

داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی را در PPPS ارائه دهید اما 
عوارض جانبی بلندمدت باید بررسی شوند.

ضعیف

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای مدیریت سندرم درد مثانه اولیه

از درمان بر مبنای subtype و فنوتیپ برای درمان سندرم درد مثانه 
اولیه )PBPS( استفاده کنید.

قوی

همواره تکنیک های رفتاری، روانی و فیزیکی چندمدال ارائه شده را 
همراه با درمان های تهاجمی یا خوراکی PBPS در نظر بگیرید. 

قوی

ضعیفمشاوره تغذیه ارائه دهید. 

قویآمی تریپتیلین را برای درمان PBPS ارائه دهید. 

قویپنتوزان پلی سولفات خوراکی را برای درمان PBPS ارائه دهید. 

پنتوزان پلی سولفات به عالوه هپارین زیرجلدی را در بیماران با 
پاسخ کم به پنتوزان پلی سولفات به تنهایی ارائه دهید. 

ضعیف

کورتیکواستروییدهای خوراکی را برای درمان بلندمدت توصیه 
نکنید.

قوی
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اسید هیالورونیک یا کوندرویتین سولفات داخل مثانه ای را قبل از 
معیارهای تهاجمی تر ارائه دهید. 

ضعیف

لیدوکائین داخل مثانه ای به عالوه سدیم بیکربنات را قبل را 
روش های تهاجمی تر ارائه دهید. 

ضعیف

هپارین داخل مثانه ای را قبل از معیارهای تهاجمی تر به تنهایی یا 
همراه با درمان ترکیبی ارائه دهید. 

ضعیف

ضعیفاز اتساع مثانه به تنهایی به عنوان درمان PBPS استفاده نکنید. 

اگر درمان های instillation داخل مثانه ای موفق نباشند، تزریق 
توکسین بوتولینیوم )A )BTX-A به صورت زیرمخاطی به داخل 

تریگون و جدار مثانه را به عالوه هیدرودیستنشن ارائه دهید.

قوی

ضعیفNeuromodulation را قبل از مداخالت تهاجمی تر ارائه دهید.

جراحی برداشت عضو یا بازسازی عضو را تنها به عنوان آخرین 
راه حل و تنها توسط جراحان مجرب و مطلع از PBPS بعد از یک 

ارزیابی چندتخصصی شامل درمان درد ارائه دهید. 

قوی

TUR )یا کوآگوالسیون یا لیزر( ضایعات مثانه را تنها در PBPS نوع 

3C ارائه دهید.
قوی

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان سندرم درد اسکروتال

به بیمار از خطر درد پس از وازکتومی هنگام مشاوره با بیماران 
برنامه ریزی شده برای عمل وازکتومی اطالع دهید.

قوی

از درمان فتق کشاله ران باز به جای الپاراسکوپی برای کاهش خطر 
درد اسکروتال استفاده نکنید. 

قوی

در بیمارانی با درد بیضه ای رو به بهبود بعد از بلوک اسپرماتیک، 
microsurgical denervation طناب اسپرماتیک یا بیضه ای را توصیه 

کنید.

ضعیف
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درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان ابعاد ژنیکولوژیک درد لگنی مزمن

یک متخصص ژنیکولوژیک را برای ارائه گزینه های درمانی مثل 
درمان هورمونی یا جراحی در حاالت بیماری تعریف شده درگیر 

سازید.

قوی

یک رویکرد چندتخصصی برای مدیریت درد در حاالت بیماری مقاوم 
ارائه دهید. 

قوی

همه بیماران مبتال به عوارض ناشی از مش، باید به یک خدمات 
چندتخصصی ارجاع داده شوند )ادغام دارو و جراحی برای درد(.

ضعیف

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان درد آنورکتال عملکردی

قویدرمان بیوفیدبک را در بیمارانی با درد مقعدی مزمن انجام دهید.

توکسین بوتولینیوم A را در سندرم درد مزمن مقعدی اولیه ارائه 
دهید. 

ضعیف

تحریک عصب تیبیال از طریق پوست را در سندرم درد مزمن 
مقعدی اولیه ارائه دهید.

ضعیف

بازتنظیم عصب ساکرال را در سندرم درد مزمن مقعدی اولیه ارائه 
دهید.

ضعیف

سالبوتامول استنشاقی را در سندرم درد مزمن مقعدی اولیه متناوب 
ارائه دهید. 

ضعیف

درجه بندی شدتتوصیه ای برای درمان اعصاب لگن

دستورالعمل های درد نوروپاتیک به خوبی تثبیت شده اند. از 
رویکردهای استاندارد برای درمان درد نوروپاتیک استفاده کنید. 

قوی



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 460

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان ابعاد جنسی درد لگنی مزمن 

راهکارهای رفتاری را برای بیمار و همسر او جهت کاهش اختالل 
عملکرد جنسی ارائه دهید.

ضعیف

تمرین عضالت کف لگن را به عنوان بخشی از برنامه درمانی جهت 
بهبود کیفیت زندگی و عملکرد جنسی ارائه دهید.

ضعیف

درجه بندی شدتتوصیه ای برای درمان ابعاد روانی درد لگنی مزمن

برای درد لگنی مزمن با دیسترس روانی زیاد، بیماران را به درمان 
روانی متمرکز بر درد لگنی مزمن ارجاع دهید.

قوی

درجه بندی شدتتوصیه هایی برای درمان اختالل عملکرد کف لگن

ضعیفاز درمان میوفاشیال به عنوان درمان رده اول استفاده کنید.

بیوفیربک را به عنوان درمان کمکی برای تمرینات عضالنی در 
بیمارانی با درد مقعدی ناشی از بیش فعالی کف لگن ارائه دهید. 

قوی

توصیه هایی برای درمان درد مزمن یا غیرحاد یوروژنیتال از 
طریق داروی مسکن 

درجه بندی شدت

مسکنها و سایر داروهای اعتیادآور یا منجر به وابستگی را تنها پس 
از ارزیابی چندتخصصی و تنها پس از اینکه سایر درمان های منطقی 

امتحان شده و شکست خورده اند تجویز کنید. 

قوی

تصمیم گیری برای درمان بلندمدت با مواد مخدر باید توسط یک 
متخصص مجرب در مشورت با بیماران و پزشک خانواده آن ها 

صورت گیرد. 

قوی

اگر سابقه یا تردیدی درمورد سوء مصرف مواد وجود دارد یک 
روانشناس یا روانپزشک عالقه مند به مدیریت درد و اعتیاد به مواد 

را وارد تیم درمان کنید. 

قوی
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فصل 19

مقدمه▐

هدف از منتشرکردن دستورالعمل انجمن ارولوژی اروپا )EAU( درباره پیوند کلیه 
فراهم کردن اطالعاتی جامع از جنبه های پزشکی و فنی مرتبط با پیوند کلیه می باشد.

عمل جراحی پیوند و بازیابی ارگان▐

نفرکتومی )برداشتن کلیه( در فرد اهداکننده سالم

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای نفرکتومی در فرد اهداکننده سالم به عنوان روش ترجیحی 
عمل جراحی الپاراسکوپی یا الپاروسکوپی کمک شونده توسط 

دست یا رتروپریتونئوسکوپی انجام دهید

قوی

در مراکزی که عمل اندوسکوپی انجام نمی شود، نفرکتومی باز را 
انجام دهید. 

قوی

فقط در مراکزی که بسیار تخصصی هستند، نفرکتومی از فرد 
اهداکننده سالم با عمل جراحی الپارو-اندوسکوپیک single-site یا 

به روش جراحی اندوسکوپی ترنس لومینال از orifice طبیعی انجام 
شود.

قوی
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حفظ ارگان

درجه بندی شدتتوصیه ها برای محلول حفظ ارگان

برای نگهداری از ارگان در دمای سرد از محلول های محافظتی 
هیستیدین تریپتوفان کتوگلوتارات یا محلول ساخته شده توسط 

دانشگاه ویسکانسین استفاده کنید.

قوی

اگر محلول های باال موجود نبودند، از محلول سلسیور یا مارشال 
برای نگهداری در دمای سرد استفاده کنید.

قوی

توصیه ها برای محافظت از کلیه: محافظت استاتیک و 
دینامیک )ایستا و پویا(

درجه بندی شدت

قویزمان ایسکمی را به حداقل برسانید

به منظور کاهش زمان تاخیر پیوند در افراد اهداکننده ای که فوت 
کرده اند، در صورت امکان از خونرسانی ماشینی هایپوترمیک 

استفاده کنید.

قوی

در افراد اهداکننده ای که فوت کرده اند ممکن است از روش 
خونرسانی ماشینی هایپوترمیک به عنوان معیار استاندارد استفاده 

شود.

قوی

در روش محافظتی خونرسانی ماشینی هایپوترمیک از مقادیر با 
فشار کم استفاده کنید.

قوی

خونرسانی ماشینی هایپوترمیک باید پیوسته باشد و توسط فشار 
کنترل شود نه جریان.

قوی

در محافظت به کمک خونرسانی ماشینی هایپوترمیک، فقط به دلیل 
افزایش مقاومت عروقی و غلظت های باالی مارکرآسیب ناشی از 

مایع پرفیوژن کلیه را دور نیندازید.

ضعیف
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نمونه برداری از کلیه اهداکننده▐

درجه بندی شدتتوصیه ها

تصمیم برای پذیرش ارگان اهداکننده را فقط برپایه یافته های بافت 
شناسی نگیرید چون این کار ممکن است منجر به رد شدن پیوند 
به میزان زیاد شود. در صورت امکان، یافته های بافت شناسی را با 
پارامترهای بالینی اهداکننده و دریافت کننده از جمله پارامترهای 

خونرسانی تفسیر و بررسی کنید.

قوی

برای هیستومورفولوژی از پارافین هیستولوژی استفاده کنید چون 
به فروزن سکشن برتری دارد. هرچند ارزش تشخیصی آن باید در 

برابربه تاخیرافتادن پیوند، سنجیده شود.

قوی

نمونه برداری ها باید توسط یک نفروپاتولوژیست یا یک پاتولوژیست 
عمومی که مهارت بسیار زیادی در نمونه برداری از کلیه دارد، آماده 

شود. 

قوی

عمل پیوند در اهداکننده زنده و فوت شده

درجه بندی شدتتوصیه ها

همودیالیز فوری بالفاصله قبل از عمل

برای مدیریت مایع و اختالل الکترولیتی قبل از عمل پیوند از دیالیز 
یا اقدامات محافظتی استفاده کنید چون باید احتمال عملکرد سریع 

پیوند را مدنظر داشت.

ضعیف

انجام عمل جراحی روی بیمارانی که داروهای ضد تجمع پالکتی یا ضد لخته 
استفاده می کنند.

در بیمارانی که در صف انتظار پیوند هستند، ادامه دادن درمان با 
داروهای ضد تجمع پالکتی را مدنظر داشته باشید.

ضعیف
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قبل از عمل پیوند درباره بیمارانی که داروهای ضد تجمع پالکتی یا 
آنتی کوآگوالن مصرف می کنند، با متخصص قلب، متخصص خون و 

متخصص کلیه مشورت کنید.

ضعیف

محافظت از ایجاد ترومبوز عروقی از جمله ترومبوز ورید عمقی حین و بعد از 
عمل پیوند

در مواردی که فرد گیرنده از یک فرد سالم کلیه می گیرد، پس از 
عمل به طور روتین هپارین شکسته نشده یا هپارین با وزن مولکولی 

کم به او ندهید.

ضعیف

آنتی بیوتیک های مصرفی نزدیک عمل در عمل پیوند کلیه

در گیرندگان کلیه در عمل پیوند، به منظور پروفیالکسی به جای 
استفاده از چندین دوز آنتی بیوتیک، از یک دوز آنتی بیوتیک نزدیک 

عمل استفاده کنید.

قوی

رژیم مایع خاص حین عمل پیوند کلیه

به منظور ارتقای عملکرد کلیه ی پیوندی، هیدراتاسیون را قبل، 
نزدیک و بعد از عمل بهینه کنید.

قوی

به منظور مایع درمانی وریدی حین عمل، از محلول های 
کریستالوئید متعادل شده استفاده کنید.

ضعیف

برای کاهش عملکرد تاخیری در پیوند و بهینه سازی عملکرد سریع 
آن، از هیدراتاسیون هدف دار و مشخص حین عمل بهره ببرید.

قوی

داروهای دوپامینرژیک در پیوند کلیه

در دوران اولیه پس از عمل، به طور روتین از دوز کم داروهای 
دوپامینرژیک استفاده نکنید.

ضعیف
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رویکردهای جراحی برای پیوندهای اول، دوم، سوم و بیشتر

پیوند تک کلیه- اهداکنندگان زنده و فوت شده

درجه بندی شدتتوصیه ها

در پیوند کلیه از بیمار فوت شده، قبل از تجویز داروهای سرکوب 
کننده سیستم ایمنی و القای بی حسی، قابل استفاده بودن کلیه 

)شامل مشاهده( برای پیوند را بررسی کنید.

قوی

برای پیوند اول یا دوم تک کلیه، هر یک از حفرات ایلیاک را 
انتخاب کنید.

ضعیف

به منظور کاهش احتمال ایجاد لنفوسل پس از عمل، لنفاتیک 
اطراف عروق ایلیاک را ببندید )لنفوستاز(.

ضعیف

طول ورید کلیوی فرد اهداکننده را بررسی کنید و در صورت کوتاه 
بودن، برای بهینه سازی آناستوموز وریدی یکی از انواع روش های 

جراحی را مدنظر داشته باشید.

ضعیف

در شریان کلیوی اهداکننده، برای آناستوموز انتها-به-کناره شریانی 
از شریان های ایلیاک خارجی یا مشترک استفاده کنید. 

ضعیف

به عنوان جایگزین برای شریان های ایلیاک خارجی یا مشترک، از 
آناستوموز انتها-به-انتهای شریان ایلیاک داخلی استفاده کنید.

ضعیف

قبل از انجام آناستوموز شریانی اینتیمای شریان های فرد اهداکننده 
و گیرنده پیوند را بررسی کنید تا از عدم وجود فالپ یا پارگی در 

آن مطمئن شوید. اگر این موارد مشاهده شد، باید قبل یا حین 
آناستوموز شریانی حتما برطرف و اصالح شود.

قوی

در پیوندهای سوم یا بیشتر، قبل از عمل، کفایت جریان ورودی 
شریان و خروجی ورید و وجود فضای کافی برای جاگذاری کلیه ی 

جدید مطمئن شوید.

قوی
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پیدایش تکنولوژی های جراحی

عمــل جراحی پیوند کلیه به کمک ربات )RAKT( در کارآزمایی های غیرتصادفی 
آینده نگر درحال ارزیابی است )با استفاده از قوانین کنسرسیوم IDEAL(. شاید در 
این روش فوایدی وجود داشته باشد )کاهش درد پس از عمل، کاهش طول بستری 
در بیمارستان، کاهش طول برش و میزان لنفوسل( اما شواهد بسیار کمتر از آنند که 

بتوان این روش را توصیه کرد.
پیوندهای کلیه دوتایی

زمانــی که کیفیت یک کلیه فرد اهداکننده ی فوت شــده برای عملکرد طوالنی 
مدت مناسب نبوده یا خروجی عملکرد با هردوکلیه بهتر باشد، از پیوند دوتایی کلیه 
استفاده می شود. به منظور پیوند یک جفت کلیه از فرد اهداکننده روش های جراحی 
مختلفی تعریف شده اند که عبارتنداز: یک طرفه خارج از پریتوئن یا داخل پریتوئن 
و دو طرفه خارج از پریتوئن یا داخل پریتوئن که می توان با یک برش از وسط یا دو 
برش لترال همراه باشد. هیچ کارآزمایی تصادفی شاهدداری وجود ندارد که یک روش 

را برای تمام بیماران یا وضعیت ها پیشنهاد دهد. 
پیوند حالب در صورت نرمال بودن مجرای ادراری

روش های آناستوموزی حالب تعریف شده برای گیرندگان پیوند کلیه بدون وجود 
هیچ اختالل اورولوژیکی زمینه ای شامل موارد روبروست: یورترونئوسیستوستومی 
داخل مثانــه ای )Ledbetter- Politano( یا خارج مثانه ای )Lich-Gregoir( و یورترو-

یورتروستومی با استفاده از حالب خود فرد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

روش آناستوموز حالب خارج مثانه ای شبیه Lich-Gregoir را برای 
به حداقل رساندن عوارض در گیرندگان پیوند کلیه که آناتومی 

سیستم اورولوژی طبیعی دارند، انجام دهید.

قوی
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آناستوموز پیلو/یورترویورتروستومی روشی جایگزین خصوصا 
برای حالب بسیار کوتاه یا با وسکوالریتی ضعیف کلیه ی پیوندی، 

می باشد. 

قوی

از استنتت های حالبی پیوندی به صورت پروفیالکسی استفاده 
کنید تا از بروز عوارض ماژور ادراری جلوگیری شود.

قوی

برای مدیریت حالب های دوتایی از همان قواعد جراحی یکسان 
برای حالب تکی استفاده کنید و آن ها را یا جدا یا باهم آناستوموز 

کنید.

قوی

پیوند یا ایمپلنت حالب در مجرای ادراری-تناسلی غیر نرمال

هنگام انجام پیوند کلیه در صورت وجود مجرای ادراری-تناسلی غیر نرمال موارد 
زیر را در نظر داشته باشید:

در بیمارانی که ایلئال کاندوئی دارند، کلیه باید برعکس جاگذاری شود تا حالب با   
کاندوئی در یک راستا بوده تا از ایجاد حالب redundant جلوگیری شود.

روش مورد استفاده برای کاشــتن حالب )های( پیوندی در یک ایلئال کاندوئی   
 Bricker:( است native )مشــابه روش مورد اســتفاده برای کاشــتن حالب )های

.)Wallace

در آگمنتاسیون مثانه یا پاچ های continent، حالب ها باید به روش تونلی یا خارج   
مثانه ای )Lich-Gregoir( ری ایمپلنت شــوند. در اکثر بیماران روش دوم ترجیح 

داده می شود.
در بیمارنی که اســتومای قابل کاتترگذاری Mitrofanoff یا پاچ های ایلئوســکال   

continent با استوما قابل کاتترگذاری دارند، مالحظات باید معطوف به پوزیشن دهی 

اســتومای قابل کاتترگذاری )نافی یا حفره ی ایلیاک- معموال ســمت راست( در 
ارتباط واضح با جراحان پیوند باشد تا پوریشن کلیه پیوندی آتی به خطر نیفتد. اگر 
احتمال جاگذاری درون پریتوئنی کلیه ی پیوندی در آینده وجود دارد، جایگذاری 
یک Mitrofanoff خارج شونده از حفره ی ایلیاک در ناف ترجیح داده می شود. اگر 
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کلیه ی پیوندی به طور احتمالی در حفره ی ایلیاک سمت راست قرار خواهد گرفت، 
جاگذاری Mitrofanoff خارج شــونده از ناف یا حفره ی ایلیاک سمت چپ ترجیح 

داده می شود.

عوارض در فرد اهداکننده▐

نفرکتومــی در اهداکننده زنده، مثل هر مداخلــه دیگری با عوارض و خطر مرگ 
همراه است. با این وجود اما این حقیقت که عمل روی یک فرد سالم انجام می شود، 
relevance هرگونــه عارضه ای را تقویت می کند. عوارض حین عمل در 2.2% موارد 

)رایج ترین عوارض: خونریزی در 1.5% و آســیب به سایر ارگان ها در 0.8% موارد( و 
عوارض پس از عمل در 7% موارد رخ می دهند )عوارض عفونی در 2.6% و خونریزی 
در 1%(. در فرایند کســب رضایت آگاهانه باید به بروز عوارض احتمالی اشاره شود. 
عوارض طوالنی مدت عمدتا به شرایط تک-کلیه ای مرتبط هستند. کیفیت زندگی 
مرتبط با سالمتی ازجمله وضعیت ذهنی، پس از اهدا به طور متوسط بهتر از جمعیت 

کلی می باشد. 

درجه بندی شدتتوصیه ها 

قوینفرکتومی از فرد اهداکننده زنده را به مراکز تخصصی محدود کنید.

به تمام افراد زنده اهداکننده کلیه، فالوآپ و پیگیری طوالنی مدت 
را پیشنهاد کنید.

قوی

عوارض در فرد گیرنده▐

عوارض جراحی حین و پس از عمل پیوند کلیه ممکن است فرد گیرنده را درمعرض 
خطر مرگ و میر قرار دهد. وقوع و مدیریت چنین عوارضی از اهمیت اصلی برخوردار 
هســتند. رایج ترین عوارض جراحی ایجاد شده در پیوند کلیه به صورت خالصه در 

زیر بیان شده اند.



فصل 19   راهنمای EAU در مورد پیوند کلیه       469

خونریزی

وقوع هماتوم بین 0.2 تا 25% گزارش شده است. هماتوم های کوچک و بدون نشانه 
معموال به هیچ مداخله ای نیاز ندارند. در مورد هماتوم های بزرگتر، عالئم و نشانه های 
بالینی ناشی از فشــار خارجی با اختالل عملکرد پیوند و/یا عوارض ترومبوز عروق 
پیوند شــده ممکن است ایجاد و مشاهده شوند. ممکن است این موارد توسط درناژ 
جلدی تحت هدایت توموگرافی کامپیوتری یا اولتراسوند درمان شوند یا ممکن است 

به درمان جراحی نیاز داشته باشند. 
ترومبوز شریانی

ترومبوز شریان کلیه پیوند زده شده عارضه ای نادر است که شیوع آن بین 0.5 تا 
3.5% است.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در مواردی که به ترومبوز پیوند شک دارید، اولتراسونوگرافی داپلر 
رنگی انجام دهید.

قوی

در مواردی که یافته های سونوگرافی حاکی از خونرسانی ضعیف 
پیوند هستند، اکسپلور جراحی را انجام دهید.

قوی

اگر ترومبوز شریانی در حین عمل تایید شد، در مواردی که پیوند 
قابل حفظ شدن باشد، ترومبکتومی جراحی انجام دهید.

ضعیف

در مواردی که پیوند قابل حیات نیست، نفروکتومی آلوگرافت انجام 
دهید.

قوی

ترومبوز وریدی

ترومبوز ورید کلیه پیوند زده شــده یکی از عوارض زودرس )0.5 تا 4%( و یکی از 
مهم ترین علل پس زدن پیوند در یک ماهه ی اول پس از عمل جراحی است.
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رتبه بندی قدرتتوصیه ها

در مواردی که به ترومبوز پیوند شک دارید، اولتراسونوگرافی داپلر 
رنگی انجام دهید.

قوی

در مواردی که یافته های سونوگرافی حاکی از خونرسانی ضعیف 
پیوند هستند، اکسپلور جراحی را آغاز کنید.

قوی

اگر حین عمل ترومبوز وریدی تایید شد، در مواردی که پیوند 
قابل حفظ شدن است، ترومبکتومی جراحی و در مواردی که 

پیوند قابل حیات نیست، نفرکتومی آلوگرافت انجام دهید.

ضعیف

برای جلوگیری از بروز ترومبوز ورید کلیه پیوندی به طور روتین 
از پروفیالکسی دارویی استفاده نکنید.

قوی

تنگی شریان کلیه پیوندی

وقوع این مورد بین 1 تا 25% اســت. ریســک فاکتورها شــامل قطر کوچک یا 
آترواسکلروز شریان فرد اهداکننده، تروما به شریان اهداکننده حین تامین و انتقال 
آن، عدم حضور پچ شــریان، روش بخیه زدن )منقطع در برابر پیوسته( و آسیب به 

شریان ایلیاک حین عمل می باشد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

برای تشخیص تنگی شریانی اولتراسونوگرافی داپلر رنگی انجام 
دهید. اگر نتایج واضح توسط اولتراسونوگرافی فراهم نشد، MRI یا 

سی-تی آنژیو را در نظر داشته باشید.

قوی

به عنوان خط اول درمان برای تنگی شریان، آنژیوپالستی-استنت 
گذاری ترنس لومینال پرکوتانه را انجام دهید.

قوی

در موارد پیوند اخیر، تنگی های متعدد، طوالنی و شدید یا پس از 
عدم موفقیت آنژیوپالستی، درمان جراحی را انجام دهید.

قوی
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فیستول شریانی-وریدی و آنوریسم های کاذب پس از بیوپسی کلیه

بیوپســی از راه پوست ممکن اســت منجر به ایجاد فیستول شریانی-وریدی و/یا 
آنوریسم های کاذب درون کلیه در 18-1% موارد شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

اگر به وجود فیستول وریدی-شریانی یا آنوریسم کاذب شک دارید، 
اولتراسونوگرافی داپلر رنگی را انجام دهید.

قوی

در موارد فیستول وریدی-شریانی یا آنوریسم کاذب عالمت دار، 
آمبولیزاسیون آنژیوگرافیک را به عنوان خط اول درمان انجام دهید.

قوی

لنفوسل

لنفوســل یک عارضه نسبتا رایج است که شــیوع آن بین 1 تا 26% است. رابطه 
اتیولوژیک چشــمگیری با دیابــت، درمان بــا مهارکننده هــای m-TOR )مانند 

تاکرولیموس( و پس زدن فوری وجود دارد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

تعبیه ی درن پرکوتانه را به عنوان خط اول درمان لنفوسل های 
بزرگ و عالمت دار انجام دهید.

قوی

 fenestraation وقتی درمان پرکوتانه موفقیت آمیز نبود، از روش
استفاده کنید.

قوی

نشت ادرار

نشت ادراری در 0 تا 9.3% موارد اتفاق میفتد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

نشت ادرار را با استنت-JJ و کاتتر مثانه و/یا لوله نفروستومی از 
طریق پوست مدیریت و مهار کنید.

قوی
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در مواردی که مدیریت محتاطانه و غیرتهاجمی موفقیت آمیز 
نیست، اصالح جراحی را انجام دهید.

قوی

تنگی حالب

تنگی حالب یکی از عوارض رایج در گیرندگان اســت که میزان وقوع آن بین 0.6 
تا 10.5% اســت. تنگی زودهنگام )3 مااهه اول جراحی( معموال ناشــی از تکنیک 
جراحی یا نقص تامین خون رســانی حالب ها حین جراحی است. تنگی دیرهنگام 
)پس از 6 ماه( توسط عفونت، فیبروز، بیماری های پیش رونده عروقی و/یا پس زدن 

اتفاق میفتد.

درجه بندی شدتتوصیه ها

در موارد تنگی حالب، یک لوله نفروستومی برای برداشتن 
و کاهش فشار در کلیه بگذارید. تشخیص تنگی با پیلوگرام 

رتروگرید است.

قوی

تنگی هایی که طول آنها کمتر از 3 سانتی متر است را با 
بازسازی جراحی یا از طریق اندوسکوپی )بازکردن به کمک 
بالون به صورت پرکوتانه یا یورتروسکوپی انعطاف پذیر آنته 

گرید و انسیزیون با لیزر هولمیوم( مدیریت کنید.

قوی

در موارد عود تنگی یا تنگی با طول بیش از 3 سانتی متر، در 
گیرندگان مناسب از بازسازی مجدد جراحی استفاده کنید. 

قوی

هماچوری

وقوع هماچوری از 1 تا 34% متغیر اســت. روش Lich-Gregoire کمترین میزان 
وقوع هماچوری را دارد. شستشوی مثانه نخستین خط درمان است. برخی موارد به 

سیستوسکوپی با تخلیه لخته ها و/یا فولگوراسیون ناحیه خونریزی نیاز دارند.
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ریفالکس و پیلونفریت حاد

شیوع ریفالکس وزیکو-یورترال بین 1 تا 86% است. در 13% از بیمارانی که پیوند 
انجام می دهند، پیلونفریت حاد رخ می دهد. بیمارانی که عفونت های مجاری ادراری 
تحتانی یا عفونت با سایتومگالوویروس دارند، خطر بیشتری برای ابتال به پیلونفریت 

حاد دارند. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

در ریفالکس هایی که عالمت دار می شوند، از روش اندوسکوپی به 
عنوان درمان خط اول استفاده کنید.

قوی

سنگ های کلیه

در 0.2 تا 1.7% بیماران سنگ حالب اتفاق می افتد. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

قویعوامل ایجاد سنگ کلیه در گیرندگان را بررسی کنید.

انسداد حالب ناشی از سنگ را با لوله نفروستومی جلدی یا 
جایگذاری استنت JJ درمان کنید. 

قوی

برای سنگ های کوچکتر از 15 میلی متر، از سنگ شکنی با امواج 
شوکی یا یورتروسکوپی آنته گرید/رتروگرید استفاده کنید.

قوی

در سنگ های بزرگتر از 20 میلی متر از نفرولیتوتومی از راه پوست 
استفاده کنید.

ضعیف

عفونت زخم

این عارضه در حدود 4% بیماران اتفاق میفتد. بخیه های زیرجلدی، پیوند قبل از 
دیالیز، مسدود کردن یا لیگاسیون عروق بزرگ لنفاوی، fenestration پروفیالکتیک، 
کاهش لود کورتیکواستروئید و پرهیز از انجام درمان با سیرولیموس یا اورولیموس 

می تواند سرعت ابتال به عفونت زخم را کاهش دهد. 
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فتق محل عمل

این مورد تقریبا در 4% پیوندهای باز کلیه اتفاق میفتد. عفونت مش یکی از ریسک 
فاکتورهای عود فتق انسیزیونال است. رویکردهای اصالح الپاراسکوپیک و باز هم امن 

و هم کارا و مفید هستند.
بدخیمی و پیوند کلیه*

درجه بندی شدتتوصیه ها

در فرد گیرنده

بیماران منتظر در صف پیوند کلیه با سابقه ی سرطان کلیوی با 
grade یا stage پایین یا کانسر پروستات را بدون تاخیر اضافی لیست 

کنید.

ضعیف

در دهنده احتمالی کلیه

فقط بر اساس وجود یک توده ی کوچک در کلیه، عمل پیوند 
احتمالی را لغو نکنید.

ضعیف

بدخیمی پس از پیوند کلیه

هنگام برنامه ریزی برای درمان سرطان پروستات، مراقب وجود یک 
کلیه پیوندی در حفره ی لگن و احتمال انجام پیوندهای آتی باشید.

قوی

بیماران در صف انتظار پیوند کلیه که مبتال به سرطان پروستات 
هستند را به یک مرکز پیوند ارولوژی تخصصی ارجاع دهید.

قوی

*: بخش پائین به یک خالصه از سه مطالعه سیستماتیک انجام شده توسط پنل محدود شده 
است

تطابق دادن دهندگان و گیرندگان▐

آنتی ژن های سازگاری نسجی، پلی مورفیسم قابل توجهی از خود نشان می دهند 
و تطابق آنتی ژن لکوسیت انسانی )HLA( هنوز یک فاکتور بسیار مهم در پیوند کلیه 

است چون نتیجه پیوند با تعداد HLA های ناسازگار ارتباط دارد. 
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درجه بندی شدتتوصیه ها

در تمام افرادی که در انتظار انجام پیوند کلیه هستند، گروه خونی 
ABO، آنتی ژن های لکوسیت انسانی A.B.C و فنوتیپ های DR را 

تعیین کنید.

قوی

 DQ هم گیرنده و هم دهنده را از نظر آنتی ژن لکوسیت انسانی
بررسی کنید. ممکن است در بیماران حساس تست آنتی ژن 

لکوسیت انسانی DP انجام شود. 

قوی

قویقبل از پیوند، ازمایش کامل آنتی بادی های HLA را انجام دهید.

قبل از انجام پیوند کلیه یا پیوند کلیه/پانکراس باهم، تست های 
کراس-مچ کافی را انجام دهید تا از پس زدن فوق حاد پیوند 

جلوگیری شود.

قوی

سرکوب سیستم ایمنی پس از عمل پیوند کلیه▐

اصل اساســی در سرکوب موفق سیستم ایمنی ایجاد باالنس در سورویوال است. 
پزشکان باید دوزی از دارو را تجویز کنند که به قدر کافی باال باشد که بتواند بدون 

آسیب زدن به سالمتی فرد گیرنده، پس زدن پیوند را سرکوب کند. 
رژیم آغازین سرکوب سیستم ایمنی استاندارد توصیه شده فعلی کارایی بسیار باال 

و میزان تحمل پذیری خوبی دارد.
این رژیم به اکثر بیماران تجویز می شود و حاوی داروهای زیر است:

مهارکننده های کلسی نورین )ترجیحا تاکرولیموس، سیکلوسپورین ها به عنوان   
جایگزین(

مایکوفنوالت )MMF یا مایکوفنوالت سدیم انتریک کوتد(  
استروئیدها )پردنیزولون یا متیل پردنیزولون(  
درمان القایی )ترجیحا بازیلیکســیماب در بیمارانی که خطر آنها کم یا استاندارد   

است و گلوبین آنتی تیموسیت )ATG(در بیماران با خطر باال(.
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درجه بندی شدتتوصیه ها

سرکوب کلی سیستم ایمنی پس از پیوند کلیه

پروفیالکسی پس زدن اولیه را با درمان دارویی ترکیبی 
از مهارکننده های کلسی نورین )ترجیحا تاکرولیموس(، 

مایکوفنوالت، استروئیدها و داروهای القایی )بازیلیکسیماب یا 
گلوبین ضد تیموسیت( انجام دهید.

قوی

مهارکننده های کلسی نورین

از این دسته دارویی برای پروفیالکسی پس زدن پیوند استفاده 
کنید چون درحال حاضر بهترین مصداق و نمونه حصول نتایج 

مفید بلند مدت با داروهای جدیدتر می باشند. 

قوی

از تاکرولیموس به عنوان مهارکننده کلسی نورین خط اول 
استفاده کنید چون اثربخشی باالیی دارد.

قوی

به منظور تنظیم دوز مناسب مهارکننده های کلسی نورین، 
سطوح خونی سیکلوسپورین و تاکرولیموس را پایش کنید. 

قوی

مایکوفنوالت ها

مایکوفنوالت ها را به عنوان بخشی از رژیم دارویی سرکوب 
کننده سیستم ایمنی ابتدایی تجویز کنید.

قوی

آزاتیوپرین

ممکن است در جمعیت های کم خطر، خصوصا آنهایی که به 
ترکیبات حاوی مایکوفنوالت حساسیت داشته و آنها را تحمل 
نمی کنند، آزاتیوپرین به عنوان داروی سرکوب کننده سیستم 

ایمنی تجویز شود.

ضعیف

استروئیدها

استروئید درمانی اولیه باید بخشی از رژیم دارویی سرکوب 
کنندگی سیستم ایمنی در دوران نزدیک عمل و بالفاصله پس 

از پیوند باشد.

قوی
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در بیمارانی که ریسک ایمونولوژیکی استاندارد داشته و از رژیم 
ترکیبی مهارکننده های کلسی نورین و مایکوفنوالت اسید در 

دوران اولیه پس از پیوند استفاده می کنند، حذف استروئیدها را 
در نظر داشته باشید.

ضعیف

m-TOR مهارکننده های

می توان برای جلوگیری از پس زدن پیوند در بیمارانی که 
درمان استاندارد را تحمل نمی کنند، از این داروها استفاده کرد.

ضعیف

به منظور پیشگیری از تشدید سمیت کلیوی، دوز 
مهارکننده های کلسی نورین را در رژیم ترکیبی با 

مهارکننده های m-TOR به طور چشمگیری کاهش دهید.

قوی

رژیم دارویی بیمارانی که پروتئینوری و عملکرد کلیوی ضعیف 
دارند را به رژیم حاوی مهارکننده های m-TOR تغییر ندهید.

قوی

به منظور تنظیم دوز مناسب، سطوح خونی سیرولیموس و 
اورولیموس را پایش کنید.

قوی

القا با آنتی بادی های گیرنده اینترلوکین-2

از آنتی بادی های اینترلوکین-2 برای القا در بیمارانی که خطر 
ایمونولوژیکی طبیعی دارند، استفاده کنید تا وقوع پس زدن 

حاد و فوری پیوند را کاهش دهید.

ضعیف

T درمان القایی کاهنده سلول های

آنتی بادی های کاهنده سلول های T برای درمان القایی در 
بیمارانی که از نظر ایمنولوژیکی در خطر باال هستند، تجویز 

می شود.

ضعیف

بالتاسپت

می توان برای ایمنوتراپی در بیمارانی که از نظر ایمنولوژیکی 
در خطر کمی قرار دارند و سرولوژی ویروس اپشتاین-بار در 

آنها مثبت است، از این دارو استفاده کرد. 

ضعیف



گایدالین جیبی انجمن اورولوژی اروپا 478

عوارض ایمونولوژیک▐

پس زدن ایمونولوژیک یکــی از علل رایج اختالل عملکرد زودهنگام و دیرهنگام 
پیوند اســت. در زمان بندی و شــدت اپیزودهای پس زدن و چگونگی پاسخ دادن 
بــه درمان تفاوت های زیادی وجود دارد. دو نــوع اصلی واکنش های ایمونولوژیکی 
از هم تفکیک شــده اند: واکنش های میانجی شده توسط سلول های )T )TCMR و 
واکنش های میانجی شــده توسط آنتی بادی )ABMR(. ممکن است این دو واکنش 
باهم تشخیص داده شوند که اصطالحا پس زدن حاد ترکیبی نامیده می شوند. پس 
زدن میانجی شده توسط آنتی بادی ممکن است در قالب پس زدن فوق حاد، حاد یا 
مزمن رخ دهد. ABMR مزمن به عنوان یکی از دالیل پیشرو در عدم موفقیت پیوند 

در نظر گرفته می شود.

درجه بندی شدتتوصیه ها

گیرندگان پیوند را از نظر عالئم پس زدن حاد، خصوصا در 6 ماه 
اول پس از پیوند پایش کنید.

قوی

حین  بیمار  در  پیوند  عملکرد  در  اختالل  تشخیص  منظور  به 
ده  برون  منظم  پایش  منظم،  خون  نمونه های  بودن،  بستری 

ادراری و بررسی اولتراسونوگرافیک انجام دهید.

قوی

در مواردی که به پس زدن حاد مشکوک هستید، بالفاصله 
سایر علل احتمالی اختالل در عملکرد پیوند را رد کنید. در این 

موارد سونوگرافی کلیه پیوندی باید انجام شود.

قوی

در بیمارانی که احتمال پس زدن حاد پیوند در آنها را 
می دهید، بیوپسی کلیه را طبق رتبه بندی جدیدترین معیار 

Banff انجام دهید.

قوی

فقط در صورتی که بیوپسی کلیه منع انجام دارد، از استروئید 
درمانی بولوس blind استفاده کنید.

قوی
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در بیمارانی که مبتال به پس زدن حاد شده اند، در اسرع وقت 
آنتی بادی های ضد-HLA علیه گرفت را بررسی و تست کنید.

قوی

ایمنی در تمام بیمارانی که دچار پس  درمان سرکوب سیستم 
زدن شده اند، از جمله بیمارانی که از دستورات دارویی پیروی 
از اهمیت زیادی در پس  ارزیابی کنید زیرا  می کنند را مجددا 

زدن های تاخیری برخوردارند.

قوی

پس زدن فوق حاد

پس زدن فوق حاد دراماتیک ترین و تخریب کننده ترین حمله ایمونولوژیک روی 
پیوند است. علت آن آنتی بادی های IgG فیکس کننده کمپلمان در گردش، به ویژه 
آنتی بادی های فعال علیه آنتی ژن های ناسازگار فرد دهنده، است که در شکل گیری 
و تخریب اندوتلیوم عروقی طی چند دقیقه یا چند ساعت پس از وسکوالریزاسیون 

مشارکت دارند.

درجه بندی شدتتوصیه ها

با تطابق دادن مناسب HLA و گروه های خونی ABO در فرد گیرنده 
و دهنده از پس زدن فوق حاد پیوند جلوگیری کنید.

قوی

T درمان پس زدن حاد میانجی شده توسط سلول های

رتبه بندی قدرتتوصیه ها

از استروئید درمانی بولوس به عنوان خط اول درمان پس زدن 
از  اطمینان  همراه  به   T سلول های  توسط  شده  میانجی  حاد 

سرکوب حداقلی و کافی سیستم ایمنی استفاده کنید.

قوی

در پس زدن های شدید یا مقاوم به استروئید، از سرکوب ایمنی 
تشدید شده، درمان با دوز باالی استروئید و در نهایت از داروهای 

کاهنده سلول های T استفاده کنید.

قوی
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درمان پس زدن میانجی شده توسط آنتی بادی

درجه بندی شدتتوصیه ها

درمان پس زدن میانجی شده توسط آنتی بادی باید با حذف 
آنتی بادی همراه باشد.

قوی

پیگیری پس از پیوند▐

عملکرد طوالنی مدت پیوند از اهمیتی بســیار زیاد برای موفقیت پیوند برخوردار 
اســت. با این وجود اما، پیگیری و فالوآپ طوالنی مدت و منظم توســط پزشــک 
پیوندزننده مجــرب به منظور کاهش عوارض یا اختالل عملکرد زودهنگام پیوند و 
حصول اطمینان بیشــتر از پایبندی به رژیم دارویی سرکوب سیستم ایمنی، الزم 

وضروری است. 

درجه بندی شدتتوصیه ها

پس از پیوند، فالوآپ طوالنی مدت و منظمی توسط یک 
متخصص مجرب و کاربلد، حداقل هر 6 تا 12 ماه یکبار،انجام 

شود.

قوی

به بیماران درباره تغییرات مناسب سبک زندگی، عوارض احتمالی 
آموزش  ایمنی  دارویی سرکوب سیستم  رژیم  از  تبعیت  اهمیت  و 

دهید.

قوی

به طور منظم کراتینین سرم، eGFR، فشار خون، وجود پروتئین در 
ادرار، سرکوب سیستم ایمنی و عوارض پس از پیوند کلیه را پایش 
و بررسی کنید )تقریبا هر 4 تا 8 هفته(. تغییرات در این پارامترها با 
گذر زمان نیازمند انجام اقدامات تشخیصی بعدی از جمله بیوپسی 
 HLA-کلیه، جستجو به دنبال عاملی عفونی و آنتی بادی های ضد

می باشد.

قوی
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در موارد اختالل عملکرد گرفت، به منظور رفع احتمال انسداد و 
تنگی شریان کلیوی از گرفت سونوگرافی به عمل آورید.

قوی

مبتال  توبولی  آتروفی  و  اینترستیشیال  فیبروز  به  که  بیمارانی  در 
و/یا  هستند  نورین  کلسی  مهارکننده های  با  درمان  تحت  و  بوده 
نشانه های بافت شناسی حاکی از سمیت با مهارکننده های کلسی 
یا  قطع   ،)striped فیبروز  یا  ارتریوالر  هیالینوز  )مثال  است  نورین 

کاهش دوز مهارکننده های کلسی نورین را مد نظر داشته باشید.

قوی

بیماری های طبی مثال کنترل دقیق فشار  مناسب  دارویی  درمان 
خون باال، دیابت، پروتئینوری، ریسک فاکتورهای قلبی، عفونت ها و 

سایر عوارض را مطابق دستورالعمل های فعلی آغاز کنید.

قوی





راهنمای EAU در مورد ترومبوپروفیالکسی در 

جراحی های اورولوژیک

فصل 20

مقدمه▐

با استفاده از مطالعات اخیر و شواهد خالصه شده جدید، EAU گایدالین مبتنی بر 
شواهد عملی را در ارتباط با ترومبوپروفیالکسی بعد از عمل و مدیریت حین عمل 

عوامل آنتی ترومبوتیک در اورولوژی را فراهم  آورده است.
 Grading of Recommendations Assessment. از  ترومبوپروفیالکســی  پنــل 
)Development and Evaluation )GRADE برای ارزیابی کیفیت شواهد و درجه بندی 
توصیه ها استفاده کرده اســت. این درجه بندی چهار سطح کیفیت شواهد، بازتاب 
دهنده میزان قطعیت و اعتماد به شواهد را ارائه می دهد: باال، متوسط، پایین و بسیار 
پایین. همچنین GRADE پیشنهادات را به عنوان قوی یا ضعیف طبقه بندی می کند. 
قدرت یک پیشــنهاد بیان می کند به چه میزان می توانیم مطمئن باشیم که اثرات 

مطلوب یک مداخله از اثرات نامطلوب آن بیشتر است.

ترومبوپروفیالکسی بعد از جراحی▐

این راهنما رویه و راهنمایی های بر اســاس ریسک را ارائه می دهد که در آن فواید 
کاهش ترومبوآمبولی وریدی )VTE( در برابر ریســک افزایش خونریزی مقایســه 
می گــردد. این پنل توصیه هایی را برای چندین عمــل اورولوژیک ارائه می دهد که 
براســاس طبقه بندی  ریسک بیماران، متفاوت می باشد )جدول شماره 1(. در زمان 
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ارائه دستورالعمل ها و توصیه ها، پنل در ابتدا مزایای خالص )کاهش مطلق در ریسک 
VTE و افزایش مطلق در ریســک خونریزی( را محاسبه کرده و بعد کیفیت شواهد 

برای پروفیالکسی فارماکولوژیک و مکانیکی را ارائه کرده است )شکل شماره 1(.

جدول 1: ترومبو آمبولی وریدی )VTE( بر اساس ریسک فاکتورهای بیمار

میزان ریسکریسک فاکتورها

ریسک پایینبدون فاکتورهای ریسک

هر یک از موارد زیر: سن 75 سال یا بیشتر، شاخص توده بدنی 35 
یا بیشتر، VTE در خویشاوند درجه یک )والدین، خواهران و برادران 

تنی و یا فرزند(.

ریسک متوسط

VTE قبلی 

بیماران با دو یا بیش از دو ریسک فاکتور
ریسک باال

عی
جم

ک ت
س

 ری
صد

در

خونریزی

روزهای بعد از عمل

شکل شماره 1: درصد ریسک تجمعی ترومبوآمبولی وریدی )VTE( و خونریزی شدید بر اساس هفته 
از زمان جراحی در طول اولین 4 هفته بعد از عمل
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نسب ریسک خونریزی تجمعی 28 روزه

روز عمل: 47/4 درصد
63/3 درصد یک روز بعد از عمل:   
76/6 درصد دو روز بعد از عمل:    
84/9 درصد سه روز بعد از عمل:   
89/2 درصد چهار روز بعد از عمل:   
100 درصد بیست و هشت روز بعد از عمل: 

الگوی خونریزی نشان داده شده در بیشتر موارد خونریزی برای بیشتر جراحی ها 
صدق می کند با این حال برخی از جراحی های اورولوژیک مانند TURP با خونریزی 
تاخیری همراه هستند که معموال جزئی است و در حدود روز 10 بعد از جراحی رخ 

می دهد.

نکات کلی برای تمام توصیه های مختص عمل▐

موارد زیر در تمام توصیه ها برای پروفیالکسی فارماکولوژیک کاربرد دارند:
مبنای زمان تمام توصیه ها از صبح بعد از جراحی می باشند.  
طول دوره بهینه پروفیالکسی فارماکولوژیک برای تمام توصیه ها تقریبا 4 هفته   

بعد از عمل جراحی است.
تعدادی از جایگزین های قابل قبول برای پروفیالکسی فارماکولوژیک وجود دارد   

)جدول شماره 2(.
تمام توصیه ها برای پروفیالکسی مکانیکی تا زمان ambulation بیمار هستند.  
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جدول 2: رژیم های جایگزین برای پروفیالکسی دارویی یا فارماکولوژیک

دوز*عامل فارماکولوژیک

هپارین با وزن مولکولی پایین

5000 واحد بین الملل یک بار در روزدالته پارین

40 میلی گرم یک بار در روزانوکساپارین

3500 تا 4500 واحد بین الملل یک بار در روزتینزاپارین

5000 واحد بین الملل دو یا سه بار در روزهپارین شکسته نشده

2/5 میلی گرم یک بار در روزفونداپارینوکس**

ضد انعقادهای خوراکی با عمل 
مستقیم

قرص 220 میلی گرم یک بار در روزدابیگاتران

قرص 2/5 میلی گرم یک بار در روزآپیکسابان

قرص 30 میلی گرم یک بار در روزادوکسابان

قرص 10 میلی گرم یک بار در روزریواروکسابان

* این دوزاژ ممکن است در موارد نارسایی کلیوی به کار نرود.
در  مناسب  صورت  به  مستقیم  عملکرد  با  خوراکی  ضدانعقاد  عوامل  و  فونداپارینوکس   **
اورولوژی مورد بررسی قرار نگرفته اند تا استفاده ی on-label را برای ترومبوپروفیالکسی بعد از 

عمل تضمین کند.
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توصیه ها برای پروفیالکسی در هر عمل  خاص بر اساس ریسک بیمار▐

جراحی روز متحرک

R1: در تمام بیمارانی که تحت جراحی سرپایی کوچک قرار می گیرند )به عنوان   

نمونه ختنه، هیدروســلکتومی و وازکتومی( پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی 
)شواهد کیفیت متوسط و قوی( و همچنین کاربرد پروفیالکسی مکانیکی )کیفیت 

شواهد قوی و متوسط( را رد می کند.
سیستکتومی رادیکال باز

R2: در تمام بیمارانی که سیســتکتومی رادیکال را انجام می دهند پنل استفاده   

از پروفیالکســی دارویی )شواهد کیفیت قوی، متوسط و باال بر اساس طبقه بندی 
ریسک( را توصیه می کند و استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را نیز پیشنهاد می دهد 

)شواهد کیفی، پایین و ضعیف(.
سیستکتومی رادیکال روبوتیک

R3: در تمام بیمارانی که سیستکتومی رادیکال ربوتیک را دریافت می کنند پنل   

استفاده از پروفیالکســی فارماکولوژیک را توصیه می کند )شواهد کیفی ضعیف 
و پایین( و اســتفاده از پروفیالکسی مکانیکی را پیشنهاد می دهد )شواهد کیفی 

ضعیف و پایین(.
پروستاتکتومی رادیکال الپاراسکوپیک

R4: برای بیمارانی که پروستاتکتومی رادیکال الپاراسکوپیک را بدون PLND انجام   

می دهند و برای افرادی با ریسک پایین VTE، پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی 
را پیشنهاد نمی دهد )شواهد کیفیت قوی و متوسط( و پیشنهاد می کند استفاده از 
پروفیالکسی مکانیکی نیز به کار نرود )شواهد کیفی ضعیف و پایین( برای کسانی 
که ریسک باال و یا متوســط دارند پنل استفاده از پروفیالکسی فارماکولوژیک را 
پیشنهاد نمی دهد )شواهد کیفی ضعیف، متوسط و باال( و استفاده از پروفیالکسی 

مکانیکی را پیشنهاد می دهد )شواهد کیفی پایین یا ضعیف(.
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R5: برای بیمارانی که پروستاتکتومی رادیکال الپاراسکوپیک با PLND استاندارد   

را داشته اند و برای افراد با ریسک پایین VTE، پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی 
را توصیه نمی کند )شواهد کیفی قوی و متوسط(. برای افراد با ریسک متوسط پنل 
استفاده از پروفیالکسی دارویی را توصیه نمی کند )شواهد کیفی ضعیف و متوسط( 
و برای افرادی که در ریســک باال قرار دارند پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی 
را توصیه می کند )شــواهد کیفی قوی و باال( و برای تمام بیماران پنل استفاده از 

پروفیالکسی مکانیکی را پیشنهاد می کند )شواهد کیفیت پایین و ضعیف(.
   PLND extended برای بیمارانی که پروستاتکتومی رادیکال الپاراسکوپیک را با :R6

انجام می دهند و برای افرادی با ریســک پایین VTE، پنل استفاده از پروفیالکسی 
دارویی را توصیه نمی کند )شواهد کیفی متوسط و ضعیف( و برای افرادی که ریسک 
متوسط دارند پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را توصیه می کند )شواهد کیفی 
باال و ضعیف( برای افرادی که در ریسک باال قرار دارند پنل استفاده از پروفیالکسی 
دارویی را توصیه می کند )شواهد کیفی باال و قوی( و برای تمام بیماران پنل استفاده 

از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه می کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
پروستاتکتومی رادیکال باز

   PLND و یا با PLND برای بیمارانی که پروســتاتکتومی رادیکال باز بــدون :R7

اســتاندارد را انجام می دهند و برای افرادی که در ریســک پایین VTE قرار دارند 
استفاده از پروفیالکسی دارویی توصیه می شود )شواهد کیفی متوسط و ضعیف(. 
برای افرادی که ریسک باال و متوسط دارند استفاده از پروفیالکسی دارویی توصیه 
می شــود )شواهد کیفی باال، متوسط و قوی( و برای تمام بیماران، پنل استفاده از 

پروفیالکسی مکانیکی را توصیه می کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
R8: برای تمام بیمارانی که پروستاتکتومی رادیکال باز با PLND extended را انجام   

می دهند، پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی )شواهد کیفی باال، متوسط و قوی( را 
پیشنهاد می کند و استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را نیز پیشنهاد می کند )شواهد 

کیفی پایین و ضعیف(.
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پروستاتکتومی رادیکال روبوتیک

R9: برای بیمارانی که پروســتاتکتومی رادیکال روباتیــک بدون PLND را انجام   

می دهند برای افرادی که در ریســک پایین VTE قرار گرفته اند پنل اســتفاده از 
پروفیالکسی دارویی را توصیه نمی کند )شواهد کیفی قوی و متوسط( و استفاده از 
پروفیالکسی مکانیکی را نیز توصیه نمی کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف( و برای 
افرادی که در ریسک متوسط و یا باال قرار گرفته اند، پنل استفاده از پروفیالکسی 
دارویی را توصیه نمی کند )شواهد کیفی ضعیف و متوسط( و استفاده از پروفیالکسی 

مکانیکی را توصیه می کند )شواهد کیفی ضعیف و پایین(.
R10: برای بیمارانی که پروســتاتکتومی رادیکال روباتیک را با PLND استاندارد   

انجام می دهند، برای افرادی که در ریسک پایین VTE قرار گرفته اند پنل استفاده 
از پروفیالکســی دارویی را توصیه نمی کند )شواهد کیفی قوی و متوسط( و برای 
افرادی که ریسک متوسط دارند نیز، پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را توصیه 
نمی کند )شواهد کیفی ضعیف و متوسط( ولی برای افرادی که ریسک باالیی دارند 
پنل اســتفاده از پروفیالکسی دارویی را پیشنهاد می کند )شواهد کیفی ضعیف و 
متوســط( و برای تمام بیماران، پنل اســتفاده از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه 

می کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
R11: برای بیمارانی که پروستاتکتومی رادیکال روباتیک با PNLD گسترده انجام   

داده اند برای افرادری که در ریســک پایین VTE قرار گرفته اند پنل اســتفاده از 
پروفیالکسی فارماکولوژیک را توصیه نمی کند )شواهد کیفی ضعیف و متوسط( و 
برای افرادی که ریسک متوسط دارند پنل استفاده از پروفیالکسی فارماکولوژیک را 
توصیه می کند )شواهد کیفی متوسط و ضعیف( و برای افرادی که در ریسک باال 
قرار گرفته اند پنل استفاده از پروفیالکسی فارماکولوژیک را توصیه می کند )شواهد 
کیفی متوسط و قوی( و برای تمام بیماران پنل استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را 

توصیه می کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
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نفرکتومی

R12: برای بیماران تحت نفرکتومی پارشیل الپاراسکوپیک، و برای افرادی که در   

ریسک پایین و متوسط VTE قرار گرفته اند پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را 
توصیه نمی کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف( و برای افرادی که ریسک باال دارند 
پنل استفاده از پروفیالکسی فارماکولوژیک را توصیه می کند )شواهد کیفی قوی 
و متوسط( و برای تمام بیماران، پنل استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را پیشنهاد 

می دهد )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
R13: برای تمام بیماران تحت نفرکتومی پارشیل باز، پنل استفاده از پروفیالکسی   

دارویی )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف( را پیشنهاد می دهد و همچنین استفاده 
از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه می کند )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف(.

R14: برای بیمارانی که نفرکتومی پارشــیل روباتیک شــده اند، برای افرادی که   

ریسک پایین VTE را دارند پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را توصیه نمی کند 
)شواهد کیفی متوسط و ضعیف( برای افرادی که در ریسک متوسط قرار دارند پنل 
استفاده از پروفیالکسی دارویی را توصیه می کند )شواهد کیفی ضعیف و متوسط( 
ونیز برای افرادی که در ریسک باال قرار دارند پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی 
را توصیه می کند )شــواهد کیفی باال و قوی( و برای تمام بیماران، پنل استفاده از 

پروفیالکسی مکانیکی را توصیه می کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
R15: برای بیماران تحت نفرکتومی رادیکال الپاراســکوپیک، برای کسانی که در   

ریسک کم یا متوســط VTE قرار دارند پنل اســتفاده از پروفیالکسی دارویی را 
توصیه نمی کند )شــواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف( و برای افراد با ریسک باال 
پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را توصیه می کند )شواهد کیفی بسیار پایین 
و ضعیف( و برای تمام بیماران، پنل اســتفاده از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه 

می کند )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف(.
R16: برای بیماران تحت نفرکتومی رادیکال باز، پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی   

را توصیه می کند )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف( و استفاده از پروفیالکسی 
مکانیکی را توصیه می کند، شواهد کیفی پایین و ضعیف.
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R17: برای بیمارانی که نفرکتومی رادیکال همراه با ترومبکتومی را انجام می دهند   

پنل استفاده از پروفیالکسی فارماکولوژیک را توصیه می کند )شواهد کیفی بسیار 
پایین و ضعیف( ونیز استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه می کند )شواهد 

کیفی پایین و ضعیف(.
R18: برای بیماران تحت نفرواورتروکتومی باز، پنل اســتفاده از پروفیالکســی   

فارماکولوژیک را توصیه می کند )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف( ونیز استفاده 
از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه می کند )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف(.

   primary nerve sparing retroperitoneal lymph بــرای تمام بیماران تحــت :R19

node dissection، پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را پیشنهاد می دهد )شواهد 

کیفی بســیار پایین و ضعیف( و نیزاســتفاده از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه 
می کند )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف(.

جراحی های اورولوژیک غیرانکولوژیک

R20: برای تمام بیمارانی که TURP و یا عمل های مشــابه را انجام می دهند، پنل   

استفاده از پروفیالکسی دارویی را پیشنهاد نمی کند )شواهد کیفی ضعیف، بسیار 
پایین( و برای افرادی که در ریســک متوســط و پایین VTE قرار گرفته اند پنل 
اســتفاده از پروفیالکسی مکانیکی را پیشــنهاد نمی دهد )شواهد کیفی پایین و 
ضعیف( و برای افرادی با ریسک باال پنل استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه 

می کند )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
R21: برای بیماران تحت نفرکتومی دهنده الپاراسکوپیک و یا نفرکتومی دهنده   

باز، برای افرادی که در ریسک پایین VTE قرار دارند پنل استفاده از پروفیالکسی 
دارویــی را توصیه نمی کند )شــواهد کیفی پایین، بســیار پایین و ضعیف( و نیز 
اســتفاده از پروفیالکسی مکانیکی را توصیه نمی کند )شواهد کیفی بسیار پایین، 
پایین و ضعیف(. برای بیماران با ریســک متوســط پنل استفاده از پروفیالکسی 
دارویی را توصیه نمی کند )شواهد کیفی پایین، بسیار پایین و ضعیف( و استفاده 
از پروفیالکســی مکانیکی را پیشنهاد می کند )شواهد کیفی پایین، بسیار پایین، 
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ضعیف(. برای افراد با ریســک باال پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را پیشنهاد 
می کند )شــواهد کیفی پایین، بســیار پایین، ضعیف( و استفاده از پروفیالکسی 

مکانیکی را توصیه می کند )شواهد کیفی پایین، بسیار پایین، ضعیف(.
R22: برای تمام بیماران تحت جراحی پروالپس به روش باز و یا جراحی ترمیمی   

کف لگن، پنل استفاده از پروفیالکسی دارویی را پیشنهاد نمی کند )شواهد کیفی 
بســیار پایین و ضعیف(. برای افرادی که در ریســک متوسط و یا پایین VTE قرار 
گرفته اند پنل استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را پیشنهاد نمی کند )شواهد کیفی 
بســیار پایین، پایین و ضعیف( درحالی که برای افراد ریســک باال پنل استفاده از 
پروفیالکسی مکانیکی را پیشنهاد می کند )شواهد کیفی پایین، بسیار پایین، ضعیف(.

R23: برای تمام بیماران تحت نفرولیتوتومی پرکوتانه، پنل استفاده از پروفیالکسی   

دارویی را پیشــنهاد نمی کند )شواهد کیفی ضعیف، بسیار ضعیف، بسیار پایین( 
برای افراد با ریسک پایین و یا متوسط VTE پنل استفاده از پروفیالکسی مکانیکی 
را پیشنهاد نمی کند )شواهد کیفی بسیار پایین و ضعیف( در حالی که برای افراد 
ریسک باال پنل استفاده از پروفیالکسی مکانیکی را پیشنهاد می دهد )شواهد کیفی 

بسیار پایین و ضعیف(.

مدیریت Peri-operative داروهای آنتی ترومبوتیک در اورولوژی▐

در اصل 4 گزینه برای مدیریت استفاده از داروهای آنتی  ترومبوتیک )شکل شماره 
2( در دوره نزدیک عمل وجود دارد:

به تعویق انداختن جراحی تا زمانی که عوامل آنتی ترومبوتیک الزم نباشد.. 1
توقف عوامل آنتی ترومبوتیک قبل از جراحی و آغاز مجدد بعد از جراحی.. 2
ادامه دادن در طول عمل جراحی.. 3
تجویز عوامل آنتی ترومبوتیک جایگزین که ممکن اســت ریســک ترومبوز را . 4

کاهش دهند اما ریسک پایین تر خونریزی نسبت به عواملی دارند که بیمار در 
حال حاضر از آن ها استفاده می کند )ایجاد پل(.
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شــواهد اخیر نشان داده اند که این عمل )ایجاد پل یا bridging( خونریزی را بدون 
پیشگیری از ترومبوز افزایش می دهد، پنل در نتیجه 2 توصیه را برای بیماران دریافت 
کننده عوامل آنتی ترومبوتیک به صورت منظم که به فکر انجام جراحی هستند دارد:

قطع درمان آنتی ترومبوتیک برای دوره نزدیک جراحی. 1
در افرادی با ریسک بسیار باالی موقتی برای ترومبوز، جراحی تا کاهش ریسک . 2

به تعویق می افتد، اگر این مساله امکان پذیر نباشد ادامه درمان آنتی ترومبوتیک 
و یا bridging در طول جراحی ممکن است مناسب باشد.

دابیگاتران 1 تا 3 روز

UFH: 12 ساعت
LMWH: 12 تا 24 ساعت

فونداپارینوکس: 24 ساعت
وارفارین 3 تا 5 روز

آپیکسابان: 1 تا 3 روز
ادوکسابان: 1 تا 3 روز

ریووراکسابان: 1 تا 3 روز

اپسیکیسیماب: 5 روز
اپتیفیباتید: 5 روز
تیروفیبان: 5 روز

آسپیرین 3 تا 7 روز

کلوپیدوگرل: 5 روز
پراسوگرل: 5 تا 7 روز

تیکاگرلور: 5 روز

3a 2b بازدارندگان گلیکوپروتئین

بازدارندگان مستقیم ترومبین

بازدارندگان غیرمستقیم ترومبین

K آنتاگونیستهای ویتامین

XA بازدارندگان مستقیم

COX بازدارندگان

ADP بازدارندگان

فیبریالســیون دهلیزی، ترومبوز 
ترومبــوز  نــدرت  بــه  و  وریــدی 

شریانی.

یماری شریانی، به ندرت تورومبوز 
وریدی.

عوامل ضد انعقاد

عوامل ضد پالکت ب

شکل 2: رایج ترین عوامل آنتی ترومبوتیک قابل استفاده در بیمارانی که عمل اورولوژیک انجام می دهند.

دوره مورد نیاز توقف دارو قبل از جراحی )در صورت ضرورت( در پرانتز ذکر شده است.

توصیه ها برای مدیریت زمان عمل▐

5 روز زمان مناســب برای توقف عوامل ضد پالکت قبل از جراحی است در حالی 
که زمان بهینه برای توقف در بین عوامل ضد انعقاد متفاوت می باشد )برای جزئیات 

به شکل شماره 2 رجوع شود(.
R24: در تمــام بیمارانــی که عوامــل ضدپالکت دریافت می کنند  )آســپرین،   

کلوپیدوگرل، پیراســوگرل، تیکاگرلور( به استثنای افراد با ریسک باالی تورومبوز 
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)به توصیه های 26 و 27 رجوع شود( پنل توصیه می کند عوامل ضد پالکت قبل از 
جراحی متوقف شوند و درمان جایگزین آنتی تورومبوتیک نیز آغاز نگردد )شواهد 

کیفی باال و قوی(.
R25: در بیمارانی که عوامل ضد پالکت قبل از جراحی متوقف شــده است پنل   

توصیه می کند که زمانی درمان مجددا آغاز گردد که خونریزی دیگر یک ریسک 
جدی محســوب نمی شــود و معموال این اتفاق 4 روز بعد از جراحی می افتد و نه 

طوالنی تر )شواهد کیفی متوسط و قوی(.
R26: در بیماران با ریسک بســیار باالی ترومبوز که عوامل آنتی پالکت دریافت   

می کنند )افرادی با جایگذاری اســتنت دارویی ظرف 6 ماه گذشــته و افرادی با 
جایگذاری اســتنت فلزی ظرف 6 هفته گذشته و افرادی با TIA و یا سکته ظرف 
30 روز( که در آن ها جراحی می تواند به تعویق بیفتد پنل تعویق جراحی را توصیه 

می کند )شواهد کیفی قوی و باال(.
R27: در بیماران با ریسک باالی ترومبوز دریافت کننده عوامل آنتی پالکت )افراد   

با جایگذاری استنت دارویی ظرف 6 ماه گذشته، افراد با جایگذاری استنت فلزی 
ظرف 6 هفته گذشته و افراد با TIA و یا سکته ظرف 30 روز( که در آن ها جراحی 
نمی توانــد به تعویق بیفتد پنل ادامه داروها در طی جراحی را پیشــنهاد می کند 

)شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
R28: در تمام بیماران دریافت کننده عوامل ضد انعقاد )هپارین شکسته نشده و   

هپاریــن با وزن مولکولی پایین یا LMWH، وارفارین، فونداپارینوکس، دابیگاتران، 
آپیکسابان، ریواروکســابان، ادوکسابان( به اســتثنای افراد با ریسک بسیارباالی 
ترومبوز )پشــنهاد 26 مالحظه گردد( پنل توقف داروها قبل از جراحی )به شکل 
شماره 2 رجوع شود( و عدم شروع داروهای آنتی ترومبوتیک جایگزین را پیشنهاد 

می کند )شواهد کیفی باال و قوی(.
نکته: بیماران با کلیرانس کراتینین کمتر از 30 میلی لیتر در دقیقه نبایســتی 

دابیگاتران،آپیکسابان، ریواروکسابان و ادوکسابان را دریافت کنند.
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R29: در بیمارانی که در آن ها عوامل ضد انعقاد قبل از جراحی متوقف شده پنل   

آغاز مجدد آن را در زمانی توصیه می کند که خونریزی دیگر یک ریســک جدی 
محســوب نمی شــود و این اتفاق معموالً 4 روز بعد از جراحی رخ می دهد، و نه 

طوالنی تر )شواهد کیفی قوی و متوسط(.
R30: در بیماران با VTE جدید توصیه می شود که جراحی برای حداقل 1 ماه به   

تعویق بیفتد و در صورت امکان این تعویق 3 ماهه باشد تا فرصتی برای قطع داروی 
ضد انعقاد قبل از عمل فراهم شود به جای این که عمل ظرف یک ماه بعد از ترومبوز 

انجام شود )شواهد کیفی باال و قوی(.
R31: در بیماران دریافت کننده هر نوع ضد انعقاد با تورومبوفیلی شــدید مانند   

کمبود آنتی ترومبین و سندروم آنتی بادی آنتی فسفولیپید، پنل آنتی کواگوالسیون 
با هپارین یا LMWH را در طول جراحی پیشنهاد می کند به جای این که داروهای 

ضدانعقاد قبل و بعد از جراحی قطع گردد )شواهد کیفی پایین و ضعیف(.
  cage- در بیماران با پروتز مکانیکی پرریسک دریچه قلب مانند دریچه های :R32

ball که وارفارین دریافت می کنند، پنل bridging با LMWH قبل و بعد از جراحی را 

پیشنهاد می کند به جای این که داروهای ضد انعقاد زمان عمل قطع شود )شواهد 
کیفی باال و قوی(.

 LMWH آنتی کواگوالسیون در این بیماران شامل توقف وارفارین 5 روز قبل و آغاز
4 روز قبل و حذف LMWH در روز جراحی است و LMWH و وارفارین بعد از جراحی 

مجددا آغاز می گردد.
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