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نقص گبيدواير در تسهيل عول يورتروتوهي داخلي بب ديد 

 هستقين
 

، سيد حويد نيکنبم *رببني سيدهحودرضب

يبؾَج، يبؾَج، ايطاى  پعقىي علَم زاًكگبُ اٍضٍلَغي، گطٍُ

 

 30/1/1393:           تبضيد پصيطـ30/10/1392: تبضيد ٍنَل

 چکيده

 

ـ ّبي اظ يىي هؿتمين، زيس يَضتطٍتَهي ثب ايٌتطًبل عول. اؾت قبيع هكىل يه هطزاى زض ازضاض هدطاي تٌگي :هدف و زهينه  ضٍ

ّسف ايي هغبلعِ ثطضؾي ًمف گبيسٍايط زض تؿْيل عول يَضتطٍتَهي زاذلي ثب زيس هؿتمين . اؾت ثيوبضي ايي زض زضهبى قبيع

. ثَز

 

. قسًس هؿبٍي تمؿين گطٍُ زٍ ثِ تهبزفي نَضت لساهي  ثِ هدطاي تٌگي ثب ثيوبض 84 ًگط، آيٌسُ هغبلعِ ايي زض: بررسي روش

 ٍلف                يَضتطٍؾىَح اظ اؾتفبزُ ثب اثتسا زٍم گطٍُ زض ٍ گطفتٌس لطاض يَضتطٍتَهي زاذلي عول تحت ضٍتيي ضٍـ ثِ اٍل گطٍُ

ُ ّب ثب  . قس يَضتطٍتَهي زاذلي عول ثِ السام ؾپؽ ٍ قسُ هثبًِ ٍاضز آى ًطم ؾط اظ فطًچ 035/0 گبيسٍايط فطًچ، 8/9 ـ 8 زاز

 .آظهَى آهبضي تَنيفي تدعيِ ٍ تحليل قسًس

 

 زاز ًكبى عول اظ ثعس اٍليِ عَاضو همبيؿِ. ثَز زليمِ 10 زٍم، گطٍُ زض ٍ زليمِ 14 اٍل گطٍُ زض عول ظهبى هتَؾظ :يبفته هب

 چٌيي زٍم گطٍُ زض ٍلي زاز، ضخ(  زضنس14/7)ثيوبض 3زض تت زاض عفًَت ٍ ذًَطيعي(  زضنس52/9)ثيوبض 4زض اٍل گطٍُ زض وِ

 04/19)ثيوبض 8 زض اٍل گطٍُ زض وِ اؾت ثَزُ هدطا تٌگي عَز گطٍُ زٍ ّط زض زيطؼ عبضضِ تٌْب. ًكس هكبّسُ عَاضضي

. قس زيسُ(  زضنس14/7)ثيوبض 3 زض زٍم گطٍُ زض ٍ( زضنس

 

ُ تط ضا عول ظهبى ٍ  قَز عول تؿْيل ثبعث ّن اؾت يَضتطٍتَهي هوىي عول خطيبى زض گبيسٍايط اظ اؾتفبزُ :نتيجه گيري  وَتب

.  زّس وبّف ضا عول هست زضاظ ٍ هست وَتبُ عَاضو ّن ٍ وٌس

 

گبيسٍايط  يَضتطٍتَهي زاذلي، هدطا، تٌگي: کليدي هبي واژه

 

 زاًكگبُ علَم پعقىي، زاًكىسُ پعقىي، گطٍُ اٍضٍلَغي يبؾَج،دکتر سيد هحودرضب رببني، : نويسنده هسئول*

Email: smrrabani@yahoo.com 
   

 

 

mailto:smrrabani@yahoo.com
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 هقدهه

تٌگي هدطاي لساهي زض هطزاى زض اثط ضطثِ يب 

عفًَت ٍ ثِ ًسضت ثِ عٌَاى يه اذتالل هبزضظازي ثِ 

ايي عَاهل اظ عطيك . نَضت قبيعي زيسُ هي قَز

نسهِ ثِ ثبفت پَقكي هدطا، ثبعث ايدبز ثبفت 

ٍ زض ًتيدِ وبّف لغط هدطاي  (اؾىبض)خَقگبّي

زض اثط ايي تٌگي، عالين هطثَط ثِ . پيكبثطاُ هي قًَس

اذتالل زض زؾتگبُ ازضاضي تحتبًي ثِ نَضت ؾَظـ 

ازضاض، زضز زض هَلع ازضاض وطزى، وبّف لسضت ٍ وبليجط 

خطيبى ازضاض ٍ ًيبظ ثِ ظٍض ظزى زض ٌّگبم ازضاض وطزى 

ثطٍظ هي وٌٌس ٍ ثِ نَضت ثبًَيِ ثؿتِ ثِ قست تٌگي، 

تغييطاتي زض خساض هثبًِ ٍ زض ًْبيت ضٍي حبلت ّب ٍ 

حتي وليِ اعوبل هي وٌس وِ هوىي اؾت حتي ثِ 

ثطاي تكريم ايي ثيوبضي . ًبضؾبيي وليِ هٌتْي گطزز

اظ الساهبت ضازيَلَغيه ٍ يب اظ اعوبل اًسٍؾىَپيه 

اؾتفبزُ هي قَز، اهب اظ آًدب وِ ّيچ وسام اظ ايي زٍ 

ضٍـ ًوي تَاًٌس عوك اؾىبض ضا هكرم وٌٌس هوىي 

. اؾت ؾًََگطافي زض ايي ظهيٌِ ثيكتط ووه ًوبيس

ـ ّبي هتعسزي اؾتفبزُ  ثطاي زضهبى ايي ثيوبضي اظ ضٍ

قسُ اؾت وِ اظ خولِ آًْب هي تَاى ايٌتطًبل 

يَضتطٍتَهي  تحت زيس هؿتمين ثب ًَض ؾطز، ايٌتطًبل 

يَضتطٍتَهي  ثب اؾتفبزُ اظ ليعض، زيالتبؾيَى هىطض، 

اؾتفبزُ اظ ؾًَسّبي عَالًي هست ٍ ثعضي تغييطات 

هثل تعضيك هيتَهبيؿيي زض هدطا ضا زض خطيبى 

زضهبى لغعي تط ايي . يَضتطٍتَهي  زاذلي ًبم ثطز

ثيوبضي وِ الجتِ ثب تْبخن ثيكتطي ّوطاُ اؾت،  

.  يَضتطٍپالؾتي اؾت

زض يَضتطٍپالؾتي لؿوت تٌگ قسُ هدطا 

ثطزاقتِ هي قَز ٍ ؾپؽ هربط ؾبلن زٍ عطف هحل 

تٌگي ثِ ّن آًبؾتَهَظ هي گطزًس ٍ ًتبيح حبنل اظ 

يَضتطٍپالؾتي ثِ ذهَل زض لؿوت ّبي اًتْبيي تط 

پيكبثطاُ ثِ هطاتت ثْتط اظ يَضتطتَهي  زاذلي ذَاّس 

ثَز، اهب اظ تْبخن ثيكتطي ًيع ثطذَضزاض اؾت، ظهبى 

ثيكتطي عَل ذَاّس وكيس، احتيبج ثِ ثي حؿي 

ِ اي يب ثيَْقي زض ؾغح ٍؾيع تطي ذَاّس زاقت،  هٌغم

عَاضو ثيكتطي زاضز ٍ ّعيٌِ ؾٌگيي تطي ضا ثط ثيوبض 

زض خطيبى يَضتطتَهي  زاذلي ّطچٌس وِ . تحويل هي وٌس

ثعضي اظ هحمميي عميسُ زاضًس ًجبيس ذًَطيعي نَضت 

ثگيطز، اهب گبّي اٍلبت ثِ ذهَل زض تٌگي ّبي ثب 

عَل ثيكتط هؿيط هدطا اظ زيس خطاح هحَ هي قَز ٍ 

هٌدط ثِ ثطٍظ عَاضضي اظ خولِ نسهِ ثِ لؿوت ّبي 

عومي تط قسُ ٍ ثبعث ذَى ضيعي آظاض زٌّسُ هي گطزز 

ٍ يب ثب ايدبز گصض وبشة زض هحبشات هدطا هكىالت 

ُ اي ضا ثطاي ثيوبض ايدبز هي ًوبيس ٍ يب حتي ثب  تبظ

. نسهِ ثِ ضوتَم عَاضو ٍذين تطي ضا ثِ ثبض هي آٍضز

ثطاي پطّيع اظ ايي عَاضو ٍ ًيع ثطاي تؿْيل زض 

گصاقتي فَلي پؽ اظ اًدبم عول، ثب اؾتفبزُ اظ 

يَضتطٍؾىَح گبيسٍايط ظطيفي ٍاضز هحل تٌگي هدطا 

قسُ تب ّن اظ گن قسى هحل تٌگي خلَگيطي ًوبيس ٍ ّن 

ّسف ايي . (2)ثِ عٌَاى ضاٌّوبي گصاقتي فَلي عول وٌس

هغبلعِ ثطضؾي ًمف گبيسٍايط زض تؿْيل عول 

. يَضتطٍتَهي زاذلي ثب زيس هؿتمين ثَز

 



 تَهي زاذلي ٍگبيسٍايط ٍ عول يَضتط
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 روش بررسي

زض يه هغبلعِ آيٌسُ ًگط، پؽ اظ اذص ضضبيت 

 لساهي  ثِ هدطاي تٌگي ثب  ؾبل18هطز ثبالي  84وتجي، 

. قسًس تمؿين گطٍُ هؿبٍي زٍ ثِ تهبزفي نَضت

اوثطيت ثيوبضاى تحت ثي حؿي هَضعي ٍ ثب تعضيك 

 ؾي ؾي غل ليسٍوبئيي ٍ زض ثميِ هَاضز ثٌب ثِ 20

زضذَاؾت ثيوبضاى ثب ثي حؿي ًربعي ٍ يب ثي َّقي 

ثيوبضاى زچبض عفًَت حبز ازضاضي، . عوَهي  عول قسًس

ثيوبضاًي وِ ثِ زًجبل عول ّيپَؾپبزيبؼ زچبض تٌگي 

قسُ ثَزًس، ثيوبضاى زاضاي اذتالالت ذًَطيعي زٌّسُ ٍ 

ثيوبضاًي وِ عَل تٌگي آًْب ثيف اظ يه ؾبًتي هتط زض 

هغبلعبت تكريهي لجل اظ عول حسؼ ظزُ هي قس، اظ 

ثِ ّوِ ثيوبضاى اظ يه ؾبعت لجل . هغبلعِ حصف قسًس

اظ عول تب حسٍز يه ّفتِ ثعس اظ عول آًتي ثيَتيه              

.  زازُ  قس

 عول تحت ضٍتيي ضٍـ اٍل ثِ گطٍُ

 اثتسا زٍم گطٍُ زض ٍ گطفتٌس لطاض يَضتطٍتَهي  زاذلي

 فــــــــطًچ، 8ـ 8/9ٍلف  يَضتطٍؾىَح اظ اؾتفبزُ ثب

 ٍ قسُ هثبًِ ٍاضز آى ًطم ؾط اظ فطًچ 035/0گبيسٍايط 

 عول .هي قس يَضتطاٍتَهي  زاذلي عول ثِ السام ؾپؽ

يَضتطٍتَهي  تب ظهبًي ازاهِ هي يبفت وِ اظ هدطا ذَى 

خبضي گطزز ٍ ايي ثساى هعٌي اؾت وِ ثبفت اؾىبض 

پبيبى يبفتِ ٍ تيغ يَضتطٍتَم ثِ ثبفت ؾبلن ضؾيسُ 

 قسُ، ؾَضاخ فَلي ؾًَس ًَن ًيع عول پبيبى زض .اؾت

 ًوَزُ هدطا ٍاضز اؾتطيل قطايظ تحت غل هيلي ليتط 20

. هي قس هثبًِ ٍاضز گبيسٍايط هْبض ثب ؾًَس ٍ ثِ ضاحتي

 ٍ هبًسُ ثبثت هثبًِ زض ضٍظ 7 تب 5 ثِ هست فَلي ؾًَس

 ّفتِ عَل زض ٍ عول ظهبى اظ. هي قس وكيسُ ؾپؽ

 ًظيط عول ظٍزضؼ عَاضو ًظط اظ ثيوبض زضهبى اٍل

 ًظط اظ ضضبيت هٌسي هيعاى ًيع ٍ تت ٍ ذًَطيعي

 هَضز ازضاض پؽ اظ وكيسى ؾًَس فَلي، زفع زض ثْجَز

 اًدبم ثب ًيع ثعس هبُ 3 هدسزاً ٍ گطفتٌس لطاض اضظيبثي

.  ثطضؾي قسًس يَضتطٍگطافي ضتطٍگطيس

ُ ّبي خوع آٍضي قسُ ثب اؾتفبزُ اظ  زاز

 ٍ آظهَى ّبي آهبض تَنيفي تدعيِ ٍ SPSSًطم افعاض 

  .تحليل قسًس

 

 يبفته هب

 هبُ ٍ 2 ؾبل ٍ 34 هتَؾظ ؾي زض گطٍُ اٍل 

هتَؾظ هيعاى تٌگي زض ّط .  ؾبل ثَز36زض گطٍُ زٍم 

زٍ گطٍُ ثِ نَضت تمطيجي هؿبٍي ٍ زض ّط زٍ گطٍُ 

ثَزُ  (قبذم ٍضٍز ثِ هغبلعِ)ووتط اظ يه ؾبًتي هتط

ُ گيطي تٌگي ّب ثب ووه ضازيَگطافي ٍ . اؾت اًساظ

زض هَضز علت تٌگي ّب . يَضتطٍؾىپي نَضت گطفت

ؾبثمِ تطٍهب اظ خولِ زؾتىبضي ّب، ؾبثمِ عفًَت ّب اظ 

خولِ عفًَت ّبي همبضثتي ٍ اظ ّوِ قبيع تط عللي وِ 

قٌبؾبيي آًْب اهىبى پصيط ًجَزُ اؾت، زض ّط زٍ گطٍُ 

 اٍل گطٍُ زض عول ظهبى هتَؾظ. (1خسٍل  )هكبثِ ثَز

 گطٍُ زض ٍ زليمِ 14 قسًس، عول ضٍتيي نَضت ثِ وِ

. ثَز زليمِ 10 قس، اؾتفبزُ گبيسٍايط اظ آًْب زض وِ زٍم

 زض وِ زاز ًكبى عول اظ ثعس اٍليِ عَاضو همبيؿِ

 ٍ ذَى ضيعي(  زضنس52/9)ثيوبض 4 زض اٍل گطٍُ

 ٍلي زاز، ضخ(  زضنس14/7)ثيوبض 3 زض تت زاض عفًَت

 تٌْب. ًكس هكبّسُ عَاضضي چٌيي زٍم گطٍُ زض
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 ثَزُ هدطا تٌگي عَز گطٍُ زٍ ّط زض زيطؼ عبضضِ

 زض ٍ(  زضنس04/19)ثيوبض 8 زض اٍل گطٍُ زض وِ اؾت

                         زيسُ(  زضنس14/7)ثيوبض 3 زض زٍم گطٍُ

 هبُ 3 ووتطيي ظهبى پيگيطي ثعس اظ عول (.2 خسٍل)قس

. ثَز

 

 بحث

تٌگي پيكبثطاُ وِ يىي اظ لسيوي تطيي 

ثيوبضي ّبي ثكط ثَزُ اؾت، ٌَّظ ّن ثِ عَض قبيعي 

زيسُ هي قَز ٍ يىي اظ چبلف ّبي اٍضٍلَغيؿت ّب زض 

اظ ًظط اتيَلَغي قبيع تطيي . زًيبي اهطٍظ ًيع هي ثبقس

علل تٌگي پيكبثطاُ لساهي  زؾتىبضي ّبي هدطا، تطٍهب ٍ 

 تب  20عَاهل عفًَي هي ثبقٌس، ٍلي ٌَّظ ّن زض حسٍز 

 زضنس اظ علل ايي تٌگي ّب قٌبذتِ ًوي قًَس ٍ 50

تٌگي ّبي . تحت عٌَاى ايسيَپبتيه اظ آًْب ًبم هي ثطًس

پيكبثطاُ ضا ثِ زٍ زؾتِ ولي لساهي  ٍ ذلفي تمؿين 

زض هَضز زضهبى تٌگي ّبي هدطاي ذلفي وِ . هي وٌٌس

عوستبً ًبقي اظ تطٍهب هي ثبقٌس اتفبق ًظط زض ضٍـ 

زضهبى ٍخَز زاضز ٍ ثِ زليل ًب وبضآهسي زضهبى ّبي 

ووتط تْبخوي، زض آًْب عول يَضتطٍپالؾتي اًدبم 

ـ ّبي  هي قَز، اهب زض تٌگي ّبي پيكبثطاُ لساهي  ضٍ

ايي . هرتلفي ثب زضنس هَفميت هتفبٍتي وبضثطز زاضًس

ـ ّبي زضهبًي ضا هي تَاى ثِ زٍ گطٍُ تمؿين وطز،  ضٍ

يىي زضهبى ّبي ووتط تْبخوي  ٍ زيگطي يَضتطٍپالؾتي 

ّسف ايي هغبلعِ ثطضؾي ًمف گبيسٍايط زض تؿْيل . (2)

. عول يَضتطٍتَهي زاذلي ثب زيس هؿتمين ثَز

 

 
 علل هنجر به تنگي هجرا در بيوبراى هورد هطبلعه (تعداد و درصد)هقبيسه فراواني نسبي: 1 جدول

تٌگي  علت

 گطٍُ

 هكرم ًب عفًَت ّب تطٍهب

 (50)21 (9/11)5 (1/38)16( ضٍتيي) اٍل

 (4/52)22 (3/14)6 (3/33)14( گبيسٍايط)زٍم

 

 

 

 

عول  از بعد هبه سه يورتروتوهي و اينترنبل عول طول در عوارض (تعداد و درصد)هقبيسه فراواني نسبي :2  جدول
 

عَاضو عول  

 گطٍُ

 هبُ 3 اظ ثعس هدطا تٌگي عَز زاض تت عفًَت ذًَطيعي

 (1/19) 8 (14/7) 3 (52/9) 4( ضٍتيي)اٍل

 (14/7) 3 (0)0 (0)0( گبيسٍايط)زٍم
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زض اوثط هغبلعبت اًدبم قسُ، اعوبل ووتط 

تْبخوي  ثب اؾتفبزُ اظ ثي حؿي هَضعي ٍ زض هَاضز 

ووي  اظ ثي حؿي ًربعي ٍ يب اظ ثي َّقي عوَهي  

زض هغبلعِ حبضط ًيع اوثط . (3ـ5)اؾتفبزُ قسُ اؾت

لطيت ثِ اتفبق ثيوبضاى ثب ثي حؿي هَضعي عول قسًس 

ٍ تٌْب پؽ اظ تَضيح وبهل ضٍـ عول ثطاي ثيوبض، ثِ 

زضذَاؾت ثعضي اظ ثيوبضاى اظ ثي َّقي عوَهي  ٍ 

اٍليي ضٍـ زضهبًي . يب ثي حؿي ًربعي اؾتفبزُ قس

وِ زض هٌبثع پعقىي ثطاي تٌگي پيكبثطاُ قٌبذتِ قسُ 

اؾت، زيالتبؾيَى هدطا اؾت، ٍلي زض حبل حبضط 

. (6)يَضتطٍتَهي  زاذلي اٍليي ذظ زضهبى اؾت

 ايٌتطًبل تأثيط ًيع هيعاى هحسٍزي هغبلعبت

 اًساظُ يه ثِ هدطا زيالتبؾيَى ثب يَضتطٍتَهي  ضا

ُ اًس گعاضـ  ّطچٌس وِ ثعضي هغبلعبت ًِ (.7 8ٍ)وطز

تٌْب ايٌتطًبل يَضتطتَتَهي ٍ زيالتبؾيَى هدطا ضا زض 

 زضاظهست زض زضهبى تٌگي ّبي هدطا ثِ ذهَل

ِ اًس، ثلىِ اظْبض هي زاضًس وِ ايي اعوبل  ثي تأثيط زاًؿت

ثي ًتيدِ هوىي اؾت ثبعث ثطٍظ عَاضضي زض حسٍز 

اظ خولِ ايي عَاضو .  زضنس اظ ثيوبضاى ثكًَس27

، ّوبتَم ( زضنس20زض)هي تَاى ثِ ذًَطيعي اظ هدطا 

، ايدبز ( زضنس13)، ٍضم اؾىطٍتَم( زضنس20)پطيٌِ

، ؾَضاخ قسى ( زضنس10)گصض وبشة زض هدطا

، تٌگي ( زضنس9)، اپيسيسيوَاٍضويت( زضنس10)ضوتَم

 4)، تت( زضنس9)، ثي اذتيبضي ازضاض( زضنس9)هئبتَؼ

 2)، ؾپؿيؽ ازضاضي( زضنس3)، ثبوتطهي(زضنس

، ًبتَاًي ( زضنس1)، آثؿِ اؾىطٍتَم(زضنس

 زضنس ضا 4/0ٍ وَضزي آلت زض  ( زضنس06/0)خٌؿي

عالٍُ ثط ّوِ ايي عَاضو ازعب قسُ اؾت وِ . ًبم ثطز

ايٌتطًبل يَضتطٍتَهي هوىي اؾت ثب افعايف فيجطٍظ 

وَضپَؼ اؾپًَػيَظٍم ثبعث قَز تب پيف آگْي عول 

يَضتطٍپالؾتي ثعسي ضا ًيع زض ايي ثيوبضاى ثستط 

(.  9)وٌس

زض هغبلعِ حبضط ّطچٌس وِ هست پيگيطي 

وَتبُ اؾت، اهب ثب تدَيع آًتي ثيَته ٍ ثب ثِ وبض ثطزى 

گبيسٍايط وِ هؿيط ضا ثِ ضاحتي ًكبى هي زّس ٍ زض 

هحيظ ذًَطيعي اظ هحَ قسى زيس خلَگيطي ثِ عول 

هي آٍضز ٍ زض پبيبى عول گصاقتي ؾًَس فَلي ضا 

تؿْيل هي ًوبيس، ثطٍظ ايي ّوِ عبضضِ ذبضج اظ تهَض 

ذَاّس قس ٍ تٌْب زض تعساز هحسٍزي اظ ثيوبضاى 

علت ايي ّوِ اذتالف زض . عَاضو ذفيفي زيسُ قس

هيعاى هَفميت زضهبًي، زض عسم ايدبز قىبف تب ايدبز 

ذَى ضيعي يعٌي تب ضؾيسى ثِ ثبفت ؾبلن ٍ اظ عطف 

زيگط گن وطزى هؿيط يَضتطاتَهي  زض اثط وبّف زيس 

ًبقي اظ ذَى ضيعي هي ثبقس وِ زض هغبلعِ اذيط ّط 

ُ تط . زٍ هبًع فَق ثطزاقتِ قسًس الجتِ ظهبى وَتب

پيگيطي زض ايي هغبلعِ ًيع هي تَاًس ًمف هْوي  زض 

ثطاي افعايف هيعاى اثط . ثطٍظ ايي اذتالف زاقتِ ثبقس

يَضتطٍتَهي  اظ تعضيك هيتَهبيؿيي زض ثعضي 

زليل ايي وبض ايي اؾت وِ . هغبلعبت اؾتفبزُ قس

هيتَهبيؿيي زاضاي ذبنيت آًتي فيجطٍثالؾت ٍ 

آًتي والغى هي ثبقس ٍ ازعب هي قَز وِ هوىي اؾت 

ضٍي عَز تٌگي ثعس اظ عول ايٌتطًبل يَضتطٍتَهي  تأثيط 

 (.10 ٍ 11)زاقتِ ثبقس
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هغبلعِ زيگطي ثِ هٌظَض همبيؿِ زٍ ضٍـ 

ضٍـ )ووتط تْبخوي  ايٌتطًبل يَضتطٍتَهي  ثب تيغ ؾطز 

 زض زٍ (HO.YAG)ٍ ايٌتطًبل يَضتطٍتَهي  ثب ليعض (هعوَل

ِ اي ًكبى  گطٍُ هكبثِ اظ ثيوبضاى، ثسٍى ثطٍظ عبضض

ُ تط ٍ هيعاى  زاز وِ زض اؾتفبزُ اظ ليعض ظهبى عول وَتب

ثب ٍخَز . (12)عَز زض زضاظهست ووتط ذَاّس ثَز

اذتالف ًظطّبي ظيبز زض هَضز زضهبى تٌگي ّبي 

پيكبثطاُ لساهي  ثِ ذبعط آؾبًي ٍ ثي ذغطي، ايي عول 

(. 13)اغلت ثِ عٌَاى اٍليي ذظ زضهبى اًتربة هي قَز

اهب ثبيس زاًؿت وِ هيعاى هَفميت يَضتطٍتَهي  زاذلي 

 50 )ثعس اظ پٌح ؾبل ًؿجت ثِ يَضتطٍپالؾتي ووتط

 ؾبل اظ ايي 10ٍ ثعس اظ  ( زضنس83زضنس زض همبثل 

 . ًيع ووتط ذَاّس قس

 

 نتيجه گيري

 اظ اؾتفبزُ وِ زاز ًكبى هغبلعِ ايي ًتبيح

 اؾت يَضتطٍتَتَهي  هوىي عول خطيبى زض گبيسٍايط

ُ تط ضا عول ظهبى ٍ  قَز عول تؿْيل ثبعث ّن  وَتب

 ضا عول هست زضاظ ٍ هست وَتبُ عَاضو ّن ٍ وٌس

زّس، اهب ثبيس ثِ ذبعط زاقت وِ ثِ علت هبّيت  وبّف

ايي ثيوبضي عَز تٌگي اختٌبة ًبپصيط اؾت ٍ نطفبً ثِ 

علت آؾبًي ٍ ثي ذغطي ايي ضٍـ اؾت وِ ثب ٍخَز 

زضهبى هؤثطتطي هثل يَضتطٍپالؾتي ثبظ ّن 

. يَضتطتَهي زض ذظ اٍل زضهبى لطاض هي گيطز

 

تقدير و تشکر 

ايي هغبلعِ ثسٍى حوبيت هبلي اظ ؾبظهبى 

. ذبني نَضت گطفتِ اؾت
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Abstract 

Background & aim: Urethral Stricture (US) is a common urolologic problem. Direct optic internal 

urethratomy (DOIU) is a common option for treating US. The purpose of this study was to 

investigate the role of the guide wire to facilitate direct vision internal in adult male patients. 

Methods:  In this prospective study, 84 patients with anterior urethral stricture randomly divided 

into two groups. The first group underwent routine DOIU surgery and the second group internal 

urethratomy was carried out using Wolf ureteroscope 8-9.8 French and guide wire 0.035 French 

which inserted into bladder. Data were collected and analyzed using software (spss).  

 

Results: The mean operation time was 14 minutes in group one and for group 2 was 10 minutes. 

The comparison of complications after surgery showed that in the first group urethral bleeding  

accrued in 4 patients (9.52%) and fever infection  was seen in 3 patients (7.14%) respectively but 

no such events were observed in group 2. The only late complication in both groups was 

recurrence of the stricture that was seen in 8 patients (19.04%) of group one and 3 patients 

(7.14%) of group 2. 

Conclusions: The results of this study showed that using a guide wire during DOIU may facilitates 

the procedure; shortens the operation time and reduce the effects of short and long-term operation.  

Key words: Urethral stricture, internal urethrotomy, Guide wire 
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