
  

ینکولوژیاروگا یالملل نیانجمن ب       

 

 ست؟یچ ورترایدیم  نگیاسل 
 

( نوعی عمل جراحی است که به زنان با بی اختیاری استرسی ادرار کمک دشو نوار هم شناخته می ه اسم)که ب جراحی اسلینگ میدیورترا
می کند. بی اختیاری استرسی عبارتست از نشت ادرار بدنبال فعالیت های روزانه مثل سرفه ،عطسه یا ورزش کردن. این مشکل از مسائل 

زن را درگیر  می کند. بی اختیاری استرسی ادرار ممکن است با ورزش های کف لگن و  3نفر از هر  1ردهنده ایست است که شایع  و آزا
  ینوع جراح نیعتریشود. شا هیتوص یاقدامات ناموفق بودند ، ممکن است جراح نیاگر ا یدرمان شود. ول ایبهتر و  سبک زندگیدر  رتغیی

 زن در جهان انجام شده است. ونیلیم 3از  شیب یساده است و برا یجراح کیست که  ارورتیدیم نگیاسل شده هیتوص
 

 

                     آناتومی نرمال :۱ شکل
      
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نیمتر ( ب یسانت کی) به قطر  لنیاز جنس مش پروپ نگیاسل کیشامل قراردادن  یجراح

 هیتخل یلوله برا کیادرار  یادرار و پوست واژن است. مجرا یمجرا یانیم یقسمت ها
دارند  یرا بسته نگه م ادرار یفشار و ورزش ، مجرا نیکنند در ح یم تیادرار را حما یکه مجرا ییگامانهایمثانه است . به صورت نرمال عضالت و ل

ادرار یاسترس یاریاخت یب یبرا ورترایدیم نگیاسل  

مطالعه خانمها یراهنما برا  

 ؟ ستیچ ورترایدیم نگیاسل 

 شود؟ یچگونه انجام م یاعمال جراح نیا 

 دهند؟ یانجام م یاعمال چه کار نیا 

 هستم؟ یهوشیب ازمندین یجراح یبرا ایآ 

 توانم به خانه برگردم ؟ یبعد عمل م یچه زمان 

 گردم؟میروزمره ام بر یبه زندگی چه زمان 
 چقدر است ؟ یجراح تیموفق میزان 

  دارد؟ وجودعوارضی چه 

 ؟ کنم یجراحزودتر ،بدترشدن آن از  یریشگیپ یبهتر است برا ای. آ منداربا مثانه ام  زیادی درحال حاضر مشکل 

 داشته باشم؟ ورترایدیم نگیتوانم اسل یم ایآ و میخواهم بچه دار شوم. نکرده ام لیمن هنوز خانواده ام را تکم 
 گذارد؟ یمن اثر م یجنس تیفعالبر یجراح آیا 

 وجود دارد؟ یجراح رازیغ یگرید کارراه ایآ 

 

 رکتوم   رحم    

 مثانه   

واژن       مجرا     



قراردادن  دهد . یشده و نشت ادرار رخ م سمیمکان نیا فیسن منجر به تضع شیو افزا مانیساختمانها بدنبال زا نیا فیتضع ای بیخرتا ادرار نشت نکند. ت
 شود. یتوقف نشست ادرار م ایو کاهش و  یتیسبب بهبود عملکرد حما مجرای ادرارریز نگیاسل
 

در مورد مش ها  عیسواالت شا ی، ما برا نالیواژ یدرمورد مش ها دیجد اخبارهایاستفاده شده اند هرچند از نظر  شیاز سالها پ ایمنها به طور  نگیاسل
 کنید. مشاهده sling-urethral-mid-www.yourpelvicfloor.org/meshکه میتوانید در میکرده ا تهیه تمانیدر وب سارا  ییپاسخ ها

 

 این اعمال جراحی چگونه انجام می شود؟ 
 
 ادربرخی زنان ب و روش تک برشی یا مینی اسلینگ .روش ترنس اوبتوراتور  روش رتروپوبیک ،  برای قراردادن اسلینگ وجود دارد:اصلی روش  ۳ 

روشها  ریبه اندازه سا یاست ول تری یتهاجمروش کم  نگیاسل ینیروش م د .نرس یموفق تر به نظر م کیرتروپوب یروش ها دیشد یاسترس یاریاخت یب

 ظرن به یبستگ یروش جراح .ستیموثر ن یاسترس یاریاخت یدارند در کنترل ب یادرار دیشد یاریاخت یکه ب یدرزنان ایمدت و  یخصوصا درطوالن

 شود ، دارد. یشما انجام م محل زندگیکه در  یولمعمهای روش همچنین پزشک شما و 

 

 روش رتروپوبیک    
 

              : اسلینگ رتروپوبیک۲ شکل
در قسمت میانی مجرای و درروش رتروپوبیک ، اسلینگ از طریق برش کوچکی که روی واژن 

اسلینگ از داخل واژن از دو طرف مجرای ادرار  دو انتهای ادرار میدهیم ، گذاشته می شود.
-۴به فاصله  در محل رویش موها پوبیس استخوان  از طریق دو سوراخی که باالیعبور کرده و 

جراح برای اطمینان از درست بودن محل نوار و  .گردد خارج می کردیم ایجاد سانتیمتر از هم ۶
را تنظیم سپس نوار. انه را بررسی می کند داخل مث ( ستوسکوپی) س دوربینبا  سالمت مثانه ، 

 .را میپوشانیماسلینگ برش واژن  با ترمیم و قرار بگیردمجرا درزیر انهآزاد ی کهطوربه  میکنیم
.ترمیم می شود نیز محل آنهابرش و را بریده  دو انتهای نوار  .  

 
کشش ( است . این )نوار واژینال بدون  TVTشایعترین جراحی رتروپوبیکی که انجام می شود 

روش  از ابتدا در  نیا جراحی از مدت ها پیش انجام می شده و تحقیقات نشان داده اند که اگر
سال آینده نیز موفق خواهد بود. سایر روش  17کنترل بی اختیاری موفق باشد احتماال تا حداقل 

 های رتروپوبیک نیز احتماال میزان موفقیت طوالنی مدت مشابه دارند.
 

 

 

 

 

. 

 روش ترنس اوبتوراتور
         توراتوریاوترانس  نگی: اسل ۳ شکل

 
انتهای . دومیدهیم کیرتروپوب یمحل مشابه جراح در برش کوچک در واژن کیروش  نیدرا 

 یشود. هر انتها ی، خارج م کردیم جادیکه در کشاله ران ها ا یدو برش کوچک قینوار از طر
کند. بعد از  یعبور م است لگن یاستخوانها نیفضا درب کیکه  توراتوربنوار ازسوراخ او

 یم میترم پوست روی آن شده و  دهیآنها بر ینوار انتها قرارگیری حیاز محل صح نانیاطم
.شود . 
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 مینی اسلینگ
 

مینی اسلینگ                  : ۴ شکل  
 

شود. بجز اینکه دو روش مینی اسلینگ مانند قسمت اول روش رتروپوبیک انجام می 
.می ماند متصل انتهای اسلینگ از پوست بیرون نمی آیدو در همان محل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این اعمال چه کاری انجام می دهند؟ 
 

 مانع از نشت ادرار می شوند.  و تقلید از عملکرد لیگامانهایی که بدنبال زایمان و افزایش سن تضعیف شده اند  مجرابا حمایت از  نوار( اسلینگ )یا
 ۴-۳ه زمانیکه اسلینگ در محل مورد نظر قرار می گیرد ، بافت های بدن درون سوراخهای مش رشد کرده و آن را در محل محکم می کنند .این اتفاق ب

 هفته زمان نیاز دارد.
 

 هستم؟ یهوشیب ازمندین یجراح یبرا ایآ 
 

 یعموم یهوشیب ای یقو آرامبخشبا را کار  نیدهند ا یم حیجراحان ترج شتریانجام داد ، بنیز یموضع یحس یرا با ب یتوان جراح یهرچند م
 شود. یانجام م نالیاسپا ایدورال  یاپ یحس یب قیاز طر یجراح اگاه دهند. انجام

 

 توانم به خانه برگردم ؟ یبعد عمل م یچه زمان 
 

در افراد  زمان نید. بطور معمول انشو صیترخ درد پس از کنترل نسبیمثانه و  افیک هیبعد از تخلبیماران دهند  یاکثر جراحان اجازه م
 دارد. زیموجود ن التیبه تسه یند ساعت تا چند روز متفاوت است و بستگچ نیمختلف ب

 

 گردم؟یروزمره ام برم یبه زندگ یچه زمان 
 

و  نیهفته از برداشتن بار سنگ ۶شود تا  یم هیتوص .دیبرگرد روزانه معمول یها تیو فعال یهفته بعد عمل به رانندگ کی دیبتوان دیشما با
 .ردیبطور کامل جوش بخورد ونوار بطور محکم در محل قرارگ هاتا زخم دیکن خودداریورزش 

 

 چقدر است ؟ یجراح تیموفق زانیم 
 

 یادرار انجام م یاسترس یاریاخت یدرمان ب یکه برا گرید یبه اندازه اقدامات تهاجم یجراح نینشان داده اند که در کوتاه مدت ا قاتیتحق
ل.پروالپس در دو سال بعد عم یجراح ازبهین کمتر و احتمال عتریسرعت بهبود سر با یول ، شود موثر است .  

حال  نیبهتر شده است. با ا ایادرار آنها درمان شده و  یاریاخت یکنند ب یهستند و احساس م یراض یدرصد زنان از انجام جراح 80-90 نیب
 ( انجام شده باشد , احتماالیمیترم یمثل جراحمثانه ) یقبال سابقه جراح کهی. درصورت ستین زیآم تیموفق یاززنان جراح یدر تعداد اندک

 کمتر است . یجراح تیقموف
 

 دارد؟ وجود یعوارض چه 
 

 بیمار است. ۱۰۰در  ۱-۱۰عوارض زیر هر یک ازاحتمال بروز هیچ جراحی کامال بدون خطری برای درمان بی اختیاری استرسی ادرار وجود ندارد. 
 
 عوارض شامل : نیا

 
 شامل سوزش و تکرر ادرار  یعفونت ادرار می. عالدهدیپاسخ م کیوتیب یاست و به آنت عیشا ی. بعد از هرنوع جراحادرار یمجار یعفونت ها

 .دیریبا پزشک خود تماس بگ میعال نیدرصورت بروز ا ، کدر و بدبو است. یافراد ادرار خون یو دربرخ

 مثانه   

  اسلینگ مینی مجرا  



 سیازپشت پوبدر جراحی رتروپوبیک حین عبور نوار  یزیخونر یخون باشد نادراست. گاه قیتزر ازمندیکه ن یدیشد یزی. خونر یزیخونر 
 داشته باشد. یاصالح جراح ازبهیممکن است رخ دهد که خود محدود شونده است و به ندرت ممکن است ن

 
 یبهبود م عیمعموال سرکه  مجرا رخ دهداطراف  یناراحت ایمعموال بعلت تورم و  مارانیدرصد ب ۱-۵. ممکن است در در دفع ادرار اختالل 

 کاریادرار ب انیکند . اگرجر هیمثانه را توص هیتخل یبرا  کیسوند بار کیمدت پزشک شما ممکن است  نیا یهفته(. در ط کی ی)در طابدی
 ازین مثل یاحتمال روش هایریدرمورد سا پزشک دنباش ,ها بعد از برطرف شدن تورم یحت, مثانهمناسب   هیتخل  قادر بهبیمار  ای وباقی بماند 

 کرد. دبا شما مشورت خواه نگیشل کردن اسل ای یدنبه بر
 

 شامل  میاز داخل واژن مشاهده شود. عال یسال ها بعد از عمل جراح ایماه چند چند هفته، مش اوقات ممکن است  ی. گاهمش یزدگ رونیب
 یبا جراحتان جهت اقدامات بعد دیموارد با نیباشد. در ا یاو م یجنس کیشر ای ماریب یبرا یکینزد نیدرد در ح ایترشح و  نال،یواژ یزیخونر

درصد  ۲-۴عارضه  نی. خطر بروز انوارمی باشد آمده  رونیخارج کردن قسمت ب اینوار و  روی شامل پوشاندن مجدد رمان. ددیمشاوره کن
 است.

 

  بیشترین  کهیدهد، در حال یدرصد( رخ م ۱-۵) کیرتروپوب یها یجراح ی. سوراخ شدن مثانه معموال در طادرار یمجرا ایسوراخ شدن مثانه 
،مثانه و  یجراح یها در ط بیآس نیکنترل ا یکمتر(. جراح برا ایدرصد  ۱) میباشدترانس اوبتراتور  یادرار بدنبال جراح یمجرا به بیآس

مشکل را  نیمحل مناسب ا درمجدد آن  جاگذاریکند. خارج کردن سوزن و  یم ی( بررسستوسکوپی)س مخصوص  نیربدو قیمجرا را از طر
 بی. مواجه شدن با آس دی خود ترمیم شودخو بهشده در آن  جادیشود تا سوراخ ا یساعت سونداژ م۲۴موارد مثانه به مدت  نیکند. در ا یم حل

 ریرا تحت تاث یجراح تیداده شود موفق صیکه تشخ یبا جراح مشاوره شود. سوراخ شدن مثانه در صورت دیو با تادرار مشکل تر اس یمجرا
 دهد. یقرار نم

 

 زین را درارا یتیفور یاریاخت یب ایدر دفع ادرار  تیفور غالبادارند  شدید یاسترس یاریاخت یکه ب ی. زنانیتیفور یاریاخت یادرار و ب تیفور  
 نگیاسل یها یجراحبعد از متوجه بهبود عالئم فوریتی  درصد از خانم ها  ۵۰حدود  (.تیکنند )نشت ادرار همرا ه با احساس فور یتجربه م

 د.ممکن است بدتر شوموارد این عالئم درصد  ۵ در حدود یول شوندیم ورترایدیم
 

 درصد  ۱حدود   کیرتروپوب ی. مطالعات نشان داده اند که بعد از جراحستین معمول نگیاسل یمدت بدنبال عمل جراح ی. درد طوالندرد
درصد زنان  ۱۰که نوار قرار داده شده است در  ییدر محل برش ها ای در واژن  یدردچنین . شدواژن خواهند  ایدرد کشاله ران  دچار مارانیب

ماند. بندرت ممکن  ینم یتا دو هفته باق کیاز  شیتواند رخ دهد. در اکثر موارد درد کوتاه مدت بوده و ب یترانس اوبتراتور م یبعد از جراح
 .شویمنوار ب کردنبه خارج  مجبورو  افتهیاست درد بهبود ن

 

 ؟ کنم یجراح زودتر ،بدتر شدن آن از  یریشگیپ یبهتر است برا ای. آ منداربا مثانه ام  یادیدرحال حاضر مشکل ز 
 
 تاا ادرار ر یاسترس یاریاخت یمنظم کف لگن، ب یورزش ها سخت است.  می افتدمثانه شما  یبرا یچه اتفاق بعدا نکهیدر مورد ا ییشگویپ

 یاریاخت یکه در حال حاضر ب ی. فقط در صورتداشته باشندن یبه جراح ازیبخشد و ممکن است هرگز ن یدرصد از زنان بهبود م 75
 . ندهیاز بدتر شدن آن در آ یریشگیپ یو نه برا بود دیخواه یجراح ازمندیقرار داده باشد ن ریشما تحت تاث یندگز تیفیادرار ک یاسترس

 

 داشته باشم؟ ورترایدیم نگیتوانم اسل یم ایآ و میخواهم بچه دار شوم. نکرده ام لیمن هنوز خانواده ام را تکم 
 
 یجراح جیممکن است نتا یچراکه باردار ندازندیب ریتعداد فرزندان به تاخ لیرا تا زمان تکم یجراح نیدارند ا لیاز جراحان تما یاریبس
 قرار دهد. ریرا تحت تاث هیاول
 

 گذارد؟ یمن اثر م یجنس تیفعالی برجراح آیا 

 
بر  یجراح ریبر تاث یمبن یمدت شواهد ی. در طوالندیاجتناب کن یجنس تیاز انجام فعال یهفته بعد  از عمل جراح 4به مدت  دیشما با

 وجود ندارد. یعملکرد جنس
 

 وجود دارد؟ یجراح رازیغ یگرید کارراه ایآ 

 
درصد از  75ادرار را بهبود بخشند. تا  یاسترس یاریاخت یب میعال یموثر اریتوانند به طور بس یورزش ها م نیا کف لگن. یورزش ها

و زمانی  ماه 6تا  3معموال بعد از ورزش  های کف لگن را  نتیجهداکثر ورزش ها را گزارش کرده اند. ح اینهش نشت ادرار بعد اززنان کا
 ورزش ها نیا حیجهت نظارت انجام صح اپیست()فیزیوتر یوتراپیزیمتخصص ف کیممکن است به  خواهید دید.,که به طور منظم انجام شود

 هیتوص به شمامثانه را یآموزش یپزشک ممکن است ورزش ها ،نیزادرار یتیفور یاریاخت یب وجود در صورت همچنین .دیارجاع داده شو
 کند.

توانند به کنترل نشت ادرار  یو م رندیگیموجود هستند  که داخل واژن قرار میی جهت کنترل ادرار هادستگاه . ادرار کنترل دستگاههای
که گذاشتن تامپون بزرگ قبل از  متوجه شدندزنان  یبه طور مداوم استفاده شوند. برخ ایتوانند قبل از ورزش و  یم لیوسا نیکمک کنند. ا



و  یادرار یاریاخت یاز ب فیدرجات خفبا  در زنان شتریب لینوع از وسا نیآن را کاهش دهد. ا ای یرینشت ادرار جلوگ از می تواندورزش 
 مناسب هستند. باشند یم یدر انتظار انجام جراحافرادی که  ای

 
ترک  ،یادرار شود. حفظ سالمت عموم یاریاخت یب میتواند سبب بهبود عال یکاهش وزن م دیاضافه وزن دار . اگریسبک زندگ رییتغ
 باشد. دیتواند مف یم زیآسم ن رینظ ییها یماریو داشتن کنترل مناسب بر ب گاریس
 

 مراجعه کنید. www.YourPelvicFloor.orgبرای اطالعات بیشتربه سایت                 

    تنها  خاص پزشکی که رای تشخیص یا درمان هرگونه وضعیت تنها جهت استفاده در اهداف آموزشی می باشد و براطالعات حاوی این بروشو
 .    انجام می گیرد کاربردی ندارد های پزشکیتوسط پزشک حاذق یا سایرمتخصصین مراقبت 
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