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 پروالپس دیواره خلفی واژن چیست ؟ 

 ( است که واژن راای) فاس یمحکم هیاز ضعف ال یواژن معموال ناش یخلف وارهیپروالپس د ند.ستهپروالپس واژن  یجراح ازمندین ,خانم  ۱۰نفر از هر  ۱دود ح

در واژن  ینیسنگ پری یا احساس باعث , کند  جادیا یحرکات روده ادرتی را مشکالضعف ممکن است  نی. اکندیروده است جدا م یاز رکتوم که قسمت تحتان

 واژن، رکتوسل و انتروسل است. یخلف وارهیضعف د گرید ی. نام ها بیرون بزندکن است ازمدخل واژن هم مم حتی این برجستگی شود یا

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  چیست ؟ترمیم دیواره خلفی واژن و جسم پرینه 
 

ورافی رینپتحکیم الیه فاسیایی بین رکتوم و واژن انجام می شود.  د عملی است که برای ترمیم یاشناخته می شو نیز ترمیم خلفی که بعنوان کولپورافی خلفی
مایت دیواره خلفی واژن کمک به ح . جسم پرینه ) بافت حمایتی بین واژن و مدخل آنوس(برای جراحی ترمیم جسم پرینه بکار می رودواژه ای است که 

 یازنپرینه محلی است که معموال موقع پارگی و یا اپی زیوتومی حین زایمان آسیب می بیند . این ناحیه ممکن است حین ترمیم دیواره خلفی واژن د. می کن
 واژن کمک کند. ورودی ر برخی موارد به کاهش اندازهتا بتواند حمایت پرینه را ایجاد کند و بعالوه د به ترمیم داشته باشد

 

 ترمیم دیواره خلفی واژن و جسم پرینه   

 راهنما برای مطالعه خانمها

 پروالپس دیواره خلفی واژن چیست ؟ 

 ترمیم دیواره خلفی واژن و جسم پرینه چیست ؟ 

 چرا جراحی انجام می شود؟ 

 شود؟ جراحی چگونه انجام می 

 قبل از جراحی چه اتفاقی برای من خواهد افتاد ؟ 

 بعد از جراجی چه اتفاقی برای من خواهد افتاد؟ 

 میزان موفقیت جراحی چقدر است ؟ 

 آیا عوارض هم دارد؟ 

 چه زمانی می توانم به فعالیت های روزمره برگردم ؟ 

           

                 یخلف وارهیپروالپس د   آناتومی نرمال ، بدون پروالپس                  

 رکتوم  

 مثانه    

 واژن   

 رحم   

جسم پرینه ای        



 شود؟ یانجام م یچرا جراح 

 

 هدف جراحی بر طرف کردن عالیم برجستگی در واژن یا گشادی واژن و بهبود عملکرد روده بدون تداخل با عملکرد جنسی است .
 

 شود؟ یچگونه انجام م یجراح 
  
روش با شما گفتگو خواهد کرد.  نیانجام شود. پزشک شما در مورد بهتر یموضع یحس یب یو حت ی، منطقه ا یعموم یهوشیتحت ب تواند یم یجراح
 .میپرداز یم یمعمول جراح روشاز  یکل  ضیحبه تو زیرواژن وجود دارد. در یخلف وارهید میترم یبرا یادیز یراه ها

 
 شود. یواژن داده م یباال یکیواژن از مدخل واژن تا نزد یخلف وارهیبرش در طول د کی 
 بسته ا نخ ه نیشود . ا یم میقابل جذب ترم یشده توسط نخ ها فیضع یایشود. سپس فاس یجدا م نیریز ییایفاس یتیاز بافت حما پوست واژن

 .شوند یجذب مبعد ماه  5هفته تا  4 یطبه جنس نخ 
  یام مانج نهیساختن مجدد جسم پر یبرا نهیپرزیرین  بر عضالت  یعمق یها بخیه کار با زدن نیاکه  شود میممکن است ترم نهیجسم پرسپس 

 شود.
 شدن ندارند. دهیبه کش ازیهفته جذب شده و ن 6-4 ینخ ها ط نیشود. ا یقابل  جذب بسته م یسپس پوست با نخ ها 
  ۳ گذشت معموال بعد ازاین ها ،  در این صورتشود .  گذاشتهسوند داخل مثانه  کیو داخل واژن  نالیپک واژ کی  در آخر عملممکن است 

 شود. یم خارجساعت  ۴۸ساعت تا 
 

 یقدام وارهید میرحم ازراه واژن( ، ترم خارج کردن )نالیواژ یسترکتومیه ریها نظ یجراح هیواژن ممکن است با بق یخلف وارهید میمعموال ترم
 ادرار همراه باشد. یاریاخت یب یها یجراح ایواژن و

 

A) واژن یخلف وارهیپروالپس د   

B) ییایفاس ی هیال میترم   

C)         ن  پوست واژ میترم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رحم    

 رحم    

 فاسیا  

ن  زدن پوست واژ هیبخ  



 قبل از جراحی چه اتفاقی برای من خواهد افتاد ؟ 
خون ، نوار قلب ، عکس  شیآزما ) مثل که الزم باشد یشود. هر بررس یسوال م دیکن یکه استفاده م ییو داروها یاز شما درمورد سالمت کل

 افتیدر یقبل و بعد از جراح ی، مراقبتها مارستانیدر ب ی، مدت زمان بستر یدرمورد بستر یاطالعات همچنین. درخواست میشود(  نهیقفسه س
 د کرد.یخواه

 

 من خواهد افتاد؟ یبرا یچه اتفاق یبعد از جراج 
   نالیپک واژ کید. ممکن است جراح یباش داشته سوند داخل مثانهیک سرم به شما متصل است و ممکن است  کی،  دییآ یبه هوش م کهیزمان

 شوند. یساعت خارج م ۲۴ ظرف معموال یگذاشته باشد. هم پک و هم سوند ادرارداخل واژن  یزیکاهش خونر جهت 
ها جذب شوند ،  هیبخ کهیدر واژن است و زمان هیبه علت وجود بخ نیا است . یعی، طب یهفته بعد جراح ۴-۶به مدت  نالیترشحات واژ
 یترشحات خونابه ا ی. ممکن است مقدار دیری، با پزشک خود تماس بگ داشت یبد یشحات بور. اگر تابندی یکاهش م جیترشحات بتدر

از  یاست و ناش یمیو قد  یقهوه ا رهیت به رنگ کم و اریبس المعمو یزیخونر نی. ادیداشته باش یهفته بعد جراح کیدر عرض  ایبالفاصله 
 پوست است . ریدر ز رافتادهیخون گ هیتجز

 

 چقدر است ؟ یجراح تیموفق زانیم 
 وجود دارد. ندهیاز واژن در آ یگریپروالپس قسمت د ایو  است. احتمال عوددرصد  ۸۰-۹۰ واژن یخلف وارهید میترم تیموفق زانیم

 عالیم را خواهند داشت. این بهبود یدارند ، بعد ازجراح بوستی ای کامل مدفوع هیمثل عدم تخل یمیعال کهیدرصد زنان ۵۰حدود 

 

 آیا عوارض هم دارد؟ 
 :تواند رخ دهد یم یبعد از هر عمل جراح لیخطر عوارض وجود دارد . عوارض ذ یدرهمه اعمال جراح

 اتفاق تواندیم ینادر است ول اریبس یهوشیاز ب ی، عوارض ناش نگیتوریمدرن مون لیو وسا دیجد ی: با داروهایهوشیمربوط به ب مشکالت 

 . افتدیب

 درصد( کیاست ) کمتراز  رمعمولیواژن غ یها یخون بدنبال جراح قیتزر ازمندین یجد : خونریزییزیخونر 

 شود  یعمل انجام م نیح لیاستر طیحفظ شرا یبرا یهر تالش و شود یم زیتجو یبالفاصله قبل جراحآنتی بیوتیک هرچند :  یبعد جراح عفونت

 لگن وجود دارد. ایبروز عفونت واژن  یبرا ی، احتمال اندک

 است .  عتریشود شا یسونداژ انجام م کهیدهد و درموارد یرخ م یزنان بعد از جراح %6مثانه درحدود  عفونت: ( تیستیعفونت مثانه ) س

 یکیوتیب یدوره درمان آنت کیبا  یمعموال به آسان تیستیادرار کردن ، تکرر ادرار ، وجود خون در ادرار است. س نیشامل سوزش ح میعال

 . ابدی یبهبود م

 رخ میدهد:واژن  یخلف وارهید میبا ترم در ارتباطاختصاصاً  ریز عوارض

 روبیف یادیز زانیم دیکن یسع.د کن زیمسهل تجو ییرفع آن ، داروها یممکن است برااست و پزشک  یبعد جراح عیمشکل شا کی :بوستی 

 یخلف وارهیپروالپس د جادیدر ا  بوستیکه  دیداشته باش بخاطر.  دیمدفوع استفاده کن یو از نرم کننده ها دیداشته باش ییغذا میدررژ عاتیما

 د.یشون بوستی دچارمهم است که  اریواژن نقش دارد و لذا بس

 اجتناب ی، بروز آن گاه انجام میشود از آن یریشگیپ یبرا یهر تالشبا اینکه شوند.  یم یجنس رابطه نیح یناراحت ایدرد زنان دچار  یبرخ 

 شود.  یراحت تر م برای آنها یجنس رابطهپروالپس  میترم یکنند بعد از جراح یاحساس منیز زنان یبرخ. راستیناپذ

  است  درنا اریعارضه بس کی یجراح نیح رکتوم بیاس. 

 

 روزمره برگردم ؟ یها تیتوانم به فعال یم یچه زمان 
   ،  ساماج بلند کردنمثل  دیاجتناب کن شوند یشده م میترم ینواح یفشار بررو جادیکه سبب ا ییها تیاز موقع دیبا یدوران بعد جراح لیدر اوا

ازبلند کردن  دیبا زمان و تا آن بعد ایجاد میشودماه  ۳ترمیم  هیدر ناح بهبودو  قدرت حداکثر. بوستیو  کردن، سرفه  نیسنگ تیزورزدن ، فعال

 .اجتناب کرد پوند ۲۵ ای لوگرمیک ۱۰تراز  نیاجسام سنگ

  متفاوت است.انجام شده  یجراح ونوع به شغلبسته  زمان نیکند. ا ییاز محل کار شما را راهنما یتواند درمورد مدت زمان مرخص یمپزشک 

 .انجام دهیدرا  پیاده روی کوتاهسبک مثل  یها تیفعال همچنینو  دیکن یرانندگمیتوانید از مدت زمان کوتاهی بعد جراحی  شما

 انندد یمموثر یجنس رابطه نیحرا نرم کننده ها لوبریکانت یا از  استفاده  زنان یبرخ .دیکن خودداری یجنس رابطهعمل ازازهفته بعد ۶تا  باید

 میتوانید به راحتی تهیه کنید.داروخانه ها یا از سوپرمارکت ها  .لوبریکانت ها را

 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
 .    های پزشکی انجام می گیرد کاربردی نداردتوسط پزشک حاذق یا سایرمتخصصین مراقبت 

 فلوشیپ اوروگاینکولوژی  -دکتر لیال پورعلی. متخصصین زنان و زایمان -ترجمه: دکترالناز آیتی 

Translated by: Elnaz Ayati MD, Urogynecologist ,Tehran University of Medical Sciences, Iran 

                        Leila Pourali MD, Urogynecologist, Mashhad University of Medical Sciences, Iran 

© International Urogynecological Association 

RV1 


