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 افتادگی مثانه 

در شرایط طبیعی، مثانه توسط عضالت کف لگن محافظت می شود اما هنگامی که این عضالت کشیده شده یا 

ضعیف شوند، مثانه ممکن است از این الیه عضالت بگذرد و به درون واژن بیفتد. در موارد شدید بیماری، مثانه 

 .در زنان رایج استممکن است از دهانه واژن بیرون بزند. افتادگی مثانه 

 

 افتادگی مثانه انواع

  خفیف(: تنها بخش کوچکی از مثانه درون واژن افتاده است 1درجه(. 

  مثانه به میزان بیشتری فرو افتاده است و تا نزدیکی دهانه واژن رسیده است2درجه :. 

  شدید(: مثانه از دهانه واژن بیرون زده است 3درجه(. 

 

 علل افتادگی مثانه

  و زایمان طبیعیبارداری 

 باال رفتن سن 

 یائسگی 

 سابقه جراحی در ناحیه لگن 

 یبوست و وزنه برداری سنگین ،چاقی 

 

 عالئم شایع 

 احساس فشار در واژن یا مثانه 

 احساس ناراحتی یا درد در ناحیه لگن، زیر شکم و در هنگام نشستن 

 بیرون زدن بافت از واژن 

 دشواری در ادرار 

  درست پس از ادراراحساس خالی نشدن مثانه 

 یا سرفه هنشت ادرار در هنگام عطس 

 رابطه ی جنسی دردناك 

 حین رابطه ی جنسی  راربی اختیاری اد 
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 پیشگیری از افتادگی مثانه

 

 جلوگیری از یبوست با استفاده از رژیم سرشار از فیبر و مایعات 

 اجتناب از وزنه برداری سنگین 

  کاهش وزن 

 انجام تمرینات کژل 

 انجام این تمرین ورزشی موارد زیر را انجام دهید:برای 

 

 ماهیچه های لگن خود را سفت کنید)ماهیچه هایی که سبب متوقف کردن ادرار می شود. .1

 ثانیه آزاد کنید. 5ثانیه نگه دارید و سپس برای  5این انقباض را به مدت  .2

 ثانیه نگه دارید. 10این کار را آنقدر انجام دهید تا بتوانید عضالت لگن را برای مدت  .3

 بار در روز انجام دهید تا بتوانید عضالت ناحیه ی لگن را محکم و قوی کنید. 10این تمرین را  .4

 

 تشخیص

 

 معاینه ی اندام ناحیه ی تناسلی و ناحیه لگن 

 در معاینه از شما خواسته می شود که سرفه یا عطسه کنید تا وسعت افتادگی مشخص شود 

  مثانه با اشعه ی ایکسسیستوگرافی)عکس برداری از 

 تست اعصاب مثانه جهت بررسی عملکرد مثانه 

 از طریق دوربین( سیستوسکوپی)نگاه کردن درون مثانه 

 

 درمان

 

 درمان افتادگی مثانه بدون جراحی

هدف این درمان کاهش عالئم، ممانعت از بدتر شدن افتادگی اندام درون لگن و اجتناب یا به تاخیر انداختن 

 .جراحی است

o انجام تمرینات کژل 

o کاهش وزن 

o  درمان یبوست 

o کنار گذاشتن دخانیات 
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در ناحیه واژن و پیشاب به صورت موضعی می تواند در کاهش عالئم تکرر  ) زیر نظر پزشك(استعمال استروژن

تاثیر داشته باشدادرار و نیاز فوری به ادرار کردن   

 

 جراحی

ل و کاهش وزن مدیریت کرد و معموال نیاز به جراحی برای ژتمرینات کافتادگی های شدید مثانه را نمی توان با 

حل مشکالت ناشی از موارد شدید این بیماری وجود دارد. جراحی افتادگی مثانه معموال از طریق واژن انجام می 

شود. شود و هدف تثبیت مثانه در محل صحیح آن است. افتادگی مثانه با ایجاد برشی در دیواره واژن ترمیم می 

شود. ناحیه دچار افتادگی ترمیم شده و دیواره واژن برای محافظت از مثانه تقویت می  

 

 عوارض جراحی

خونریزی   -  

عفونت   -  

بی اختیاری ادرار -  

برگشت افتادگی مثانه  -  

در حین ادرار کردن تیمشکال  - 

آسیب به مثانه  - 

 

 مراقبت های بعد از عمل جراحی

 مصرف مایعات فراوان .1

 خوردن روغن زیتون، آلو، انجیر جهت جلوگیری از یبوست .2

 کیلوگرم( اجتناب کنید. 2هفته بعد از عمل از بلند کردن اجسام سنگین)بیش از  6تا  .3

 دقیقه( 10سی سی بتادین بنشینید.)به مدت 5بار در لگن آب ولرم و مقدار  3روزی  .4

 از توالت فرنگی استفاده نمایید. .5

 کنید.ماه از مقاربت پرهیز 2تا  .6

 بعد از هر بار دستشویی رفتن ناحیه واژن را به خوبی با شامپو بچه تمیز و خشك نمایید. .7

 نام تهیه کننده :سلیمه سمیعی

 1397بهار 

 منبع :کتاب زنان کیسنر


