هثانه چیست و چه عولکردی در بذى دارد؟
ای اعت کِ حذٍد
هثاًِ یک ػضَ هاّیچِ
 300-450عیعی ادرار را در خَد ًگِ هی داردٌّ .گاهی
کِ حجن اد رار در هثاًِ تِ یک عَم ظزفیت رعیذ ،ؽوا
احغاط ًیاس تِ دفغ ادرار خَاّیذ کزد  .سهاًی کِ ایي
هیشاى تِ  400تا  450عی طی تزعذ احغاط پزی،
ًاراحتی ٍ ًیاس ؽذیذ تِ دفغ ظاّز خَاّذ ؽذ.

فحیح اًجام ًوی دٌّذ .دٍ ًَع هثاًِ ػقثی ٍجَد دارد :
اًقثاضی یا اعپاعتیک ،فلجی یا ؽل.
هشکالت ناشی از هثانه عصبی چیست؟
تزخی اس هؾکالت ًاؽی اس هثاًِ ػقثی ػثارتٌذ اس:
 تیاختیاری ٍ ًؾت ادرار
 احتثاط ادراری ٍ تزگؾي ادرار تِ کلیِ ّا
 آعیة تِ هَیزگ ّای کلیِ ٍ ًْایتا ًارعایی
کلیِ
 ػفًَت هثاًِ ٍ هیشًایّا
عاهل ایجاد هثانه عصبی چیست؟
اس جولِ ػَاهل احتوالی ایجاد کٌٌذُ هثاًِ ػقثی
ػثارتٌذ اس:
 دیاتت
 ػفًَت حاد
 تقادفاتی کِ هٌجز تِ آعیة هغش ٍ عٌاب

ػضالت ٍ اػقاب عیغتن ادراری تا ّوکاری یکذیگز
هَجة ًگْذاری ادرار در هثاًِ ٍ تخلیِ تِ هَقغ آى
هیؽًَذ .ػقةّا پیامّایی را اس هثاًِ تِ هغش ٍ تالؼکظ
اس هغش تِ ػضالت هثاًِ هخاتزُ هی کٌٌذ ٍ تِ ػضالت
هثاًِ دعتَر هی دٌّذ کِ چِ سهاًی هٌقثض ٍ هحکن
ؽذُ ٍ چِ سهاًی ؽل ٍ آساد ؽًَذ ٌّ .گام ادرار کزدى
ػضالت دیَارُ هثاًِ جوغ ٍ هٌقثض ؽذُ ٍ تزػکظ
ى تا
ػضلِ دّاًِ هثاًِ ٍ اعفتکتز خارجی ؽل هی ؽَ د
ادرار تخلیِ ؽَد ٍ .قتی هثاًِ خالی ؽذ دّاًِ هثاًِ دٍتارُ
تغتِ هیؽَد .در تیهاری هثاًِ ػقثی ،ػقة ّایی کِ
ایي پیامرعاًی را تز ػْذُ دارًذ ػولکزد خَد را تِ عَر



ًخاػی هیؽًَذ.
هؾکالت ػقثی صًتیکی



هغوَهیت تا فلشات عٌگیي

عالئن هثانه عصبی چیست؟
در افزاد هختلف هثتال تِ ایي تیواری هوکي اعت ػالئن
هتفاٍتی دیذُ ؽَد؛ تِ ػالٍُ ػالئن هزتَط تِ ایي تیواری
هوکي اعت تا ػالئن اختالالت دیگز ،ؽثاّتّای سیادی
داؽتِ تاؽذ .هَارد سیز جسء ؽایغ تزیي ػالئن هثاًِ ػقثی
ّغتٌذ:
 ػفًَت هجزای ادراری
 عٌگّای ادراری
 تیاختیاری ادرار
 حجن کن ادرار ٌّگام دفغ ادرار
 تکزر ادرار ٍ فَریت در دفغ ادرار
 قغزُ قغزُ خارج ؽذى ادرار
 ػذم حظ پز تَدى هثاًِ
تشخیص هثانه عصبی چگونه انجام هیگیرد؟
اگز پشؽک هؾکَک تِ تیوا ری هثاًِ ػقثی ؽَدّ ،ن
عیغتن ػقثی ٍ ّن هثاًِ ؽوا را هَرد هؼایٌِ ٍ تزرعی
قزار هیدّذ .ػالٍُ تز اخذ تاریخچِ پشؽکی کاهل ٍ اًجام
هؼایٌات فیشیکی ،اقذاهات تؾخیقی سیز ًیش هوکي اعت
تزای تؾخیـ هثاًِ ػقثی اًجام گیزد:
 ػکغثزداری رادیَلَصیک اس جوجوِ ٍ ًخاع
ًَ ار هغش ()EEG
 تغت پز تَدى هثاًِ (جْت تزرعی ظزفیت
هثاًِ در ًگْذاری ادرار ٍ تزرعی ایٌکِ آیا هثاًِ
پظ اس ادرار تِ عَر کاهل تخلیِ هی ؽَد یا
خیز)
درهاىهای هثانه عصبی چیست؟

درهاى ّای خاؿ تزای هثاًِ ػقثی تَعظ پشؽک تز
اعاط هَارد سیز تؼییي هیؽَد:
 عيٍ ،ضؼیت عالهت ػوَهی ٍ تاریخچِ
پشؽکی
 ؽذت ػالئن
 ػلت آعیة ػقثی
ًَ ع اختالل ادراری
 تحول ًغثت تِ دارٍّا ،اقذاهات ٍ درهاى ّای
خاؿ
 اًتخابّا ٍ تزجیحات تیوار
هؾکالت ًاؽی اس هثاًِ ػقثی ٍ در ًتیجِ درهاى ّای آى
اس یک تیوار تِ تیوار دیگز هوکي اعت هتفاٍت تاؽذ.
درهاىُ ا هوکي اعت ؽاهل یک یا چٌذ هَرد اس هَارد سیز
تاؽٌذ:
 عًَذگذاری تا فَافل هؼیي جْت تخلیِ هثاًِ
 تجَیش آًتی تیَتیک جْت پیؾگیزی اس ایجاد
ػفًَت
 جایگذاری اعفٌکتز هقٌَػی اعزاف گزدى هثاًِ
 جزاحی
تزخی اس اقذاهات هٌاعة تزای ّوِ اًَاع اختالالت هثاًِ
ػقثی ػثارتٌذ اس:
 جیؼگیزی اس اتغاع تیؼ اس حذ هثاًِ
 تخلیِ هثاًِ تِ عَر هتٌاٍب ٍ کاهل
 حفظ هحیظ اعتزیل ادرار
 پیؾگیزی اس تؾکیل عٌگ
 حفظ ظزفیت هثاًِ تذٍى پظ سدگی ادرار

 اقذاهات ٍیضُ ای کِ در ایي راتغِ اًجام هی گیزد
ؽاهل:
 عًَذگذاری ادراری هتٌاٍب ٍ هذاٍم
ؽخـ تِ فَافل  4-6عاعت


اعتفادُ اس لَلِّای ادراری خارجی



افشایؼ دریافت هایؼات



کاّؼ رکَد ٍ تَقف ادراری

تَعظ خَد

 کاّؼ غلظت کلغین ادراری جْت تِ حذاقل
رعاًیذى رعَب کزیغتال ّای ادراری ٍ احتوال
تؾکیل عٌگ ادراری
تزًاهِ رفتار درهاًی هثاًِ تِ فَرت تذٍیي تزًاهِ
سهاًثٌذی یا ػادتی هٌظن جْت ادر ار کزدى ٍ اجزای
رٍػ "دٍتار ادرار کزدى " ًیش هیتَاًذ هَثز تاؽذ  .در ایي
رٍػ کِ تزای تخلیِ تیؾتز هثاًِ ؽل اعتفادُ هی ؽَد ،
پظ اس ّز تار ادرار کزدى  1یا  2دقیقِ ػضالت خَد را
ؽل کزدُ ٍ عپظ دٍتارُ تالػ کٌیذ تا هثاًِ تِ عَر
کاهل تخلیِ ؽَد  .ایي رٍػ تِ تخلیِ تیؾتز هثاًِ کوک
هیکٌذ.

آمرکز آموزشز دآماشزانموزز
واحز آموزز نمز حآمز
ز

مثانه عصبی
Neurogenic Bladder
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