
  مثانه چیست و چه عملکردی در بدن دارد؟مثانه چیست و چه عملکردی در بدن دارد؟

  300300--500500ای اسه  ههه وه       ای اسه  ههه وه       مثانه یک عضو ماهیچهه مثانه یک عضو ماهیچهه 

هنگهامی ههه و ه     هنگهامی ههه و ه       .. ار  ار سی ا رار را  ر خو  نگه میسی ا رار را  ر خو  نگه میسیسی

اوسها   اوسها   سی رسی ، شما سی رسی ، شما سیسی  150150--  200200  مثانه بهمثانه به ر  ر   ارارررا ا 

زمانی ههه ایهم میه اه بهه     زمانی ههه ایهم میه اه بهه         ..نیاز به  فع ا رار خواهی  هر نیاز به  فع ا رار خواهی  هر 

ا  پری، نهاراویی   نیهاز   ا  پری، نهاراویی   نیهاز   سی برس  اوسسی برس  اوسسیسی  500500تا تا   300300

  ش ی  به  فع ظاهر خواه  ش . ش ی  به  فع ظاهر خواه  ش . 

  

عضالت   اعصاب سیسهی  ا راری بها همرهاری یره یگر     عضالت   اعصاب سیسهی  ا راری بها همرهاری یره یگر     

موجههن نگاهه اری ا رار  ر مثانههه   ته یههه بههه مو ههع  ه  موجههن نگاهه اری ا رار  ر مثانههه   ته یههه بههه مو ههع  ه  

هایی را از مثانه به مغ    بالعرس از هایی را از مثانه به مغ    بالعرس از ها پیامها پیامشون . عصنشون . عصنمیمی

هنن    به عضالت مثانهه  هنن    به عضالت مثانهه  مغ  به عضالت مثانه مهابره میمغ  به عضالت مثانه مهابره می

چهه  چهه  منقبض   محر  ش ه   منقبض   محر  ش ه     چه زمانیچه زمانی   هن  هه هن  ههر میر می سیو سیو

شل    زا  شون . هنگام ا رار هر ه عضالت  یواره شل    زا  شون . هنگام ا رار هر ه عضالت  یواره   زمانیزمانی

مثانه جمع   منقبض ش ه   برعرس عضه ه  هانهه مثانهه    مثانه جمع   منقبض ش ه   برعرس عضه ه  هانهه مثانهه    

  تا ا رار ته یه شو .   یهی مثانهه خهالی شه        تا ا رار ته یه شو .   یهی مثانهه خهالی شه      ننشوشوشل میشل می

شو .  ر بیماری مثانه عصهبی،  شو .  ر بیماری مثانه عصهبی،   هانه مثانه   باره بسیه می هانه مثانه   باره بسیه می

رسانی را بر عاه ه  ارنه  عم رهر     رسانی را بر عاه ه  ارنه  عم رهر     هه ایم پیامهه ایم پیامهایی هایی عصنعصن

   هن .   هن .  ان ام نمیان ام نمیبه طور صحیح به طور صحیح خو  را خو  را 

  

  

  مشکالت ناشی از مثانه عصبی چیست؟مشکالت ناشی از مثانه عصبی چیست؟

  برخی از مشرالت ناشی از مثانه عصبی عبارتن  از:برخی از مشرالت ناشی از مثانه عصبی عبارتن  از:

  اخییاری   نش  ا راراخییاری   نش  ا راربیبی  

  اویبا  ا راریاویبا  ا راری  

   ه یه   نااییا نارسایی ه یهه یه   نااییا نارسایی ه یه  هایهایمویرگمویرگ سین به  سین به  

     هاهامی نایمی نایعفون  مثانه   عفون  مثانه  

  عامل ایجاد مثانه عصبی چیست؟عامل ایجاد مثانه عصبی چیست؟

از جم ه عوامل اویمالی ای ا  هنن ه مثانه عصبی عبارتنه   از جم ه عوامل اویمالی ای ا  هنن ه مثانه عصبی عبارتنه   

  از:از:
  یاب  
  عفون  وا 

  تصا فاتی هه من ر به  سین مغ    طناب نهاعی
 شون .می

 مشرالت عصبی ژنییری 

 مسمومی  با ف  ات سنگیم 

  

  عالئم مثانه عصبی چیست؟عالئم مثانه عصبی چیست؟

بیماری ممرم اسه  عالمه    بیماری ممرم اسه  عالمه     ر افرا  مهی ف مبیال به ایم  ر افرا  مهی ف مبیال به ایم 

میفا تی  ی ه شو ؛ به عال ه عالم  مربوط به ایم بیمهاری  میفا تی  ی ه شو ؛ به عال ه عالم  مربوط به ایم بیمهاری  

های زیها ی  های زیها ی  ممرم اس  با عالم  اخیالالت  یگر، شباه ممرم اس  با عالم  اخیالالت  یگر، شباه 

تریم عالم  مثانه عصهبی  تریم عالم  مثانه عصهبی   اشیه باش . موار  زیر ج ء شایع اشیه باش . موار  زیر ج ء شایع

  هسین : هسین : 
 عفون  م رای ا راری 
 های ا راریسنگ 
 اخییاری ا راربی 
  ر هنگام  فع ا رارا را  سرع  ه  و   ه 
 تررر ا رار   فوری   ر  فع ا رار 
 طره  طره خارج ش ه ا رار  
 ع م وس پر بو ه مثانه 

  گیرد؟گیرد؟تشخیص مثانه عصبی چگونه انجام میتشخیص مثانه عصبی چگونه انجام می

اگر پ شک مشروک به بیماری مثانهه عصهبی شهو ، هه      اگر پ شک مشروک به بیماری مثانهه عصهبی شهو ، هه      

مهور  معاینهه   بررسهی    مهور  معاینهه   بررسهی    سیسی  عصبی   ه  مثانه شما را سیسی  عصبی   ه  مثانه شما را 

یهچه پ شری هامل   ان ام یهچه پ شری هامل   ان ام  ه . عال ه بر اخذ تار ه . عال ه بر اخذ تار رار می رار می

معاینات فی یری، ا  امات تشهیصی زیر نی  ممرهم اسه    معاینات فی یری، ا  امات تشهیصی زیر نی  ممرهم اسه    

  برای تشهیص مثانه عصبی ان ام گیر :برای تشهیص مثانه عصبی ان ام گیر :
 عرسبر اری را یولوژیک از جم مه   نهاع 
 (  نوار مغEEG) 

  مثانه )جا  بررسی ظرفی  مثانهه   بو هتس  پر
 ر نگا اری ا رار   بررسی اینره  یا مثانه پس از 

 (شو  یا خیرور هامل ته یه میا رار به ط

  

  

  



  های مثانه عصبی چیست؟های مثانه عصبی چیست؟درماندرمان

های خاص برای مثانهه عصهبی توسهز پ شهک بهر      های خاص برای مثانهه عصهبی توسهز پ شهک بهر       رماه رماه

  شو :شو :اسا  موار  زیر تعییم میاسا  موار  زیر تعییم می
    سههم،  یههعی  سههالم  عمههومی   تاریهچههه

 پ شری

  ش ت عالم 

 ع    سین عصبی 

 نوع اخیالل ا راری 

   ههای  تحمل نسب  به  ار ها، ا ه امات    رمهاه
 خاص

 ها   ترجیحات شماانیهاب 

 

ههای  ه  ههای  ه  مشرالت ناشی از مثانه عصبی    ر نیی ه  رماهمشرالت ناشی از مثانه عصبی    ر نیی ه  رماه

  از یک بیمار به بیمار  یگر ممرم اس  میفا ت باش .از یک بیمار به بیمار  یگر ممرم اس  میفا ت باش .

ها ممرم اس  شامل یک یا چن  مور  از موار  زیهر  ها ممرم اس  شامل یک یا چن  مور  از موار  زیهر   رماه رماه

  باشن :باشن :
 سون گذاری با فواصل معیم جا  ته یه مثانه 
   ها   ت وی   نیی بیوتیک جاه  پیشهگیری از ای 

 عفون 
 جایگذاری اسفنریر مصنوعی اطراف گر ه مثانه 
 جراوی 

برخی از ا  امات مناسن برای همه انواع اخهیالالت مثانهه   برخی از ا  امات مناسن برای همه انواع اخهیالالت مثانهه   

  : : عبارتن  ازعبارتن  ازعصبی عصبی 

  یشگیری از اتساع بیش از و  مثانهیشگیری از اتساع بیش از و  مثانهپپ  

  ه یه مثانه به طور مینا ب   هامله یه مثانه به طور مینا ب   هاملتت  

  وفظ محیز اسیریل ا راروفظ محیز اسیریل ا رار  

   پیشگیری از تشریل سنگ پیشگیری از تشریل سنگ  

    ه پس ز گی ا راره پس ز گی ا راروفظ ظرفی  مثانه ب  وفظ ظرفی  مثانه ب  

  ای هه  ر ایم رابطه ان ام می گیر  شامل: ای هه  ر ایم رابطه ان ام می گیر  شامل: ا  امات  یژها  امات  یژه

  توسههز خههو  توسههز خههو    سههون گذاری ا راری مینهها ب   مهه ا مسههون گذاری ا راری مینهها ب   مهه ا م

  ساع ساع   44--66شهص به فواصل شهص به فواصل 

    های ا راری خارجیهای ا راری خارجیسیفا ه از لولهسیفا ه از لولهاا  

    اف ایش  ریاف  مایعاتاف ایش  ریاف  مایعات  

    ریریهاهش رهو    تو ف ا راهاهش رهو    تو ف ا را  

    بههه وهه ا ل بههه وهه ا ل   جاهه جاهه   هههاهش ظ  هه  ه سههی  ا راریهههاهش ظ  هه  ه سههی  ا راری

هههای ا راری   اویمههال هههای ا راری   اویمههال ه رسههوب هریسههیاله رسههوب هریسههیالرسههانی رسههانی 

  تشریل سنگ ا راریتشریل سنگ ا راری

        ر مور  مثانه با و   هه  ممرهم اسه  بهه به رگ       ر مور  مثانه با و   هه  ممرهم اسه  بهه به رگ 

هر ه مثانه با اسیفا ه از معه ه   یها ر  ه بیمهار نیهاز     هر ه مثانه با اسیفا ه از معه ه   یها ر  ه بیمهار نیهاز     

    باش .باش .

ت  یم برنامه زمانبن ی یا ت  یم برنامه زمانبن ی یا برنامه باز موزی مثانه به صورت برنامه باز موزی مثانه به صورت 

    بار ا رار  بار ا رار""عا تی من   جا  ا رار هر ه   اجرای ر ش عا تی من   جا  ا رار هر ه   اجرای ر ش 

توان  موثر باشه .  ر ایهم ر ش ههه بهرای     توان  موثر باشه .  ر ایهم ر ش ههه بهرای     میمینی  نی    ""هر ههر ه

پس از هر بار ا رار پس از هر بار ا رار   ،،شو شو ته یه بیشیر مثانه شل اسیفا ه میته یه بیشیر مثانه شل اسیفا ه می

  یقه عضالت خو  را شل ههر ه    سه س     یقه عضالت خو  را شل ههر ه    سه س     22یا یا   11هر ه هر ه 

ایهم  ایهم      باره تالش هنی  تا مثانه به طور هامل ته یه شهو .   باره تالش هنی  تا مثانه به طور هامل ته یه شهو . 

  هن .هن .به ته یه بیشیر مثانه همک میبه ته یه بیشیر مثانه همک می  ر شر ش
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