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Background and aim: Despite surgical procedures for the treatment
of urinary incontinence (SUI) in surgery, sling laparoscopy is known as a
high-performance gold standard method. For the first time, in the present
study, the efficacy of conventional laparoscopy was compared to Laparoscopy with Assistive Finger in women with SUI.
Materials and Methods: Twenty-four patients with SUI between 2008
-2010, who did not respond to routine drugs and cystocele repair were selected for standard laparoscopy. 18 patients with homogeneous age and
gender where placed in the assistive finger technique group. In 1 year, two
groups were followed up for improvement of symptoms, relapse, leakage
rate and overall satisfaction of patients.

Results: In the undergoing conventional sling laparoscopy group of
treated patients (21 patients), 6 patients experienced relapse of disease
symptoms. 3 patients, although the symptoms were partially removed, still
had the leakage problem. Two patients, despite conducting cystoscopic controlling, nylon thread was passed into the bladder and ignored. Besides, in
finger assisted technic, all studied patients were satisfied with the treatment.
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مقدمه
بیاختیاری استرسي ادرار )SUI(1يكي از مشكالت خانمها
بهویژه پس از زايمان سوم است و با افزايش فشار شكم تشديد
ميشود [.]1
تعريف  :SUIنشت ادرار بياختيار در اثر افزايش فشار
شكمي است .حدودا از هر  3زن يك نفر مبتال است [.]2
همچنین نشان داده شده که حدود یک سوم زنان در سن
 30تا  60سال و یک سوم افراد کمتر از  30سال مبتال به
بیاختیاری ادرار هستند [ .]3عوامل خطر عمده برای ،SUI
سن باال ،چاقی ،سیگارکشیدن ،سرفۀ مزمن و برخی از نژادها
با شیوع باالی  SUIهمراه است [ .]4-7روشهای متعددی
برای درمان   SUIوجود دارد که منجر به بهبود کیفیت زندگی
زنان شده است .در ضمن روشهای محافظهکارانۀ مختلف
غیرجراحی وجود دارد كه عوارض کمتری دارند .در مجموع،
انتخاب بهترین روش بستگی به نظر بيمار ،اهداف و شیوۀ
زندگی دارد .علیرغم انجام روشهای جراحی در بسیاری از
جراحیها ،فاشيال اسلينگ  بهعنوان روش استاندارد طاليي
با راندمان باال شناخته شده است .در مقايسه با روشهاي
قديمي جراحي ميزان عفونت و اختالل كنترل ادرار و مثانۀ
بيشفعال كمتر است [.]8
برای تسهیل روش اسلينگ ،بهتازگی روش اسلينگ با
حداقل تهاجم با استفاده از دستگاه الپاروسکوپی  تحت عمل
بیهوشی موضعی ،با کاهش زمان بهبودی و کاهش مدت
وابستگی به کاتتر مجرا معرفي شده است [.]9
روش اسلينگ به روش الپاوسكوپي نيز انجام ميشود
كه قابلمقايسه با روش باز و استفاده از مواد مصنوعي است1
[ .]10، 11با اين حال اين روش ميتواند همچنين باعث بعضي
عوارض مرتبط با الپاروسكوپي باشد [ .]12ما براي سرعت
و موفقيت بيشتر روش الپاروسكوپي با استفاده از انگشت
كمكي ميزان موفقيت را با روش مرسوم مقايسه كردهايم.

مواد و روشها
جامعۀ آماری

 24بیمار مبتال به  SUIبین  35تا  47سال که بین
سالهای 1387تا  1389مراجعه کرده بودند و به داروهای
معمول و اصالح جراحي سیستوسل پاسخ نداده بودند ،برای
انجام الپاروسکوپی استاندارد و  18بیمار با سن و جنس
همسان در گروه روش الپاراسکوپی با كمك  انگشت قرار
گرفتند .دو گروه بهمدت یک سال از لحاظ بهبود عالئم ،عود،
میزان نشت ،بررسي يوروديناميك  و رضایت کلی بیماران
پيگيري شدند.
تکنیکهای جراحی

در روش انگشت کمکي و با استفاده از انگشت اشاره است
که از طریق یک تراكت در باالی پوبیس به فضاي خلف
صفاقي عبور ميكند .تمام چربيهاي بافت همبند اطراف
گردن مثانه جدا شده و فقط نقطۀ اتصال مجرا به گردن مثانه

شناسایی میشود .سپس محل اتصال مجرا به گردن مثانه
بهوسيلۀ دو بخيۀ نايلون صفر  به  ligamanكوپر يا پوبيس
ثابت ميشود .در اینجا روشهای برچ و مارشال میتوانند
بهطور مشابه استفاده شوند .عالوه بر اين دستيار ،بيمار را
همزمان سيستوسكوپي کرده كه نخهاي فوق وارد مثانه
نشوند و زماني كه گردن مثانه حالت دهان ماهي پيدا كرد
به جراح الپاروسكوپي اطالع داده ميشود .اين حالت دهان
ماهي بهترين حالت اصالح  SUIاست.

يافتهها

در  21بيمار تحت درمان با الپاراسكوپي معمولي 6 ،بيمار
دچار عود بيماري شدند .در  3بیمار ،هرچند نشانهها تا حدی
حذف شدند ،نشت هنوز قابلمشاهده بود .در دو بیمار ،با
وجود کنترل  ،cystoscopicنخ نایلون به مثانه عبور داده شد
و به آن توجه نشده بود.
عالوه بر این ،در روش انگشت کمکي ،همۀ بیماران
مطالعهشده از درمان رضایت داشتند .در گروه دوم ،يك بيمار
نشت ادرار داشت كه با کاهش وزن بدن بهبود یافت .دو بیمار
نیز با احتباس ادراری مواجه شدند که پس از  3روز از CIC
بهبود يافتند.

بحث

جراحي الپاروسکوپی تعلیق گردن مثانه ،مزایای بالقوهاي
از جمله خونريزي کمتر حین عمل ،درد کمتر پس از
عمل ،مدتزمان کوتاهتر استفاده از کاتتریزاسیون و بستری
در بیمارستان و در نهایت رضایت بيشتر  بیمار دارد [.]13
ازاینرو ،پس از روش الپاروسکوپی ،میزان عوارض کمی از
جراحی انتظار میرود .عالوه بر این ،گزارش شده است که
میزان موفقیت با روشهای الپاروسکوپی مرتبط با تجربۀ
جراح در این نوع جراحیها است [ .]10در این راستا عمل
جراحی الپاروسکوپی روش ویژهای در درمان  SUIاست .در
عمل جراحی اسلينگ ،الپاروسکوپی زماني استفاده ميشود
كه مجرای ادرار پايين افتاده باشد و یا زمانی که عضالت
اسفنکتر مجرای ادرار ضعیف باشد .روش اسلينگ همانند يك 
گهواره مجرا را باال كشيده و آن را حمايت ميكند.
روش  )Marshall-Marchetti-Krantz) MMKو روش
 Burch colposuspensionدو روش رایج  با ميزان موفقیت
بسيار عالی در درازمدت هستند که ميزان موفقيت آنها بیش
از  ٪80در  4سال پس از عمل است [.]11
الپاروسکوپی  Burch colposuspensationیک روش بسیار
کمتهاجمی است .این امر ما را قادر به درمان بیاختیاری ادرار
استرس با موفقیت بسیار خوبی میکند [ .]14-16مشخص
شده است که میزان موفقیت ابتدایی روشهای الپاروسکوپی
 Burchیا مارشال در  1تا  2پیگیری  ٪90بود و در مقایسه با
سایر روشها مطلوب بود [ .]17از آنجا که قرار دادن اسلينگ
جزء اصلی روش الپاروسکوپی برای بهبود  SUIاست ،با توجه
به یافتههای ما ،تكنيك الپاروسكوپي به كمك انگشت كمكي
بهعلت مشخص كردن محل گردن مثانه و مجرا و حذف
9

... محمدعلی امیرزرگر و همکاران | درمان الپاروسكوپي بياختياري استرسي با تكنيك

همچنین همۀ پژوهشگران برای کمک و پشتیبانی آنها
.سپاسگزاریم

چربيهاي اطراف و آزادسازي گردن مثانه موفقيت بيشتري
.نسبت به روش معمول دارد و ميزان عود نيز كمتر است

.بین نویسندگان هیچگونه تعارضی در منافع وجود ندارد

این مطالعه از سوی دانشگاه علوم پزشکی همدان پشتیبانی
 ما از مدیریت مرکز تحقیقات ارولوژی و نفرولوژی و.شد
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