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يك نقص شديد سيستم ادراري تناسلي است كه با باز بودن 

مثانه در سطح ديواره شكم، نارسايي در تشكيل مجراي ادرار  

و جداشدگي استخوان لگن مشخص مي شود.شيوع 

تولد است.در پسران  50000-10000در هر  1اكستروفي مثانه 

امل اكستروفي ناشي از نقص تك شايع تر از دختران مي باشد.

ديواره شكم و ساختمان هاي زيرين از جمله ديواره قدامي 

مثانه است. در نتيجه سيستم ادراري تحتاني در معرض ديد 

 قرار گرفته است

 رونيشكم كامال ب يمثانه از قسمت تحتان يناهنجار نيا در

 فيط يناهنجار نيكامال باز است.ا زيادرار ن ياست و مجرا

ادرار در  يورت باز بودن مجراآن به ص فيدارد.فرم خف يعيوس

كه به آن  شوديدر سصح پشت آلت م ييقسمت انتها

از  يشتريطول ب دتريشد ي. در فرمهانديگو سيازيسپادياپ

 ريكه گردن مثانه وخود مثانه را درگ يباز است به شكل جرام

صورت استخوان لگن هم از قسمت جلو باز  ني.كه در اكنديم

مثل ومقعد  ديتول ستميس يهايبا ناهنجار اغلبباشد.  يم

  .باشديهمراه م

 عالئم بیماری:
 مثانه بصورت قرمز روشن در ديواره شكم قابل رويت است.*

ريزش مداوم ادرار از مجاري حالب نيز ديده مي شود كه *

 همراه با استشمام بوي نامطبوع مي باشد.

پوست اطراف نقص نيز حساس شده و مستعد عفونت مي *

 .شود

كشاله ا عيوب ديگري نظير نهان بيضگي و فتق ممكن است ب*

 همراه باشد ران

 

 علت این بیماری چیست ؟  

جزء  يناهنجار نياعلت آن ناشناخته است . 

درده تا پنجاه هزار  كيدر  باشدوينادر م يهايماريب

 .شوديم دهيتولد زنده د

 
 نيا خانواده به كيدر  يكودك اگر: يجوانب ارث

 نيفرزندان ا رساي ابتال امكان٬مبتال باشد  يماريب

كه فرزند  ينسبت به خانواده ا يماريب نيخانواده به ا

 .ابدي يم شيمبتال ندارد،افزا

  :اهداف درماني شامل 

 حفظ فعاليت كليه 

 دسترسي به كنترل ادرار 

 ترميم در راستاي كنترل مسائل رواني 

 فظ پيشگيري از عفونت سيستم ادراري و ح

ژنيتال خارجي مناسب توام با دفع ارادي و 

 فعاليت جنسي مناسب مي باشد.

  ترميم كامال پيچيده بوده و نيازمند چندين

مرحله جراحي همراه با كنترل مداوم 

 سيستم ادراري مي باشد.

  مثانه در دوران نوزادي و ترجيحا طي

 روزهاي اول و دوم زندگي بسته مي شود.

 ه توسط پوشش پالستيكي پيش از ترميم، سطح مثان

يا پانسمان نازك شفاف بدون استفاده از چسب كامال 

 پوشانده مي شود.
 
 

 
 

 قبل از عمل شامل: مراقبت های

  رعايت بهداشت ناحيه مثانه جهت پيشگيري از

 عفونت و زخم پوست اطراف مي باشد.

  ،جهت جلوگيري از چسبندگي دياپر به مخاط مثانه

قسمت باز با يك پانسمان استريل غير چسبنده بايد 

 پوشانده شود.

 .براي حفاظت پوست اطراف از پماد استفاده مي شود 

  جهت گرفت نمونه ادرار از نوزاد، توسط سرنگ يا

 قطره چكان نمونه گرفته مي شود.
 

 

  ؟ راه های تشخیص بیماری چیست 

 

توسط  يتولدباسونوگراف قبل از  يماريب نيا صيمكان تشخا

 ينيبال نهيمجرب وجود دارد.بعد از تولدبا معا ستيسونوگراف

 .شوديداده م صيتشخ

 



 
 

 در مان  بیماری چیست ؟  
رمان اين ناهنجاري جزء مشكلترين درمانها در جراحي د

ساعت اول بدو تولد  48اطفال است.درمان اوليه بايد در 

گيرد.اعمال جراحي متعدد براي ترميم مجاري صورت 

ادراروآلت تناسلي وبرطرف كردن مشكل بي اختياري 

 ه به نظر جراح مجرب در زمان ادرار الزم است كه با توج

 ناسب صورت ميگيرد.م
 

حوصله و تجربه جراح و همكاري والدين در موفق بودن 

ه درمان اين بيماري اهميت بسزايي دارد.بايد اذعان كرد ك

عمل جراحي اكستروفي مثانه بايد در مراكز آشنا به 

مسايل آن صورت گيرد.به طور كلي ميزان موفقيت در 

ساعت 3درمان)كه به معناي كنترل ادرار به مدت 

است كه وابسته به نوع ناهنجاري %50ميباشد(حدود 

 .وعوامل ذكر شده در باال دارد

 مراقبت پس از عمل نیز شامل:
 ملمراقبت از ناحيه ع 

  موجودكنترل دقيق بازده ادراري مثانه و سوندهاي  

 

 توجه

يكي از مسائل رايج در اين بيماران ظاهر ناهنجار 

 نان مي باشد.ا

والدين بدليل تنش عاطفي ناشي از نقص به سختي  

 گيرند.ببر عهده بايد را  يمسئوليت طوالني مراقبت

مورد نياز در مورد نحوه  بايد اطالعات والدين 

 ياد بگيرند.ت و پيامد بيماري را مراقب
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