


دستگاه یورو دینامیک یا نوار مثانه : 
تست کامال تشخیصی است که برای بررسی 
عملکرد ذخیــره ای و تخلیه ای مثانــه و مجرا از 
نظر عصبی و عضالنــی و هماهنگی کارکرد مثانه، 

دریچــه ادراری و عضــالت کف لگن اســتفاده 
می شود. مدت زمان الزم برای انجام این تست 30 

الی 45 دقیقه است.



چگونگی انجام نوار مثانه :  

تست یورودینامیک توســط دو کاتتر باریک 
یکی در مجرای ادراری جهت اندازه گیری فشــار 
مثانه ای و دیگری در رکتــوم جهت اندازه گیری 
فشار شــکمی و همچنین جهت تســت فعالیت 

عضالنی انجام می شود. 
در ایــن تســت  الکتــرود هایــی در اطراف 
مجــرای ادراری و مقعد نصب می شود،ســپس 
اقدام به پر کردن تدریجی مثانه با نرمال ســالین 

می شــود.پس از پر شــدن مثانه و نیاز به تخلیه 
ادرار از بیمار خواســته می شــود که ادرار  خود را 
تخلیه نماید و با این کار حس مثانه، قابلیت حجم 
پذیــری مثانه ،حداکثــر ظرفیت مثانــه، قدرت 
انقباضــی عضالت مثانــه، لرزش هــای عصبی 
عضالت مثانــه، هماهنگی بین عضــالت مثانه و 
 دریچه خروجی مثانه و عملکــرد مجرای ادراری 

مشخص و مورد ارزیابی قرار می گیرد . 



آمادگی های الزم جهت انجام تست یورو دینامیک:

برای انجام تست نکات زیر را رعایت نمایید:

برای انجام تســت یورودینامیک هیچ گونه 
آمادگــی خاصی از جمله ناشــتا بودن  نیســت 
مگر اینکه شــخص دچار عفونت ادراری باشــد. 

دراین شرایط امکان انجام تســت یورودینامیک 
 وجود نــدارد و باید به بعد از رفــع عفونت ادراری 

موکول شود. 

1- آزمایــش منفی ادرار را به همراه داشــته 
باشند )تاریخ بیش از یک ماه از آن نگذشته باشد(

2- باید مثانه پر  باشد.

3-از شب قبل، غذای سبک میل کنید.
4-حتی االمکان تخلیه مدفوع قبل از تســت 

انجام شود.



انجام تست یورو دینامیک  برای بیماران ذیل الزامی است:

1- کسانی که در دفع ادرار مشکل دارند.
2- افرادی که  بی اختیاری ادراری استرسی 
توام با سرفه و عطسه دارند و نیاز به جراحی دارند.

3- افرادی که بی اختیــاری ادراری فوریتی 
دارند.

4- افرادی که مشــکالت مثانه ای در ذخیره 
سازی و حفظ ادرار دارند.

5-افرادی که مشــکالت مثانــه ای و ادراری  
پس از جراحی قلبی و ژنیکولوژی دارند.

6-افرادی که جراحی بــی اختیاری ادراری 
آنها بی نتیجه بوده است.

7-افرادی که کاندیــدای جراحی های لگن 
با مشــکالت ادراری زمینه ای و یــا احتمال بروز 

مشکالت بعد از جراحی دارند.



اهمیت انجام تست یورو دینامیک:
 اهمیت تســت یورو دینامیک بدین جهت 
است که می توان با این تست بیماری های مربوط 
به بی اختیاری ادراری و مشکالت آن را به درستی 
تشخیص داد و این تســت تنها وسیله تشخیص 
دقیق برای مشکالت عصبی مثانه  است که سبب 

افتراق بی اختیاری های ادراری می شود .

این تســت بســیار ســاده تهاجمی نبوده و 
بدون درد انجام می شــود و با انجام آن یک سری 
پارامتر های تشــخیصی اساسی و مهم در اختیار 
پزشک قرار می گیرد که کمک شایانی به انتخاب 
پروســه درمانی و درمان قطعی و بهبودی بیمار 

می کند.



بیو فید بک در بی اختیاری ادراری

روش اجرای بیو فید بک 

بیو فید بک روشی اســت که در آن از ابزار و 
وسایل الکتریکی برای ارزیابی و تقویت ماهیچه 

های لگن استفاده می شود.
درمان بی اختیــاری ادراری به بیمار کمک 
می کند تا کنترل کردن و تقویت و نیرو بخشــی 
ماهیچه های لگن که در کنترل مثانه نقش مهمی 
دارند را یاد بگیــرد. در افراد مبتال به بی اختیاری 

ادراری که معموال ماهیچه های لگن نمی توانند 
در برابر افزایش فشار شکمی مثل سرفه ،عطسه 
و خندیــدن و بلند کردن اشــیا مقاومت کنند و 
در نتیجــه دچار بی اختیاری ادراری می شــوند 
بیوفید بک می تواند کاهــش بی اختیاری ادرار و 
بهبــودی کنترل مثانه را تا حــد زیادی به دنبال 

داشته باشد.

ابتدا دســتگاه الکترو میوگرافــی را بر روی 
لگــن از طریــق الکترودها نصــب می کنیم.این 
الکترود ها و سنســور هــا با انقباض و انبســاط 
ماهیچه هــای ادراری و لگن امواج را به دســتگاه 
بیوفید بک می فرســتند و بیمار بــر روی صفحه 
ی مانیتور کامپیوتر می توانــد ببیند که ماهیچه 
های لگن و مثانه تا چه حد منقبض شــده و به خط 
 مبنا کــه روی صفحه ظاهر می شــود نزدیک تر 

شده اند.

دستگاه هم از طریق میزان فعالیت الکتریکی 
میزان فعالیت ماهیچه ها را اندازه گیری می کند.

هرچه ماهیچه ها بهتــر و قوی تر و به صورت 
هماهنگ منقبض و منبسط شوند، در جلوگیری 

از خروج ادرار موفق تر عمل می کنند.
تعداد جلسات بیو فید بک:

معموال حدود 10 الی 12 جلسه در مدت یک 
ماه برای افزایش قدرت و اســتحکام ماهیچه های 

لگن و درمان بی ختیاری ادراری الزم می باشد.  
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