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  ملخص البحث

شیوعا فى مجال أمراض النساء حیث تصاب  اكلولى لدى السیدات من أكثر المشیعد السلس الب
وقد قام الجراحون باختبار  . العمر باختالفمن السیدات وتختلف تلك النسبة % ٥-٤٠بھ من 

،  ١٩٦١عام  Burchقام بھا  والتيأكثر من مائتى عملیة جراحیة أشھرھا جراحة تعلیق المھبل 
وكان الغرض من ھذه  . وكذلك ظھرت مؤخرا عملیات الشریط المھبلى غیر التوتریة بأنواعھا

المھبل عن طریق  بعملیة تعلیق TVTO الدراسة مقارنة عملیة الشریط المھبلى غیر التوتریة
 قامةاإلمن حیث نسبة النجاح والتكلفة ومدة  (COLPOSUPENSION BURCH) البطن

وقد تم  . جراء الجراحى من حیث الیسر والصعوبةاالوالمضاعفات بعد العلمیة وكذلك  بالمستشفى
على ثمانین مریضة من المصابات بالسلس البولى  زھرإجراء الدراسة بمستشفیات جامعة اأال

وكذا عمل تحلیل ومزرعة  موضعيوقیقي، وقد تم أخذ تاریخ مرضي كامل وفحص طبى عام الح
وعتین كل منھا أربعون سیدة وقد تم تقسیم المریضات الى مجم . بول ودراسة لدینامیكیة التبول

 TVTO تم عالجھن باستخدام الشریط المھبلى غیر التوترى عبر القناة الدوارة:  األولى : التىكا
 BURCH )تم عالجھن باستخدام عملیة تعلیق المھبل عن طریق البطن:  الثانیة

COLPOSUSPENSION)  ٩٠وكانت نسبة النجاح فى عملیة الشریط المھبلى غیر التوتریة %
قامة الإومن حیث مدة . وھى نفس نسبة النجاح فى عملیات تعلیق المھبل عن طریق البطن

ساعة وفى  ٣٦ریط المھبلى غیر التوتریة حوالى قامة فى عملیة الشالبالمستشفى كان متوسط ا
وأخیرا، یبقى السعر العالى جدا  . أیام ٤عملیة تعلیق المھبل عن طریق البطن كان المتوسط 

للشریط المستخدم فى عملیة الشریط المھبلى غیر التوتري عبر القناة الدوارة عائق كبیر أمام 
  . دان النامیةتعمیم استخدام ھذا النوع من العملیات فى البل
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  فرع أسیوط –زھرالاجامعة  –قسم أمراض النساء والتولید، كلیة الطب                    مود السحمیى محمد حم -١

  القاھرة   -جامعة األزھر - كلیة الطب، قسم أمراض النساء والتولید            إبراھیم أبو المجد عبد المتجلى-٢

  یومجامعة الف -كلیة الطب،عبدالسمیع        قسم أمراض النساء والتولید عبد السمیع عبد المنعم -  ٣
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وكان الغرض  . ظھرت مؤخرا عملیات الشریط المھبلى غیر التوتریة بأنواعھا :الھدف من البحث
بعملیة تعلیق المھبل عن  TVTO من ھذه الدراسة مقارنة عملیة الشریط المھبلى غیر التوتریة

 قامةاإلمن حیث نسبة النجاح والتكلفة ومدة  (COLPOSUPENSION BURCH) طریق البطن
  . جراء الجراحى من حیث الیسر والصعوبةاالوالمضاعفات بعد العلمیة وكذلك  بالمستشفى

على ثمانین مریضة من  زھرتم إجراء الدراسة بمستشفیات جامعة اأال :ة البحث ونتائجةفائد
 موضعيوالمصابات بالسلس البولى الحقیقي، وقد تم أخذ تاریخ مرضي كامل وفحص طبى عام 

وقد تم تقسیم المریضات الى  . تحلیل ومزرعة بول ودراسة لدینامیكیة التبول وكذا عمل
تم عالجھن باستخدام الشریط المھبلى غیر :  األولى : التىوعتین كل منھا أربعون سیدة كامجم

تم عالجھن باستخدام عملیة تعلیق المھبل عن طریق : الثانیة  TVTO التوترى عبر القناة الدوارة
وكانت نسبة النجاح فى عملیة الشریط المھبلى غیر  (BURCH COLPOSUSPENSION )البطن

ومن حیث  . وھى نفس نسبة النجاح فى عملیات تعلیق المھبل عن طریق البطن% ٩٠التوتریة 
 ٣٦قامة فى عملیة الشریط المھبلى غیر التوتریة حوالى القامة بالمستشفى كان متوسط االإمدة

  .   أیام ٤المھبل عن طریق البطن كان المتوسط  ساعة وفى عملیة تعلیق

  :قرار اللجنة



  


