
  

اإلختالل فی العالقة الحمیمة ) املامرسة الجنسّیة( :
بعـــض املرضـــی یواجهـــون مشـــاکل فـــی املامرســـة الجنســـّیة بعـــد العملّیـــة الجراحّیـــة 

لغـــّدة الربوســـتاتا منهـــا:
ـــات  ـــزول هـــذه املضاعف ـــث ت ـــی اإلنتصـــاب  حی ـــون مشـــاکل ف ـــن الرجـــال یعان إّن %10 م
تلقائّیـــا  و یمکـــن الّتخلّـــص منهـــا باملعالجـــة فـــی معظـــم الحاالت.بعـــض املرضـــی یصابـــون 
ـــی الشـــعور  ـــر ف ـــث یّؤثِّ ـــد القـــذف حی ـــّدة الربوســـتاتا عن ـــی غ ـــوي ال بارتجـــاع الســـائل املن
بالتبـــّول ثـــّم یخـــرج مـــع البـــول . هـــذه املضاعفـــة لیـــس لهـــا خطـــر خـــاّص و عنـــد 

ـــج .  ـــب املعال ـــارة الطّبی ـــب استش ـــا یج حدوثه
ـــی مشـــاکل فـــی اإلنجـــاب . و الذیـــن  ـــؤّدي ال ـــر بالّذکـــر أن هـــذه املضاعفـــات ال ت و الجدی
ـــة لغـــّدة الربوســـتاتا قـــادرون علـــی اإلنجـــاب بشـــکل طبیعـــّي  ـــة الجراحّی یخضعـــون للعملّی

أو باللجـــوء الـــی طـــرق التلقیـــح الّصناعـــي.

السلس البويل )الّتبّول الالإرادي(
ـــادر جـــّداً و  ـــة لغـــّدة الربوســـتاتا ن ـــة الجراحّی ـــويّل بعـــد العملّی ـــة بالســـلس الب خطـــر اإلصاب
ـــج. ـــب املعال ـــه یجـــب استشـــارة الطّبی ـــة ب ـــد اإلصاب ـــة . عن ـــة العصبّی ـــج عـــن املثان هـــو نات

لهـــذا املـــرض أمـــر شـــائع و ینبغـــي أن ال یثیـــر القلـــق کثیـــراً إاّل إّن أســـباب کـــرة 
النزیـــف  تُعـــزی الـــی مشـــاکل تجلّـــط الـــّدم و يف بعـــض الحـــاالت إّن املریـــض غیـــر 
ـــود  ـــبب وج ـــة بس ـــالک البولّی ـــداد املس ـــن انس ـــج ع ـــر نات ـــذا األم ـــّول و ه ـــی الّتب ـــادر عل ق
ـــب  ـــث یج ـــة حی ـــرّة ثانی ـــفی مل ـــة املستش ـــی مراجع ـــه ال ـــاج عالج ـــّدم و یحت ـــات ال جلط
ترکیـــب قســـطرة فـــی املســـلک البـــويل  و التـــي یتـــّم غســـل املثانـــة مـــن خاللهـــا و يف 
معظـــم املرضـــی یشـــاهد نزیـــف ثانـــوّي ألســـباب غیـــر معلومـــة و أکـــر مـــا تحـــدث 
ـــن  ـــّدد م ـــد املح ـــل املوع ـــة قب ـــیاء الثقیل ـــع األش ـــادرون برف ـــن یب ـــکلة يف الذی ـــذه املش ه

ـــب.  ـــل الطبی ِقَب

ـــة و أعـــراض  التهـــاب البـــول : امـــر نـــادر یمکـــن عالجـــه بســـهولة بتنـــاول املضـــاّدات الحیویّ
التهـــاب البـــول تشـــمل مـــا یلـــی:

• الشعور بالحرقة و األمل عند الّتبّول.
• الّتبّول املتکّرر

• الشعور بالحرارة و الربد و القشعریرة
املثانة العصبّیة:

ـــاض  ـــی املرح ـــون ال ـــل یذهب ـــوال اللی ـــّرر و يف ط ـــّول املتک ـــون بالتب ـــی یصاب ـــض املرض بع
ـــهوٍر و  ـــی 3 ش ـــون 2 إل ـــی غض ـــرض ف ـــذا امل ـــات ه ـــزول مضاعف ـــّرات. ت ـــّدة م ـــّول ع للتب
فـــی حـــاالت نـــادرة تحتـــاج الـــی العـــالج حیـــث یتـــّم عالجـــه بتنـــاول األدویـــة و األقـــراص.
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ـــام  ـــی 7 أیّ ـــد 5 إل ـــة بع ـــة املفتوح ـــة الجراحّی ـــی العملی ـــاعة و ف ـــد 24 س ـــطر بع القس
بعـــد أن یصبـــح البـــول صافیـــاً و شـــّفافاً .قـــد یکـــون الّتبـــول بعـــد أخـــراج القســـطر مؤملـــاً 
أو یکـــون معـــه دم إّل أنّـــه  تـــزول هـــذه املشـــاکل تدریجّیـــاً .بعـــد الیقظـــة الکاملـــة 
ـــاج  ـــاً يف القســـم . ل تحت ـــرک و متـــي قلی ـــرل مـــن رسی )الوعـــي الکامـــل( یمکنـــک آن ت
ـــة  ـــرب کّمّی ـــح أن ت ـــرک و ینص ـــدم الّتح ـــة و ع ـــراحة الکامل ـــی الس ـــة ال ـــذه العملّی ه
ـــا یکفیـــک  ـــه ل یوصـــی بـــرب الســـوائل بشـــکل مفـــرط و إّن کافیـــة مـــن الســـوائل إّل أنّ
ـــول  ـــم الب ـــد حج ـــرط یزی ـــکل مف ـــوائل بش ـــاعة . أذ أّن رشب الس ـــی کّل س ـــد ف کأس واح

ـــة . ـــا مؤمل ـــة و یجعله ـــی املثان ـــط عل ـــّا یضغ م
إّن رشب الســـوائل بکمّیـــات کافیـــة یعـــّوض عـــن الـــدم الفائـــت أثنـــاء العملّیـــة و یســـاعد 
ـــح  ـــن ینص ـــة و لک ـــرة طویل ـــراحة لف ـــی الس ـــاج ال ـــرض. و ل یُحت ـــن امل ـــفاء م ـــی الش عل
ـــل مـــن نشـــاطک البـــدين ملـــّدة 4 إلـــی 6 أســـابیع یمکنـــک خـــال هـــذه الفـــرة أن  أن تُقلّ
ـــة  ـــب النشـــاطات الریاضّی ـــة  و یجـــب تجنُّ ـــة الخفیف ـــن الریاضی ـــي و التاری ـــارس امل مت
القاســـیة املضنیـــة و األعـــال الّشـــاّقة مثـــل رفـــع األشـــیاء الثقیلـــة وســـیاقة الّســـّیارة 

ـــابیع.  ـــی 8 أس ـــّدة 6 إل ـــة مل ـــافات طویل مس
بعد 4 أسابیع یمکنک أن تستأنف العاقة الحمیمة )املارسة الجنسّیة( . 

 
مضاعفات العملّیة الجراحیة لغّدة الربوستاتا باملنظار :

إّن مضاعفات مثل هذه العملیات قلیلة جّداً و أبرزها  تشمل ما یلی:
الّنزیـــف : فـــی معظـــم املرضـــی املصابیـــن بالتهـــاب غـــّدة الربوســـتاتا یکـــون التبـــول مـــع 
ـــة  ـــة الجراحّی ـــد العملّی ـــف بع ـــرة ألن النزی ـــکلة کبی ـــی مش ـــذا ال ـــؤّدي ه ـــا ی ـــّدم و قلّ ال

األدویة الّتی یعالج بها تضّخم الربوستاتا قسان:
• منها ما یقلّل حجم الربوستاتا مثل : "فيناسرايد "

ـــة(  ـــات  الربوســـتاتا و الفخـــذ  )املنطقـــة الدربّی ـــض  التهاب ـــة الّتـــي تخفِّ • ومنهـــا األدوی
ـــل : تامسولوســـن. ـــّول مث ـــاس الّتب ـــع احتب ـــل    اإلنســـداد و متن و تقلّ

ـــام  • إذا کانـــت األدویـــة مجدیـــة فـــی العـــاج یظهـــر أثرهـــا واضحـــاً  بعـــد 3 إلـــی 4 أی
ـــن  ـــهور م ـــی 3 ش ـــد 2 إل ـــّدوايئ إّل بع ـــاج ال ـــاح الع ـــم بنح ـــه لیحک ـــا إّل أنّ ـــن تناوله م

ـــل. ـــی الّتواص ـــة عل ـــاول األدوی تن

طریقة العملّیة الجراحّیة لعاج التهاب الربوستاتا:
تتّم العملّیة الجراحّیة لعاج غّدة الربوستاتا بطریقتین:

ــا  ــن خالهـ ــّم مـ ــث یتـ ــي ( حیـ ــر الداخـ ــار ) التنظیـ ــة باملنظـ ــة الجراحّیـ • العملّیـ
)TURP( ــول ــلک البـ ــن مسـ ــّدة مـ ــتئصال الغـ اسـ

• العملّیة الجراحیة املفتوحة: 
ـــّق  ـــار دون ش ـــّم باملنظ ـــتاتا تت ـــّدة الربوس ـــاج غ ـــة لع ـــات الجراحی ـــن العلملی إّن %98 م

ـــة . ـــة الجراحی ـــن بالعملّی البط

الرعایة الصحّیة بعد إجراء العملیة:
ـــويل  ـــلک الب ـــی املس ـــويلٍّ( ف ـــاٍر ب ـــويلٍّ )قنط ـــطٍر ب ـــب قس ـــمُّ ترکی ـــة یت ـــراء العملّی ـــد إج بع
لســـتخراج البـــول و الـــّدم کـــا تتوّفـــر أیضـــاً مـــن خـــال هـــذا القســـطر إمکانیـــة 
ـــادة إخـــراج هـــذا  ـــة باملنظـــار یمکـــن  ع ـــة الجراحی ـــة العملّی ـــی حال ـــة . و  ف غســـل املثان

  العملّیة الجراحّیة لغّدة الربوستاتا  

م الربوستاتا؟ ما هو التهاب الربوستاتا ؟ و ما هو تضخُّ
ـــاَة  ـــد قن ـــط، و يوج ـــور فق ـــدى الذك ـــة ل ـــفل املثان ـــع أس ـــوزة تق ـــم الج ـــدٌة بحج ـــي غ ه
ـــذي  ـــذي يغ ـــوي( ال ـــتاتا الســـائل )املن ـــرز الربوس ـــول . تف ـــن مجـــرى الب ـــا و ب اتصـــاٍل بينه

ـــة. ـــات املنوي ـــل الحيوان وينق
ـــص  ـــم مـــّا یســـّبب تقلّ ـــغ الرجـــال ســـّن األربعیـــن جعلـــت غـــّدة الربوســـتاتا تتضخَّ إذا بل
املســـالک البولّیـــة  و تضغـــظ علیهـــا و تنجـــم عنـــه مشـــاکل فـــی مجـــری التبـــّول . 
ـــتاتا و  ـــّدة الربوس ـــن غ ـــر م ـــزء کبی ـــتئصال ج ـــو اس ـــة ه ـــة الجراحّی ـــن العملّی ـــرض م الغ
ـــل  ـــن داخ ـــواة م ـــزع الن ـــبه ن ـــة تش ـــذه العملّی ـــة و ه ـــالک البولّی ـــیع املس ـــی توس بالتال

ـــة . الّتفاح
یمکن عاج هذا املرض بطریقتین : العملّیة الجراحیة و العاج باألدویّة.

م الربوستاتا ؟ کیف یعالج تضخُّ
العاج الّدوايئ :

ـــل  ـــه ) قب ـــیطة من ـــالت البس ـــی الح ـــة ف ـــتاتا  باألدوی ـــم الربوس ـــج تضخُّ ـــح أن یعال ینص
خضـــوع املریـــض للعملّیـــة الجراحّیـــة  ( حّتـــی تتحّســـن حالـــة املـــرض حیـــث ینجـــح 
تنـــاول األدویـــة لفـــرة طویلـــة )مثـــا لبضعـــة شـــهوٍر أو لبضعـــة ســـنین ( غیـــر أّن 
ـــی  ـــة  فـــی بعـــض الحـــالت لیجـــدي نفعـــاً فـــی العـــاج فیجـــب اللجـــوء ال ـــاول األدوی تن

ـــة. ـــی الّنهای ـــة ف ـــة الجراحّی العملّی
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