لهـــذا املـــرض أمـــر شـــائع و ینبغـــي أن ال یثیـــر القلـــق کثیـــراً ّإل إنّ أســـباب کـــرة
النزیـــف تُعـــزی الـــی مشـــاکل تجلّـــط الـــدّ م و يف بعـــض الحـــاالت إنّ املریـــض غیـــر
ق ــادر عل ــی ال ّتبــ ّول و ه ــذا األم ــر نات ــج ع ــن انس ــداد املس ــالک البول ّی ــة بس ــبب وج ــود
جلط ــات ال ــدّ م و یحت ــاج عالج ــه ال ــی مراجع ــة املستش ــفی ملــ ّرة ثانی ــة حی ــث یج ــب
ـم غس ــل املثان ــة م ــن خالله ــا و يف
ترکی ــب قس ــطرة ف ــی املس ــلک الب ــويل و الت ــي یت ـ ّ
ـوي ألس ــباب غی ــر معلوم ــة و أک ــر م ــا تح ــدث
معظ ــم املرض ــی یش ــاهد نزی ــف ثان ـ ّ
ه ــذه املش ــکلة يف الذی ــن یب ــادرون برف ــع األش ــیاء الثقیل ــة قب ــل املوع ــد املح ــدّ د م ــن
ِق َب ــل الطبی ــب.
التهــاب البــول  :امــر نــادر یمکــن عالجــه بســهولة بتنــاول املضــا ّدات الحیویّــة و أع ـراض
التهــاب البــول تشــمل مــا یلــی:
الشعور بالحرقة و األمل عند ال ّتب ّول.
ال ّتب ّول املتک ّرر
الشعور بالحرارة و الربد و القشعریرة

•
•
•

املثانة العصب ّیة:
بع ــض املرض ــی یصاب ــون بالتبــ ّول املتکــ ّرر و يف ط ــوال اللی ــل یذهب ــون ال ــی املرح ــاض
للتبــ ّول ع ــدّ ة مــ ّرات .ت ــزول مضاعف ــات ه ــذا امل ــرض ف ــی غض ــون  2إل ــی  3ش ــهو ٍر و
ـم عالجــه بتنــاول األدویــة و األق ـراص.
فــی حــاالت نــادرة تحتــاج الــی العــاج حیــث یتـ ّ

اإلختالل فی العالقة الحمیمة ( املامرسة الجنس ّیة) :
بع ــض املرض ــی یواجه ــون مش ــاکل ف ــی املامرس ــة الجنســ ّیة بع ــد العمل ّی ــة الجراح ّی ــة
لغ ــدّ ة الربوس ــتاتا منه ــا:
إنّ  10%م ــن الرج ــال یعان ــون مش ــاکل ف ــی اإلنتص ــاب حی ــث ت ــزول ه ــذه املضاعف ــات
تلقائ ّیــا و یمکــن ال ّتخلّــص منهــا باملعالجــة فــی معظــم الحاالت.بعــض املرضــی یصابــون
بارتج ــاع الس ــائل املن ــوي ال ــی غ ــدّ ة الربوس ــتاتا عن ــد الق ــذف حی ــث ّیؤثِّ ــر ف ــی الش ــعور
ـاص و عن ــد
بالتبــ ّول ث ـ ّ
ـم یخـــرج م ــع الب ــول  .ه ــذه املضاعف ــة لیـــس له ــا خطـــر خ ـ ّ
حدوثه ــا یج ــب استش ــارة الطّبی ــب املعال ــج .
و الجدی ــر بال ّذک ــر أن ه ــذه املضاعف ــات ال ت ــؤ ّدي ال ــی مش ــاکل ف ــی اإلنج ــاب  .و الذی ــن
ـي
یخضعــون للعمل ّیــة الجراح ّیــة لغــدّ ة الربوســتاتا قــادرون علــی اإلنجــاب بشــکل طبیعـ ّ
الصناعــي.
أو باللجــوء الــی طــرق التلقیــح ّ
السلس البويل (ال ّتب ّول الالإرادي)
خط ــر اإلصاب ــة بالس ــلس الب ــو ّيل بع ــد العمل ّی ــة الجراح ّی ــة لغ ــدّ ة الربوس ــتاتا ن ــادر ج ــدّ اً و
ه ــو نات ــج ع ــن املثان ــة العصب ّی ــة  .عن ــد اإلصاب ــة ب ــه یج ــب استش ــارة الطّبی ــب املعال ــج.
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لغدة الربوستاتا
العمل ّیة الجراح ّیة ّ

األدویة الّتی یعالج بها تضخّم الربوستاتا قسامن:
منها ما یقلّل حجم الربوستاتا مثل " :فيناسرتايد "
ومنه ــا األدوی ــة الّت ــي تخ ِّف ــض التهاب ــات الربوس ــتاتا و الفخ ــذ (املنطق ــة الدرب ّی ــة)
و تقلّ ــل اإلنس ــداد و متن ــع احتب ــاس ال ّتب ـ ّول مث ــل  :تامسولوس ــن.
إذا کانــت األدویــة مجدیــة فــی العــاج یظهــر أثرهــا واضح ـاً بعــد  3إلــی  4أیــام
م ــن تناوله ــا ّإل أنّ ــه الیحک ــم بنح ــاح الع ــاج ال ــدّ وايئ ّإل بع ــد  2إل ــی  3ش ــهور م ــن
تن ــاول األدوی ــة عل ــی ال ّتواص ــل.

العالج الدّ وايئ :
ینص ــح أن یعال ــج تض ُّخ ــم الربوس ــتاتا باألدوی ــة ف ــی الح ــاالت البس ــیطة من ــه ( قب ــل
تتحس ــن حال ــة امل ــرض حی ــث ینج ــح
خض ــوع املری ــض للعمل ّی ــة الجراح ّی ــة ) ح ّت ــی ّ
تنـــاول األدویـــة لفـــرة طویلـــة (مثـــا لبضعـــة شـــهو ٍر أو لبضعـــة ســـنین ) غیـــر أنّ
تن ــاول األدوی ــة ف ــی بع ــض الح ــاالت الیج ــدي نفع ـاً ف ــی الع ــاج فیج ــب اللج ــوء ال ــی
العمل ّی ــة الجراح ّی ــة ف ــی ال ّنهای ــة.

القس ــطر بع ــد  24س ــاعة و ف ــی العملی ــة الجراح ّی ــة املفتوح ــة بع ــد  5إل ــی  7أ ّی ــام
بعــد أن یصبــح البــول صافی ـاً و ش ـفّافاً .قــد یکــون ال ّتبــول بعــد أخ ـراج القســطر مؤمل ـاً
أو یک ــون مع ــه دم ّإل أنّ ــه ت ــزول ه ــذه املش ــاکل تدریج ّیــاً .بع ــد الیقظ ــة الکامل ــة
(الوع ــي الکام ــل) یمکن ــک آن ت ــرل م ــن رسی ــرک و مت ــي قلی ـاً يف القس ــم  .ال تحت ــاج
ه ــذه العمل ّی ــة ال ــی االســراحة الکامل ــة و ع ــدم ال ّتح ــرک و ینص ــح أن ت ــرب ک ّم ّی ــة
کافیــة مــن الســوائل ّإل أنّــه ال یوصــی بــرب الســوائل بشــکل مفــرط و إنّ ــا یکفیــک
کل س ــاعة  .أذ أنّ رشب الس ــوائل بش ــکل مف ــرط یزی ــد حج ــم الب ــول
کأس واح ــد ف ــی ّ
م ـ ّـا یضغ ــط عل ــی املثان ــة و یجعله ــا مؤمل ــة .
إنّ رشب الســوائل بکم ّیــات کافیــة یع ـ ّوض عــن الــدم الفائــت أثنــاء العمل ّیــة و یســاعد
عل ــی الش ــفاء م ــن امل ــرض .و ال یُحت ــاج ال ــی االســراحة لف ــرة طویل ــة و لک ــن ینص ــح
أن تُقلّــل مــن نشــاطک البــدين ملــدّ ة  4إلــی  6أســابیع یمکنــک خــال هــذه الفــرة أن
مت ــارس امل ــي و التامری ــن الریاضی ــة الخفیف ــة و یج ــب تج ُّن ــب النش ــاطات الریاض ّی ــة
الســ ّیارة
القاس ــیة املضنی ــة و األع ــال الشّ ــا ّقة مث ــل رف ــع األش ــیاء الثقیل ــة وس ــیاقة ّ
مس ــافات طویل ــة مل ــدّ ة  6إل ــی  8أس ــابیع.
بعد  4أسابیع یمکنک أن تستأنف العالقة الحمیمة (املامرسة الجنس ّیة) .

الرعایة الصح ّیة بعد إجراء العملیة:
ـم ترکی ــب قس ــط ٍر ب ــو ٍّيل (قنط ــا ٍر ب ــو ٍّيل) ف ــی املس ــلک الب ــويل
بع ــد إجــراء العمل ّی ــة یت ـ ُّ
الســـتخراج البـــول و الـــدّ م کـــا تتوفّـــر أیضـــاً مـــن خـــال هـــذا القســـطر إمکانیـــة
غس ــل املثان ــة  .و ف ــی حال ــة العمل ّی ــة الجراحی ــة باملنظ ــار یمک ــن ع ــادة إخ ـراج ه ــذا

مضاعفات العمل ّیة الجراحیة لغدّ ة الربوستاتا باملنظار :
إنّ مضاعفات مثل هذه العملیات قلیلة جدّ اً و أبرزها تشمل ما یلی:
ال ّنزیــف  :فــی معظــم املرضــی املصابیــن بالتهــاب غــدّ ة الربوســتاتا یکــون التبــول مــع
ال ــدّ م و قلّ ــا ی ــؤ ّدي ه ــذا ال ــی مش ــکلة کبی ــرة ألن النزی ــف بع ــد العمل ّی ــة الجراح ّی ــة
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لغدة الربوستاتا
العمل ّیة الجراح ّیة ّ

ما هو التهاب الربوستاتا ؟ و ما هو تضخُّم الربوستاتا؟
ه ــي غ ــد ٌة بحج ــم الج ــوزة تق ــع أس ــفل املثان ــة ل ــدى الذك ــور فق ــط ،و يوج ــد قن ــا َة
اتص ــالٍ بينه ــا و ب ــن مج ــرى الب ــول  .تف ــرز الربوس ــتاتا الس ــائل (املن ــوي) ال ــذي يغ ــذي
وينق ــل الحيوان ــات املنوي ــة.
إذا بل ــغ الرج ــال س ـ ّن األربعی ــن جعل ــت غ ــدّ ة الربوس ــتاتا تتض َّخ ــم م ـ ّـا یس ـ ّبب تقلّ ــص
املســـالک البول ّیـــة و تضغـــظ علیهـــا و تنجـــم عنـــه مشـــاکل فـــی مجـــری التبـــ ّول .
الغ ــرض م ــن العمل ّی ــة الجراح ّی ــة ه ــو اس ــتئصال ج ــزء کبی ــر م ــن غ ــدّ ة الربوس ــتاتا و
بالتال ــی توس ــیع املس ــالک البول ّی ــة و ه ــذه العمل ّی ــة تش ــبه ن ــزع الن ــواة م ــن داخ ــل
ال ّتفاح ــة .
یمکن عالج هذا املرض بطریقتین  :العمل ّیة الجراحیة و العالج باألدو ّیة.
کیف یعالج تضخُّم الربوستاتا ؟

•
•
•

طریقة العمل ّیة الجراح ّیة لعالج التهاب الربوستاتا:
تتم العمل ّیة الجراح ّیة لعالج غدّ ة الربوستاتا بطریقتین:
ّ
یتـــم مـــن خاللهـــا
العمل ّیـــة الجراح ّیـــة باملنظـــار ( التنظیـــر الداخـــي ) حیـــث ّ
اســـتئصال الغـــدّ ة مـــن مســـلک البـــول ()TURP
العمل ّیة الجراحیة املفتوحة:
ـم باملنظ ــار دون ش ـ ّـق
إنّ  98%م ــن العلملی ــات الجراحی ــة لع ــاج غ ــدّ ة الربوس ــتاتا تت ـ ّ
البط ــن بالعمل ّی ــة الجراحی ــة .

•
•

