عدوانيـة مثـل الجراحة لعالج هذا املرض بشـكل قاطع .يف الواقـع  ،يف املايض كانت الطريقة الوحيدة
لعلاج الناسـور هـي إجـراء عملية جراحية بعدة طـرق  ،لكن الجراحـة ميكن أن تسـبب أرضا ًرا ال ميكن
إصالحها للعضلة العارصة  ،والتي تتضمن عدم القدرة عىل التحكم باملدفوع ،نتيجة لذلك ميكننا القول
أن الجراحـة مل تعد تسـتخدم يف هـذه االيام.
يف الحـاالت التـي ال تخلي فيها اإلصابة نفسـها بنفسـها ،فإن الطريقـة الوحيدة لعالج الخراج هي شـق
الخـراج وتفريغـه مـن القيح ومـع خروج القيح تحـت التخدير العـام او املوضعي تخف حـدة االم.
اليـوم تسـتخدم الطـرق األكرث حداثة واالقل عوارضا مثل الليزر لعالج الناسـور .يعالج الليـزر املرض دون
التسـبب بـأمل ونزيـف ويف أقصر وقـت ممكن وأكرث فعالية من حيـث تكلفة العالج .باإلضافـة إىل ذلك
يقلـل الليـزر مـن احتامل اإلصابـة بالتهابات أخرى وال يضر بالعضلة العارصة وبالتايل لـن يعاين املريض
مـن الدفـع اللاارادي .جراحـة الليزر تقلـل إىل حد كبري من خطر الكـرار املرض.

التعاليم:

بعد الناسـور ال يوجد ضوابط عىل القيادة ورفع االجسـام الثقيلة أو النشـاطات القوية  ،ميكنك الجلوس
يف حوض االسـتحامم السـاخن  2-3مرات يف اليوم ايضا.
بعد يوم إىل يومني من الخروج من املستشـفى يتم تبديل النظام الغذايئ السـائل (حجم قليل ودفعات
كثيرة) تدريجيـاً إىل نظـام غـذايئ طـري ومـن ثـم نظـام غـذايئ طبيعـي .اكثروا مـن اسـتهالك الفاكهـة
والخرضوات والسـوائل ألنها ستسـاهم يف منع اإلمسـاك.
تناولـوا األدويـة مـع كميـة وفيرة من املياه وعىل معـدة ممتلئة وتأكدوا من اسـتخدام ادويـة املضادات
الحيويـة يف أوقاتهـا املحددة .اسـألوا املمرضة إذا كانت لديكم اي أسـئلة حـول األدوية.
اتصلوا عىل  36002820إذا كان لديكم أي مشاكل أو أستفسار.
إذا اخـذت منكـم عينـة راجعـوا بعـد  7-10أيـام مـن العملية الخذ النتيجة واسـترش طبيبك بشـأنها يف
الوقـت املحدد.
اذا كنتـم تعانـون مـن الحمـى أو الغثيـان والقـيء أو أمل شـديد  -احمـرار والتهابـات  -النزيـف يف محل
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العمليـة  -الدوخـة والضعـف ،راجـع الطـوارئ أو املستشـفى او الطبيـب املعالج بـارسع وقت.

•
•
•

مبادئ العناية بعد العملية الجراحية للشق الرشجي ،البواسري ،الناسور والخراجات

أمل ما بعد الجراحة
يعد األمل أثناء التغوط أحد مخاوف املريض .ويجب اتباع املبادئ التالية لتخفيف األمل.
التغـوط بانتظـام ورويـة :كل مـن اإلسـهال واإلمسـاك يسـببان ضغطا عىل املسـتقيم ويزيـدان من
حـدة األمل .لذلـك  ،يـوىص باتبـاع نظام غذايئ غني باأللياف (الفواكـه والخرضوات) .تجدر اإلشـارة إىل أن
االسـتجابة بشـكل كامل لأللياف تسـتغرق حوايل  1-2أسابيع.
التغـوط املنتظـم :يـوىص بـه مـرة واحدة او مرتني على األقل يف اليـوم ويف أوقات معينة خالل اليوم
(صبا ًحـا بعـد النـوم أو بعد الفطـور) .يجب عىل املرىض الذهـاب إىل الحامم كل صباح بعد االسـتيقاظ،
الفطـور ،أو بعـد تناول بعض السـوائل ،حتى لو مل يشـعروا بالحاجة للتغوط حتى يعتـادوا عىل التغوط
يف الوقـت املحـدد من اليوم.
املسـكنات املوضعيـة :إن اسـتخدام املراهـم والجـل التي تحتـوي عىل أدوية مخـدرة موضعية مثل
الليدوكائين والبوبيفاكايين على منطقـة الرشج أو حتـى داخل الجـرح وحوله قبل حوايل ثلاث دقائق
فعال ج ًدا .يوىص بعد االنتهاء الشـطف باملـاء الدافئ ،ثم الجلوس يف حامم
مـن التغـوط ميكن أن يكون ً
املـاء السـاخن ملـدة تتراوح بين  10و  15دقيقـة (ال حاجة السـتخدام اليود  ،ومـا إىل ذلك) ؛ حمام املاء
السـاخن ميكـن ان يسـتخدم تكـرارا لتخفيـف األمل .بعـد حامم املاء السـاخن  ،يـوىص بإعادة اسـتخدام
مرهم التخدير.

•
•

التضميد:

اسـتخدام الضمادات النظيفة (غري املعقمة) للحاالت التـي توجد بها تقرحات مفتوحة يف فتحة الرشج
والناسـور والبواسري وترصيف الخراج.
خفـف الضمادة وضعها داخل الجرح بإصبعك برفق يف وضعية الجلـوس عىل االرض .عادة بعد الوقوف
ورفع املالبس الداخلية  ،يظل الضامد يف مكانه وال حاجة لتثبيته بالصقة.
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يف الحـاالت التـي يفـرز فيها الجرح القيح بعد عملية الخراج أو الناسـور ويسـتمر ذلك لبعض الوقت
 ،يشـعر معظـم املـرىض بالقلق إزاء هذه اإلفرازات ويعتقـدون أنهم اصيبوا بالتهاب .يجب املالحظة أن
القـروح املفتوحـة عـادة مـا يكـون لها إفـرازات وإذا مل يكـن لديك أي أعراض للأمل أو التـورم أو الحمى ،
فهي ليست مهمة.

النزيف :

بعد إجراء عملية البواسير  ،قد يصاب املريض بإفرازات دموية لعدة أيام .إذا كان النزيف حا ًدا  ،يجب
عليك إخبار طبيبك أو قسم الطوارئ عنه.
عـادة يف الحـاالت التـي يتـم فيهـا اجـراء عملية الناسـور أو الخـراج ال يوجـد نزيف حـاد  ،ولكن نزيف
مصحوب برتشـحات صفراء ووضع الضامدات بالشـكل الصحيح يسـاعد عىل امتصاص هذه الرتشـحات
والحفـاظ عىل نظافـة املقعد.

النظام الغذايئ :

ال يوجـد أي قيـود غذائيـة عىل اإلطالق  ،ولكن يجب أن يكون النظام الغذايئ للمرىض بشـكل ال يعانون
فيـه مـن اإلسـهال أو اإلمسـاك حتـى ال يسـبب ضغطـا يف نهايـة املطـاف عىل املسـتقيم .يـوىص بتناول
األطعمـة الغنيـة باألليـاف والسـوائل .أيضـا تجنـب األطعمـة التـي تجلب النفـخ كذلك الثـوم والفلفل
والبصل.
القيـود الغذائيـة الوحيـدة هو يف حـاالت األمراض املزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسـكري واضطرابات
الجهاز الهضمي وغريها.
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ما هو الناسور الرشجي؟

ما هو االناسور الرشجي؟

ناسـور الشرج هـو واحـد من أمراض املسـتقيم الحـادة واملؤملـة  ،والتي تطلق عىل قنـاة غري طبيعية
بني أنسـجة الجسـم وميكن أن تربط أنسجة الجسم املختلفة ببعضها .الناسـور الرشجي هو أحد أنواع
الناسـور التي ميكن أن تحدث يف الجسـم  ،ويسـبب هذا املرض قناة عىل سـطح الجلد حول الرشج ،
وعـادة مـا يكـون الجانـب االخر للقناة داخـل القولون .الناسـور هو نوع من األمـراض ويتطلب عال ًجا
فوريًا.
الناسـور الرشجـي هـو عالقـة غير طبيعية بني سـطحني من السـطوح الظهاريـة .يف الناسـور الرشجي
تكـون الفتحـة الخارجيـة يف الجلد املحيط بالرشج اما الفتحـة الداخلية فتكون داخل الشرج .اذا كان
مسـار الناسـور يقتضي عبـوره من خلال العضلة العـارصة الرشجيـة الخارجية عندها يعد مـن النوع
املرتفع  highاما إذا كان مسـار الناسـور قص ًريا وال يشـمل العضلة العارصة الخارجية  ،يكون الناسـور
منخفض النوع.

العالقة بني الناسور والخراج الرشجي:

هنـاك العديـد مـن الغـدد حول فتحة الشرج  ،وظيفة هـذه الغدد هي افـراز املـواد اىل داخل األمعاء
وميكـن أن يكـون لهـا أدوار مختلفـة يف سلامة الجسـم تبعـا لنـوع املواد التـي تنتجها .فتحـات هذه
الغـدد تفتـح اىل داخـل األمعـاء ،وإذا اصبحت هذه الغدد مسـدودة ألي سـبب تصبـح الغدد مصابة
بعـدوى ويحـدث خـراج رشجـي .إذا تركـت الخـراج الرشجـي دون عالج فـإن العـدوى تتكثف وتصل
إىل سـطح الجلـد ويف الواقـع ميكـن القـول إنه عندمـا تصل إصابة الغدد إىل سـطح الجلـد حول فتحة
الشرج يتشـكل الناسـور .لذلـك ميكننا القول ان الناسـور يحدث تبعا لخراج الشرج .إن تحول الخراج
إىل الناسـور ليـس دامئًـا ولكـن ميكـن القول بان حـوايل  50٪من الحـاالت املصابة بالخـراج تتطور أيضً ا
للناسور الرشجي.
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أسباب ايجاد مرض الناسور الرشجي:

أهـم سـبب للناسـور الرشجـي هـو الخـراج ،وبالطبـع تحـدث هـذه الحالـة إذا كان عالج الخـراج غري
مكتمـل .وبالتـايل مـا مل يتم عالج العدوى الناجمة عن الخراج بشـكل كامل  ،فإن خطر ايجاد الناسـور
ال يـزال قامئـا .هـذه هي األسـباب األخرى األقل شـيوعا للناسـور الرشجي:
مرض كرون (مرض التهاب األمعاء)
التهاب الرتج (التهاب األمعاء الكيسية)
التهاب الغدد العرقية القيحي (مرض جلدي يتسبب به اصابة الغدد العرقية والخراجات).
املضاعفات الجراحية بالقرب من فتحة الرشج
رسطان املستقيم
الصدمة (ميكن أن تسبب الصدمة التشوه الخلقي وتؤدي إىل حدوث ندبات وتلف يف األنسجة).
مرض السل
األمراض الجنسية أو العدوى املنقولة جنسيا (مثل مرض الزهري والكالميديا)
( HIVفريوس نقص املناعة البرشية)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

أعراض الناسور:

تتسـبب القناة الناتجة عن الناسـور يف نفوذ االتهابات من األمعاء اىل تحت سـطح الجلد  ،وقد يتعرض
املريض للعدوى واإلفرازات والخراجات يف موقع الناسـور كل فرتة من الزمن .تشـمل األعراض الشـائعة
للخـراج أمل ًـا رشجيًـا ،تورم ،التهاب السـلوليت حـول الرشج (احمـرار الجلد) ،الحمـى ،أحيانًا ما يحدث
نزيـف رشجـي وأعـراض بوليـة مثل التبـول املـؤمل وإفراز ترشـحات كريهـة الرائحة وصديديـة .املرىض
الذيـن يعانـون مـن الناسـور عـادة ما يكون لديهم سـابقة مـع الخراج الرشجـي ويعانون مـن أعراض
مثـل آالم الرشجيـة  ،الترصيـف حول الشرج  ،الحكة والنزيف يف بعض األحيان .ميكننا ايضا ذكر بعض
أعـراض خراج الشرج األخرى:
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•
•
•
•
•

إفراز صديدي طويل األمد من فتحة أو أكرث يف املقعد.
تورم صلب ومؤمل عند ملسه يف منطقة الرشج
أمل أثناء أو بعد الخالء
حرق وحكة بسبب الرتشحات حول فتحة الرشج
تغيري لون الجلد حول الخراج

اختباراتوتشخيصالناسور:

الفحـص البـدين جنبـا إىل جنب مع تاريخ املريض املفصـل عن االعراض الرشجيـة رضوري جدا .أعراض
مثـل الحمـى واالحمـرار والتـورم والنعومـة تشير إىل الخـراج .وباملناسـبة  ،على الرغم مـن أن معظم
الخراجـات مرئيـة عـن خلال الجلد الخارجـي  ،تجدر اإلشـارة إىل أنه يف بعض الحـاالت ال توجد عالمة
واضحـة غير أمل الرشج.
عنـد فحـص ناسـور الرشج  ،الجزء الخارجي املفرز للبراز أو الدم قابل للرؤية ،والتـورم الحاصل يف هذا
الجزء يدل عىل نضوج واكتامل الناسـور ،ولكن يف بعض الحاالت يغلق الناسـور نفسـه ويتم الترصيف
فيه بالتناوب وهنا يصبح من الصعب تشـخيصه يف الفحص.
يتـم تشـخيص معظـم خراجـات الرشج والناسـور من خلال املعاينة الطبيـة ،ولكن يف بعـض األحيان
هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن الفحوصـات .يف الوقـت الحـارض  ،يتم اسـتخدام املوجات فـوق الصوتية
ثنائية األبعاد وثالثية األبعاد داخل املقعد لتشـخيص الخراجات العميقة ومشـاهدة شـق الناسـور .يف
هـذه الحالـة  ،يتـم حقن الناسـور باملياه االوكسـيجينية للتاكد منـه بدقة .تعد األشـعة املقطعية أيضً ا
حلاً جيـ ًدا للمـرىض الذيـن يعانون مـن التهاب حاد أو مشـاكل طبية أخـرى لها أعـراض مامثلة (مثل
مـرض كـرون) .التصويـر بالرنين املغناطيسي أيضا لديـه دقة عالية تفوق  ٪ 90لتحديد شـق الناسـور.
ايضـا يف بعـض الحـاالت  ،قد يصف لك الطبيب تنظريا للقولون وفيه يسـتخدام أنبـوب مرن مع كامريا
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متصلة بالشاشة ملشـاهدة األمعاء.

الوقاية من الناسور الرشجي:

ال توجد طريقة دقيقة للوقاية من الناسـور  ،ولكن ألن أهم سـبب للناسـور الرشجي هو الخراج  ،ميكن
استخدام بعض االسرتاتيجيات ملنع الخراج.
اتبـاع نظـام غذايئ صحي يقلل من خطر اإلمسـاك واإلسـهال املزمن ومينع حـدوث الخراجات  ،باإلضافة
إىل أن النظافة الشـخصية وتجنب الجامع الرشجي يقلل بدرجة كبرية من فرص انتقال العدوى .بشـكل
عـام ميكـن القـول أن الطريقـة الوحيدة ملنع الناسـور الرشجي هـي أوالً منع الخراج وثان ًيـا عالج الخراج
بشـكل كامل ورسيع إذا حصل.

مضاعفات:

عـدم املعالجـة يف الوقـت املناسـب ميكـن أن يـؤدي اىل نرش العدوى ىف الجسـم ،اما يف املرىض املسـنني
ومـرىض السـكري وذوي القـدرة البدنية املنخفضة ميكن أن يشـكل تهديدا للحياة.

التمريض:

بعـد خـروج القيـح يتعين عىل املريـض الجلوس يف حوض اسـتحامم سـاخن يحتوي عىل بضـع قطرات
مـن اليـود  3إىل  4مـرات ملـدة  20دقيقة لتطهري مكان القيح  ،الذي قد يسـتمر ملدة تصل إىل أسـبوعني
إذا كان االلتهـاب شـدي ًدا  ،وفقًـا لرأي الطبيب تسـتخدم املضادات الحيوية عن طريـق الوريد او الفم.
بعـد الجراحـة يف منطقـة املقعـد ،عـاد ًة ما يعـاين املرىض مـن الخـوف واألمل أثناء دفع الفضلات ولذلك
يجب اتبـاع املبادئ التالية لتخفيـف األمل:
الدفع بشكل هادئ ومنتظم مع اتباع نظام غذايئ غني باأللياف
املسكنات املوضعية مثل جل الليدوكائني
التضميد و مغطس املياه الدافئة ملدة اسبوعني بعد العملية.

•
•
•

كيفية عالج الناسور:

أول علاج لألمـراض املعديـة مثـل الناسـور هـو اسـتخدام املضـادات الحيويـة .تسـتخدم أسـاليب أكرث
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