
 

 
دد/محمودد عبد االحكيیم                                           

 
. للبررووستاتا)  االحميیدد( االشيیخووخى االتضخيیمم  

 
 االعمرر تقددمم مع ااالنسانن تصيیبب وواالتى االحيیاهه حقائقق ااحدد)  االشيیخووخى( االحميیدد االبررووستاتا تضخمم يیعتبرر
 االسنن ززيیاددةة مع االمعددلل وويیززدداادد ااالرربعيینن سنن بعدد االتضخمم يیبددأأ ما ووعاددةة.  وواالتجاعيیدد ااالبيیضض االشعرر مثلل
 فقطط% 25 وولكنن.  االثمانيینن سنن عندد% 80 إإلى وويیررتفع سنهھ 60ـ50 سنن بيینن االررجالل منن% 50 ليیبلغ
.  للعالجج يیحتاجوونن االمصابيینن منن  

 
؟ االبررووستاتا تضخمم ي ااعررااضضهھھھ ما •  

:  ررئيیسيیتيینن مجمووعتيینن تحتت االتضخمم ااعررااضض ووتقع  

  obstuctive االبوولل مجررىى إإنسدداادد أأعررااضض •
  Irritative االمثانة عضلة نشاطط ززيیاددةة ووأأعررااضض •

. االمضاعفاتت منن فجأةة االمرريیضض يیشكوو قدد ووكذذلكك  
 

.االبددء عندد صعووبة,  االتبوولل صعووبة فى فتتمثلل ااالنسدداادد أأعررااضض أأما  
 ططوويیال ووقتا يیستغررقق قدد االبوولل نززوولل أأنن بمعنى.  االتبوولل اانهھاء عندد ووصعووبة,  ااستمةرراارر مع صعووبة
.  متقططعا كذذلكك يیكوونن ووقدد ضعبفا يیكوونن االبوولل تيیارر أأنن ذذلكك عنن وويینتج.  يیبددأأ لكى  

 
 عدددد كثررةة  مع االتبوولل فى ملحة بررغبة فجأةة االشعوورر فى االمثانة عضلة نشاطط ززيیاددةة أأعررااضض ووتتمططثلل
 صووررةة فى كانن سووااء االبوولى االسلسلل ددررجة إإلى االشددةة تصلل ووقدد) االنوومم بعدد( االليیلل أأثناء ووخاصة االمررااتت
..  ليیال أأوو نهھارراا كاملل سلسس أأوو قليیلة نقطط  

  االددمم ووتحليیلل االتشخيیصص

 على االكشفف يیتمم ثمم االعائلة تارريیخ مع بددقة االمررضى االتارريیخ  متابعة االتشخيیصص فى خططووةة أأوولل إإنن
  االشررجى االكشفف هھھھى االكشفف فى خططووةة أأهھھھمم ووإإنن.  االمرريیضض

!  ااألبحاثث مررحلة إإلى ذذلكك بعدد ننتقلل ثمم  
.  ااألوورراامم ددالالتت أأحدد ووهھھھوو  PSA االـ نسبة لقيیاسس االددمم تحليیلل  
  كالبوولل تددفقق سررعة قيیاسس
 االمتبقيیة االبوولل كميیة لحسابب االتبوولل ووبعدد قبلل وواالحووضض االبططنن على االصووتيیة فووقق بالمووجززااتت االكشفف
  عنن ططرريیقق االشررجج االصووتيیة فووقق بالمووجززااتت االكشففووقدد يیلززمم .  االمثانة فى



؟ االبررووستاتا ووسررططانن االتضخمم بيینن عالقة هھھھناكك هھھھلل  

 بسررططانن مباشررةة عالقة لهھا ليیسس)  االحميیدد(  بالتضخمم ااإلصابة.  االمررضيینن هھھھذذيینن بيینن عالقة تووجدد ال •
.  االبررووستاتا  

 

االعالجج  

 االنصائح بعضض إإعططائهھ مع أأشهھرر عددةة كلل االمرريیضض بمررااقبة ااالكتفاء أأبسططهھا للعالجج ووسائلل عددةة هھھھناكك
,  االحرريیفة وواالموواادد,  االكحووليیاتت تجنبب.  ططوويیلة مددةة بالبوولل ااالحتفاظظ عددمم.  وواالررططووبة االبرردد تجنبب مثلل  

 
 ااألددوويیة بعضض ااستعمالل يیمكنن االحالة هھھھذذهه ففى,  محددوودد االبوولل ووتددفقق أأهھھھميیة أأكثرر ااألعررااضض كانتت إإذذاا أأما

. ااأللفا مضاددااتت ووأأهھھھمهھا  
 

 شدديیدد ضعفف مع شدديیددةة وواالمظظاهھھھرر ااألعررااضض كانتت إإذذاا أأوو االسابقة االووساكئلل نجاحح عددمم حةاالة فى وولكنن
, االمتكرررر وواالحادد االمززمنن ااالحتباسس مثلل مضاعفاتت هھھھناكك كانتت إإذذاا ووخاصة كبيیة بددررجة االبوولل تددفقق فى  
االجررااحى االتددخلل يیلززمم االحالة هھھھذذهه ففى  

 هھھھذذهه ووتتميیزز بالمنظظارر إإززاالتهھا يیمكنن االتضخمم حاالتت منن% ١٠٠ منن ثررأأك أأنن بالذذكرر جدديیرر هھھھوو وومما.  
 االتضخمم ستئصاللاا وويیتمم عاددةة االنصفى االمخددرر تحتت االبوولل مجررىى ططرريیقق عنن االمنظظارر بإددخالل االططرريیقة
.  تقططيیعهھ بعدد االتضخمم ااستخررااجج ثمماالليیززرر   باستخدداامم  
 فى متقددما يیكوونن ما عاددةة وواالذذىى االمرريیضض أأنن حيیثث االجررااحى للعالجج االمثلى االططرريیقة هھھھى االططرريیقة ووهھھھذذهه
 ساعة ٢٤ بعدد نهھائيیا االمستشفى وويیغاددرر االتالى االيیوومم فى فررااشهھ وويیترركك االجررااحة ليیلة ططعامهھ يیتناوولل االسنن
. بالمررةة مؤؤلمة غيیرر تكوونن ما عاددةة االمستخددمم االتخدديیرر أأسلووبب مع االططرريیقة ووهھھھذذهه  
 االتددرريیبب مع االجررااحح جانبب منن فائقة لمهھاررةة تحتاجج فإنهھا,  للمرريیضض ووأأمنة بسيیططة كانتت ووإإنن وولكنهھا
.  االططوويیلة وواالخبررةة االططوويیلل  

 

؟     االجنسى بالضعفف عالقة للبررووستاتا هھھھلل •  

 أأوو ااإلتهھاباتت حددووثث حالة فى لكنن وو.    االجنسى وواالضعفف االبررووستاتا أأمررااضض بيینن مباشررةة عالقة تووجدد ال
 على نفسيیا تووثرر قدد ااألساسى للمررضض االمصاحبة ووااألعررااضض االمرريیضض حيیاةة ططرريیقة ااختاللل فإنن االحميیدد االتضخمم
.  االجنسيیة االناحيیة على تؤؤثرر ووبالتالى صاحبهھا  

؟   االجنسى االنشاطط على االبررووستاتا ااستئصالل يیؤؤثرر ووهھھھلل •  

.  للررجلل االجنسيیة االحالة على ااالستئصالل يیؤؤثرر ال.. ال  

  ؟ االجنسى وواالعجزز ااالستئصالل بيینن عالقة هھھھناكك ووهھھھلل •

.   االجنسى االعجزز إإلى ااالستئصالل يیؤؤددىى ال  

.    االخصووبة ووفقدداانن االبررووستاتا إإستئصالل •  



 االقذذفف((   باسمم االمعررووفف بالعيیبب االمرريیضض إإصابة فنتيیجة االخصووبة فقدداانن إإلى االبررووستاتا ااستئصالل يیؤؤددىى
 االذذكررىى االعضوو فى االخاررجج إإلى قذذفى منن بددالً  االمثانة فى االددااخلل إإلى االمنى االمرريیضض يیقذذفف ووفيیة نن))   االمررتجع
.   االخصووبة فقدداانن عدداا مررضيیة ااضرراارر أأيیة االمررتجع االقذذفف وواليیسببب  

 وواافضلل بلل..  كذذلكك يیستمرر فإنة االعمليیة قبلل ناجحة جنسيیة حيیاةة يیماررسس االذذىى االشخصص فإنن..   شدديیدد ووباختصارر
 كانن االذذىى االضغطط منن تخلصهھا بعدد أأفضلل بططرريیقة محتوويیاتهھا تفررغغ االمثانة فإنن ذذلكك إإلى باإلضافة. إإجرراائهھا بعدد
  ... االبررووستاتا منن عليیهھا ووااقعا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


