
 

دد/محمودد عبد االحكيیم  

 

االبرووستاتا االتهھاباتت  

 

ً  ااألمرااضض ااكثر من تعد االبرووستاتا االتهھاباتت  وومرحلهھ االشبابب سن فى االرجالل تصيیب ووعاددةة ٬، للرجالل إإززعاجا
. االمتوسط االسن  

: ووهھھھو ااالنوااعع ووأأووضح بأسهھل وولنبدأأ.  اااللتهھابب لنوعع تبعآ االبرووستاتا االتهھابب أأعرااضض تختلف  

. للبرووستاتا االميیكرووبى ااإللتهھابب  

  االبلوغغ سن بعد للبرووستاتا االحاددةة اااللتهھاباتت ووتبدأأ مزمنآ ااوو حاددآآ االتهھابآ يیكونن قد اااللتهھابب ووهھھھذاا

  ؟ للبرووستاتا االحادد اااللتهھابب عالماتت على االمريیض يیتعرفف كيیف

مئويیهھ ددررجهھ 40 إإلى يیصل قد  ررعشهھ  وو حرااررةة ددررجهھ فى حادد باررتفاعع  
. االظهھر ااسفل فى ووخصوصآ االجسم اانحاء جميیع فى حاددةة ووآآالمم  
. االتبرزز عمليیهھ أأثناء يیزدداادد االشرجج منطقهھ فى ووثقل  
 إإلى يیصل قد ٬، االبولل نزوولل فى شديیدةة ووصعوبهھ ٬، االتبولل مرااتت عددد ووكثرةة ٬، االتبولل عند شديید حرقانن
.  ااالحيیانن بعض فى االبولل ااحتباسس حد  

 
  ؟ االبرووستاتا إإلى االميیكرووباتت  تصل ووكيیف •

  جنسيیهھ عدووىى عن ناتجى يیكونن قد االعدووىى مصدرر
.االمناظظيیر ااوو االقساططر مثل ملوثهھ ططبيیهھ ااددووااتت ااستعمالل نتيیجهھ تكونن ووقد  

. وو االعالجج االمرضض تشخيیص  

 االحيیوىى االمضادد نوعع لتحديید ووحساسيیهھ مزررعهھ لعمل االبولل من عيینهھ أأخذ االحاالتت هھھھذةة فى وويیجب
االمناسب  

 االمريیض وويینصح االحرااررةة مخفضاتت مع االقوبهھ االحيیوىى بالمضادد االعالجج فى فورراا االبدء وويیجب. 
 ووكذلك االحرااررةة ااررتفاعع من االفاقد لتعويیض االسواائل من ضخمهھ كميیهھ شربب مع بالفرااشش االتامهھ بالرااحهھ
 االحيیوىى االمضادد تحديید يیمكن ساعهھ 48 خاللل االبولل مزررعهھ نتيیجهھ ظظهھورر ووعند ٬، االبولل إلددرراارر
.  وواالحساسيیهھ االمزررعهھ لنتيیجهھ ططبقا االمناسب  

 



  االمزمن االبرووستاتا وواالتهھابب االشبابب                            

 
 تؤثر قد االمرضيیهھ االحالهھ ووهھھھذةة.  للبرووستاتا االمزمن اااللتهھابب ووهھھھى االحقيیقيیهھ االمشكلهھ ذذلك بعد ووتاتى
 ٬، االشرجج ٬، االبطن بأسفل حاددةة ااوو مزمنهھ آآالمم فى االمرضيیهھ ااالعرااضض ووتتمثل.  وواالنشاطط االحيیاةة عل بشدةة
.  االبولل عند بحرقهھ مصحوبهھ ووااحيیانا وواالخصيیتانن االعجانن منطقهھ  
  االعشرناتت بداايیهھ من مبكرةة سن فى االرجالل االحالهھ هھھھذةة ووتصيیب
 تلقائيیا ووتظهھر ٬، قليیلهھ تكونن ااالفرااززااتت ووهھھھذةة.. االبولل مجرىى من اافرااززااتت فى تتمثل االمرضيیهھ ووااعرااضهھ

.  لبنيیهھ ااوو مائيیهھ اافرااززااتت ووهھھھى.. االبولل لمجرىى االخاررجيیهھ االفتحهھ عند  
 باالضافهھ" . االصباحح نقطهھ"  سميیت وولذاا االنومم من ااالستيیقاظظ عند ووجوددهھھھا ااالفرااززااتت هھھھذةة يیميیز ما ووااهھھھم
 االتبولل مرااتت عددد ووززيیاددةة.. االتبولل ااثناء االبولل مجرىى فى بحرقانن ااالحساسس مثل ااخرىى ااعرااضض إإلى
. يیوميیا  

. االقصيیب ررأأسس فى اااللم وواايیضآ. وواالمستقيیم االبرووستاتا منطقهھ فى أللم با ووااالحساسس  
 

 

:  فى فتتمثل االمزمن االبرووستاتا لتهھابباا عن االناتجهھ االجنسيیهھ ااالعرااضض ااما  

  االجنسيیهھ االرغبهھ فقداانن ـ
  االقذفف سرعهھ ـ
  االتناسليیهھ ااالعضاء فى االمنوىى االسائل قذفف ااثناء باأللم ااالحساسس ـ
  االبكتيیريیهھ اااللتهھاباتت ـ
  االبكتيیريیهھ غيیر اااللتهھاباتت ـ
  prostatodynia االمزمن اااللم ـ

؟ االبررووستاتا االتهھاباتت منن االشفاء يیمكنن هھھھلل  

 
!! وولكنن!!  نعمم:  ااإلجابهھ  

 االتامم االشفاء منن للتأكدد االمززررعهھ إإعاددةة ااشتررااطط مع سهھلل االعالجج يیكوونن ما غالبى االحاددةة االحاالتت فى ـ
. االمززمنهھ اااللتهھاباتت االى االحالهھ تحوولل ووعددمم  
 تكوونن قدد االتى مثال االززووجهھ مثلل للعددووىى مصددرر ووجوودد عددمم منن االتأكدد يیجبب االمززمنهھ االحاالتت فى ـ

. للعددووىى مصددرراا ذذللكك بعدد تصبح ثمم االمعاشررةة ططرريیقق عنن غليیهھا اانتقلتت االبكترريیا  
 
 

	  


