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الرجل وسن اليأس
أ .د .صالح بن صالح

أستاذ الجراحة واستشاري جراحة املسالك البولية
وامراض الذكورة والعقم كلية الطب واملستشفيات
الجامعية  -جامعة امللك سعود

تعمتد حصة الرجل بشلك عام عىل وجود نسبة
طبيعية من اهلرمونات باجلسم ومن أمهها هرمون
الذكورة (التيستوستريون) مبا له من تأثريات مبارشة
عىل حصة الرجل اجلنسية وتأثري الرغبة والصحة
العامة.
تشلك اخلصيتني املصدر الرئييس هلذا اهلرمون ،ومن
املعروف طبيًا أن خصية الرجل الطبييع تصنع من 6
إىل  7جمم من هرمون الذكورة يوميًا .تمكن امهية
هرمون الذكوره يف تعدد وظائفه وتداخلها يف معظم
اجهزة اجلسم مفهنا ما له عالقة بالصحة اإلجنابية
واجلنسية ومهنا بناء العضالت وزيادة الرغبة والقدرة
اجلنسية وتنظمي وظائف الكبد وزيادة كثافة العظام
وتنظمي الدورة الدموية وحتسني الذاكرة.
وهناك نقص تدرجيي فسيولويج يف مستوى هرمون
الذكورة يف الرجال األحصاء ،حيث ينخفض هرمون
الذكورة بنسبة  %30يف الرجال األحصاء من سن 25
عامًا إىل  75عامًا تدرجييًا.
باالضافة لألسباب املتعلقه بالعمر توجد العديد
من األسباب املرضية لنقص هرمون الذكورة ويه
إما أسباب خارجة اكلتعرض لإلشعاعات أو بعض
العقاقري أو كدمات اخلصية أو احلرارة العالية أو
الزيادة النخامية أو اضطرابات الغدة الدرقية أو زيادة
إفراز هرمون احلليب ( الربوالكتني) أو خلل شديد
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يف وظائف اجلسم ،مكا يف حاالت الفشل اللكوي
أو الكبدي .إال أن أكرث أسباب نقص هرمون الذكورة
شيوعًا والذي حظي باهمتام عيمل شديد يف اآلونة
األخرية هو نقص هرمون الذكورة عند الرجال نتيجة
التقدم يف العمر أو ما يمسى بسن اليأس عند الرجال.
مفن املعروف أن هرمون الذكورة يبدأ يف الزيادة
يف جسم الرجل عند مرحلة البلوغ ويكون يف أعىل
مستوياته من سن  30-19سنة ،مث يبدأ يف التناقص
تدرجييًا بنسبة  %2-1سنويًا .يبدأ الكثري من الرجال
مالحظة أعراض املشلكة فوق سن امخلسني عامًا إال
أن األعراض قد تبدأ قبل ذلك يف نسبة قليلة مهنم.
ويف دراسة كندية أجريت عىل عدة آالف من الرجال
وجد أن األعراض حتدث بنسبة  %8يف الرجال يف
األربعينات من العمر و %29يف امخلسينات و %44يف
الستينات و %70يف السبعينات و %91يف المثانينات
وتتلخص هذه األعراض حسب أمهيهتا يف ضعف
الرغبة اجلنسية ،ضعف كفاءة العضو الذكري ،ضعف
القدرة العضلية وضعف القدرة عىل بذل املجهود،
اإلحساس بامخلول ،اإلحساس باالكتائب وضعف
الذاكرة وزيادة وزن اجلسم وخصوصًا يف منطقة
البطن.
ولملساعدة عىل تخشيص نقص هرمون الذكوره
ومعرفة اولئك األخشاص الذين جيب علهيم املبادرة

باالستشارة الطبية وجدت العديد من االستبيانات
العملية اليت ترتبط اجاباهتا بأعراض نقص هذا
اهلرمون لكن أكرثها قبوال هو استبيان ادم  ،ويتكون
هذا االستبيان من عرشة أسئلة ويف حالة اإلجابة
بنعم عىل السؤالني األول و السابع أو أي ثالثة أسئلة
أخرى جيب عىل املريض املبادرة باستشارة طبيبه.
وهذه األسئلة يه:
 -1هل تعاين من ضعف يف الرغبة اجلنسية؟
 -2هل تعاين من امخلول اجلسدي؟
 -3هل تعاين من ضعف القدرة العضلية مبرور الوقت؟
 -4هل نقص طولك؟
 -5هل الحظت قلة اسمتتاعك باحلياة؟
 -6هل تعاين من احلزن أو االكتائب؟
 -7هل تعاين من ضعف يف االنتصاب؟
 -8هل الحظت مؤخرا قلة قدرتك عىل ممارسة
الرياضة؟
 -9هل حتتاج إىل النوم مبارشة بعد تناول الطعام؟
 -10هل حتس يف الفرتة األخرية بضعف يف الذاكرة
أو القدرة عىل أداء معلك؟
اما بالنسبة للتحاليل املخربيه فتمت عن طريق
طلب حتليل دم يمت فيه قياس هرمون الذكورة أو
التستوستريون ويفضل معل التحليل يف الصباح
من الساعة  8صباحًا إىل الساعة  10صباحًا ،حيث

يكون فيه اهلرمون يف أعىل مستوياته مكا ميكن
قياس مستوى اهلرمون احلر يف الدم يف حالة وجود
املستوى اللكي للهرمون عند احلدود الدنيا املقبولة
هلذا اهلرمون.
ويف نفس الوقت من املهم إجراء بعض الفحوصات
للربوستاتا لالمطئنان من عدم وجود موانع الستخدام
العالج اهلرموين ويف نفس الوقت لالمطئنان عىل غدة
الربوستاتا وهذه الفحوصات تبدأ بالفحص اليدوي
وقد حيتاج األمر لقياس مستوى انزمي اليب اس آي
يف الدم خاصة للرجال بعد معر  45سنه للتأكد
من سالمة الغده وخلوها من وجود اورام محيده او
رسطانيه وهو مامينع استخدام العالج التعوييض
هلرمون الذكوره.
ويف حالة بدء العالج فعليًا فال بد من املتابعة الطبية
املتواصلة لتقيمي درجة االستفادة ومقدارها وهذا
التقيمي متعدد اجلوانب مهنا ما هو يمشل تقيمي درجة
االستفادة أولالمطئنان لغياب أي أعراض جانبية
مؤثرة الن اهلدف هو جودة حياة أفضل بإذن اهلل.
والسؤال الذي يتبادر تلقائيا يف هده االثناء هو هل
يستفيد الرجل من تعويض هذا النقص الطبييع
التدرجيي يف هرمون الذكورة؟ وهل هناك أعراض
جانبية أو خماطر للعالج؟
وبالفعل هناك فوائد عديدة وميكن تلخيصها اكلتايل:
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* بالنسبة للعظام :هناك حتسني تدرجيي بالنسبة لكتلة
العظام وحتسن هلشاشة العظام وتقليل معلية مضور
العظام اليت حتدث بصورة تدرجيية مع التقدم يف
السن.
* بالنسبة للعضالت والقوى اجلمسانية:
فهناك حتسن تدرجيي مع تعويض النقص احلادث يف
هرمون الذكورة وحدوث حتسن يف المتثيل الغذايئ
وتقليل معلية حدوث مضور تدرجيي يف عضالت
اجلسم وكتلة اجلسم اليت حتدث مع الشيخوخة.
* أما بالنسبة للوظائف اجلنسية واملزاجية :فهناك
فوائد عديدة الستخدام العالج التعوييض هلرمون
الذكورة يف حالة نقصه فقد حيدث زيادة وحتسن
تدرجيي يف الرغبة اجلنسية واإلحساس باملتعة واللذة
احلسية وهناك زيادة تدرجيية يف معدل مرات ممارسة
العالقة الزوجية وحىت حتسن تدرجيي يف هسولة
االستثارة اجلنسية وحىت بالنسبة للذاكرة والتفكري
والقدرة عىل األداء العميل.
* أما بالنسبة للقلب واألوعية الدموية :فهناك عالقة غري
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مبارشة بني نقص هرمون الذكورة واحمتاالت حدوث
مشالك يف الدورة الدموية والقلب وهناك حتسن نسيب
عىل مستوى اهلرمونات بالدم وتأثريات خمتلفة عىل
عوامل التجلط مكا أن له دورًا إجيابيًا بالنسبة لتأثري
األنسولني عىل األنجسة .وقد بينت بعض الدراسات
الطبية احلديثة وجود عالقة بني نقص مستوى هرمون
الذكورة يف كبار السن وزيادة حدوث احمتاالت يف
أمراض رشايني القلب وحدوث ذحبة صدرية .مكا أنه
قد يكون مصحوبًا بزيادة تدرجيية يف الدهون الثالثية
مبا له من خماطر عىل القلب.
إن عالج هذه املشلكة هسل وميسورباذن اهلل من
الناحية الطبية ويمت عن طريق تعويض اجلزء الناقص
من هرمون الذكورة إما عن طريق حبوب أو دهان
موضيع عىل اجللد أو إبر وأحدث األدوية يف هذا
املجال هو عقار يعىط عن طريق احلقن ويمتزي عن
غريه من األدوية بإعطاء مستوى ثابت هلرمون الذكورة
يف الدم وملدة طويلة تزيد عن الهشر  .اال انه ينبيغ
التأكيد عىل انه ويف حالة استخدام عالجات تعويضيه
هلرمون الذكورة جيب ان تمت حتت إرشاف طيب دقيق

للحصول عىل أفضل النتاجئ وتاليف أي آثار جانبية
هلذه األدوية.
ويمت التقيمي واالستفادة بنا ًء عىل:
اإلحساس الذايت لملريض والناحية النفسية
واملزاجية ،حيث حيدث حتسن ملحوظ يف القدرات
البدنية والذهنية ويقل امخلول واإلرهاق والكسل
ويزداد النشاط واحليوية والمطوح .وحيدث حتسن
ملحوظ يف الرغبة والقدرة اجلنسية وزيادة تدرجيية
يف عدد مرات املعارشة وقد يالحظ املريض حدوث
انتصاب أحيانًا يف فرتة الصباح ولك هذه العالمات
تعترب جناح للعالج.
وبالنسبة للناحية اجلمسانية فيحدث حتسن تدرجيي
يف جحم اجلسم وزيادة يف جحم العضالت وقوهتا
ونقص تدرجيي يف نسبة الدهون وقد حيدث يف
بعض املرىض إعادة توزيع الدهون من أسفل البطن
واألرداف واألخفاذ مثل التوزيع النسايئ إىل مناطق
أخرى ذات طابع ذكورة.
وقد حيدث زيادة أيضًا يف معدل منو اللحية والشارب

وبالنسبه لألماكن األخرى للجلد أو البرشة فقد يتحول
اجللد من جاف إىل دهين بنسب متفاوتة.
وال جيب إغفال دور املتابعة يف املخترب عند تقيمي
االستجابه للعالج ،حيث جيب إجراء التحاليل الطبية
التالية لك عىل حسب حالته و عىل حسب سن املريض
مثل:
 حتليل ملستوى هرمون الذكورة الاكمل واحلر. صورة دم اكملة. حتليل لوظائف الكبد. حتليل للكوليسرتول والدهون الثالثيه. حتليل كتلة العظام واختبارات اهلشاشة . حتليالت للربوستات واحلويصالت املنوية تمشلمكية السائل املنوي وحفص روتيين للربوستات وإجراء
دالالت الربوستات أيضًا.
ويف الهناية فإن العالج هيدف إىل حتسني العالقة
الزوجية واحلفاظ عىل وظائف اجلسم احليوية وهو
فعالًا
مايهسم بإذن اهلل يف أن يكون الرجل عضوًا َّ
نشيطًا يف املجمتع مع احملافظة عىل استقرار األرسة
واستقرار احلياة الزوجية.
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معاناة من العقم ...
ومن تطفل المجتمع أيضًا
د.فهد بن دخيل العصيمي

أس��ت��اذ م��ش��ارك بلكية ال��ط��ب جبامعة
امللك سعود استشاري الطب النفيس
والطب النفيس اجلسدي باملدينة الطبية
اجلامعية جبامعة امللك سعود

يعاين واحد من لك عرشة من الرجال والنساء يف
العامل من العقم  .وتُظهر الدراسات أن الرجال والنساء
يشرتكون بشلك متساو يف املسوئلية عن تأخر
اإلجناب ،رمغ أن املجمتع مييل لألسف للوم النساء
أكرث عن تأخر اإلجناب .مكا أظهرت مراجعات عملية
استخدمت حتليل ميتا ألربعني دراسة ،أن التدخالت
النفسية االجمتاعية لألزواج املتأخرين يف اإلجناب ال
تقلل الكدر النفيس علهيم حفسب ،بل حتسن فرص
اإلجناب لدهيم.
وألسباب كثرية ،فإن معاناة املصابني بالعقم تكون
أشد وأنىك يف املجمتعات امجلاعية السلطوية
مكجمتعنا مقارنة باملجمتعات الفردية .وقد قالت
يل إحدى املريضات“ :عشت يف جممتع الغربة مع
زويج عيشة هنيئة رمغ أننا نفتقد للذرية ،ولكن حاملا
رجعنا للوطن بدأت معانايت من تطفل اآلخرين يف
حيايت ،بل إنين أصبحت أحتسس حىت من الدعاء يل
بالذرية الصاحلة ،وذلك عندما يجُ هر بالدعاء يف حمفل
نسايئ؛ وكأن لسان حال الداعية يل يقول :اهلل يرزقك
بالذرية الصاحلة أيهتا املرأة الناقصة ،وحيمي أطفالنا
من عيونك احلارة!!”.
وقد أجريت دراسة حديثة مبشاركة عدد من الباحثني
-8-

هيرو ـ

مفهوم جديد لصحة الرجل

والباحثات ،عىل عينة من املراجعني ملراكز عالج العقم
بالرياض مقدارها  ،406ونرشنا مهنا ورقتني حبثيتني
يف جمالت عملية حممكة.
واكن من أمه نتاجئ دراستنا ما ييل:
 .1اكن  %5من الرجال و  %10من النساء فقط
مخشصني بأمراض نفسية قبل الدراسة ،لكن عند
استخدام مقاييس تخشيصية مقننة ،ظهر أن  %30من
الرجال و  %37من النساء مصابون بأمراض نفسية،
وأكرثها شيوعًا االكتائب مث القلق وبالذات لدى
النساء؛ بيمنا تفوق الرجال عىل النساء يف معدالت
اإلصابة باضطراب ثنايئ القطب واستعامل املواد
احملظورة .واكن من أمه عوامل اخلطورة لإلصابة
باألمراض النفسية ضعف الدخل.
 .2معظم املصابني بأمراض نفسية يف هذه الدراسة مل
يمت تخشيصهم مسبقًا ،ومل يتلقوا عالجًا نفسيًا قط.
 .3تتضاعف معدالت التعدد قرابة عرشة أضعاف لدى
الرجال املصابني بالعقم مقارنة بعامة الرجال ،وأكرثه
يرتبط بضغط املجمتع احمليط بالرجل؛ ولذا ازدادت
معدالت االكتائب لدى املعددين مهنم .بيمنا اكن التعدد
لدى النساء (أعين زواج زوجها من امرأة أخرى) أحد
أمه عوامل اخلطورة إلصابهتن باألمراض النفسية

بوجه عام.
 .4اشتىك  %40من الرجال من الضغوط النفسية
االجمتاعية الناجتة عن العقم ،وأشدها وقعًا علهيم
األسئلة املتطفلة من اآلخرين حول العقم واإلجناب،
وكذلك الضغط علهيم برسعة اإلجناب ،واملبادرة
للتعدد أو الطالق.
 .5بيمنا اشتىك  %47من النساء من الضغوط النفسية
االجمتاعية الناجتة عن العقم ،واكن أكرثها وقعًا علهين
اإلهناك النفيس والعاطيف بسب هذا األمر ،واخلالفات
الزوجية ،والتعامل السيئ من أم الزوج واملجمتع،
والضغط املسمتر علهيا من الزوج بأن تنجب.
 .6اعتقد قرابة ثليث املشاركني بالدراسة أن سبب
تأخر اإلجناب هو الضغط النفيس؛ بيمنا اعتقد الثلث
اآلخر أن السبب هو عني أو حسر أو مس ولذلك جلؤوا
للرقاة .
 .7جلأ نصف املشاركني يف الدراسة لالنرتنت حبثًا
عن عالج للعقم ،واستعمل ثلث الرجال ونصف النساء
عالجات بديلة (شعبية) لعالج العقم.
 .8للتكيف مع مشلكة العقم ،مال النساء أكرث للجوء
هلل والتعبد طلبًا للذرية ،مكا أهنن جيدن سلوة يف
احلديث عن مشالكهن مع اآلخرين.

وانطالقًا من هذه الدراسة احمللية ،وغريها من
الدرسات العاملية أقرتح ما ييل:
• أمهية دجم الرعاية النفسية االجمتاعية مضن مراكز
عالج العقم ،وهذا ما طالب به معظم املشاركني يف
الدراسة وخصوصًا من النساء .وسيساعد ذلك يف
حتسني جودة احلياة وحتسني فرص اإلجناب.
• توفري حمتوى آمن ومفيد باللغة العربية يف اإلنرتنت
عن العقم وعالجاته.
• مراقبة ممارسات املعاجلني الشعبيني والرقاة الذين
يستغلون هلفة هؤالء للذرية بال حسيب وال رقيب.
وأال يحمس ألحد بأن ُيطبب الناس إال يف منشآت
عالجية مرصحة ،حتت املراقبة الصارمة املسمترة
من اجلهات الصحية املختصة .مكا أدعو الباحثني
إلخضاع تقنيات الطب الشعيب لتجارب الطب املبين
عىل الرباهني.
• ينبيغ عىل املجمتع تقدمي الدمع املتاكمل اإلجيايب
لملتأخرين يف اإلجناب ،ومن ذلك الكف عن التطفل
عىل حياة املصابني بتأخر اإلجناب ،وأن يعاملوهنم
كأناس طبيعيني  .فقد شاء اهلل سبحانه أن يبتلهيم
بتأخر اإلجناب ،فمل نلومهم عىل قدر اهلل! ( وجيعل
من يشاء عقميًا).

هيرو ـ

مفهوم جديد لصحة الرجل
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صحة جنسية أفضل لمريض السكر
د .شديد عاشور

استشاري الضعف الجنيسي وأمراض الذكورة بمستشفى
عرفان بجدة و أستاذ طب الذكورة و التناسل بجامعة القاهرة،

بات من املعروف لدى معظم مرىض السكري ان هذا املرض من
األسباب الرئيسية يف اإلصابة بالضعف اجلنيس ،ما يعتربه
بعض الرجال اهنيار ألمه رموز الرجولة ،وقد يتومه البعض
حدوث الضعف مبجرد تخشيص وجود ارتفاع يف سكر الدم،
ليبدأ بعدها املريض يف االنتقال من عيادة إىل أخرى باح ًثا عن
عالج للضعف ،وبعض األطباء قد يكونون سب ًبا يف اإلحياء مبثل
هذه الشكوى عند املريض ،وذلك عندما يبادر الطبيب بالسؤال
عن حالة االنتصاب يف أول يوم يمت تخشيص مرض السكري.
ويف هذا الصدد يوحض الدكتور شديد عاشور استشاري
الضعف اجلنييس وأمراض الذكورة مبستشىف عرفان جبدة
أنه من أسباب تومه معظم مرىض السكر بإصابهتم بالعجز
اجلنيس يكون عائدا إىل استفسار الطبيب عن ذلك ،وهذا ما
جيعل املريض يتشكك من أمره ،ويشعر بالضعف وكأنه صفة
من صفات هذا املرض ،رمغ أنه ليس لك من يصاب مبرض
«السكري» يصاب بضعف جنيس ،إذ إن هناك بعض الرجال
الذين ينمظون عالجهم وحيافظون عىل نسبة السكر يف الدم ال
يصيهبم مثل هذا الضعف أب ًدا .أما الذين يصابون بالضعف
املبكر نتيجة لوجود «السكري» فهؤالء يصابون بالضعف بعد
مرور فرتة ال تقل عن  10سنوات عىل بدء اإلصابة وليس بعد
هشر أو سنة أو سنتني ،لذلك فإن أي ضعف قبل عرش سنوات
من اإلصابة بالسكري تكون لسبب آخر مصاحب مثل السنّ أو
التوتر أو بعض العالجات املسببة للضعف.
مكا اكد د .عاشور عىل امهية ان نفهم يف البداية ما هو العجز
اجلنيس قبل الدخول إىل مسبباته املختلفة وعالجه خاصة فميا
يتعلق مبرض السكري ،حيث يعرف العجز اجلنيس بأنه عدم
القدرة عىل اإلنتصاب بصفة اكفية ألداء العملية اجلنسية أو عدم
القدرة عىل احملافظة عىل إنتصاب اكف إلمتام العملية ،وقد
أشارت اإلحصاءات إىل أن العجز اجلنيس يزيد مع تقدم العمر
فهو يصيب حوايل  % 5ممن دون األربعني ،ومن  15إىل %25ممن
بلغوا اخلامسة والستني باإلضافة إىل  %74ممن اكنت أمعارمه
فوق اخلامسة والسبعني ،موحضا أن نسبة مرىض السكر
املصابني بالعجز اجلنيس هلذه الفائت قد تصل إىل أكرث من
 ،% 60ويشكو من  1إىل  2%من الرجال املصابني بداء السكري
من القذف املرجتع ,حيث يقذف السائل املنوي إىل داخل املثانة
وليس عن طريق االحليل (جمرى البول) إىل اخلارج ،أما الشبق
فال يتأثر عادة عند مرىض السكري إال نادرًا.
وبالنسبة للنساء املصابات مبرض السكري يرى د .شديد انه
تتواجد لدهين خطورة زائدة يف اإلصابة بعدوى الفطريات «
املبيضات البيض « يف املهبل  ,وهذه اإلصابة الفطرية قد تؤدي
إىل عرس وآالم ويكون عند  %60من املصابني بداء السكري
مشالك يف قدرة امجلاع وهذا قد يكون ظاهرة عابرة يف حالة
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تقص سكر الدم أو نتيجة
األمحاض الكيتونية ,ولكن
العجز اجلنيس املسمتر يكون
عادة من جراء االعتالالت
العصبية السكرية أو
االعتالالت الوعائية السكرية
لملصابني بداء السكري .
وهنا نذكر للعمل أن ما يوازي الضعف اجلنيس لدى املرأة هو
معلية اإلنزال املبكر لسائل املهبل او مايمسى بعملية التلني وهذا
يقل بصورة كبرية عند مرىض السكري من النساء يف حال ما
اذا مل يكن مستوى السكر منمتا ي الدم.
وعن أسباب العجز اجلنيس ذكر د .شديد عاشور أنه من املمكن
تقسمي أسباب الضعف اجلنيس إىل  %45أسباب نفسية و%55
أسباب عضوية لكن جيب أن نيع أن هذه التقسمية يه للبحث
العيمل ألنه يف احلقيقة تكون أسباب العجز اجلنيس مزجيًا
بني القمسني ،الفتا إىل أنه من األمثلة عىل األسباب النفسية
يه االكتائب والقلق ،وعدم الثقة بالنفس ،باإلضافة إىل املفاهمي
اخلاطئة عن العالقة اجلنسية ،اليت انترشت بكرثة يف اآلونة
األخرية نظرًا لتعدد مصادر هذه املعلومات من مواقع ومنتديات.
وزاد « :بالنسبة لألسباب العضوية فهي كتصلب الرشايني
الذي ينتج عنه قلة تدفق الدم للعضو الذكري وبالتايل ضعف
االنتصاب ،و مرض السكري الذي يؤدي إىل العجز اجلنيس
نتيجة لتصلب الرشايني أو تلف أعصاب العضو الذكري أو
أسباب نفسية أو هذه العوامل جممتعة ،و ارتفاع ضغط الدم،
والتدخني ،وزيادة الوزن ولكها مسببة لتصلب الرشايني» ،منوها
أن هناك بعض األدوية تؤدي أيضا إىل ضعف االنتصاب مثل
أدوية ارتفاع ضغط الدم ،وأدوية قرحة املعدة ،وبعض أدوية
االكتائب واالضطرابات النفسية ،مشريًا أيضا أنه من أسباب
العجز اجلنيس نقص هرمون الذكورة والذي حيدث إما نتيجة
تقدم العمر ( بعد سن األربعني) أو ألسباب مرضية كأورام الغدة
النخامية أو تلف اخلصيتني.
وعن طرق العالج أشار استشاري الضعف اجلنيس وأمراض
الذكورة إىل أهنا كثرية وتنقسم إىل جراحية وغري جراحية،
واجلراحية إما أن تكون تعويضية بزرع جهاز انتصاب صنايع
أو تصليحية مثل ربط األوردة ملنع هتريب الدم أثناء االنتصاب
وإصالح الرشايني اليت هبا انسداد أو استبداهلا ،أما غري
اجلراحية وتكون دوائية مثل استخدام عدد من العقاقري الدوائية
اليت يمت رصفها من قبل األطباء املختصني ،مبينا أن بعض
العقارات أحدثت ثورة يف عالج مرىض العجز اجلنيس ومت
الترصحي باستخدامها.
واخلالصة أن داء السكري مرض يف غاية اخلطورة إذا مل

يخشص برسعة وإذا مل يعاجل بامحلية والرياضة والعقاقري،
ألنه قد يسبب مضاعفات خطرية وأحيانًا مميتة أبرزها األمراض
القلبية والوعائية والىمع والفشل اللكوي وانسداد األوعية
الدموية يف القدمني أو الساقني ،مع احمتال اللجوء إىل برتها،
واألعراض البولية السفلية املزجعة واملنغصة جلودة احلياة،
والعجز اجلنيس والعقم الذكري وااللهتابات املتكررة وختاذل
املناعة وغريها.
وأكد الدكتور شديد عاشور ان أفضل عالج لتلك احلالة
املرضية يه الوقاية منه بإتباع اإلرشادات الطبية اليت ترتكز
عىل حماربة المسنة وممارسة الرياضة اليومية واإلقالع عن
التدخني واالستشارة الطبية الدورية مع إجراء التحاليل الالزمة
وحفص العيون والقدمني والساقني ووظيفة اللكى ومعدل
األلبويومني الدقيق يف البول وضبط معدل السكر يف الدم
وخاصة اهلميوجلوبني السكري الرتامكي ،وارتفاع الضغط
الدموي ،وفرط معدل الكوليسرتول والحشميات.
ويف الهناية ينصح د .شديد مرىض السكري أال خيجلوا من
زيارة الطبيب واالستشارة ،فان هناك الكثري من املرىض الذين
يعانون مثلهم ،مكا أنه ميكن عالجهم ،حمذرا من استخدام أي
أدوية طبية أو عشبية دون استشارة الطبيب ،مبينًا أن عالج
العجز اجلنيس يكون عن طريق عالج املرض األسايس وهو
املرض العضوي مثل السكر والضغط وخالفهام.
نصاحئ مهمة ملرىض السكر لتفادي اإلصابة بالضعف اجلنيس:
• حتدث إىل طبيبك وال تشعر باحلرج من التحدث عن حصتك
اجلنسية ،وثق أن طبيبك لن يفاجأ عندما ختربه بضعفك اجلنيس
وخصوصا إذا كنت مصابا مبرض السكر ،وقد يسألك الطبيب
قبل أي يشء عن إصابتك به حىت قبل أن تشري أنت إليه.
واحلديث املبكر إىل الطبيب يكون سببا يف عالج احلالة قبل
أن تتدهور وقبل أن تسبب مشالك حقيقية .وسيساعدك الطبيب
يف معرفة سبب الضعف اجلنيس وهل هو مضاعفات مرض
السكر أم غري ذلك.
•أضبط مستوى السكر بدمك .ألن التحمك يف مستوى السكر
بالدم ميكن أن مينع إصابة األعصاب واألوعية الدموية باخللل
مما يؤدي إىل ضعف االنتصاب ،واستعن يف هذا بالطبيب
والفحوص املتكررة.
•الرياضة الدامئة حىت ولو لفرتة وجزية من أمه عوامل ختفيض
السكري والضغط واحملافظة عىل الوزن مما يتيح التحمك يف
السكري بصورة أفضل.

•ابتعد متاما عن التدخني ألنه يتسبب يف ضيق األوعية الدموية
مما يقود إىل انسدادها ،فيحدث ضعف االنتصاب .والتدخني
يقلل أيضا من مادة أكسيد النيرتيك الالزمة حلدوث االنتصاب.
•من أمه العوامل إنقاص مقاس اخلرص فهو من مؤرشات نقص
اهلرمون الذكري لدى مرىض السكري من النوع الثاين ومقاومة
االنسولني ،مفقاس اخلرص اعىل من  102مس هو احد عالمات
اخلطر.
•قلل من عوامل اخلطر بالنسبة لألمراض القلبية والدورية.
مثل ارتفاع ضغط الدم ،والكوليسرتول املرتفع (كيف تتعامل
مع ارتفاع الكوليسرتول يف الدم باستشارة اخصايئ التغذية
واستعامل العقاقري املخفضة للكوليسرتول يف الدم وممارسة
الرياضة.
•االبتعاد عن تناول الكحوليات الهنا تقود إىل الضعف اجلنيس
بتدمري جدران األوعية الدموية.
•بعض األدوية اليت تعاجل ارتفاع ضغط الدم وقرحة املعدة
ومضادات االكتائب ميكن أن تتسبب يف ضعف االنتصاب لدى
من يتعاطوهنا ،ويف هذه احلالة جيب استشارة الطبيب املعاجل
لتعديلها أو استبداهلا.
•اعرض نفسك عىل أخصايئ أمراض الذكورة ،لتقيمي حالتك
ومعرفة سبهبا وكيفية عالجها بأمان وفاعلية ،ويف بعض األحوال
يصف أخصايئ األمراض التناسلية واجلنسية (الذكورة) بعض
العقاقري اليت تعاجل مشالك ضعف االنتصاب ،مع احلذر من
أن بعض األخشاص ميكن أن يعانوا من مشالك بسبب هذه
العقاقري مثل مرىض الرشيان التايج الذين يتناولون أدوية
حتتوي عىل النيرتات املوسعة للرشايني ،مكا قد تتأثر بعض
احلاالت من اضطراب البرص بعد تعايط هذه العقاقري دون
إرشاف طيب ،وقد يصف الطبيب عالجات أخرى أكرث تعقيدا
ولكهنا مفيدة.
•احصل عىل قدر اكف من النوم والراحة ،فقد اثبتت االحباث
ان الذين يهسرون او الحيصلون عىل قدرا اكفيا من النوم لدهيم
مستويات مرتفعة من السكر عن غريمه ممن حيصلون عىل
قسطًا اكفيًا من النوم.
• احبث عن استشارة طبية نفسية .لعالج التوترات والقلق
واالكتائب الذي ميكن أن يكون السبب يف ضعف االنتصاب.
وقد يكون اخلوف من هذه احلالة هو سبب تدهورها يف بعض
األحيان.

هيرو ـ
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تصلب الشرايين

د .محمد حبوس

استشاري جراحة املسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم مركز
عالج جدة عضو الجمعية االوروبية المراض الذكورة والعقم
وعضو الجمعية االمريكية للمسالك البولية

هو مرض ينتج عنه فقدان مرونة وضيق رمبا يصل
أحيانا ايل انسداد يف األوعية الدموية الناقلة للدم
احململ باألكجسني والغذاء(الرشايني) ،يف جزء
كبري منه نتيجة لرتسب الربوتينات الحشمية
اليت محتل الكولسرتول والدهون الضارة يف جدار
الرشايني فتتصلب أي تقل مرونهتا فيؤدي ذلك اوال
ايل ارتفاع يف ضغط الدم داخلها وثانيا تضيق من
الداخل وهذا التضيق الذي يصيب الرشايني حي ّد
من تدفق الدم واألكجسني حنو أنجسة اجلسم .وهو
ميكن أن يؤثر يف رشايني أي جزء من اجلسم ،ولكنه
غالبا يصيب الرشايني املتوسطة وتكون أكرث حاالته
خطورة عندما يس ّد الرشايني التاجية املغذية لعضلة
القلب أو الرشايني اليت تغذي املخ .جيب التنويه أوال
ان هناك عامل ورايث او استعداد ورايث لملرض
ووجود ذلك يف جينات الخشص مث بعد ذلك تأيت
عوامل بيئية وعادات حصية واجمتاعية مثل طبيعة
ونوعية االلك مثل االرساف يف األطعمة الغنية بامللح
والمحش والسكر والكبسة والوجبات الرسيعة وهل
ميارس الخشص حياة نشيطة وميارس رياضة وغري
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ذلك من العادات الصحية املفيدة ام ال.
ومن هذه الرشايني اليت يصيهبا هذا املرض رشايني
العضو الذكرى مما يؤدى اىل الضعف اجلنيس
تدرجييا ورمبا العجز الاكمل .ومن املفيد هنا ان نذكر
أن معلية االنتصاب او القدرة اجلنسية تعمتد بشلك
أسايس عىل خض الدم بقوة يف رشايني العضو
الذكري عند التعرض لإلثارة اجلنسية وحيت يكون
هذا الضخ اكفيا حلدوث انتصاب قوي إلجناح معلية
امجلاع فان خض الدم يف رشايني العضو الذكري
الطبييع يكون اكرث من  ٣٥ملليلرت يف الثانية يف
نفس الوقت اليت تغلق فيه االوردة بشلك اكمل لمتنع
ترسب الدم من القضيب فتكون النتيجة انتصاب
قوي واكمل هذا يف الرجل الطبييع ،لكن يف الرجال
الذين يعانون من تصلب او ضيق يف رشايني العضو
الذكري فان خض الدم يكون اقل من املعدل املطلوب
وذلك يؤدي ايل ضعف يف االنتصاب وصالبة غري
اكفية يف العضو الذكري وبالتايل التأثري سلبا عيل
اداءه اجلنيس.
ويقول الربوفيسور ديفيد رالف رئيس امجلعية

األوربية للطب اجلنيس السابق ورئيس قسم الذكورة
مبستشفيي جامعة لندن ان هناك عوامل كثريه تساعد
يف هذا االمر ميكن جتنهبا مثل ضبط السكر بالدم
وختفيف الوزن يف حاالت المسنة وضبط دهون الدم
ومحض البوليك (النقرس) والسيطرة عىل ضغط
الدم بالعقاقري والنظام الغذايئ اليحص واالمتناع
عن التدخني وممارسة رياضه يوميا واملتابعة الدورية
للوظائف احليوية للجسم والفحص الدوري املنتظم.
ويشدد خرباء حصة الرجل عىل أمهية موضوع
الفحص الدوري مرة لك عام عيل األقل للرجال الذين
ال يعانون أي امراض مزمنة أما الرجال الذين يعانون
من امراض مزمنة مثل السكري والكوليسرتول
وارتفاع ضغط الدم والقلب فان الفحص الدوري
يتكرر عدة مرات يف السنة حسب حالهتم الصحية
وأمعارمه وهناك مراكز طبية عديدة متخصصة يف
حصة الرجل يمت الفحص فهيا بشلك متاكمل .مث
يضيف الربوفيسور رالف ان عىل املريض الذي
يشتيك من اعراض الضعف اجلنيس املبادرة
للفحص مبكرا لسببني هامني االول ان مجيع درجات
الضعف اجلنيس هلا عالج فملاذا نعاين يف مصت

او نلجأ لغري اهل اخلربة يف طلب العالج؟! وثانيا
واألمه ان ذلك قد يكون مؤرشا عىل تغريات خطريه
يف رشايني القلب او األجهزة احليوية األخرى باجلسم
وان املبادرة للفحص هنا تكون يف غاية األمهية حيث
اهنا قد متس انقاذ حياته من ازمة قلبية مفاجئة
اكن يستطيع جتنهبا بالفحص املبكر حيث اثبتت
الدراسات العديدة واملنشورة يف كربيات الدوريات
الطبية الدولية ان ضيق رشايني العضو الذكري يسبق
ضيق رشايني القلب وان من مت تخشيصه بوجود
ضيق او خلل بالدورية الدموية بالعضو الذكري هيلع
مراجعة اخصايئ قلب يف أقرب وقت حىت وان مل
تكن هناك اعراض .وخيتمت الربوفيسور رالف حديثه
قائال ان احلياة احلديثة اليت نعيهشا ورمغ زيادة
الرفاهية اال ان خماطر تصلب الرشايني يف ازدياد
كبري بني الرجال بسبب قلة احلركة وزيادة المسنة
والسكرى وضغط الدم والتوترات وضغوط احلياة
وغري ذلك مما يوجب عىل الرجل ان هيمت بصحته
اوال بأول وال هيمل الفحص الدوري ويبادر بالفحص
الطيب فور االحساس بأي اعراض مرضيه.
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تضخم البروستاتا الحميد لكبار السن

د .خالد أبوالعزايم
أستاذ واستشاري جراحة املسالك البولية
وأمراض الذكورة والعقم  -كلية البترجي
للعلوم الطبية واملستشفى السعودي
األملاني بجدة

الربوستاتا يه عضو صغري يف جحم حبة اجلوز
الصغرية ،تقع أسفل املثانة لدى الذكور فقط ،وحتيط
بقناة جمرى البول .تمخض الربوستاتا امحليد لكبار
السن هو وصف حلالة طبية حتدث يف أنجسة
الربوستاتا مع التقدم يف السن ،حيث تبدأ اخلاليا
املكونة ألنجسة الربوستاتا يف االنقسام والتاكثر مما
يؤدي لزيادة جحم الربوستاتا ،فتضغط عىل قناة
جمرى البول .ويعترب تمخض الربوستاتا امحليد جزء
من معلية الشيخوخة الطبيعية؛ حيث تصل نسبته يف
الرجال فوق سن الستني أكرث من  ،%30وتصل إىل
 % 90يف الرجال فوق سن  85عام .ورمغ أن السبب
التفصييل وراء تمخض الربوستاتا امحليد غري واحض
بشلك اكمل بعد  ،إال أن النقاط األساسية يف آليات
حدوث التمخض يه حدوث خلل يف برجمة امحلض
النووي خلاليا أنجسة الربوستاتا مع ظهور تغريات
يف التوازن اهلرموين مصاحب للتقدم يف العمر
مما يؤدي لزيادة معدل منو وتاكثر اخلاليا .وحتدث
األعراض بسبب وصول تمخض الربوستاتا حول عنق
املثانة وقناة جمري البول لدرجة حرجة مع زيادة
- 14 -
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أ.د .خالد أبو العزايم

نشاط اخلاليا العضلية الال ارادية يف الربوستاتا
مما يؤدي ملنع مرور البول من املثانة للقناة البولية
بشلك طبييع .وتظهر هذه االعراض عىل شلك شعور
مفاجئ و ملح برغبة يف التبول ،شعور بصعوبة يف
بدأ التبول عن املعتاد ،ضعف خروج البول ،توقف
البول و عودته عدة مرات أثناء التبول ،الشعور بعدم
تفريغ املثانة بالاكمل بعد التبول ،نزول نقط من البول
بشلك متكرر ،زيادة معدل التبول الهناري اوللييل.
ويعمتد تخشيص تمخض الربوستاتا امحليد عىل عدة
حماور تمشل :تقيمي االعراض و الفحص اإللكينييك
املبارش والفحوصات املعملية وتقنيات التصوير
الطيب املختلفة .يمت التعامل مع تمخض الربوستاتا
امحليد من خالل عدة خطوط عالجية ،أولًا املتابعة
الطبية املنتمظة مع بعض التعديالت يف منط احلياة
اليومية لتخفيف االعراض ،ثانيًا :العالجات الدوائية
وتمشل أدوية غالقات مستقبالت ألفا اليت تقلل معدل
حتفزي العضالت مما يرتتب هيلع حدوث اسرتخاء يف
األنجسة العضلية للربوستاتا وعنق املثانة ،مكا تمشل
أدوية املثبطات اهلرمونية اليت تعمل عىل إيقاف حتويل

هرمون التستوستريون إىل املركب اهلرموين الذي
يؤدي لتمخض الربوستاتا مما يؤدي إىل تقليل جحم
الربوستاتا املتضخمة ،وأدوية التدالفيل اليت تساعد
عىل حتسني القدرة اجلنسية ووجد أن هلا دور يف
حتسني بعض حاالت تمخض الربوستاتا امحليد،
لكن األمر ما زال موضع دراسة لفهم آليات دورها
بشلك اكمل .وأدوية األعشاب العالجية مثل خالصة
البمليط املنشاري ومستخلص البيتاسيتوستريول
ومستخلص البيجيوم ومستخلص عشبة اجلاودار.
ثالثًا التدخل اجلرايح :يمت اللجوء للتدخل اجلرايح
يف احلاالت اليت ال تستجيب للعالج الدوايئ ويمشل
جراحة أزالة أنجسة الربوستاتا الضاغطة عىل
جمرى البول سواء باملنظار اجلرايح أو اجلراحة
املفتوحة  .ويف حالة إمهال العالج يرتتب عىل
تمخض الربوستاتا امحليد لكبار السن حدوث العديد
من املضاعفات اليت تمشل الهتابات جمرى البول و
االحتباس البويل احلاد وحصوات املثانة ومضاعفات
متقدمة يف اللكى واملثانة ناجتة عن ترامك البول بمكيات
كبرية يف اجلهاز البويل .ورمغ أن تمخض الربوستاتا

امحليد هو جزء من معلية الشيخوخة الطبيعية إال أن
هناك بعض التوجهيات اليت تساعد يف احملافظة
عىل حصة اجلهاز البويل وختفيف حدة املشلكة ،ومن
أمهها تقليل رشب املياه الغازية واملرشوبات احملتوية
عىل اكفيني ،عدم رشب مكية كبرية من السوائل عىل
دفعة واحدة وتقسمي السوائل عىل مدار اليوم مع
تقليل مكياهتا يف املساء قبل النوم ،عدم حبس البول
لفرتات طويلة ،التعود عىل دخول امحلام للتبول لك 3
ساعات ،التعود عىل منح التبول فرتة اكفية للتأكد من
نزوله بالاكمل ،التدفئة اجليدة و جتنب التعرض للربد،
االنتظام عىل ممارسة الرياضة ،احلفاظ عىل وزن
حصي وجتنب المسنة ،التغذية الصحية اليت حتتوي
عىل خرضوات وفواكه طازجة ،واذا اكن املريض
يتناول أدوية مدرة للبول جيب هيلع أن يراجع طبيبه
من أجل تعديل مواعيد الدواء ،وجتنب اإلرساف يف
أدوية مضادات االحتقان وأدوية مضادات اهلستامني
ملا هلا من تأثري سليب عىل تفامق أعراض الربوستاتا.
مكا أن املتابعة الدورية املنتمظة مع الطبيب تساعد
عىل االكتشاف املبكر و العالج بهسولة.
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المعلومات الطبية في وسائل
التواصل اإلجتماعي
د .رائد محمد المنيع

رئيس وحدة املسالك البولية
املدينة الطبية جبامعة امللك سعود

إذا كنت تقود مركبة دون ان تعرف أهيام دواسة الاكحب
وأهيام دواسة التسارع ،فانه حمتا سوف يؤول بك احلال
اىل عواقب وخمية .جيب ان تتعمل القياده مسبقا لتفادي
حوادث السري .هذا املنطق ينطبق عىل مجيع االبتاكرات
والتكنولوجيا املخصصه لتهسيل حياتنا اليوميه .لك
ابتاكر هو سالح ذو حدين  ,إذا تعملت وأجدت استخدامه
افادك والعكس حصيح.
وسائل التواصل االجمتايع يه احد االبتاكرات اليت
جيب تعمل قوانيهنا لتصب يف مصلحتنا.البعض من
املجمتع ينال فائدهتا .واألغلبيه يقعون حضية لعدم
معرفهتم بدواسة الاكحب .وحيث أن اللكام يطول يف هذا
املجال سوف أخصص مقايل للحديث عن اجلانب الطيب
من تأثري وسائل التواصل االجمتايع عىل الرأي العام
ونظرة املجمتع.
يف آواخر هشر سبمترب من عام  2017ميالدي ،انترش
تجسيل صويت لخشص يتحدث عن دواء من رشكه هندية
غري مرخصة .تدور احداث التجسيل عن خشص أصيب
حبصوات يف املسالك البولية وقرر له الطبيب املعاجل معلية
تفتيت للحصوات .ولكن املريض زار طبيب آخر ووصف
له دواء ال يباع إال يف صيدليات البطحاء) العامل األخر من
الرياض) .وبعد فرتة من الزمن خرجت احلصوات بدون
اي إجراء طيب .خالل التجسيل الصويت ،خدش الخشص
ذمم األطباء اكفة حيث اهتمهم بإخفاء الدواء هبدف البحث
عن مردود مادي إلجراء معليات جراحيه هلذا املرض!
وعىل الرمغ من أن التجسيل الصويت مت تجسيله من
خشص غري ممل بالطب ،اال انه أدى اىل النتاجئ التاليه:
• زيادة عالية يف البحث عن الدواء باللغة العربية يف حمرك
البحث قوقل .وقد تناقصت نسبة البحث باللغة العربية
تدرجييا يف الفرتة التالية من التجسيل الصويت ولكن
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ليست بالدرجة املرجوة (صورة .)1
• زيادة عاليه يف البحث عن الدواء باللغة اإلجنلزيية يف
حمرك البحث قوقل .واملالحظ ان نسبه البحث باللغة
اإلجنلزييه تالشت يف الفرتة التالية للتجسيل الصويت
(صورة .)2
• تأخر وتردد املرىض املصابني حبصوات املسالك البولية
يف العالج مما قد يؤدي اىل مضاعفات حصية يف بعض
احلاالت.
• رشاء الدواء بشلك مبارش وعدم مراجعة الطبيب .
• صدور بيان من هيئه الدواء والغذاء ،مفاده ان الدواء غري
مرخص لعدم جدواه بناءا عىل الدراسات الرسيرية.
األمثلة كثرية ووسائل التواصل االجمتايع مليئة
بالتجسيالت الصوتية واملرئية اليت ميكن اإلستهشاد
هبا .بعضها ذات حمتوى هادف و مفيد ,وبعضها اآلخر
سليب وضار .واكن استهشادي هبذه احلادثة بالتحديد
ألهنا يف جمال اختصايص ,مك اهنا توصل رساليت
من عدة زوايا.
سبب انتشار التجسيل الصويت:
التجسيالت اليت تنترش بشلك كبري تتسم باحد صفتني
او لكامها .الصفه األوىل يه العاطفه ,مكثال وجود مرض
عضال مستعيص مت عالجه  ,والعكس حصيح مرض
بسيط يؤدي اىل اعاقة أو وفاة .الصفة الثانية انتقاد
طبيب او مجموعة اطباء بشلك جارح ,مكا يف التجسيل
الصويت ,ويف اعتقادي ان هذا التجسيل لن يلىق انتشارا
واسعا لو مل تكن فيه هذه الصفة.
عدم وجود مادة طبية اكفية وموثوقه يف الشبكة العنكبوتية
هو جزء من املشلكة .فعند التحقق عن معلومة طبيه باللغة
العربية ستصطدم مبصادر وطريقة طرح غريبة ,بعضها
بسبب اجلهل والبعض اآلخر هبدف دعايئ او مادي .يف

صورة  :1البحث عن الدواء يف قوقل باللغة العربية

صورة  :2البحث عن الدواء يف قوقل باللغة اإلجنلزيية
املقابل ,البحث باللغه اإلجنلزيية سوف يقودك إىل معلومات
موثوقة ذات طرح ممزي ومرتبطه مبؤسسات أو رصوح
عملية .ويف معليات البحث اليت تلت التجسيل الصويت,
يالحظ ان البحث عن الدواء باللغة االجنلزيية تالىش ألن
املتليق تبني له عدم حصة اإلدعاء (صورة  .)2بيمنا ان
البحث عن الدواء باللغة العربية مسمتر إلن املتليق مل جيد
مايفند هذه املعلومة (صورة .)1
إسداء نصيحة مرتبطة بتجربة هو اقرب للقلب من إسداء
نصيحة من واقع اختصاص وعمل .ولو أن التجسيل اكن
لطبيب ممترس يصف نصاحئ حلصوات املسالك البولية ملا
واجه نفس اإلنتشار والقبول .ومكا ان الخشص املسدي
للنصيحه مالم ,فإن معظم اللوم يقع عىل اجلهات املسؤولة.
فلو أن هناك أنمظة وعقوبات ال تحمس هبذه املامرسات ,ملا
وجدنا هذه الوفره من التجسيالت املغلوطه .ولو قال قائل
ان هناك أنمظة ملثل هذه التجسيالت ,فسوف اقول اننا مل
نمسع عن تطبيقها.
تفنيد املعلومه بالطب املبين عىل الرباهني:
اي دواء يستخدم لعالج امراضنا مير من خالل دراسات
طبية لتوثيق فعاليته و امانه .الدراسات الطبيه خمتلفة ولكن

امهها هلذا املقال هو اختبارات التحمك العشوايئ ,حيث
يمت تقسمي املرىض إىل قمسني أحدمها يعىط العالج
واآلخر اليعىط او يعىط عالج خمتلف .تمت دراسة النتاجئ
ومقارنهتا .الدرسات ,من هذا النوع ,اليت أجريت عىل هذا
الدواء أثبتت عدم جدوى الدواء يف إخراج احلصوات.
باإلضافه ,أحد هذه الدراسات اوحضت ان هذا الدواء قد
يتسبب يف زيادة جحم احلصوات!
تفنيد املعلومة باملنطق:
األصل يف حصوات املسالك البولية هو خروجها بشلك
طبييع بدون تدخل جرايح ,باألخص حصوات احلالب
حيث أن نسبة خروجها بشلك طبييع يف حدود .% 80
ومن باب اإليضاح ,لو اعطينا مرشوبات وخلطات وادواء
عشوائيه ل  100مريض مصاب حبصوة حالب .فإن 80
مصابا سوف يعزون شفاءمه هلل تعاىل مث اىل الدواء او
اخللطة املعطاه .لذا فإن التجربة الخشصية ليست ,باي
حال من األحوال ,مصدرا لملعلومه او اإلثبات الطيب.
ختاما ,ارجو من مجيع افراد جممتعنا عدم تناقل املعلومات
الغري موثوقة .اجعل هاتفك او حاسوبك مقربة لإلشاعات
وال تسامه يف نقلها أو انتشارها.
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أمراض البروستات ..الوقاية خير من العالج

أ.د وليد الطويل
استشاري جراحة املسالك البولية
رئيس قسم املسالك البولية مبستشىف
امللك فيصل التخصيص بالرياض
غدة الربوستات غدة تشبه المكرثى يف شلكها ،تقع يف
أسفل املثانة البولية ،وتطوق جمرى البول اكخلامت ،ويه
تعترب من أمه مكونات اجلهاز التناسيل للرجل .ويف هذه
الغدة يلتيق جمرى البول وجمرى املين ليشلكا قناة واحدة
يه اإلحليل البويل .من هنا فإن أي خلل يصيب غدة
الربوستات ميكن أن يؤثر عىل الوظيفة البولية واجلنسية
للرجل فيعاين األخري من سلسلة من العوارض الظاهرة
تبعًا لنوع اخللل.
مكا تفرز غدة الربوستات سائلًا يطرح خالل القذف
يساعد يف تغذية احليوانات املنوية وإمدادها بالطاقة
الالزمة يك تمكل سريها يف القناة التناسلية لدى املرأة،
مكا أن الربوستات تفرز سائلًا مضادًا للجراثمي يساعد
يف الوقاية من االلهتابات امليكروبية لملسالك البولية.
وعند حدوث اخللل املريض تتظاهر أمراض الربوستات
بعوارض وعالمات مهنا:
 ضعف يف تدفق البول. صعوبة او امل يف التبول. كرثة التبول. وجود املفرزات القيحية يف البول. وجود الدم يف البول. رسعة او امل القذف. آالم يف الظهر والردفني او اسفل البطن.الوقاية من امراض الربوستات:
درمه وقاية خري من قنطار عالج لذلك من املهم احلرص
عىل حصة هذه الغدة احليوية ليس فقط لملحافظة عىل
اداهئا املهم يف اجلسم بل كذلك لتجنب مشالك خللها
واليت قد تقود اىل االصابة بالعوارض املذكورة سابقا
او املعاناة من اآلم احلوض املزمنة واليت قد يصل معدل
االصابة هبا اىل  %70يف الرجال خالل فرتة حياهتم
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ومايتبعها من اضطرابات حصية تؤثر عىل جودة احلياة
السلمية .ومن امه مايذكر يف جانب الوقاية هنا:
 االمتناع عن التدخني ،فقد كشفت دراسات أن التدخنييلعب دورًا يف الهتاب الربوستات املزمن ،وحىت يف
إصابهتا بالرسطان.
 إفراغ املثانة البولية قبل املعارشة وبعده من أجل تقليصخطر التعرض لاللهتابات امليكروبية لملسالك البولية معومًا
ولغدة الربوستات خصوصًا.
 تفادي العالقات اجلنسية غري املرشوعة ألهنا تفتح البابخلطر التعرض اللهتاب الربوستات املزمن.
 جتنب اإلطالة يف فرتة املعارشة من أجل تقليل احتقانالربوستات.
 تناول الثوم والبصل والكراث والمطامط وما شاهبهااحملتوية عىل الاليكوبني يف شلك منتظم ألن األحباث
بينت أهنا تساعد يف خفض اإلصابة برسطان الربوستات،
فهذه األغذية غنية مبركبات اآلليوم النشطة اليت تقف يف
وجه الشوارد الكمياوية احلرة املتورطة يف نشوء األورام
الرسطانية ،وينصح العملاء بتناول ما ال يقل عن 10
غرامات يف اليوم من تلك األغذية من أجل تأمني أفضل
محاية لغدة الربوستات.
 اإلقالل من ألك األغذية املشبعة بالدهون مثل احلومامحلراء وااللبان لداللة األحباث عىل عالقته يف نشوء
رسطان الربوستات ويف املقابل اختيار الدهون النباتية
بدال من الدهون احليوانية يساعد عىل محاية الربوستات.
 رشب الشاي األخرض ،فقد أوحضت الدراسات أنالذين يتناولونه يوميًا مه أقل تعرضًا لإلصابة برسطان
الربوستات مقارنة بغريمه ممن ال يرشبونه.
 تناول المسك الغين بأمحاض االوميقا 3-مثل الساملونوالرسدين والتونا ألنه يرتبط بشلك ملحوظ برتاجع يف

خطر التعرض لرسطان الربوستات بإلضافة لتحفزي
اجلهاز املنايع ومحاية القلب.
 رشب عصري الرمان ،ويف هذا اإلطار أوحضت دراسةصينية أن هذا العصري يعد من بني أمه الوسائل الواقية
من رسطان الربوستات ،وقد فرس الباحثون السبب بغىن
الرمان مبضادات األكسدة اليت حتول دون نشوء خاليا
رسطانية.
 رشب القهوة ،فقد أثبتت دراسات أجراها باحثون يفجامعة هارفارد ،أن رشب  6فناجني أو أكرث من القهوة
يوميًا حيمي من التحوالت الرسطانية للخاليا ،ويقلل من
خطر التعرض لنوع خطري من رسطان الربوستات.
 تفادي املبيدات الزراعية ،وحول هذا األمر يقول باحثونأمريكيون إن املزارعني الذين يستعملون مبيدات زراعية
معينة مه أكرث تعرضًا لإلصابة برسطان الربوستات.
 تناول الزنك بالمكيات املناسبة لملحافظة عىل حصةالربوستات وقد قدر العملاء هذه المكية ب  40-15مليغرام
يوميا ،ويف املقابل جيب عدم اسهتالك مكيات كبرية من
الزنك ،فاألحباث اليت جرت من قبل الباحثني يف املعهد
الوطين للرسطان يف الواليات املتحدة كشفت أن الرجال
الذين يتناولون أكرث من  100مليغرام من الزنك يوميًا مه
أكرث تعرضًا من غريمه لرسطان الربوستات.
 تناول فيتامني يس (ج) يساعد عىل جتنب تمخضالربوستات امحليد.
 احملافظة عىل الوزن السلمي ومعل المتارين الرياضيةبانتظام يساعد عىل حصة الربوستات.
ويف املخترص ،تصاب غدة الربوستات بثالثة أنواع من
األمراض يه الهتاب الربوستات وحيصل عادة بني سن
 25إىل  45سنة واكرث من نصف الرجال يعانون منه يف

فرتة ما من حياهتم ،وتمخض الربوستات امحليد وهو أكرث
شيوعًا بني  50و 60عامًا ،ورسطان الربوستات الذي
يشاهد عادة اعتبارًا من سن امخلسني.
وبناء هيلع ،وعند بلوغ العقد الرابع من العمر جيب حفص
غدة الربوستات سنويًا وذلك مدى احلياة باخلضوع دوريًا
لزيارة الطبيب املختص للفحص الطيب الرسيري ،إضافة
إىل معرفة تفاصيل التارخي اليحص العائيل ،ومعل بعض
الفحوص املوجهة لغدة الربوستات ويه:
 حفص الربوستات بالملس الرشيج بواسطة الطبيبالكتشاف تمخض الربوستات وحمتواها.
 حفص البول الكتشاف أو نيف بعض العالمات اليت تشريإىل وجود أي الهتاب حادث يف اجلهاز البويل.
 حفص الدم ،لقياس العامل الربوستايت (يب .اس .أي،).ومن الرضوري القيام هبذا الفحص سنويًا للك من ختىط
 40عامًا أو للك من يشكو من عوارض حرص يف البول.
فــيف حال زيادة مستواه فــهذا يشــري إىل وجـــود
التـــهاب أو تمخض محيد أو رسطان يف غدة الربوستات.
 تصــوير الربوســتات بالــموجات فوق الصوتية لقياسجحم الربوستــات ونوع األنجسة املــكونة للـــغدة وجحم
املثانة ومكية البول احملتجز وكــشف عالمــات غــزو
األنجسة املـجاورة.
 البحث اجليين ،ويحمس بالتحري عن اجلني املسؤول عنرسطان الربوستات ،ويف حال حتديد هوية اجلني ميكن
وضع الرجال الذين حيملوهنا حتت املراقبة الدقيقة للكشف
عن الرسطان يف مراحله األوىل ،مكا ميكن هلؤالء الرجال
أن يتجنبوا اإلصابة باملرض بتغيري منط احلياة مبا يف ذلك
تعديل نوع الغذاء.
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