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مت�زمة المثانة المؤلمة و المثانة �لتھاب الخ�ليا  

 
   ؟ما ھو التھاب المثانة الخ�لي  . 1 
   ؟ ما الذي يسبب التھاب المثانة الخ�لي  .2 
 ؟ لتھاب المثانة الخ�ليبامصابة  كيف يعرف طبيبي بأنني  .3 
 ؟ كيف يتم ع�ج التھاب المثانة الخ�لي.  4 
 

  ؟ ما ھو التھاب المثانة الخ�لي

متكرر الالتبول و ،  في المثانة) ھو مصطلح يستخدم لوصف حالة من ا'لم أو عدم الراحة IC( التھاب المثانة الخ�لي 
قد يكون جدار  . ھم من النساء ممن يعانون من ھذه المشكلهتسعة من كل عشرة أشخاص   .لذلك  لحاجة الملحةبا المصحوب

ثانة في الحاEت الشديدة ، يمكن Eلتھاب الم. شخاص الذين يعانون من التھاب المثانة الخ�لي اEالمثانة ملتھبا ومتھيجا لدى 
ت�حظ  قد .يصبح تمدده صعبا و يؤدي ھذا الى صغر الحجم اEستيعابي للبول المثانة بحيث  رجداالخ�لي ان يؤدي الى تصلب 

قرح أو  وقد يودي ھذا الى نشوء بسيط علي شكل نقط من الدم نتج عن تمدد جدار المثانة المتصلبنزيف  حدوثبعض النساء 
مت�زمة المثانة المؤلمة  .لحاجة الملحة للتبول وا البولي لمثانة مما قد يؤدي إلى ا'لم والترددل الداخلية بطانةالفي  تشققات

)PBS يكون ھناك خلل ظاھر في E سم المقترح ل الم مت�زمة . المثانةجدار) ھو اسم آخر لھذه الحالة عندماEشمل يالمثانة ھو ا
  . مت�زمة المثانة المؤلمة والتھاب المثانة الخ�لي ك� من 

  العديد من ا�عراض التالية : قد يعانون من الذين يعانون من التھاب المثانة الخ�لي ا�شخاص  

   . أثناء الليل وأوجود حاجة ملحة للتبول ، سواء في النھار •  

   . مرة في اليوم أو أكثر 20الى  العدد يصل دق الحاEت الشديدة في بعض   ، حاجة متكررة للتبول•  

تزيد حدة ھذا  . العجان (المنطقة بين فتحة الشرج والمھبل) المثانة و ا'لم في جميع أنحاء الحوض و الضغط واEحساس ب•  
   .اEلم مع امت�ء المثانة وينقص عند تفريغھا من البول 

   .الوقت تناقص تدريجي في سعة الثانة مع مرور •  

ألم أثناء الجماع . •  
  

لع�ج يعتمد ا و ، أعراض التھاب المثانة الخ�لي تختلف من شخص -خر حتى أنھا قد تختلف عند الشخص نفسه بين الحين و ا-خر
 اكثر جعل ا�عراضالى اHجھاد أيضا يؤدي قد  .  كثير من النساء عند سوءا قبل فترة الحيضا<عراض تزداد .  على شدة ا�عراض

.يعد سببا لھذه ا<عراض سوءا ، لكنه <   

 

  ؟ ما الذي يسبب التھاب المثانة الخ�لي 

  .  و الفيروسات < تسبب ذلكعرف أن العدوى بالبكتيريا أي ، و لكن يسبب التھاب المثانة الخ�لي ما الذيعرف حتى ا-ن ي�  

 الجمعية العالمية للمسالك البولية النسائية
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في  70في حوالي  . لبوللثار السامة جدار المثانة من ا- حمايةبتقوم البطانة  ماعادة  .  قد يكون سببه وجود خلل في بطانة المثانة 
مما  المثانة الداخليجدار للبول من خ�ل البطانة الى  "تسرب"يحدث  المثانة الخ�لي ، المئة من ا�شخاص الذين يعانون التھاب

. التھاب المثانة الخ�لي ومن ثمتھيج جدار المثانة ،  يؤدي الى  

 

 .  لمثانةالخ�يا العصبية في جدار افي عدد تھاب) ، وزيادة بسبب ا< مادة تفرزالھستامين (في مادة ا�خرى زيادة  التغيراتوتشمل 
عمل ضد لجھاز المناعي باليفرزھا اا�جسام المضادة التي تقوم  فعل المناعة الذاتية (عندماردة حا<ت يكون السبب في بعض ال قد

. مثل التھاب المفاصل الروماتيدي)، جزء من الجسم   

 

   ؟ الخ�لي المثانة بالتھاب مصابة بأنني طبيبي يعرف كيف

   أي من التالي :كان لديك قد يكون لديك التھاب المثانة الخ�لي إذا  

   . على وجه السرعة التبولكثير من ا'حيان ، أوفي  كثرة التبول•  

   . ألم مستمر في الحوض أو المثانة•  

  . منظارال بفحص المثانة عن طريق  كطبيبوجود تقرحات او تھيج لجدار المثانة او بقع سھلة النزف عندما يقوم •  

  . لبوتاسيومل حساسيةعند اجراء فحص ال ايجابية نتيجة•  

ا�مراض التي تنتقل با<تصال  د أمراض أخرى مثل التھابات المسالك البولية ، والتھابات المھبل ، وسرطان المثانة واستبعذا تم اا•  
. التي قد تحاكي بعض أعراض التھاب المثانة الخ�ليوالجنسي   

 

يعتمد الع�ج  و ، ه بين الحين و ا-خرأعراض التھاب المثانة الخ�لي تختلف من شخص -خر حتى أنھا قد تختلف عند الشخص نفس
 اكثر جعل ا�عراضالى اHجھاد أيضا يؤدي قد  .  كثير من النساء عند سوءا قبل فترة الحيضا<عراض تزداد .  على شدة ا�عراض

.يعد سببا لھذه ا<عراض سوءا ، لكنه <   

 

   ؟ ما الذي يسبب التھاب المثانة الخ�لي 

  �   . عرف أن العدوى بالبكتيريا أو الفيروسات E تسبب ذلكي ، و لكن يسبب التھاب المثانة الخ�لي ما الذيحتى اiن  عرفي

في  70في حوالي  . لبوللجدار المثانة من ا-ثار السامة  حمايةبتقوم البطانة  ماعادة  .  قد يكون سببه وجود خلل في بطانة المثانة 
مما  المثانة الداخليجدار للبول من خ�ل البطانة الى  "تسرب"يحدث  المئة من ا�شخاص الذين يعانون التھاب المثانة الخ�لي ،

. التھاب المثانة الخ�لي ومن ثمتھيج جدار المثانة ،  يؤدي الى  
 

 .  الخ�يا العصبية في جدار المثانةفي عدد تھاب) ، وزيادة بسبب ا< مادة تفرزالھستامين (مادة في ا�خرى زيادة  التغيراتوتشمل 
عمل ضد يفرزھا الجھاز المناعي بالا�جسام المضادة التي تقوم  فعل المناعة الذاتية (عندماردة حا<ت في بعض ال يكون السبب قد

. مثل التھاب المفاصل الروماتيدي)، جزء من الجسم   

 

   ؟ الخ�لي المثانة بالتھاب مصابة بأنني طبيبي يعرف كيف

   أي من التالي :كان لديك قد يكون لديك التھاب المثانة الخ�لي إذا  

   . على وجه السرعة التبولكثير من ا'حيان ، أوفي  كثرة التبول•  

   . المثانةألم مستمر في الحوض أو •  

  . منظارال ثانة عن طريق بفحص الم كطبيبوجود تقرحات او تھيج لجدار المثانة او بقع سھلة النزف عندما يقوم •  
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  . لبوتاسيومل حساسيةعند اجراء فحص ال نتيجة ايجابية•  

ا�مراض التي تنتقل با<تصال  د أمراض أخرى مثل التھابات المسالك البولية ، والتھابات المھبل ، وسرطان المثانة واستبعاذا تم ا•  
. التي قد تحاكي بعض أعراض التھاب المثانة الخ�ليوالجنسي   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحد أو مجموعة مناتباع  . تخفيف ا'عراض الى الحالية طرق الع�ج، تھدف بسبب عدم معرفتنا لمسببات خذا المرض  
فت قائمة تعرف الباحثون على التھاب المثانة الخ�لي كلما اختلزاد كلما  . يساعد معظم الناس لفترات متفاوتة يةالع�جالطرق 

  .  اEختيارات الع�جية ، و على ھذا يجب على المريض مناقشة اEختيارات الع�جية مع الطبيب

الع�ج التالية :طرق معظم الناس يشعرون بتحسن بعد محاولة واحدة أو أكثر من   

  .  التبغ ا�طعمة الحمضية و تجنب الكحول  و التوابل و تحتاجين إلى قد :  نظام غذائي  .1 

ك طبيب حيث يقومتحت التخدير  تتم ھذه العملية . نفخ المثانة عملية بعد بتحسنحوالي ثلث الناس يشعرون  : المثانة فخن .2 
 الثانه في ھذا التحسن . خE يعرف لماذا يساعد نفو  د جدران المثانةدتمالى ھذا  و يؤدي السوائل بكمية كبيره منلمثانة بملء ا

بعد ھذا قد يسوء اEلم عند بعض اEشخاص  و . بعث بھا اعصاب المثانةتإشارات ا'لم التي في خل دتال ربما يرجع ذلك الى
   . اoجراء

ھذا الدواء يساعد  ) .Pentosan Polysulfate( انسدواء عن طريق الفم يسمى بنتو طبيبكقد يصف  عقاقير الطبية :ال  .3 
يشعر   . في بعض البلدان متوفركون يالعالية قد E  هكلفالتبسبب   . لبولل السامة المكوناتعلى حماية بطانة جدار المثانة من 

  البنتوسان .عند استخدام  بالتحسن٪ من المرضى  40حوالي 

  

 

تنظير المثانة مثانة طبيعية اثناء  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التھاب المثانة الخ لي (البطانة) لمريضة تعاني من جدار المثانة الداخلي  



IUGA Office | office@iuga.org | www.iuga.org 

 

 

جعلك ھذا ييمكن أن  . فھو يمنع ا'لم ويقلل من تقلصات المثانة  )Amitryptiline(أميتريبتيلين  ھو دواء آخر يمكن أن يساعد 
   . وقت النوم عندؤخذ يبالنعاس ، لذلك عادة ما  ينالدواء تشعر

، أن ھذه الع�جات تعمل على  ساعد بعض المرضى الذين يعانون من أعراض المثانة) تH2(مضادات الھستامين أو مضادات  
  . الحساسية منعندما تكون اEعراض ناتجة عن نوع نحو أفضل 

الدواء داخل  يبقى . الدواء السائلبخ�ل تقطير المثانة ، يتم استخدام القسطرة (أنبوب رفيع) لملء المثانة  : تقطير المثانة  .4 
يتم تكرار ھذه العمليه كل اسبوع الى   . السائل من خ�ل القسطرة يتم اخراج ثم ، دقيقة 15بضع ثوان إلى ما بين المثانة 

    ما يلي :تشمل المواد المستخدمة    حسب الحاجة. هويمكن تكرار . لمدة ستة الى ثمانية اسابيعاسبوعين 

  . مع مادة اخرى وحده أو احد مسي�ت الدم ، اما  )Heparin(الھيبارين •  

   .مع مادة اخرى وحدھا أو  )steroidsالستيرويدات (•  

   . مخدر موضعي مع أو بدون بيكربونات الصوديوم• 

ومن  . عدة في مجال الطب اتماستخدا و ذو وھلب الخشب  مستخرجة من، وھي مادة كيماوية مذيبة  )DMSO(سلفوكسيد ثنائي ميثيل • 
ن المريض تفوح ا ھذا النوع من الع�جمن ا-ثار الجانبية ل  .المرضى  ث�ية ارباع حوالي عند لتخفيف ا<لتھاب وا�لم انه يؤدي المعروف 

 . ساعة بعد تلقي الع�ج 72الى  تظلالتي قد و منه رائحة الثوم 

   خيارات الع�ج ا�خرى

المثانة  أع�ه تشمل حقنبعض الع�جات التي يجري تقييمھا حاليا بالنسبة لrشخاص الذين E يستجيبون إلى الخيارات المذكورة 
   . تحفيز اEعصاب العجزية وا  (بوتوكس) توكسين البوتولينوم بعقار

تكون  والتياoحالة إلى عيادة ا'لم  اEمريستدعي  قد . أو جابابنتين rلم مثل المورفينل أقوىمسكنات  الىبعض الناس بحاجة  
 عندما E تتم اEستجابة لطرق الع�ج العادية عملية جراحيةاجراء تطلب ي داجحاEت نادرة في  . ذات فائدة في الحاEت الشديدة

   . مناقشتھا مع الطبيب الجراح ينبغيو ومضاعفات  ولكل منھا مزاياه متنوعة جراحيةاساليب ع�ج  ھناك .

. مع بقاء ا<عراض بشكل مزعجالمتوفرة  ا<خرى الع�ج طرق فشلتالخيار الجراحي إ< عندما الى  < يتم اللجوء   

 

وا�طعمة الحمضية تھيج  والمشروبات الحمضية والمحليات ا<صطناعية الكحول والطماطم والتوابل والشوكو< والكافيين  --  الحمية •
مرة في وقت  هطعما<ھذه واحد من نوعا تناول  يثم حاول .  أسابيع ا�طعمة من النظام الغذائي الخاص بك لبضعة ازيلي ھذه .  المثانة

  .  لمعرفة ما اذا كان يجعل ا�عراض أسوأ

ن 3و  . سوءا اEعراض اكثرأن التدخين يجعل  التھاب المثانة الخ�ليممن يعانون من كثير من الناس يجد ال – التدخين•  
   . آخر ل�ق�ع عن التدخين وجيھاً مما يعطي سببا  رئيسي لسرطان المثانة التدخين ھو أيضا سبب

قادرة  تكونينأو اEستعجال ، قد  للتبولالتردد بسبب كثرة انزعجت  ولكن ن لديك أي ألم لم يكإذا  - - المثانة (تأھيل) تدريب•  
من خ�ل الذھاب الى الحمام في المواعيد المحددة ،  يمكنك تدريب المثانة . لزيادة قدرتھا اEستيعابية للبولعلى تدريب المثانة 

 ع على النشرةيرجى اEط�  .قومي بزيادة الفترة الزمنية بين مرات التبول  ، بعد فترة من الوقت  . واستخدام تقنيات اEسترخاء
مساعدتك لتقوية اواسترخاء عض�ت الحوض لديك عن طريق الطبيعي Eخصائية الع�ج يمكن  .الخاصة بتدريب المثانة 
  ممارسة تمارين خاصة .
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تشنجات مؤلمة في عض�ت قاع  يصاحبه  التھاب المثانة الخ�لي غالبا ما -- و التغذية الحيوية الراجعةالع ج الطبيعي •  
مساعدتك الطبيعي Eخصائية الع�ج يمكن   . اEiم في الحوض وأيضا جعل الجماع غير مريح قد يؤدي ھذا الى  . الحوض

    . لديك عن طريق ممارسة تمارين خاصةلتقوية اواسترخاء عض�ت الحوض 

خفيفة على الھربائية النبضات الك حداث� TENSيمكنك استخدام جھاز  --  (TENS) تحفيز ا0عصاب الكھربائي عبر الجلد•  
يجب تعلم ھذا النوع من من الناحية المثالية ،  . لفترة أطولاو لبضع دقائق  بذلك على ا'قل مرتين في اليوم قومي . المثانة
   . الع�ج الطبيعي أخصائيةتحت إشراف  الع�ج

 . حا<تيكون لھا دور مفيد في بعض ال ر قدع�ج بالتنويم المغناطيسي ، والوخز باHبالحد من اHجھاد ، وال  --  ع�ج استرخائي•  

 

   ؟ خ�ليأين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات حول التھاب المثانة ال 
المثانة عن التھاب  المزيد تعلم . مھم جدا لمساعدتك في التعامل مع ھذه المشكلة بالمرض ا<خرينالمصابين ودعم  ا�سرة وا�صدقاء ان  

 . يساعد في الع�جالخ�لي 

 

  : اEلكتروني التالي منطقتك ، يرجى زيارة الموقع  على معلومات عن مجموعات الدعم المحلية أو اoقليمية في حصوللل

 http://www.painful-bladder.org/globalgroups_etc.html  

 لمثانة المؤلمة)ل(المؤسسة الدولية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

: للمسؤولية إخ�ء  

 مؤھل طبيب طريق عن يتم أن ينبغي حيث ، ددةمح طبية حالة أي ع�ج أو لتشخيص استخدامھا يعتزم � و.  فقط التعليمية ا غراض في ا�ستخدام إلى تھدف الكتيب ھذا في الواردة المعلومات

. الصحية بالرعاية مختص أو  
 

البدر أحمد. د ، رفيف الجريفاني ، الساري سعيد. د : الترجمة  


