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 هبوط أعضاء الخوض 

 دليل النزاء

 
 ما هو هبوط أعضاء الخوض ؟ .1

 ؟ ما هً مزببات هبوط أعضاء الخوض .2

 أين يمكن للوبوط أن يخدث ؟  .3

 ؟ ما هً سدة خالٌ الوبوط الذي أعانً منى .4

 ؟  كيف يمكن معالجٌ الوبوط .5

 ؟ ما هً الطرق الجراخيٌ المنازبٌ لً .6

 ؟ اء العمليٌ الجراخيٌهل من الضروري ازتذدام مواد داعمٌ أثن .7

 ما مدى نجاح العمليٌ الجراخيٌ ؟ .8

 زلت أريد اإلنجاب ؟ ماذا إذا ِ .9

 

 

 ؟ ما هو هبوط أعضاء الحوض

هذه الخالٌ تطلق علٍ بروز أو خدوث فتق فً عضو أو مجموعٌ من أعضاء الخوض الٍ داذل أو 

. يخدث هبوط أعضاء  المثانٌ َ المزتقيم و َ الموبل . تتألف أعضاء الخوض من الرخم ذارج الموبل

الخوض نتيجٌ لضعف فً العضّت أو األربطٌ أو أغلفتوا التً تعمل علٍ إبقاء هذه األعضاء فً 

 .  وضعوا الشخيد

 

 :  األعراض المشاخبٌ للوبوط تتضمن التالً

 سعور بثقل فً الموبل أو أزفل الظور . -

 السعور بوجود كتلٌ فً الموبل أو ذارجى . -

التبول المتكرر أو  مثل بطء فً تدفق البول َ أو سعور بعدم إفراغ المثانٌ َ أو أعراض بوليٌ -

 وجود رغبٌ ملخٌ فً التبول و زلس البول الجودي .

َ و اإلخزاس بعدم إفراغ المزتقيم بسكل  الشعوبٌ فً التبرز األمعاء مثلأعراض متعلقٌ ب -

 م .تام أو الخاجٌ إلٍ الضػط علٍ جدار الموبل إلفراغ المزتقي

 عدم ارتياح أثناء الجماع . -
 

 

 

وعيت العالويت للوسالك البوليت النسائيتالج  
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 ؟ ما الذي بتسبب فً هبوط أعضاء الحوض

الزبب الرُيزً هو تلف األعشاب و األربطٌ و العضّت التً تدعم أعضاء الخوض و التً تنتح من 

 : األتً

. هبوط أعضاء  الخمل و الوِدة يعتبرا من العوامل الرُيزيٌ التً تزبب ضعف الموبل و دعاُمى-

قد يظور هبوط أعضاء  . ض يشيب واخدة من بين ثّث نزاء أنجبن طفل واخد أو أكثرالخو

و الجدير  .َ أو قد يظور بعد زنوات عديدة  الوِدة منالخوض أثناء الخمل أو بعد فترة وجيزة 

%( قد يختجن إلٍ إجراء عمليٌ جراخيٌ إلشّح 11بالذكر أن فقط واخدة من كل تزع نزاء )

 .  هبوط الرخم

 .  التقدم فً الزن و انقطاع الطمث قد يتزبب فً زيادة ضعف أعضاء الخوض -

َ و  َ الزعال المزمن الخاِت التً تتزبب فً زيادة الضػط علٍ قاع الخوض مثل الزمنٌ -

 .  َ خمل األسياء الثقيلٌ أو اإلجواد اإلمزاك المزمن

األمراض قد تتزبب فً  بعض النزاء لون قابليٌ وراثيٌ لوبوط اعضاء الخوض َ و بعض -

 ضعف األنزجٌ مثل مرض مارفان أو  مرض إيولرز دانلوس .

 

 أين يمكن حدوث الوبوط ؟ 

ً( أو الجدار الذلفً من الموبل يمكن خدوث الوبوط فً الجدار األمامً من الموبل )الجزء األمام

الكثير من النزاء  . َ كما يمكن خدوثى فً الرخم و زقف الموبل )الجزء العلوي( الجزء الذلفً()

 .  يعانين من الوبوط فً أكثر من جزء فً آن واخد

 

 شورة
 هبىط بذوى ، الطبٍعً الىضع

 
 

 :  هبوط الجزء األمامً

َ و يتضمن هبوط كل من المثانٌ و/أو اإلخليل الٍ  هو النوع األكثر سيوعًا لوبوط أعضاء الخوض

 . اإلخليل  ٌ ومثانالأو هبوط  ٌمثانالهبوط  داذل الموبل . و قد يطلق عليى الطبيب ازم

 

 الرخم

 المثانٌ

 عظمٌ العانٌ
 عضّت الخوض

 

 المزتقيم
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 شورة
 األهاهً الجزء هبىط

 
 

 :  هبوط الجزء الخلفً

و يخدث هذا النوع عندما يضػط الجزء األزفل من األمعاء الػليظٌ علٍ جدار الموبل الذلفً من 

ء الدقيقٌ علٍ جزء من األمعايضػط َ و قد  لمزتقيمموبلً لطلق عليى الطبيب هبوط  الذارج َ وي

ألمعاء لموبلً الجزء العلوي من جدار الموبل الذلفً و يطلق عليى الطبيب فً هذه الخالٌ هبوط 

 . الدقيقٌ

 

 شورة
 الخلفً الجزء هبىط

 

Blaas 

 المثانٌ

 المثانٌ

 المزتقيم
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 هبوط  الجزء العلوي 

يوبط الرخم أو يضػط علٍ الجزء العلوي من الموبل َ و هو ثانً أنواع و يخدث عندما  : الرحن هبوط

 .  وط الخوضً سيوعاً الوب
 

 شورة
 الزحن  هبىط

 
و قد يخدث بعد ازتُشال الرخم خيث يزقط زقف الموبل و ربما يبرز عبر   : الوهبل سقف هبوط

 .  فتخٌ الموبل إلٍ الذارج

 

 ؟  منى ما هً شدة الوبوط التً أعانً

الخوض بدون السعور بأي  %( لديون هبوط بزيط فً أعضاء40الكثير من الزيدات )بنزبٌ تشل إلٍ 

كما زيقوم بفخص للموبل لكً يتم معرفٌ  قوم الطبيب بأذذ تارير مرضً مفشل َأعراض َ زوف ي

 .  زيقوم الطبيب بسرخوا لك من ثم سدة و درجٌ الوبوط َ و

 

 ؟ كيف يتم عالج هبوط أعضاء الحوض

 إلٍ طرق جراخيٌ و أذرى غير جراخيٌ. تنقزم الطرق العّجيٌ

 

 : الغير جراحيٌ الطرق

 : عدم التدخل الطبً

إذا  عّجو كثير من النزاء يذترن عدم عمل أي  َ نادرًا ما يودد هبوط أعضاء الخوض خياة الزيدات

 خوض َ اجتنبً خملالتك بوبوط أعضاء الإذا تم تسذيص خ.  لم تكن هناك أي أعراض أو آِم

 .  العوامل تزيد من سدة الخالٌ فوذه َ و زيادة الوزنأاإلمزاك أو األسياء الثقيلٌ َ 

 : الموبليٌ )الخزعات( الحلقات

هناك عدة أسكال و مقازات للخلقات الموبليٌ و هً تزاعد علٍ إعطاء دعم لألعضاء المشابٌ 

بالوبوط و بالتالً تذفف من أعراض الوبوط َ و هً اذتيار منازب إذا كنت تريدين تأجيل اإلجراء 

ا كنِت ترغبين بالخمل و اإلنجاب أو إذا كان لديِك أمراض أذرى قد تزيد إذ ّمث.  الجراخً أو تجنبى

 .  من ذطورة الجراخٌ

َ و قد يختاج التوشل إلٍ  تختاج الخلقات الموبليٌ إلً اذذ المقاس المنازب بوازطٌ الطبيب المعالح

 المثانٌ الرخم

 عظمٌ العانٌ

 المزتقيم
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و هً َ و فً بعض أنواع الخلقات يمكن للزيدة ممارزٌ الجماع  المقاس الشخيد عدة مخاوِت

 ترتدي الخلقٌ .

 

 شورة

 الذائزٌت( الخزعت) الحلقت

 
 

 

 : الحوض ) كيجل( عضالترياضٌ 

قد يزاعد تدريب عضّت الخوض الضعيفٌ علٍ تخزن األعراض و إيقاف تدهور خالٌ الوبوط . و 

تمارين  كأي رياضٌ فإنوا تختاج إلٍ الوقت و المواظبٌ و زّمٌ األداء . الرجاء اإلطّع علٍ رابط 

 . للخشول علٍ المزيد من المعلوماتعضّت الخوض 

 

 العالج الجراحً : 

ر للزيدات الّتً يعانين من أعراض متعلقٌ بالوبوط . زوف يعرض لكً الطبيب و يُقدم هذا الذيا

َ التارير الجراخً  أفضل العّجات الجراخيٌ اعتمادا علٍ عدة عوامل َ  منوا : عمر المريضٌ

: إما  َ سدة الوبوط الذي تعانً منى و علٍ الشخٌ العامٌ للمريضٌ . و هناك ذيارين رُيزيين الزابق

 . و عمليات إغّق الموبلالترميم أ

 

 عمليات الترميم : 

الػرض من عمليات ترميم الخوض هً إعادة أعضاء الخوض إلٍ مكانوا الشخيد مع اِختفاظ 

 :  بالوظاُف و القدرة الجنزيٌ . و هناك طرق عديدة يمكن إجراء العمليات بوازطتوا

  يق الموبلطرعن  -

 عن طريق البطن )فتخٌ فً البطن( -

 تخات شػيرة فً البطن(المنظار )ف -

 الروبوت )الرجل اِلٍ( -

 

 :  عمليات اإلغالق الموبلً

ربما يفضل طبيبك المعالح هذا النوع من العمليات إذا كنِت تعانً من هبوط سديد و كنت قد توقفِت عن 

. أو إذا كنت تعانين من أمراض تعيقك من  ممارزٌ الجماع و لن يكون لك الرغبٌ فً ذلك مزتقبًّ 

رخمال  

 المثانٌ

 المزتقيم
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. و فً هذه العمليٌ يقوم الطبيب بذياطٌ جدار الموبل و إلشاقوا ببعض مما  ء العمليات الترميميٌإجرا

. أهم مزايا هذه العمليٌ قشر مدتوا و عودة المريضٌ إلٍ خالتوا  يعيق أعضاء الخوض من الوبوط

 .  %95إلٍ  90و نزبٌ نجاخوا  تتراوح بين  بزرعٌ . الطبيعيٌ

 

 ؟  الجراحٌ بالنسبٌ لًنسب اختيارات ما هً أ

َ و طريقٌ التدذل الجراخً تعتمد علٍ  ِ يوجد اذتيار جراخً واخد يتنازب مع جميع المرضٍ

منوا التارير المرضً للمريضٌ و مدى درجٌ الذبرة و التدريب التً يتخلٍ بوا َ عوامل عديدة 

التً تتنازب معك و مع  رض جميع الطرق و ينشخِك بالطريقٌالطبيب و اذتيارك . زيقوم الطبيب بع

َ بل و أنى قد توجد مريضتين يعانين من  مليات اإلشّح من مريضٌ إلٍ أذرى. تذتلف ع اختياجاتك

 .  هبوط الرخم بنفس الدرجٌ و لكن تذتلف طرق المعالجٌ طبقًا ِختياجات كل مريضٌ

 

 :  الطريقٌ الموبليٌ

شل العضو المشاب بالوبوط عن الموبل و و هً فً العادة تتضمن إجراء فتخٌ فً الموبل و يتم ف

. يمكن ازتذدام ذيوط طبيٌ داُمٌ توضع فً زقف  ازتذدام ذيوط أو دعامٌ لتقويٌ و اشّح الموبل

 الموبل أو عنق الرخم و يتم ربطوا بأربطٌ قويٌ فً الخوض لكً تعطً دعم للرخم أو زقف الموبل .

 

 طرق فتح البطن : 

لبطن و ازتذدام ذيوط جراخيٌ طبيٌ أو دعامات لمزاندة الموبل أو هً تتضمن إجراء فتخٌ فً او 

. فً العمليٌ الموضخٌ فً الشورة َ يتم معالجٌ زقف الموبل الوابط و مزاندتٌ  زقف الموبل أو الرخم

 بعضمٌ العجز . هناك عدة ذيارات َ و زيقوم طبيبك بسرخا لك . بدعامٌ تذاط

 

 شورة
 العجز بعضوت  الزحن ربظ عولٍت

 
 عن طريق المنظار أو الروبوت :

فتخات بفتد البطن و  لكن بدونَ و األذرى لفتد البطن  نتاُح العملياتهً نفس  نتاُح هذه العمليات

 المثانٌ

 المزتقيم

 العجز عظمٌ

 

 عظمٌ العانٌ
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فترة أقل . و خاليا تتوافر الجراخٌ بازتذدام الروبوت فً  جراخيٌ أشػر و تزتعيد المريضٌ قواها فً

 . مخدود من المراكز الشخيٌ عدد

 

 من الضروري استخدام مواد داعمٌ فً العمليات الجراحيٌ ؟هل 

. و قد جرت العادة علٍ ازتذدام  ليس جميع العمليات الجراخيٌ تختاج إلٍ ازتذدام مواد داعمٌ

. و هذه المواد قد  الدعامات فً الخاِت المتكررة أو إذا ما توقع زيادة نزبٌ الفسل مع الطرق التقليديٌ

تذتفً بسكل تدريجً مع مرور الوقت َ  خيثا مشنوع من أنزجٌ خيوانيٌ يمتشوا الجزم و بعضو

. و أذيرًا توجد دعامات  كما أن هناك مواد داعمٌ ِ يمتشوا الجزم و مشنوعٌ من مواد اشطناعيٌ

. يمكنِك اِزتفزار عن هذه المواد من  الداُمٌالمادة  من المادة التً يمتشوا الجزم ومشنعٌ من ذليط 

 . عالح لمعرفٌ ذشاُص كل دعامٌ و مميزاتوا و عيوبواالطبيب الم

 

 ؟ ما مدي نجاح العمليات الجراحيٌ

% . و زوف يتمتعن بفترة طويلٌ من السفاء من األعراض الزابقٌ 95إلٍ  90نزبٌ النجاح هً من 

. و لكن تكرار هبوط أعضاء الخوض قد ينتح من ازتمرار مزببات الوبوط مثل اإلمزاك  لوبوط الرخم

 .  أو أنزجٌ الخزم الضعيفٌ

 

 ؟  أريد اإلنجاب الزلتماذا إذا 

و فً هذه األثناء  َ ينشد بشفٌ عامٌ أن يتم تأجيل العمليات الجراخيٌ لخين اإلنجاب و أكمال العاُلٌ

 ينشد بالعّجات الػير جراخيٌ كرياضٌ عضّت الخوض أو ازتذدام الخلقات الموبليٌ .

 

إذا كان لديك أي ازتفزارات أذرى يرجً اِتشال الفاُدة فً هذا الكتيب َ نأمل أن تكونً قد وجدِت 

 .  بالطبيب المعالح
   

 
 
 
 
 
 

 
 إخالء للوسؤولٍت :

. و ال ٌعتزم استخذاهها  الوعلىهاث الىاردة فً هذا الكتٍب تهذف إلى االستخذام فً األغزاض التعلٍوٍت فقظ

  ٍث ٌنبغً أى ٌتن عي طزٌق طبٍب هؤهل أو هختص بالزعاٌت، ح لتشخٍص أو عالج أي حالت طبٍت هحذدة

 . الصحٍت
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