الجمعية العالمية للمسالك البولية النسائية

استئصال الرحم عن طرٌق المهبل لعالج الهبوط
إرشادات للنساء

 .1ما هو الهبوط؟
 .2ما هو استئصال الرحم عن طرٌق المهبل؟
 .3كٌف ٌتم إجراء عملٌة استئصال الرحم عن طرٌق المهبل؟
 .4ماذا سٌحدث لً قبل العملٌة؟
 .5ماذا سٌحدث لً بعد العملٌة؟
 .6هل هناك أٌة مضاعفات؟
 .7ما هً فرص النجاح؟
 .8متى ٌمكننً العودة لممارسة حٌاتً الطبٌعٌة؟

ما هو الهبوط؟
هبوط الرحم أو جدار المهبل هً حالة شائعة ،و ٌتطلب اجراء عملٌات جراحٌة لعالجه فً ما ٌقارب  ٪ 11من النساء خالل
حٌاتهن.
الهبوط عادة بسبب الضعف الذي ٌلحق باألنسجة الداعمة للرحم أو المهبل ،و ٌحدث هذا الضعف أثناء الوالدة ،أو
نتٌجة لرفع األحمال الثقٌلة أو الضغط المزمن مثل ما ٌحدث مع اإلمساك والسعال المزمن والسمنة ،وقد ٌكون
كجزء من تقدم العمر ،و فً بعض الحاالت قد ٌكون هناك ضعف وراثً لألنسجة الداعمة.
ٌسبب هبوط الرحم شعور غٌر مرٌح بالسحب أو اإلحساس باالمتالء فً المهبل .فً حاالت الهبوط األكثر تقدما
ٌبرز عنق الرحم من خالل مدخل المهبل.
التشريح الطبيعي ،من غير هبوط

هبوط الجدار الخلفي
المستقيم
الرحم
المثانة
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ما هو استئصال الرحم عن طرٌق المهبل؟
هو إجراء ٌتم فٌه إزالة الرحم جراحٌا من خالل المهبل .و كثٌرا ما ٌتم الجمع بٌن هذه العملٌة مع إصالح هبوط األمعاء أو
المثانة وإجراءات عملٌة تعلٌق االحلٌل لعالج سلس البول.
كٌف ٌتم إجراء عملٌة استئصال الرحم عن طرٌق المهبل؟
ٌتم إجراء العملٌة فً المستشفى تحت التخدٌر العام أو التخدٌر النصفً (مع أو بدون مهدئ)ٌ .تم إجراء قطع حول عنق
الرحم ،ثم ٌدفع الجراح بعناٌة األمعاء والمثانة بعٌدا عن الرحم ،ثم تثبت األوعٌة الدموٌة التً تغذي الرحم والمناطق المحٌطة
وتقطع وتربطٌ .زٌل الجراح الرحم بعد أن ٌتحقق من عدم وجود نزٌف ثم ٌغلق الجزء العلوي من المهبل ،وٌعرف بعدها
باسم قبو المهبل.
إلضافة المزٌد من الدعم ٌختار العدٌد من الجراحٌن أثناء العملٌة وضع غرز فً قبو المهبل و فً األربطة التً تدعم الرحم
و تسمى تعلٌق الرباط الرحمً أو تعلٌقها باربطة داخلٌة مثل الرباط العجزي الشوكً اوالرباط العصعصًٌ .رجى االطالع
على النشرة حول هذا الموضوع .وقد ٌزال المبٌضٌن أثناء عملٌة استئصال الرحم عن طرٌق المهبل إذا لزم األمر .سٌشرح
لك طبٌبك ما ٌنوي القٌام به.
ماذا سٌحدث لً قبل العملٌة؟
سوف ُتسألٌن عن صحتك العامة والتارٌخ الطبً واألدوٌة التً تأخذٌنها.
س ُتجرى لك التحالٌل الضرورٌة (على سبٌل المثال اختبارات الدم ،تخطٌط القلب و الصدر باألشعة السٌنٌة( و ستتلقٌن
معلومات حول دخول المستشفى والبقاء فٌها والرعاٌة قبل و بعد العملٌة الجراحٌة.
أخبري طبٌبك إذا كنت تستخدمٌن أي أدوٌة مسٌلة للدم مثل األسبرٌن ،ألنها قد تؤدي إلى زٌادة خطر النزٌف والكدمات أثناء
وبعد الجراحة .قد ٌطلب منك طبٌبك إٌقاف األدوٌة المسٌلة للدم  7إلى  10أٌام قبل الجراحةٌُ .وصً بعض الجراحٌن
بتجهٌز األمعاء قبل الجراحة.
ماذا سٌحدث لً بعد العملٌة؟
عندما تستٌقظٌن سٌكون لدٌك محلول مغذي إلعطائك السوائل الالزمة لجسمك وقد ٌكون لدٌك قسطرة فً المثانة.
ٌقوم الجراح غالبا بوضع حشوه مهبلٌة للحد من احتمال النزٌف ،و ٌتم إزالة الحشوة والقسطرة والمحلول خالل  24إلى 48
ساعة األولى فً معظم الحاالت ،و قد تكونٌن قادرة على تناول الطعام والشراب على الفور بعد الجراحةُ .تعطى األدوٌة
المضادة للغثٌان وادوٌة األلم عند الحاجة عن طرٌق الحقن بالورٌد أوالعضل أوعلى شكل حبوب.
الحركة بعد الجراحة مهمة للحد من المضاعفات مثل التجلطات فً الساقٌنٌ .مكنك المشً والقٌام بالمهمات المنزلٌة الخفٌفة،
ولكن ال ٌنصح برفع األشٌاء الثقٌلة (أكثر من  10كٌلو) خالل الستة أسابٌع األولى بعد الجراحة.
من الطبٌعً الشعور بالتعب بعد الجراحة ،لذلك تأكدي من جدولة أوقات الراحة فً األسابٌع القلٌلة األولى بعد الجراحة.
توقعً البقاء فً المستشفى بٌن 1و  3أٌام .ومن الطبٌعً أن ٌكون هناك افرازات بنٌة (كدرة) أو دموٌة لمدة  4الى  6أسابٌع
بعد الجراحة .هذا ٌرجع إلى وجود غرز فً المهبل ،و كلما تم امتصاص الغرز تقل االفرازات تدرٌجٌا.
ما هً فرص النجاح؟
 ٪ 85من النساء اللواتً ٌخضعن لعملٌة استئصال الرحم عن طرٌق المهبل ٌشفٌن بشكل كامل .حوالً  ٪ 15من النساء
ٌصبن بهبوط قبو المهبل بعد أشهر أو سنوات من الجراحة األولى .هذه األرقام تختلف باختالف شدة الهبوط األصلً.
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المظهر بعد استئصال الرحم
قبو المهبل

هل هناك أٌة مضاعفات؟
مع أي عملٌة هناك دائما خطر حدوث مضاعفات:
 مشاكل التخدٌر :مع تطور طرق التخدٌر الحدٌثة اصبحت مضاعفات التخدٌر نادرة جدا.
• الجلطات :قد تحدث جلطات الساقٌن أو الرئتٌن بعد أي جراحة للحوض ،و هذه من المضاعفات النادرةٌ .قل حدوثها
باستخدام جوارب الدعم (الجوارب الضاغطة) ومسٌالت الدم.
• النزٌف والتجمع الدموي :خطر فقدان الدم الذي ٌتطلب نقل الدم ضئٌل (من  0الى  )٪ 10و ٌختلف باختالف اإلجراءات
الجراحٌة التً ستجرٌنها .حوالً  ٪ 10من النساء ٌصبن بتجمع دم صغٌر فً قبو المهبل (ورم دموي) و عادة ما ٌجف
تلقائٌا بعد  7إلى  10أٌام ،ولكنه قد ٌتطلب تدخل جراحً.
•االلتهابات :على الرغم من إعطاء المضادات الحٌوٌة قبل الجراحة وجمٌع المحاوالت للحفاظ على العملٌة الجراحٌة معقمة،
هناك فرصة ضئٌله لحدوث التهاب المهبل أو الحوض .وٌظهر هذا عادة بشكل رائحة كرٌهة لإلفرازات المهبلٌة او حمى.
ٌعانً  6الى  ٪ 20من النساء اللواتً ٌخضعن لجراحة المهبل اللتهاب المسالك البولٌة ،وٌزٌد االحتمال إذا ُكنت تستعملٌن
قسطرة للمثانة .األعراض تشمل حرقة عند التبول وكثرة التبول .إذا كنت تعتقدٌن أن لدٌك التهاب بعد الجراحة اتصلً
بطبٌبك.
• إصابة األعضاء المجاورة :قد ٌحدث فً  ٪ 2من عملٌات استئصال الرحم عن طرٌق المهبل اصابة تلحق بالمثانة
اوالحالب أو المستقٌم .ومن المضاعفات نادرة الحدوث الناسور المهبلً.
• احتباس البول :تحدث صعوبة التبول فً األٌام القلٌلة األولى بعد الجراحة فً  10الى  ٪ 15من الحاالت .قد تحتاجٌن
إلى قسطرة للمثانة لبضعة أٌام بعد الجراحة الى حٌن تتمكنٌن من التبول بسهولة.
متى ٌمكننً العودة إلى حٌاتً الطبٌعٌة؟
فً غضون بضعة أسابٌع من الجراحة ٌمكنكً ان تكونً الئقة بدرجة كافٌة لألنشطة الخفٌفة مثل السٌر لفترات قصٌرة و
قٌادة السٌارة .ننصح بتجنب الرٌاضة و رفع األشٌاء الثقٌلة لمدة ال تقل عن  6أسابٌع للسماح للجروح بالشفاء .
من المستحسن اخذ إجازة لمدة  2إلى  6أسابٌع من العمل (اعتمادا على نوع العملٌة الجراحٌة ونوع العمل الذي تقوم به).
عادة ما ٌمكنك استئناف النشاط الجنسً بأمان بعد  6أسابٌع من الجراحة.
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إخالء للمسؤولٌة:
المعلومات الواردة فً هذا الكتٌب تهدف إلى االستخدام فً األغراض التعلٌمٌة فقط .و ال ٌعتزم استخدامها لتشخٌص أو عالج أي حالة طبٌة محددة،
حٌث ٌنبغً أن ٌتم عن طرٌق طبٌب مؤهل أو مختص بالرعاٌة الصحٌة.

الترجمة :د .استبرق الحاجم ،د .سمٌرة البصري ،أ .نوال الجمٌعً ،د .عبدهللا الشهري ،د .سهام حسونه ،د .أحمد البدر
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