د .نصر سعيد نصار

الضغط على عصب احلوض( عصب البيودندال )

................................................................................................

أختناق أو الضغـط على عـصب احلـوض
( و يسمى عـصب البـيودندال أو العـصب الفـرجى )
د .نصر سعيد نصار
أستشارى النساء و التوليد
رئيس قسم النساء و التوليد ( سابق ًا )
مبستشفى املنرية العام – القاهرة – مصر
مؤسس و رئيس اجلمعيه املصريه ألآلم احلوض املزمنه للمرأة

.............................
الضغط على عصب احلوض (و يسمى عصب البيودندال أو العصب الفرجى) هى
حالة مرضية حتدث عندما يتم الضغط أو الشد على عصب احلوض (و يسمى
عصب البيودندال أو العصب الفرجى) و قد حيدث ذلك أحياناً بعد احلمل
والوالدة و بعد بعض جراحات باحلوض و بعد بعض حوادث السيارات و السقوط
على مؤخرة املقعدة أو األرداف ( آخر العمود الفقرى) و أحياناً نتيجة عيوب
خلقية باحلوض و أحتمال أن األتهابات املتكررة.
و كذلك من أهم أسباب املرض  ,هو ركوب الدراجات مدة طويلة (العديد من
الساعات ) يومياً  ,فضغط وزن اجلسم على مقعد الدراجة ملدة طويلة قد يسبب
ضغط على عصب احلوض (و يسمى عصب البيودندال أو العصب الفرجى),
وكذلك اجللوس مُدد لساعات طويلة كما فى حاالت بعض املهن أمام الكومبيوتر
و اخلياطة و خالفة.
أن أعتالل عصب احلوض (و يسمى عصب البيودندال أو العصب الفرجى) نتيجة
الضغط عليه أو الشد عليه أو إحنشاره تؤدى اىل بعض األعراض مثل أآلم مزمنة
باحلوض بدون سبب واضح.
و يكون هذا اآلمل فى مناطق حمددة باحلوض و هى التى يغذيها هذا العصب مثل
أآلم باملهبل  ,أآلم بالشفرين اخلارجيني للمهبل  ,أآلم بالبظر  ,أآلم مبنطقة
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الشرج و أحياناً عدم التحكم بالرباز او الغازات  ,أآلم فى منطقة فتحة خروج
البول و أحياناً عدم التحكم فى التبول  ,مع أآلم مبنطقة العجان و هى املنطقة
اخلارجية بني فتحتى املهبل و الشرج .قد تكون هذة األآلم فى فى جهة واحدة أو
فى اجلهتني لوجود أثنني عصب أحدهما باجلهة اليمنى و اآلخر باجلهة
اليسرى.

الوصف التشرحيى لعصب احلوض (و يسمى عصب البيودندال أو العصب الفرجى):
أن عصب احلوض (و يسمى عصب البيودندال أو العصب الفرجى) خيرج من
اجلزء السفلى للنخاع الشوكى  ,و حيتوى على خليط من األلياف التى تنقل
األحساس و األلياف التى تسبب احلركة ( فتح و قفل فتحتى خروج البول
والرباز).
عصب احلوض خيرج من اجلزء السفلى للنخاع الشوكى بأسفل عظام العمود
الفقرى ثم يدخل احلوض و من ثم يتجه اىل منطقة مؤخرة املقعدة أو األرداف
ثم يتجة اىل األمام ليصل اىل منطقة العجان و هى املنطقة بني فتحتى املهبل
والشرج ثم يتجه اىل منطقة البظر فوق و عند تالقى الشفرين اخلارج.
أن عصب احلوض (و يسمى عصب البيودندال أو العصب الفرجى) خالل مسريته
مير فى قنوات ضيقة و مير كذلك بني املساحات الضيقة بني األربطة اجملاورة
ولذلك فإنه من السهل ان ان ينضغط او ينحشر العصب و تشكو املرأة من أالم
مزمنة باحلوض فى األماكن و األعضاء التى يغذيها هذا العصب املختنق و احملشور
و املنضغط .

أعراض أعتالل عصب احلوض (و يسمى عصب البيودندال أو العصب الفرجى):
تعانى املرأة من أعراض متعددة و متنوعة عند أصابتها بأعتالل عصب احلوض
نتيجة أحنشاره و إنضغاطه  ,و هذه احلالة ممكن حدوثها فى أى عمر و فى أى
مستوى مادى أو أجتماعى.
* أن الصورة الكالسيكية هلذا املرض هى ظهور أآلم مزمنة باحلوض و خاصة
مبنطقة العجان  ,تظهر أألآلم تدرجيياً  ,هذا األمل يزداد و يشتعل أكثر عندما
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جتلس املريض و خيف األمل و ميكن أن يزول و خيتفى عندما تقف املريضة أو
تنام على جنبها أو جتلس على قاعدة التواليت بدورة املياه.

* تشعر املريضة باألمل على صورة وغز أبر  ,أو على صورة طعن بالسكاكني  ,أو
مثل لسع النار  ,أو األحساس بالتنميل  ,أو تعانى من نقص األحساس أو زيادته ,
فى املنطقة التناسلية (املهبل  ,الشفرين  ,البظر) و كذلك منطقة الشرج.
* قد تشكو املريضة بتنميل و قلة األحساس و أالم فى منطقة مؤخرة املقعدة
أو األرداف و يشع و ينتقل األمل اىل أسفل الظهر.
* قد تشكو املريضة من عدم التحكم بالبول .و عدم التحكم بالبول نوعني
وتشكو من أحدهما أو من كليهما مع ًا  ,و هما كاآلتى :
 - 0ان املريضة يقفز منها نقط من البول ال أرادياً مع الكحة و العطس و الضحك
(القهقهة ) و عندما تهم بالوقوف فجأة أى يقفز منها نقط من البول ال أرادي ًا
عندما يزداد أو يرتفع الضغط داخل البطن .
 - 3ان املريضة يقفز منها نقط من البول ال أرادياً فقط فى الوقت القصري ما
بني أحساسها بالرغبة فى التبول و بني التمكن من التبول طبيعياً  ,أى فى أثناء
ذهابها للحمام و قبل أن تتمكن من التبول طبيعياً.
* تشعر املريضة باألمل و احلرقان فى القناة اخلارجية جملرى خروج البول
(األحليل ) أثناء أو بعد التبول  ,و كذلك األحساس بأنه يوجد شيىء غريب أو
جسم غريب باألحليل.
* قد تشكو املريضة من أالم عند التربز  ,و كذلك من عدم التحكم فى التربز
وخروج الرباز ال أرادياً  ,وكذلك األحساس بأنه يوجد شيىء غريب أو جسم
غريب بالشرج .
* أمساك مزمن  ,مع ضعف بعضلة فتحة الشرج و يالحظ أحياناً تكرار
البواسري الشرجية.
* أضطرابات جنسية  ,أآلم بالعجان  ,أآلم أثناء املعاشرة الزوجية  ,ضعف أو زيادة
األحساس بالشفرين اخلارجيني للمهبل  , ,و كذلك األحساس بأنه يوجد شيىء
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غريب أو جسم غريب موجود باملهبل  .صعوبة الوصول أو حتقيق املتعة
أوالنشوة اجلنسية و أحيان ًا تتزايد و تتحقق بدون رغبة .

* قد خلص الربوفيسور جاكوز بيكو من جامعة بلجيكا  3101فى مؤمتر
مبونرتيال :
إذا أشتكت املرأة من أى أعراض بالتبول أو بالترباز أو مشاكل جنسية  .......جيب
أن نفكر فى أعتالل عصب احلوض ( عصب البيودندال ) نتيجة الضغط عليه.
* أن العصب املسئول عن أآلم الشرج و املهبل هو أيضاً املسئول عن الشعور بالسعادة
و النشوى أثناء املعاشرة الزوجية
أ.د .ليى ديلون
* و توجد شكوى غريبة و غري معتادة لدى املرأة التى تعانى من أختناق أو
أحتباس العصب املذكور و هى أن تشكو املرأة من وجود حالة من األثارة
اجلنسية و بصفة زائدة و ملدد طويلة ساعات  ,أيام بل وملدة أسابيع و هى
تعانى من األثارة اجلنسية و بدون سبب خارجى .و قد ختتفى هذة احلالة من
األثارة اجلنسية حبدوث النشوة اجلنسية و لكن تعود مرة أخرى تلقائياً نتيجة
الضغط على العصب و اختناقه و أحتباسه .
و قد تسبب هذة األثارة اجلنسية أنزعاجاً و قلقاً و تصل اىل حد األمل وتؤدى اىل
األكتئاب و أحياناً األنتحار.

طرق تشخيص أعتالل عصب احلوض ( عصب البيودندال ) نتيجة الضغط عليه :
املرأة التى تشكو من األآلم املزمنة باحلوض غالباً ما تتوه بني العيادات ذات
التخصصات املختلفة مثل النساء و املسالك البولية و اجلهاز اهلضمى و األعصاب
واألمل و النفسية  ...اخل.
أعتالل عصب احلوض احلوض نتيجة الضغط عليه  ,غالبا ما ال يُشخص
بسهولة أو بسرعة إمنا يستغرق وقت طويل من املعاناة و زيارات العيادات
املختلفة لدرجة األحباط و اليأس.
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طرق تشخيص أعتالل عصب احلوض ( عصب البيودندال ) نتيجة الضغط
عليه قد متر بهذه اخلطوات :

 –0التاريخ املرضى للمريضة  ,و السؤال بالتفصيل عن مجيع ظروف احلياة ذات
الصلة مثل وجود حوادث أو السقوط على املقعدة أو األرداف والوالدات و ظروفها
وركوب الدراجات أو اجللوس لفرتات طويلة  ......اخل.
 - 3السؤال بالتفصيل عن مجيع األعراض و نوعها و بدايتها و وصفها بدقة
وتتبعها و ربطها ببعضها لتقريبنا من الوصول للتشخيص الدقيق .نوع األمل و ما
يزيده و ما خيففه  .......اخل
 – 2الفحص األكلنيكى السرسرى للمريضة  ,كالضغط يكون مؤملا على العصب فى
أماكن أحنشاره أو مواقع الضغط عليه .
 – 4أستبعاد أحتمال وجود األمراض األخرى بالفحص و الفحوصات.
 - 5ختطيط كهربائى لبعض عضالت احلوض و عضالت فتحة الشرج .
 - 6قياس سرعة أستجابة العصب للتنبية الكهربائى .
 -7أشعة الرنني املغناطيسى بطريقة معينة وحديثة و قد تستخدم صبغات
معينة.
 – 8العالج الطبيعى لعضالت احلوض بغرض أسرتخائها ألنه فى كثري من احلاالت
يكون األمل نتيجة انقباضات بعضالت احلوض مثلها مثل حاالت أعتالل عصب
احلوض ( عصب البيودندال ) نتيجة الضغط عليه  .فإذا خفت األآلم فيـٌستبعد
تشخيص أعتالل عصب احلوض ( عصب البيودندال ) نتيجة الضغط عليه.
 – 9ختدير عصب احلوض ( عصب البيودندال ) حبقن أدوية خمدرة  ,فإذا
ذهبت أآلم احلوض املختلفة يتأكد التشخص بأن هذه أآلم سببها الضغط على
العصب و إحنشاره.
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العالج :

 - 0تعديل و تغيري منط أو أسلوب احلياة و املعيشة :ليتوائم مع احلالة املرضية
لتحقيق حياة أفضل بتقليل األآلم .فالربغم من تغيري منط احلياة عملية صعبة
وشاقة إال انه جيب أن يستمر ألنة مفيد جداً.
التمرينات الرياضية  :فاألكثارمن املشى فهو آمن فى هذا املرض و ال ضرر منه طاملا
الطريق الذى متشى بة املريضة مستوياً و غري منحدر  ,فاملشى فى الطرق املنحدرة
يؤدى اىل أنقباضات بعض عضالت احلوض و األرداف التى قد تزيد الضغط على
العصب فيزيد األمل .
عدم ركوب الدراجات و كذلك أألنثناء ( أى ثنى اجلسم )  ,جلوس القرفصاء  ,لعب
رياضة البولينج  ,الركض  ,الكثري من الرياضات باجليمنيزيوم ( اجليم ) مجيع هذة
األنشطة غري مستحبة و جيب األبتعاد عنها ألنها تزيد من الشد و الضغط على
العصب .
جتنب األمساك و ذلك ألن القولون املمتلىء بالرباز يزيد الضغط على العصب.
ولذلك ينصح بأكل اخلضروات و الفاكهة و األكل احملتوى على احلبوب الكاملة ,
شرب سوائل بكثرة  ,زيادة النشاط و احلركة  ,الذهاب للحمام فور الشعور باحلاجة
و أستخدام ملينات عند احلاجة.
 - 2العالج بالعقاقري الطبية.
ان العالج العقاقريى مفيد و مطلوب جداً ألنهاء األمل أو تقليله و غالبا ما تستخدم
املسكنات ضد الروماتيزم مثل (األبيربوفني) و كثري غريها  .أدوية باسطة للعضالت
لعالج أنقباض العضالت الشديد املؤمل  .أدوية مهدئة  .خمدر موضعى فى بعض
احلاالت حبوب ضد األكتئاب و ضد التشنجات و هما مـُفيدان فى حاالت أآلم
األعصاب .
 - 3العالج الطبيعى.
العالج الطبيعى هلذه احلاالت مهم ودقيق و يقوم متخصص جدا فى أآلم احلوض
للمرأة و اهلدف عالج النقط أو البؤر املؤملة  .التدريبات التى تؤدى اىل بسط و فك
العضالت املنقبضة املؤملة .التدريبات التى تساعد على زيادة طول عضالت قاع
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احلوض .قد يستخدم املوجات فوق الصوتية التى قد تزيد تدفق الدم للمنطقة
وتقليل األآلم.

 – 4حـَـقـن حـُـقـن الـ (بوتكس).
حقن الـ(بوتكس) هى األسم التجارى ملادة سامة تسمى سِـم (الــ بوتيولينيم أ) و
هو عبارة عن أحد السموم السبعة التى تفرزها بكرتيا تسمم الطعام تسمى
(باكرتيا كلوسرتيديا بوتيولينيم)  ,هذة السموم تسبب شلل العضالت جبسم
األنسان الذى أكل الطعام الذى به هذه البكرتيا التى تفرز هذه السموم و من أخطر
العضالت التى يتم شللها بالسموم هى عضالت التنفس فيتوفى املرض لتوقف
التنفس .
تستخدم هذه السموم طبياً للحقن فى العضالت املنقبضة بغرض أرختائها  ,وعادة
تستخدم فى التجميل  ,و لكنه قد تستخدم فى بسط و فك أنقباضات عضالت
احلوض بهذا املرض و ذلك حبقنها فى هذه العضالت املنقبضة املؤملة.
 - 5ختدير عصب احلوض ( عصب البيودندال ) حبقنة بأدوية مُخدرة طويلة
املفعول فإذا ذهبت أآلم احلوض املختلفة يتأكد التشخص بأن هذه أآلم سببها
الضغط على العصب و إحنشاره و يكرر احلقن كل حواىل  6أسابيع.
و يالحظ أن ختدير عصب احلوض ( عصب البيودندال ) حبقنة بأدوية مُخدرة
يستخدم هلدفني أوهلما  ,كأختبار لتشخيص املرض و التأكد من صحة التشخيص ,
وذلك حبقن أدوية قصرية املدى فى املفعول و التأثري  .ثانيهما  ,كوسيلة أو طريقة
عالجية لعالج املريضة  ,وذلك حبقن أدوية طويلة املدى فى املفعول و التأثري.
 – 6التدخل اجلراحى لتصليح الضغط و منع أحنشار العصب و حتريره من الضغط
الواقع عليه فى أى جزء خالل مساره .
 – 7نادرا ما حتتاج املريضة من زرع مضخة اليكرتونية داخلية صغرية جبسم
املريضة لضخ العالج املـُسكن لألمل جبرعات صغرية منتظمة اىل جسم املريضة و
مميزات هذة املضخة الداخلية هو ان حتكمها و قدرتها و نتائجها فى أزالة األمل
أكثر بكثري من الطرق املعتادة لتناول العقاقري مثل بالفم و حقن عضل أو وريد و
خالفه و كذلك جرعة العالج الالزمة املؤثرة املستخدمة بهذه املضخة أقل بكثري
من اجلرعة عند أستخدام الطرق املعتادة و الكفاءة األعلى.
اجمللة الطبية للجمعية املصرية ألآلم احلوض املزمنة للمرأة
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