
Health Topic: Hypospadias and Chordee - Arabic

 الَمبال التحتانّي وانحناء القضیب

في القضیب یكون فیھ اإلحلیل (األنبوب الذي یحمل البول من المثانة إلى خارج الجسم) على الجانب الُسفلي بدالً من طرف  عیب خلقّي شائع الَمبال التحتانّي ھو
 القضیب. وقد تتواجد فتحة الَمبال في أي موضع على السطح السُفلي للقضیب وصوالً إلى الصفن. 

ال التحتانّي. ویُقصد بانحناء القضیب تقوس القضیب لألسفل. وقد یكون ذلك ُمصاحبًا للَمبال التحتانّي أو وھناك حالة تُسمى انحناء القضیب تكون غالبًا ُمصاحبة للَمب
 بدونھ.

 وتشمل أنماط الَمبال التحتانّي ما یلي:
 :  وھو النمط األكثر شیوًعا حیث تكون فتحة الَمبال موجودة بالقرب من رأس القضیب. القاصي أو الحشفيّ  •
 :  ویحدث عندما تكون فتحة الَمبال موجودة في ُمنتصف َجدل القضیب وصوالً إلى أسفلھ، َوسط الَجدل •
 موجودة في موضع التقاء القضیب والصفن ویحدث عندما تكون فتحة الَمبال  :القضیبّي الصفنيّ  •
 وأقلھا شیوًعا.: ویحدث عندما تكون فتحة الَمبال موجودة خلف كیس الصفن. وھو أكثر أنماط الَمبال التحتانّي خطورة العجانيّ  •

 ما مدى شیوع ھذه الحالة؟

في المائة  15طفل من الذكور.  إذا كان الطفل ُمصاًبا بالَمبال التحتانّي، فھناك فرصة بنسبة  300إلى  150یُصیب الَمبال التحتانّي طفل واحد من كل 
 ن بتلك الحالة.أن یُصاب أخاه أیًضا بھذه الحالة.  كما أن ثمانیة بالمائة من اآلباء الذین لدیھم أبناء ُمصابین بالَمبال التحتانّي، یكونون ُمصابی

 الحالة؟ما أسباب ھذه 
ر على تطور الَمبال التحتانّي ال یزال سبب حدوث الَمبال التحتانّي غیر معروف بدقة.  وھناك عوامل كثیرة یُعتقد أنھا السبب في حدوثھ. ومن بین العوامل التي قد تؤث

 الوراثیَّات والبیئة والھرمونات.

 كیف یتم تشخیص الَمبال التحتانّي؟

ویُطلق حتانّي عند الوالدة.  فإلى جانب عدم وجود الفتحة في موضعھا الصحیح، فغالبًا ما تكون القلفة غیر مكتملة وتكون على شكل ِمْقنَعَة.  عادة، تتم ُمالحظة الَمبال الت

 علیھا ِمْقنَعَة ظھرانیَّة.

 ما ھي العالمات واألعراض؟

 یُظھرون أیة أعراض بسببھ.ھناك بعض األطفال الُمصابین بأنماط طفیفة من الَمبال التحتانّي قد ال  

 أو انحناء القضیب، فقد یُعاني الطفل عندما یكبر من المشاكل التالیة:و/وإذا لم یتم تصحیح الَمبال التحتانّي 

 سیكون من الصعب علیھ التحكم في تدفق البول وتوجیھھ  •
بینما یتقدم في العمر مما یُسفر عن قصور وظیفي جنسي في مرحلة الحقة في حیاتھ  قد یُصاب القضیب بالتقوس •
 وإذا كانت فتحة اإلحلیل بالقرب من الصفن أو خلفھ، فقد یُعاني من ُمشكالت تتعلق بالخصوبة الحقًا في حیاتھ. •

 الحشفيّ 

 َوسط الَجدل

 القضیبّي الصفنيّ 

 العجانيّ 
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 كیف یتم عالج الَمبال التحتانّي؟

جح العالج الجراحي بعض المرضى الُمصابین بالَمبال التحتانّي ال یخضعون ألي عالج فضالً عن الُمالحظة، لعدم وجود أعراض أو لتحفظ المریض/األسرة.  قد ین
 للَمبال التحتانّي وانحناء القضیب في تغییر مظھر القضیب وھو ما یرغب فیھ بعض المرضى/األسر بعد ُمناقشة مع الطبیب.  

 ل.ال یُوجد ثمة دواء یُمكنھ تصحیح انحناء القضیب أو الَمبال التحتانّي، ومن غیر الُمتوقع أن یختفي ذلك العیب الخلقي عندما یكبر الطفو

 یُمكن في كثیر من األحیان تصحیح الَمبال التحتانّي عن طریق الجراحة.  قد یُوصي فریق الرعایة بإجراء الجراحة بھدف:

 إلى وضعھا الطبیعي في طرف القضیب.  وھذا یسمح بالتحكم في تدفق البول أثناء الوقوف إعادة فتحة اإلحلیل •
 تقویم القضیب (في حالة وجود انحناء) لتقلیل خطر الجماع الُمؤلم في مرحلة الحقة من الحیاة•

ذا ال یُنصح بإجراء عملیة الختان  لھؤالء األطفال عند الوالدة.  یتم قد یحتاج طبیب المسالك البولیة لألطفال إلى استخدام القلفة كجزء من عملیة التصحیح الجراحي، ل
 إجراء التصحیح الجراحي عادة بعد عمر أربعة إلى ستة أشھر، ومع ذلك یُمكن إجراؤه الحقًا.

ثر شدة من الَمبال التحتانّي، قد یتم التصحیح تتم الجراحة عادةً دون حجز المریض في المستشفى بینما یكون المریض نائًما تحت التخدیر العام.  في األنماط األك
 الجراحي على مراحل متعددة. 

المضاعفات المحتملة 
، قد یحدث ثقب أو ناسور وقد یتسرب البول عبر ھذا الحاالتقد تُعطي جراحة الَمبال التحتانّي نتائج ناجحة للغایة، ولكن قد تكون ھناك مضاعفات محتملة. في بعض 

حلیل.  وقد یعیق ذلك مرور البول ویتعین الثقب. وتصبح ھناك حاجة إلجراء جراحة أخرى لتصحیح تلك المشكلة. وقد یحدث تندب داخل اإلحلیل ویتسبب في تضیُّق اإل
 تصحیحھ بإجراء جراحة كذلك. 

 وقد یتعین على المرضى العودة للخضوع لفحص المتابعة عند البلوغ.
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