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Case Report

تقرير حالة طبية

FOUR ORIFICES IN THE PERINEUM OF A GIRL WITH IMPERFORATE ANUS:
UTERUS DIDELPHYS WITH RECTOVESTIBULAR FISTULA
OR VARIANT CLOACA
 تضاعف رحمي مهبلي:أربع فوهات في عجان طفلة لديها عدم انثقاب شرج
مع ناسور مستقيمي دهليزي أو شكل مختلف لتشوه المقذرة
Mohammad Mohannad Batal, MD

 محمد مهند بطل.د
ABSTRACT
In this report, we describe the case of two girls who had imperforate anus with four orifices in the perineum.
First case, 11-month-old girl represented with imperforate anus and rectovestibular fistula and a colostomy done
previously. Second case, 18-month-old girl had an iatrogenic anovaginal fistula after anorectolplasty. In both
cases, the clinical examination and other investigations showed an imperforate anus with rectovestibular fistula,
wide urethral meatus, and uterus didelphys. This malformation was combined in the both cases with congenital
pouch colon. For the first girl, posterior sagittal anorectoplasty was done with an anastomosis of the two vaginas
at the midline in one stage, whereas recto-vaginal fistula repair and vaginal anastomosis were done for the second
child. The colostomy closure was done 3 months later and no complications were reported. The precise clinical
examination and other investigations are very important to diagnose the genital malformations that are associated
with the anorectal malformations and to treat them in one stage. And the question remains: is the described anomaly
in this report auterus didelphys with a rectovestibular fistula or is it a variant cloaca associated with uterus didelphys
and congenital pouch colon whereas the urethral meatus, hemi-vaginal orifices and rectal fistula are conjoined in the
very wide and short urogenital sinus?
ملخص الحالة

 أجري للطفلة األولى تصنيع مستقيمي شرجي سهمي.وقولون جيبي خلقي
 بينما أجري،خلفي مع مفاغرة المهبلين على الخط الناصف بمرحلة واحدة
للطفلة الثانية إصالح للناسور المستقيمي المهبلي ومفاغرة المهبلين على
 أشهر ولم تسجل3  تم إغالق فوهة الفغر في الحالتين بعد.الخط الناصف
 من الهام التركيز على الفحص السريري الدقيق.أية اختالطات بالمتابعة
واالستقصاءات األخرى المتممة لتشخيص التشوهات التناسلية المرافقة
للتشوهات الشرجية المستقيمية وتصحيحها عند اإلصالح الجراحي لهذه
 هل التشوه الموصوف: يبقى السؤال المطروح هنا.التشوهات بمرحلة واحدة
في هذا التقرير هو تضاعف رحمي مهبلي مع ناسور دهليزي مستقيمي

سيتم في هذا التقرير وصف حالتي طفلتين مصابتين بعدم انثقاب شرج
 شه اًر11  شوهدت الطفلة األولى بعمر.مع وجود أربع فوهات بالعجان
بوجود عدم انثقاب في الشرج مع ناسور مستقيمي دهليزي وقد أجري لها
 شه اًر وقد أجري18  بينما شوهدت الطفلة الثانية بعمر،ًفغر قولون سابقا
 بعد إجراء.لها تصنيع مستقيمي شرجي اختلط بناسور شرجي مهبلي
 تبين أن لديهما عدم انثقاب،الفحص السريري والفحوص المتممة للطفلتين
شرج مع ناسور مستقيمي دهليزي مترافق مع وجود تضاعف رحمي مهبلي
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أم هو شكل مختلف من أشكال تشوه المقذرة يترافق مع تضاعف رحمي
وقولون جيبي خلقي؟

جراحي للتشوه المستقيمي الشرجي التناسلي .أما الطفلة الثانية فراجعت
بعمر سنة ونصف مع سوابق إصالح جراحي لناسور دهليزي مستقيمي
بعمر السنة وهي تعاني من تقرح شديد بمنطقة العجان ناجم عن ناسور
مستقيمي مهبلي كاختالط للعمل الجراحي السابق.

يعتبر الناسور المستقيمي الدهليزي  Rectovestibular fistulaأشيع
تشوه من تشوهات الشرج والمستقيم عند اإلناث ،إال أن التشوهات التناسلية
المرافقة لتشوهات الشرج والمستقيم عموماً وللناسور المستقيمي الدهليزي
خصوصاً لم تذكر في األدب الطبي إال قليالً .يقدم اإلصالح الجراحي
لتشوهات الشرج والمستقيم فرص ًة جيد ًة لمعالجة التشوهات التناسلية المرافقة
إن وجدت ،ولذلك فالفحص السريري الدقيق إو�جراء االستقصاءات المناسبة
يعتبر أم اًر مهماً جداً قبل العمل الجراحي لكشف هذه التشوهات المرافقة
ومعالجتها أثناء اإلصالح الجراحي للناسور وذلك بمرحل ٍة واحد ٍة.

تبين بالفحص السريري في الحالة األولى وجود فوهة صماخ إحليل
واسعة مع فوهتين أسفل صماخ اإلحليل وعلى جانبي الخط الناصف
تعبران عن فوهتي نصفي مهبل وأسفلها فوهة ناسور دهليزي مستقيمي
مع عدم انثقاب شرج ،الشكل  .1وفي الحالة الثانية كانت فوهة صماخ
االحليل واسعة أيضاً ويتوضع أسفلها وعلى جانبي الخط الناصف فوهتي
نصفي مهبل بينهما تشاهد فوهة ناسور دهليزي أعور مع شرج مصلح
جراحياً ،الشكل .2

مقدمة

عرض الحالة
طفلتين مصابتين بعدم
نعرض في هذا التقرير حالتي
إنثقاب شرج مع ناسور مستقيمي دهليزي وقولون جيبي خلقي
 Congenital pouch colonمع تشوه تناسلي نادر (وهو التضاعف
الرحمي المهبلي  .)Uterus didelphysشخص للطفلة األولى منذ
الوالدة ناسور دهليزي مستقيمي مع تشوه تناسلي ،وأثناء إجراء فغر القولون
كمرحلة أولى تبين لديها قولون جيبي خلقي تام  Complete CPCمع
تضاعف زائدة ) ،)type IIوأجري لها فغر على قطعة األعور المتبقية
واستئصال الزائدتين ثم حولت الطفلة إلينا بعمر  11شهر إلجراء إصالح

الشكل  .1الفحص السريري للحالة األولى.

الشكل  .2الفحص السريري للحالة الثانية قبل فغر القولون  ،Aوبعد إجراء فغر القولون .B
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المستقيم على الجلد بين حدود المعصرة المحددة مسبقاً باستخدام المنبه
الكهربائي العضلي ،الشكل .3

ولدراسة الشكل التشريحي للتشوه بشكل دقيق تم إجراء تنظير بولي
وتنظير مهبلي للطفلتين تحت التخدير العام ،كما أجري تنظير للمستقيم
للطفلة الثانية لمعرفة موقع الناسور المستقيمي المهبلي .أظهر التنظير
البولي في كال الحالتين إحليل واسع وقصير (< 2سم) ،بينما بدت المثانة
طبيعية الجدران وصماخ الحالبين ضمن الطبيعي .أظهر التنظير المهبلي
وجود نصف مهبل أيمن وأيسر يحتوي كل منهما على عنق رحم .أظهر
تنظير المستقيم في الحالة الثانية موقع الناسور الممتد من الجدار األمامي
للمستقيم على بعد  2سم تقريباً من الحافة الشرجية وحتى الجدار الخلفي
لنصف المهبل األيمن ،وقد تم وضع سلك دليل عبر الناسور ورؤيته
بنصف المهبل األيمن.

أجري في الحالة الثانية فغر دقاق ثنائي اللمعة )بسبب وجود قولون
جيبي خلقي تام  ،)type Iوبعد التأكد من الشفاء التام للعجان تم إجراء
اإلصالح الجراحي بفصل جداري نصفي المهبل عن جدار المستقيم،
إو�غالق الناسور المستقيمي المهبلي واستئصال الجزء المتبقي من الناسور
الدهليزي مع طي الجدار الخلفي لالحليل ،وتصنيع المهبل بمفاغرة نصفي
المهبلين ،وقد لوحظ صعوبة بالغة بالتسليخ في الحالة الثانية بسبب التليف
الناجم عن العمل الجراحي األول.
تم إغالق فوهة الفغر بعد  3أشهر في الحالتين وذلك بعد إجراء تصوير
ظليل للجزء البعيد من القولون عبر فوهة الفغر والتأكد من عدم وجود
أي اختالط أو ناسور مستقيمي مهبلي .لم تسجل أية اختالطات بعد فترة
متابعة  18شهر للحالة األولى و 8أشهر للحالة الثانية ،الشكل .4
المناقشة

الشكل  .3تصنيع الشرج ومفاغرة نصفي المهبل.

تشوهات الشرج والمستقيم هي طيف من التشوهات الخلقية التي
تحث خالل التطور الجنيني للمقذرة  ،Cloacaوتقدر نسبة حدوثها ﺑ 1
لكل  5000والدة حية 1،وتصيب اإلناث بنسبة  2%43ويعتبر الناسور
المستقيمي الدهليزي  Recto-vestibular fistulaهو التشوه األكثر
3
شيوعاً عند اإلناث (.)%30

تم في الحالة األولى إجراء تصنيع شرجي مستقيمي سهمي خلفي
) ،Posterior sagittal anorectoplasty (PSARPحيث تم تسليخ
الناسور الدهليزي وفصل المستقيم عن الجدار الخلفي للمهبلين واإلحليل
وطي الجدار الخلفي لإلحليل وتصنيع المهبل بمفاغرة نصفي المهبلين
األيمن واأليسر على الخط الناصف ،وتصنيع الجسم العجاني وتثبيت

تترافق تشوهات الشرج والمستقيم بتشوهات بولية تناسلية بنسبة
 4،%50-33ولكن كما ذكرنا سابقاً فإن نسبة التشوهات التناسلية لم تذكر
ال وسجلت نسبة  6,5.%45-30تشمل هذه التشوهات
بالدراسات إال قلي ً
التناسلية غياب (رتق) المهبل  Vaginal atresiaأو الجزء البعيد منه،
الرحم ذو القرنين  ،Bicornuate uterusالرحم المضاعف مع عنقين

الشكل  .4الفحص السريري بعد عدة أسابيع من العمل الجراحي :الحالة األولى  ،Aالحالة الثانية .B
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أما ترافق التشوهات التناسلية مع القولون الجيبي الخلقي  CPCفكانت
10
،%9-2.5
ويعرف القولون الجيبي الخلقي بأنه تشوه يتم به استبدال
ّ
جزء من القولون أو كامل القولون بتوسع جيبي ،وتكون المساريقا قصيرة
وجدار القولون سميك ،وتغيب فيه الشرائط القولونية أو تكون ضعيفة
التمايز 10.وقد صنف  Narsimhaهذا التشوه إلى شكل تام حيث يغيب
فيه كامل القولون ويدخل الدقاق مباشرًة بالقولون الجيبي ( ،)type Iأو
يدخل في قطعة قصيرة من األعور متصلة بالقولون الجيبي ()type II
ويترافق هذا النوع أحياناً بتضاعف زائدة ،بينما يتميز الشكل غير التام

 ،Uterus duplex bicollisالرحم المضاعف مع عنقين ومهبلين
9,8,7
.Uterus didelphys
في دراسة ﻠ  7Penaوزمالؤه شملت  272طفلة لديهن عدم انثقاب
شرج وناسور دهليزي شوهدت التشوهات التناسلية في  48حالة (بنسبة
 ،)%17وقد تضمنت هذه التشوهات تضاعف رحمي مع حجاب مهبلي
 Uterus didelphysفي  14حالة (بنسبة  ،)%29انسداد مهبلي في
 26حالة (بسبب غياب مهبل أو غياب مهبل ورحم).

الشكل  .5تصنيف  Narsimhaللقولون الجيبي الخلقي.

الشكل  .6تشوه المقذرة مع تضاعف مهبلي وقولون جيبي خلقي  ،Aالتشوه الموصوف .B
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وكان الحمل بالرحم األيمن بنسبة  %75من الحاالت.

بطول جيد للقولون المتبقي بين الدقاق والقولون الجيبي (،)type III
أو يكون القولون طبيعي تقريباً مع تحول الجزء النهائي منه إلى كيس
) 11،)type IVالشكل .5

14

بالنظر إلى الحالتين الموصوفتين نجد ما يلي:
اإلحليل قصير جداً.ترافق الحالة بتشوه القولون الجيبي الخلقي التام.المهبالن منفصالن ويقعان على جانبي الخط الناصف ،وال يوجدحجاب مشترك بينهما (حجاب مهبلي طولي) كما هو موصوف في
14،4
الدراسات المختلفة.

وفي دراسة ﻠ  Wakhluشملت  470حالة من القولون الجيبي الخلقي
 CPCترافقت ﺑ  47حالة تشوه تناسلي بنسبة ( 29 ،)%10حالة رحم
ذو قرنين ( 12 ،)%62حالة رحم مضاعف ( )%25و 6حاالت رحم
12
مضاعف مع تضاعف مهبلي (.)%13

ولذلك نقترح بأن هذا التشوه الموصوف في الحالتين هو شكل نادر من
تشوه القذرة ،حيث أن الجيب البولي التناسلي واسع وقصير جداً ويضم
الفوهات األربعة التي تصب به ،وذلك يفسر قصر اإلحليل كما يفسر
افتراق المهبلين وعنقي الرحم الناجمين عن عدم اندماج كامل لقنوات مولر
أثناء التطور ،ويفسر ترافق الحالة بتشوه القولون الجيبي الخلقي والذي
يترافق عاد ًة مع تشوهات الشرج والمستقيم العالية ولم يذكر ترافقه مع
الناسور الدهليزي ،الشكل .6

يترافق تشوه القولون الجيبي الخلقي عاد ًة عند اإلناث مع تشوه
المقذرة ،ولم تشاهد في دراسة  Wakhluحاالت ناسور قولوني رحمي
 Colouterineأو ناسور قولوني دهليزي  ،Colovestibularولكن
شوهدت حاالت ترافقت مع تضاعف مهبلي حيث يتوضع الناسور بين
12
المهبلين ويصب على المقذرة.
يعتبر تشوه المقذرة تشوهاً ناد اًر ويحدث بنسبة  1:250.000والدة حية،
ويعرف هذا التشوه بأن اإلحليل والمهبل أو المهبلين والمستقيم يتحدان بقناة
ّ
واحدة (جيب بولي تناسلي) ويتظاهر بفوهة واحدة بالعجان ،ويختلف طول
هذه القناة من حالة لحالة أخرى كما يختلف قطر الفوهة 13.في كل حاالت
التضاعف الرحمي تم استئصال الحجاب بين المهبلين ولم يستطب أبداً
14,7
إجراء تصنيع رحمي.

االستنتاجات
من أجل الحصول على نتائج أفضل فإنه يجب إصالح التشوهات
التناسلية المرافقة للتشوهات الشرجية المستقيمية مباشرًة خالل اإلصالح
الجراحي للتشوهات المستقيمية الشرجية ،ولضمان ذلك البد من بذل جهود
حثيثة في استخالص التشخيص الدقيق قبل البدء باإلجراء الجراحي.
التضاعف الرحمي حالة نادرة جداً ،وقد تترافق أحياناً مع تشوهات الشرج
والمستقيم .يعتبر اإلصالح الجراحي للتشوه بتصنيع شرجي مستقيمي
سهمي خلفي ومفاغرة نصفي المهبل على الخط الناصف أو استئصال
الحجاب المهبلي وذلك في مرحلة واحدة هو إجراء ٍ
كاف عاد ًة .ويبقى
السؤال المطروح هل هذا التشوه الموصوف هو حقاً تضاعف رحمي مهبلي
مع ناسور مستقيمي دهليزي أم هو شكل مختلف من تشوه المقذرة؟

وفي دراسة  Heinonenوزمالئها والتي شملت  49حالة من التضاعف
الرحمي (تضاعف رحمي مع عنقين وحجاب مهبلي طولي) بين أعوام
 ،1998-1962شوهد العقم عند  5نساء بنسبة  %13في حين حدث
الحمل عند  34من أصل  36امرأة أرادت الحمل (بنسبة  ،)%94بينما
كانت نسبة االجهاضات  ،%21الحمل الهاجر  ،%20معدل حياة األجنة
 ،%75مع نسبة خداجة  %24وتأخر نمو األجنة  %11وموت حول
الوالدة  .%2.3تمت الوالدة بعملية قيصرية في  %94من الحاالت،
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