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LAPAROSCOPY IN THE DIAGNOSIS OF FINDINGS
IN CHRONIC PELVIC PAIN

دور تنظير البطن ال ّتشخيصي في تحديد أسباب األلم الحوضي المزمن
Abla Shaddoud, MD; Azam Abo Tock, MD
 عزام أبو طوق. د، عبلة شدود.د
ABSTRACT
Objective: Chronic pelvic pain is the most challenging symptom confronting the practitioner. The etiology is
diverse and can be further complicated. The objective of the study was to assess the causes of pain by diagnostic
laparoscopy in women with chronic pelvic pain.
Methods: The study is cross-sectional observational included 45 women with chronic pelvic pain. The diagnostic
laparoscopic had been done to all women who included in this study. Laparoscopic data was collected and analyzed
on SPSS version 23.
Results: Higher frequency of chronic pelvic pain was observed in women aged between 26-35 years (62.2%).
Infertility was the commonest co-existent complaints (53.3%). On laparoscopic examination, pathological lesions
were detected in 66.7%, pelvic adhesion was the commonest lesion (24.4%), and endometriosis was found in (20.0%).
Conclusions: Positive laparoscopic yield was high in women with chronic pelvic pain, so that diagnostic
laparoscopy remains an effective tool in comprehensive evaluation of chronic pelvic pain. Especially when chronic
pelvic pain limits normal activities or requires the use of self-administered or prescribed drugs.

ملخص البحث

 لوحظت أعلى نسبة لحدوث األلم الحوضي المزمن عند:النّتائج

 كما،)%62.2(  سنة بنسبة35 و26 السيدات الالتي تتراوح أعمارهن بين
ّ
 حيث كانت أشيع شكوى مرافقة لأللم الحوضي%53.3 كانت نسبة العقم

 يع ّد األلم الحوضي المزمن من أكثر المشكالت التي:هدف البحث
 حيث ال يوجد حتّى اآلن آليّة واضحة،ًتصادف األطباء والسيّدات تعقيدا
 تهدف هذه ال ّدراسة إلى تقييم إمكانيّة تحديد مسببات.ومح ّددة لحدوثه
السيدات عن طريق إجراء تنظير البطن
ّ األلم الحوضي المزمن لدى
عضوي
يمكن تحديده من
 وذلك في حال غياب أي سبب،التشخيصي
ق
.الصوتيّة
خالل التقييم السريري أو باستخدام األمواج فو
ّ
الرقابيّة
ّ  تم إجراء هذه ال ّدراسة من نمط ال ّدراسات الوبائيّة:طرق البحث
 سيدة يعانين45  بحيث شملت،مستعرضة- نمط ال ّدراسة مقطعيّة،المقارنة
 خضعت جميع هؤالء النسوة إلجراء تنظير بطن.من أل ٍم حوضي مزمن
تم جمع البيانات وتحليلها إحصائيّاً باستخدام البرنامج
ّ  كما،تشخيصي
.SPSS version 23 اإلحصائي

بالنسبة لآلفات العضوية فقد
ّ المزمن لدى
ّ .السيدات في هذه ال ّدراسة
ّ أما
 وكانت، أثناء إجراء تنظير البطن التشخيصي%66.7 وجدت بنسبة
 وداء%24.4 الحوضية بنسبة
أشيع الموجودات مالحظ ًة هي االلتصاقات
ّ
.%20.0 بطانة الرحم الهاجرة (اإلندومتريوز) بنسبة
 لوحظ وجود سبب عضوي لأللم الحوضي المزمن في:االستنتاجات
 وبالتّالي فإن الفحص ال ّدقيق باستخدام تنظير،أكثر من ثلثي الحاالت
بخاصة
،البطن التّشخيصي مستطب في حاالت األلم الحوضي المزمن
ّ

نوعية الحياة لدى المريضة ولم يحقق استجابة
ّ إذا كان هذا األلم يؤثّر على
.قليدية
ّ للمعالجة بالمسكنات ال ّت
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طرق البحث

المق ّدمة

الرقابيّة المقارنة ،نمط
تم إجراء دراسة من نمط ال ّدراسات الوبائيّة ّ
ال ّدراسة مقطعية-مستعرضة .أجريت هذه ال ّدراسة في مشفى ال ّتوليد
وأمراض النّساء الجامعي ،جامعة دمشق ،وذلك خالل الفترة الواقعة بين
شهر أيّار  2019وحتّى نيسان  .2020شملت ال ّدراسة  45سيّدة يعانين
تم استجوابهن
من أل ٍم حوضي مزمنّ ،
كل ّ
السيدات المشاركات في ال ّدراسة ّ
ٍ
بشكل جيّد في بداية ال ّدراسة .معايير التضمين في ال ّدراسة كانت السيّدات
اللتي يعانين من ألم حوضي مزمن،
الالتي تتجاوز أعمارهن  18سنة و ّ
ن
والمعرف بكونه ألم يختلف في ش ّدته فقد يكو ألم خفيف ،متوسط ،أو
الرغم من تناول
شديد ولكنّه مستمر لم ّدة تتجاوز األربعة أشهر على ّ
أما معايير االستبعاد من الدراسة فشملت الخباثات،
المسكنات التّقليديّةّ .
وجود اضطرابات نفسية لدى السيدة ،وجود أمراض في الجهاز العصبي،
وجود قصة تناول أي أدوية تؤثّر على الجملة العصبيّة المركزيّة ،وجود
أي آفة عضويّة أثناء الفحص السريري أو باستخدام التّصوير باألمواج
الصوتيّة.
فوق ّ

يع ّد األلم الحوضي المزمن من أكثر المشكالت التي تصادف األطباء
والسيّدات تعقيداً ،حيث ال يوجد حتّى اآلن آليّة واضحة ومحددة لحدوثه.
2،1
ملحة لوجود فريق متعدد االختصاصات لتدبيره.
ولذلك فإن الحاجة ّ
يعرف األلم الحوضي المزمن بأنّه ألم غير دوري ،مستمر لم ّدة أكثر من
ّ
3
موضع في الحوض الحقيقي (التّشريحي) ،ال يوجد استجابة
أربعة أشهر ّ
فعالة عند استخدام المسكنات التّقليديّة ،أحياناً يزداد أثناء الجماع أو
بالحركة 4.يبلغ مع ّدل انتشار األلم الحوضي المزمن حوالي  %25بين
النّساء الالتي يراجعن العيادات النّسائيّة 5،وفقط  %25-20من هؤالء
السيّدات يستجبن للعالج المحافظ 6.غالباً من غير الممكن تحديد سبب
وحيد مسؤول عن حدوث األلم الحوضي المزمن ،حيث يالحظ في نصف
الحاالت تقريباً تزامن ألكثر من سبب يعتقد أنّه المسؤول عن حدوث
هذه الحالة 7.وبسبب عدم الفهم الدقيق آلليّة حدوث األلم الحوضي
المزمن ،اقترحت العديد من األسباب مثل :احتقان األوردة الحوضيّة،
اإلندومتريوز (داء بطانة الرحم الهاجرة) ،االلتصاقات الحوضيّة 9،8،وجود
الرخوة للحوض ،اعتالل األعصاب ،خلل
خلل في العضالت واألنسجة ّ
وبخاص ًة  Vasoactive intestinal peptideو
في النّواقل العصبيّة
ّ
 Substance Pالتي تؤّدي إلى تعديل في استجابة النّهايات العصبيّة
الحسيّة وبالتّالي تغييّر في السيّالة العصبيّة على مستوى الجملة العصبيّة
المركزيّة 11،10.يسبب األلم الحوضي تأثيرات سلبية وعميقة على الحياة
العائليّة ،الحياة االجتماعيّة والعاطفيّة للسيّدة 12،حيث لوحظ انخفاض
السيدات
نوعيّة الحياة ،وزيادة في أعراض القلق واالكتئاب
ّ
وبخاصة لدى ّ
الرغم من تناول
الالتي يعانين من ألم حوضي مزمن مستمر على ّ
14-12
المسكنات التّقليدية.

السيدات المشاركات مع
آلية العمل ،والهدف من هذه ال ّدراسة ّ
لكل ّ
تم شرح ّ
ّ
تم
كما
دات،
السي
الء
ؤ
ه
قبل
من
مة
د
المق
للمعلومات
امة
ت
ال
ة
ي
ر
الس
على
أكيد
ّ
التّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للسيدات المشاركات في هذه ال ّدراسة على حرّية المشاركة أو االنسحاب
التأكيد ّ
نوعية
من هذه ال ّدراسة في الوقت الذي يناسبهن ،بدون أن يؤثّر ذلك على ّ
لهن.
الخدمات المقدمة ّ
أما
كما ّ
السيدات المشاركات فيها ّأية أعباء ّ
أن هذه ال ّدراسة ال تكلف ّ
ماليةّ .
يتم عن طريق ثالثة ثقوب
بالنّسبة لإلجراء المتّبع وهو تنظير البطن ،فسوف ّ
العام .الثّقب األول حوالي
في جدار البطن األمامي ،يجرى تحت التّخدير ّ
أما الثّقبين اآلخرين حوالي  5مم
السرة وذلك إلدخال المنظارّ ،
 10مم تحت ّ
فيستخدمان لألدوات األخرى الالزمة إلتمام هذا اإلجراء .كما سيستخدم غاز
الضغط الالزم إلتمام هذا اإلجراء هو 20
 CO2أثناء القيام بتنظير البطن و ّ
ثم جرى تحليلها باستخدام البرنامج اإلحصائي
تم جمع البيانات ّ
ملم .زئبقيّ .
.SPSS version 23

وبسبب صعوبة تحديد اآلليّة المرضيّة المسؤولة عن حدوث األلم
الحوضي المزمن باستخدام التّقييم السريري لوحده أو باالشتراك مع
الصوتيّة ،حيث تصل نسبة الفشل حتّى -40
الفحص باألمواج فوق ّ
 15،%60كان الهدف من هذه ال ّدراسة هو إجراء تقييم موضوعي
باستخدام تنظير البطن التّشخيصي وذلك لنفي أو إثبات وجود آليّات
عضويّة مرضيّة قد تكون مسؤولة عن األلم الحوضي المزمن لدى
السيّدات ،وهذا من شأنه أن يساعدنا في تحديد أشيع األسباب التّي
تؤدي إلى حدوث األلم الحوضي المزمن ،وبالتّالي توجيه العالج للمسبب
اللتي
أن السيّدات ّ
الكامن األساسي في حال وجوده .حيث من المالحظ ّ
يعانين من ألم حوضي مزمن غالباً ما يدخلن في حلقة مفرغة بسبب عدم
االستفادة ال ّدوائيّة من المسكّنات التّقليديّة من جهة ،بالتّالي االستمرار
في مراجعة العيادة النّسائيّة لم ّدة قد تصل لسنوات لكن دون أي فائدة
تذكر ،ومن جه ٍة أخرى تأثير كل ذلك على الحياة الجنسيّة والعائليّة
واالجتماعيّة للسيّدة.

النتائج
سيدة يعانين
للسيدات المشاركات في هذه ال ّدراسة ّ 45
كان العدد الكلي ّ
من أل ٍم حوضي مزمن ،كانت نسبة انتشار األلم الحوضي المزمن أعلى عند
السيدات الالتي تتراوح أعمارهن بين  35-26سنة ،حيث بلغ عددهن 28
ّ
السيدات
الء
ؤ
ه
ة
غالبي
وكانت
،)%62.2
(بنسبة
المجموعة
هذه
ضمن
سيدة
ّ
ّ
عديمات الوالدة حتى لحظة إجراء هذه ال ّدراسة ،حيث كان عدد السيدات
عديمات الوالدة  21سيدة (بنسبة  ،)%46.7كما يظهر الجدول .1
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الصفات المدروسة
ّ
المجموعات
العمريّة (سنة)

عدد الوالدات

المئوية
ال ّنسبة
ّ

العدد

25-16

%6.67

3

35-26

%62.23

28

45-36

%31.1

14

خروس

%46.7

21

 2-1والدة

%22.2

10

 3فما فوق

%31.1

14

الشكوى المرافقة
ّ
العقم
عسرة الجماع
التبول
عسرة ّ
ألم ظهر

الجدول  .1الصفات االجتماعيّة والعائليّة للسيّدات
المشاركات في ال ّدراسة.

الموجودات ال ّتنظيرّية

طبيعية
الموجودات
ّ
عضوية)
(ال يوجد آفة
ّ
تنظير الحوض غير طبيعي
عضوية
وجود آفات
ّ
االلتصاقات الحوضيّة
اإلندومتريوز
PID
احتقان حوضي
كيسة مبيض مصليّة /ورم ليفي

ال ّتكرار
15

%33.3

30
11
9
6
2
1
1

%66.7
%24.4
%20.0
%13.34
%4.5
%2.23
%2.23

24
21
22
23
3
42
20
25

%53.3
%46.7
%48.9
%51.1
%6.67
%93.33
%44.4
%55.6

السيدات
الجدول ّ .2
الشكاوى المرافقة لأللم الحوضي المزمن لدى ّ
المشاركات في ال ّدراسة.
باألمواج فوق الصوتية (اإليكو) .حيث لوحظ وجود آفة عضويّة لدى
السيدات المشاركات في ال ّدراسة والالتي يعانين من ألم
 %66.7من ّ
حوضي مزمن.

يظهر الجدول  2أهم الشكاوى المرافقة لأللم الحوضي المزمن لدى
أن العقم هو من أشيع الشكـ ــاوى
السيّدات في ال ّدراسة ،حيث يالحظ ّ
الم ـ ـرافقـ ــة لألل ــم الحوضي المزم ـ ــن حيث لوحـ ــظ عند  24سيّدة (بنسبة
 ،)%53.3يليه عسرة الجماع حيث لوحظت لدى  22سيدة (بنسبة
.)%48.9
يظهر الجدول  3النّتائج التي حصلنا عليها أثناء إجراء تنظير
البطن التّشخيصي للسيّدات المشاركات في ال ّدراسة ،حيث لوحظ وجود
آفة عضوية لدى  30سيدة (بنسبة  ،)%66.7وكانت أشيع الموجودات
المشاهدة أثناء تنظير البطن التّشخيصي هي االلتصاقات لدى  11مريضة
(بنسبة  ،)%24.4اإلندومتريوز لدى  9سيّدات (بنسبة  )%20.0وال ّداء
الحوضي االلتهابي لدى  6سيّدات (بنسبة .)%13.34
%

موجود
غير موجود
موجودة
غير موجودة
موجودة
غير موجودة
موجود
غير موجود

العدد

المئوية
ال ّنسبة
ّ

الحوضية بنسبة  ،%24.4وهذا يتوافق مع دراسة
وجدت االلتصاقات
ّ
الحوضية بنسبة
 Kreschوزمالئه عام  1984حيث وجدت االلتصاقات
ّ
 ،%18ودراسة أخرى أجراها  Rapkinفي العام  1986حيث كانت نسبة
الحوضية  ،%37وهذا يشير بوضوح إلى دور االلتصاقات
االلتصاقات
ّ
وفسرت هاتان
ّ
السيداتّ ،
الحوضية في حدوث األلم الحوضي المزمن لدى ّ
حركية األعضاء من
على
تؤثر
ها
ن
بأ
ة
الحوضي
االلتصاقات
دور
استان
الدر
ّ
ّ
ّ
جهة ،ومن جه ٍة أخرى تمنع األعضاء من التّمدد وهذا يسبب حدوث األلم
الرئيسية لأللم الحوضي المزمن
الحوضي المزمن .من المسببات األخرى ّ
السيدات هو داء بطانة الرحم الهاجرة (اإلندومتريوز) ،حيث وجد
لدى ّ
في دراستنا بنسبة  %20.0وهذا يتوافق مع عديد من ال ّدراسات األخرى
الهام في حدوث األلم الحوضي المزمن .حيث
التي أكدت على دوره
ّ
في دراسة  Balochوزمالؤه في العام  2012كانت نسبة تواجده لدى
السيدات الالّتي يعانين من ألم حوضي مزمن  ،%12.9وفي دراسة
ّ
السيدات الالتي
لدى
يوز
ر
اإلندومت
نسبة
كانت
1990
عام
P.
Vercellini
ّ
يعانين من ألم حوضي مزمن  .%32.5وفي دراسة  Murphyوزمالئه
عام  1986المثيرة لالهتمام وجدت انزراعات إندومتريوزيّة أثناء استخدام
السيدات الالتي يعانين من ألم حوضي
المجهر االلكتروني لدى  %25من ّ
عيانياً،
مزمن أثناء فحص خزعات أخذت من البريتوان من مناطق سليمة
ّ
لديهن.
وذلك أثناء إجراء تنظير بطن التشخيصي
ّ

الجدول  .3الموجودات المالحظة
من خالل إجراء تنظير البطن التشخيصي.

االستنتاجات

المناقشة

يعتبر األلم الحوضي المزمن مرضاً متعدد العوامل ،توجد العديد من
العوامل المتّهمة بالمشاركة في حدوثه ،كما أنّه يؤثّر على الحياة العائليّة
واالجتماعيّة للمريضات بش ّدة .وبالتّالي فإن التقييم الدقيق والعميق للحالة

أهمية ودور تنظير البطن ال ّتشخيصي
أشارت هذه الدراسة وبوضوح إلى ّ
السيدات الالتي يعانين من أل ٍم حوضي مزمن في حال غياب
في تدبير ّ
عضوية قابلة للكشف بالتّقييم السريري أو باستخدام جهاز التّصوير
آفة
ّ
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 حيث أنّه باإلمكان التّعامل،مطلوب عبر إجراء تنظير بطن تشخيصي
ٍ
فعالية في حال ثبوت
بشكل أكثر
مع األلم الحوضي المزمن وعالجه
ّ
 والتي وجدت في العديد من ال ّدراسات لدى،مسببة له
وجود آفة
ّ عضويه
ّ
.السيدات الالتي يعانين من األلم الحوضي المزمن
ّ أكثرّية

 كما،قليدية
عدم وجود أي آفة
ّ ّعضوية وذلك باستخدام وسائل التّشخيص الت
ّ
قليدية وذلك لعدم وجود أي فائدة أو
ّ ّيجب عدم تكرار وصف المسكنات الت
 بل يجب إجراء تنظير البطن التشخيصي.تأثير على األلم الحوضي المزمن
 والتي تكون في الغالب التصاقات،العضوية الكامنة وراءه
لتحديد األسباب
ّ
مستقبلية لتحديد فائدة
 كما يوصى بإجراء دراسات. أو إندومتريوز،حوضية
ّ
ّ
نوعية الحياة
وتحسين
،األلم
ة
د
ش
من
خفيف
ت
ال
في
ة
الحوضي
االلتصاقات
فك
ّ
ّ
ّ
ّ
.السيدات الالتي يعانين من األلم الحوضي المزمن
ّ لدى

المقترحات
بحجة
ّ يجب عدم إهمال شكوى
ّ السيدة التي تعاني من ألم حوضي مزمن
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