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اآلالم الشرجية: 
كيفية التعامل معها

إىل  تحتاج  أسباب  عدة  لها  و  جدا  شائعة  الرشجية  اآلالم 

بطريقة  األسباب  يعالج  أن  للطبيب  ليتسنى  دقيق  تشخيص 

املبارش  بالنظر  الطبيب  يستعني  الهدف  هذا  ألجل  مناسبة، 

واللمس أو مبنظار الرشج واملنظار املستقيم.

إن هذه اآلالم ميكن تصنيفها إىل نوعني:

1. الصنف األول: آالم متزامنة مع التغوط.

:)Fissure anale( أ- ويأيت عىل رأسها الشق الرشجي

ويدوم  شديد  وهو  العارصة  العضالت  تشنج  عن  ناتج  واألمل 

ساعات طويلة إذا كان الشق حادا ويكون مصحوبا يف بعض 

اإلمساك.  هو  الرئييس  وسببه  خفيف  دموي  بنزيف  األحيان 

يظهر الشق كجرح مثلث الشكل غالبا يف القطب األمامي.

وااللتهاب  األمل  ومضادات  امللينات  بواسطة  فيتم  عالجه  أما 

اللجوء  يتم  العالج  هذا  فشل  حال  ويف  والتحاميل.  واملراهم 

إىل الجراحة. 

الرشجية  املنطقة  تصيب  أن  نوعية ميكن  أمراض  ب- هناك 

 :)Ulcération( بتشققات أو تقرحات

بفقدان  � املصابني  املرىض  عند  خاصة  مثال،  السل  كداء 

متعددة  أو  وحيدة  تكون  أن  التقرحات ميكن  املناعة وهذه 

غري عميقة و جوانبها غري ملتئمة. أما التشخيص فيعتمد عىل 

السياق الرسيري وعىل الترشيح الدقيق

مرض نوعي أخر وهو الزهري: والشق هنا يكون قليل األمل  �

بتضخم  الرشجية ومصحوبا  الحافة  غالبا عىل جانبي  ويوجد 

.)Adénopathies inguinales( الحرقفية  اللمفاوية  الغدد 

عىل  البحث  وعىل  الدقيق  الترشيح  عىل  التشخيص  ينبني 

املضادات الجسمية الخاصة وعالجه يكون باملضادات الحيوية

الورم  � )داء  مزمن  معوي  التهاب  وهو   : "كرون"  مرض 

الرشج  يصيب  أن  ميكن  املزمن(  الهضمي  االلتهايب  الحبيبي 

ملتئمة  غري  وجوانبها  متعددة  تكون  ما  غالبا  بتشققات 

وعىل  الرسيري  السياق  عىل  التشخيص  يعتمد  ومتورمة. 

مثبطات  استعامل  عىل  فريتكز  العالج  أما  الدقيق  الترشيح 

املناعة كابت املناعة.

الرسطان يف شكله التشققي ميكن أن يكون وحيدا قطبيا  �

صلبا ممتدا داخل القناة الرشجية والتشخيص يكون بواسطة 

الترشيح الدقيق والعالج يتم حسب النوع إما باألشعة وإما 

بالجراحة.

2. الصنف الثاني المتمثل باآلالم الدائمة أو غير 
المرتبطة بالتغوط

 Thrombose hémorroïdaire( حاد  باسوري  أ-خرث 

:)aigue

عىل  وتظهر  البواسري  مرض  من   %15 تشكل  املضاعفة  هذه 

داكن  أزرق  لون  ذو  ووحيد،  الحجم  غالبا صغري  تورم  شكل 

الرشايني  لجدار  املقوية  باألدوية  وتعالج  اللمس  عند  صلب 

واملراهم و التحاميل. وإذا كان األمل شديدا يستعان يف هذه 

الحالة مبضادات االلتهاب أو يلجأ إىل االستئصال الجراحي بعد 

استعامل مخدر موضعي.

:)Abcès anal( ب- خراج رشجي

األمل الشديد يكون مصحوبا يف بعض األحيان بارتفاع الحرارة، 

والفحص يكون لينا. أحيانا يكون الخراج جليا عىل شكل كتلة 

شبه  الرشجية  املنطقة  تكون  وأحيانا  المعة،  اللون،  حمراء 

اإلسكية  الحفرة  يف  املتواجد  العميق  الخراج  حال  يف  سوية 

بني  الحيز  يف  أو   )la fosse ischio-rectale( املستقيمية 

العضالت العارصة )L’espace inter-sphinctérien(، واللمس 

أو  الرشجية  القناة  داخل  سواء  لألنسجة  مؤملا  تشنجا  يظهر 

داخل املستقيم والعالج ال يكون إال جراحيا.

األستاذ محمد مرزوق

أستاذ سابق ألمراض الجهاز الهضمي

بكلية الطب بالدار البيضاء

الشجرة التقريرية
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شق رشجي
)http://www.snfcp.org(

خرث باسوري
)http://smartfiches.fr(

خراج رشجي
)http://www.snfcp.org(

تقرحات كرون
)http://www.snfcp.org(


