
عالج البروستاتا بطریقة الریزوم 

الریزوم: حل سریع ومبتكر لمشاكل البروستاتا

یعد تضخم البروستاتا الحمید (BPH) حالة طبیة شائعة ویصاحبھ عادة أعراض الجھاز البولي السفلي، مثل تكرار التبول 
والتبول اللیلي واإلفراغ غیر الكامل، ویصیب بشكل خاص الذكور الذین تزید أعمارھم عن 50 عاًما أو قبل، و ال یعتبر تھدیًدا 

خطیًرا للصحة.

یشمل عالج تضخم البروستاتا عادةً طرقًا جراحیة وغیر جراحیة مثل تعدیل نمط الحیاة واألدویة. سابقًا كان یعتبر تجریف 
البروستاتا عبر اإلحلیل الحل األساسي لذلك. ولكن في السنوات األخیرة، بدأت تقنیات مع حد أدنى من التداخل الجراحي تحل 

محلھا. الریزوم ھي طریقة جدیدة لعالج تضخم البروستاتا الحمید.

الریزوم ھو عالج غیر جراحي یستخدم الطاقة الطبیعیة المخزنة في بخار الماء إلزالة أنسجة البروستاتا الزائدة التي تضغط 
على مجرى البول. الریزوم مناسب لغالبیة الرجال الذین یعانون من أعراض المسالك البولیة بسبب تضخم البروستاتا. حیث یبدأ 

معظم المرضى في الشعور بزوال األعراض في حوالي أسبوعین مع أقصى فائدة في غضون ثالثة أشھر بناء على درجة 
استجابة المریض للعالج.

تؤكد البیانات من الدراسات المتاحة حتى اآلن على النتائج الرائعة لعالج الریزوم بنسبة تحسن تقارب ال ٩٦٪ وتشیر إلى أن 
األعراض الجانبیة لھ قصیرة المدى والمضاعفات طفیفة وتتالشى ذاتیا بعد فترة. وباإلضافة إلى ذلك فیمكن عملھ في العیادات 

الخارجیة، وھو فعال في الحفاظ على الوظیفة الجنسیة، كما یمكن استخدامھ في عالج مجموعة متنوعة من أمراض غدة 
البروستاتا. وتكمن نقاط قوتھ الرئیسیة في أنھ آمن كلیا، كما أن اآلثار الجانبیة الجنسیة الناتجة عنھ نادرة، وال یحتاج إلى 

التخدیر، وقلیل التكلفة.

العالج األحدث 

یتكون نظام عالج الریزوم من مولد ترددات السلكیة محمول وجھاز توصیل لتسخین كمیة محددة من الماء في جھاز التوصیل 
خارج الجسم. یستخدم الترددات الرادیویة لتسخین الماء، ثم یتم حقنھ مباشرة في البروستاتا خالل فترة عالج مدتھا تسع ثوان. 
تكرر ألربع أو ست مرات، بحیث ال تتجاوز فترة العملیة العشر دقائق في معظم الحاالت، یتحول البخار عند مالمسة أنسجة 

البروستاتا إلى ماء مما یؤدي إلى تلف الخالیا التي تسبب االنسداد وتالشي األعراض المرتبطة بتضخم البروستاتا الحمید. 
وبمرور الوقت، یمتص الجسم الماء ویزیل األنسجة المعالجة من خالل استجابة الشفاء الطبیعیة.

یمكن االستفادة من عالج ریزوم في حالة التوقف عن تناول أدویة تضخم البروستاتا الحمید أو تجنبھا، وفي حالة عدم وجود 
أعراض شدیدة تتطلب جراحة.

فوائد عالج الریزوم

 .(NICE) یقدم عالج الریزوم بدیالً للتعامل مع تضخم البروستاتا الحمید وقد تم دعمھ من قبل المعھد الوطني للتمیز السریري
وتشمل بعض ھذه الفوائد:

طریقة مثبتة سریریًا وآمنة وفعالة•

الحفاظ على الوظیفة الجنسیة•

تحسن ملحوظ في أعراض تضخم البروستاتا الحمید•

العودة السریعة إلى األنشطة الیومیة العادیة•



تأثیرات جانبیة أقل•

بدیل جید لألدویة واإلجراءات الجراحیة مع تحسین نوعیة الحیاة•

ال حاجة للتخدیر العام•

عالج بسیط في العیادة أو في العیادة الخارجیة•

ماذا تتوقع بعد الریزوم؟

یمكن للمرضى العودة إلى أنشطتھم الطبیعیة في غضون أیام قلیلة بعد إجراء الریزوم. علماً ان المریض سیغادر المستشفى مع 
قسطرة بولیة لمدة تقارب األسبوع وتعتمد سرعة التعافي إلى حد كبیر على قدرة الجسم على الشفاء. ویُالحظ التحسن عادة في 

غضون أسبوعین بعد اإلجراء، مع حدوث التأثیر الكامل بعد ثالثة أشھر. وقد أظھرت الدراسات السریریة تحسنًا جیًدا ومستمًرا 
في األعراض لمدة تصل إلى 4 سنوات، وما زالت الدراسات مستمرة لتحدید الفوائد طویلة المدى. 

عالج الریزوم في دبي!

إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا وترغب في تجربة عالج الریزوم، فتفضل بزیارتنا في عیادة الدكتور أنیس حداد، في 
مشتسفى و عیادة دبي لندن، واحدة من أفضل عیادات المسالك البولیة في دبي. ھدف الدكتور أنیس ھو تزویدك بالمعلومات 

والعالج والرعایة التي تستحقھا.


