
 :تعریف

و  كندیرا احاطه م یضهاست كه اطراف ب یعیما هیدروسل

نوزاد پسر  10از هر  یباً.تقرشودیم یضهب یسهموجب تورم ك

 یدروسلدر بدو تولد دجار ه ینوزاد به طور مادرزاد یک

ماه اول،بدون درمان  یک یاغلب آنها در ط باشد،امایم

سال(  40 یاال)اغلب ب یز.عالوه بر آن،مردان نیابندیم یبهبود

است به  یضه،ممكنب یسهبه ك صدمه یابه علت التهاب 

از عفونت  یمبتال شوند.التهاب ممكن است ناش یدروسله

( یت)ارك یضهعفونت بافت ب یا( یدیدمیت)اپیدیدیماپ

است كه پشت  یو خم یچو پرپ یفظر یهالوله یدیدیمباشد.)اپ

دو  یا طرفه یکممكن است  یدروسلقرار دارند(. ه یضههر ب

 طرفه باشد.

 

 

 : عالئم

چنانچه  فرد دچار تورم  یمعموالً دردناك نبوده ول یدروسله

 یگرتا علل د یدبه پزشک مراجعه نما یدشود با یضهب یسهك

 ین.بنابرایدنما یرا بررس یگرو حاالت د یضههمچون سرطان ب

 یضهب یتحت سونوگراف یدبا یدروسلتمام مردان مبتال به ه

ران با فتق كشاله  یدروسلاز موارد،ه یاریبس .دریرندقرار بگ

 ی،قسمتیشكم یوارهبه علت ضعف د واردم ینهمراه است.در ا

 .به درمان دارد یازكه ن رودیم یسهاز روده به داخل ك

 

 تشخیص:

 یمعموالً شفاف است،پزشک برا یدروسله یعما ییكهاز آنجا

 هیضب یسهك یانعبور نور از م یشاز آزما یدروسله یصتشخ

شفاف  یع.گذر نور نشان دهنده وجود ماكندیاستفاده م

ممكن است حاالت  یست،چونن یقطع یصتشخ یاست،ول

پزشک  یكهوجود داشته باشد.در صورت یزهمچون فتق ن یگرد

به علت وجود التهاب  یدروسله یجادمشكوك به ا

علت  یاخون و ادرار مشخص خواهند كرد كه آ یشاتباشد،آزما

احاطه  یعكه ما یموارد یر؟درخ یااست  تیدیدمیاپ یدروسله

 یصیتشخ یهااز روش دشو هایضهلمس ب ها،مانعیضهكننده ب

 استفاده خواهد شد. یسونوگراف یرنظ یگرد

به طور خود  یكسال یدر ط یدروسلها معموالً هدر پسر بچه

به بزرگ  یانرفت و  یناز ب یكسال.اگر پس از شودیبخود محو م

 یعما یدنخواهد داشت.كش یبه جراح زیاشدن ادامه داد،ن

 یدنبا وجهیچخطر عفونت به ه یلها بدلدر بچه یدروسله

خود بخود از  یدروسلاغلب ه یزانجام شود.در بزرگساالن ن

آنقدر بزرگ  كندكهیم یداپ درمانبه  یازن یو زمان رودیم ینب

 بد شكل باشد  یاقابل تحمل شده  یرشود كه غ

 

 (:یدروسلكتومی)ه یت ازجراحدرمان عبارت اس اساس

وجود  به یلمهم آن است كه دل یدروسلابتدا در درمان ه

 گردد درمان مشخص شده و آن یدروسلآمدن ه

 یجراح یکبصورت  یدروسلبرداشتن ه هیدروسلكتومی

 یهوشیب یاو  یموضع یحسیب ی،باطوالن یبه بستر یازبدون ن

 یبر رورا  یكار جراح برش ینا ی.براشودیانجام م یعموم

 یع،ما یهو ضمن تخل كندیم یجادشكم ا یینپا یا یضهب یسهك

 یجراح یدر ط یدروسل.اگر هدهدیاصالحات الزم را انجام م

فرد  یاگر برا یداده شود،حت یصران تشخفتق كشاله  اصالح

نكرده باشد پزشک اقدام به برداشت آن  یجادا یمشكل یچه

 ینح یچشم یبه عدس یازممكن است ن یدر موارد كندیم

 یبیبر آساسپرم یو مجار یدیدیمباشدتا به اپ یعمل جراح

و  یهممكن است به قرار دادن لوله تخل یدروسلكتومینرسد.ه

چند روز اول بعد از  یبرش برا یهناح یبر رو یمپانسمان حج

موضع در  یبر رو یخ یسهباشد.استفاده از ك داشته یازن یجراح

 ی.جراحدهدیكاهش م ساعت اول پس از عمل، تورم را 24

با شكاف  یدبا یضهب یسهك یهناح یها بجادر بچه یدروسله

 كشاله ران انجام شود. یجراح

 



 

توجه  یرز نكات جهت مراقبت از خود به یبعد از عمل جراح

 : یدكن

 ترشحات یهبرای تخل(درن ) یهلوله تخل یکممكن است  

روز بعد از  چند شود كه تا یم یهتوص یمارباشد و به ب موردنیاز

 استفاده كند . یجراح برش روی یمپانسمان حج یکعمل از 

 یهروی ناح یخ كیسه ساعت اول 24 یبرای كاهش تورم ، ط 

 . شود یاسكروتوم قرار داده م

از شورت های  مدتیتا یهناح یتو حما یتوان برای راحت یم 

 استفاده كرد . ورزشكاران محكم مخصوص

هر چه  پزشک با اجازه یاوریدب به خود فشار ینكهبدون ا 

 . یدرا شروع كن زدن سبک مثل قدم یتفعال یعترسر

 یانبهبود جر سبب روی سبک و باال رفتن آرام از پله یادهپ 

 شود . یخون شما م

 . كنید را از پزشک خود سئوال یزمان رابطه جنس 

،  قرمزیمانند : تب ، تورم ، یدر صورت بروز عالئم 

 . یدخود مراجعه كن پزشک دتر شدن درد بهب یاو  یزیخونر

از مسكن  پزشکبا دستور یدتوان یجهت كاهش درد م 

 . یداستفاده كن

 یدمراقبتشو یمرخص م یهلوله تخلبا درن  یكهدر صورت 

جابجا شدن در  یا رفتن تا در زمان راه یدالزم را به عمل آور

ترشحات آن توجه  میزان خارج نشود به یهلوله تخلتخت 

 . یداشته باشد

جهت  یزیتو زماناز پزشک خود در مورد یصقبل از ترخ 

توسط پزشک معالجتان  كهها یهبخ یا یهلوله تخلخارج كردن 

 . یدكن یردسئوالگ یصورت م

 یدیهای كل توصیه

 لمشك هرگونهشود در صورت بروز یم یهتوص یانهمه آقا به

كنند  به پزشک مراجعه سرعت و ادراری ، به یتناسل یهدر ناح

توجه  یدبا.انجام شود یشانموعد مقرر برا در تا درمانهای الزم

 یدروسلمواقع احتمال عود ه ضیداشت كه در هر حال،بع

 یدروسلكه اغلب افراد در صورت ابتال به ه یوجود دارد.سوال

موجب  یدروسله یااست كه آ یناز پزشک خود دارند ا

 یبه خود روسلیدگفت:ه یدارتباط با یندر ا شود؟یم ینابارور

ممكن است همراه با عوامل  یست،امان یخود عامل نابارور

 ینتوده باشد كه ا یامثل عفونت  یضهدر ب ایینهزم

 .كندیها را دچار اختالل معملكرد اسپرم یا یدعوامل،تول

 منابع:

 رونر و سودارث دستگاه تولید مثل مردان و زنان و بیماری هایب-1
 2007پسـتان 

 مع پرستاری ، احمد علی اسدی نوقابی درسنامه جا-2

3-hydrocele available from   
http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=288675 

 

 

 مركزآموزشی درمانی نمازی

 واحد آموزش به بیمار

( یضهدور ب یع)ما یدروسله یماریب

 یشود؟و چگونه درمان م یستچ

 

PT-HO-252 

 NICUارشد  ارشناسک یزادهکننده:اشرف معمار یهته

: آقای دکتر فروتن فوق تخصص جراحی  :یعلم استاد 

 کودکان

1397 


