
  تعریف:
آلت تناسلی در مردان از سه استوانه تشکیل شده است: دو  

استوانه در قسمت باال که در مجاورت همدیگر قرار دارند و 

اجسام غاری نامیده می شوند و یک استوانه در قسمت وسط 

به نام جسم اسفنجی که از وسط آن مجرای ادرار عبور می 

باشد کند. در حقیقت آلت تناسلی دارای هیچ استخوانی نمی 

و شکستگی آلت تناسلی عبارت است از ایجاد پارگی در یک 

یا هر دو جسم غاری. این پارگی ممکن است قسمتی از یک 

جسم غاری و یا تمام قطر آن را شامل شود.گاهی پارگی 

شدید بوده و عالوه بر اینکه یک جسم غاری را به طور کامل 

نیز قطع می کند، سبب پارگی جسم اسفنجی و مجرای ادرار 

می شود. اگر آلت در حالت نعوظ در یک موقعیت ناصحیحی 

قرار گیرد یا به هر دلیلی خم شود به سرعت دچار شکستگی 

شده و خونریزی شدید در زیر پوست ایجاد می کند که باعث 

 ایجاد درد شدید و تورم می شود. 

 

 

 
 

  :عالیم

در حین رابطه جنسی با یک حرکت نا به جا، ناگهان 

یه شکستن استخوان می شنود، درد صدایی شب

شدیدی حس می کند و بیضه هایش ورم می کند 

و آلت تناسلی خمیده می شود. آلت شل شده و 

گاهی ادرار خونی در فرد ایجاد می شود. پس از 

گذشت زمان حاد شکستگی اگر فرد به اورژانس 

مراجعه نکند و بافت ترمیم نشود، باعث ناتوانی 

 جنسی می شود. 
 

 
 

 مان:در
یکی از اورژانس های ارولوژی شکستگی آلت است  

که باید سریعا مراجعه نماید. تا رسیدن اورژانس باید 

آلت تناسلی را با پارچه ای پر از یخ پانسمان کرد، 

تا خونمردگی بدتر نشود. در صورتی که بافت به 

مرور زمان خود به خود ترمیم شود، محل پارگی به 

واخت ترمیم می شود، صورت ناهمگون و غیر یکن

که خود باعث عدم توانایی در نعوظ در آینده و در 

صورت خفیف بودن باعث کجی آلت تناسلی می شود. ترمیم 

به روش جراحی باید هر چه سریعتر انجام شود تا شدت 

عوارض کمتر شود. اگر در هشت ساعت اول انجام شود 

 بهترین نتایج را دارد.

 

 

 
 

 

 ترمیم دیررس: عوارض عدم ترمیم و یا

ناتوانی جنسی، خمیدگی و کجی آلت تناسلی هنگام نعوظ، 

تغییر شکل آلت به شکل ساعت شنی ) نازک شدن قسمت 

کوچکی از تنه آلت( که حین نزدیکی باعث کج شدن مکرر 

 آلت از همان قسمت باریک و ضعیف خواهد شد.
 



 
 

 توصیه ها:

 یک روز بعد از بیمارستان ترخیص می شوید. .1

انجام فعالیت های سنگین تا یک هفته باید اجتناب از  .2

 نمایید.

تا شش هفته بعد از عمل جراحی از هر گونه نعوظ  .3

آلت تناسلی پرهیز کنید، در غیر اینصورت محل ترمیم 

 مجددا پاره می شود.

داروهای خاصی بعد از عمل جراحی تجویز می شود تا  .4

 از ایجاد نعوظ های شبانه جلوگیری گردد.

کستگی آلت یک جراحی اورژانسی است که درمان ش .5

 نباید نادیده گرفته شود.
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