
 تعریف:
پایین آوردن بیضه  روشی است كه در طی آن، جراح 

بیضه نزول نكرده را به داخل كیسه بیضه منتقل می 

نماید. پایین آوردن بیضه  اغلب برای نوزدان پسر یا 

های كم سن و سال كه دچار نهفتگی بیضه یا بچه

بیضه نزول نكرده می باشند، به كار می رود. البته 

ضه  در نوجوانان و بزرگساالن ، گاهی پایین آوردن بی

 شود. برای یك یا هر دو بیضه نیز انجام می

ترین اختالل سیستم نكرده شایعبیضه نهفته یا نزول

موقع  نوزادان پسر به %3-5تناسلی مرد است كه 

نوزادان پسر زود  %30-32شده )ترم( و متولد

 شوند.شده )زودرس( دچار آن میدمتول

 
ن طی چند ماه  اول پس از زایمان این در اكثر نوزادا

نوزادان  %8/0شود و تنها حالت خودبخود اصالح می

نكرده هستند. ماهگی، هنوز دچار بیضه نزول 3پس از 

جهت نتایج بالقوه جدی نهان بیضگی، پزشكان به

ماه باشد و همچنان این  9وقتی سن نوزاد بیش از 

را توصیه  حالت ادامه داشته باشد، اتالف وقت بیشتر

ها ندرت پس از این سن بیضهكنند، چون بهنمی

 خودبخود پایین خواهند آمد. 

در بیشتر موارد نهان بیضگی با اختالالت ژنتیكی كه 

-موجب نقایص ساختمانی سیستم ادراری تناسلی می

 شوند مرتبط است

نهان بیضگی معموالً وقتی كه متخصص اطفال، نوزاد 

-كند تشخیص داده میاینه میتازه متولد شده را مع

شود، ولی در هر زمان دیگر نیز قبل از بلوغ قابل 

موارد با لمس و معاینه، جایگاه  %20تشخیص است. در 

بیضه مشخص نمیشود. جراحی، قدم اصلی در 

 جستجوی بیضه غیر قابل لمس است. 

وسیله جراحی باز كشاله ران و یا جراح ممكن است به

ها ی به جستجوی بیضه یا بیضهاز طریق الپاروسكوپ

 بپردازد. 

در این موارد پس از پیدا نمودن بیضه طی عمل 

طور مرحله ای با جراحی ممكن است مستقیماً یا به

 ماه اقدام به پایین آوردن بیضه  شود. 6فاصله 

پایین آوردن بیضه  روشی است كه در طی آن جراح با 

داخل كیسه هنكرده را بهای قابل جذب، بیضه نزولنخ

 كند.بیضه وصل می

های كم سن و پایین آوردن بیضه  اغلب برای پسر بچه

نكرده سال كه دچار نهفتگی بیضه یا بیضه نزول

 12-9كار میرود. بهترین سن جراحی میباشند به

ماهگی است و به صورت سرپایی بدون بستری انجام 

 میپذیرد.

ن پیچش البته گاهی پایین آوردن بیضه  برای درما

شود، این حالت یك اورژانس اورولوژی بیضه انجام می

است كه در نتیجه پیچیدن بیضه به دور طناب 

 رسانی ایجاد اسپرماتیك و در نتیجه كاهش خون

 شود.می

 
 

 درمان انتخابی جراحی:
در پس رفتگی می توان بدون عمل جراحی بیضه را به 

 سوی كیسه بیضه هدایت نمود.

 :هورمون درمانی 
چندان پیشنهاد نمیشود و توافق در اثر آن وجود  -

ندارد.انجام سونوگرافی و ام آر ای در كل پیشنهاد 

 نمیشود.

 



 

 مراقبت پس از عمل جراحی شامل :
پیشگیری از عفونت و آموزش به والدین در مورد 

نحوه مراقبت از كودک در منزل از جمله كنترل درد 

 می باشد

گهداشتن محل جراحی از ادرار از عفونت با تمیز ن

 پیشگیری نمود 

بیمار بعد از عمل جراحی ذكر شده نیاز به ویزیت -1

 در درمانگاه ندارد.

ساعت بعد از عمل می توانید پانسمان را  2-24

 بردارید و نیاز به شستشو با بتادین ندارد.

ساعت بعد از عمل می توانید كودک را حمام  48 -3

 دهید.

ه ها نیاز به كشیدن ندارد و خودش جذب بخی -4

 خواهد شد.

در صورت داشتن درد می توانید از استامینوفن  -5

ساعت یكبار استفاده كنید و بیمار نیاز به آنتی  6هر 

 بیوتیك ندارد.

بعد از بیدار شدن و بهوش آمدن تا یك ساعت   -6

سی سی  30كودک چیزی نخورد، سپس مقدار كمی) 

اگر استفراغ نكرد، نیم ساعت بعد  ( آب ساده بدهید،

می توانید مایعات را با حجم كم به وی بدهید و اگر 

استفراغ داشت اینكار را به تعویق بیندازید. در 

 صورت تحمل مایعات 

می توانید بعد از چند ساعت غذای نرم بدهید و از 

 روز بعد غذای عادی را شروع كنید.

ده اند روزی در مورد بیماران كه همزمان ختنه ش -7

بار محل را با پماد تتراسایكلین یا  2یك  یا 

 جنتامایسین چشمی چرب كنید.

 

 

 
 

در صورت مشاهده عالئم زیر می توانید به پزشك -8

 مراجعه كنید:

درجه سانتی  5/38الف : كودک تب بیشتر از 

ساعت بعد از عمل  24گراد به مدت بیشتر از 

 داشته باشد.

 ملتهب و قرمز رنگ باشد.ب : ناحیه عمل متورم، 

 ج : از محل عمل یا ختنه خونریزی داشته باشد.

ساعت بعد از عمل استفراغ داشته  24د : اگر 

 باشد.
 منابع:
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