مراقبت های بعد از عمل

 باتمیز نگهداشتن محل عمل جراحی از ادرار و

بیضه نزول نکرده

مدفوع  ،می توان تا حدی از عفونت محل عمل
پیشگیری کرد .
مراقبت های قبل از عمل

 با مشاهده عالئم عفونت  ،باید سریعاً به
پزشک مراجعه کرد .این عالئم عبارتند از درد

 کودک یا نوزاد را استحمام کنید .
 باتوجه به نوع تغذیه بیمار ،ساعات ناشتا
بودن جهت عمل متفاوت است  ،بنابراین
طبق دستور پزشک عمل شود .

 ،قرمزی در محل عمل و بروز تب
 کودک باید از فعالیت شدید و باز کردن پاهای
خود به مدت حداقل چهارهفته پس از عمل
خودداری کند .این مراقبت مانع از جابجایی
بیضه می شود .
 مراجعه بعدی را طبق دستور پزشک انجام
دهید .
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بیضه نزول نکرده

عالئم

در هفتمین هفته دوران جنینی بیضه ها در درون

معموالً هیچ عالمتی ندارد  .مهمترین یافته در این

درمان

شکم ودر نزدیکی کلیه تشکیل می شود  .سپس در

کودکان کیسه خالی بیضه است  .گاهی به علت

در صورتی که بیضه تا  6ماهگی پایین نیاید  ،درمان

سه ماهه سوم از درون شکم وارد کانالی که در کشاله

همراهی این بیماری با فتق یا هیدروسل والدین

اصلی جراحی است  .در این عمل  ،جراح بیضه را

ران هرطرف قراردارد شده وبه طرف کیسه بیضه

متوجه برآمدگی در کشاله ران می شوند .در پاره ای

داخل کیسه قرار داده وبخیه می زند  .سن مناسب

مهاجرت می کنندودر حدود هفته سی وششم دوران

موارد به علت عدم نزول کافی و ثابت نشدن آنها

برای عمل 6تا  9ماهگی است .

رحمی در کیسه بیضه مستقر می شود  .عدم وقوع

بطور متناوب چرخش بیضه اتفاق می افتد که

این اتفاق را پایین نیامدگی بیضه می نامند .

دردناک است باید سریع به پزشک مراجعه کرد .

 با افزایش سن در کودکان مبتال  ،احتمال نا

در اغلب موارد تا سه ماهگی بیضه خودبخود وارد
کیسه می شود .اگر تا شش ماهگی بیضه وارد کیسه

تشخیص

نشود ،حتماً باید درمان شود .
تشخیص قطعی ار طریق معاینه پزشک است
.در80درصد موارد پزشک می تواند بیضه ها را در
علل

کشاله ران حس کند ولی در سایر موارد پزشک

علت اصلی آن شناخته شده نیست  ،اما عوامل ارثی

ممکن است جهت تشیص دقیق تر از سونوگرافی و

وهورمونی ممکن است در ایجاد آن نقش داشته

سایر روشهای تشخیصی استفاده کند .

باشد.

هشدار

باروری افزایش می یابد.
 بنابراین مراجعات دوره ای به پزشک
تشخیص زودرس این عارضه را امکان پذیر می
سازد .
 بیضه ها نسبت به گرما حساسند ودمای داخل
شکم باالست  .باقی ماندن بضه در داخل شکم
باعث خواهد شد سلولهای تشکیل دهنده آن
دچار آسیب شوند.

