ییچ خوردگی یا تورشه بیضه
)( testicle torsion
ییچ خًردگی یا تًرشىبیضٍ حالتی ايرژاوسی بًدٌ ي
احتیاج بٍ اقذام جُت تشخیص ي درمان دارد .ایه
بیماری تقریبا  ۰۴درصذ مًارد درد واگُاوی بیضٍ را
تشکیل می دَذ.

عالیم :

درمان:

 زرز ضسیسًاگْاًی ّوزاُ تا تَرم تیضِ ٍ لزهش ضسى
پَست کیسِ تیضِ ،زرز پاییي ضکن ٍ تَْع ٍ استفزاغ
تاال آٍرزى تیضِ هوکي است زرز را تطسیس کٌس.
 زر هعایٌِ  ،عضَ حساس ٍ هتَرم تِ تاال کطیسُ ضسُ
است هطاّسُ هی ضَز .زرز تیضِ اٍلیي عالهت است
کِ پس اس آى تَزُ کَچک ٍ حساس زر لطة فَلاًی
تیضِ لوس هی ضَز.

هعوَالً تطریص تٌْا تا هعایٌِ فیشیکی گذاضتِ هی ضَز ٍلی
سًََگزافی ًیش هوکي است اًجام ضَز.گاّی پیچ ذَرزگی
ذَز تِ ذَز تصحیح هی ضَز؛ عالین اس تیي هی رًٍس ٍ
زرهاًی السم ًیست  .الثتِ تیضِ هعوَالً تسٍى تزهین آسیة
هی تیٌس هگز ایي کِ جزاحی زر عزض  ۳-۴ساعت پس اس
ضزٍع عالین اًجام ضَز .اگز لزار تاضس یک تیضِ تززاضتِ
ضَز ،تایس تزای تلَغ طثیعی  ،سًسگی جٌسی ٍ تَلیسهثل

پیچ ذَرزگی تیضِ عثارت است اس پیچ ذَرزگی طٌاب اسپزهاتیک
تیضِ کِ گاّی تِ طَر تزگطت ًاپذیز تِ تیضِ آسیة هی سًس .پیچ
ذَرزگی تیضِ هعوَالً تٌْا زر یک طزف رخ هی زّس .هززاى را زر
توام سٌیي هثتال هی کٌس ٍلی زر ًَجَاًاى ( ۲۰-۰۲سالِ ) ضایع تز
است .چزذص طٌاب تیضِ پسیسُ ؼیز ضایعی است کِ اکثزا زر
هززاى تالػ زیسُ هی ضَز ٍ هٌجز تِ اذتالل ذًَزساًی تیضِ هی
گززز تطَری کِ اگززرهاى زر عزض  ۳تا  ۴ساعت اًجام ًطَز
هوکي است تاعث چزٍکیسگی زائوی تیضِ ٍ ًاتارٍری زائوی
گززز.زر ًیوی اس تیواراى پیچص زر سهاى ذَاب اتفاق هی افتس ٍزر
اکثز هَارز ًمص هازرسازی یک لسوت کیسِ تیضِ ٍجَز زارز.

طثیعیَّ ،رهَى ّای کافی تزای تیضِ سالن تالی هاًسُ
فزاّن ضَز.
جزاحی تزای رفع پیچص طٌاب اسپزهاتیک پیچ ذَرزُ ٍ
اتصال تیضِ آسیة زیسُ تِ سطح زاذلی جسار تیضِ زاى کِ
هاًع عَز هی گززز .جزاحی تزای پیطگیزی اس پیچ ذَرزگی ،
احتواالً تزرٍی تیضِ ؼیزهثتال ًیش اًجام ذَاّس ضس.

مراقبت های پس از عمل
پیشگیری



زر ٌّگام ضزکت زر ٍرسش ّا تزای پیطگیزی اس آسیة
تٌاسلی اس تیضِ تٌس استفازُ کٌیس.
زر صَرت تزٍس ّزگًَِ زرز ٍ تَرم زر ًاحیِ هزتَطِ تِ
هترصص اٍرٍلَصی هزاجعِ ًواییس.

 پس اس جزاحی ،اس کیسِ ید تزای تسکیي زرز ٍ تَرم
استفازُ کٌیس.
ید را زر پالستیک تگذاریس .آى را زر طزف آسیة زیسُ
تگذاریس ٍ تا یک پارچِ ید را اس پَست جسا کٌیسّ .ز تار
 ۵-۲۲زلیمِ ید را رٍی هَضع لزار زّیس .زر صَرت
لشٍم ایي کار را تکزار کٌیس.

 تعس اس جزاحی ،هوکي است هسکي ٍ آًتی تیَتیک ّا
تجَیش گززًس; کِ تایس طثك زر ذَاست پشضک هعالجتاى
استفازُ ًواییس.

پیگیری
اگز ضوا یا یکی اس اعضای ذاًَازُ تاى عالین پیچ
ذَرزگی تیضِ را زاضتِ تاضیس .ایىیک ايرژاوس
است!
اگز عالین تة  ،لزس ،زرز عضالًی  ،سززرز ،سزگیجِ،
احساس ًاذَضی عوَهی ٍ ذًَزیشی تیص اس حس پس اس
جزاحی تزٍس ًوَز ،تِ پشضک هعالجتاى هزاجعِ ًواییس.









تعس اس جزاحی تِ تسریج فعالیت ّای طثیعی ذَز را اس سز
تگیزیس.
اس تزٍس ّز گًَِ ضزتِ تِ ًاحیِ جزاحی تپزّیشیس.
اس اًجام ٍرسضْای سٌگیي هثل تلٌس کززى ٍسًِ ،رفتي تِ
ارتفاعات اجتٌاب کٌیس.
اًجام فعالیتْای جٌسی حسالل تا ّ ۰فتِ اجتٌاب کٌیس
.تزای ازاهِ هجسزآى حتوا تا پشضک هعالجتاى صحثت
کٌیس.
رصین ؼذایی ذاصی ًسارز ٍ هی تَاًیس اس ؼذاّای هعوَلی
استفازُ ًواییس.
اس پَضیسى لثاسْای تٌگ اجتٌاب ًواییس.

زر صَرت ٍجَز عالین عفًَی ضاهل تة ٍلزس ،تزضحات
چزکی ٍ ...تا ضوارُ تلفي  ۲5۳۶۰3۳۰3۵۵زر ساعات
ازاری تواس گزفتِ ضَز.
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