شذیذ:

ّایپَسپادیاس یک ًقص هادرزادی است کِ حذٍد

هصرف َّرهَى پرٍشسترٍى در حیي بارداری

ًَع

یک هَرد از ّر ًَ 052زاد پسر هتَلذ شذُ را

برای جلَگیری از سقظ جٌیي هی تَاًذ سبب برزٍ

درهاى

درگیر هی ًوایذ ٍدر آى  ،سَراخ هجرای آلت

ایي اختالل شَد  .هادراًی کِ در سي باال باردار

در کَدکاى هبتالبِ ّایپَسپادیاس تازهاى عول

بجای ًَک در زیر آلت باز هی شَد .

هی شًَذ ًیس احتوال برٍز ایي بیواری در

جراحی ًبایذ ختٌِ اًجام شَد  .بْتریي سي اًجام

فرزًذشاى بیشتر هی شَد.

عول جراحی بیي  6هاّگی تایک سالگی است چرا

جراحی:

کِ هعوَال پس از عول کَدک بایذ بِ هذت 1-0
برخی از هَارد ّایپَسپادیاس بِ صَرت ارثی

ّفتِ سًَذ داشتِ باشذ ٍاگر عول قبل از راُ

هٌتقل هی شًَذ اها در بسیاری هَارد علت شٌاختِ

افتادى کَدک اًجام شَد  ،هراقبت پس از عول

شذُ ای ٍجَد ًذارد .شذت اختالل در بیواراى

برای هادر بسیار راحت تر خَاّذ شذ.

هختلف هتفاٍت است  .در اکثر هَارد سَراخ هجرا
ًسدیک بِ ًَک آلت است اها در هَارد شذیذ
سَراخ هجرا هی تَاًذ ًسدیک بِ کیسِ بیضِ یا

در صَرتیکِ اًذازُ آلت کَچک باشذ  ،بجای صبر

حتی پائیي تر از آى باز شَد  .هَارد شذیذ بیواری

کردى برای بسرگ شذى کَدک بْتر از با تجَیس

با کجی آلت ّوراُ است کِ بایذ در حیي عول

دٍعذد آهپَل تستَسترٍى هَقتا عَل آلت را

اصالح شَد.

هَارد خفیف ّایپَسپادیاس هعوَال هشکلی برای
فرد ایجاد ًوی کٌذ ٍعول جراحی بِ هٌظَر
زیبائی اًجام هی شَد  .اها در هَارد هتَسظ تا

افسایش داد  .ایي افسایش عَل هَقتی است ٍپس
از چٌذهاُ آلت بِ عَل عبیعی خَد باز هی
گردد.

ّواًگًَِ کِ رکر شذ برخی هَارد ایي بیواری

شذیذ ،بیوار فرد در صَرتیکِ عول ًشَد قادر بِ

جٌبِ ارثی دارًذ  .اگر هردی هبتالبِ

بچِ دار شذى ًخَاّذ بَد ٍ یا در هَاردی کِ

ّایپَسپادیاس باشذ  ،احتوال ایي بیواری در

باکجی شذیذ آلت ّوراُ است  ،فرد قادر بِ

ًکتِ بسیار هْن ایي است کِ عول ّایپَسپادیاس ،

فرزًذ اٍ افسایش هی یابذ .

ًسدیکی کردى ًخَاّذ بَد.

عولی بسیار حساس ٍتکٌیکی است ًٍکات بسیاری

را بایذ در حیي عول در ًظر داشت تا بتَاى

بازسازی هجرای ادراری ًخَاّذ بَد ٍدر ایي

ظاّری عبیعی برای آلت ایجاد ًوَد  .بٌابرایي

حالت بایذ از پیًَذ هخاط دّاى بِ پَست آلت

تَصیِ هی شَد عول جراحی تَسظ اٍرٍلَشیستی

برای ترهین استفادُ کرد.

اًجام شَد کِ ایي عول را بِ تعذاد زیاد اًجام هی

دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا شتي ردماني قم

دّذ.

در دستاى اٍرٍلَشیست با تجربِ  ،هَارد خفیف تا
هتَسظ ّایپَسپادیاس در بیش از  %02هَارد با
یک عول قابل اصالح است اها هَارد شذیذ هعوَال
ًیاز بِ چٌذ هرحلِ عول خَاّذ داشت .

در صَرتیکِ جراح بِ اصَل عول ترهین

ّایپَسپادیازیس

ّایپَسپادیاس آگاّی کاهل ًذاشتِ باشذ ً .تیجِ
بذ شکلی آلت یا شکست کل عول است ٍ ّر چِ
تعذاد عولْای قبلی اًجام شذُ بررٍی آلت بیشتر
باشذ اهکاى ایٌکِ بتَاى ظاّر قابل قبَلی برای
آلت ایجاد کرد کاّش هی یابذ  .چراکِ پس از
چٌذ هرحلِ عول ًاهَفق پَست آلت حالت عبیعی
خَد را از دست هیذّذ ٍدیگر قابل استفادُ برای

واحد آموزش به بیمار

