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 درد بیضه ها

 

 مقدمه

 در حساس بسیار اعضای جمله از مردها های بیضه

 باالی بسیار جسمی توان علیرغم. باشد می آنها

 بسیار آنها برای ها بیضه در درد وجود اما مردان

 . باشد می تحمل غیرقابل و کننده نگران

بیضه های که کارخانه تولید  ، خاصی دالیل بنابه

کننده اسپرم و هورمون تستوسترون به حساب می 

آیند، در خارج از بدن قرار گرفته اند. این امر به 

 صحیح عملکرد جهت این دلیل است که دمای الزم

 این برای مطلوب دمای زیرا آید فراهم ها بیضه

 و باشد می بدن دمای از کمتر صحیح عملکرد

ده است که بیضه ها آسیب ش سبب امر همین

 پذیرتر باشند. 

 در تواند نمی راحتی به بیمار فرد دیگر طرف از اما

 جمله از. افزاید می موضوع حساسیت به امر این و کند صحبت پزشک با آنها مشکالت و خود های بیضه مورد

ه می باشد. بخصوص از این جهت که بیض سرطان مسأله دارد، وجود عضو این با ارتباط در که مهمی بسیار مسائل

سالگی را بیشتر مبتال می سازد. این حقیقت که سرطان بیضه نادر می باشد و میزان  51تا  11این سرطان سنین 

 . نشود توجهی آنها به موارد اکثر در که است شده سبب درمان آن بسیار عالی است،
 

 بیضهعلل شایع بروز درد 

 :مستقیم های آسیب و صدمات

ضربات مستقیم به بیضه منجر به دردهای مبهمی می شود که وجود مشخصه این نوع صدمات به حساب می آید. 

می آورد. از آنجایی که کوچکترین هر مردی که دچار چنین آسیبی شده باشد تا مدتها بعد از ضربه، درد را به یاد 

 اهد شد، در نتیجه در حین ورزش باید از وسایل محافظت کننده بیضه ها استفاده شود.ضربه سبب بروز درد خو

 هشدار حالت این وجود علیرغم ولی. آیند می حساب به مستقیم ضربات بد عوارض جمله از تورم و کوفتگی معموالً

ن مسائل را برطرف نمود . اقدامات ای روز چند طی در توان می محافظتی اقدامات انجام با موارد اکثر در دهنده،

 محافظتی شامل : 

 وازکتومی عمل از ناشی کوفتگی و تورم. باشد می گرم کمپرس و مسکنها از استفاده خاص، زیر لباسهای پوشیدن -

 .هستند درمان قابل طریق همین به نیز

ل مالحظه ای جهت ابتال به عفونت دارند. زمانیکه این قاب استعداد آنها مجاور بافتهای هم و بیضه هم:  عفونت -

 عفونتها رخ می دهند التهاب سبب بروز درد می شود و بیضه ها بخصوص در لمس بسیار درناک خواهند بود.
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به  البته که شود می اعضا این در عفونت سبب و روند می باال ادراری سیستم طریق از معموالً باکتریایی عفونتهای -

آنتی بیوتیک بسیار عالی پاسخ می دهند.عفونتهای ویروسی نظیر اوریون در بالغین به ندرت سبب درگیری بیضه ها 

می شوند. اما در صورت درگیری معموالً یک بیضه را درگیر می کنند. اما گاهی هر دو بیضه با هم درگیر می شوند. 

ون ، در صورت درگیری هر دو بیضه می توان منجر به عمیقی در حد بسیار کمی از افراد، عفونت بیضه ناشی از اوری

 شود.

 بروز به منجر توانند می فوق حالت دو هر( : هیدروسل)  بیضه اطراف در آب تجمع و بیضه رگهای شدن واریسی -

و خود بیضه ها  کنند می حس ها بیضه اطراف در را درد بیشتر فرد حالت این در. شوند ها بیضه اطراف در ناراحتی

معموالً فاقد درد هستند. وریدهای اطراف بیضه نیز همانند وریدهای پا می توانند واریس شوند که سبب بروز 

احساس گرمی در نوک بیضه ها و محل واریس شدن وریدها در اطراف بیضه ها می شود. گاهی عروق در لمس نیز 

وشهای جراحی جهت برداشتن عروق واریس، راهکار حساس می شوند. در موارد متوسط تا شدید استفاده از ر

 درمانی خواهد بود.

 اوقات گاهی. است کرده احاطه را بیضه که است ای کیسه داخل در شفاف مایع تجمع معنای به:  هیدروسل -

طراف ا های کیسه گیری شکل اختالالت خاطر به بیشتر که باشد داشته وجود حالت این تولد بدو از است ممکن

بیضه هاست. هیدروسلهای کوچک به سختی قابل تشخیص بوده و خودبخود بهبود می یابند. اما انواع بزرگ 

 هیدروسل باید به طریقه جراحی درمان شوند. 

 حلقه از بخشی و شده ضعیف نقطه یک در شکم دهنده تشکیل عضالنی دیواره دهدکه می رخ زمانی فتق:  فتق -

ین این شکاف بیرون می زنند و سبب ایجاد یک توده می شوند که روی پوست قابل مشاهده می ب از روده های

باشد.در ناحیه کشاله ران در صورت بروز فتق، موجب پائین آمدن حلقه ای از روده سبب می شود که در این حالت 

ارای منشاء شکمی باشد و این بیضه بزرگتر از معمول به نظر آمده و دردی ایجاد می شود که بیشتر بنظر می رسد د

 درد با حرکت ، سرفه یا عطسه بدتر می شود. 

 میزان شود می سبب بیضه پوسته به آنها اتصاالت و هستند متحرک حدی تا ها بیضه: ها بیضه خوردگی پیچ -

ایجاد فشارهای یکباره و شدید ممکن است بیضه ها دچار چرخش و پیچ  با اوقات گاهی اما. برسد حداقل به حرکت

خوردگی شوند و در نتیجه گردش خون آنها دچار مشکل شود. سپس بیضه ها متورم شده و درد ایجاد می شود. اگر 

ار چه گاهی اوقات ممکن است بروز تورم منجر به بازگشت پیچ خوردگی شود. اما پیچ خوردگی دائمی می تواند بسی

ساعت این بافت خواهد مرد. در نتیجه  6خطرناک باشد زیرا در صورت عدم خونرسانی کافی به بیضه ها در طی 

جهت تصحیح این اختالل باید بالفاصله جراحی انجام شود. اما اگر بیضه دچار تخریب شده باشد باید برداشته شود. 

  یعی خود را دنبال کند و بچه دار شود.گفته می شود مرد با یک بیضه نیز می تواند فعالیت جنسی طب

 خواهد بر منی های لوله در احتقان بروز به منجر نشود، انزال به منجر درنهایت که جنسی تحریکات اوقات گاهی

 خواهد ناخوشایند اما نیست خطرناک کلی بطور حالت این شود، می ها بیضه در درد بروز به منجر امر این که شد

 در هر صورت بعد از چند ساعت درد بهبود خواهد یافت. .بود

 این معموالً که شود احساس شکم ناحیه در تیزی درد است، ممکن سنگ دفع حین در اوقات گاهی:  کلیه سنگهای

 است ممکن حتی گاهی. بود خواهد سنگ دفع مشخصه وجه درد، نوع این. یابد می انتشار ها بیضه ناحیه به درد

در ادرارظاهر شود. زمانیکه پزشک در حضور چنین عالیمی هیچگونه اختاللی در بیضه ها پیدا نکرد درمان  خون
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 جهت سنگهای کلیه توصیه می شود.
 

 سرطان بیضه

 این نوع سرطان به ندرت سبب بروز درد و ناراحتی در بیضه ها خواهد شد. بطور معمول سرطان بیضه منجر به بروز

تورم بدون درد در یک بیضه خواهد شد. از طریق معاینه نمی توان علت تورم را تشخیص داد که از بیضه ها است یا 

سالگی شایع است و در صورت عدم  51تا  11از مجاری اسپرم بر. از آنجایی که این سرطان بیشتر در سنین بین 

ورت وجود هرگونه توده در ناحیه بیضه ها که جدیداً درمان می تواند منجر به بروز عوارض خطرناکی شود. لذا در ص

 به تشخیص صورت در حاضر حال در.  نمود مراجعه پزشک به باید رسد، می غیرطبیعی ایجاد شده باشد و بنظر

 ترسی هیچگونه جای لذا. نمود درمان را آنها آمیزی موفقیت بطور توان می درصد 99 حدود تا ، بیضه سرطان موقع

 اصله باید اقدامات تشخیصی و درمانی صورت گیرد.بالف و نیست


