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 مقدمه

 

اسپرم است که آنرا به شکل  یدمردان ، تول یاجزاء مختلف دستگاه تناسل یینها یفهوظ

 یبا جنس مخالف وارد دستگاه تناسل یرابطه جنس یو هنگام برقرار کندیم یهته یمن

 یدمرد، تول یدستگاه تناسل یگرد یفه. وظیفتداتفاق ب یتا باردار کندیزن م

بلوغ و ظاهر مردانه الزم است یمردانه است که برا یهاهورمون  

 

است یرز یهامردان انجام نقش یتناسل یستمس یهاهدف اندام  

 

(یمحافظ )من یعاتمردان( و ما یو انتقال اسپرم )سلول تناسل ینگهدار ید،تول •  

 

ی،رابطه جنس ینمونث در ح یاسپرم در دستگاه تناسل یهتخل  

 

مردان یحفظ دستگاه تناسل یمردانه موثر برا یجنس یهاو ترشح هورمون یدتول • . 
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مردان در خارج از بدن قرار  یزنانه، بخش اعظم دستگاه تناسل یتناسل یستمس برخالف

 هایضهو ب یضه،ب یسهک ی،شامل آلت تناسل یرونیب یساختارها ینگرفته است. ا

شودیم  

. شودیبه کار گرفته م یاست که در رابطه جنس یهمان اندام مذکر ین: ایآلت تناسل •

حشفه، که تنه؛ و  یابدنه  چسبد؛یشکم م یوارهکه به د یشه،اندام سه بخش دارد: ر ینا

با  شود،یم یدهنام یزآلت است. حشفه که سرآلت ن یشکل در انتها یمخروط یبخش

 ینا ی. گاهشودیم یدهپوست حشفه )غلفه( نام هشده ک یدهپوست نرم پوش اییهال

همان  یاادرار،  ی. دهانه مجراشودیبه نام ختنه حذف م یروند یانپوست در جر

 هاییانهپا یدر نوک آلت است. آلت دارا کند،یو ادرار را منتقل م یکه من یالوله

هست یزن یحساس یعصب  

 

 یدهآلت چسب یراست که به کنار و ز مانندیسهک یدر واقع پوست یسهک ین: ایضهب یسهک

 یسهاست. ک یفراوان یخون یهاها و رگعصب یزو ن ها،یضهب یدارا یسهک یناست. ا

 یعیطب یدتول ی. براکندیعمل م هایضهب یبرا« کنترل دما یستمس»به عنوان  یضهب

 یوارهدر د یبدن باشد. عضالت خاص یاز دما ترسرد یاندک یدبا یضهب یاسپرم، دما

 هاضهیگرمتر شدن ب یو برا دهند،یبه آن امکان انقباض و شل شدن را م یضهب یسهک

کنندیرا از بدن دور م هایضهکاهش دما ب یو برا یکرا به بدن نزد  

 

 

www.takbook.com



 

اختالل شایع دستگاه تولید مثل مردان7  5 

 

 

 

بزرگ هستند  یتونز یکو حدودًا به اندازه  شکلیضیب ییهااندام هایضه: بهایضهب •

محکم  اییضهبه نام طناب ب یقرار داشته و از هر دو سو با ساختار یضهب یسهکه در ک

 ترینیتستوسترون، اصل یدمسئول تول هایضهند. بدار یضهاند. اغلب مردان دو بشده

 یهالوله یهاتوده هایضهد اسپرم هستند. در داخل بیمردان، و تول یهورمون جنس

 یدها مسئول توللوله ین. اشوندیم یدهنام سازیمن یهاوجود دارد که لوله یچیمارپ

اسپرم هستند یهاسلول  

 

قرار دارد.  یضهاست که در قسمت پشت هر ب یچو مارپ یلطو یالوله یدیدیم: اپیدیدیماپ

. کندیم یرهاند منتقل و ذخشده یدتول هایضهاسپرم را که در ب یهالوله سلول ینا

خارج  هایضهکه از ب یاسپرم یرااست ز یدیدیماپ یفهبه بلوغ رساندن اسپرم وظ ینهمچن

 ی،جنس یکتحر ینناتوان است. در ح یبارور یجادا رهنوز نابالغ و د شودیم

دهدیهل م یمن یاسپرم را به سمت مجرا یانقباضات  

 

و  یبه حفره لگن یدیدیمو بلند است که از اپ یعضالن یالوله یمن ی: مجرایمن یمجرا

شدن به انزال، اسپرم بالغ را به  یکضمن نزد یمن ی. مجرارسدیبه پشت مثانه م

کندیمنتقل م -کندیم یتاسپرم را به خارج از بدن هدا یاکه ادرار  یالوله- یشابراهپ  

 

 یاند. مجارشده یلتشک یمن یسهو ک یمن یمجرا یونداز پ یمجار ینانزال: ا یمجار •

ریزندیم یشابراهانزال به داخل پ  
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. کندیم یتاست که ادرار را از مثانه به خارج از بدن هدا یالوله یشابراه: پیشابراهپ •

 یزمرد به نقطه ارضاء را ن یدندر هنگام رس یمن یهتخل یفهلوله وظ ینا در مردان،

ادرار از  یانجر شود،یم یکتحر یرابطه جنس یندر ح یآلت تناسل یبرعهده دارد. وقت

دهدیاجازه خروج در هنگام ارضا را م یبه من هاقطع شده، و تن یشابراهپ  

 یینبخش پا یکهستند که در نزد یسهبه ک یهشب ییهااندام یمن هاییسه: کیمن یسهک

سرشار از قند )فروکتوز( را  یعیما یمن هاییسهاند. کمتصل شده یمن یمثانه به مجرا

.کندیاسپرم بوده و به حرکت آن کمک م یکه منبع انرژ کنندیم یدتول  

دهدیم یلمرد را تشک الیانز یعحجم ما یشترینب یمن هاییسهک یعما   

 

مثانه و در  یرگردو است که ز یکبه اندازه  یوستات ساختارغده پروستات: غده پر •

 یعات. ماافزایدیانزال م یعرا به ما یعیمقابل مقعد قرار گرفته است. غده پروستات ما

انزال را  یع(، که مایشابراهادرار )پ ی. مجراکنندیکمک م یزاسپرم ن یهپروستات به تغذ

گذردیاز مرکز غده پروستات م کند،یمنتقل م رضاخروج در هنگام ا یبرا  

 

 

 

 

 

www.takbook.com



 

اختالل شایع دستگاه تولید مثل مردان7  7 

 

 

 

 اپیدیدیمیت از اختالالت آسیب رسان سیستم تناسلی مذکر است. 

 

یدیدیمیتاپ   

و  یرهاست که اسپرم را ذخ یضه( در قسمت پشت بیدیدیم)اپ یلاز لوله کو یالتهاب 

مبتال شوند یدیدیمیتاپ یماریتوانند به ب یم یکند. مردان در هر سن یحمل م  

یمقاربت یاز جمله عفونتها یاییاغلب در اثر عفونت باکتر اپیدیدیمیت  

ایمانند سوزاک   

شود  یملتهب م یزن یضهاوقات ، ب یشود. گاه یم یجادا یدیاکالم   

است یرشامل موارد ز یدیدیمیتاپ یماریعالئم و عالئم ب  

 

گرم یاتورم ، قرمز   

کند یبروز م یجکه معمواًل به تدر طرف ، یک، معمواًل از  یضهب یتو حساس درد  

مکرر به ادرار کردن یا یفور یازن یادردناک  ادرار  

مرد یاز آلت تناسل ترشح  

لگن یاشکم  یتحتان یهدر ناح یناراحت یا درد  

یمن یعدر ما خون  

 معمواًل تب

www.takbook.com



 

اختالل شایع دستگاه تولید مثل مردان7  8 

 

 

 

است یرشامل موارد ز یدیدیمیتعلل اپ  

 

 یجنس یتفعال یدر مردان جوان و دارا یدیدیمیتعلل اپ یعترینشا یدیاسوزاک و کالم 

 است

عفونت پروستات ممکن است از محل  یا یدستگاه ادرار یها یعفونت ها. باکتر سایر

 یروس، مانند و یروسیو ی، عفونت ها ین. همچنیابدگسترش  یدیدیمآلوده به اپ

شود یدیدیمیتاپتواند منجر به  ی، م یوناور  

افتد که ادرار به  یاتفاق م یحالت زمان ین(. ایمیاییش یدیدیمیت)اپ تیدیدیمیدر اپ ادرار

یدفشار شد یابلند شدن  یل، احتمااًل به دل یابد یانجر یدیدیمسمت عقب داخل اپ  

شود یدیدیمیتتواند باعث اپ یکشاله ران م یبآس یک تروما  

از عفونت سل باشد یتواند ناش یم یدیدیمیتسل. به ندرت ، اپ بیماری  

 

است یرشامل موارد ز یدیدیمیتعوارض اپ  

 

چرک )آبسه( در داخل خلسه عفونت پر از  

است یتارک-یدیدیمو، اپ یابدشما گسترش  یضهبه ب یدیدیماز اپ یماریب اگر  

است یندرت ، کاهش بارور به  
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 ناتوانی جنسی از اختالالت آسیب رسان سیستم تناسلی مذکر است. 

 

 یدر گرفتن و نگه داشتن نعوظ به اندازه کاف یی( عدم توانایجنس یاختالل نعوظ )ناتوان

است یرابطه جنس یمحکم برا  

 

مسئله  یکشود. اگر اختالل نعوظ  ینم یمشکل نعوظ باعث نگران یکبارچند وقت  هر

 یرتواند باعث استرس شود ، بر اعتماد به نفس شما تأث یحال ، م ینمداوم باشد ، با ا

نعوظ  یاو  یافتبگذارد و در مشکالت رابطه نقش داشته باشد. مشکالت مربوط به در

 یازباشد که به درمان ن یاساس یبهداشت یتوضع یکاز  یتواند نشانه ا یم ینهمچن

است یقلب یها یماریب یعامل خطر برا یکدارد و   

 

اگر خجالت  یحت - ید، با پزشک خود صحبت کن یداگر نگران عملکرد نعوظ هست

معکوس کردن اختالل نعوظ  یبرا یا ینهزم یماریب یکاوقات ، معالجه  ی. بعضیدبکش

 یممستق یدرمان یروشها یرسا یا، ممکن است به داروها  یگراست. در موارد د یکاف

باشد یازن  
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 عالئم عملکرد نعوظ ممکن است شامل مداوم باشد

 

یدهنگام نعوظ مشکل دار  

در نعوظ مشکلی  

یجنس یلم کاهش  

 

 علل

است که مغز ، هورمون ها ، احساسات ،  یچیدهپ یندفرا یکمردان  یجنس یختگیبرانگ

 یتواند ناش یکند. اختالل نعوظ م یم یررا درگ یخون یها و رگ ها یچهاب ، ماهاعص

استرس و  یها ی، نگران یبترت ینموارد باشد. به هم یناز ا یکدر هر  یاز مشکل

بدتر شود یاشود  نعوظتواند باعث اختالل در  یسالمت روان م  

 

شود. به  یباعث اختالل در نعوظ م یو روان یاز مسائل جسم یبیاوقات ترک گاهی

شود ،  یشما م یپاسخ جنس یکه باعث کند یجزئ یجسم یتوضع یکعنوان مثال ، 

تواند باعث  یاز آن م یدر مورد نعوظ شود. اضطراب ناش یممکن است باعث نگران

بدتر شود یااختالل در نعوظ شود   
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اختالل نعوظ یعلل جسم  

عبارتند از یعاست. علل شا یجسم یزیاز چ یاشاز موارد ، اختالل نعوظ ن یاریبس در  

 

یقلب بیماری  

()آترواسکلروز یخون یرگها گرفتگی  

 کلسترول باال

 فشار خون باال

 دیابت

 چاقی

 

نقش  یجنس یجانشوند ، با احساس ه یکه باعث نعوظ م یجسم یعوقامغز در شروع 

کرده و  یجاداختالل ا یتوانند در احساسات جنس یاز موارد م یدارد. تعداد یاساس

شامل ینبدتر کنند. ا یااختالل نعوظ را بدتر   

 

بهداشت روان یطشرا یرسا یا، اضطراب  افسردگی  

 فشار

ها ینگران یرسا یااز استرس ، کمبود ارتباط و  یروابط ناش مشکالت  
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توانند در عملکرد نعوظ نقش داشته باشند ، از جمله یعوامل خطر مختلف م  

 

یقلب یماریهایب یا یابتبخصوص د یپزشک شرایط  

با گذشت  -کند ،  یها را محدود م یانخون به رگها و شر یان، که جر یاتدخان مصرف

مزمن شود که منجر به اختالل نعوظ یسالمت یطشرا یجادتواند باعث ا یم -زمان   

یدوزن بودن ، به خصوص اگر چاق هست اضافه  

سرطان یبرا یپرتودرمان یات پروستا یمانند جراح یپزشک یدرمان ها برخی  

 یبکنند آس یکه نعوظ را کنترل م ییها یانشر یااگر به اعصاب  یژه، به و صدمات

 برساند

درمان  یها و داروها برا یستامینه ی، آنت یضد افسردگ ی، از جمله داروها داروها

پروستات یطشرا یافشار خون باال ، درد   

یافسردگ یامانند استرس ، اضطراب  یروان شرایط  

مدت  یطوالن یمصرف کننده دارو یکاگر شما  یژهمواد مخدر و الکل ، به و مصرف

یدهست ینسنگ یمشروبات الکل یا  
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 هیدروسل  از اختالالت آسیب رسان سیستم تناسلی مذکر است. 

 

شود.  یم ینشود و سنگ یپر م یعاتافتد که اسکروتوم با ما یاتفاق م یوقت یدروسله

 علل و معالجه مورد بحث قرار گرفته است

 

آلت که  یرز یسهک یعنیاز اسکروتوم ،  یعاتدر مردان هنگام پر شدن ما لوسیدره

را احاطه  یضههر دو ب یا یکتوانند  یم یعاتدهد. ما یها است ، رخ م یضهشامل ب

 یعشا یاردر پسران کودک بس یماریب ینشوند. اگرچه ا یضهکرده و باعث تورم در ب

رخ دهد یزاست ، اما ممکن است در مردان بالغ ن  

 

 یهستند که معمواًل در ط یدروسله یان نر تازه متولد شده دارااز نوزاد ٪01حدود 

ها فقط در  سلیدروشوند. ه یپاک م یگونه درمان خاص یچبدون ه یسال اول زندگ

یدخود ناپد یماه اول به خود 6افتند و اغلب در  یاز مردان بالغ اتفاق م ٪0حدود   

شوند یم   

 

ها به  یضهشوند. در زمان تولد ، ب یم یجادها ا یهکل یکیها در نزد یضهقبل از تولد ، ب

شوند یخود در داخل شکم در داخل تونل خارج م یتطور معمول از موقع  
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شوند.  ی)عضله کانال( استفاده م ینگوینالبه نام کانال ا ییها یچهتونل ماه یقو از طر 

 از شکم به داخل یعاتشود ، ممکن است ما تتاحدر کانال مجددًا اف یصفاق یسهاگر ک

شود یدروسله یجادخلوت نشت کرده و باعث ا  

 

بزرگساالن  یدروسلعالئم ه  

بادکنک پر از آب  یکشوند و مانند  یمتورم م یسه بیضههر دو طرف ک یاطرف  یک

 ینبالغ بدون درد است. با ا یدروسله یکموارد ،  یشترکنند. در ب یم ینیاحساس سنگ

بدان  ینگر درد وجود داشته باشد ، اکند. ا یجادا یحال ، تورم کتف ممکن است ناراحت

/  یضهب یچاندن)پ یضهب یخوردگ یچپ یا تتر از جمله عفون یجد یطاست که شرا یمعن

یریدبا پزشک تماس بگ یعاً سر یدبند ناف( وجود دارد. در صورت وجود درد با  
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 ارکیت از اختالالت آسیب رسان سیستم تناسلی مذکر است

  یتارک

یروسیو یا یاییباکتر یاست. عفونت ها یضههر دو ب یا یکالتهاب    

  علت آن ناشناخته باشد یاشوند  یتتوانند باعث بروز ارک یم 

یمانند عفونت مقاربت یاییعفونت باکتر یجهاغلب در نت تیارک  

شود یتتواند باعث ارک یم یوناور یروسموارد ، و یاست. در برخ   

 

همراه باشد یدیدیمیتممکن است با اپ یاییباکتر ارکیت  

  

توانند  یبگذارد. داروها م یرتأث یبارور یتواند رو یشود و م یباعث درد م یتارک

را  یروسیو یتارک یعالئم و نشانه ها یرا درمان کنند و برخ یاییباکتر یتعلل ارک

دهند. ینتسک  

تواند شامل موارد  یکند و م یبروز م یمعمواًل به طور ناگهان یتعالئم و عالئم ارک

باشد یرز  

 

 

 

www.takbook.com



 

اختالل شایع دستگاه تولید مثل مردان7  24 

 

 

 

یضههر دو ب یا یکدر  تورم  

یدتا شد یفاز خف درد  

 تب

 تهوع و استفراغ

()ضعف یناخوش یعموم احساس  

 

درد ناگهان رخ دهد ، فورًا به  ین، به خصوص اگر ا یددار یضهتورم در ب یااگر درد 

یدپزشک مراجعه کن  

 

دارند.  یبه درمان فور یازن یشود و برخ یضهتواند باعث درد ب یم یطاز شرا تعدادی

( است که ممکن است باعث درد مشابه یضهب یخوردگ یچ)پشامل  یطشرا یناز ا یکی

را انجام  یشاتیتواند آزما یشود شود. پزشک شما م یم یجادا یتآنچه که در اثر ارک

شود یدرد شما م یجادباعث ا یماریب دامدهد تا مشخص کند ک  

 

یاییباکتر یتارک  

معمواًل  یدیدیمیتهمراه است. اپ یدیدیمیتاپ یجهنت یابا  یاییباکتر یتاوقات ، ارک بیشتر

یابد یگسترش م یدیدیمشود که به اپ یم یجادمثانه ا یاادرار  یدر اثر عفونت مجرا  
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است یرمنتقله شامل موارد ز یرغ یتارک یعوامل خطر برا  

 

شوند ینم ینهواکس یونمقابل اور در  

یادرار یعفونت مجار عود  

است یادرار یمجار یا یکه شامل دستگاه تناسل یجراح انجام  

شود یمتولد م یادرار یدر مجار یناهنجار با  

ارکیت شود   تواند منجر به یکه م یجنس یرفتارها  

 

متعدد یجنس شرکای  

استعفونت تناسلی  یخود که دارا یزندگ یکبا شر یجنس رابطه  

بدون کاندوم یجنس رابطه  

 

یتاز ارک یریجلوگ یبرا  

یدشو یمن، ا یروسیو یتعلت ارک یعترین، شا یونمقابل اور در  
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 اسپرماتوسل  از اختالالت آسیب رسان سیستم تناسلی مذکر است

 

  اسپرماتوسل

لوله –شود  یم یجادا یدیدیم( است که در اپیست)ک یعیطب یرغ یسهک یک)  

کند و انتقال یکه اسپرم را جمع م یفوقان یضهواقع شده در ب یچپ یمکوچک و س   

 یریش یعاتبدون درد ، مملو از ما یدهد. اسپرماتوسل بدون سرطان و به طور کل یم 

اسپرم باشد یکه ممکن است حاو تشفاف اس یعما یا  

 

است. آنها به  یعد ، شاشو یگفته م یکاسپرمات یستاسپرماتوسل ها ، که گاه به آن ک

اسپرماتوسل  یکبه درمان دارند. اگر  یازدهند و ن یرا کاهش نم یطور معمول بارور

را  یشود ، پزشک شما ممکن است جراح یبزرگ شود که باعث ناراحت یبه اندازه کاف

کند یشنهادپ  

 

یدارکند و از نظر اندازه پا ینم یجادا یعالمت و عالئم یچاسپرماتوسل معمواًل ه  

یدبزرگ شود ، ممکن است احساس کن یماند. اگر به اندازه کاف یم   
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یدهد یبآس یضهدر ب یناراحت یا درد  

با اسپرماتوسل یضهدر ب سنگینی  

 

از انسداد در  ی. اسپرماتوسل ها ممکن است ناشیستعلت اسپرماتوسلها مشخص ن

هیرمنتقل و ذخ یضهباشد که اسپرم را از ب تیدیدیمیچندگانه در اپ یاز لوله ها یکی  

کند یم   

 

 عوامل خطر

رسد  یاسپرماتوسل وجود ندارد. به نظر م یجادا یبرا یادیخطر شناخته شده ز عوامل

یلسترولاست یلات ید یدارو یکه مادرانشان در دوران باردار یمردان  

ده اند ، خطر کر یافتدر یعوارض حاملگ یرو سا یناز سقط جن یریجلوگ یبرا 

نسبت به اسپرماتوسل دارند یشتریب  
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 یبزرگ شده باشد که باعث ناراحت یبه اندازه ا یااگر اسپرماتوسل شما دردناک باشد  

. یدداشته باش یبه جراح یازبرداشتن اسپرماتوسل ن یشما شود ، ممکن است برا

که  یبرساند ، لوله ا یبآس یعروق خنث یا یدیدیمممکن است به اپ یبرداشتن جراح

 یتواند بارور یکند. صدمه به هر دو م یمنتقل م لیبه آلت تناس یدیدیماسپرم را از اپ

 را کاهش دهد.

است که  ینشود ا یجادکه بعد از عمل ممکن است ا یتمالاز عوارض اح یگرد یکی 

معمول است یرامر غ یک ینممکن است اسپرماتوسل برگردد ، اگرچه ا  

 

شما مهم است  یاز اسپرماتوسل وجود ندارد ، اما برا یریجلوگ یبرا یراه یچاگرچه ه

ها در مانند توده  ییراتیتا تغ یداسکروت را انجام ده ییکه حداقل ماهانه خودآزما

 یعسر یدموجود در اسکروتوم شما با ید. هر توده جدیابد یصاسکروتوم شما تشخ

شود یابیارز  
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 پیچ خوردگی بیضه  از اختالالت آسیب رسان سیستم تناسلی مذکر است
 

خون باعث درد  یانکاهش جر افتد و یاتفاق م یضههنگام چرخش ب یضهب یخوردگ یچپ

شود یو تورم م یدو اغلب شد یناگهان  

 

سال است ، اما ممکن است در هر  01تا  01 ینسن ب یشترینب یضهب یخوردگ پیچ

قبل از تولد رخ دهد یحت یسن  

 

 دارد. اگر به سرعت درمان شود  یاضطرار یبه جراح یازمعمواًل ن یضهب یخوردگ پیچ

 قطع شده باشد  یطوالن یلیخون خ یانجر یرا نجات داد. اما وقت یضهتوان ب یمعمواًل م

که مجبور شود خارج شود یندبب یبممکن است آنقدر آس یضهب یک  

 

 عالئم

عبارتند از یضهب یخوردگ یچپ یشانه هاعالئم و ن  

 

 یضهب یشما که حاو یآلت تناسل یرشل پوست ز یسهک - یضهدر ب ید، درد شد ناگهانی

تاس  
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 تورم

 درد شکم

 تهوع و استفراغ

قرار گرفته باشد یرمعمولغ یهبا زاو یا یعیکه باالتر از حد طب یا بیضه  

 تکرر ادرار

 تب

که دچار  یمردان یشتردهد. ب یرخ م یضهب یخوردگ یچکه چرا پ یستهنوز مشخص ن

اجازه یضههستند که به ب یوراثت یژگیو یک یشوند دارا یم یضهب یخوردگ یچپ  

هر دو  یاغلب بر رو یارث یتوضع ینبچرخد. ا کیسه دهد تا آزادانه در داخل  یم 

نخواهد داشت یضهب یخوردگ یچبا صفت پفرد مذکرگذارد. اما هر یم یرتأث یضهب  

 

خطرعوامل   

سال است 01تا  01 ینسن ب یشترینب یضهب یخوردگ یچسن. پ  

رفته  ینکه بدون درمان از ب یدداشته ا یضه. اگر شما درد بیقبل یضهب یخوردگ پیچ

دوباره رخ خواهد داد.  یادمتناوب و دفع فشار( ، به احتمال ز یخوردگ یچاست )پ

شود یم یشترب یضهبه ب یبباشد ، خطر آس یشترهرچه دوره درد ب  

یدتواند در خانواده ها به وجود آ یم یطشرا ین. ایضهب یخوردگ یچپ یخانوادگ سابقه  
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کند یجادرا ا یرتواند عوارض ز یم یضهب یخوردگ یچپ  

 

خون  یانچند ساعت درمان نشود ، جر یبرا یضهب یخوردگ یچکه پ ی. هنگامیضهمرگ ب یا آسیب

 یدباشد ، با یدهد یببه شدت آس یضهود. اگر بش یضهب یدائم یبتواند باعث آس یمسدود شده م

برداشته شود یجراح  

شدن تاثیر فرزند دار ییبر توانا یضهرفتن ب یناز ب یا یبموارد ، آس ی. در برخیاروری در ناتوانی

 میگذارد
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 واریکوسل  از اختالالت آسیب رسان سیستم تناسلی مذکر است
 
 
 

 

 ییقسمت باال یاهرگیها و عروق سرگ ی،و تاب خوردگ یچتورم و پ یکوسلوار

هر  یدر باال ی. طناب اسپرمدارندیمرد را نگه م هاییضهعروق ب یناست. ا هایضهب

 هایضهاسپرم را از ب ی،قرار دارد. طناب اسپرم یضهب یسهک یو در قسمت فوقان یضهب

. کندیمنتقل م یبه آلت تناسل  

شود تا  یحالت باعث م ینو ا شوندیتر مها بزرگرگ یکوسلوار بروزدر صورت 

در اسکروتوم ممکن است به  یرحم یها یقابل توجه باشند. ناهنجار یشترب

منجر شود. یکوسلوار  

است  یسیوار یدهایبه ور یهشب یارو بس افتدیاتفاق م یضهب یسهفقط در ک یکوسلوار 

اسپرم  یفیتو ک یدباعث کاهش تول تواندیل میکوسدر پا رخ دهند. وار توانندیکه م

خواهد شد. یمنجر به نابارور یموارد حت یشود که در بعض  

مردان و  یتدرصد جمع ۵۱توان آن را در  یاست که م یجرا یماریب یک یکوسلوار 

 تریعساله شا ۰۱تا  ۵۱. معموالً در مردان یافتدرصد از پسران نوجوان  ۰۲حدود 

 است.

بزرگتر  تواندیو در طول زمان م گیردیدر دوران بلوغ شکل م معموالً  یکوسلوار 

 یاست. اما برخ ضرریو ب کندینم جادیا یمشکل یچه یکوسلشود. اغلب اوقات وار

شوند.  یباعث درد و مشکالت بارور توانندیم هایکوسلوار  
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 یتشود، اما در جمع یم یدهمردانه د یتدرصد از جمع ۰۲در حدود  یكوسلاگرچه وار

 یدعلت تول ینتر یعشا یکوسلاست. در واقع، وار یعشا یاردرصد( بس ۰۲نابارور )

است. اسپرم یفیتو کاهش ک یفضع  

 یضهب یسهسمت راست و چپ ک ی. آناتومکندیدر سمت چپ بروز م یشترب یکوسلوار 

ممکن است در هر دو طرف وجود داشته باشد، اما  یکوسل. واریستن یکسانمردان 

نادر است.  یارمورد بس ینا  

 

 یشترب یص. خوشبختانه، تشخگذاردینم یراسپرم تأث یدبر تول یکوسلانواع وار یهمه

 یکوسلندارند. اگر وار یازها به درمان ناز آن یاریآسان هستند و بس هایکوسلوار

گردد یمنجر به جراح تواندیباعث بروز عالئم شود، م  

 

( یتدرجه فارنها ۵٫۴۰) یگراددرجه سانت ۱٫۴۰ یاسپرم )اسپرماتوژنز( در دما تولید

منظور  یناست به هم درجه ۴۳استاندارد بدن  یکه دما یدارد، در حال یشتریب ییکارآ

قرار گرفته است تا با کمک آن خون  یسهک یکخارج از بدن با کمک  یضهب یسهک

کند. یتبادل حرارت یزممکان یک یقبه اسپرم از طر یدنقبل از رس یانیشر  

 یداز تول یریباعث جلوگ تواندیم یکوسلکننده توسط وارخنک یستمس یناختالل در ا 

شودیم یضهخوب در ب یفیتاسپرم با ک  
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ابتال به  ییصتشخ یرا برا هایضهو ب یضهب یسهکشاله ران از جمله ک یهزشک شما ناح

خود  ینواح یبا بررس یکوسلکه ممکن است وار ییاز آنجا کند؛یم یبررس یماریب ینا

اسکروتوم استفاده کند یآن از سونوگراف یصتشخ یرا نشان ندهد، برا  
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