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تنها روش قطعي ارزيابي وجود و يا عدم 

برداري از آن وجود اسپرم در داخل بيضه تکه

 شودباشد كه اصطالحاً بيوپسي گفته ميمي

يا بيوپسي  تواند به وسيله سوزناين عمل مي

 .شودبيضه انجام 

شب قبل از مراجعه موهاي  يمكنتوصيه مي

زهار )ناحيه تناسلي( را بتراشد و صبح ناشتا 

بيمارستان مراجعه تفاق يک نفر همراه به به ا

 نماييد

 

حسي در محل بند بيضه )طناب عمل بي

شود و منوي( در محلي كه از شکم خارج مي

حسي با تزريق مقدار مناسب داروي بي

پذيرد. محل برش جراحي كه غالباً صورت مي

-حس ميباشد نيز بيمتر ميسانتي 2تا  1

هاي شود. با برش پوست كيسه بيضه و اليه

شود و با شکاف زيرين آن، بيضه رؤيت مي

كوچک روي خود بيضه به اندازه چند دانه 

شود. برداشته مي كوچک برنج از بافت بيضه

شده در ظرف مخصوصي حاوي نمونه برداشته

گرفته و تحويل آزمايشگاه محيط كشت قرار

به كمک   شود. در آزمايشگاه اين بافتمي

شده  هاي ظريف مخصوصي از هم جداسوزن

و سپس در زير ميکروسکوپ قرار گرفته و 

وجود يا عدم وجود اسپرم در آن ارزيابي 

 شود.مي

داده شده شامل پوشش سفيد هاي برشاليه

رنگ خود بيضه اليه روي آن هر كدام 

-هاي قابل جذب دوخته ميجداگانه با بخيه

شوند و پس از انجام پانسمان استريل بيمار 

به بخش انتقال خواهد يافت. يک دوره كوتاه 

 گردد. روزه( مسکن خوراكي تجويز مي 2-1)

 مراقبت پس ازعمل

از عمل بايد حركات فيزيکي به روز اول بعد -

 طور نسبي كمتر باشد،



ساعت بعد از جراحي توصيه  48استحمام-

 شود.مي

 هستند.ب ها قابل جذبخيه- 

. مقاربت بعد از جراحي ممانعتي ندارد و -

پرهيز جنسي بعد از بيوپسي بيضه ضرورتي 

 .ندارد

بيوپسي بيضه بر روي توانايي جنسي مرد 

گذاشت و اگر در زمينه تأثير منفي نخواهد 

تواند جنسي بيمار با مشکالتي مواجه بود، مي

كننده اي )عوامل ايجادبه دليل مشکل زمينه

آزواسپرمي( و يا داليل ديگري باشد كه 

توسط متخصص آندرولوژي قابل بررسي و 

 .درمان است
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