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 دستیابی  هب اسپرم  و نموهن ربداری ازبیضه
PESSE & TESSE 

 

 نکته : 

اسپرم در داخل   يا عدم وجود  ارزيابي وجود و  تنها روش قطعي 

  شود باشد که اصطالحاً بيوپسي گفته ميآن ميبرداري از  بيضه تکه 

 . شوديا بيوپسي بيضه انجام مي  تواند به وسيله سوزناين عمل مي 

    PESSEدست يابی به اسپرم و يا  

 

کند توصيه مي ؛  دهد   PESSE وقتي که پزشک متخصص تشخيص 

شب قبل از مراجعه موهاي زهار )ناحيه تناسلي( را بتراشد و صبح 

به   به مرکز جراحي مراجعهناشتا  نفر همراه  در .  نمايد  اتفاق يک 

حسي موضعي عمل جراحي  اتاق عمل تحت شرايط استريل و با بي

مي  اپيشروع  از  اسپرم  کشيدن  عمل  و  شود.  سرنگ  با  ديديم 

 ، سوزن انسولين که به ماده مخصوص )محيط کشت( آغشته است

شود که طي  آزمايشگاه ميپذيرد. نمونه با سرنگ تحويل  انجام مي

مي    چند دقيقه حضور و يا عدم حضور اسپرم در نمونه مشخص

 گردد.
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 :   مراقبت ها بعد از عمل 

ز اول بعد از عمل بايد حرکات فيزيکي  رو -

 به طور نسبي کمتر باشد، 

ساعت بعد از جراحي توصيه    48استحمام -

 شود. مي

 هستند. ها قابل جذب بخيه -

از   - بعد  و  مقاربت  ندارد  ممانعتي  جراحي 

بيضه   بيوپسي  از  بعد  جنسي  پرهيز 

 .ضرورتي ندارد

بيوپسي بيضه بر روي توانايي جنسي مرد تأثير 

زمينه جنسي   در  اگر  و  گذاشت  نخواهد  منفي 

تواند به دليل  بيمار با مشکالتي مواجه بود، مي

زمينه  ايجادمشکل  )عوامل  کننده  اي 

ديگري باشد که توسط  آزواسپرمي( و يا داليل  

درمان   و  بررسي  قابل  آندرولوژي  متخصص 

  .است

 

 

 ( : TESSEنمونه برداری از بيضه ) 

(  يوپسيب برداری  مي  )نمونه  انجام  به صورت سرپايي  نيز  و  بيضه  شود 

ساعت بعد از عمل از مرکز درماني مرخص    2معموالً بيمار حداکثر طي  

ويژه کيسه بيضه، دور  بايد ناحيه عمل بهگردد. شب قبل از عمل، بيمار  مي

 آلت تناسلي تا کشاله ران را کامالً تراشيده و تميز نمايد.  

صبح روز عمل بيمار ناشتا به اتفاق يک همراه به مرکز درماني مراجعه  

 روز  صبح  کند،مي  مصرف   نمايد. اگر بيمار به دليل بيماری خاص دارومي

 بيضه  بيوپسي.  نمايد  مصرف  را  خود  داروی  آب  کمي   با  تواندمي  جراحي

  موضعي  حسي بي  با   غالباً   و  استريل  شرايط  تحت  و   جراحي  عمل  اتاق  در

بار جراحي شده باشد، يا بيمار اصرار ورزد،    چند  اگر  ولي   شود،مي  انجام

زمان با حسي موضعي همکه پزشک متخصص صالح بداند، بيدر صورتي

حسي در محل گيرد. عمل بيانجام ميتزريق داروهای آرامبخش وريدی  

شود و با تزريق  بند بيضه )طناب منوی( در محلي که از شکم خارج مي

پذيرد. محل برش جراحي که  حسي صورت ميمقدار مناسب داروی بي

شود. با برش پوست کيسه حس ميباشد نيز بيمتر ميسانتي  2تا   1غالباً  

شود و با شکاف کوچک روی  رؤيت مي  های زيرين آن، بيضهبيضه و اليه

شود.  خود بيضه به اندازه چند دانه کوچک برنج از بافت بيضه برداشته مي

گرفته و شده در ظرف مخصوصي حاوی محيط کشت قرار نمونه برداشته

 های سوزن  کمک  به    شود. در آزمايشگاه اين بافتتحويل آزمايشگاه مي

  قرار   ميکروسکوپ   زير  در  سپس  و  شده  جدا  هم  از  مخصوصي  ظريف

 . شودمي ارزيابي آن در اسپرم  وجود عدم يا  وجود و گرفته

اليه روی    ،  داده شده شامل پوشش سفيد رنگ خود بيضههای برشاليه

شوند و پس از  های قابل جذب دوخته ميآن هر کدام جداگانه با بخيه

ت. يک دوره کوتاه انجام پانسمان استريل بيمار به بخش انتقال خواهد ياف

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

 

 


