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ثها م تحدي، وتتم إعداد هذه المعلومات من قِبل الجمعية األوروبية لطب المسالك البولية

 . 2021في مايو 

  

ي أ. إذا كانت لديك استئصال الخصيتينيحتوى هذا الفصل على معلومات عامة عن 

ية تساؤالت محددة عن حالتك الصحية، ينبغي عليك استشارة طبيبك، أو مقدم رعا

غيره. فلن يحل موقع إلكتروني أو نشرة محل الحوار الشخصي مع صحية متخصص 

 طبيبك.

 

 المساهمون في اإلعداد:

 السيد/ إيمون تي. روجرز، جالواي )أيرلندا( •

 الدكتور/ ماركوس كارافيتاكيس، إيراكليو )اليونان( •

 أرتوس، باريس )فرنسا(-الدكتور/بيير مونجيا •

 

لجنة تضم أعضاء غير متخصصين، من ذوي تم مراجعة هذه المعلومات من قِبل 

 التجارب ذات الصلة.
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 استئصال الخصيتين
 

 استئصال الخصيتين

 

 ما هو استئصال الخصيتين؟

ه تنطوي هذ م.تا لديهربما ت عَرض على بعض الرجال عملية، ي طلَق عليها اسم "استئصال الخصيتين"، لمساعدتهم في السيطرة على سرطان البروستا

 جراحة الستئصال كلتا الخصيتين.  إجراء على العملية

 

ى الذين ح بها المرضي نصَ  ، لكنالدوائي ال ي نَصح في العادة بإجراء جراحة استئصال الخصيتين للسيطرة على سرطان البروستاتا قبل العالج الهرموني

 لعالج.هذا ايعانون من آثار جانبية خطيرة ل ن، أو أولئك الذيالدوائي ال يستطيعون الخضوع للعالج الهرموني

 

 ماذا يحدث أثناء الجراحة؟

 ،ما يتم إجراء جراحة استئصال الخصيتين تحت تأثير مخدر موضعي عادة  

. سوف يتم عمل شق صغير في واعي ا، لكنك ستظل لذا لن تشعر بأي شيء

، مما يسمح للجراح بالوصول إلى خصيتيك لديك منطقة أصل الفخذ

 وفصلهما عن الحبل المنوي.

 

يبدو كيس  ، لذا لنال يتم إزالة األنسجة المحيطة بالخصيتين أثناء الجراحة

تعويضيتين  تينخصي ةعاا. يختار بعض الرجال زرالصفن لديك فارغ ا تمام  

. إذا وشعورهم به حتى ال يتغير شكل كيس الصفن لديهم ،)صناعيتين(

يمكن ، فإنه بمجرد استئصال خصيتيك، تعويضيتينخصيتين زراعة  قررتَ 

  أثناء نفس الجراحة.تعويضيتين خصيتين ا الجراح ميستبدل بهأن 

 

 هل تنطوي الجراحة على أي مخاطر؟

ي عتبر استئصال الخصيتين جراحة بسيطة، لكن شأنها شأن جميع العمليات 

تنطوي على بعض المخاطر. فربما تشعر بعدم االرتياح بعد الجراحة، لكن 

إذا شعرَت بألم، ينبغي عليك التحدُّث مع طبيبك على الفور. أكبر خطر ربما 

تتعرض له هو حدوث نزيف داخل كيس الصفن، وهو ما ي طلَق عليه اسم 

 "ورم دموي".

  

م وأ، في كيس الصفن من الشائع جدًّا ظهور كدمات  أسابيع بعد الجراحة. 4لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى  هالشعور بألم عند لمس وأ، هتَورُّ

 

 لفحصها. يبات الالزمةمل الترتم بع، تحد ث مع طبيبك وق  بشكل سليمأن الندبة ال تلتئم  شق الجلد. إذا رأيتَ  موضعكما ستترك الجراحة أيض ا ندبة في  

  

 ما هي اآلثار الجانبية الستئصال الخصيتين؟

 مثل:ربما تعاني من بعض اآلثار الجانبية للعالج الهرموني 

 الهبات الساخنة 

 ضعف االنتصاب  
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 ضعف الرغبة الجنسية 

 الوزن زيادة 

 

 رأيي؟غيَّرُت ماذا يحدث إذا 

ر راحة ت عتبَ أن الج على الرغم منب عليك التأكد من أن هذا هو خيار العالج المناسب لك. جال يمكن الرجوع في جراحة استئصال الخصيتين، لذا ي

ا هين افنحن ندرك أن قرار جراحة بسيطة،  ا آخرين خضعو ث مع رجالون من المفيد بالنسبة لك أن تتحد  ربما يك !استئصال الخصيتين لديك ليس قرار 

 .تخوضهاوتعرف مسار الرحلة التي سوف  ،لجراحة استئصال الخصيتين

 

 ماذا يحدث إذا ظل السرطان ينمو؟ 

بيبك قش معك طاستئصال الخصيتين. سوف ينا أخرى باإلضافة إلىوالهدف من عالجك، ربما توصف لك عالجات  الخاصة حالتك الصحية بناء  على

عَد ة لك  ة أخرى.وي، أو جراحالكيما العالج ض عليك العالج اإلشعاعي، أوربما ي عرَ مرحلة السرطان ومدى شراسته،  بناء  على. والخطة العالجية الم 
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 مالحظاتي وأسئلتي



 

 

تب تم إعداد هذا الفصل بتمويل من شركة فيرنج لألدوية. وقد قام مك

 عدادشؤون المرضى التابع للجمعية األوروبية لطب المسالك البولية بإ

 .محتوى الفصل، على نحٍو مستقل، والموافقة عليه

 

 

 لطب المسالك البولية الجمعية األوروبية

PO Box 30016 

NL-6803 AA ARNHEM 

The Netherlands 

 

 

 info.patientinformation@uroweb.orgالبريد اإللكتروني: 

 patients.uroweb.org الموقع اإللكتروني:

mailto:info.patientinformation@uroweb.org
http://patients.uroweb.org/
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