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 چه می دانید؟ واریکوسلدر مورد 

 

 واریکوسل چیست؟

ها( که ممکن است در اطراف یک یا هرر دو بیهره مرردان ات راق به اتساع) گشاد شدن( عروق خونی) سیاهرگ

 گویند.می بیافتد واریکوسل 

ای که یسه)ک شوند. واریکوسل را از روی پوست اسکروتومها در واریکوسل گشادتر از حد معمول میسیاهرگ

 توان لمس یا مشاهده کرد.دارد( میبیهه را نگه می

 علت ایجاد واریکوسل چیست؟

شود که منجر به های بیهه ایجاد میهای النه کبوتری سیاهرگواریکوسل در اثر کاهش و یا از بین رفتن دریچه

 .تر استشود و در بیهه سمت چپ شایعها میرکود خون در این رگ

هراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور پرستاری  –معاونت درمان   

م خمینی )ره(بیمارستان اما  
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 چیست؟ عالیم واریکوسل

اغلب افراد هیچ گونه عالیمی ندارند، گاهی اوقات ممکن است موجب دردهای مبهم در بیهره شرود. در طرول 

یابد.واریکوسرل شود. این دردها با خوابیدن به پشت کاهش میروز به دلیل فعالیت های بدنی و ایستادن بدتر می

ز مردانی که دچار ناباروری هستند واریکوسل دارند. گذارد و تعداد قابل توجهی ابر تولید اسپرم در بیهه اثر می

 ترین بیماری  قابل اصالح با جراحی است.واریکوسل شایع

 شود؟واریکوسل چگونه تشخیص داده می

ممکن است پزشک در معاینه، توده کالف مانند بدون دردی در طناب بیهره لمرس کنرد. اگرر واریکوسرل  بره 

ادن  و بدون زور زدن نیز توده قابل لمس است. ولی اگر توده کوچک باشد اندازه کافی بزرگ باشد هنگام ایست

ممکن است از شما بخواهند که ن س عمیقی بکشید و چند ثانیه ن س خود را نگه دارید و به پرایین زور بزنیرد و 

 شود.در این حالت در معاینه، واریکوسل لمس می

شرود امرا مهمتررین وجره تشرخیص کمرک گرفتره مری های تصویربرداریمعموالً جهت تایید تشخیص از روش 

 معاینه است. ،واریکوسل

 شود؟در چه مواردی جراحی انجام می

کره کند ولی در صرورتیدر اغلب موارد واریکوسل منجر به مشکالت پزشکی نشده و نیاز به درمان نیز پیدا نمی

 شود:موارد زیر مشاهده شود جراحی برای شما پیشنهاد می

  ( که با آزمایش شمارش اسپرم و میزان حرکت اسپرم مشخص می شودناباروری.) 

 درد بییهه 

 هایی که از روی پوست قابل مشاهده است( در بیماران جوان و یا واریکوسل شدید) واریکوسل

 نوجوان.
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ها بدلیل عدم برگشت کنند که پس از بستن رگدر جراحی واریکوسل اقدام به بستن وریدهای بیهه مبتال می

 گردد.روند و واریکوسل برطرف مین، به تدریج این وریدها مسدود و کوچک شده و از بین میخو

 چه نکاتی را قبل از عمل باید رعایت کنید؟

 توانید شود. شما میحسی کمری انجام میهوشی کامل و یا از طریق بیجراحی واریکوسل معموالً با بی

 پس از مدت کوتاهی به قعالیت روزمره غیر سنگین خود ) مانند کار( با نظر پزشک برگردید.

 .قبل از عمل برای کاهش آلودگی و احتمال ع ونت، الزم است استحمام کنید  

 .موهای ناحیه عمل، الزم است قبل از جراحی تراشیده شود 

 و غیره را خارج کنید و ادرار  نز، دندان مصنوعی، اجسام فلزی، لقبل از رفتن به اتاق عمل زیورآالت

 خود را تخلیه نمایید.

 های خود را درآورید و لباس مخصوص اتاق عمل بپوشید.ها، لباس زیر و جورابکلیه لباس 

 چه نکاتی را بعد از عمل باید رعایت کنید؟

  اجرازه پرسرتار در صورت هوشیاری کامل و عدم وجود مشکالت گوارشری ماننرد تهروع و اسرت را  برا

نوشیدن مایعات) آب کمپوت، چای کم رنگ و آب میوه( برای شرما شرروع خواهرد شرد در صرورت 

 شود.تحمل مایعات کم، سایر مواد غذایی برای شما آغاز می

  زمانی که به شما اجازه داده شد که بتوانید راه بروید، ابتدا مدتی بر لبره تخرت نشسرته و پاهرای خرود را

 توانید با کمک پرستار راه بروید.صورتی که سرگیجه نداشتید میآویزان کنید، در 

 توانید حمام کنید.شود و سپس میروز بعد از عمل برداشته می 3  ،معموالً پانسمان ناحیه عمل 
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 روفن است اده کنید.توانید از استامینوفن یا ایبوب می ،در صورت داشتن درد 

 به یاد داشته باشید که:

  ممکن است بوجود بیاید که خرود بره  ،تغییر رنگ جزئی در اطراف برش کشاله رانقرمزی خ یف و یا

 یابد.خود بهبود می

 ه ته بعد از بین خواهد رفت. 3تا  ،احساس س تی اطراف و زیر محل عمل 

 ترشح مقدار کمی از مایع کمرنگ از محل برش جراحی طبیعی است، محل را  ،تا چند روز بعد از عمل

 ارید.تمیز و خشک نگه د

  اگر محل جراحی گرم، متورم، قرمز و دردناک شد و مقدار قابرل تروجهی مرایع از محرل بررش خرارج

 گردید و یا تب داشتید به پزشک خود مراجعه کنید.

  اخیراً اغلب بخیه های پوستی به صورت قابل جذب می باشد و نیاز به کشریدن بخیره هرا نمری باشرد. در

روز بعد از جراحی به  01قابل جذب، جهت کشیدن بخیه ها حدود صورت است اده از نخ های بخیه غیر 

 .پزشک معالج و یا مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمایید

 

 

 

 

 


