
واریکوسل
وریدی  شبکه  غیرطبیعی  خوردگی  پیچ  و  اتساع   
)سیاهرگی( باالی بیضه ها است. واریکوسل می تواند 
اسپرم  کیفیت  کاهش  یا  اسپرم  تولید  کاهش  باعث 
روی  اثری  واریکوسل  انواع  تمام  اما  شود،  تولیدی 

اسپرم ندارند.

عالیم
یا  باشد،  نداشته  عالمتی  هیچ  می تواند  بیماری  این 

چندین عالمت از خود بروز دهد از جمله درد:
-درد می تواند بصورت تیز و قابل تشخیص باشد یا 

بصورت مبهم
ورزشی  فعالیت های  یا  و  ایستادن  با  می تواند  -درد 

بیشتر شود
-درد در طول روز بیشتر می شود.

-درد در هنگام دراز کشیدن به پشت کمتر می شود.

درجه بندی واریکوسل
گرید ۱: وریدها هنگام زور زدن قابل لمس می باشند.
گرید ۲: وریدها در حالت ایستاده قابل لمس می باشند.

گرید ۳: وریدها در حالت ایستاده قابل مشاهده اند.
قابل لمس  معاینه  با  کلینیکال: که  واریکوسل ساب 

نیستند ولی با سونوگرافی تشخیص داده می شود.

درمان واریکوسل
واریکوسل درمان دارویی ندارد و تنها روش درمان آن 
جراحی است. روشهای درمان آن یا با روشهای با برش 
جراحی است یا با روش آمبولیزاسیون )فرستادن لخته( 
اصطالح  به  یا  واریکوسل  جراحی  پوست.  طریق  از 
پزشکی واریکوسلکتومی بستن وریدهای بیضه مبتال 
می باشد که پس از انسداد این وریدها بتدریج بدلیل 
عدم حرکت خون، وریدهای مسدود شده کوچک شده 
و از بین می رود و واریکوسل برطرف می گردد. این 
اقدام از طریق برش کوچکی بر روی پوست شکم به 

طول 4-۲ سانتیمتر قابل انجام است.

مراقبت پیش  از عمل
آزمایش ها  انجام  و  برای عمل  از تصمیم گیری  پس 
روتین خون و بررسی اسپرم موهای ناحیه عمل شب 
قبل یا صبح عمل تراشیده می شوند. ازساعت ۱۲ شب 
با  عمل  نمی خورد.  چیزی  دیگر  بیمار  عمل  از  قبل 
بسته  )نخاعی(  کمر  از  بی حسی  یا  عمومی  بیهوشی 
به شرایط بیمار و صالحدید متخصص بیهوشی انجام 
فاکتورهای  به  بستگی  عمل  زمان  مدت  می گردد. 

گوناگون دارد و متوسط ۳۰ تا ۶۰ دقیقه می باشد.

مراقبت های پس از عمل
- پس از عمل از کی میتوان راه رفت؟

حدود چند ساعت پس از عمل می توانید روی تخت 
بنشینید و پاها را از لبۀ تخت آویزان کنید و سپس با 
تا 4۸ ساعت  است  بهتر  بروید.ولی  راه  کمک همراه 
اول بعد از عمل فعالیت محدود داشته و فقط در موارد 
ضروری)مثال برای رفتن به دستشویی( از جای خود 

حرکت کنید.
- پس از عمل چند روز باید بستری بود؟

عصر   ، باشد  نداشته  وجود  خاصی  مشکل  چنانچه 
از عمل ترخیص خواهید  همان روز یا صبح روز بعد 

شد.
- پس از چه مدت می توان به سر کار رفت؟

فعالیتهای  به  توان  می  عمل  از  پس  هفته  یک  از 
از  باید  عمل  بعد  اول  هفتۀ  دو  بازگشت.طی  عادی 
انجام کارهای سنگین خودداری کرد ولی پس از آن 
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ورزش و فعالیت سنگین موجب عود واریکوسل نمی 
شود و بالمانع است.

- پس از جراحی تا کی باید پانسمان را تعویض کرد؟
تعویض  بیمارستان  از  ترخیص  از  قبل  پانسمان شما 
خواهد شد. این پانسمان را دو روز بعد از عمل بردارید 
و اگر ترشحی وجود نداشته باشد پس از آن دیگر نیاز 

به پانسمان ندارید.
- چه مدت پس از عمل می توان به حمام رفت؟

در صورتی که محل زخم ترشح نداشته باشد ، دو روز 
بعد از عمل می توان به حمام رفت.

- بخیه ها کی خارج می شوند؟
الی ده روز خارج  از هفت  به نظر پزشک پس  بسته 

می شوند.
- پس از ترخیص چه دارویی نیاز است؟

پزشک  توسط  بیوتیک  وآنتی  مسکن  نیاز،  به  بسته 
تجویز می شود و در صورتی که عمل به علت ناباروری 

بوده است، داروهای دیگری هم الزم است.
- آیا جای برش عمل باقی می ماند؟

جای یک برش حدود چهار سانتیمتری در محل عمل 
باقی می ماند که بتدریج کم رنگ می شود. برش در 
محلی است که اثر آن توسط لباس زیر مخفی می شود 

و معلوم نیست.
- تا یک هفته بعد از عمل از فعالیت های زناشویی 

اجتناب گردد. 

توصیه های الزم:
-چنانچه به علت ناباروری تحت عمل واریکوسل قرار 
گرفته اید، باید در فواصل سه ماهه با آزمایش اسپرم 
به پزشک مراجعه نمائید. بهبود آزمایش حدود سه الی 

دوازده ماه طول می کشد.
عمل،فوراَ  از  پس  عالئم  این  وجود  صورت  -در 
 ۳۸ از  باالتر  نمائید:تب  مراجعه  معالج  پزشک  به 
درجه،خونریزی یا ترشح زیاد از محل عمل،تورم شدید 

در ناحیۀ عمل یا اطراف بیضه ها.

دانشگاه علوم پزشکی و
 خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی

بیمارستان خاتم االنبیا سلماس

مراقبت های بعد از عمل 
واریکوسل
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کمال تشکر را داریم.
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