
کیه   ریا( )سیاارر  عروق خونی )گشاد شدن(اتساعبه 

میردان   یممکن است در اطراف یک یا ریر دو باهیه  

 گویند.  واریکوسل اتفاق بافتد

 از حید مممیو    گشیادتر  ریا در واریکوسیل   ساارر 

 شییوند. واریکوسییل را از روی  وسییت اسییکروتو مییی

ییا   تیوان ممی   دارد( میی میای که باهه را نگه)کاسه

 کرد. مشارده

 

 

 

  

 

رای خونی به علت ر گشاد شدن واریکوسل در اثر 

آیید و  بوجود میی باهه رای ساارر در رکود خون 

 تر است.ی چپ شایعباهه در اسکروتو ِ

 

 

 

 

 

 

 
 گونه عالیمی ندارد، گیاری اوایا    راچافراد اغلب

در  .ممکن است موجب دردرای مبهم در باهیه شیود  

 طییو  روز بییه دماییل فماماییت بییدنی و ایسییتادن بییدتر 

 این دردریا بیا خوابایدن بیه  شیت کیار         .شودمی

 یابد. می

گیاارد  را اثر میواریکوسل بر توماد اسپر  در باهه

مردانی که دچیار نابیاروری رسیتند    تمداد زیادی از و 

ترین علت نابیاروری اابیل   واریکوسل دارند. این شایع

 اصالح با عمل جراحی است.

 

 

 

 

 
 

ی کیالف ماننید   توده ،ممکن است  زشک در مماینه

بدون دردی در طناب باهه مم  کند. اگیر تیوده بیه    

ی کافی بزر  باشید رنگیا  ایسیتادن  زشیک     اندازه

کند ومی اگیر تیوده کوچیک باشید     توده را مم  می

ممکن است از شما بخوارند که نف  عماقی بکشیاد و  

دارید و به  ایان زور بزناید  نگه نف  خود را چند ثاناه

 شیود  و در این حامت در مماینه، واریکوسل ممی  میی  

 اگر با این روش رم  زشک به نتاجه نرسد ممکن است

برداری کمیک گرفتیه شیود امیا     رای تصویراز روش 

 مهمترین وجه تشخاص واریکوسل مماینه است.

 

 

 

 

 
 

در باشتر موارد واریکوسل منجر بیه مشیکال   زشیکی    

کنید ومیی در   نشده و نایاز بیه درمیان نایز  ایدا نمیی      

شیما   رایجراحیی بی   مشارده شودصورتاکه موارد زیر 

 د:گرد اشنهاد می

     ناباروری)که بیا آزمیای  شیمارش اسیپر  مشیخص 

 .شود(می 

 درد باهه 

 رییایی کییه از روی  شدید)واریکوسییلواریکوسییل

 .( وست اابل مشارده است

جراحییی واریکوسییل یییا بییه اصیی الح  زشییکی    در 

مبیتال   یاادا  به بستن وریدرای باهه واریکوسلکتومی

بدمال عید  حرکیت   را بستن ر د که    از کننمی

کوچک شده  ووریدرای مسدود این تدریج ه خون، ب

 گردد. برطرف مید و واریکوسل نروو از بان می
 

 

 

 

 

 

  ًییا  روشیی کامیل   با بیی جراحی واریکوسل ممموال

 انجیا   و ییا از طرییب بایسیی کمیری     روشی نامه بی

بیه   ی  از مید  کوتیاری    د ای توانمیی شما شود. می

بیا نریر   )مانند کیار(  خودغارسنگان ی فمامات روزمره

 د.یبرگرد زشک 

  بییرای کییار  آمییودگی و احتمییا  ابییل از عمییل

 ، الز  است استیما  کناد.عفونت

 

 

 

 

 چیست؟ واریکوسلم یعال

 

 

 ؟های قبل از عملآموزش

 

 

 ؟شوددر چه مواردی جراحی انجام می
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 ؟چیستواریکوسل علت 
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 ؟شودواریکوسل چگونه تشخیص داده می
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 ابیل از جراحیی   الز  اسیت  ی عمل، مورای ناحاه

 .تراشاده شود

  ، اجسا  فلزیابل از رفتن به اتاق عمل زیور آال ،

 منز، دندان مصنوعی و غاره را خارج کناد.

خیود را در  ریای  ، مباس زیر و جورابمباسها یکلاه

 آورید و مباس مخصوص اتاق عمل بپوشاد.

 ادرار خییود را ابییل از خییروج از بخیی  جراحییی ،

 .تخلاه کناد

    در صور  روشااری کامل و عد  وجیود مشیکال

ی  رسیتارگوارشی مانند تهیوع و اسیتفراب بیا اجیازه    

چیای کمرنیو و آب    ،آب کمپیو  )مایمیا  نوشادن 

برای شما شروع خوارد شد در صیور  تیمیل    (ماوه

آغیاز   غیاایی بیرای شیما    کیم سیایر میواد   مایما  کم

 .شودمی

     زمانی که به شما اجیازه داده شید تخیت خیود را

ی ی تخت نشسته و  اریا ترك کناد، ابتدا مدتی بر مبه

سییرگاجه ، در صییورتی کییه ناییدرا آویییزان کخییود 

 تواناد با کمک  رستار راه بروید.نداشتاد می

عمل در بامارستان برداشیته  ی ممموالً  انسمان ناحاه

تواناید حمیا       از جراحی می ساعت 84 و شودمی

 .دکنا

ییا   اسیتامانوفن تواناد از در صور  داشتن درد می

 استفاده نمایاد. ایبوبوفن

  ی در اطیراف  ئی ارمزی خفاف و یا تغاایر رنیو جز

 ی ران ممکن است بوجود بااید کیه خیود  برش کشامه

 یابد.به خود بهبود می

 رفتیه  3 تیا  احساس سفتی اطراف و زیر میل عمیل 

 .خوارد رفت بمد از بان

 مقدار کمی از میایع  ترشح تا چند روز    از عمل

، مییل را  جراحی طبامی استکمرنو از میل برش 

 دارید.تماز و خشک نگه

 گر ، متور ، ارمز و دردناك شد جراحی میل اگر

گردید و مقدار اابل توجهی مایع از میل برش خارج 

 مراجمه کناد.خود به  زشک داشتاد تب یا و 

 از عمل به مرکز  روز 7 -11جهت کشادن بخاه   

 .نمایاد درمانی مراجمه -بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

در مورد

چه می دانید؟

؟چیست های بعد از عملآموزش
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