
:واريكوسل

. به گشادشدگي سياهرگ هاي تخليه كننده خون بيضه واريكوسل گفته مي شود:واريكوسل چيست

و مي تواند باعث ناباروري شود و اختالل كيفيت اسپرم است .واريكوسل علت شايع كاهش توليد

شواكثر موار:چرا واريكوسل ايجاد مي شود اين موارد دريچه هايدر.ندد واريكوسل بدون علت ايجاد مي

و در نتيجه داخل سياهرگ ها و لذا اين مسئله باعث بازگشت خون از عبور مناسب خون ممانعت مي نمايند

يريسك فاكتور خاص)اين فرايند مشابه مكانيسم تشكيل واريس در پا مي باشد( تورم سياهرگ ها مي شود 

.براي آن شناخته نشده ولي برخي مطالعات وزن باال را ذكر نموده اند

در آيا واريكوسل شايع است؟ و%20-15بله واريكوسل . مردان نابارور ديده مي شود%40تمام مردان

و در مردان و معموال در سمت چپ ديده مي شود25-15واريكوسل بيشتر در سن بلوغ .ساله

و نشانه ها در صورت بروز درد اين درد مي تواند مبهم يا ندرتا. واريكوسل معموال فاقد عالمت است:عالئم

و كارهاي فيزيكي تشديد مي شود. شديد باشد مي. با نشستن برخاستن و هنگام خواب بهتر در طول روز بدتر

.شود

.همچنين بيمار مي تواند از سنگيني بيضه شكايت داشته باشد



ت بدست بخورد كه در موارد شديد از آن بعنوان كيسه وده وريدي در قسمت فوقاني بيضه در معاينه ممكن است

اين توده در حالت ايستاده بزرگتر است ودر حالت خوابيده كوچكتر ويا ممكن است ار بين. پر ازكرم ياد ميشود

د كوچكتر از سمت بيضه در سمت درگير مي توان. بزرگتر شود"برودودر طول زمان ممكن است اين توده مرتبا

.مقابل باشد

و: چه زماني به پزشك مراجعه كنيم واريكوسل بدليل آنكه فاقد عالمت است معموال درماني نياز ندارد

ولي چنانچه درد يا تورمي در كيسه بيضه لمس. معموال طي بررسي ناباروري يا معاينه روتين كشف مي شود

مارهايي كه با چنين عالئمي تظاهر مي نمايند نيازمند درمان نموديد به پزشك مراجعه نماييد زيرا برخي بي

.سريع هستند

در. بروز واريكوسل به صورت ناگهاني در فرد مسن مي تواند بعلت ضايعاتي همانند تومور كليه باشد:هشدار لذا

و بررسي بيشتر توصيه مي شود .اينگونه موارد مراجعه سريع

:ثرات واريكوسلا

و در نتيجه افزايش تماس: بيضه) كوچك شدن(آتروفي)1 افزايش جريان خون وريدي باعث افزايش فشار

.سلولهاي بيضه با توكسين ها مي شود كه باعث تخريب آنها مي گردد

ا: ناباروري)2 دمبنظر مي رسد اي بيضه مي شود كه تاثير منفي بر روي كميت فزايش جريان خون باعث افزايش

همچنين ديده شده كه واريكوسل يك سمت توليد اسپررم را در هر دو بيضه مختل. رم مي گذاردو كيفيت اسپ

.مي كند

از. اساس تشخيص واريكوسل با معاينه باليني است:واريكوسل چگونه تشخيص داده مي شود ولي

از. سونوگرافي هم مي توان در تشخيص كمك گرفت .ه واريكوسل باشدمي تواند نشان ميليمتر2قطر وريد بيشتر

.هم مي تواند بازگشت وريدي را در سمت مبتال نشان دهد) رنگي(سونوگرافي داپلر



قابل واريكوسل نياز به درمان ندارد مگر اينكه باعث درد غير. خير آيا واريكوسل هميشه نياز به درمان دارد؟

و يا كوچك شدن پيشرونده بيضه نابارور،تحمل  .شودي

از آنجا كه واريكوسل بر روي اسپرم سازي تاثير ميگذارد يكي از موارديكه نياز به عمل وجود دارد:نكته مهم

آاختالل كي .تشخيص داده ميشود) اسپرموگرام(ناليز اسپرم فيت وكميت اسپرم است كه از طريق آزمايش

آ آلدر اين تست فرد پس از تحريك نكته.يشگاه مربوط ميدهدزمات تناسلي نمونه مايع مني را جهت آناليز به

و پس از تهيه72مهم اين است كه فرد حداقل بايد  ،ساعت قيل از انجام تست نزديكي يا انزال نداشته باشد

آنمونه و در اين فاصله از گرم شدن بيش از حد نمونه جلوگيري زمايشگاه برساندرا در كمتر از يك ساعت به

.دباه در تست ياد شده بشوث اشتعدم رعايت اين نكات ميتواند باع. نمايد

:روشهاي مختلف جهت درمان واريكوسل وحود دارد كه شامل موارد زير ميشود:درمان

در اين عمل كه واريكوسلكتومي ناميده ميشود بيمار به وسيله بيهوشي عمومي يا نخاعي مورد:جراحي باز)1

به صورت افقي يا مايل) باالي كشاله ران( برش عمل در ناحيه طرفي تحتاني شكم. عمل حراحي قرار ميگيرد

براي. داده ميشود ووريدهاي متسع غير طبيعي با نخ مسدود ميشوند تا خون از مسير طبيعي بازگشت نمايد

. اي غير قابل جذب استفاده ميشود كه ميتواند به صورت زير پوستي يا روي پوستي زده شودهبخيه پوست از نخ

يخ24در. روز بعد از عمل كشيده ميشوند10الي7"بخيه ها معموال ساعت اول پس از عمل ميتوان از كيسه

.بيمار همان روز يا روز بعد از بيمارستان مرخص ميشود.جهت كاهش درد وتورم در محل عمل استفاده نمود 



:واريكوسل محل برش

:بعد از عمل واريكوسل



از طريق دستگاه الپارسكوپ وريدهاي متسع برش كوچكيدر اين روش بوسيله: جراحي الپارسكوپيك)2

.مسدود ميشود

فرايند انجام آن مشابه. اين عمل توسط راديولوژيست انجام مي شود:ليزاسيون از راه پوست امبو)3

و وريدها توسط ماده خاصي مسدود ميشوند اين روش برش كوچكتر وسير بهبودي بهتري. آنژيوگرافي است

.دارد

در. در روش چراحي باز احتماب عود واريكوسل كمتر از دو روش ديگر است:روش عملانتخاب همچنين

دو روش ديگر تنها در مراكز. كشور ما اين روش بعنوان روش انتخابي در اكثر مراكز درماني انجام مي گردد

.بسيار پيشرفته قابل انجام است

درد بعد از عمل معموال. ساعت اول استفاده از كيسه يخ توصيه مي شود24در:مراقبت هاي پس از عمل

و مسكن هاي معمول  مي. جهت تسكين درد كفايت مي كند) استامينوفن يا بروفن(چندان شديد نيست بيمار

و پس از دو هفته فعاليت شديد مانند ورزش را آغا3-2تواند پس از  .ز نمايندروز به فعاليت هاي عادي باز گردد



در صورت اختالل اوليه در آزمايش اسپرم. هفته از نزديكي با همسر پرهيز شود2-1توصيه مي شود به مدت

.ماه بعد تكرار مي شود4-3اين آزمايش 

و تورم بيضه ها بسيار موثر مي باشد:نكته مهم .پس از عمل استفاده از لباس زير تنگ مي تواند در كاهش درد

:عوارض عمل

 عود نمايد"ممكن است به هر علتي واريكوسل پس از ماه ها يا سال ها مجددا: عود)1

: تجمع آب اطراف بيضه(هيدروسل)2 مي. از عوارض عمل است) استفاده از شورت تنگ از بروز آن جلوگيري

.نمايد

و يا باعث خونريزي به داخل بافت:عروق ناحيه محل عمل آسيب)3 كه مي تواند منجر به كوچك شدن بيضه

.كيسه بيضه شود كه هماتوم ناميده مي شود

در صورت بروز قرمزي شديد. در صورت عدم رعايت نكات بهداشتي عفونت محل عمل محتمل است: عفونت)4

و تب حتما .به پزشك خود مراجعه نماييد"سوزش

ه: نكته مهم و هماتوم معموالبروز و داروي"يدروسل و با استفاده از شورت تنگ نياز به درمان جراحي ندارد

.خوراكي بهبود مي يابد 


