
به اتساع یا گشاد شدنسیاهرگهای بند بیضه واریکوسل 

می گویند این بیماری شبیه واریس اندام تحتانی می 

 باشد ولی ارتباطی با آن ندارد .

ترین علت قابل اصالح ناباروری اولیه واریکوسل شایع

 و ثانویه در مردان است.

 عالیم و نشانه های واریکوسل

واریکوسل معموالً عالمتی ندارد و بطور اتفاقی در 

معاینه کشف می شود بیمار ممکن است با شکایت 

بزرگی، عدم تقارن بیضه ها یا درد بیضه ها مراجعه نماید 

و در بررسی متوجه این بیماری شویم و یکی دیگر از 

 عالئم آن ایجاد نا باروری در زوج ها می باشد 

 عوارض واریکوسل چیست؟

د بیضه که با نشستن، ایستادن و فعالیت فیزیکی در (1

یابد. معموالً با خوابیدن به پشت کاهش افزایش می

 می یابد.

 کوچک شدن بیضه و عدم رشد آنها  (2

اختالل در آزمایش منی)باعث کاهش تعداد،  (3

حرکت و شکل های طبیعی اسپرم می شود و باعث 

کاهش قدرت باروری مرد می شود(. البته 

 یشه باعث ناباروری نمی شود.واریکوسل هم

 

 

 

 درمان واریکوسل

واریکوسل بیماری خوش خیم است ولی درمان داروئی 

 ندارد درمان واریکوسل فقط جراحی  می باشد.

 مراقبت های بعد از جراحی واریکوسل

چند ساعت پس از عمل با نظر پزشک و پرستار و  -

هوشیاری کامل  می توانند از تخت خارج شده و 

 راه بروید.

از زور زدن و انجام کارهای سنگین بمدت یک ماه  -

 خودداری کنید.



مصرف مایعات فراوان و رژیم پر فیبر)سبزیجات و  -

میوه جات( جهت جلوگیری از یبوست ضروری 

 می باشد.

روز پس از عمل پانسمان برداشته شود و به حمام  3 -

 بروید و نیازی به پانسمان بعدی نمی باشد.

بررسی نهایی به  یک هفته پس از عمل جهت -

 پزشک معالج مراجعه نمایید.

ده روز بعد از عمل با نظر پزشک معالج بخیه ها  -

 قابل کشیدن می باشد.

ماه بعد از عمل جراحی نیاز به پیگیری پزشکی از  3 -

 باشد.نظر آزمایشات نطفه می
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 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 
 عنوان :

 واریکوسل چیست؟

 

 

 
kashani@skums.ac.irEmil:  

 گرد آورنده و تنظیم :

 فاطمه حیدر زاده کارشناس پرستاری

 آقای امین کاوه کارشناس پرستاری

 تایید کننده : دکتر فرامرز محمدعلی بیگی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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