
 واريكـوسـل

 تهيه كننده: واحد آموزش

 تأييد كننده: رئيس گروه بخش ارولوژي

 9/1/3931تاريخ تدوين: 

 1/39/39تاريخ آخرين بازنگري: 

 9/1139/39تاريخ بازنگري بعدي: 

 //ويرايش: 

 ATH-ED/ED – 71كد: 

 منبع: كتاب ارولوژي كمپبل



واریکوسل به شرایطی گفته می شود که طی آن            

ده  وریدهای بیضه بزرگتر از حالت عادی می شوند.        

 تا پانزده درصد مردان، مبتال به واریکوسل هستند. 
ي سانتي گراد ساخته    درجه  ۴9./اسپرم ها در دماي نزديک به       

ها مي شوند و اين در حالي است كه دماي معمول بدن انسان             
درجه سانتي گراد مي باشد. همين موضوع دليل اصلي قرار            //

 .گرفتن بيضه ها در خارج از محيط اصلي بدن است
ي وريدي پمپينيفورم ( شبکهي وريدي بيضه )نقش عمده شبکه

ها است. اين كار باا     خنک كردن خون قبل از رسيدن به اسپرم
تواند مکانيسم از دست دادن گرما انجام مي شود. واريکوسل مي

باعث تخريب اين سيستم شود و اين موضوع باعث جلوگيري از 
 .توليد اسپرم هاي با كيفيت مي شود

 علل واريكوسل 
هاي موجود در   يکي از داليل واريکوسل به اختالل در دريچه        

گردد )طنابي كه خون را به بيضه برده و طناب اسپرماتيک برمي
به روشني معلوم نيست چرا اين اتفاق         آن را برمي گرداند(.        

افتد، ولي شبيه همان چيزي است كه در واريسي شدن               مي
 .عروق پا اتفاق مي افتد

اند كه جريان خون    اي قرار گرفته  هاي يک طرفه به گونه    دريچه
تواند ها مي را به سمت قلب هدايت كنند. اشکال در دريچه            

جريان خون را مختل كند. به جاي جريان خون آرام، گير                
افتادن و تجمع خون را خواهيم داشت. اين گير كردن خون              

 .باعث گشاد شدن رگ ها مي شود



 عوامل خطرزا 
عامل خطرزاي خاصي براي واريکوسل شناخته نشده است، اما             
ايجاد آن در سن بلوغ شايع تر است. اضافه وزن ممکن است، خطر     
ابتال را افزايش دهد. واريکوسل در افراد با قدبلند بيشتر مشاهده              

 .شده است
سال دچار واريکوسل شوند، اين عارضه بيشتر        /.اگر مردان باالي 

در اثر بسته شدن وريد هاي بزرگ در سطح شکم رخ داده است.               
 .همچنين ممکن است در اثر يک تومور كليوي باشد

 
 
 
 
 
 
 

 

 عالئم واريكوسل 
درد : درد واريکوسل بيشتر به صورت احساس سنگيني مبهم بوده            
و به ندرت باعث ايجاد درد شديد مي شود. اما اگر اين اتفاق بيافتد، 

 درد مي تواند به صورت زير باشد: 
 بدتر شدن با ايستادن و در هنگام ورزش 
 دردهاي مختلف گاهي تيز و شديد و گاهي آرام 
 كاهش درد در هنگام دراز كشيدن 
 بدتر شدن در طي روز 
 

تواند باشد، اما پزشک مي     درک  قابل غير واريکوسل ممکن است حتي
ي جسماني، آن را تشخيص دهد. در هر صورت، اگر               با معاينه 

 .فردي متوجه عالئم زير شد، بايد به پزشک مراجعه كند
 هر گونه تغيير در شکل، اندازه يا ظاهر بيضه ها

 وجود يک توده 
 مشکالت باروري 
 ورم كيسه بيضه 
  اندوريدهايي كه به صورت غيرمعمولي بزرگ و يا پيچ خورده. 



 تشخیص واريكوسل  
 :شودي مختلف تقسيم ميواريکوسل بر اساس شدت به سه درجه

 ۱درجه 
تواند با خفيف ترين حالت بوده، قابل مشاهده نيست، اما پزشک مي
خواهد انجام مانور والسالوا )مانوري كه طي آن پزشک از بيمار مي 

 .كه فشار داخل شکم خود را افزايش دهد( آن را تشخيص دهد

 ۲درجه 
 واريکوسل بدون انجام مانور والسالوا قابل لمس است. 

 ۳درجه 
شديدترين نوع واريکوسل بوده به طوري كه واريکاوسال قاابال       

 .مشاهده است
چايازي     ي كافي زياد باشد، ممکن اسات اگر بزرگ شدن به اندازه

باليني نوعي  ها مشاهده كنيد. واريکوسل تحتشبيه تجمعي از كرم
هاي تصويربرداري وجود آن از واريکوسل است كه فقط با آزمايش

رد علل ممکن ديگري،  تواند برايدريافت مي شود. سونوگرافي مي
كه باعث واريکوسل مي شوند، مانند وجود تومور در نزديکي طناب 

هاي آزمايشي ديگر شامل آناليز مايع اسپرماتيک، انجام شود. تست 
هاورماون     مايازان    هاي هورموني براي پي بردن باه   مني و تست
ها ممکن است زماني انجام شاود كاه     شوند. اين تست جنسي مي
 .كند  عملکرد بيضه ها شک  پزشک به

كند، اما اگر باعث واريکوسل معموالً شرايط خطرناكي را ايجاد نمي
ي جنسي شاود،  ي بيضه يا تغييري در ناحيهتغير در شکل و اندازه

 .بايد سريعاً به پزشک مراجعه شود
 

 درمان واريكوسل 
صورت وجود   در موارد درمان واريکوسل الزامي نيست، اما يدر همه

 :عوارض زير واريکوسل بايد درمان شود
 درد و ناراحتي 
 كاهش تعداد اسپرم ها 
 طول كشيده اسات    ماه تا يکسال  6اي كه حداقل ناباروري

 ) وجود نداشتن دليل ديگري براي آن( 
 



 جراحی واريكوسل 
 :سه نوع جراحي براي درمان واريکوسل وجود دارد از جمله

 جراحی از بین بردن واريكوسل

شود. مي انجام حسيبي يا عمومي كه تحت بيهوشي جراحي باز نوعي 

به طور ناشايع از طريق شکم  ران، يا ياز طريق كشاله جراح معموال
 .يا باالي ران به ناحيه مربوطه دسترسي مي يابد

با استفاده از سونوگرافي و ميکروسکوپ جراحي، جراح وريدهاي            
آسيب ديده را مي بندد تا جريان خون درست از طريق عروق سالم             
برقرار شود. درد بعد از جراحي معموال بسيار كم است و فرد به                 

  زودي مي تواند به زندگي سابق خود بازگردد.
در پيدا كردن      امروزه به دليل دقت باالي جراحي ميکروسکوپي        

هاي بيضه زدن به شريان براي آسيب كمتر وريدهاي معيوب، احتمال
تر پس از جراحي و هم چنين دوره نقاهت كوتاه            كمتر  و عوارض 

(  (choiceپس از جراحي، روش جراحي ميکروسکوپي، روش         
 .انتخابي در جراحي واريکوسل مي باشد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جراحی الپاراسكوپی 
جراح سه برش كوچک روي شکم ايجاد مي كند و از طريق آن                

 .ابزار جراحي ظريف را وارد عروق مي كند

 لخته سازی زيرجلدی 
ران وارد    يكشاله  يا  كاتتر را از طريق گردن  يا لوله يک راديولوژيست 

 شوند، مي از طريق اين لوله وارد بدن جراحي كند. وسايلبدن مي



هاي آسيب ديده را از طريق سوزاندن يا مواد پس از آن جراح وريد
ترين عمل جراحي بندد. اين روش كم تهاجمي شيميايي خاصي مي

داد و مدت  انجام توان به صورت سرپايي آن راباشد كه حتي ميمي
احاتاماال      اما امروزه به دلايال   زمان بهبودي آن نسبتا كوتاه است. 

باالي عود با روش لخته سازي زير جلدي، به ندرت از روش فاوق  
 .استفاده مي شود

شود. اولايان     هفته پس از جراحي توصيه نمي ۲رابطه زناشويي تا  
  شود.مي ماه پس از جراحي درخواست / آزمايش اسپرم

 9/  –  //  حادود   ها پس از جراحاي،  ميزان موفقيت در بهبود اسپرم
درصد بوده و بهتر است بيمار پس از جراحي جهت حصول نتيجاه  
 .بهتر تحت درمان دارويي )داروهاي تقويت كننده اسپرم( قرار گيرد

 خطرات جراحی واريكوسل 
اين جراحي ها نسبتا بي خطر هستند، اما مانند تمام جراحي هاي              

 :ديگر، يک سري خطرات هم دارند كه شامل موارد زير مي باشند
 آسيب به شريان 
 از بين رفتن بيشتر بافت بيضه 
 عفونت 
 كبودي، تورم و تجمع مايع در ناحيه ي مربوط 
 درد شکمي 

گاهي ممکن است ترومبوز )ايجاد لخته( عروق كليوي نيز به وجود       
بيايد و كليه ها را درگير كرده و باعث تحميل يک جراحي اضافه              
به بيمار شود. بعضي اوقات ممکن است عروقي كه بعد از جراحي             

ها را دارند، نيز دچار اتساع شوند و نياز         ي خونرساني به بيضه وظيفه
 .به درمان دوباره باشد

 عوارض واريكوسل 
در بعضي افراد، ممکن است واريکوسل سبب ايجاد عوارض جانبي          

 :خاصي شود از جمله

 ناباروری -۱

ي احتمالي واريکوسل است. ممکن      جدي ترين عارضه   ناباروري
است اين عارضه به دليل افزايش خونرساني و در نتيجه باال رفتن             

كه ناباروري  مرداني درصد .. تا 9/ها به وجود آيد. بين دماي بيضه
 معناي  اوليه دارند، به واريکوسل مبتال هستند. ناباروري اوليه به

https://drshnategh.com/2886/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d9%be%d8%b1%d9%85
https://drshnategh.com/2945/%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86


 .ماه تالش است 9۲عدم فرزند دار شدن زوجين، بعد از 
ناباروري ثانويه دارند،     كه  درصد افرادي   9/تا    9.واريکوسل در   

شدن زوجين    داربه معناي فرزند   گذار بوده است. ناباروري ثانويهتاثير
 .براي حداقل يک بار، و عدم توانايي در انجام دوباره ي آن است

 آتروفی )تحلیل ( بیضه -۲

واريکوسل ممکن است سبب از بين رفتن بافت بيضه يا انقباض             
هاي اسپرم ساز، بخش عمده ي بيضه ها را تشکيل ها شود. لولهآن
 .تر مي شودتر و نرمها آسيب ببينند، بيضه كوچکدهند. اگر آنمي

 بهم خوردن تعادل هورمونی - ۳

شوند. ممکن است مي تغيير ها دچارندرتاً در اثر واريکوسل هورمون 

ممکن است هورمون      همچنين  يابد.  افزايش   LHسطح هورمون 
 .تستوسترون كم شده يا در كمترين حد ممکن باشد

 

 آموزش به بیمار پس از ترخیص 
تا   /  بستگي به نظر پزشک معالج اولين ويزيت بعد از جراحي بين           

 روز پس از جراحي مي باشد. /9
بهتر است طي اين مدت بيمار از لباس زير تنگ استفاده كرده و               

خود را خنک نگه دارد ) استفاده از كمپرس  هايحتي االمکان بيضه
ها با آب سرد پس از هر بار استفاده از سرويس              يخ3ماساژ بيضه 

 ( بهداشتي
مراقبت و تعويض پانسمان بسته به نظر پزشک معالج دارد. معموال      

 ناحيه جراحي تا سه روز پس از جراحي پانسمان مي باشد.
بهتر است تا دو هفته پس از جراحي از بلند كردن اشياء سنگين                

 خودداري كرده وهمچنين روابط زناشويي نداشته باشيد.
سفتي، كبودي و خون مردگي مختصر در ناحيه جراحي و يا تورم              
مختتصر بيضه )تجمع مختصر مايع داخل بيضه جراحي شده( از            
عوارض معمول جراحي بوده وغالبا با گذر زمان به خودي خود               

 بهبود مي يابد.
در صورت تورم و يا خونريزي قابل توجه ناحيه جراحي، تب و لرز و 

ها با پزشک درد شديد در موضع جراحي و يا تورم بيش از حد بيضه
 خود تماس بگيريد 



 طراحي و چاپ: روابط عمومي بيمارستان آتيه
 شهرک غرب، تقاطع بلوار فرحزادي و شهيد دادمان  آدرس بيمارستان: تهران،

 ۲/۲9/تلفن بيمارستان: 
 6/19////فاكس بيمارستان: 

  ۲/۲/۲99/شماره تماس بخش دياليز:
 www.atiehhospital.irسايت بيمارستان: 


