-7بخیّ ْا کی خارج يی ضَٕذ؟ بظتَ بَ ًظز پشػک
پض اس ُفت الی دٍ رّس خارج هی ػًْذ.
بظتَ بَ
 -8پس اس تزخیص چّ دارٔیی َیاس است؟
ًیاس ،هظکي ّآًتی بیْتیک تْطظ پشػک تدْیش هی
ػْد ّ در صْرتی کَ ػول بَ ػلت ًابارّری بْدٍ
اطت ،دارُّای دیگزی ُن السم اطت.

بزای اعالػات بیؼتزبَ اًدوي حوایت اس بیواراى
دیابتی ّاقغ در خیاباى ًادری رّبزّی دارّخاًَ راسی
هزاخؼَ ًواییذ.تلفي تواص33321711 :

 -9آیا جای بزش عًم باقی يی ياَذ؟ خای یک بزع
حذّد چِار طاًتیوتزی در هحل ػول باقی هی هاًذ کَ
بتذریح کن رًگ هی ػْد .بزع در هحلی اطت کَ اثز
آى تْطظ لباص سیز هخفی هی ػْد ّ هؼلْم ًیظت.
 -10آیا عًم ٔاریکٕسم در کسی کّ َابارٔری دارد ،
ًْیطّ يٕجب بچّ دار ضذٌ أ يی ضٕد؟ اگز ػول
ّاریکْطل در ًْخْاًی یا ابتذای خْاًی اًدام ػْد اس
اثزات طْء آى بز اطپزم طاسی خلْگیزی هی ػْد ّدر
اکثز هْارد هٌدز بَ ًابارّری ًخْاُذ ػذ.اها در کظی
کَ بَ هذت عْالًی ّاریکْطل داػتَ ّ اکٌْى بؼذ اس
اسدّاج با ًابارّری هزاخؼَ کزدٍ اطت ،ػول خزاحی
در  50درصذ اس بیواراى باػث بِبْد آسهایغ اطپزم
هی ػْد ّ فقظ در حذّد  30درصذ هْارد هٌدز بَ
بچَ دار ػذى خْاُذ ػذ آى ُن بَ ػزعی کَ ػلت
ًابارّری فقظ هزبْط بَ هزد ّ بَ ػلت ّاریکْطل ّی
باػذ.

واريكوسل
کذED-PM-044-01 :
تاريخ اوتشار
تاريخ بازوگري

مىابع

تٕصیّ ْای السو:
-1چُاَچّ بّ عهت َابارٔری تحت عًم ٔاریکٕسم
قزار گزفتّ ایذ ،بایذ در فٕاصم سّ ياّْ با آسيایص
اسپزو بّ پشضک يزاجعّ ًَائیذ .بٓبٕد آسيایص حذٔد
سّ انی دٔاسدِ ياِ طٕل يی کطذ.
-2در صٕرت ٔجٕد ایٍ عالئى پس اس عًم،فٕرَا بّ
پشضک يعانج يزاجعّ ًَائیذ:تب باالتز اس 38
درجّ،خَٕزیشی یا تزضح سیاد اس يحم عًم،تٕرو
ضذیذ در َاحیۀ عًم یا اطزاف بیضّ ْا.
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استبدیبر داًشگبٍ
عضْ اًجوي اّرّلْژی ایراى
عضْ اًجوي اًذّیْرّلْژٓ ایراى
عضْ اًجوي اًذّیْرّلْژی ایبالت
هتذذٍ اهریکب
سايت پارسي طب

آقبي دكتر طبلذي

عالئى َٔطاَّ ْای ٔاریكٕسم:
بيماري واريكوسل چيست؟
ّاریکْسل یب ّاریسی شذى عرّق بیضَ شبیعتریي بیوبری
هرداى پس از بلْغ هی ببشذ ّ 10درطذ هرداى ببلػ بَ آى
هبتال هی ببشٌذّ .اریکْسل شبیعتریي عبهل ًبببرّری
هرداى هی ببشذ .سي شرّع بیوبری هعوْال در زهبى بلْغ
ّ یب بالفبطلَ پس از بلْغ هی ببشذ ّلی در سي کوتر یب
سي ببال ًیس هوکي است ایجبد گردد

عايم ایجاد بیًاري ٔاریكٕسم چیست؟
بیوبری ّاریکْسل بب ّاریسی شذى ّ گشبدشذى عرّق
ّریذی (سیبُرگِبی) بیضَ ظبُر هی گردد کَ در دّ
گرٍّ اّلیَ ّ ثبًْیَ تقسین بٌذی هی گردد .در ًْع اّلیَ،
ُیچ عبهل ایجبدکٌٌذٍ هشخظی ّجْد ًذارد ،گرچَ تئْری
اشکبل در دریچَ ُبی الًَ کبْتری ّریذُبی بیضَ،
طْالًی بْدى هسیر ایي ّریذُب ّ ادتوبل اثر فشبری سبیر
عرّق ّ ادشبء شکوی هطرح هی ببشذ ّلی ٌُْز علت
هشخظی برای آى ثببت ًشذٍ است ایي ًْع عبهل عوذٍ
ّاریکْسل است ّ 90درطذ در سوت چپ هی ببشذًْ .ع
ثبًْیَ کَ بذًببل ّجْد عبهل هشخض ایجبدکٌٌذٍ اًسذاد در
عرّق داخل شکن ایجبد هي گردد درطذ کوی از
ّاریکْسل ُب را شبهل هیشْد ّ علت ایجبدکٌٌذٍ آى ؼبلبب
تْدٍ ُبی شکوی ،بخظْص تْهْرُبی بذخین هی ببشذ کَ
تشخیض آى هِن ّ دیبتی است

اغلب ُیچگًَْ ػالهتی ًذارد .با ایي ّخْد گاُی اّقات
هوکي اطت هْخب دردُای هبِن ،بیضَ بؼْد .بزخی پظزُا
تْرم دردًاک دارًذ .هوکي اطت ػالئن بَ هزّر سهاى ّ
هذتِا پض اس کؼف اّلیَ ّاریکْطل گظتزع یابذ.
ّاریکْطل سهاًیکَ فزد ًفض خْد را ًگَ دارد ّ سّر بشًذ
هؼوْالً بشرگتز هیؼْد؛ ّ در حالت دراس کؼیذٍ ّریذُا
رّی ُن هیخْابٌذ

چگىنو تشخیص داده مي شىد؟
ّاریکْطل هؼوْالً در عی هؼایٌات رّتیي چک آپ تْطظ
هزاقبیي بِذاػتی یافت هیؼْدّ .اریکْطل در عزف راطت
بظیار ًاهؼوْل اطت .اگز تٌِا در عزف راطت دیذٍ ػْد
السم اطت تا آسهایؼات تؼخیصی بیؼتز خِت پیذا کزدى
ػلت آى اًدام ػْد.
بغْر هؼوْل ّاریکْطل در ابتذا در طٌیي ًْخْاًی کؼف
هیؼْد ّلی گاُگاُی در طٌیي قبل اس بلْؽ ًیش پیذا هیؼْد.

آيٕسش بّ بیًاربعذاسجزاحي ٔاریكٕسم
 -1پس اس عًم اس کی يیتٕاٌ راِ رفت؟ حذّد چٌذ
طاػت پض اس ػول هی تْاًیذ رّی تخت بٌؼیٌیذ ّ پاُا
را اس لبۀ تخت آّیشاى کٌیذ ّ طپض با کوک ُوزاٍ راٍ
بزّیذّ.لی بِتز اطت تا  48طاػت اّل بؼذ اس ػول
فؼالیت هحذّد داػتَ ّ فقظ در هْارد ضزّری(هثال
بزای رفتي بَ دطتؼْیی) اس خای خْد حزکت کٌیذ.
-2رژیى غذایی پس اس عًم چیست؟ حذّد ُؼت طاػت
پض اس ػول هی تْاًیذ بتذریح اس هایؼات اطتفادٍ کٌیذ
.چٌاًچَ اس بیِْػی ػوْهی بزای ػوا اطتفادٍ ػذٍ
اطت  ،بِتز اطت غذاُای هؼوْلی را اس رّس
بؼذػزّع کٌیذ.
 -3پس از عمل چىذ روز بايذ بستری بود؟چٌبًچَ هشکل
خبطی ّجْد ًذاشتَ ببشذ  ،عظر ُوبى رّز یب طبخ رّز
بعذ از عول ترخیض خْاُیذ شذ.
 -4پس از چه مذت می توان به سر کار رفت؟ از یک
ُفتَ پس از عول هی تْاى بَ فعبلیتِبی عبدی ببزگشت.طی
دّ ُفتۀ اّل بعذ عول ببیذ از اًجبم کبرُبی سٌگیي
خْدداری کرد ّلی پس از آى ّرزش ّ فعبلیت سٌگیي
هْجب عْد ّاریکْسل ًوی شْد ّ بالهبًع است.
-5پس از جراحی تا کی بايذ پاوسمان را تعويض کرد؟
پبًسوبى شوب قبل از ترخیض از بیوبرستبى تعْیض خْاُذ
شذ .ایي پبًسوبى را دّ رّز بعذ از عول برداریذ ّ اگر
ترشذی ّجْد ًذاشتَ ببشذ پس از آى دیگر ًیبز بَ پبًسوبى
ًذاریذ.
-6چه مذت پس از عمل می توان به حمام رفت؟
در طْرتی کَ هذل زخن ترشخ ًذاشتَ ببشذ  ،دّ رّز بعذ
از عول هی تْاى بَ دوبم رفت.

