ٍاریکَسل(ٍاریس ثیضِ)ثِ ثشرگ ضذى ػزٍق ٍ ٍریذّبی

ثیي هیرٍد (درغَرتیکِ تَرم ػزٍق درحبلت

ػزٍق ،قبثل هطبّذُ هیگزدد ٍ .در ًَع درخِ

ثیضِ گفتِ هی ضَد کِ در هؼوَالً در  ٪۱۰هزداى دیذُ هی ضَد

خَاثیذُ اس ثیي ًزفت ،ثبیستی ثِ ًَع ثبًَیِ آى ضک

فطبر ضکوی ،اتسبع ػزٍق ،درحبلت ایستبدُ قبثل هطبّذُ

ٍ حذٍدا "  ٪۴۵درغذ آًْب دچبر ػقیوی(ثزگطت پذیز) هی

کزد).

هیثبضذ.

کٌذ .ثِ ػلت پزخًَی ثیضِ ّب ٌّگبم ثَخَد آهذى ٍاریکَسل

علل

تػوین گیزی ثزای ػول ثستگی ثِ فبکتَرّبی گًَبگًَی هبًٌذ:

ّب  ،درخِ حزارت ثیضِ ّب ثبال رفتِ ٍ ثبػث کبّص اسپزم

ثیوبری ٍاریکَسل ثب ٍاریسی ضذى ٍ گطبدضذى

سبسی ٍ احتوبل ػقیوی در دراس هذت هی ضَد ٍ اس آًدب کِ

ػزٍق ٍریذی(سیبّزگْبی) ثیضِ ظبّز هیگزدد کِ

قسوت ػوذُ اسپزم سبسی ثب ثیضِ چپ هی ثبضذ ثزای ّویي
ٍاریکَسل ّبی سوت چپ ثیطتز ثب ػقیوی ّوزاُ است

.

ٍاریکَسل ػوذتبً در ثیضِ سوت چپ ٍیب دٍ طزفِ دیذُ هی
ضَد ٍ در ثیضِ سوت راست ثذٍى دخبلت ثیضِ سوت چپ
خیلی ًبدر است .راُ تطخیع آى ایي است کِ در ثبالی ثیضِ
یک تَدُ لوس ضَد هثل ایي کِ چٌذ کزم در ثبالی ثیضِ ثبضذ.
ٍاریکَسل در ثؼضی افزاد ثب درد ٍ ثب ثؼضی افزاد ثذٍى درد
است .درهبى ٍاریکَسل فقط ػول خزاحی است کِ ثبیذ در دٍ
غَرت ػول گزدد  :اگز ّوزاُ ثب درد ثبضذ ٍ اگز ثبػث تغییز
در کیفیت اسپزم ضَد.
اغلت ٍاریکَسلّب در طَل سهبى ایدبد هیضًَذ .خَضجختبًِ
اغلت ٍاریکَسلّب ثِ آسبًی تطخیع دادُ هیضًَذ ٍ ،اگز
ػالهتدار ضذُ ثبضٌذ ،هیتَاى آًْب را ثب خزاحی تزهین کزد .

عالئم
ثیوبر هوکي است ثب ضکبیت ثشرگی ،یب ػذم تقبرى ثیضِّب ،یب
درد ثیضِ ٍ ،یب پس اس اسدٍاج ،ثب ًبثبرٍری هزاخؼِ کٌذٍ .لی
ضبیؼتزیي فزم آى ،ثذٍى ػالهت ٍ ،ثطَر اتفبقی ،حیي هؼبیٌِ،
هتَخِ آى هیگزدًذ .درهؼبیٌِ ،ثشرگی ٍ تَرم ػزٍق ثیضِ،
ثخػَظ در سوت چپ هطَْد است ٍ درحبلت ایستبدُ ٍ ،یب
افشایص فطبر ضکوی تطذیذ هییبثذ ٍ در حبلت خَاثیذُ اس

در دٍ گزٍُ اٍلیِ ٍ ثبًَیِ تقسینثٌذی هیگزدد .در
ًَع اٍلیِّ ،یچ ػبهل ایدبدکٌٌذُ هطخػی ٍخَد
ًذارد ،گزچِ تئَری اضکبل در دریچِّبی الًِ
کجَتزی ٍریذّبی ثیضِ

( دریچِ ّبیی کِ در

سیبّزگْب ٍخَد دارد) ٍ ،لی ٌَّس ػلت هطخػی
ثزای آى ثبثت ًطذُ است.

ایي ًَع ػبهل ػوذُ

 3حتی ثذٍى

تّل ٍ داضتي
ضذت ٍاریکَسل ٍ سي ثیوبر ٍ ٍضؼیت ثبرٍری ( أ
یب ًذاضتي فزسًذ) دارد .در هَاردی کِ ثیوبر ٍاریکَسل درخِ
دٍ یب سِ داضتِ ثبضذ ٍ ثب ًبثبرٍری هزاخؼِ ًوَدُ ثبضذ ًیبس ثِ
ػول خزاحی دارد .اگز ٍاریکَسل ثب اختالل در آسهبیص

هبیغ

هٌی ّوزاُ ثبضذ ثبس ّن ًیبس ثِ ػول دارد .

مراقبت پیش و پس از عمل
پس اس تػوین گیزی ثزای ػول ٍ اًدبم آسهبیطبت رٍتیي خَى
ٍ ثزرسی اسپزم هَّبی ًبحیِ ػول ضت قجل یب غجح ػول

ٍاریکَسل است ٍ 90درغذ در سوت چپ ایدبد هی

تزاضیذُ هی ضًَذ .اسسبػت  12ضت قجل اس ػول ثیوبر دیگز

ضَدًَ .ع ثبًَیِ کِ ثذًجبل ٍخَد ػبهل هطخع

چیشی ًوی خَرد .ػول ثب ثیَْضی ػوَهی یب ثیحسی اس

ایدبد هی گزدد ٍ درغذ کویاس ٍاریکَسلّب را ضبهل

کوز(ًخبػی) ثستِ ثِ ضزایط ثیوبر ٍ غالحذیذ هتخػع

هی ضَد ٍ ػلت ایدبدکٌٌذُ آى غبلجبً تَدُّبی

ثیَْضی اًدبم هی گزدد .هذت سهبى ػول ثستگی ثِ

ضکوی ،ثخػَظ تَهَرّبی ثذخین هیثبضذ کِ

فبکتَرّبی گًَبگَى دارد ٍ هتَسط  30تب  60دقیقِ هی ثبضذ.

تطخیع آى هْن ٍ حیبتی است.

توجهات بعد از عمل
 ثیوبر ّوبى رٍس یب فزدا غجح هزخع هیطَد ٍ ثِ

شدت بیماری :
ثیوبری ٍاریکَسل اسًظز ضذت ثِ
تقسینثٌذی هیگزدد .در ًَع درخِ

 3درخِ
ٍ 1رم ػزٍق

سهبًی اتفبق هی افتذ کِ پشضک ثب دست ثِ ضکن
فطبر ٍارد هی کٌذ ٍ یب اس فزد هی خَاّذ سٍر ثشًذ ٍ
در ایي سهبى تَسط پشضک قبثل لوس ٍ ،تطخیع
هیثبضذ  .در ًَع درخِ  2ثب فطبر ضکوی ،اتسبع

هذت حذاقل 7تب  14رٍس استزاحت پشضکی خَاّذ
داضت.
 حذٍد چٌذ سبػت پس اس ػول هی تَاًیذ رٍی تخت
ثٌطیٌیذ ٍ پبّب را اس لجۀ تخت آٍیشاى کٌیذ ٍ سپس
ثب کوک ّوزاُ راُ ثزٍیذٍ .لی ثْتز است تب  48سبػت
اٍل ثؼذ اس ػول فؼبلیت هحذٍد داضتِ ٍ فقط در

هَارد ضزٍری(هثال ثزای رفتي ثِ دستطَیی) اس خبی
خَد حزکت کٌیذ.
 اس یک ّفتِ پس اس ػول هی تَاى ثِ فؼبلیتْبی ػبدی
ثبسگردیذ .طی دٍ ّفتۀ اٍل ثؼذ ػول ثبیذ اس اًدبم
کبرّبی سٌگیي خَدداری کزد ٍلی پس اس آى ٍرسش
ٍ فؼبلیت سٌگیي هَخت ػَد ٍاریکَسل ًوی ضَد ٍ
ثالهبًغ است.

پیگیری
حذٍد 3تب  4هبُ پس اس ػول اٍلیي

آسهبیص اسپزم

اًدبم هی ضَد ٍ پس اس آى ثب ّویي فبغلِ تب یکسبل
یب تب سهبى ثبرداری ّوسز

آسهبیص اًدبم هی گزدد.

هیشاى ثبرداری پس اس ػول در هطبلؼبت هختلف ثیي
 30تب  %60گشارش ضذُ است.

 پبًسوبى ضوب قجل اس تزخیع اس ثیوبرستبى تؼَیض

مركسآموزشي درماني نمازي
واحد آموزش ضمن خدمت

واریکوسل

خَاّذ ضذ .ایي پبًسوبى را دٍ رٍس ثؼذ اس ػول
ثزداریذ ٍ اگز تزضحی ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ پس اس آى
دیگز ًیبس ثِ پبًسوبى ًذاریذ.
 در غَرتی کِ هحل سخن تزضح ًذاضتِ ثبضذ  ،دٍ رٍس
ثؼذ اس ػول هی تَاى ثِ حوبم رفت.
 ثخیِ ّب ثستِ ثِ ًظز پشضک پس اس ّفت الی دُ رٍس
خبرج هی ضًَذ.
 ثْتز است ًشدیکی اس رٍس ّفتن ثِ ثؼذاًدبم گزدد.
 در غَرت ٍخَد ایي ػالئن پس اس ػول،فَراَ ثِ
پشضک هؼبلح هزاخؼِ ًوبئیذ :تت ثبالتز اس  38درخِ،
خًَزیشی یب تزضح سیبد اس هحل ػول ،تَرم ضذیذ در

PT-HO-113

ًبحیۀ ػول یب اطزاف ثیضِ ّب.

پیشگیری:
 اختٌبة اس پَضیذى لجبسْبی تٌگ
 اگز دارای ٍاریکَسل خفیف ّستیذ ًیش ثزای
پیطگیزی اس ثذتز ضذى ٍضؼتبىً ،جبیذ
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