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VARICOCELE 

 واريس بيضه  
 تعريف 

واريکوسللعبارللارتباسللتباعباريللایبوريللهراي بهسللنارا  ب لل ب للو براب

راب للارمب لل ب   للهکبواريکوسللعباللرن ببن للارابواريلل ب ربسللا باعببنضلل 

پارللاباسللتکببنضلل برللاببللاااباي کلل ب للو ببدواه للهبهانلل ب ا اهلل بيللابر للا ب

 ررلل ب  دللاباعب ررلل بببچ للهاسپامبرولنللهب   للهيببايللهب ررلل بهللاارتب ه للابب

راب للارمباعبلله ب لل بهللاارتببلله ببااللهکببلل بايللعب لنللعب و  نللتببنضلل 

و دلل بسللنارا  اابا للاا ببنضلل ب دللورمبو دللا ب لل باللوههيب ررلل ببببااهکبب

راببللاربرهدلل بوب  کللعباسللتبرولنللهباسللپامب سللن ببرن للهکبهللاارتببنضلل 

يکللل باعباشلللعبالللاييبهابلللاروراب رب لللا ا يبر لللنعبواريکوسلللعباسلللتکب

رولنللهبوب نننللتباسللپامبراب سللن ب لل بعهللهبوللل ب لنللعببللابايللعبببواريکوسع

هنيللتب لل بر للا  ب للا ا ب رللدوببلل بواريکوسللعب ارااب دللکعب رببللاروراب

ريللد هکبواريکوسللعببللوي دبا للاب ربسلل نعب رللعباعببشللو باي للا باللو ب لل ب

رواهللهبسللر ب وچللنب اهلله ببنضلل برللاب للا  کببيللناراباعبواريکوسللش اب رب

اللراداه بايللعببن للارابراببلل براهدلل ب لل ب ولبع للا باي للا ب لل باللوههبوب و

رلللوا بردلللان ب ا کبر لللا  باهاا يکللل ب رلللدوببللل بواريکوسلللعبريلللد هب

بهناع  هب ر ا به  بباا هک

 درجه بندي واريكوسل :

واريکوسللبر للبرشدللدرجللبنريرمللشر .للبعرخللفرجللويير،للو ر   لل ريرمللشريلل  ر

،اخ للبمرخللفرجللوييريرر،للو ريرمللشررر3،للو رخسوسللجريرمللشريورور،للو رجللبيبريرمللشر

تمللاخفرس دللشر  مللشرفمللا،زبعروللبراعرمللبوشرخسدللصرخللفر اجللبرسللشرا للز شارر3

ريگ سشرخفرجويرخثبراي.کشرس دشر  مشروبراعرسبمر اسفراستر

 عاليم واريكوسل شامل :

خعمللوبر  مللاررخسومللشرومللويرواريکوسللبريرر للوير،مللفرجللويرور للب، ا ر

 برسللفراعر، للبرومللويرخ للکبريرر للارورع ر  مللارعرت لل   ريايمرخللفر

گافللار، للمر  مللارراعريوسللسادرورايللبايرياخ للبرخللفرجلل.ويرسللشري ،للفرجللويير

 علللتر،ا للارورعرممللبرمباشللفرواريکوسللبرا،سللامريايمراسللترورس.سکللاور

 جبمرور شرومج رخبامعشرخفرس.بي
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 :   عوارض عمل جراحي واريكوسل 

 اراي.کشرممبرمباشفرواريکوسلبري رممبرمباشفرر

، مرخفررسلللايمراسلللت روافرياراعرموارور لاا ومرر

اع  مللل لللارتللل.لللبر ملللوارور ايلللرر ر لللاجلللللبير

ر• مللللمللللبر خلللل للللبر يرر رملللل للللو،للللتر

رف بروسللبرررتسمصرخايصريررس دللشر  مللشرورايساير•

آسلل در شرجللبيادر  مللشرسشرسلل دراعر  ررريسرررر•

  ملشرفما،زبعرخفرجلوييرنودرجلبيادر  ملشر دل اررر

،اعکرخفر اجلب رخعموبراا بررويتر، دلت رورمبا ر

اعر بفلادر ل راسلللس لايمرخفرس.لب ريع.فرا م .لادر

شلا لللبرخفرس.لبرسلشررگفرسلشرو لبارسبيمراسلللت رر

جلللبيلادر، دلللتيروافرگلافلارجلللبيلادريرربر لشربعر

سللر گلل للبر خللفر لل لل.للبيروريللبفللار آسلللل للدر ور ربيمر

ااباخفر باعرو  لي بعراعرا س ر شرواريکوسلبرومويرر

ر،باريي

 

گافار  ماررخ س ر شرواريکوسلبراشدلادريريريرر  ملشرفما،زبعرسبيمرورياراشدلادرر 

سل.ي .فرخفرس.بير عملفرخوااصر  مارر علترمبمرت اردر  ملشرفار شرومجل رخبامعشرر

فرجلللويير .برنر  ماررخسومشررخفرس.برور ب، ا رآدرواريکوسلللبرت للل   ريايمرخ

ررگهاعر بمدسشريررس دشر  مشرجبمرور شرومج رخبامعشرخفرس.بي

 :عاليم واريكوسل 

ريريرخ همريرر،اش شر  مشرفارر•

راشدادرس.ي .فريارس  بگفريرر  مشرر•

ررگهاعرخسدصريرريا برس دشر  مشر)س دشروبراعرسبمر اسف(ر•

راشدادر،اراشسفريرر  مشريارس دشر  مشرر•

رسونکفر  مشرخ س رر•

ر
يرخادرواريکوسللبر ارممبرمباشفراسللتيرخعموبري رجللکاعرشبويرسللشرسللا،سفرر

خسبعريرر،اش شر ابعرس لااشررادريايمرخفرجلويرورتماخفرسل افبگهاعر .اير  ملشرر

 عمللفراعرسلل افبگهاعر  مللشراعريا برجللکمررگاففر شرملتراي.کشررازصرخفرجللو،بير

ملللفراعرخويبگهاريررشسفر عروراي.کشرم وررخفرس..برورمبا ر،مفرتوا،برآ،هاررار   .ب

يا بر .اير  مللشرسشرخدللس  ماريررخعبورييبرمبا راسللت راا بررويتر، دللس.ب رر

 دلسشر شر،و رممبرمباشف رخ مادرمويرريرررسبررخ مادرموير عبراعرممب ررعيايراسلتي

ير للبراسللتيرگاففرواريکوسللبريوشرااعايمرجللبيبر ويمروررر10 عبراعرممبرشبويرر

تسب شراي.يو،شرررر براسلادومويريار،بير لبفارسل افبمرخسدلصريرريا برس دلشر  ملش

اشفر لبريرر لبراا برا ل  ر، دلس.بيرگاففر  مارريررخعاي.شرربواريکوسللهار ارممبرم

ير،بارير)واريکوسلبر اا .ف(رور ارسلو،وگبايفرر،يفرخ ل  رخفروواريکوسلبرخ له ر

جللويرسشر  ماررياراعرواريکوسللبراسللتيرايرر،و رواريکوسللبررارواريکوسللبرت تر

ب رورمبمراعرخعس برفدس.برسشرممبرمباشفرواريکوسبرت تر اا .فرر اا .فرخفرگوي.

روعر عبراعرممبرمباشفر  ماررخفرر2سلل در ه ويرس   تراسللنبمر،مفرجللويير بعر

ف سشررتاريوررتوا،بريعاا ترخ سصلبرياجلسشر اجلبروافريعاا ترساخبرخعموبر بعري 

صلبعررخخ ومرمانرورسل ميسانر هسبراسلتر   لسبروسراعرممبرمباشفر وافبر وييرر

رييررخبنرو  ي بعرجويايسرري وستريربجويرتاراعرگ

 

 


