وازکتومی
وازکتومی چیست؟

وازکتومی یک عمل جراحی کوچک است که جهت
عقیم سازی مردان مورد استفاده قرار می گیرد .در
این عمل مجرای منی بر که مسؤول انتقال اسپرمها
به محل اضافه شدن به منی است ،قطع می شود .در
هر سمت بدن یک مجرای منی بر وجود دارد.
زمانیکه این مجراها قطع می شوند دیگر اسپرم ها
قادر به عبور نخواهند بود .بعد از این عمل مرد می
تواند فعالیت جنسی خود را بدون هیچ مشکلی ادامه
دهد اما منی فرد فاقد اسپرم خواهد بود.
معموالً وازکتومی سبب عقیمی دایمی می شود.
البته می توان با استفاده از روشهای جراحی میکروسکوپی لوله قطع شده را از نو به هم متصل نمود .البته باید گفت
این عمل گران بوده و تنها در  07درصد موارد موفقیت آمیز خواهد بود .اگر شما کوچکترین شکی در آینده جهت
بچه دار شدن داشته باشید باید سعی کنید از یک روش دیگر جلوگیری استفاده نمائید.
اقدامات اولیه جهت آماده شدن برای انجام عمل

از آنجائیکه این عمل سرپائی بوده و با بیحسی موضعی انجام می شود ،نیاز به انجام کار خاصی قبل از عمل نیست.
اگر به هر دلیلی وازکتومی شما باید زیر بیهوشی عمومی انجام شود ،از شب قبل نباید چیزی خورده باشید.
پیگیری بعد از عمل

بعد از عمل ممکن است در محل عمل مقداری احساس ناراحتی وجود داشته باشد .این حالت با انجام یکسری
فعالیتهای خاص  ،استفاده از کیسه های یخ در موضع و داروهای مسکن معمولی قابل درمان می باشد .بسیاری از
مردان تا دو الی سه روز بعد از عمل از انجام کارهایی که نیاز به زور زدن داسته باشد ،جهت کاهش درد ،اجتناب
می کنند .بهتر آن است که تا چند روز بعد از عمل نیز فرد فعالیت جنسی نداشته باشد.
بعد از انجام عمل حدود یک تا شش ماه طول می کشد تا تمامی اسپرمها از مجاری تناسلی بدن دفع شوند .بنابراین
بهتر است در طی این مدت فرد از یک روش ضد بارداری دیگر استفاده کند تا آن زمانیکه پزشک به فرد اطمینان
دهد که کامالً عقیم شده است .این تائید با انجام نمونه مایع منی صورت می گیرد .زمانیکه مایع منی فاقد اسپرم
شد به معنای آن است که فرد عقیم گشته است.
خطرات

بسیاری از مردان بدون هیچ مشکلی بهبود می یابند .گاهی اوقات ممکن است عوارض جانبی ناچیزی نظیر عفونتها،
خونریزی ،کوفتگی یا تورم نیز ایجاد شود .در تعداد کمی از مردان مقادیر ناچیزی مایع در دو بیضه تجمع یابند .یا
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اینکه کیسه های حاوی اسپرم در زیر پوست تشکیل می شود .معموالً این حالتها خودبخود بهبود می یابند .اما
گاهی جهت بهبود آنها نیاز به انجام عمل جراحی خواهد شد .به ندرت وازکتومی ممکن است منجر به عقیمی کامل
نشود و ممکن است نیاز به انجام عمل دوباره باشد.
در چه زمانی باید به متخصص مراجعه نمود؟

بعد از عمل وازکتومی در صورت بروز حاالت زیر بالفاصله به پزشک مراجعه نمائید.
 مبتال به تب شدید در محل وازکتومی خون یا چرک نشت کند. در محل وازکتومی دچار درد و تورم قابل مالحظه ای شدید.اگر چه بطور طبیعی عمل وازکتومی نباید در عملکرد جنسی فرد اختاللی ایجاد کند .اما گاهی مردان دچار
اختالالت روانی می گردند که می تواند بر روی عملکرد جنسی آنها تأثیر گذارد  .اگر چنین اتفاقی رخ داد ،حتماً در
این مورد با پزشک خود صحبت کنید.
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