
 

 

  218נייר עמדה מספר 

 ווריקוצלה הקשור לאי פוריות

ראשונהמהדורה   

 

   מבוא

בקרב  15% -מגיעה ל ו, ושכיחותScrotal Veins -כהרחבה של ה מוגדר ריקוצלהוו

  מהגברים הלוקים באי פוריות. 40%-ובכ  פורייםגברים 

ביצור   עלולה לפגועוריקוצלה ושנוכחות  בבע"ח נמצא במחקרים קליניים ובניסויים 

 הווריקוצלה של השלילית ההשפעה, ברורלמרות שהמנגנון המדויק אינו הזרע. תאי 

זרימה ורידית  לו האשכים בשק בטמפרטורהה יעליל מיוחסת  ייצור תאי הזרע על

 .לאחור

וריקוצלה  ונתונים חד משמעיים לכך שטיפול בהרפואית אין בספרות למרות זאת, 

 פוריות.  תוצאות טיפולי לשיפור בלעליה בשיעור הריונות ספונטניים או מביא 

 אבחנה  

על שק  לאבחון בהסתכלות וריקוצלה הניתןו  -3הוגדרו שלוש דרגות חומרה: דרגה  .א

  וריקוצלה הניתןו -1בקלות ודרגה  למישוש ריקוצלה ניתןוו -2האשכים, דרגה 

למישוש   ןרק ווריקוצלה הנית .עליית לחץ תוך בטני )וולסלוה( זמןברק למישוש 

 לאי פוריות.  בבדיקה גופנית נמצא קשור( 2-3)דרגה 



מ"מ   3  מעל. קוטר וריד ספרמטי  בחוןאמסייעת ב  של שק האשכים שמע-על בדיקת .ב

   . 2-3נמצא בהתאמה לווריקוצלה בדרגה  העלאת הלחץ התוך הבטניבזמן 

 

 הוריות לטיפול  

 : בהתקיים כל התנאים הבאיםניתן לשקול טיפול בווריקוצלה 

 . 2-3ווריקוצלה דרגה  .1

 אי פוריות של בני הזוג. .2

 . הוריה מבחינת האישה להפריה חוץ גופית לא קיימת .3

 . )למעט טרטוזואוספרמיה מבודדת( בדיקת הזרע אינה תקינה .4

 

   טיפול

 ו/או חיתוך  קשירת  בניתוח מבוצעת  .ורידיוצנתור תוך    ניתוח  -  גישות  שתי  מקובלות .א

  פשעה(המ תעלת ,הצפקאחור  )חלל שונות  בנקודות הספרמטיים הוורידים

 תוךה צנתורים ה. )ניתוח פתוח, לפרוסקופיה או מיקרוכירורגיה) ובגישות שונות

 .המורחבים הוורידים של וחסימה )אמבוליזציה( תסחוף  יםכולל ורידיים

סיכוי להשגת בהזרע או  שיפור מדדי  ב  ומגישות טיפול אלאחת  אף  ל  יתרון  נמצאלא   .ב

   דלים בין הגישות בשיעורי ההישנות. הב הריון, אך דווחו

על רקע גורם זכרי בנוכחות   בלתי פורה שיקולים קליניים בטיפול בזוג 

 וריקוצלה ו

והפריה   תוך רחמית כגון הזרעה) פוריות טיפולי , תיקון הווריקוצלה הן  הטיפול אפשרויות .א

 . או תיקון הווריקוצלה וטיפול פוריות במקביל (ופיתחוץ ג

   . חודשים  3-6של  המתנה  מצריך  וריקוצלה  ו תיקון  שיפור במדדי הזרע )אם יהיה( לאחר   .ב

, גיל  בהתחשב במכלול שיקוליםבאופן פרטני  יש להתאים את הטיפול המיטבי לכל זוג   .ג

 . להשגת הריון נתונההזמן ה סגרתומהשחלתית,  עתודההאישה וה



 מיוחדים    מצבים 

אשר כגם  ובדיקת זרע בלתי  תקינה    2-3עם ווריקוצלה דרגה  ניתן לשקול טיפול בגבר   .א

   .לשפר סיכויי פריון עתידיים אינו מעוניין בפריון בעתיד הקרוב, במטרה

עלול לפגוע בייצור טסטוסטרון, ולפיכך ניתן   3דרגה  על כך שווריקוצלה    קיימים דיווחים  .ב

 . בנוכחות רמות טסטוסטרון נמוכות לשקול טיפול
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