
1. STRESZCZENIE 

 

Żylaki powrózka nasiennego występują u około 15-20% ogólnej populacji 

i są najczęstszą przyczyną, jeśli chodzi o pierwotną (35%) i wtórną (81%) 

niepłodność. W grupie mężczyzn leczących się z powodu niepłodności  

z klinicznie obecnymi ŻPN, u 25 % odnotowano nieprawidłowy wynik analizy 

nasienia. Poszerzenie naczyń żylnych powrózka nasiennego ma niekorzystny 

wpływ na funkcję jądra, odpowiada za podwyższone ciśnienie, wzrost 

temperatury jądra, niedotlenienie, stres oksydacyjny, co może skutkować 

obniżeniem wydzielania testosteronu przez komórki Leydiga oraz ograniczeniem 

funkcji wydzielniczej komórek Sertoliego. 

Dyskusja na temat zasadności leczenia żylaków powrózka nasiennego trwa 

od lat. Pojawia się coraz więcej badań randomizowanych oraz 

nierandomizowanych potwierdzających pozytywny wpływ leczenia żylaków 

powrózka nasiennego na parametry nasienia oraz dzietność par. Ponadto ukazują 

się analizy przedstawiające pozytywny wpływ leczenia ŻPN u pacjentów  

z azoospermią przed wdrożeniem procedur wspomaganego rozrodu.  

EAU zaleca leczenie pacjentów z klinicznie jawnymi żylakami powrózka 

nasiennego, obniżonymi parametrami nasienia, niepłodnością trwającą dłużej niż 

2 lata oraz niepłodnością par niewytłumaczalną innymi możliwymi przyczynami.  

Celem pracy jest zaprezentowanie wyników operacyjnego leczenia 

żylaków powrózka nasiennego u pacjentów leczących się z powodu niepłodności, 

jego wpływu na parametry nasienia oraz dzietność par. Określenie skuteczności 

leczenia żylaków powrózka nasiennego w oparciu o parametry nasienia. 

Wyznaczenie współczynnika dzietności w małżeństwie. Przedstawienie ram 

czasowych od operacji do poczęcia dziecka.  

W czasie obserwacji na grupie 84 chorych leczących się z powodu 

niepłodności z klinicznie jawnymi żylakami powrózka nasiennego wykazano 



istotnie statystyczną zmianę koncentracji plemników (χ2 Anova (84, 2) = 28,46; 

p < 0,001), całkowitej ilości plemników (χ2 Anova (84, 2) = 31,84; p < 0,001),  

objętości (χ2 Anova (84, 2) = 8,63; p < 0,05), morfologii (χ2 Anova (84, 2) = 18,53; 

p < 0,001 oraz ruchu postępowego (χ2 Anova (84, 2) = 28,64; p < 0,001). 

Nie wykazano istotnych statystycznie zmian pH w efekcie przeprowadzonej 

warikocelektomii (χ2 Anova (82, 2) = 4,98; p > 0,05).  

W trakcie analizy stwierdzono istotnie statystyczny wzrost całkowitej 

liczby plemników (p< 0,01), koncentracji (p<0,01), ruchu postępowego 

plemników (p<0,001) 3-5 miesięcy po operacji w porównaniu do punktu przed 

operacją. Ponadto stwierdzono istotnie statystyczny wzrost całkowitej liczby 

plemników (p< 0,001), koncentracji (p<0,001), morfologii (p<0,01), ruchu 

postępowego plemników (p<0,001) 6-11 miesięcy po operacji w porównaniu  

do punktu przed operacją.  

Leczenie operacyjne żylaków powrózka nasiennego u mężczyzn leczących 

się z powodu niepłodności ma korzystny wpływ na płodność. W przypadku 23 

par odnotowano ciąże, w tym jedną ciążę bliźniaczą.  

Średni czas od operacji do poczęcia wyniósł 9,7 miesiecy z odchyleniem 

standardowym 8,5 miesiąca.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

Varicocele occur in about 15-20% of the general population and are the 

most common cause in terms of primary (35%) and secondary (81%) infertility. 

In men treated for infertility with clinically present spermatic cord varicose veins, 

25% had an abnormal semen analysis. Dilatation of the venous vessels of the 

seminal cord adversely affects the function of the testis, is responsible for 

increased blood pressure, increased testicular temperature, hypoxia, oxidative 

stress, which may result in a reduction in testosterone secretion by Leydig cells 

and a reduction in the secretory function of Sertoli cells. 

Discussion on the legitimacy of treatment of varicocele has been going on 

for years. There are more and more randomized and non-randomized studies 

confirming the positive effect of varicocele treatment on semen parameters and 

fertility of couples. In addition, there are analyses showing the positive effect of 

treatment of spermatic cord varicose veins in patients with azoospermia before 

the implementation of assisted reproductive procedures.  

EAU recommends the treatment of patients with clinically overt varicose 

veins of the spermatic cord, reduced sperm parameters, infertility lasting longer 

than 2 years and infertility of pairs unexplained by other possible causes.  

The aim of the study is to present the results of surgical treatment of 

varicocele in patients treated for infertility, its impact on sperm parameters and 

fertility of pairs. Determination of the effectiveness of spermatic cord varicose 

veins treatment based on semen parameters. Determination of the fertility rate in 

marriage. Presentation of the time frame from surgery to conception.  

At the time of observation, a statistically significant change in sperm 

concentration was demonstrated in a group of 84 patients treated for infertility 

with clinically apparent varicocele (χ2 Anova (84.2) = 28.46; p < 0.001), total 

sperm count (χ2 Anova (84.2) = 31.84; p < 0.001), 



volume (χ2 Anova (84.2) = 8.63; p < 0.05), morphology (χ2 Anova (84.2) = 18.53; 

p < 0.001 and progression (χ2 Anova (84.2) = 28.64; p < 0.001). 

There were no statistically significant changes in pH as a result of the conducted 

varicocelectomy (χ2 Anova (82, 2) = 4.98; p > 0.05).  

During the analysis, a statistically significant increase in total sperm count 

(p< 0.01), concentration (p<0.01), sperm progression (p<0.001) was found 3-5 

months after surgery compared to the point before surgery. In addition, there was 

a statistically significant increase in total sperm count (p< 0.001), concentration 

(p<0.001), morphology (p<0.01), sperm progression (p<0.001) 6-11 months after 

surgery compared to the point before surgery.  

Surgical treatment of varicocele in men treated for infertility has  

a beneficial effect on fertility. Pregnancies, including one twin pregnancy, have 

been reported in 23 couples.  

The average time from surgery to conception was 9.7 months with  

a standard deviation of 8.5 months.  
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