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Pod koniec lat 80. XX wieku po raz pierwszy zwrócono uwagę na drastycznie obniżającą 

się liczebność plemników w nasieniu mężczyzn w Europie, a następnie potwierdzono taką 

sytuację także w wielu krajach na innych kontynentach. Niepłodność coraz częściej 

uznawana jest za problem społeczny, szczególnie w tych regionach świata, gdzie poziom 

zaawansowania rozwoju współczesnej cywilizacji jest wysoki. Uważa się, że może to być 

spowodowane m.in. zanieczyszczeniem środowiska naturalnego substancjami 

zmieniającymi czynność układu hormonalnego i gonad. Za przyczynę obniżającej się 

płodności uważa się także popularny obecnie siedzący tryb życia i spożywanie nadmiaru 

kalorii, co sprzyja otyłości i związanym z nią chorobom. Ponadto współczesny styl życia 

promuje późne rodzicielstwo (po 30. roku życia), co wydłuża czas narażenia na 

niekorzystne czynniki środowiskowe, skraca okres reprodukcyjny kobiet i zwiększa ryzyko 

niepowodzeń ciąży oraz wystąpienia wad uwarunkowanych genetycznie u płodu. 

Kompendium dla pacjentów zostało przygotowane przez lekarzy specjalistów z zakresu 

endokrynologii, urologii i andrologii oraz diagnostów laboratoryjnych, psychologa                     

i dietetyka. Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych z �zjologią męskiego 

układu płciowego, a także z przyczynami męskiej niepłodności, możliwościami jej 

diagnostyki i leczenia. Staraliśmy się wytłumaczyć trudne terminy medyczne oraz skróty 

angielskich nazw często stosowane w medycynie rozrodu. Mamy nadzieję, że poznanie 

tych zagadnień ułatwi pacjentowi kontakt z lekarzem i zrozumienie lekarskich zaleceń. W 

dobie łatwej możliwości uzyskiwania nie zawsze prawdziwych informacji w Internecie 

chcemy, aby Kompendium było źródłem informacji wiarygodnych, a także zachętą do 

poprawy stylu życia dla uzyskania dobrego stanu zdrowia i płodności. 

Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer 
Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Męski układ płciowy (układ rozrodczy)
Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer

Zewnętrzne męskie narządy płciowe:

Wewnętrzne męskie narządy płciowe:
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prącie (męski członek, łac. penis) – narząd kopulacyjny, służący do penetracji pochwy, 
przez który przebiega ostatni odcinek cewki moczowej

moszna – skórno–mięśniowy worek, w którym znajdują się jądra (męskie gonady)

najądrza – narządy przylegające do jąder od góry, tyłu i boku, w których plemniki 
dojrzewają i są gromadzone zwykle przez kilka dni do momentu wytrysku  

nasieniowody – przewody wyprowadzające plemniki z najądrzy do cewki moczowej

cewka moczowa – narząd odprowadzający mocz z pęcherza moczowego i nasienie

gruczoł krokowy (stercz, łac. prostata) – narząd otaczający górną część cewki 
moczowej, produkujący ok. 30% płynu nasiennego

pęcherzyki nasienne – narządy położone pod pęcherzem moczowym, produkujące 
ok. 70% płynu nasiennego



U mężczyzny układ płciowy i moczowy są połączone. Ich zadaniem jest:
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wytwarzanie moczu – nerki
gromadzenie moczu – pęcherz moczowy
wydalanie moczu – cewka moczowa w prąciu
wytwarzanie testosteronu – jądra
wytwarzanie plemników – jądra
wytwarzanie płynu nasiennego – pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy
umieszczenie plemników w pochwie – prącie z cewką moczową

Czynność jąder

Produkcja plemników (spermatogeneza) odbywa się w obrębie kanalików 

plemnikotwórczych jąder. Spermatogeneza polega na ciągłych podziałach                                      

i przekształceniach komórek płciowych (komórek rozrodczych) aż do wytworzenia 

dojrzałych plemników. Okres wytwarzania plemnika, od formy najbardziej podstawowej 

do dojrzałej postaci, wynosi ok. 72 dni. Proces spermatogenezy regulowany jest przez 

układ hormonalny podwzgórze–przysadka–jądra. Podwzgórze i przysadka są częściami 

ośrodkowego układu nerwowego (mózgu). Podwzgórze wydziela hormon zwany 

gonadoliberyną (GnRH, ang. gonadotropin releasing hormone), który pobudza przysadkę 

do wydzielania hormonów nazywanych gonadotropinami takich jak: folitropina, inaczej 

hormon folikulotropowy lub FSH (ang. follicle stimulating hormone) i lutropina, inaczej 

hormon luteinizujący lub LH (ang. luteinizing hormone). FSH pobudza czynność 

kanalików plemnikotwórczych, a LH czynność komórek produkujących testosteron 

(główny męski androgen), które znajdują się w jądrze pomiędzy kanalikami 

plemnikotwórczymi. Dla prawidłowego przebiegu spermatogenezy niezbędne 

jest działanie obu gonadotropin oraz testosteronu.

Plemniki wytworzone w jądrach tra�ają do najądrzy, gdzie ostatecznie dojrzewają 

i są magazynowane. Podczas wytrysku  plemniki transportowane są przez 

nasieniowody do cewki moczowej. Tutaj spotykają się z płynem 

nasiennym (plazmą nasienia), który wytwarzany jest przez pęcherzyki 

nasienne i gruczoł krokowy. Składniki tego płynu m.in. umożliwiają 

przeżycie plemników oraz pobudzają ich ruchliwość. Nasienie 

(ejakulat) podczas wytrysku (ejakulacji) wydostaje się na zewnątrz 

cewki moczowej. Nasienie zaraz po wytrysku jest galaretowate, a 

dzięki enzymowi PSA (ang. prostate speci�c antigen) wydzielanemu 

przez gruczoł krokowy staje się bardziej płynne, co umożliwia 

ruchliwość plemników i ułatwia ich dotarcie do komórki jajowej.



Podwzgórze
TRH, CRH, GHRH,
Dopamina,
Somatostatyna,
Wazopresyna

Szyszynka
Melatonina

Tarczyca 
Przytarczyca

T3, T4, Kalcytonina, PTH

Żołądek
Gastrin, Ghrelin,
Histamina,
Somatostatyna,
Neuropeptyd Y

Trzustka
Insulina, Glukagon, 
Somatostatyna

Nerka
Kalcytriol, Renina, 
Erytropoetyna

Jądra
Androgeny,
Estradiol,
Inhibina

Przysadka mózgowa
GH, TSH, ACTH,
FSH, MSH, LH,
Prolaktyna, Oksytocyna,
Wazopresyna

Grasica
Tymopoetyna

Wątroba
IGF, THPO

Nadnercza
Androgeny,
Glukokortykoidy,
Adrenalina,
Noradrenalina
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Czynność jąder

Produkcja plemników (spermatogeneza) odbywa się w obrębie kanalików 

plemnikotwórczych jąder. Spermatogeneza polega na ciągłych podziałach                                      

i przekształceniach komórek płciowych (komórek rozrodczych) aż do wytworzenia 

dojrzałych plemników. Okres wytwarzania plemnika, od formy najbardziej podstawowej 

do dojrzałej postaci, wynosi ok. 72 dni. Proces spermatogenezy regulowany jest przez 

układ hormonalny podwzgórze–przysadka–jądra. Podwzgórze i przysadka są częściami 

ośrodkowego układu nerwowego (mózgu). Podwzgórze wydziela hormon zwany 

gonadoliberyną (GnRH, ang. gonadotropin releasing hormone), który pobudza przysadkę 

do wydzielania hormonów nazywanych gonadotropinami takich jak: folitropina, inaczej 

hormon folikulotropowy lub FSH (ang. follicle stimulating hormone) i lutropina, inaczej 

hormon luteinizujący lub LH (ang. luteinizing hormone). FSH pobudza czynność 

kanalików plemnikotwórczych, a LH czynność komórek produkujących testosteron 

(główny męski androgen), które znajdują się w jądrze pomiędzy kanalikami 

plemnikotwórczymi. Dla prawidłowego przebiegu spermatogenezy niezbędne 

jest działanie obu gonadotropin oraz testosteronu.

Plemniki wytworzone w jądrach tra�ają do najądrzy, gdzie ostatecznie dojrzewają 

i są magazynowane. Podczas wytrysku  plemniki transportowane są przez 

nasieniowody do cewki moczowej. Tutaj spotykają się z płynem 

nasiennym (plazmą nasienia), który wytwarzany jest przez pęcherzyki 

nasienne i gruczoł krokowy. Składniki tego płynu m.in. umożliwiają 

przeżycie plemników oraz pobudzają ich ruchliwość. Nasienie 

(ejakulat) podczas wytrysku (ejakulacji) wydostaje się na zewnątrz 

cewki moczowej. Nasienie zaraz po wytrysku jest galaretowate, a 

dzięki enzymowi PSA (ang. prostate speci�c antigen) wydzielanemu 

przez gruczoł krokowy staje się bardziej płynne, co umożliwia 

ruchliwość plemników i ułatwia ich dotarcie do komórki jajowej.

Działanie androgenów

Androgeny są głównymi męskimi hormonami płciowymi, ale w małych ilościach 

produkowanymi także u kobiet. Mają budowę sterydową i działają na receptory 

androgenowe znajdujące się w różnych tkankach m.in. męskich narządach płciowych 

zewnętrznych i wewnętrznych, jądrach, skórze, mieszkach włosowych, kościach, mózgu, 

mięśniach szkieletowych. Głównym męskim androgenem jest testosteron wytwarzany w 

największych ilościach w jądrach, ale także w nadnerczach. Testosteron we krwi wiąże się 

z białkami osocza, głównie z białkiem wiążącym hormony płciowe (ang. sex hormone 

binding globulinę – SHBG). Testosteron może się przekształcać do estradiolu (E2), 

głównego żeńskiego hormonu płciowego, w małych ilościach produkowanego także u 

mężczyzn m.in. w tkance tłuszczowej. Testosteron może się przekształcać także do bardziej 

aktywnego androgenu – dihydrotestosteronu (DHT). 

Działanie androgenów u mężczyzn polega na:

kształtowaniu męskich narządów płciowych i męskiego mózgu w okresie płodowym 

pobudzaniu rozwoju narządów płciowych, kształtowaniu męskiej sylwetki ciała, 
owłosienia typu męskiego, wzrostu ciała, wywołaniu postępu spermatogenezy oraz 
powstania popędu płciowego w okresie dojrzewania płciowego

utrzymaniu spermatogenezy, czynności narządów płciowych i  popędu płciowego, 
działaniu anabolicznym na mięśnie, regulacji czynności wątroby, układu 
krwiotwórczego, kostnego i immunologicznego w okresie dojrzałości
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Według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organisation – WHO) 

określenia „niepłodność” używa się w odniesieniu do pary, u której w ciągu 12 miesięcy 

współżycia płciowego (3–4 razy w tygodniu), bez stosowania antykoncepcji, nie dochodzi do 

zapłodnienia. Nazwą „bezpłodność” określa się zwykle trwałą niemożność uzyskania ciąży.

Przyczyny zaburzeń płodności u mężczyzn

Dzięki postępowi badań nad przyczynami męskiej niepłodności znanych jest coraz więcej 

jej przyczyn. Jednak w ok. 25% przypadków przyczyna jest nieznana (idiopatyczna).

Zaburzenia płodności u mężczyzn mogą istnieć stale lub tylko przejściowo. Mogą być 

spowodowane brakiem lub zmniejszeniem liczebności plemników w nasieniu, 

zaburzeniem ruchliwości, żywotności i budowy (morfologii) plemników, a także 

zaburzeniem ich zdolności do zapłodnienia komórki jajowej.

Przyczyny niepłodności u mężczyzn można podzielić na:

1. Przedjądrowe – związane z zaburzeniem regulacji hormonalnej spermatogenezy

np. genetycznie uwarunkowane lub nabyte choroby podwzgórza lub przysadki, a 

także niekorzystne czynniki środowiskowe zaburzające czynność układu podwzgórze-
–przysadka–jądra oraz spermatogenezę (m.in. substancje o działaniu antyandrogen-
nym i estrogenizującym, nieodpowiednie odżywianie, używki)

2. Jądrowe – związane z uszkodzeniem struktury jąder

np. genetycznie uwarunkowane zaburzenia rozwoju jąder, zapalenia lub niedokrwie-

nie jąder, które mogą prowadzić do ich zaniku, nowotwory jąder

3. Pozajądrowe – związane z brakiem możliwości dotarcia plemników do komórki 
jajowej i jej zapłodnienia

np. genetycznie uwarunkowane lub nabyte zaburzenia drożności przewodów wyprowa-
dzających plemniki, zaburzenia czynności najądrzy, zaburzenia ruchliwości, żywotności i 
budowy plemników, a także zaburzenia seksualne, które uniemożliwiają dotarcie plem-
ników do dróg rodnych kobiety (zaburzenia wzwodu, wytrysku, zniekształcenia prącia).

Zaburzenia rozwojowe

Przyczyną niepłodności u mężczyzn może być zaburzenie rozwoju jąder spowodowane 

nieprawidłowościami genetycznymi (np. mutacje genu SRY na chromosomie Y, kariotyp 

47,XXY, 45,X/46,XY) lub chorobami nabytymi w okresie rozwojowym (np. nowotwory 

jąder, skutek chemioterapii i radioterapii stosowanej w leczeniu białaczek). W takich 

przypadkach jądra w okresie dojrzałości zwykle mają małą objętość (poniżej 12 ml), 

Niepłodność
Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer, Dr hab. med. Michał Rabijewski
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nieprawidłową strukturę histologiczną i nie wytwarzają testosteronu, a także plemników.

W razie braku czynności hormonalnej jąder w okresie płodowym narządy płciowe 

mogą być nieprawidłowo ukształtowane w kierunku męskim (np. ujście cewki moczowej 

przesunięte w kierunku krocza tzw. spodziectwo, małe prącie, w skrajnych przypadkach – 

żeńskie narządy płciowe). Rezultatem niedoboru działania androgenów płodowych może 

być również żeńska identy�kacja płciowa (żeńska płeć psychiczna). Podobne objawy 

mogą się pojawić także przy zaburzeniu działania receptorów androgenowych 

(niewrażliwość na androgeny).

Brak działania androgenów w okresie spodziewanego dojrzewania płciowego powoduje 

jego opóźnienie, brak wzrostu jąder, powstanie sylwetki ciała przypominającej żeńską 

(gynoidalna lub eunuchoidalna budowa ciała).

Brak działania androgenów (hipogonadyzm) w okresie dojrzałości płciowej jest przyczyną 

m.in. zaburzeń wzwodu, zaburzenia płodności. 

Zaburzeniem związanym z okresem rozwojowym jest także wnętrostwo, czyli brak 

zstąpienia jąder z jamy brzusznej do moszny przez kanał pachwinowy. Przyczyny mogą 

być różnorodne m.in. zaburzenie rozwoju jąder i brak działania androgenów, które biorą 

udział w procesie zstępowania jąder. 

Zaleca się sprowadzenie niezstąpionych jąder do moszny w okresie wczesnodziecięcym. 

Niestety, pomimo odpowiedniego leczenia w wielu przypadkach obserwuje się brak lub 

zmniejszenie liczby plemników, zwłaszcza u mężczyzn z obustronnym wnętrostwem. Brak 

sprowadzenia jąder do moszny w okresie dziecięcym i ich nieprawidłowe położenie u 

dorosłych mężczyzn wiąże się zwykle z zahamowaniem spermatogenezy. 

Zaburzenia hormonalne jako przyczyna niepłodności

Hipogonadyzm – jest zespołem objawów spowodowanym niedoborem androgenów 

(głównie testosteronu), który może niekorzystnie wpływać na czynność organizmu oraz płodność.

Hipogonadyzm może być związany z uszkodzeniem podwzgórza, przysadki i/lub jąder. 

Niektóre przyczyny hipogonadyzmu mają podłoże genetyczne (np. zespół Kallmanna z 

towarzyszącymi zaburzeniami węchu, zespół Klinefeltera), inne są wynikiem nabytych 

chorób (np. nowotworów, zapaleń, urazów tych narządów).

Hipogonadyzm hipogonadotropowy (podwzgórzowo–przysadkowy, wtórny)

Przy niewydolności podwzgórza i przysadki obserwuje się brak wydzielania FSH i LH, a 

więc hormonów pobudzających jądra do produkcji testosteronu i plemników.
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Jeśli przyczyna pojawi się u dzieci, to głównym objawem jest opóźnienie dojrzewania 

płciowego. Przy niedoborze testosteronu w okresie dojrzałości mogą pojawić się m.in. 

takie objawy jak: osłabienie popędu płciowego, zaburzenia wzwodu, osłabienie siły 

mięśniowej, pogorszenie nastroju, powiększenie piersi (ginekomastia, łac. gynaecomastia), 

a także nadwaga/otyłość, anemia, osteoporoza.

Przysadka produkuje także hormon prolaktynę, który u kobiet pobudza produkcję mleka, 

a u mężczyzn wpływa m.in. na wydzielanie gonadotropin. W przypadku nadmiaru 

prolaktyny (hiperprolaktynemia) mogą pojawić się objawy hipogonadyzmu i niepłodność. 

Przyczyną mogą być m.in. guz przysadki wydzielający prolaktynę (łac. prolactinoma), stres, 

niektóre leki.

Przy odpowiednim leczeniu hormonalnym (podawanie preparatów gonadotropin lub 

preparatów obniżających wydzielanie prolaktyny) u większości mężczyzn z 

hipogonadyzmem hipogonadotropowym udaje się uzyskać prawidłowe dojrzewanie 

płciowe oraz produkcję plemników, mogą więc w przyszłości zostać ojcami.

Niekiedy zaburzenia czynności podwzgórza i przysadki związane są ze stresem, 

nadmierną lub bardzo niską masą ciała lub zbyt intensywnym wysiłkiem �zycznym. 

Hipogonadyzm może być też wyrazem ciężkich chorób ogólnoustrojowych (np. cukrzycy, 

niewydolności nerek i wątroby, chorób nowotworowych), depresji, czy choroby 

alkoholowej. W takich przypadkach leczenie choroby podstawowej lub eliminacja 

niekorzystnych czynników może przywracać prawidłową czynność jąder i 

płodność.

Hipogonadyzm hipergonadotropowy (gonadalny, pierwotny)

Przy niewydolności jąder pomimo obecności FSH i LH, a nawet ich podwyższonych stężeń 

we krwi (hipogonadyzm hipergonadotropowy), jądra nie wytwarzają testosteronu lub 

wytwarzają go w zmniejszonych ilościach, a kanaliki plemnikotwórcze nie wytwarzają 

plemników (azoospermia) lub produkują ich małą liczbę (oligozoospermia).  Objawy są 

podobne jak w hipogonadyzmie hipogonadotropowym.

Najczęstszą genetyczną przyczyną niewydolności jąder jest zespół Klinefeltera, który jest 

spowodowany obecnością dodatkowego chromosomu X w kariotypie (najczęściej 47,XXY). 

Najbardziej charakterystyczne objawy u tych mężczyzn to małe jądra i brak plemników w 

nasieniu (azoospermia) oraz często obniżone stężenie testosteronu i jego konsekwencje.

Nie ma leczenia, które przywracałoby prawidłową czynność jąder i płodność u chorych z 

hipogonadyzmem hipergonadotropowym, jednak w niektórych przypadkach  udaje się 
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technology – ART). Najczęściej wykorzystuje się tutaj procedurę zapłodnienia 

pozaustrojowego (łac. in vitro) zwaną ICSI (ang. intracytoplasmic sperm injection), która 

polega na wstrzyknięciu pojedynczego plemnika bezpośrednio do cytoplazmy komórki 

jajowej partnerki/dawczyni. Plemniki z jąder pozyskiwane są za pomocą biopsji 

(chirurgicznej, inaczej otwartej lub przezskórnej). 

Choroby tarczycy

Hormony tarczycy (trijodotyronina – T3, tyroksyna – T4) wpływają na czynność nabłonka 

plemnikotwórczego oraz syntezę testosteronu w jądrach. U pacjentów zarówno z 

nadczynnością (hipertyreoza), jak i niedoczynnością tarczycy (hipotyreoza), mogą 

wystąpić objawy hipogonadyzmu i zaburzenia spermatogenezy. Odpowiednie leczenie 

zaburzeń czynności tarczycy zwykle powoduje ustąpienie objawów hipogonadyzmu i 

przywraca prawidłową płodność.

Otyłość

Jedną z przyczyn zaburzeń spermatogenezy u mężczyzn jest otyłość. Pacjenci z 

wskaźnikiem masy ciała (ang. body mass index – BMI) >30 kg/m2 mogą mieć 

gorsze parametry nasienia i dłużej oczekują na ciążę. Konsekwencją otyłości 

jest też hipogonadyzm m.in. związany z przemianą w tkance tłuszczowej 

testosteronu do estradiolu, który hamuje czynność przysadki i w konsekwencji 

negatywnie wpływa na wytwarzanie plemników. Otyłość i zaburzenia 

metaboliczne z nią związane (cukrzyca typu 2, 

zaburzenia lipidowe) sprzyjają rozwojowi 

miażdżycy, która  m.in. jest przyczyną zaburzeń wzwodu.

Otyłość jest przyczyną przewlekłego stanu zapalnego, podczas którego 

powstają czynniki zapalne hamujące czynność podwzgórza i 

pogarszające parametry nasienia. Ponadto w otyłości zwiększa się poziom 

tzw. stresu oksydacyjnego, podczas którego powstają wolne rodniki 

tlenowe uszkadzające białka, lipidy i DNA plemników. Otyłość nasila także 

problemy z uzyskaniem ciąży metodami wspomaganego rozrodu i 

zwiększa ryzyko wystąpienia poronień.

W czasie odchudzania dieta powinna być ustalona indywidualnie, gwarantując 

utratę nadmiernej masy tkanki tłuszczowej, ale bez zaburzenia funkcji 

metabolicznych organizmu. Dla osiągnięcia spodziewanego sukcesu 

bezpieczniej jest skorzystać z pomocy specjalistów (lekarza lub dietetyka).



Wewnętrzne męskie narządy płciowe:
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Budowa i skład ciała uwarunkowane są genetycznie. U zdrowych mężczyzn powinna 

dominować masa mięśniowa przy jednocześnie małej masie tkanki tłuszczowej, mniejszej 

niż u kobiet w tym samym wieku. 

Utrzymanie dobrze wykształconej męskiej budowy ciała w okresie 

dojrzałości płciowej zależy od odpowiedniego stężenia testosteronu we 

krwi. Na naturalną syntezę testosteronu wpływa m.in. aktywność 

�zyczna i racjonalny sposób żywienia, optymalnie dostosowany do 

indywidualnych potrzeb pod względem kaloryczności i udziału 

„niezbędnych składników odżywczych”, bez których organizm 

nie może prawidłowo funkcjonować. Wśród nich jest 

kilkadziesiąt składników, których organizm nie potra� 

wytwarzać, muszą być więc dostarczane w codziennym 

pożywieniu. Są to m.in. wszystkie składniki mineralne (żelazo, 

magnez, wapń, cynk, selen, sód, potas, kobalt, chrom, mangan, 

itd.), niektóre witaminy (C, E, kilka witamin z grupy B), 8 spośród 

20 aminokwasów strukturalnych oraz niezbędne 

nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT).

Dla utrzymania odpowiedniej masy mięśni wskazane 

jest spożywanie 1,2–2,0 g białka / kg masy ciała 

/dzień, np. dla mężczyzny o wzroście 180 cm w 

granicach 100–180 g białka dziennie. Jednak 

przeciętna dieta dorosłego mężczyzny znacznie 

przekracza wymaganą podaż białka. Nie ma więc 

potrzeby stosowania dodatkowo 

preparatów aminokwasowych. Organizm 

nie ma bowiem możliwości 

gromadzenia zapasów białka. Każdy 

nadmiar energii, także ten z białka, 

zostanie zmagazynowany w postaci 

tkanki tłuszczowej. 

Odżywianie
Dr n. chem. Urszula Pytasz
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Tłuszcze (lipidy) są źródłem energii, ale także 

materiałem budulcowym m.in. błon komórko-

wych, w tym błon komórkowych plemników. 

Cholesterol jest prekursorem hormonów płcio-

wych (m.in. testosteronu) i witaminy D3. NNKT 

kontrolują pracę układu immunologicznego. 

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne 

dla wchłaniania w jelitach witaminy E, która jest 

ważna dla prawidłowej czynności układuv płciowe-

Tłuszcze (lipidy)

Węglowodany
Węglowodany są podstawowym 

źródłem energii, dla niektórych 

komórek jedynym (np. komórki 

nerwowe, krwinki czerwone). W 

pozyskiwaniu energii z węglowoda-

nów m.in. przez mięśnie, w tym mięsień 

sercowy, niezbędne są magnez i wapń. 

Ponadto, pierwiastki te kontrolują krzepnię-

cie krwi, regulują przepuszczalność błon 

komórkowych, uczestniczą w przekazywaniu 

impulsów w układzie nerwowym. 
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Mikroelementy i witaminy, które dostarczane są w pożywieniu mają 
zasadnicze znaczenie dla prawidłowej pracy organizmu:

Chrom – ułatwia transport glukozy do komórki mięśnio-

wej, zmniejszając zapotrzebowanie na insulinę i ryzyko 

cukrzycy typu 2, zmniejsza także ryzyko chorób 

układu krążenia.  

Miedź – jest podstawowym składnikiem jednego z 

głównych enzymów odpowiedzialnych za 

metabolizm wolnych rodników tlenowych. 

Jest niezbędna do produkcji hemoglobiny, 

kolagenu i neuroprzekaźników.

Cynk – uczestniczy w procesach metabolicznych 

białek, węglowodanów i tłuszczów. Jest 

niezbędny do produkcji testosteronu i 

insuliny. Chroni przed uszkodzeniami 

chromosomów. Wpływa korzystnie na 

spermatogenezę, przez co poprawia jakość nasienia.

Selen – wchodzi w skład jednego z głównych 

enzymów kontrolujących proces oksydacji w 

organizmie, decydującego o poziomie wolnych 

rodników tlenowych. Selenoproteiny stanowią 

ważny element w regulacji składu płynu nasien-

nego produkowanego przez gruczoł krokowy. W 

procesie spermatogenezy selen wpływa na 

ilość i jakość nasienia.
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Witamina A – umożliwia prawidłową proliferację i różnicowanie się 

nabłonków, co stanowi istotny element pro�laktyki przeciwnowo-

tworowej. Jest ważnym elementem (obok witamin E i C) w mecha-

nizmie likwidacji wolnych rodników. Niedobór witaminy A powodu-

je obniżenie stężeń hormonów sterydowych, w tym hormonów 

płciowych.

Witamina C – jeden z głównych antyoksydantów, bierze udział              

w syntezie kolagenu, wykazuje działanie przeciwmiażdżycowe                

i przeciwkrzepliwe.

Witamina E – główny czynnik likwidujący wolne rodniki tlenowe, 

zapobiega chorobom nowotworowym i degeneracyjnym, pełni rolę 

ochronną lipidów wchodzących w skład błon komórkowych oraz jest 

niezbędna dla prawidłowego działania hormonów płciowych.

Witaminy z grupy B – uczestniczą w procesach energetycznych 

komórek, przemianach białek, węglowodanów i tłuszczów, 

odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, 

korzystnie wpływają na ruchliwość plemników. Witamina B12 

bierze istotny udział w syntezie DNA i RNA; witamina B6 wraz z B12 

są odpowiedzialne za usuwanie z organizmu homocysteiny, 

cząsteczki o działaniu zbliżonym do wolnych rodników tlenowych, 

pełniącej ważną rolę w powstawaniu miażdżycy.

Witamina D3 – ok. 80–100% witaminy D3  produkowane jest w 

skórze pod wpływem światła słonecznego, a tylko w niewielkim 

stopniu pochodzi ze źródeł pokarmowych. Ma zasadnicze znaczenie 

dla utrzymywania prawidłowej struktury i funkcji  kośćca, ale także 

innych narządów m.in. mózgu. Obecność receptorów dla witaminy D3 

stwierdzono także w komórkach jąder produkujących testosteron i plemnikach.
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witamina i prowitamina A: tłuszcze zwierzęce (masło, tran rybi, wątroba, podroby, 
marchew, jarmuż, szpinak, dynia);

witamina C: świeże warzywa i owoce;

witamina E i NNKT: nasiona roślin oleistych i pozyskiwane z 
nich oleje z pierwszego tłoczenia na zimno (ang. virgin), 
orzechy;

cynk (Zn): mięso, wątroba, owoce morza (ostrygi), jajka, 
mleko, nasiona gorczycy (musztarda), pestki z dyni, orzechy, 
pełne ziarna zbóż, inne ziarna i ich kiełki, kapusta włoska, 
brukselka, grzyby jadalne, rośliny strączkowe (fasola, 
groch);

potas (K): warzywa, owoce, pełne ziarna zbóż (otręby, 
płatki owsiane);

selen (Se): owoce morza, ryby (tuńczyk), nerki, wątroba, 
mięso, mleko, pełne ziarna zbóż i ich kiełki, pestki dyni, 
brokuły, pomidory, cebula;

wapń (Ca) i magnez (Mg): w produktach roślinnych często 
występują razem (warzywa liściaste, nasiona roślin 
strączkowych, orzechy, pełne ziarna zbóż); bogatym 
źródłem wapnia są mleczne produkty 
niehomogenizowane.

Znakomitym uzupełnieniem aminokwasów białek 
zwierzęcych, a jednocześnie najlepszym źródłem 
węglowodanów oraz składników mineralnych i niektórych witamin z 
grupy B, są pełne ziarna zbóż np. kasza gryczana, pęczak, ryż brązowy, dziki, płatki 
owsiane. 

Wysoka temperatura niszczy strukturę chemiczną wielu witamin, a w szczególności 

witaminy C, B1, B2, A, a także kwasu foliowego, dlatego warzywa lub owoce najlepiej 

spożywać na surowo lub po krótkiej obróbce termicznej takiej jak np. blanszowanie.

Stosując dietę indywidualnie dostosowaną do potrzeb organizmu, 
zbilansowaną i urozmaiconą, nie ma możliwości wytworzenia niedoboru 
niezbędnych składników odżywczych.

Naturalne źródła 
najważniejszych składników odżywczych:
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Brak aktywności �zycznej, czyli siedzący tryb życia, negatywnie wpływa na 

męską płodność. Nie ma wtedy odpowiedniego krążenia krwi w obrębie 

jąder i prawidłowej termoregulacji. Dla właściwego przebiegu 

spermatogenezy temperatura, w jakiej znajdują się jądra, musi być 

niższa o 2–3oC w porównaniu z wnętrzem ciała. Przegrzewanie 

jąder hamuje spermatogenezę i tym samym zmniejsza męską 

płodność.

Powszechnie znany jest fakt pozytywnego wpływu 

aktywności �zycznej na zdrowie. Jako minimum 

rekomenduje się przeprowadzenie przynajmniej 30 minut 

umiarkowanych ćwiczeń �zycznych 5 razy w tygodniu. 

Korzyści wynikające z takiej aktywności są olbrzymie: 

zmniejszenie ryzyka otyłości, cukrzycy, chorób układu krążenia, 

utrzymanie dobrego stanu zdrowia oraz zabezpieczenie funkcji 

�zycznych i mentalnych w późnym wieku, zwiększenie długości 

życia.

Regularne uprawianie sportu ma również korzystny wpływ na męski 

układ rozrodczy. Badania jednoznacznie wskazują na pozytywny wpływ 

wysiłku �zycznego na wydzielanie u mężczyzny hormonów takich jak: 

FSH, LH i testosteron, które  pobudzają  wytwarzanie plemników. Czynne 

uprawianie sportu przekłada się na poprawę najważniejszych parametrów 

nasienia: liczby plemników, ich prawidłowej ruchliwości i budowy. Wpływa 

również na polepszenie zdolności plemników do zapłodnienia komórki 

jajowej. Wykazano także, że regularne uprawianie sportu zmniejsza 

stężenie wolnych rodników tlenowych w plazmie nasienia, które 

zaburzają zdolność zapładniającą plemników lub mogą zwiększać 

ryzyko wystąpienia poronień u partnerki.

Ponadto osoby regularnie uprawiające sport zwykle przestrzegają 

zasad zdrowego odżywiania, co korzystnie wpływa na płodność. Ruch i 

odpowiednia podaż kaloryczna posiłków zmniejszają również ryzyko 

otyłości, która może zaburzać płodność i sprawność seksualną mężczyzny. 

Aktywność �zyczna 
Prof. dr hab. med. Piotr Jędrzejczak
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Czym innym jest umiarkowana aktywność nie przekraczająca kilku godzin w 

tygodniu, w porównaniu do intensywnych treningów trwających 15–20 godzin / 

tydzień. Osoby uprawiające sporty wyczynowe, w których wymagany jest 

długotrwały trening, np. triatlon, kolarstwo, zapasy, muszą się liczyć z 

niekorzystnymi konsekwencjami dla zdrowia reprodukcyjnego. Wykazano, 

że długotrwały, uciążliwy wysiłek �zyczny może obniżyć stężenie 

hormonów płciowych oraz jakość nasienia. Występuje wtedy reakcja 

organizmu podobna do przewlekłego stresu.

Aktualnie sugeruje się, aby nie przekraczać łącznie 100 
km biegu lub 5 godzin jazdy na rowerze w tygodniu. 

Uprawianie sportu może łączyć się z urazami jąder. Urazy te 

występują jednak stosunkowo rzadko, poza sportami kontaktowymi i 

kolarstwem górskim. 

Ciekawostką może być fakt występowania pogorszenia jakości nasienia 

po przebywaniu w warunkach wysokogórskich (powyżej 5 tysięcy metrów 

nad poziomem morza), ale po powrocie zmiany te w ciągu kilkunastu 

tygodni ustępują.

Regularne uprawianie sportu niesie same korzyści dla męskiej płodności, 

gospodarki hormonalnej i ogólnego stanu zdrowia. Jednak warto 

zachować umiar i rozsądek w intensywności aktywności �zycznej.

Plastry obniżające temperaturę moszny
BabyStart FertilMate®

www.przegrzewaniejader.pl

Stosowanie: Fertilmate zaleca się w ciepłe dni, 
podczas wielogodzinnej pracy oraz pod czas snu.

Fertilmate to specjalnie skonstruowane plastry 
hydrożelowe z naturalnym mentolem zapewniające 
mężczyźnie uczucie chłodzenia oraz komfortu. Idealnie 
dopasowują się do każdego rozmiaru moszny.

Badania potwierdzają, iż częste przegrzewanie 
moszny prowadzi do pogorszenia jakości nasienia             
i zmniejszenia męskiej płodności. 
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Od około 60 lat wielu mężczyzn uprawiających sport wyczynowo i rekreacyjnie stosuje 

substancje zwiększające masę mięśni oraz poprawiające sprawność i wytrzymałość 

organizmu. Najczęściej stosowane są sterydy androgenno–anaboliczne (SAA, ang. 

anabolic–androgenic steroids – AAS), preparaty testosteronu, erytropoetyna, hormon 

wzrostu, IGF–1 (ang. insulin–like growth factor, insulinopodobny czynnik wzrostu), hCG 

(ang. human chorionic gonadotropin, gonadotropina kosmówkowa), insulina i 

antyestrogeny (np. klomifen, letrozol, tamoksyfen). 

Dla osób stosujących SAA zasadnicze znaczenie mają tzw. efekty anaboliczne, czyli 

zwiększanie syntezy białek (wzrost masy i siły mięśni) oraz hamowanie ich rozkładu 

(katabolizmu). Oprócz działania anabolicznego, wszystkie wywierają także efekty 

androgenne, typowe dla działania testosteronu.

Stosowanie SAA i preparatów testosteronu ma niekorzystny wpływ na płodność.

Anaboliki powodują zahamowanie wydzielania gonadotropin (FSH i LH) przez przysadkę, 

a przez to czynności jąder. Stosowanie SAA powoduje zahamowanie produkcji 

testosteronu oraz plemników (zmniejszenie liczby lub brak plemników w nasieniu) oraz 

często zmniejszenie objętości jąder. Zjawiska te występują z różnym nasileniem i nie 

zawsze są w pełni odwracalne.

Inne negatywne skutki SAA to m.in.:

zahamowanie wzrostu u chłopców w okresie dojrzewania

rozrost gruczołu krokowego

powiększenie piersi (ginekomastia)

trądzik

czerwone rozstępy na skórze brzucha i ud

nasilone łysienie, szczególnie w okolicy czołowej

przedłużony i bolesny wzwód prącia (priapizm)

zaburzenia psychiczne (pobudzenie, drażliwość, agresja, wybuchowość, bezsenność, 
stany maniakalne, obniżenie popędu płciowego po początkowym wzroście)

wzrost ryzyka chorób układu sercowo–naczyniowego (nadkrzepliwość krwi, zakrzepica i 
zatory, miażdżyca, nadciśnienie i przerost lewej komory serca, zawał serca, udar mózgu)

wzrost ryzyka żółtaczki i raka wątroby

wzrost ryzyka urazów mięśni, stawów i więzadeł przy jednoczesnych zaburzeniach 
syntezy kolagenu

Wpływ anabolików na zdrowie mężczyzny
Dr hab. med. Michał Rabijewski
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Papierosy
Palenie papierosów przez mężczyzn związane jest często z obniżeniem jakości 

nasienia.

Zarówno liczba plemników, jak i odsetek plemników ruchliwych, ulegają 

obniżeniu u mężczyzn wypalających 10–20 papierosów dziennie, a efekt ten 

znacznie się nasila przy wypalaniu powyżej 20 papierosów dziennie. Z kolei 

obniżenie odsetka plemników o prawidłowej budowie jest już widoczne 

przy wypalaniu 1–10 papierosów dziennie.

W plemnikach palaczy obserwuje się także upośledzenie procesów 

niezbędnych dla prawidłowego przebiegu zapłodnienia komórki jajowej. Z 

kolei w nasieniu występuje wzrost stężenia wolnych rodników 

oraz zmniejszenie stężenia czynników antyoksydacyjnych, co 

wywołuje stres oksydacyjny a w konsekwencji uszkodzenia 

budowy i czynności plemników. Co więcej, u palaczy 

obserwuje się zwiększoną liczbę krwinek białych (leukocytów) w 

nasieniu, które są największym źródłem wolnych rodników tlenowych. Wykazano także 

niekorzystny wpływ tzw. papierosów elektronicznych na męską płodność.

Alkohol
Nałogowe picie alkoholu ma u mężczyzn niekorzystny 
wpływ na gospodarkę hormonalną oraz jakość nasienia.

Nadmierne, częste picie alkoholu (40–80 g czystego 

etanolu / dzień) związane jest z obniżeniem stężenia 

testosteronu oraz wzrostem stężenia estradiolu, 

gonadotropin (FSH i LH). W nasieniu obserwuje się 

zmniejszenie liczby plemników oraz odsetka plemników 

ruchliwych i z  prawidłową budową. W tkance jądra 

nałogowych alkoholików często występuje 

zahamowanie procesu spermatogenezy. Alkoholizm jest 

także związany z zaburzeniem czynności wątroby, co 

prowadzi m.in. do zaburzeń w przemianach i działaniu 

hormonów płciowych.

Wpływ używek na męską płodność
Dr hab. n. med. Renata Walczak–Jędrzejowska
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Narkotyki

Rekreacyjne stosowanie narkotyków, w tym palenie marihuany, wpływa 
niekorzystnie na męską płodność. 

Dochodzi tutaj do obniżenia stężenia gonadotropin oraz testosteronu we krwi, obniżenia 

liczby plemników w nasieniu oraz zaburzenia ich ruchliwości, a także zaburzenia reakcji 

związanych z zapłodnieniem komórki jajowej.

Niskie i umiarkowane spożycie alkoholu (ok. 80 g czystego etanolu / tydzień) w okresie 7 

dni przed badaniem nasienia w okresie ostatniego miesiąca nie ma większego wpływa na 

jakość nasienia. Natomiast nawykowe, codzienne spożywanie alkoholu w ilości >50 g 

czystego etanolu / dzień wiąże się ze zmniejszeniem liczby plemników oraz wzrostem 

odsetka plemników o nieprawidłowej budowie.

Alkohol może wywierać swój niekorzystny wpływ na męski układ rozrodczy m.in. poprzez 

negatywny wpływ na wydzielanie GnRH, FSH, LH oraz testosteronu, a także uszkodzenie 

komórek jądra, co skutkować może zaburzeniami wytwarzania i dojrzewania plemników. 

Nawykowe picie alkoholu powoduje także obniżenie aktywności enzymów biorących 

udział w wytwarzaniu testosteronu i, podobnie jak palenie papierosów, powoduje stres 

oksydacyjny w nasieniu na skutek obniżenia aktywności czynników antyoksydacyjnych 

oraz wzrostu koncentracji leukocytów w nasieniu.
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Rozwój cywilizacyjny prowadzi do zanieczyszczenia środowiska 

substancjami wpływającymi negatywnie na organizmy żywe. Wiele 

badań wskazuje, że szkodliwy wpływ na czynność układu płciowego u 

mężczyzn mają syntetyczne substancje znajdujące się w środowisku, 

które zaburzają czynność układu hormonalnego (ang. endocrine 

disrupting chemicals – EDC). Znajdują się one m.in. w powietrzu, 

glebie, wodzie pitnej, pożywieniu, kosmetykach, artykułach 

gospodarstwa domowego, tekstyliach. Niektóre z nich trudno się 

rozkładają i na wiele lat pozostają w środowisku, a także w tkankach 

zwierząt i ludzi. Za EDC szczególnie niebezpieczne dla płodności 

uważa się takie substancje jak bisfenol A, ftalany, polichlorowane 

bifenyle, dioksyny, pestycydy (substancje używane do zwalczania 

organizmów szkodliwych lub niepożądanych np. insektów, 

grzybów, chwastów), metale ciężkie (np. kadm, ołów, rtęć, arsen). 

Organizm nigdy nie jest narażony na działanie pojedynczych EDC, 

ale na mieszaninę różnych substancji, których niekorzystne 

działanie może się kumulować.

W organizmie mężczyzny EDC działają głównie jako:                                    

1) antyandrogeny, czyli substancje hamujące działanie męskich 

hormonów płciowych, lub 2) estrogeny, czyli substancje działające 

jak żeńskie hormony płciowe. Dodatkowo mogą one także 

wytwarzać stres oksydacyjny w męskim układzie płciowym, czyli 

zwiększać wytwarzanie wolnych rodników tlenowych, które zaburzają 

budowę i czynność plemników. Szczególnie niekorzystne jest działanie 

tych substancji w okresie rozwojowym. Powodują one zaburzenia rozwoju 

jąder i narządów płciowych, a u dorosłych hamują spermatogenezę.

Pary starające się o dziecko powinny wyeliminować w jak 
największym stopniu narażenie na EDC w codziennym życiu poprzez 
m.in. rezygnację z plastikowych opakowań i pojemników do 
żywności, przetworzonej żywności z konserwantami i kosmetyków 
zwierających w swoim składzie EDC.

Wpływ zanieczyszczeń środowiska na męską płodność
Dr hab. n. med. Renata Walczak–Jędrzejowska
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Najczęstszymi chorobami układu moczowo–płciowego są zapalenia, które mogą 

dotyczyć wszystkich jego elementów. Ich przyczyną są przede wszystkim bakterie, najczę-

ściej Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Chlamydia, Ureaplasma, Mycoplasma, a także 

grzyby, najczęściej Candida albicans. Z tego powodu podczas diagnostyki niepłodnego 

mężczyzny lekarz zleca posiew nasienia.

Każda infekcja, nie tylko w układzie moczowo–płciowym, może obniżać jakość nasienia, a 

tym samym zmniejsza szansę na ciążę, dlatego konieczne jest jej leczenie.

Zakażenia leczy się zgodnie z wynikiem wrażliwości bakterii/grzybów na poszczególne 

antybiotyki (antybiogram). Leczeniu poddaje się jednoczasowo mężczyznę i kobietę i 

zawsze kontroluje się jego skuteczność. Prezerwatywa jest skutecznym środkiem zapobie-

gającym przenoszeniu zakażeń drogą płciową.

Przewlekłe choroby układu moczowo–płciowego (np. nerek, pęcherza moczowego 

gruczołu krokowego) wymagają starannej diagnostyki i terapii, z uwzględnieniem wpływu 

na płodność pacjenta. Przykładowo, przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek wymaga 

stosowania sterydoterapii, cytostatyków i leczenia immunologicznego, które mogą nieko-

rzystnie wpływać na wytwarzanie plemników. Równie niekorzystna sytuacja jest u pacjen-

tów po przeszczepieniu nerek, u których po operacji stosowane są leki hamujące reakcje 

odrzucenia narządu. Leczenie zabiegowe poprzez cewkę moczową kamicy może być 

przyczyną niedrożności dróg wyprowadzających plemniki i ich braku w nasieniu (azoo-

spermii). Łagodny rozrost gruczołu krokowego jest leczony farmakologicznie lub 

operacyjnie. Leczenie to może być przyczyną zaburzeń wzwodu i wytrysku (brak lub 

wytrysk wsteczny – do pęcherza moczowego), a także obniżenia liczebności plemników.

Urazy układu moczowo–płciowego związane są przede wszystkim ze wzrastającą 

popularnością pojazdów jednośladowych (rower, skuter, motocykl), a także ekstremalnych 

sportów (np. paralotnia, jazda na desce snowboardowej, deskorolce, skoki do nieznanych 

zbiorników wodnych). Ich skutkiem może być m.in. uszkodzenie jąder, prącia, rdzenia 

kręgowego, co obniża lub wręcz uniemożliwia zdolność zapłodnienia partnerki.

Choroby nowotworowe dotyczą wszystkich elementów układu moczowo–płciowego. 

Nowotwory jąder są najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn w okresie 

reprodukcyjnym (20–44 rok życia). Leczenie nowotworów jąder jest zawsze operacyjne, a 

często drugą linią leczenia jest chemioterapia i radioterapia.

Zaburzenia urologiczne mające wpływ na męską płodność
Lek. med. Jan Karol Wolski
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 Terapia onkologiczna często uszkadza płodność mężczyzn, dlatego przed zastosowaniem 

tego leczenia wskazane jest zamrożenie (krioprezerwacja) nasienia. Jeśli są obecne 

plemniki w nasieniu będzie je można wykorzystać do zapłodnienia z zastosowaniem 

technik wspomaganego rozrodu.

Żylaki powrózka nasiennego to poszerzenie naczyń 

żylnych otaczających nasieniowód. Żylaki dużego stopnia, 

zwłaszcza obustronne, zaburzają krążenie krwi w obrębie 

jąder, powodują ich przegrzewanie, są przyczyną stresu 

oksydacyjnego. Na skutek tych niekorzystnych 

zjawisk dochodzi do zahamowania 

spermatogenezy i uszkodzenia plemników. 

Żylaki powrózka nasiennego leczy się 

chirurgicznie.
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Zaburzenia seksualne mogą polegać na:

zaburzeniach popędu płciowego (łac. libido) – obniżenie lub wzmożenie

zaburzeniach wzwodu prącia (łac. erectio) – brak, osłabienie wzwodu lub szybkie 
ustępowanie wzwodu podczas stosunku płciowego

zaburzeniach wytrysku (łac. eiaculatio) – przedwczesny lub opóźniony wytrysk, 
wytrysk wsteczny (do pęcherza moczowego)

zaburzeniach orgazmu (szczytowania) – brak orgazmu

zaburzeniach ukierunkowania i/lub realizacji popędu płciowego – dążenie do 
niezwykłych obiektów pożądania seksualnego, niezwykłych okoliczności lub sposobu 
stymulacji seksualnej.

Zaburzenia seksualne jako przyczyna niepłodności u mężczyzn
Dr med. Elżbieta Oszukowska

Aktywność płciowa człowieka służy poszukiwaniu rozkoszy seksualnej, ale może być też 

motywowana chęcią posiadania dziecka. Współżycie płciowe pogłębia więź pomiędzy 

partnerami oraz sprzyja dobremu samopoczuciu i odprężeniu.

Aktywność seksualna rozpoczyna się od podniecenia płciowego, które zapoczątkowywa-

ne jest przez bodźce psychiczne i �zyczne. Pobudzenie płciowe narasta dzięki pobudzaniu 

stref erogennych. Pierwotne strefy erogenne znajdują się na zewnętrznych narządach 

płciowych, a wtórne na całej skórze. Narastanie podniecenia płciowego prowadzi do 

wzwodu prącia. Pełny wzwód prącia konieczny jest do penetracji pochwy, osiągnięcia 

orgazmu oraz wytrysku nasienia.

Reklama Conceive Plus
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Zaburzenia seksualne mogą być spowodowane przez przyczyny psychogenne lub 

organiczne (tzn. zależne od innych chorób lub przyjmowanych leków).

Przyczynami organicznymi zaburzeń seksualnych mogą być m.in.:

cukrzyca i jej powikłania

choroby serca np. choroba niedokrwienna serca, zawał serca, niewydolność mięśnia 
sercowego

choroby układu krążenia np. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca naczyń, przebyta 
zakrzepica

niewydolność narządów np. nerek, wątroby

choroby neurologiczne np. urazy mózgu i rdzenia kręgowego, choroby mózgu (np. 
udar, nowotwór), stwardnienie rozsiane, neuropatie obwodowe

zaburzenia hormonalne np. zaburzenia stężenia testosteronu, estradiolu, prolaktyny 
we krwi, zaburzenia czynności tarczycy

zaburzenia psychiatryczne np. depresja, stany lękowe, zaburzenia obrazu własnej 
osoby

zaburzenia psychologiczne np. niska samoocena, kon�ikty z partnerką

uzależnienie/nadużywanie m.in. alkoholu, narkotyków

Postępowanie lekarskie polega na leczeniu choroby, która została zdiagnozowana jako 

przyczyna zaburzeń seksualnych. Pomocne bywają edukacja seksualna, zmiana trybu 

życia (unikanie stresów, przemęczenia pracą), a także psychoterapia indywidualna, pary 

lub grupowa.

Czy wiesz, że ogólnodostępne 
lubrykanty mogą uszkadzać plemniki 
oraz tworzyć dla nich barierę 
utrudniając zapłodnienie?

Conceive Plus™ to przyjazny dla 
plemników intymny żel nawilżający 
zaprojektowany tak, aby wspomóc 
zapłodnienie w sposób naturalny.

www.conceiveplus.pl
Więcej na:

Lubrykant w pełni przyjazny plemnikom
Zwiększa ruchliwość plemników i wydłuża 
czas ich życia
Zawiera jony wapnia i magnezu
Imituje śluz płodny
Poziom PH odpowiedni dla plemników
Specjalnie zaprojektowane do par starają-
cych się o dziecko
Zwiększa szansę na zapłodnienie
Testowany klinicznie

Dlaczego Conceive Plus™?
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Niepłodność jest nieplanowana, niepożądana i niespodziewana, co oznacza, że poczucie 

utraty kontroli nad swoim życiem, stres, niepokój i niepewność mogą towarzyszyć osobie 

zmagającej się z niepłodnością w codziennym życiu nawet przez wiele lat.

Nie zawsze u podłoża niepłodności leżą czynniki psychologiczne, ale wraz z czasem 

doświadczania niepłodności ryzyko pojawienia się problemów psychologicznych wzrasta. 

Diagnoza niepłodności może stanowić jedno z najsilniej stresujących wydarzeń 

życiowych. Niepłodność dotyka wszystkich aspektów życia człowieka. Wpływa na 

postrzeganie siebie, własną samoocenę, relacje z partnerem i otoczeniem, rzutuje na 

plany i oczekiwania dotyczące przyszłości oraz przeżywane emocje. Tematy rozmów, 

sposób spędzania czasu, plany życiowe mogą zostać zdominowane przez temat dziecka i 

starania o nie. Szczególnie trudne emocjonalnie dla pary może być dawstwo komórek 

rozrodczych oraz nasienia.

Często w odniesieniu do stresu doświadczanego przez osoby dotknięte problemem 

prokreacyjnym używa się określenia „stres niepłodności”. Emocjonalne doświadczanie 

niepłodności porównywane jest również do jazdy kolejką górską, gdzie każdy kolejny 

miesiąc w naturalnym staraniu się o dziecko i kolejna interwencja medyczna sprzyjają 

doświadczaniu skrajnie odmiennych emocji:  od nadziei na spełnienie marzeń aż po 

rozczarowanie i dotkliwe poczucie straty, kiedy partnerka nie zachodzi w ciążę. Jest  to 

trudne do zniesienia dla kobiety, lecz należy pamiętać, że staje się to trudne również dla 

partnera, który może odbierać wahania nastroju partnerki i jej smutek jako wyraz 

niezadowolenia z męża, a nawet postrzegać siebie jako "sprawcę" cierpienia ("Najbardziej 

boję się, kiedy żona zamyka się w łazience z testem ciążowym i długo stamtąd nie 

wychodzi. Wiem że płacze, bo kiedy wychodzi ma czerwone oczy i się do mnie nie 

odzywa. Czuję się winny, jakbym ją zawiódł.").

Mężczyźni równie silnie jak kobiety mogą pragnąć zostać rodzicem, ale być może nieco 

inaczej wyrażają swoje pragnienia i inaczej radzą sobie z trudnościami. Mężczyźni, u 

których  występują zaburzenia płodności, mogą doświadczać bardziej negatywnych 

reakcji emocjonalnych, w tym obniżonej samooceny, niż mężczyźni, których partnerki są 

niepłodne lub trudności z płodnością są niewyjaśnione. Mężczyźni znacznie częściej niż 

kobiety podejmują aktywne radzenie sobie z problemami, rzadziej niż kobiety myślą o 

niepłodności, mają większą łatwość z oddzieleniem niepłodności od innych aspektów 

życia, co nie oznacza, że nie chcą zostać ojcami i fakt niepłodności bagatelizują.                  

Problemy psychologiczne mężczyzn w niepłodnych parach
Dr n. hum. Jolanta Chanduszko-Salska
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Mężczyźni w stresie niepłodności mogą przejawiać nadmierną samokontrolę, czują się 

bezradni i zagubieni, nie wiedzą często jak rozmawiać z partnerką, jak jej i sobie pomóc. 

Często również mężczyźni nie mówią o swoich potrzebach i problemach, aby dodatkowo 

nie obciążać emocjonalnie partnerki i starają się być "silni dla niej”, być oparciem i podporą 

w trudnych chwilach.

Jeżeli mężczyzna zdobędzie się na rozmowę o swoim problemie  z innymi osobami niż 

partnerka lub matka, to częściej niż kobieta może się spotkać z niezrozumieniem, żartami 

i komentarzami kierowanymi w swoją stronę, typu:  "co z ciebie za facet", "jeśli nie potra�sz, 

to ja ci pomogę", "strzelasz ślepakami" itp., co dodatkowo może sprzyjać unikaniu rozmów 

na ten temat i tłumieniu emocji.

Leczenie niepłodności zawsze dotyczy obojga partnerów, nawet jeśli medycznie 

przyczyny problemów prokreacyjnych dotyczą jednej z osób. Dlatego też warto, aby z 

pomocy psychologa pary korzystały razem. Pacjenci mogą skorzystać z psychoedukacji, 

konsultacji psychologicznych, terapii indywidualnej, terapii pary, interwencji kryzysowej 

oraz psychoterapii grupowej. Z myślą o potrzebach pacjentów leczących się z powodu 

niepłodności organizowane są również warsztaty radzenia sobie ze stresem i emocjami 

oraz grupy wsparcia.
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Badanie lekarskie w  gabinecie andrologicznym składa się z:

wywiadu

badania �zykalnego (przedmiotowego)

dolegliwości ze strony układu płciowego lub moczowego (np. ból jąder, pieczenie przy 
oddawaniu moczu, pieczenie żołędzi prącia) występujące obecnie i w przeszłości

choroby dotyczące jąder (np. zapalenie, wnętrostwo, nowotwór), narządów płciowych 
(np. niedorozwój prącia, zapalenie prostaty), kanałów pachwinowych (np. przepuklina 
pachwinowa), układu moczowego (np. zapalenia cewki moczowej, pęcherza) 

zabiegi operacyjne, w okresie dzieciństwa i dojrzałości

choroby i urazy mózgu

choroby ogólnoustrojowe np. nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia czynności tarczycy, 
niewydolność nerek, wątroby

stosowane obecnie i w przeszłości leki

zastosowane procedury wspomaganego rozrodu i ich skuteczność

wykonane badania diagnostyczne

 przebieg dojrzewania płciowego

rodzaj wykonywanej pracy w celu określenia narażenia na działanie szkodliwych czynni-
ków np. substancji chemicznych (środki ochrony roślin, środki owadobójcze, lakiery, 
smary, benzyny i oleje silnikowe, guma i jej pochodne), silnego pola elektromagnetycz-
nego, wysokiej temperatury, promieniowania jonizującego

tryb życia np. brak ruchu lub nadmierny wysiłek �zyczny, narażenie na silne stresy, praca 
zmianowa, mała ilość snu

używki np. ilość i rodzaj spożywanego alkoholu, ilość i rodzaj palonego tytoniu, stoso-
wanie papierosów elektronicznych, narkotyków, napojów energetyzujących

odżywianie np. rodzaj diety, suplementy diety

 częstość i jakość współżycia płciowego, nasilenie popędu płciowego

 występowanie wzwodów nocnych/porannych i podczas masturbacji

 zaburzenia seksualne

niepłodność, poronienia, wady genetyczne, choroby wrodzone w rodzinie

stan płodności u partnerki

W czasie wywiadu lekarz zbiera szczegółowe informacje pomocne do wyjaśnienia 

przyczyny zaburzeń płodności. Mogą zostać zadane pytania o:

Badania diagnostyczne
Dr med. Elżbieta Oszukowska
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Aby udzielić precyzyjnych odpowiedzi na pytania lekarza warto mieć ze sobą poprzednie 

wyniki badań (np. badania nasienia, badań hormonalnych, USG, morfologii krwi), karty 

wypisowe z przebytego leczenia szpitalnego oraz spis leków stosowanych obecnie lub              

w przeszłości.

W czasie badania �zykalnego oceniane są:

Badanie prostaty i pęcherzyków nasiennych przeprowadzane jest przez urologa przez 

odbytnicę (łac. per rectum). Polega na wprowadzeniu do odbytnicy palca w gumowej 

rękawiczce. Badanie to chociaż uważane za krępujące bywa pomocne w diagnostyce 

zaburzeń płodności u mężczyzn.

wzrost

ciężar ciała

sylwetka ciała

rozkład tkanki tłuszczowej

rozwój masy mięśniowej

stan skóry

stan gruczołów piersiowych

rozkład i nasilenie owłosienia

zewnętrzne narządy płciowe

jądra

najądrza i nasieniowody

gruczoł krokowy (prostata) i pęcherzyki 
nasienne

Badanie nasienia

Pierwszą analizą laboratoryjną zlecaną w diagnostyce niepłodności u mężczyzny jest 

podstawowe (ogólne) badanie nasienia. Wynik tego badania zawiera informacje na temat:

czasu upłynnienia

objętości

lepkości

pH

koloru nasienia

całkowitej liczby plemników

liczby plemników w 1 ml (koncentracja plemników)

odsetka plemników poruszających się (ruchem progresywnym lub w miejscu)

odsetka plemników żywych 

odsetka plemników z prawidłową budową (morfologią)

liczby komórek okrągłych (młodszych komórek spermatogenezy i leukocytów)

innych komórek np. krwinek czerwonych (erytrocytów), komórek nabłonka, bakterii

Badania laboratoryjne
Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer, Dr hab. n. med. Katarzyna Marchlewska, 
Dr hab. med. Michał Rabijewski, Lek. med. Jan Karol Wolski, Lek. med. Marcin Radko
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Aby wynik badania nasienia był wiarygodny, ważne jest, aby mężczyzna zastosował się do 

poniższych zasad.

Okres wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) przed 

oddaniem nasienia do badania powinien wynosić co najmniej 48 godzin, ale nie 

dłużej niż 7 dni. Informacja taka znajdzie się na wyniku i pozwoli lekarzowi na jego 

właściwą interpretację. Nieprawidłowy okres wstrzemięźliwości utrudnia analizę ze 

względu na to, że wartości referencyjne (normy) dla parametrów nasienia zostały 

opracowane dla wymienionego powyżej przedziału. Zbyt długa lub zbyt krótka 

wstrzemięźliwość płciowa może wpływać na większość parametrów nasienia. Przy 

kolejnym badaniu nasienia, okres wstrzemięźliwości płciowej powinien być taki 

sam jak przy pierwszym badaniu.

Oddanie nasienia powinno się odbyć w pomieszczeniu do tego przeznaczonym 

obok laboratorium, drogą masturbacji, do pojemnika, który pacjent otrzymuje na 

miejscu w laboratorium. Wynika to z konieczności zważenia pojemnika przed 

pobraniem materiału, ponieważ w przeciwnym razie ocena objętości będzie 

niedokładna. W przypadku problemów z oddaniem nasienia w laboratorium 

możliwe jest jego oddanie w warunkach domowych (do odpowiedniego 

pojemnika lub przy użyciu specjalnych prezerwatyw) i dostarczenie do 

laboratorium w czasie nie dłuższym niż 30 min. Analizy tzw. przyżyciowe 

(ruchliwość, żywotność plemników) powinny być wykonane przed upływem 60 

min. Nasienie w czasie transportu powinno być utrzymywane w temp. 20–37°C.

Bardzo istotne jest, aby nasienie zostało oddane w całości do pojemnika, przy zachowaniu 

podstawowych zasad higieny. Jeśli nasienie nie zostało oddane w całości, mężczyzna 

powinien poinformować o tym personel medyczny, a badanie nie powinno być 

wykonywane. Utrata części próbki może skutkować uzyskaniem zupełnie 

niewiarygodnych wyników, które mogą wskazywać na poważny problem z płodnością lub 

całkowitą bezpłodność (brak plemników).

Konieczne jest powtórzenie badania nasienia, jeśli wynik jest nieprawidłowy.

Informacje, jakie można uzyskać na podstawie wyniku badania nasienia nie 
wskazują na przyczyny zaburzeń płodności, ani nie potwierdzają prawidłowej 
płodności mężczyzny. Najczęściej konieczne jest wykonanie badań dodatkowych.
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badania mikrobiologiczne (posiew na specjalne podłoża lub wykrycie materiału 
genetycznego DNA bakterii) – w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych, a także 
Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia

testy do oceny obecności przeciwciał przeciwplemnikowych (ASA, ang. antisperm 
antibody) w nasieniu np. MAR test (ang. mixed antiglobulin reaction, mieszana reakcja 
z przeciwciałami przeciwko globulinie) – przeciwciała te wiążąc się z plemnikami 
powodują zlepianie się (aglutynację) lub unieruchomienie plemników

analiza biochemiczna plazmy nasienia – pozwala na ocenę czynności gruczołów 
dodatkowych (najądrza, gruczoł krokowy, pęcherzyki nasienne) poprzez oznaczanie 
stężenia typowych dla nich znaczników w plazmie nasienia (cynk, kwas cytrynowy, 
α–glukozydaza obojętna, fruktoza)

testy oceny chromatyny i/lub DNA plemników – pozwalają na ocenę stopnia dojrzałości 
chromatyny plemników (odsetek plemników z prawidłowo dojrzałą chromatyną) oraz 
stopnia fragmentacji nici DNA plemników (odsetek plemników z fragmentacją DNA)

test wiązania z hialuronianem (ang. hyaluronan binding assay – HBA) – ocenia 
zdolność wiązania plemników z kwasem hialuronowym w komórkach ziarnistych             
otaczających komórkę jajową, co w konsekwencji przekłada się na zdolność do jej 
zapłodnienia

test migracyjny (ang. swim up) – pozwala na ocenę zdolności plemników do opusz-
czenia płynu nasiennego i przejścia do dróg rodnych kobiety. Dodatkowo test wyko-
rzystywany jest do kwali�kacji do zabiegu inseminacji domacicznej.

W zależności od wyniku podstawowego badania nasienia, a często także wywiadu i 

badania �zykalnego, lekarz może zlecić badania dodatkowe w nasieniu m.in.:

Badania podstawowe

Choroby ogólnoustrojowe np. stany zapalne, alergie, zaburzenia metaboliczne, nowotwo-

ry, mogą mieć wpływ na czynność jąder (produkcję testosteronu i plemników), a także na 

czynność plemników. Aby wykluczyć niektóre zaburzenia czynności wątroby, nerek, 

choroby metaboliczne, lekarz ocenia ogólny stan zdrowia pacjenta i zleca podstawowe 

badania takie jak:

morfologia krwi

badanie parametrów czynności wątroby

stężenie glukozy

lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, 
LDL, triglicerydy)

badanie ogólne moczu

Badania hormonalne

Ponieważ przyczyny obniżonej płodności są różnorodne, a zaburzenia hormonalne mogą 

przybierać często nietypowy obraz kliniczny (zaburzenia o niewielkich objawach, tzw. 

subkliniczne), ocena stężeń hormonów należy do pierwszoplanowych badań, a ich 

interpretacja musi być przeprowadzona przez lekarza endokrynologa lub androloga.
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Przed pobraniem krwi do oznaczeń hormonalnych należy powiadomić lekarza o 

stosowanych lekach, ponieważ niektóre z nich wpływają na wyniki badań.

Krew do oznaczeń hormonalnych pobiera się rano na czczo.

Podstawowe badania hormonalne zlecane w przypadku braku plemników w nasieniu lub 

obniżonej ich liczby są następujące:

testosteron całkowity (T) – główny androgen u mężczyzn, którego stężenie we krwi 
jest obniżone u mężczyzn z niewydolnością podwzgórza, przysadki i/lub jąder oraz 
po odstawieniu anabolików, a podwyższone w czasie stosowania preparatów testo-
steronu, anabolików i preparatów o działaniu gonadotropiny LH np. hCG

LH – hormon wydzielany przez przysadkę, pobudza jądra do produkcji testosteronu, 
którego stężenie we krwi obniżone jest w niewydolności podwzgórza i/lub przysadki, 
a podwyższone w niewydolności jąder

FSH – hormon wydzielany przez przysadkę, pobudza i reguluje produkcję plemników 
w jądrach, którego stężenie we krwi jest obniżone w niewydolności podwzgórza i/lub 
przysadki, a podwyższone w niewydolności jąder

U niektórych pacjentów w zależności od podejrzewanych zaburzeń, które mogą być 

przyczyną niepłodności, lekarz może rozszerzyć diagnostykę hormonalną m.in. zlecając 

oznaczenie we krwi stężeń takich hormonów jak:

prolaktyna (PRL) – hormon wydzielany przez przysadkę, hamuje wydzielanie FSH i LH 
przez przysadkę i ich działanie w jądrach, którego stężenie we krwi jest podwyższone 
m.in. u chorych z gruczolakami przysadki i po niektórych lekach psychotropowych

wolny testosteron (fT, ang. free testosterone) – aktywna biologicznie frakcja 
testosteronu całkowitego, jej stężenie zależy do stężenia we krwi tzw. białek 
nośnikowych (głównie SHBG), które wiążą testosteron

SHBG (ang. sex hormone binding globuline, globulina wiążąca hormony płciowe) – 
białko wiążące testosteron i wpływające na stężenie wolnego testosteronu, którego 
stężenie we krwi jest obniżone u chorych stosujących androgeny, anaboliki, w 
niedoczynności tarczycy, a podwyższone m.in. w nadczynności tarczycy, po 
niektórych lekach

estradiol (E2) – estrogen produkowany z testosteronu, którego stężenie we krwi jest 
podwyższone np. w otyłości

inhibina B – hormon produkowany w kanalikach plemnikotwórczych jąder, hamujący 
wydzielanie FSH przez przysadkę, którego stężenie we krwi jest obniżone u mężczyzn 
z poważnymi zaburzeniami spermatogenezy (zatrzymanie spermatogenezy na 
poziomie początkowych etapów lub brak komórek plemnikotwórczych)

AMH (ang. anti–müllerian hormone, hormon antymüllerowski) – hormon 
produkowany w kanalikach plemnikotwórczych jąder, którego stężenie we krwi jest 
najwyższe w okresie przeddojrzewaniowym; jego podwyższone stężenie we krwi 
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dorosłych mężczyzn świadczy o niedojrzałości jąder, a obniżone o uszkodzeniu 
kanalików plemnikotwórczych

TSH (ang. thyroid stimulating hormone, hormon stymulujący tarczycę, tyreotropina) – 
hormon wydzielany przez przysadkę, pobudza tarczycę do produkcji hormonów, 
którego stężenie we krwi jest obniżone w nadczynności tarczycy (hipertyreozie) lub 
niewydolności przysadki, a podwyższone w niedoczynności tarczycy (hipotyreozie)

fT3 (ang. free triiodothyronine, wolna trijodotyronina) i fT4 (ang. free thyroxine, wolna 
tyroksyna) – hormony wydzielane przez tarczycę, których stężenie we krwi jest 
obniżone w niedoczynności tarczycy (hipotyreozie) lub w niewydolności przysadki, a 
podwyższone w nadczynności tarczycy (hipertyreozie)

test z hCG (ang. human chorionic gonadotropin, gonadotropina kosmówkowa) – 
ocena stężenia we krwi testosteronu po 2 i 3 dobach po podaniu domięśniowym 
preparatu hCG (hormonu działającego tak jak LH); brak wzrostu stężenia testosteronu 
świadczy o upośledzeniu czynności hormonalnej jąder

test z klomifenem – ocena stężeń we krwi FSH, LH i testosteronu po 10 dniach poda-
wania doustnego klomifenu, który działa jak antyestrogen i zwiększa wydzielanie 
gonadotropin przez przysadkę; służy do oceny czynności hormonalnej przysadki i 
jednocześnie jąder

test z LHRH (ang. luteinizing hormone releasing hormone), inaczej GnRH – ocena 
stężenia FSH i LH we krwi po podaniu dożylnym preparatu GnRH; służy do oceny 
wydzielania gonadotropin przez przysadkę

W diagnostyce przyczyn niepłodności u mężczyzn w niektórych przypadkach stosuje się 

także tzw. testy dynamiczne:

Badania genetyczne 

Najczęściej wykonywanym badaniem genetycznym jest badanie kariotypu, który ukazuje 

liczbę chromosomów i ewentualnie ich zaburzenia strukturalne. Prawidłowy męski 

kariotyp to 46,XY, a żeński 46,XX. 

Genetyczne badania molekularne służą poszukiwaniu mutacji genów (zmian materiału 

genetycznego), które mogą być przyczyną chorób. W przypadku męskiej niepłodności 

najczęściej wykonuje się badanie mutacji genów w chromosomie Y w regionie AZF 

(ang. azoospermic factor), które są odpowiedzialne za brak spermatogenezy lub jej 

zahamowanie na pewnym etapie. 

U mężczyzn z brakiem plemników w nasieniu (azoospermia) poszukuje się mutacji w 

genie CFTR (ang. cystic �brosis transmembrane conductance regulator) na chromosomie 

7, które mogą prowadzić do rozwoju choroby zwanej mukowiscydozą (nawracające 

zakażenia układu oddechowego prowadzące do jego niewydolności, niedrożność jelit, 
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prostaty – PSA (ang. prostate speci�c antigen, swoisty antygen sterczowy)

jąder – β–HCG (ang. beta–human chorionic gonadotropin, gonadotropina kosmów-
kowa beta), AFP ((ang. alfa–fetoprotein, alfa–fetoproteina), LDH (ang. lactate dehydro-
genase, dehydrogenaza mleczanowa)

zapalenie trzustki i inne). Mężczyźni z mukowiscydozą są niepłodni z powodu zaburzenia 

rozwoju i braku drożności nasieniowodów i najądrzy.

Markery nowotworowe związane z układem moczowo–płciowym

W diagnostyce chorób nowotworowych męskiego układu moczowo–płciowego 

wykorzystuje się badanie stężeń we krwi kilku białek, które potocznie nazywane są 

markerami nowotoworowymi:

PSA jest białkiem powstającym w zdrowym gruczole krokowym. Należy podkreślić, że nie 

jest to marker nowotworowy w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale białko charakterystyczne 

dla gruczołu krokowego, gdyż tylko przez ten gruczoł jest wydzielane. Podwyższone 

stężenie PSA we krwi może świadczyć o zapaleniu, łagodnym rozroście, ale również o raku 

gruczołu krokowego. Dokładne informacje zebrane od pacjenta m.in. na temat 

występowania raka gruczołu krokowego u bliskich krewnych chorego, badanie 

przezodbytnicze i określenie stężenia PSA we krwi ukierunkowują dalsze badania, które 

umożliwią postawienie rozpoznania.

W diagnostyce nowotworów jąder ważną rolę odgrywa określenie stężeń we krwi trzech 

markerów nowotworowych: β–HCG, AFP i LDH. Badania krwi na ich obecność 

przeprowadza się po potwierdzeniu obecności guza jądra w badaniach obrazowych 

(najczęściej USG). W wypadku rozpoznania guza jądra leczeniem z wyboru w większości 

przypadków jest operacja usunięcia całego chorego jądra (łac. orchidectomia). W zależności 

od tego jak bardzo podwyższone są ich stężenia przed leczeniem operacyjnym i jak 

zmieniają się po zabiegu możliwe jest określenie typu nowotworu, sposobu leczenia i 

rokowania co do przebiegu choroby nowotworowej oraz monitorowania efektów leczenia.

β–HCG to podjednostka białka, które jest wytwarzane przez komórki łożyska, dlatego u 

kobiet jest wykorzystywane do wczesnego rozpoznawania ciąży. U mężczyzn 

podwyższone stężenie β–HCG we krwi świadczy o obecności komórek łożyska w 

nowotworze (np. rak zarodkowy, kosmówczak). Obniżenie stężenia β–HCG już w 3. dobie 

po operacji usunięcia jądra z guzem jest korzystnym czynnikiem rokowniczym.

AFP jest białkiem płodowym, którego zwiększone stężenie pojawia się w niektórych 

chorobach przewodu pokarmowego oraz wątroby, ale także produkowane jest przez 

komórki nienasieniakowatych nowotworów jąder (np. guz pęcherzyka żółtkowego, rak 
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zarodkowy). Nie obserwuje się podwyższenia stężenia AFP w innych rodzajach 

nowotworów jąder. Obniżenie stężenia AFP następuje po około 5–7 dobach po operacji 

usunięcia jądra z guzem.

LDH jest najmniej specy�cznym markerem nowotworów jąder. Jej stężenie we krwi może 

być podwyższone także w przebiegu białaczek, chorób wątroby, serca, nerek, płuc. W 

nowotworach jąder oznaczenie stężenia LDH służy przybliżonemu określeniu masy 

nowotworu i stopnia zaawansowania choroby.

Badania obrazowe

Ultrasonogra�a (USG)

Badanie struktur ciała człowieka z wykorzystaniem ultradźwięków umożliwia ocenę 

budowy danego narządu, czy struktury tkankowej (anatomia), oraz dzięki zastosowaniu 

specjalistycznych programów analizujących poszczególne obrazy i zastosowaniu 

odpowiednich środków cieniujących (kontrastów) daje szansę na analizę czynnościową 

(np. badanie przepływu krwi przez dane tkanki).

Badanie USG zawartości worka mosznowego pozwala na określenie objętości jąder, 

wielkość najądrzy, a także stwierdzenie zaburzeń (np. nowotwór, wodniak jądra, torbiel 

nasienna najądrza, zmiany zapalne lub pozapalne, obecność żylaków powrózka 

nasiennego).

Badanie gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych przeprowadza się głowicą 

przezodbytniczą (TRUS, ang. transrectal ultrasonography), która znacznie lepiej niż 

tradycyjna przezpowłokowa, wykazuje nieprawidłowości tego obszaru.

Badanie USG przezbrzuszne układu moczowo–płciowego ocenia występowanie zaburzeń 

nerek i pęcherza moczowego, które mogą mieć wpływ na płodność.

Tomogra�a komputerowa (TK, ang. computed tomography – CT) – to badanie 

radiologiczne (z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego), pozwalające na 

uzyskanie obrazów przekroju badanego narządu. Badanie jest stosowane często do oceny 

narządów jamy brzusznej i mózgu.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (RM, ang. magnetic resonance 

imaging – MRI) – to badanie z zastosowaniem magnetycznego rezonansu jądrowego, 

który służy jako nieinwazyjna metoda uzyskiwania obrazów wnętrza narządów. Badanie 

jest często stosowane do oceny okolic podwzgórza i przysadki. 

Badania TK i RM lekarz zleca z kontrastem lub bez w zależności od potrzeby.
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Zaleca się takie postępowanie jak:

Zmiana stylu życia (np. odpowied-
nie odżywianie, większa aktyw-
ność �zyczna, rezygnacja z 
używek)

Eliminacja szkodliwych czynni-
ków środowiskowych (np. 
przegrzewanie jąder, naraże-
nie na szkodliwe substancje 
środowiskowe)

Zwiększenie potencjału antyok-
sydacyjnego (np. spożywanie 
mikroelementów i witamin o 
działaniu antyoksydacyjnym)

Leczenie chorób towarzyszą-
cych (np. chorób układu krąże-
nia, układu moczowego, zmniej-
szenie nadmiernej masy ciała)

Hormonalna stymulacja spermato-
genezy np. stosowanie prepara-
tów gonadotropin, antyestroge-
nów

Leczenie zaburzeń hormonal-
nych takich jak:

W wielu przypadkach zaburzeń męskiej płodności można 

poprawić parametry nasienia i czynność plemników, a 

przez to stworzyć najlepsze warunki do zapłodnienia 

komórki jajowej i uzyskania ciąży. 

Leczenie niepłodności męskiej
Prof. dr hab. med. Jolanta Słowikowska–Hilczer

hipogonadyzm hipogo-
nadotropowy
hiperprolaktynemia
nadczynność i niedoczyn-
ność tarczycy
choroby nadnerczy
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Leczenie stanów zapalnych układu moczowo–płciowego

Operacyjne leczenie żylaków powrózków nasiennych

Operacyjne leczenie wnętrostwa  (sprowadzenie jąder do moszny)

Operacyjne przywracanie drożności nasieniowodów

Leczenie zaburzeń seksualnych (np. zaburzeń wzwodu, przedwczesnego 
wytrysku, operacyjna korekcja skrzywień prącia)

Metody rozrodu wspomaganego

Pomoc psychologiczna

Czas prowadzenia diagnostyki i leczenia nie powinien być dłuższy 

niż 12 miesięcy. Po tym czasie lekarz wraz z niepłodną parą rozważa 

zasadność podejmowania dalszych prób leczenia oraz omawia 

alternatywne sposoby postępowania takie jak np. metody 

wspomaganego rozrodu,  zapłodnienie nasieniem dawcy, adopcja. 

Jedną z pierwszych metod rozrodu wspomaganego było sztuczne 

unasiennianie (inseminacja), która polega na podaniu 

odpowiednio przygotowanych plemników do jamy macicy w 

okresie owulacji. Aby inseminacja miała szansę na powodzenie 

musi być odpowiednia koncentracja plemników o ruchu 

postępowym. Testem decydującym o kwali�kacji do tego 

zabiegu jest test migracyjny (ang. swim up). 

Najbardziej skuteczną metodą rozrodu wspomaganego jest 

technika ICSI (ang. intracytoplasmic sperm injection, 

wstrzyknięcie plemnika do komórki jajowej) polecana  przy 

braku możliwości zastosowania innych terapii w przypadku: 

1) obecności pojedynczych plemników w nasieniu lub 

całkowitego braku plemników, jeśli jest 

prawdopodobieństwo ich uzyskania z jąder lub najądrzy 

metodami zabiegowymi, 2) całkowitego braku ruchliwości 

lub obecności pojedynczych ruszających się plemników w 

nasieniu, 3) zaburzeniach morfologii plemników,                       

4) obecności przeciwciał przeciwplemnikowych,                      

5) zaburzeń ze strony kobiety np. niedrożności jajowodów. 
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Zasady dobrego odżywiania
Dr n. chem. Urszula Pytasz

Posiłki powinny być spożywane regularnie, o stałych porach i tylko wówczas, gdy jest się 

głodnym, nigdy z nudów, czy pod wpływem stresu.

Należy spożywać 4–5 posiłków dziennie unikając przypadkowych przekąsek i najadania się 

do syta.

Polecana jest różnorodna dieta bogata we wszystkie składniki pokarmowe (białka, 

węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne), najlepiej pochodzące z hodowli i 

upraw ekologicznych, mało przetworzone. Około połowy dziennego pożywienia powinny 

stanowić warzywa i owoce (3/4 warzywa i 1/4 owoce).

Należy unikać produktów z hodowli i upraw przemysłowych, które mogą być źródłem 

substancji o działaniu antyandrogennym i estrogenizującym, szkodliwie wpływających na 

płodność (w tym: konserwanty, barwniki sztuczne, utlenione formy kwasów tłuszczowych, 

�toestrogeny, itp., oraz potrawy do przygotowania w plastikowych opakowaniach).

Nie należy stosować restrykcyjnych diet niskokalorycznych i eliminacyjnych (np. z 

całkowitym ograniczeniem węglowodanów, tłuszczów, dietę bezglutenową); 

nieprawidłowo dobrana dieta może pogłębić problem zdrowotny.

Należy ograniczyć dosalanie potraw, ponieważ nadmiar sodu w posiłku 

utrudnia wchłanianie składników mineralnych (cynk, selen, magnez, wapń, potas), 

zatrzymuje wodę w organizmie, zwiększa ciśnienie krwi. Należy także unikać gotowych 

potraw zawierających duże ilości soli np. konserwy, wędliny, koncentraty zup i sosów, 

słone przekąski (chipsy, paluszki, solone orzeszki).

Konieczne jest codzienne uzupełnianie płynów w organizmie (2–3 litry/dziennie) w 

zależności od indywidualnej podaży energetycznej i aktywności �zycznej. Pomiędzy 

posiłkami lub lepiej przed posiłkiem polecane jest picie wody lub innych płynów obojętnych 

(bez kalorii, bez cukru, czy chemicznych dodatków).

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości kawy (dopuszczalne 300 mg 

kofeiny/dziennie), a także czarnej herbaty i napojów energetyzujących, które m.in. zwiększają 

wydalanie magnezu, potasu i wapnia.

Należy unikać spożywania nadmiernych ilości alkoholu, zwłaszcza przewlekle, które mogą 

niekorzystnie wpływać na wątrobę, trzustkę, układ krążenia, centralny układ nerwowy i płodność.
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Wiele witamin i składników mineralnych ma działanie antyoksydacyjne tj. 

zwiększające obronę organizmu przeciwko stresowi oksydacyjnemu, który nasila się m.in. 

na skutek chorób np. zapaleń w układzie moczowo–płciowym, stresów, niezdrowego stylu 

życia i zanieczyszczeń środowiska. Stres oksydacyjny to stan braku równowagi pomiędzy 

działaniem reaktywnych form tlenu a zdolnością organizmu do ich eliminacji lub naprawy 

wyrządzonych przez nie szkód. Reaktywne formy tlenu występują w zwiększonej ilości w 

nasieniu niepłodnych mężczyzn, zaburzając czynność plemników, głównie w wyniku 

utleniania lipidów błon komórkowych oraz uszkodzenia DNA. Mechanizmy 

antyoksydacyjne wymagają obecności w tkankach odpowiednich enzymów, a te z kolei 

działają w obecności określonych witamin i mikroelementów. 

Z tego powodu rekomendowane jest 

codzienne stosowanie witamin                                  

i mikroelementów w celu poprawy jakości 

nasienia. Najlepszym źródłem tych składni-

ków są warzywa i owoce, zwłaszcza pocho-

dzące z upraw ekologicznych (zawierają 

małe ilości pestycydów). Jednak przy 
nieprawidłowych parametrach nasienia 
i podejrzeniu wpływu nasilonego stresu 
oksydacyjnego poleca się stosowanie 
gotowych preparatów, o stabilnym, 
standaryzowanym składzie, przebada-
nych w próbach klinicznych. 

Do najczęściej polecanych antyoksydantów 

należą cynk, selen, witaminy A, E, C                        
i z grupy B, a także glutation, 
L–karnityna, N–acetyl–cysteina, 
koenzym Q10, kwas foliowy.

L-Karnityna

L-Arginina

L-Tauryna

L-Glutation

Koenzym Q10

Magnez

Cynk

Żelazo

Miedź

Selen

Witamina C

Witamina E

Witamina A

Witamina D3

Witamina B1

Witamina B2

Witamina B3

Witamina B5

Witamina B6

Witamina B12

Kwas Foliowy

1200 mg

280 mg

50 mg

5 mg

40 mg

60 mg

15 mg

15 mg

1 mg

160 µg

180 mg

30 mg

800 µg

12 µg

5 mg

5 mg

18 mg

10 mg

10 mg

60 µg

400 µg
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Składnik Porcja dzienna

WYSOKA ZAWARTOŚĆ ANTYOKSYDANTÓW

Skład suplementu FertilMan Plus:

Suplementy diety
Lek. med. Jan Karol Wolski
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Na każdym etapie leczenia, nie tylko wtedy, kiedy pojawiają się dylematy, kon�ikty między 

partnerami i trudności emocjonalne, pomoc psychologiczna dostosowana do potrzeb i 

sytuacji zdrowotnej pary, wydaje się nie tylko wskazana, ale często niezbędna.

Korzystanie z pomocy psychologicznej od początku procesu diagnostyki poprzez 
leczenie niepłodności może być pomocne w ocenie stanu emocjonalnego pary, 
może poprawić funkcjonowanie psychiczne i przyczynić się do złagodzenia 
skutków niepłodności.

Korzyści z kontaktu z psychologiem i psychoterapii w procesie leczenia niepłodności:

możliwość opowiedzenia specjaliście o swoim bardzo osobistym problemie

przyjrzenie się uczuciom, potrzebom i przekonaniom, jakie towarzyszą staraniom o 
dziecko, rozpoznanie ewentualnych kon�iktów wewnętrznych dotyczących rodziciel-
stwa i związanych z nim oczekiwań

nabycie wiedzy i umiejętności jak rozpoznawać symptomy stresu i skutecznie reduko-
wać nadmierne napięcie i radzić sobie z emocjami w sposób korzystny dla relacji i 
nieobciążający partnera

Korzyści z kontaktu z psychologiem i psychoterapii
w procesie leczenia niepłodności Dr n. hum. Jolanta Chanduszko-Salska

poznanie różnorodnych metod radzenia sobie ze stresem i emocjami, nauczenie się 
relaksu i odprężenia

odkrycie w sobie i wzmocnienie wewnętrznej siły i poznanie zasobów osobistych 
wspomagających leczenie i wzmacniających odporność psychiczną w obliczu 
trudności, pomoc w odzyskaniu poczucia własnej wartości

pomoc w poprawie nastroju, przeciwdziałaniu i leczeniu depresji i obniżonego 
nastroju, radzeniu sobie z lękiem i niepokojem

pomoc w poznaniu i zrozumieniu emocji partnera/partnerki, które towarzyszą na 
każdym etapie leczenia

poznanie i zmiana niekorzystnych schematów poznawczych, nauka kontroli nega-
tywnych myśli i zmiana ograniczających przekonań

pomoc w rozwiązywaniu kon�iktów, odbudowywaniu poczucia bliskości i wzmacnia-
niu relacji, poprawie komunikacji w związku i z najbliższymi osobami

wzmocnienie postrzegania siebie przez pryzmat tego, kim się jest, a nie przez pryzmat 
niepłodności, wzmocnienie dbałości o siebie i poszukiwanie równowagi między 
codziennością a leczeniem

nauczenie się, jak radzić sobie z presją otoczenia i pytaniami o plany rodzicielskie

wsparcie oraz pomoc w podejmowaniu dalszych decyzji odnośnie kontynuacji lecze-
nia (czy i jak długo) lub zaprzestania dalszych starań
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pomoc  w przygotowaniu się do zmieniającej się sytuacji życiowej

budowanie i wzmacnianie więzi z dzieckiem

pro�laktykę depresji poporodowej (która także może dotyczyć mężczyzn)

Kiedy para oczekuje narodzin dziecka, a także po narodzinach, pomoc psychologiczna 

również jest wskazana i może obejmować m.in.:
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AAS

AFP

AMH

ART

ASA

AZF

Β–hCG

BMI

Ca

CFTR

CT

DHT

DNA

E2

EDC

FSH

fT

fT3

fT4

GnRH

HBA

hCG

HDL

ICSI

IGF

IVF

K

LDH

ang. anabolic–androgenic steroids, sterydy androgenno–anaboliczne

ang. alfa–fetoprotein, alfa–fetoproteina

ang. anti–Müllerian hormone, hormon anty–müllerowski

ang. assisted reproductive technology, technologia wspomaganego rozrodu

ang. antisperm antibody, przeciwciała przeciwplemnikowe

ang. azoospermic factor, czynnik azoospermii

ang. beta–human chorionic gonadotropin, gonadotropina kosmówkowa beta

ang. body mass index, wskaźnik masy ciała 

wapń

ang. cystic �brosis transmembrane conductance regulator, gen odpowiedzialny 

za regulację przewodnictwa przezbłonowego w zwłóknieniu torbielowatym 

(mukowiscydozie)

ang. computed tomography, tomogra�a komputerowa

dihydrotestosteron

ang. deoxyribonucleic acid, kwas deoksyrybonukleinowy

estradiol

ang. endocrine disrupting chemicals, substancje znajdujące się w 

środowisku, które zaburzają czynność układu hormonalnego

ang. follicle stimulating hormone, hormon folikulotropowy, folitropina

ang. free testosterone, testosteron wolny

ang. free triiodothyronine, wolna trójjodotyronina

ang. free thyroxine, wolna tyroksyna

ang. gonadotropin–releasing hormone, hormon uwalniający gonadotropiny

ang. hyaluronian binding assay, test wiązania z hialuronianem

ang. human chorionic gonadotropin, ludzka gonadotropina kosmówkowa

ang. high density lipoprotein, lipoproteina o wysokiej gęstości

ang. intracytoplasmatic sperm injection, wstrzyknięcie plemnika do 

cytoplazmy komórki jajowej

ang. insulin–like growth factor, insulinopodobny czynnik wzrostu

ang. in vitro fertilization, zapłodnienie in vitro, zapłodnienie pozaustrojowe

potas

ang. lactate dehydrogenase, dehydrogenaza mleczanowa

Wyjaśnienie skrótów



LDL

LH

LHRH

NNKT

MAR

Mg

MRI

PRL

PSA

SAA

Se

SHBG

T

TRUS

USG

WHO

Zn

ang. low density lipoprotein, lipoproteiny o niskiej gęstości

ang. luteinising hormone, hormon luteinizujący, lutropina

ang.  luteinizing hormone releasing hormone, hormon uwalniający hormon 

luteinizujący

niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe

ang. mixed antiglobulin reaction, mieszana rekcja z przeciwciałami przeciwko 

globulinie

magnez

ang. magnetic resonance imaging, rezonans magnetyczny

prolaktyna

ang. prostate speci�c antigen, swoisty antygen sterczowy

sterydy androgenno–anaboliczne

selen

ang. sex hormone binding globulin, globulina wiążąca hormony płciowe

testosteron całkowity

ang. transrectal ultrasound, ultrasonogra�a przezodbytnicza

ultrasonogra�a

ang. World Health Organisation, Światowa Organizacja Zdrowia

cynk
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poznanie różnorodnych metod radzenia sobie ze stresem i emocjami, nauczenie się 
relaksu i odprężenia

odkrycie w sobie i wzmocnienie wewnętrznej siły i poznanie zasobów osobistych 
wspomagających leczenie i wzmacniających odporność psychiczną w obliczu 
trudności, pomoc w odzyskaniu poczucia własnej wartości

pomoc w poprawie nastroju, przeciwdziałaniu i leczeniu depresji i obniżonego 
nastroju, radzeniu sobie z lękiem i niepokojem

pomoc w poznaniu i zrozumieniu emocji partnera/partnerki, które towarzyszą na 
każdym etapie leczenia

poznanie i zmiana niekorzystnych schematów poznawczych, nauka kontroli nega-
tywnych myśli i zmiana ograniczających przekonań

pomoc w rozwiązywaniu kon�iktów, odbudowywaniu poczucia bliskości i wzmacnia-
niu relacji, poprawie komunikacji w związku i z najbliższymi osobami

wzmocnienie postrzegania siebie przez pryzmat tego, kim się jest, a nie przez pryzmat 
niepłodności, wzmocnienie dbałości o siebie i poszukiwanie równowagi między 
codziennością a leczeniem

nauczenie się, jak radzić sobie z presją otoczenia i pytaniami o plany rodzicielskie

wsparcie oraz pomoc w podejmowaniu dalszych decyzji odnośnie kontynuacji lecze-
nia (czy i jak długo) lub zaprzestania dalszych starań

Fertilman Plus zawiera wysokie dawki 
Aminokwasów, Mikroelementów oraz Witamin, które niwelują 
negatywne skutki stresu oksydacyjnego i mają pozytywny wpływ 

na najważniejsze parametry nasienia. 

Liczne badania naukowe dowodzą, że 
antyoksydanty mają pozytywny wpływ 

na męską płodność.




