
Definicja

Niezstąpienie jąder, wnętrostwo 
(undescended testis – UDT)

Wnętrostwo jest to stan, w którym 

u osobników płci męskiej jądro po jednej 

lub obu stronach pozostaje poza moszną. 

Szymkiewicz Cz: "Niezstąpione jądro - wnętrostwo" 

w "Andrologii„ Redd. M.Semczuk, M.Kurpisz, PZWL 1998



Podział kliniczny

1. Jądro wyczuwalne w badaniu manualnym  (palpable
testis)

2. Jądro niewyczuwalne w badaniu manualnym (non-
palpable testis)

◼ kanałowe

◼ brzuszne

◼ brak jądra

◼ agenezja (obustronna - obecne struktury Mullerowskie)

◼ atrofia (obecne szczątkowe naczynia i nasieniowód)

ESPU, EAU. Guidelines on Paediatric Urology 2014

Nordic consensus on treatment of undescended testes 2007

Kaplan 1993



Etiologia wnętrostwa

Prawdopodobne przyczyny to :

Anatomiczne

➢ nieprawidłowa budowa                                                

gonady

➢ niewłaściwe odejście     

jądrowodu 

➢ przetrwały duży wyrostek 

pochwowy otrzewnej

➢ nieprawidłowa budowa

kanału pachwinowego

Hormonalne (niedobory)

◼ INSL3 (insulin-like hormone 3)

◼ LGR8 (leucine-rich repeat-
containing G protein-coupled
receptor 8)

◼ Estrogeny

◼ Androgeny

◼ Gonadotropiny

◼ CGRP (calcitonin gene related
peptide)

◼ AMH (antimüllerian hormone)



Wiek leczenia

◼ Orchidopeksja w 6 m.ż., jądra wędrujące: 6-12 
m.ż.

◼ Leczenie hormonalne przed i po chirurgii – w 
szczególnych przypadkach

Nordic consensus on treatment of undescended testes. Acta Pædiatrica 2007; 
96: 638–643.

◼ Orchidopeksja w 6-18 m.ż.

◼ Leczenie hormonalne – wskazania indywidualne
European Society for Paediatric Urology, European Association of Urology. 

Guidelines on Paediatric Urology 2015



Postępowanie

Leczenie operacyjne:

• UDT jednostronne niewyczuwalne (non-palpable) - laparoskopia

• UDT jednostronne wyczuwalne (palpable) – orchidopeksja

• UDT obustronne niewyczuwalne - laparoskopia

• UDT obustronne wyczuwalne: w pierwszej kolejności jądro położone 

niżej w kanale pachwinowym lub jądro większe, a operacja 

drugiego jądra 3-6 miesięcy później - orchidopeksja



SPODZIECTWO

wada prącia polegającą na 
niewykształceniu różnej długości 

końcowego odcinka cewki moczowej. 

Spodziectwo charakteryzuje się:

• ujściem cewki na brzusznej powierzchni prącia 

pomiędzy szczytem  żołędzi, a kroczem

• zagięciem prącia (chordee) – cecha niestała

• rozszczepem napletka - cecha niestała



SPODZIECTWO – klasyfikacja



CEL LECZENIA
Aspekt funkcjonalny

• Prawidłowe mikcje (mikcje na stojąco)

• Prawidłowa czynność seksualna (zdolność inseminacji)

Aspekt kosmetyczny

• Ujście zewnętrzna cewki moczowej na szczycie prącia

• Prawidłowy kształt żołędzi

• Pełne wyprostowanie prącia

Aspekt psychologiczny

• Trwały efekt i satysfakcja pacjenta

Kiedy operować?

• 6-12 (6-18) m-c życia



SPODZIECTWO PROKSYMALNE 
postępowanie przedoperacyjne

• Diagnostyka zaburzeń różnicowania płci (badania 

genetyczne, hormonalne, obrazowe, endoskopowe)

• Usunięcie elementów müllerowskich

• Sprowadzenie jąder do moszny

• Ustalenie wskazań do terapii hormonalnej w celu

„powiększenia prącia” 

- Testosteron im 2 mg/kg/dawkę 1-3x co miesiąc.

- ANDRACTIM krem działający miejscowo 

(niezarejestrowany w Polsce)



PODSUMOWANIE
1. Leczeniem operacyjnym powinien zajmować się specjalista –

„hypospadiolog”

3. Precyzyjna i atraumatyczna technika operacyjna

6. Stosowanie diatermii bipolarnej w miejsce monopolarnej

7. Unikanie lub skracanie czasu „stentowania” cewki

(Brak ciała obcego w cewce - zmniejszenie ryzyka kontaminacji bakteryjnej 

i niedokrwienia cewki z powodu ucisku przez cewnik)

8. Unikanie lub skrócenie czasu stosowania hemostatycznych opatrunków 

uciskowych (niedokwienie!)

4. Wytwarzanie szczelnych warstw protekcyjnych

2. Właściwa kwalifikacja pacjenta - uwzględnienie wszystkich 

elementów składowych wady, konsultacja z rodzicami pacjenta

5. Właściwa rekonstrukcja żołędzi prącia



Definicja

Żylaki powrózka nasiennego (varicocele) to 

poszerzone i wydłużone o krętym przebiegu 

naczynia splotu wiciowatego jądra.

żyła

nasieniowodowa

żyły

dźwigacza jądra

żyła

jądrowa

splot wiciowaty jądra



Epidemiologia
Częstość występowania varicocele u chłopców 

w wieku 15-25 r. życia.
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Gat Y., Zukerman Z., Bachar G., Feldberg D., Gornish M.:

Adolescent varicocele: Is it a unilateral disease?, Urology 62 (4) 742-6, 2003



Epidemiologia

◼ Żylaki powrózka nasiennego są jedną 
z najczęstszych przyczyn zaburzeń 
płodności u mężczyzn.

◼ W grupie mężczyzn z zaburzeniami 
płodności aż 41% ma żylaki powrózka 
nasiennego.

Chłosta P., Kata S.G., Antoniewicz A.A., Szopiński T., Szymański M., Borówka A.:

Ocena skuteczności laparoskopowego podwiązania naczyń jądrowych mierzona jakością nasienia i 

średnicą naczyń żylnych u chorych na żylaki powrózka nasiennego.

Urologia Polska 2004/57/2  



◼ podwyższona temperatura jądra (1-3 ° C )

◼ wtórne niedotlenienie jądra w wyniku zastoju 
żylnego i wsteczne zarzucanie metabolitów 
nadnerczowych i nerkowych (fala zwrotna)

◼ nieprawidłowy przepływ krwi w jądrze - zmiana 
ciśnienia filtracyjnego i składu płynu 
międzykomórkowego

◼ Zaburzenia endokrynne.

Patofizjologia



Chirurgiczne leczenie żylaków 
powrózka nasiennego

▪ Operacja laparoskopowa – metoda z wyboru

▪ Wskazania do leczenia chirurgicznego - żpn III st.:

- młodociani w okresie dojrzewania w 

momencie rozpoznania

- dorośli mężczyźni z problemami z prokreacją 

i obniżonymi parametrami nasienia


