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Wywiad: 

• czas starania się o ciążę 

• częstość współżycia i zaburzenia seksualne 

• wcześniejsze leczenie niepłodności 

• przebyte choroby, urazy, operacje, 

• choroby wieku dziecięcego i przebieg dojrzewania  

• choroby ogólnoustrojowe 

• ekspozycja na toksyny zewnętrzne 

• leki, nawyki (alkohol, palenie, narkotyki) 

 

 



GONADOTOKSYNY 

 

Sposób działania 

 

1. przed-jądrowy: steroidy płciowe, substancje podobne do estrogenów 

• zahamowanie wydzielania FSH, LH  

• zahamowanie podziałów i czynności komórek Sertoliego 

 

2. jądrowy 

• uszkodzenie komórek Leydiga – EDS (dimethane sulphonate), 

• bezpośrednie uszkodzenie komórek Sertoliego 

• ftalany 

• aminy aromatyczne 

• diketony jako rozpuszczalniki 

 

3. post-testicular -  bardzo rzadko 

• gossypol -  uszkodzenie najądrza 

• ornidazol – uszkodzenie ruchliwości 

 

Bardziej szkodliwa jest ekspozycja przewlekła niskodawkowa, niż jednorazowa 

wysokodawkowa 



Niekorzystny wpływ leków 

 

 

1. hamowanie wydzielania gonadotropin: 
• opiaty  
 

2. hamowanie steroidogenezy: 
• aminoglutetymid, ketokonazol 

 

3. pobudzanie metabolizmu T: 

• barbiturany 

• przeciwpadaczkowe 

• pobudzające enzymy wątrobowe (antybiotyki) 
 

4. wiążące się do AR (androgen receptor) 

• cyproteron 

• cymetydyna 

• spironol 

• digoxina 

 

 



Wywiad: 

• czas trwania niepłodności 

• częstość współżycia i zaburzenia seksualne 

• wcześniejsze leczenie niepłodności 

• choroby wieku dziecięcego i przebieg dojrzewania  

• choroby ogólnoustrojowe 

• ekspozycja na toksyny zewnętrzne 

• leki, nawyki (alkohol, palenie, narkotyki) 

 

Badanie przedmiotowe 

•  wtórne cechy płciowe 

• ocena prącia i ujścia zewnętrznego cewki moczowej 

• ocena jader (objętość 12 – 25 ml ) 

• ocena najądrzy i nasieniowodów, powrózków nasiennych 

• DRE – badanie przez odbytnicę 



Badania dodatkowe 

•  badanie nasienia wrz z testami dodatkowymi 

•  badania hormonalne 

•  usg 

• biopsja diagnostyczna jądra 

• diagnostyka genetyczna 



Klasyfikacja żylaków powrózka nasiennego 

Subkliniczne - niewyczuwalne w badaniu palpacyjnym, nawet 

podczas próby Valsalvy,  widoczne w USG metodą Dopplera   

I – poszerzenie splotu wiciowatego wyczuwalne w badaniu 

palpacyjnym tylko przy próbie Valsalvy 

II – wyraźnie wyczuwalne powiększenie naczyń splotu 

wiciowatego bez próby Valsalvy 

III – widoczne żylaki powrózka nasiennego  

Inne objawy kliniczne: 

•   pobolewania w okolicy pachwinowej po stronie żylaków  

•   zmniejszenie  objętości i konsystencji jądra po stronie żylaków 

•   prawidłowe stężenie gonadotropin i testosteronu we krwi 



 Do dzisiaj nie udowodniono jednoznacznego 

związku pomiędzy występowaniem żylaków a 

niepłodnością.  

 Wydaje się, że żylaki powrózka nasiennego są 

przyczyną niepłodności w połączeniu z innymi 

czynnikami genetycznymi czy molekularnymi. 





FSH  1,5 – 10,0 mIU/ml 

LH 1,5 – 10,0 mIU/ml 

 

testosteron całkowity 

 12 – 35 nmol/l (3,5 - 12 ng/ml) 

 

SHBG   11-71 nmol/l  
   

estradiol   

 50 – 150 pmol/l (12 – 75 pg/ml) 

 

Inhibina B   >100 pg/ml 

 

prolaktyna    do 14 ng/ml 

Rytm dobowy wydzielania T  

Badanie hormonalne 
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poziom hormonów gruczołu docelowego 

niski normalny wysoki 



azoospermia 

OAT 
FSH 

wysoki 

niski 

normalny 

małe jądra 
testy dynamiczne, 
NMR siodła 

IHH, z.Kallmanna, 
guzy przysadki, 
podwzgórza,  

normalne 
jądra 

niepłodność 
idiopatyczna 

infekcja dróg 
nasiennych 

obstrukcja  dróg 
wyprow. nasienie  

AZF, varicocele?? 

z. Klinefeltera karioptyp 

usg,  

bad. genetyczne 

markery 
najądrzowe 

bakteriologia 

jądra>6ml 

jądra<6ml 
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wnętrostwo, 
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