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NIEPŁODNOŚĆ POZAJĄDROWA 

 

1. Zaburzenia dróg wyprowadzających nasienie; 

• infekcje – bakteryjne, wirusowe, grzybicze, 

• niedrożność  

• wady wrodzone 

• poinfekcyjna 

• wazektomia, plastyka przepukliny pachwinowej,  mukowiscydoza – 

mutacja CFTR 

• obustronny niedorozwój nasieniowodów – mutacja CFTR 

 

2. Zaburzenia upłynniania nasienia (składu plazmy) 

 

3. Zaburzenia depozycji nasienia 

• nieprawidłowe ujście cewki moczowej 

• deformacje prącia (wrodzone, nabyte) 

• zaburzenia erekcji 

• zaburzenia ejakulacji 

• stulejka 



Leczenie nierzeżączkowego zapalenia cewki 

 

I rzutu 

• doxycyklina, 100 mg, 2xdz., p.o. 7 dni; 

• azithromycin, 1 g p.o. pojedyncza dawka. 

 

Alternatywne leczenie 

• erytromycyna, 500 mg p.o. 4xdz, 14 dni; 

• ofloxacin, 400 mg p.o. 2xdz 7 dni; 

• levofloxacin, 500 mg p.o. 1x 7 dni. 

 



Klasyfikacja zapaleń gruczołu krokowego  

 

Typ zapalenia 

 

Cechy kliniczne 

typ I 

ostre bakteryjne zapalenie 

stercza  

bakterie i leukocyty obecne w wydzielinie stercza, zwykle towarzyszy temu 

gorączka, silne dolegliwości bólowe w okolicy krocza, odbytu, podbrzusza; w 

badaniu per rectum stercz rozpulchniony, o ciastowatej konsystencji, w czasie 

badania chory zgłasza nasilone dolegliwości bólowe, zwieracz odbytu zwykle 

mocno zaciśnięty; może dojść do wytworzenia ropnia stercza 

typ II 

przewlekłe bakteryjne 

zapalenie stercza  

• stan przewlekły, 

• okresy zaostrzeń - pogorszenia mikcji, nieznaczne dolegliwości bólowe, może 

występować hemato- lub leukospermia. 

• okresy bez dolegliwości;  

• leukocyty i patogeny występują w wydzielinie po masażu  i w  nasieniu;  

typ III 

przewlekłe niebakteryjne 

zapalenie stercza 

podtyp IIIA 

podtyp III B 

 

 

 

w wydzielinie stercza i nasieniu obecne są leukocyty, ale nie ma bakterii 

w wydzielinie stercza i w nasieniu nie ma ani leukocytów ani bakterii 

typ IV  

bezobjawowe zapalenie 

stercza  

• leukocyty obecne w wydzielinie stercza i nasieniu,  

• brak objawów. 

• cechy przewlekłego stanu zapalnego w badaniu histopatologicznym 



E. coli  

Enterobacteria 

Pseudomonas 

Enterococcus 

Staphylococcus 

ostre -  2 tyg. 

 

 

przewlekłe - 4-6 tyg. 

lub dłużej 

Fluorochinolony  

Cefalosporyny  

(2 i 3 generacji) 

Chlamydia 

Ureaplasma: 

 

Doxycycline 

Macrolide 



Makroskopowo 

czas upłynnienia 60 kolor pr 

objętość 2,0 lepkość pr 

pH 8,5 

 

Mikroskopowo 

                                                                 ruch 

aglutynacja  -  PR 5 

kk. okrągłe (mln/ml) 5,5 TM 35 

leukocyty (mln/ml) 3,0 

erytrocyty  -  IM 65 

bezpostaciowe ciałka prostaty liczne 

liczba plemników mln/ml 20 żywe 45 

liczba plemników mln/ejakulat 40 martwe 55 

morfologia 2 



 

1. wewnątrzjądrowa   15%  NAG-prawidłowy 

•  wrodzone – brak łączności pomiędzy siecią jądra a najądrzem (rzadko) 

• nabyte – pozapalne, pourazowe  

 

2. najądrzowo - nasieniowodowa  30-67%  NAG obniżony 

• wrodzone 

— CBAVD (Congenital bilateral absence of the vas deferens) - 82%  mutacje CFTR bez znaczących 

objawów mukowiscydozy, 

— rzadko wada wrodzona nerki (brak)  wraz z brakiem nasieniowodu 

— noworodki z wrodzonymi infekcjami dróg oddechowych (Young’s syndrome) – niedrożność najądrza 

• nabyte  

— ostre (rzeżączkowe), przewlekłe (chlamydia) zapalenia najądrza, po operacjach najądrza 

(spermatocele) 

—  po wazektomii, plastyce przepuklin pachwinowych, 

 

3. przewodów wytryskowych- 1-3% NAG, fruktoza - nieobecne 

• torbiel pośrodkowa prostaty – torbiel z przewodu Müllera lub przewodów wytryskowych 

• przewlekłe zapalenie stercza 

• wrodzona agenezja pęcherzyków nasiennych 





Makroskopowo 

czas upłynnienia 10 kolor przeżr 

objętość 1,0 lepkość - 

pH 6,9 

 

Mikroskopowo 

                                                                 ruch 

aglutynacja  -  PR - 

kk. sg-y poj. TM - 

leukocyty poj. 

erytrocyty  -  IM - 

bezpostaciowe ciałka prostaty liczne 

liczba plemników mln/ml 0 żywe - 

liczba plemników mln/ejakulat 0 martwe - 

morfologia 



LECZENIE AZOOSPERMII OBTURACYJNEJ   

 

1. wewnątrzjądrowa – TESE  

2. najądrzowa 

• CBAVD – MESA (microsurgical epididymal sperm aspiration) 

• nabyta azoospermia po uszkodzeniu najądrza - end-to-end 

or end-to-side epididymovasostomia 

3. nasieniowodowa 

• mikrochirurgiczna vasovasostomia lub vasoepididymostomia 

• TESA/MESA + ICSI 

4. przewodów wytryskowych 

• przezcewkowa elektroresekcja wzgórka nasiennego i 

otwarcie przezcewkowe torbieli pośrodkowej. powikłania: 

wytrysk wsteczny, refluks moczu do prostaty, nasieniowodu 

• MESA, TESE,  

• nakłucie torbieli i opróżnienie pod kontrolą usg 

 

 



 Nieprawidłowy skład plazmy nasienia 

• zapalenie gruczołu krokowego i/lub pęcherzyków nasiennych 
 

 

 

 zaburzenie czynności plemników 
• zaburzenia ruchliwości plemników 

• wady reakcji akrosomalnej 

• przedwczesna kapacytacja 
 



GRUCZOŁ KROKOWY PĘCHERZYKI NASIENNE 

KWAŚNE 

< 6,5 (5,5) 

ZASADOWE 

ok. 9,0 

 cynk - 140 μg/ml  - czynnik antybakteryjny,  składnik 

metaloproteinaz 

 kwas cytrynowy  cytryniany w nasieniu > 20 nmol, 

wiążą jony metali (wapnia, cynku, magnezu) 

 poliaminy: spermina, spermidyna, putreiscyna - 
wiążą wolne jony fosforanowe; po utlenieniu powstają aldehydy 

toksyczne dla plemników i bakterii - specyficzny zapach nasienia 

 fosforylocholina  

 fosfataza kwaśna 

 PSA - proteaza serynowa - upłynnia nasienie 
 

 fruktoza - ruchliwość plemników (beztlenowe źródło 

energii), lepkość nasienia, wydzielanie zależy od wpływu 

androgenów 

 laktoferyna (maskuje antygeny powierzchniowe 

plemników) 

 czynniki powodujące kapacytację plemników  

 czynniki immunosupresyjne 

 prostaglandyny 100-300 μg/ml 

odpowiadają za erekcję, ejakulację, ruchliwość 

plemników, transport plemników  w drogach rodnych 

kobiety 

 seminogelin - białko odpowiadające za koagulację 

nasienia rozkładane przez PSA   

pH 



NIEPŁODNOŚĆ POZAJĄDROWA 

 

1. Zaburzenia dróg wyprowadzających nasienie; 

• infekcje – bakteryjne, wirusowe, chlamydia, 

• niedrożność  

• wady wrodzone (torbiel pośrodkowa stercza, odsznurowanie najądrza) 

• poinfekcyjna 

• wazektomia, plastyka przepukliny pachwionowej, przeszczep nerki, 

mukowiscydoza – mutacja CFTR 

• obustronny niedorozwój nasieniowodów – mutacja CFTR 

 

2. Zaburzenia upłynniania nasienia (składu plazmy) 

 

3. Zaburzenia depozycji nasienia 

• nieprawidłowe ujście cewki moczowej 

• deformacje prącia (wrodzone, nabyte) 

• zaburzenia erekcji 

• zaburzenia ejakulacji 

• stulejka 



 

Do uzyskania podniecenia seksualnego potrzebne są: 

• bodziec  

− wzrokowy 

− słuchowy 

− węchowy 

− dotykowy 

− psychogenny (fantazje lub marzenia),  

• sprawne ośrodki seksualne w korze mózgowej 

 w odcinkach lędźwiowym i krzyżowym rdzenia kręgowego,  

• nienaruszone drogi nerwowe,  

• ogólnie dobre samopoczucie.  

 



Ośrodki nerwowe  

1. ośrodkowy układ nerwowy – j. wzgórza, węchomózgowie, ukł. 

limbiczny 

 

2. ośrodki rdzeniowe  

• S2-S4 jądra pośrednio-przyśrodkowe – ukł. przywspółczulny 

• C8-L1(3) jądra pośrednio-boczne - ukł. współczulny 



A) odruchowa – percepcja wrażeń dotykowych 

B) psychogenna  - zewnętrzne / wewnętrzne sygnały: 

wzrokowe 

słuchowe 

dotykowe 

węchowe 

marzenia/fantazje 

C) nocne (autonomiczne):  4–5 x/noc,  30–40 min./ epizod 

INICJACJA  EREKCJI 



 ZABURZENIA WZWODU 

1. Przyczyny psychogenne  

Ok.  10 - 35%  ED 

Prawidłowa odpowiedź na wstrzyknięcie substancji wazoaktywnych 

Przyczyny: 

depresja 

zmniejszone libido  

strach przed niepowodzeniem 

problem z partnerem 

traumatyczne doświadczenia 

wychowanie 



• zaburzenia hormonalne (5%) 

• cukrzyca (30%) 

• choroby układu krążenia (30-50%) 

• zaburzenia neurologiczne (18%) SM; ch. Parkinsona, Alzhaimera; encefalopatie, 

          urazy rdzenia, oun; polineuropatie 

• leki (8%) anty - HA, cholinergiczne, psychotropowe, uzależnienia 

• choroby prącia: 

2. Przyczyny organiczne 

- wrodzone wady anatomiczne 

- zwłóknienia 

- nieprawidłowości w budowie błony białawej, czynności mięśni  

  gładkich ciał jamistych, w napływie krwi i mechanizmie venookluzyjnym 

3. Mieszane (15%) 



ZABURZENIA EJAKULACJI 

Anejakulacja – zupełny brak wytrysku 
• urazy rdzenia 

• zabiegi w przestrzeni zaotrzewnowej: limfadenectomia, operacje nerki podkowiastej, aorty, odbytnicy   

• SM, ch. Parkinsona 

• obwodowa autonomiczna neuropatia (DM) 

• polekowe: anty-nadciśnieniowe, -psychotyczne, -depresyjne 

Anorgasmia – brak orgazmu (z / bez wytrysku) 

• psychologiczne  

Opóźniona ejakulacja – orgazm i wytrysk uzyskiwane są po dodatkowej stymulacji 
• niepełna postać anorgazmii 

• psychologiczne  

• częściowe urazy rdzenia, unerwienia  

• polekowe (antydepresanty, antynadciśnieniowe, antypsychotyczne) 



Wytrysk wsteczny – brak wytrysku na zewnątrz 

• neurologiczne: urazy rdzeni, SM, autonomiczna neuropatia, limfadenectomia zaotrzewnowa, sympatectomia 

• niewydolność szyi pęcherza: wady wrodzone pęcherza, zabiegi przezcewkowe (TURP, TURBT) 

• cewkowe: zwężenia, zastawki cewki 

• polekowe: antydepresanty, antynadciśnieniowe, antypsychotyczne, a1-blokery 

Wytrysk przedwczesny – orgazm i wytrysk pojawiają się przy minimalnej stymulacji seksualnej przed lub krótko po 

wprowadzeniu członka do pochwy, bez woli mężczyzny 

• organiczne (prostatitis) 

• psychogenne, pierwotne lub wtórne, zależne od partnera 

• towarzyszące ED 

Badania Johnson & Johnson (2004) 

Czas od wprowadzenia członka do pochwy do wytrysku: 

1. u osób, które nie zgłaszały przedwczesnego wytrysku 

- 1,9% < 1 min. 

- 5,4% < 2 min. 

2. u osób, które zgłaszały przedwczesny wytrysk 

- 10,5% > 6 min.  

-   5,8% > 8 min. 


