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NIEPŁODNOŚĆ POZAJĄDROWA 

1.Zakażenie dróg wyprowadzających nasienie 

2. Niedrożność dróg wyprowadzających nasienie  

• wady wrodzone 

• poinfekcyjna 

• wazektomia, plastyka przepukliny pachwionowej, przeszczep nerki 

• obustronny niedorozwój nasieniowodów – mutacja CFTR 

3. Zaburzenia upłynniania nasienia (składu plazmy) 

4. Zaburzenia depozycji nasienia 

•  nieprawidłowe ujście cewki moczowej 

•  deformacje prącia (wrodzone, nabyte) 

•  zaburzenia erekcji 

•  zaburzenia ejakulacji 
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Zakażenie dróg wyprowadzających nasienie 
 
Uszkodzenie plemników - niepłodność 
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Wpływ zakażenia układu moczowo-płciowego na płodność: 

1. bezpośrednie działanie toksyn bakteryjnych na plemniki 

2. zwiększenie liczby leukocytów 

3. nasilenie stresu oksydacyjnego: 

 peroksydacja lipidów błon plemników 

 uszkodzenie DNA plemników 
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Peroksydacja lipidów − powstają nadtlenki lipidów,  
  

Modyfikacja fizycznych właściwości błon komórkowych: 
• obniżenie hydrofobowości lipidowego wnętrza błon,  
• depolaryzacja błony,  
• zaburzenie asymetrii lipidowej błon, 
• hamowanie aktywności enzymów błonowych,  
• hamowanie aktywność białek transportujących. 
 

 
UTRATA PŁYNNOŚCI BŁONY KOMÓRKOWEJ PLEMNIKÓW 
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System ochronny najądrzy 

 
niższa temperatura 

słabsze ukrwienie (gł. ogon i trzon) 

 

antyoksydanty enzymatyczne: 

• dysmutaza ponadtlenkowa (SOD) 

• peroksydaza glutationowa (GPx) 

• katalaza 

• dioksygenaza indoloaminowa 

• peroksyredoksyny 

• transferaza S glutationowa 

 

antyoksydanty drobnocząsteczkowe 

• glutation 

• tiole 

• kwas askorbinowy i moczowy 

• L-karnityna i acetyl-L-karnityna 

• tauryna, hypotauryna 

• albuminy 

• laktoferyna  
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Etiologia zakażeń STD (sexually transmitted diseases)  

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na świecie dochodzi do 376 mln zakażeń :  

• rzęsistkowica 156 mln/rok 

• chlamydioza  127 mln/rok 

• rzeżączka 87 mln/rok  

• kiła 6,3 mln/rok  

w 2016 r.  - jedna na 25 osób w wieku 15-49 lat zaraża się STD 

Liczba  zakażeń STD nie spada od 2012 r.  
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Zapalenie cewki moczowej  (urethritis) 

 

Objawy:  
• wydzielina z cewki,  
• pogorszenie mikcji,  
• ból  w czasie/po mikcji 

 
 rzeżączkowe    Neisseria gonorrhoeae 
 

 
Diagnostyka: wymaz z cewki >  5 leukocytów wpw 
                > 10 leukocytów w pierwszej porcji moczu 
 

Powikłania:  zwężenie cewki,  niedrożność najądrza 
 

 
 
 nierzeżączkowe  Chlamydia trachomatis,  
  Mycoplasma genitalium 
  Ureaplasma urealyticum,  

Trichomonas vaginalis 
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Zapalenie cewki moczowej  (urethritis) 
 
Chlamydia trachomatis,  

• bezobjawowy przebieg infekcji u ok. 70–80% zarażonych kobiet i ok. 50% zarażonych 

mężczyzn 

• do rodzaju Chlamydia zalicza się 3 gatunki:  

Ch. trachomatis ,  

Ch. pneumoniae – patogeny ludzkie 

Ch. psittaci – patogen zwierzęcy.  

Ch. trachomatis  - 17 serotypów, które odpowiadają za 

- jaglicę 

- infekcje moczowo-płciowe przenoszone drogą płciową  

- ziarnicę weneryczną pachwin 

• zakaża kk nabłonka cewki moczowej, odbytnicy, układu oddechowego i spojówek.  

 

Diagnostyka 

badanie obecności materiału DNA w pobranej próbce 

czułość metody  ok. 104 organizmów/mL,  

 

Powikłania 

•zapalenie spojówek, odbytnicy; 

•zapalenie najądrzy jedno- lub obustronne z rozwojem niedrożności 

•ograniczenie płodności lub całkowita niepłodność; 

• zespół Reitera – młodzi  mężczyźni białej, zapalenie cewki moczowej, spojówek, 

odczynowe zapalenie stawów oraz zmiany skórne. ponad 80% przebyło zakażenie 

chlamydiami  
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Mycoplasma genitalium 

Ureaplasma urealyticum, 
 

• najmniejsze znane drobnoustroje – wielkość poksywirusów 

(średnica do 0,7 µm) 
• nie mają ściany komórkowej 
• namnażają się w warunkach prawie beztlenowych w obecności 
cholesterolu i prekursorów kwasów nukleinowych 
• częściej występują u kobiet 

• u mężczyzn powodują głównie zapalenie gruczołu krokowego. 

 

 

   

Trichomonas vaginalis 
 
• bardzo wysoka zakaźność - ok. 70% mężczyzn zaraża się w czasie 
pierwszego stosunku 
• środowisko cewki moczowej u mężczyzn nie sprzyja kolonizacji 
rzęsistków z powodu braku glikogenu i spłukiwaniu przez strumień 

moczu. Dlatego większość infekcji rzęsistkiem u mężczyzn ma 
charakter skąpo- lub bezobjawowy.  
 
 

Diagnostyka 
• preparat bezpośredni z wymazu z ujścia cewki moczowej  - żywe i 

przetrwalnikowe formy pierwotniaka  
• badanie nasienia metodą manualną  - żywe i przetrwalnikowe formy 
pierwotniaka. 
 
 

Candida albicans  
odpowiadają za 85–90% zakażeń napletka, żołędzi z 
zakażeniem cewki. Inne gatunki będące przyczyną zakażeń 
to: C. glabrata, C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis oraz 
Saccharomyces cerevisiae i Geotrichum sp. 
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Klasyfikacja zapaleń gruczołu krokowego  

 

Typ zapalenia 

 

Cechy kliniczne 

typ I 

ostre bakteryjne zapalenie stercza  

bakterie i leukocyty obecne są w wydzielinie stercza,  

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

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

w przypadkach ciężkich zakażeń może dojść do wytworzenia ropnia. 

typ II 

przewlekłe bakteryjne zapalenie 

stercza 

stan przewlekły, okresy zaostrzeń przeplatane są okresami bez dolegliwości;  

leukocyty i patogeny występują w wydzielinie po masażu gruczołu oraz w nasieniu;  

chorzy nie mają wyraźnych objawów;  

w okresach zaostrzeń dochodzi do pogorszenia mikcji i nieznacznych dolegliwości bólowych  

może występować hemato- lub leukospermia. 

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 są w wydzielinie stercza i nasieniu, ale chory nie ma objawów. Do grupy tej zalicza się też 

chorych, u których stwierdzono cechy przewlekłego stanu zapalnego w badaniu histopatologicznym bioptatów 

z gruczołu krokowego 
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Lokalizacja bólu przy zapaleniu gruczołu krokowego  

STERCZ / KROCZE  46% 

MOSZNA / JĄDRA 39% 

PRĄCIE 6% 

PĘCHERZ MOCZOWY 6 % 

 

PLECY 2% 
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Zapalenie najądrza (łac. epididymitis) 
Objawy: ból i obrzęk najądrza 
 
< 35 r. ż.: C. trachomatis,  N. gonorrhoeae, zwykle towarzyszy urethritis. 
 
> 35 r. ż.:  non-sexually, zwykle w następstwie UTI, po instrumentacji dróg moczowych, zabiegach 
operacyjnych zwykle E. coli, Pseudomonas 

Zapalenie jądra (łac. orchitis) 
 
objawy: ból i obrzęk 

Powikłania: 

•   zanik nabłonka plemnikotwórczego , niepłodność 

•   ropień lub wodniak jądra  

•   niedrożność kanalików wyprowadzających jądra lub/i kanalików najądrza 
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Leczenie 
Neisseria gonorrhoeae 

• I rzutu – ceftriaxon, azithromycyna p.o. 
• alternatywnie - fluorochinolony 

Chlamydia trachomatis,  
 • doxycyklina, azithromycyna, 

• alternatywnie - erytromycyna, fluorochinolony 
Ureaplasma urealiticum 

• tetracyklina, erythromycyna 
 

Zapalenie gruczołu krokowego: 
 
ostre – cefalosposyny III gen, fluorochinolony + aminoglikozydy, 4 tyg 
przewlekłe – 4-6 tyg. fluorochinolony, doxycyklina, makrolidy, sulfonamidy 
 

Zapalenie jądra / najądrza – fluorochinolony, aminoglikozydy,  
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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 
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AZOOSPERMIA  OBTURACYJNA 

 

1. wewnątrzjądrowa   15% 

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

• nabyte – pozapalne, pourazowe  

 

2. najądrzowo - nasieniowodowa  30-67%  

• 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% 

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

• przewlekłe zapalenie stercza 


