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Polskie Towarzystwo Urologiczne, PTU
w całości przejęło wszystkie wytyczne 
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Andrologia – to nie tylko okres rozrodu

prokreacja
wady rozwojowe

inwolucja

O N K O L O G I A



Czynnik męski w rozrodzie
– rola androloga / urologa 

• Poprawa jakości 
nasienia

• Pozyskanie komórek 
generatywnych do 

procedur IVF

• Zachowanie płodności u 
pacjentów z chorobami 

przewlekłymi

• Inseminacje

• Andrologia operacyjna

• Krioprezerwacja
nasienia

• Onkoferility

• Pacjenci DSD



W. Ombelet, J. Van Robays „Artificial 
insemination history: hurdles and milestones”
Facts VieWs Vis Obgyn, 2015, 7 (2): 137-143



Andrologia operacyjna - poprawa lub 
protekcja potencjału płodności

• Niezstąpienie jąder –
wnętrostwo

• Czy dotyczy tylko okresu 
prepubertalnego?

➢Wcześniaki – 30.3%

➢ chłopcy urodzeni o czasie 
– 3.4%

➢ 1 rok życia – 0.8%

➢Dorośli – 0.8%

Redman JF: „The ascending
(acquired undescended)
testis: a phenomenon?”
BJU I 2005.Jun.95.(9).1165-7



Leczenie operacyjne

Leczenie hormonalne



Wnętrostwo młodociani

Gonada na poziomie kanału i 
poniżej:

• Hypoplazja jednostronna -
usunięcie + protezowanie

• Hypoplazja obustronna -
orchidopexio, biopsja + 

obserwacja

Gonady z jamy brzusznej:

• usunięcie + protezowanie

Wnętrostwo dorośli

• < 32 r.ż jednostronne 
wnętrostwo - wycięcie jądra

• > 32 r.ż. Jednostronne 
wnętrostwo - ścisła 
obserwacja, badanie 
fizykalne

• każdy mężczyzna z 
obustronnym wnętrostwem 
- orchidopeksja z biopsją 
(Kolon TF)

• biopsja zawsze, bo CIS 
(ITGCN) !!!(Giwercman A, DK)

The incidence of a testicular tumor in the general population is 1 in 100,000, 
and the incidence of a germ cell tumor in men formally cryptorchid is 1 in 2550; 

therefore, the relative risk is approximately 40 times greater ( Farrer et al, 1985)

Campbell%202003/Walsh/r_chap67.htm','rFarrer


Wnętrostwo a płodność

• Obniżone parametry 
nasienia:

➢ 30% jednostronne

➢ 50% obustronne 
Kobayashi H, Nagao K, Nakajima K. Advanced Studies in 
Medical Sciences. 1. Vol. 1. HIKARI Ltd; 2013. Therapeutic 
Advances in the Field of Male Infertility: Stem Cell 
Research; pp. 39–54

MALE INFERTILITY - LIMITED UPDATE MARCH 2018



Varicocele





Pośrodkowa torbiel 
stercza

• TURED (Gold standard) 
zarośnięcie przewodów 
wytryskowych oraz torbieli 
pośrodkowej stercza 
przezcewkowa resekcja 
wzgórka nasiennego

• Plemniki pojawiły się w 
nasieniu u 5/11 pts z 
azoospermią



Pozyskanie nasienia (uraz rdzenia, spina bifida)

ASPERMIA
• Wibrostymulacja • Elektroejakulacja

2010

Multicept A/S Frederiksberg Alle 32, 

2.th DK-1820 Frederiksberg Denmark 



Pacjenci DSD

• 3 pacjentów z obojnactwem 
rzekomym męskim, 46,XY

• Azoospermia

• 1 biopsja igłowa 
przezskórna – obecne 
plemniki – IVF/ICSI/TESA –
dziecko

• 2 m-TESE
- 1 szkliwienie/SCOs
- 1 MA, szykowany do kolejnej 
m-TESE

I-DSD (International Disorders 
of Sex Development)

- Obojnactwo rzekome męskie

- Obojnactwo rzekome żeńskie

- Obojnactwo prawdziwe

- Mieszana dysgenezja gonad

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Borghese_Hermaphroditus_Louvre_Ma231_n4.jpg


Zespół Klinefeltera

Andrologia 2016, 48, 171–176

Sperm recovery and ICSI outcomes
in Klinefelter syndrome:
a systematic review and meta-analysis.
Corona G1, Pizzocaro A2 et all
Klinefelter ItaliaN Group (KING)
139 studies, 37 trials / 1248 patients 
TESE/micro-TESE -SRRs ok. 50%
PRs, LBRs – ok. 50%.

9 chorych

https://academic.oup.com/humupd/issue/23/3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Corona%20G%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28379559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pizzocaro%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=28379559
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klinefelter%20ItaliaN%20Group%20(KING)%5bCorporate%20Author%5d


Pozyskanie komórek generatywnych 
do procedur IVF



Rozród wspomagany - przełom

Professor Robert G. Edwards of the 
University of Cambridge has long been 
recognized as one of the pioneers of 
reproductive medicine. His most famous 
accomplishment, along with surgeon 
Patrick Steptoe, came in 1978 with the 
birth of Louise Joy Brown, the first baby 
born through in-vitro fertilization. This 
achievement has now been recognized by 
the Nobel Assembly who awarded him the 
Nobel Prize in Physiology or Medicine 
2010 for "the development of in vitro 
fertilization".

IVF - ET

Szansa na ciążę
- skrajne parametry 
nasienia 
- Azoospermia
- Aejakulacja

Palermo G, Joris H, Devroey P, 
Van Steirtghem AC 
“Pregnancies after intracytoplasmic
sperm injection of a single 
spermatozoon into an oocyte”

Lancet 1992.340.17-18

IVF - ICSI

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Edwards
http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Steptoe
http://en.wikipedia.org/wiki/Louise_Joy_Brown


Biopsja jąder

Bull N Y Acad Med. 1942 September; 18(9): 600–605

J.A.M.A. 1940



Genetyka a azoospermia

• 15-20% mężczyzn z 
ograniczoną płodnością 
ma zaburzenia 
genetyczne (Krausz)

• Niektóre dyskwalifikują 
z dalszego toku 
kwalifikowania do 
zabiegów zabiegów
wspomaganego rozrodu 
(ART.)

• Wielkość (objętość) 
gonad ma kardynalne 
znaczenie w kwalifikacji 
do biopsji, ponieważ im 
mniejsze jądra, tym 
większe szanse na 
zaburzenia genetyczne

• Grupa DSD children
(intersex) – nie 
dyskwalifikuje z rozrodu



Genetyka – klasyczne badanie 
cytogenetyczne KARIOTYP

46,XY

47,XXY

47,XYY

46,XX 
(XX-men)

49,XXXXY



Genetyka – badania molekularne

Mutacje
gen CFTR
> 1600 mutacji

Powoduje
- CF mut/mut
- niedrożność dróg 
wyprowadzających 
plemniki mut/-
CBAVD
CMAVD



Mikrodelecje chromosomu Y
AZF (AZoospermia Factor A,B,C)

K. Stouffs, V. Vloeberghs, A. Gheldof, H. Tournaye, S. Seneca
Are AZFb deletions always incompatible with sperm production?
Andrology. 2017





Methods :

• 270* men with nonobstructive 

• age 17-60 (mean 33 years)

• 43 men M-TESE the first biopsy

(35 - Klinefelter syndrome 47 XXY; 3 – DSD 
46,XY; 1- post-TURED; 2 – YdelAZF C, 2-
testicular hypoplasia)

• 221 – second

• 6 – third

• low TTE level - hormonal stimulation of 
spermatogenesis (6-12 weeks):

➢ androgen + antiestrogen 
(Adamopoulos,1993) with the addition of 
vasodilator and trace elements with 
vitamins

➢ LH/FSH injections

• LH, FSH, TTE – control  in the blood serum

• All M-TESE procedures under general 
anesthesia

• the day-case-surgery

• The operating microscopes:

Seiler Evolution XR6 (94)

Carl Zeiss S7 (6)

Leica M860 2x2 (170)

magnification 20-25x

- From both gonads the testicular tissue were 
collected from 3 levels (Weidner, 2012)

- The current evaluation + conservation at 
liquid nitrogen (-196 degree C) for the IVF 

- Routine histological study (conservation in 
Bouin's fluid, Johnsen score)

Aim :

Analysis of the effectiveness of the M-TESE 
testicular biopsy – collection sperm to the IVF-ICSI procedure.

* → 09.06.2019 – 280 m-TESE



• pobierano tkankę z 3 
poziomów (modyfikacja 
metody Weidnera, 
2012):

• badanie histologicznego 
(płyn Bouina) 

• ocena doraźna + 
kriokonserwacja w 
temperaturze ciekłego 
azotu -196 C na poczet 
ewentualnego IVF



Results:

SRRs - 31% - 72/232* pts

• 47,XXY 14% - 5/35

• DSD 46,XY (3) – no sperm

• 89 IVF-ICSI procedures

• 22 pregnancy 

• 5 miscarriage

• 16 children ( 1 x twins)

• 1 pregnancy 

Conclusion:

• M-TESE increases the 
chance to find sperm
in NOA

• Allows incorporated them 
into the reproduction -
protocol  IVF-ICSI

→ 29.03.2019

https://www.bing.com/images/search?q=foto+noworodek&id=09216353582CAD5D83EB9381B9EFD8E6F77DA589&FORM=IQFRBA


Breakthroughs in andrology
New insights into the gold standards, developments and controversies within 
andrology were deliberated today in the state-of-the-art lectures of the “Hot topics in 
andrology” session chaired by Prof. Dr. Francesco Montorsi (IT) and Prof. Hein Van 
Poppel (BE).

Men should not be considered infertile until they have a 
microTESE and are found to be infertile according to Mr. Majid 
Shabbir (GB).
MicroTESE should be the gold standard survival sperm retrieval 
(SSR) technique for patients with irreversible non-obstructive 
azoospermia (NOA).
Compared to the conventional TESE, microTESE almost doubles 
the chance of successful SSR.

microTESE pierwszą biopsją
dla pacjentów z NOA ?

http://uroweb.org/
http://eau17.uroweb.org/breakthroughs-in-andrology/


Każdy chory onkologiczny 
w okresie prokreacyjnym
musi mieć przedstawioną 
propozycję protekcji płodności



Zaburzenia seksualne u mężczyzn –
niezbędna kooperacja z seksuologiem

• Zaburzenia erekcji
• Wytrysk przedwczesny –

występuje częściej (32%)
• Wytrysk wsteczny
• Zaburzenia orgazmu
• Aseksualizm
• Nadmierny popęd 

seksualny
• Dyspareunia
• Awersja seksualna
• Dewiacje seksualne
• Medycyna starzejącego 

się mężczyzny



Podsumowanie

1. Współpraca pomiędzy różnymi specjalnościami 
w ramach pozyskania komórek generatywnych 
(rozród wspomagany, oncofertility) musi być 
złotym standardem.

2. Rozwój wiedzy, technik zabiegowych w ramach 
urologii / andrologii operacyjnej oraz obecne 
możliwości przechowywania komórek 
generatywnych człowieka dają unikalne szanse 
na rodzicielstwo kolejnym grupom pacjentów 
dyskwalifikowanych w przeszłości z rozrodu.  


