
 Streszczenie  Wstęp. Niepłodność męska stanowi 40% przyczyn niepłodności małżeńskiej. Ponad 50% jej przyczyn 
jest niezdiagnozowanych. Leczenie niepłodności męskiej jest mało skuteczne, a podejmowane działania mają zwykle 
charakter profilaktyczny. 
Cel pracy. Zbadanie przestrzegania zaleceń dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. 
Materiał i metody. 50 mężczyzn diagnozowanych i 60 ze zdiagnozowaną męską niepłodnością. Badanie przepro-
wadzono na podstawie kwestionariusza ankiety własnego opracowania dotyczącej przestrzegania zaleceń profilaktyki 
zdrowia reprodukcyjnego. 
Wyniki. Mężczyźni niezdiagnozowani nie stosują się do zaleceń profilaktyki zdrowia reprodukcyjnego i prowadzą 
mniej zdrowy tryb życia w porównaniu z mężczyznami z już zdiagnozowaną niepłodnością. 
Wnioski. Świadomość prawidłowych postaw zdrowotnych i przestrzeganie zaleceń dotyczących zdrowia reproduk-
cyjnego wśród mężczyzn z niepłodnością jest wysoka. 
Słowa kluczowe: niepłodność męska, profilaktyka, zdrowie reprodukcyjne.

 Summary  Background. Male infertility accounts for 40% of reasons of couple infertility. Over 50% of them is not 
diagnosed. Treatment of male infertility usually is not enough effective and it has only prophylactic meaning. 
Objectives. The analysis of compliance with doctor’s orders concerning reproductive health. 
Material and methods. 50 men who had semen examination for the first time and 60 men with recognized male 
infertility (treated with ICSI/IVF) fulfilled special questionnaire concerning compliance with doctor’s orders about 
reproductive health. 
Results. Not diagnosed men do not follow medical orders about reproductive health and have improper lifestyle 
comparing with infertile men with full diagnosis. 
Conclusions. Awareness of proper health approach and compliance with doctor’s orders about reproductive health 
among infertile men is common. 
Key words: male infertility, prophylaxis, reproductive health.
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Przestrzeganie zaleceń dotyczących zdrowia 
reprodukcyjnego wśród mężczyzn diagnozowanych 
w kierunku niepłodności i z potwierdzoną niepłodnością

Compliance with doctor’s orders concerning reproductive health  
among men diagnosed with infertility and with confirmed infertility
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Wstęp

Niepłodność męska stanowi około 40% wszyst-
kich przyczyn niepłodności małżeńskiej [1]. Defi-
niuje się ją na podstawie nieprawidłowości w sper-
miogramie lub zaburzeń ejakulacji. Nieprawidłowy 
wynik nasienia nie jest jednak jednoznacznym do-
wodem na niepłodność, a jedynie sugeruje moż-
liwość obniżenia płodności. 40–50% przypadków 
odchyleń w badaniu nasienia nie towarzyszy żad-

na obiektywna przyczyna, a badanie andrologiczne 
nie wykazuje żadnych odchyleń. Obecnie uważa 
się, że większość tzw. idiopatycznej niepłodności 
męskiej uzależnione jest od wpływów środowisko-
wych, czynników szkodliwych związanych z pracą 
zawodową oraz niewłaściwego stylu życia i niepra-
widłowego żywienia [1, 2]. Leczenie niepłodności 
męskiej, zwłaszcza tej o nieustalonej przyczynie, 
nie przynosi zamierzonego efektu, jakim jest po-
prawa wyników nasienia i wzrost płodności. więk-
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szość zaleceń dotyczących zdrowia reprodukcyjne-
go mężczyzn i leczenia ma charakter empiryczny 
i nie jest podparta badaniami opartymi o evidence 
Based Medicine. Na podstawie wytycznych rCOG 
(royal College of Obstetrics and Gynecology) za-
lecenia profilaktyczne w zakresie zdrowia repro-
dukcyjnego mężczyzn dotyczą zmiany stylu życia 
(racjonalne żywienie, redukcja masy ciała), niesto-
sowanie używek (alkohol, papierosy itp.), noszenie 
luźnej bielizny i nie narażanie okolic jąder na pod-
wyższoną temperaturę, współżycie z częstością co 
2–3 dni, unikanie szkodliwych czynników środowi-
skowych i zawodowych (wibracje, promieniowa-
nie elektromagnetyczne, toksyny: metale ciężkie, 
rozpuszczalniki organiczne, związki aromatyczne). 
w stosunku do preparatów farmakologicznych, su-
plementów diety zawierających L-karnitynę, selen, 
cynk i antyoksydanty, większość towarzystw nauko-
wych zajmujących się medycyną rozrodu i androlo-
gią (eSHre, ASrM, AFS) wypowiada się sceptycz-
nie. Działanie tych preparatów zbliżone jest do pla-
cebo, a udowodnionym pozytywnym działaniem 
jest aspekt psychologiczny związany z poddaniem 
się leczeniu.

Cel pracy

Ocena przestrzegania zaleceń dotyczących 
zdrowia reprodukcyjnego wśród mężczyzn diagno-
zowanych i już z rozpoznaną niepłodnością. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono na grupie 50 męż-
czyzn poddanych pierwszorazowemu badaniu na-
sienia (grupa A) i 60 mężczyzn z nieprawidłowymi 
wynikami w spermiogramie uczestniczących w pro-
gramie zapłodnienia pozaustrojowego (grupa B)  
w klinice Medycyny rozrodu i Ginekologii PuM 
w okresie od kwietnia 2008 do maja 2010 r. Bada-
nia przeprowadzono za pomocą kwestionariusza 
ankiety własnego opracowania dotyczącego prze-
strzegania zaleceń zdrowia reprodukcyjnego. 

Wyniki

wiek mężczyzn z grupy A był istotnie niższy od 
grupy B (32,3 vs 35,3 lat). Średni czas trwania nie-
płodności w grupie A – 2,1 lat, rozpoczęcia diagno-
styki 0,8 lat, istotnie niższy niż w grupie B – 5,6 lat 
i diagnostyka 3,8 lat. Średnio BMI w grupie A wy-
nosiło 23,5, a w grupie B – 25,5. Otyłość (BMI > 
30) stwierdzono u 12% grupy A i 20% grupy B. 
w grupie A w 58% stwierdzono odchylenia w sper-
miogramie, w 21% znaczącego stopnia (koncentra-

cja poniżej 5 mln/ml). w grupie B wszyscy pacjen-
ci mieli wyniki poniżej normy, a 58% znaczącego 
stopnia odchylenia. Na pytania dotyczące uwarun-
kowań środowiskowych i stylu życia pacjenci de-
klarowali następujące odpowiedzi.

Palenie papierosów: 35% vs 14% (grupa A vs B), 
palenie powyżej 20 papierosów/d (14% vs 2,8%). 
Znaczące picie alkoholu > 3 x/tydzień > 50 ml 
etanolu/d: 42% vs 12%. Deklaracje racjonalnego 
żywienia (ograniczenie fast-foodów, unikanie tłu-
stych mięs, spożywanie dużej ilości warzyw i owo-
ców) oświadczyło 22% z grupy A i 56% z grupy B. 
Stosowanie luźnej bielizny deklarowało 24% z gru-
py A i 74% z grupy B. unikanie gorących kąpie-
li odpowiednio: 34% z grupy A i 80% z grupy B. 
uprawianie aktywności fizycznej deklarowało 44% 
z grupy A i 54% z grupy B. Stosowanie suplemen-
tów diety „na poprawę płodności” w danej chwi-
li deklarowało 24% z grupy A i 68% z grupy B, 
a kiedykolwiek 32% vs 92%. Próba zdefiniowania 
szkodliwości zawodowych pozwoliła na wyłonie-
nie w grupie A 34% mężczyzn pracujących w wa-
runkach potencjalnej szkodliwości, a w grupie B – 
52%. Żaden z pytanych zarówno w grupie A, jak i B 
nie zmienił pracy, motywując ją profilaktyką zdro-
wia reprodukcyjnego. w grupie B przeanalizowa-
no spermiogramy w początkowym okresie diagno-
styki i leczenia oraz w danej chwili. Jako podstawę 
zmian uznano przejście rozpoznania z oligoterato-
zoospermii OTA I na II lub III stopień. Stwierdzono 
w 60% wartości zbliżone, w 26% – istotnie słabsze, 
w 14% – obserwowano wyraźną poprawę. Czę-
stość współżycia w grupie A wynosiła średnio 12,4 
x/miesiąc, a w grupie B – 9,8 x/miesiąc. Ocenę sa-
tysfakcji ze sfery seksualnej życia w grupie męż-
czyzn z grupy A jako dobrą i bardzo dobrą oceniło 
84% pacjentów, a w grupie B – 62%.

Dyskusja

wyniki świadczą o wyższej świadomości męż-
czyzn już zdiagnozowanych z powodu niepłod-
ności. Pomimo małej skuteczności leczenia nie-
płodności męskiej zalecenia dotyczące realiza-
cji założeń zdrowia reprodukcyjnego podejmuje 
większość mężczyzn ze zdiagnozowaną już nie-
płodnością [1]. Nie przekłada się to w poprawie 
wyników w spermiogramie [1–3]. Niezdrowy tryb 
życia, stosowanie używek, szkodliwe warunki pra-
cy mogą być odpowiedzialne za niepłodność, ale 
nie można znaleźć ścisłych korelacji. Zmiany w sty-
lu życia nie prowadzą do poprawy istotnej w za-
kresie poprawy płodności [3, 4]. w oparciu o pi-
śmiennictwo i własne badania należy zauważyć, 
że stosowanie suplementów diety w leczeniu nie-
płodności jest powszechne, mimo małej skutecz-
ności [3–5].
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Wnioski 

1. Świadomość prawidłowych postaw zdrowot-
nych i przestrzeganie zaleceń dotyczących 
zdrowia reprodukcyjnego wśród mężczyzn 
z niepłodnością jest wysoka.

2. Należy wdrażać zachowania prozdrowotne 
wcześniej i podejmować próby edukacji zanim 
wystąpi niepłodność.

3. Z chwilą zdiagnozowania niepłodności pacjenci 
poszukują metod poprawy płodności i zmienia-
ją styl życia na zdrowszy.
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