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Leczenie niepłodności w warunkach ambulatoryjnych

Infertility treatment in out-patient clinic

Tomasz BączkowskiB, D–F, Rafał kuRzawaA
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Niepłodność dotyczy 13–15% par w wieku rozrodczym. Rozpoznaje się ją po roku regularnego współżycia bez 
zabezpieczenia. Podstawą skutecznego leczenia jest diagnostyka pozwalająca wykryć przyczynę niepłodności i szybkie pod-
jęcie leczenia. Terapia niepłodności u mężczyzn rzadko prowadzi do poprawy płodności. w przypadku czynnika żeńskiego, 
uwarunkowanego zaburzeniami owulacji, szereg przyczyn jest odwracalnych i może być skutecznie leczony farmakologicz-
nie. zrosty w miednicy mniejszej, patologie jajowodów lub macicy, jak: polipy, zrosty w jamie macicy, mięśniaki, mogą być 
skutecznie leczone chirurgicznie doprowadzając do poprawy płodności. Brak ciąży w przeciągu 2 lat leczenia farmakologicz-
nego lub zabiegowego powinien być wskazaniem do skierowania pary do specjalistycznego ośrodka leczenia niepłodności, 
gdzie może zostać przeprowadzona procedura zapłodnienia pozaustrojowego. około 20–30% par z niepłodnością może uzy-
skać ciążę jedynie w wyniku zastosowania zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu. 
Słowa kluczowe: niepłodność, leczenie, diagnostyka.

infertility affects 10–15% of couples in reproductive age. it is diagnosed after one year of unprotected regular inter-
courses. The important basis of infertility treatment involves diagnostic procedures that allow discovering its reason and intro-
ducing effective treatment. Treatment of male infertility is not effective in most cases and does not improve fertility potential. 
among women with anovulation most of reasons can be successfully treated pharmacologically. The adhesions in pelvis, fallo-
pian or uterine defects can be treated surgically and in some cases improve female fertility. Lack of pregnancy after two years of 
treatment by general gynaecologist is an indication for referring the couple to the fertility centre where in vitro fertilization can 
be carried out. about 20–30% of infertile couples need advanced reproductive techniques to obtain pregnancy. 
Key words: infertility, treatment, diagnostics.

Streszczenie

Summary

Niepłodność definiowana jest jako niemożność uzy-
skania ciąży przez parę w ciągu jednego roku regularnego 
współżycia (3–4 razy w tygodniu) bez stosowania jakichkol-
wiek zabezpieczeń. Niezamierzona bezdzietność wiążę się 
z istotnymi konsekwencjami społeczno-zdrowotnymi, jak: 
obniżenie jakości życia, pogorszenie relacji partnerskich, 
zmniejszenie wydajności pracy, oraz ma wpływ na obniża-
nie wskaźnika przyrostu naturalnego. w dobie niskiej dziet-
ności nie ma zapewnionej odtwarzalności populacji, co de-
terminuje starzenie się społeczeństwa i jest przyczyną za-
łamywania się systemu emerytalnego. Rozpowszechnie-
nie niepłodności sięga 15% populacji w wieku rozrodczym 
i ma duży związek z świadomym opóźnianiem planów ma-
cierzyńskich. Płodność obniża się istotnie wraz z wiekiem 
kobiety, zwłaszcza po 35. roku życia, uzyskując bardzo ni-
ski wskaźnik po 40. roku życia. Również u mężczyzn obser-
wuje się spadek płodności postępujący z wiekiem. Jednym 
ze wskaźników przydatnych do oceny płodności jest tzw. 
TTP – (time to pregnancy z ang. czas do uzyskania ciąży). 
u młodych par < 30. roku wynosi średnio 6 miesięcy, wy-
dłużając się do > 12 miesięcy w przypadku wieku kobiety  
> 37. roku i mężczyzny > 40. roku. Po 40. roku życia ko-
bieta potrzebuje prawie 24 miesięcy na uzyskanie ciąży, co 
oznacza, że wiele z nich nie uzyska nigdy potomstwa bez 
zastosowania odpowiedniego i szybkiego leczenia [1].

obniżanie się płodności ma związek nie tylko ze sta-
rzeniem się gonad (jajników i jąder) i pogarszaniem jako-
ści gamet w związku z późniejszym podejmowaniem de-
cyzji o macierzyństwie, ale również wynika z negatywne-
go wpływu czynników środowiskowych, zawodowych i sty-
lu życia. wśród par z krótkim wywiadem niepłodnościo-
wym częściej wykrywa się czynnik żeński (ok. 60%). wraz 
ze wzrostem czasu oczekiwania na ciążę zaczyna domino-

wać męska niepłodność (60%), co wynika z braku możliwo-
ści skutecznego leczenia u mężczyzn w przeciwieństwie do 
kobiet, gdzie najczęstszym problemem są zaburzenia owu-
lacji. Niepłodność u mężczyzn rzadko kiedy może być sku-
tecznie leczona przyczynowo, jak również rzadko udaje się 
ustalić przyczynę tła tych zaburzeń [2].

Leczenie niepłodnej pary ukierunkowane jest na cel, 
jakim jest uzyskanie ciąży i urodzenie żywego zdrowego 
dziecka. optymalnym postępowaniem jest zdiagnozowa-
nie zaburzeń płodności i wdrożenie leczenia przyczyno-
wego. Pomimo ustalenia etiologii schorzenia podejmowa-
ne leczenie często jest nieskuteczne i powoduje przedłuża-
nie się czasu trwania niepłodności, zmniejszając szansę na 
uzyskanie ciąży. w przypadku zdiagnozowania nieodwra-
calnych lub słabo rokujących przyczyn niepłodności (skraj-
nie osłabione parametry nasienia, zaawansowana endo-
metrioza, obustronna niedrożność jajowodów) należy parę 
niezwłocznie zakwalifikować do procedur wspomaganego 
rozrodu. w przypadku odwracalnych lub nieznanych przy-
czyn zaburzeń płodności (nieznacznie osłabione parametry 
nasienia, zaburzenia owulacji, obecność zrostów w miedni-
cy mniejszej z zachowaniem drożności jajowodów, idiopa-
tyczna niepłodność) należy zastosować leczenie przyczy-
nowe lub empiryczne, a niekiedy przyjąć postawę wycze-
kującą. w algorytmie diagnostyczno-leczniczym uważa się, 
że wczesne rozpoznanie niepłodności i rozpoczęcie lecze-
nia zwiększa szanse na uzyskanie potomstwa. Dostępne pi-
śmiennictwo i rekomendacje określają czas, od kiedy para 
starająca się o ciążę powinna zostać skierowana do ośrod-
ka referencyjnego podając zwykle okres dwóch lat [2, 3].

 istnieją jednak szczególne sytuacje, kiedy diagnostyka 
i leczenie w ośrodku referencyjnym powinny być podjęte 
szybciej. za takie wskazania uważa się: wiek kobiety > 35 
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roku, poważne zaburzenia cyklu miesiączkowego, przeby-
te zapalenie miednicy mniejszej (PiD), potwierdzona endo-
metrioza, obniżona rezerwa jajnikowa z wartościami fsH 
> 10 iu/L lub obniżonymi wartościami amH < 1,0, w przy-
padku mężczyzn – obciążony wywiad chorobami narządu 
płciowego, jak przebycie operacji w jego obrębie lub stany 
zapalne (sTD), wnętrostwo w wywiadzie, przebycie radio- 
lub chemioterapii, istotne odchylenia w spermiogramie [5].

w zakresie kompetencji lekarza pierwszego kontaktu 
jest wykrycie niepłodności i czynników ryzyka, profilaktyka 
zdrowia reprodukcyjnego, uświadomienie parze problemu, 
wstępna diagnostyka i leczenie nieginekologicznych przy-
czyn mogących negatywnie wpływać na płodność. Para 
z problemem płodności może być pod opieką ginekologa 
podstawowej opieki zdrowotnej przez okres maksymalnie 
2 lat, podczas którego to okresu powinna być przeprowa-
dzona gruntowna diagnostyka pozwalająca ustalić przyczy-
nę niepłodności i wdrożone leczenie [2, 3].

Leczenie
w warunkach ambulatoryjnych leczenie niepłodno-

ści powinno się rozpoczynać po wykonaniu badań diagno-
stycznych pozwalających ustalić jej przyczynę. w wielu 
przypadkach nie można określić etiologii zaburzeń. Prio-
rytetem w leczeniu jest uznanie niepłodności jako cho-
roby obojga partnerów, wobec czego istotnie ważne jest 
uwzględnienie tego w algorytmie leczniczym. Najistotniej-
szym czynnikiem ograniczającym płodność jest wiek kobie-
ty, wobec tego diagnostyka i leczenie powinny być prowa-
dzone tak szybko, aby nie narażać pary na istotny spadek 
potencjału rozrodczego zależnego od wieku. Pierwsze dwa 
lata są okresem, kiedy powinniśmy doprowadzić do pełnej 
diagnostyki i przeprowadzić podstawowe etapy leczenia 
ambulatoryjnego.

w przypadku niepłodności męskiej wynikającej z za-
burzeń spermatogenezy dokonuje się próby leczenia przy-
czynowego, co w praktyce zwykle jest nieskuteczne. Na-
leży wyeliminować, jeżeli to możliwe, narażenie środowi-
skowo-zawodowe na toksyny, czynniki chemiczne, fizycz-
ne, ograniczyć używki, stosować luźną bieliznę, unikać go-
rących kąpieli itp. Rzadko może zostać zastosowane lecze-
nie przyczynowe. Typowym takim wskazaniem jest bardzo 
rzadko obserwowany hypogonadyzm hypogonadotropo-
wy, który w wyniku suplementacji gonadotropinami może 
prowadzić do powrotu spermatogenezy i płodności. Żyla-
ki powrózka nasiennego są często obserwowaną patologią 
narządu płciowego stwierdzaną u 60% niepłodnych męż-
czyzn, ale rzadko kiedy są wskazaniem do leczenia opera-
cyjnego. w licznych badaniach nie dowiedziono, aby ope-
racyjne usunięcie tych zmian poprawiało istotnie parametry 
nasienia oraz zwiększało szansę mężczyzn poddanych za-
biegowi skutecznego zapłodnienia. 

z preparatów leczniczych praktycznie żaden nie zna-
lazł uznania jako skuteczny w niepłodności męskiej. sto-
sowanie antyoksydantów (witamina c, E), mikroelementów 
takich, jak: selen, cynk, innych związków, jak L-karnityna, 
czy preparatów ziołowych oraz pochodnych testosteronu 
nie wpływa w istotny sposób na poprawę parametrów se-
minologicznych. skuteczność terapii ww. preparatami udo-
kumentowana jest w nielicznych, mało reprezentatywnych 
badaniach. Duże prospektywne, randomizowane badania 
zawarte w bazie cochrane jednoznacznie wykluczają sku-
teczność terapii farmakologicznej oraz interwencji chirur-
gicznych w przypadkach niepłodności męskiej związanej 
z zaburzeniami w spermiogramie. udokumentowaną i me-
dycznie dowiedzioną skuteczną interwencją jest wdroże-
nie antybiotykoterapii w przypadkach świeżo rozpoznane-
go stanu zapalnego męskich narządów płciowych [6].

Leczenie niepłodności uwarunkowanej czynnikiem 
żeńskim zależy od etiologii. w warunkach ambulatoryjnych 
sprowadza się do ustalenia tła zaburzeń i wdrożenia lecze-

nia przyczynowego, kiedy jest to możliwe. w przypadkach 
najczęściej stwierdzanych odchyleń, jakimi są zaburzenia 
cyklu, należy rozpoznać problem i zakwalifikować je do 
jednej z siedmiu grup zaburzeń miesiączkowania według 
wHo. łagodne zaburzenia owulacji należące do ii grupy 
według wHo, lub wynikające z hiperprolaktynemii bez, 
lub w przebiegu, guza wydzielającego prolaktynę (V i Vi 
grupa) mogą być skutecznie leczone farmakologicznie przy-
wracając u większości kobiet owulacje i płodność. Rozpo-
znanie przyczyny braku jajeczkowania (niewydolność lub 
dysfunkcja osi podwzgórze–przysadka–jajnik, hiperprolak-
tynemia) warunkuje sposób leczenia. część przyczyn jest 
odwracalna i zależy od takich czynników, jak: zbyt niska 
masa ciała (anoreksja, bulimia, nadmierny wysiłek fizycz-
ny), otyłość, stres, przyjmowanie niektórych leków, niektó-
re endokrynopatie: niedoczynność tarczycy, prolaktinoma, 
zaburzenia funkcji kory nadnerczy. Należy dążyć do lecze-
nia przyczynowego, jeżeli jest to możliwe. Jedną z częst-
szych przyczyn anowulacji jest hiperprolaktynemia. Należy 
wykluczyć guza przysadki (prolaktinoma), zaburzenia en-
dokrynne, jak: niedoczynność tarczycy, zespół policystycz-
nych jajników, przyjmowanie leków (trójpierścieniowe pre-
paraty przeciwdepresyjne). wdrożenie preparatów nale-
żących do agonistów dopaminy (pochodne bromokrypty-
ny, kabergolina) wykazuje wysoką skuteczność i przywraca 
płodność u większości pacjentek [2–4].

w wielu przypadkach zaburzeń owulacji wymagane 
jest stosowanie leków do jej indukcji. Leczenie to powin-
no być prowadzone bardzo rozważnie ze względu na ry-
zyko tej terapii, jakim jest uzyskanie ciąży wielopłodowej, 
lub zespół nadmiernej hiperstymulacji jajników, będący na-
stępstwem wzrostu nadmiernej liczby pęcherzyków jajni-
kowych w trakcie stymulacji. Podstawowymi preparatami 
w leczeniu zaburzeń owulacji są cytrynian klomifenu (cc) 
oraz egzogenne gonadotropiny (preparaty fsH, fsH i LH). 
Lekiem pierwszego rzutu jest cc stosowany w dawce 50 
lub 100 mg na dobę przez 5 dni w pierwszej fazie cyklu, po-
zwalając na uzyskanie owulacji u większości kobiet z zabu-
rzeniami owulacji. w przypadku oporności na ten preparat 
mają zastosowanie gonadotropiny [2, 3].

w leczeniu niepłodności w przebiegu zespołu policy-
stycznych jajników należy ustalić, czy poza problemami 
związanymi z owulacją istnieją zaburzenia metaboliczne 
takie, jak: hiperinsulinemia, cukrzyca, dyslipidemia, oty-
łość itp. istotna jest redukcja masy ciała, korygowanie zabu-
rzeń gospodarki węglowodanowej (preparaty metforminy), 
co zwiększa prawdopodobieństwo samoistnej owulacji lub 
zwiększa wrażliwość na stosowane leki do jej indukcji. 

w przypadkach niewydolności osi podwzgórze–przy-
sadka–jajnik (i grupa wg wHo) leczenie niepłodności 
oparte jest głównie na suplementacji gonadotropinami ce-
lem uzyskania owulacji. Terapia ta jednak często prowadzi 
u tych pacjentek do nadmiernej odpowiedzi i ryzyka hiper-
stymulacji, wobec czego ta grupa kobiet powinna być prze-
kierowana do referencyjnego ośrodka zajmującego się le-
czeniem niepłodności. 

w przypadkach niepłodności w przebiegu zaburzeń 
miesiączkowania wynikających z wygasania czynności hor-
monalnej i germinalnej jajnika (iii grupa) pacjentkę należy 
niezwłocznie przekierować do specjalisty zajmującego się 
medycyną rozrodu. czynnik maciczny (zrosty, wady maci-
cy) prowadzący do zaburzeń miesiączkowania (iV grupa) 
jest trudny do leczenia i wymaga interwencji chirurgicznej 
opartej na wykorzystaniu histeroskopii i laparoskopii.

Leczenie niepłodności kobiecej uwarunkowanej czyn-
nikiem jajowodowym (zrosty, patologie jajowodów) wyma-
ga zastosowania zabiegów chirurgicznych i jest zaawan-
sowaną opcją terapeutyczną i powinno być prowadzone 
w wykwalifikowanych ośrodkach.

w przypadku rozpoznanej endometriozy głównym uza-
sadnieniem do leczenia farmakologicznego są towarzyszą-
ce schorzeniu zespoły bólowe i progresja zmian. w lecze-
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niu stosujemy preparaty gestagenowe i pochodne, danazol, 
agonistyczne preparaty GnRH oraz dwuskładnikową tablet-
kę antykoncepcyjną. w przypadku niepłodności uwarunko-
wanej endometriozą uważa się, że farmakologiczne lecze-
nie nie przynosi spodziewanego efektu, jakim jest wzrost 
szans uzyskania ciąży [4]. udowodnioną skuteczność le-
czenia zaburzeń płodności w przebiegu endometriozy ma 
chirurgia oparta na laparoskopowym usunięciu ognisk i jej 
następstw (zrostów). w przypadku zaawansowanych zmian 
lub nieskuteczności postępowania operacyjnego najsku-
teczniejszą opcją terapeutyczną jest zapłodnienie poza-
ustrojowe. 

Należy nadmienić, że mało zaawansowane techniki 
wspomaganego rozrodu, jakim są inseminacje domaciczne, 
zgodnie z najnowszymi wytycznymi towarzystw zajmują-
cych się rozrodem (EsHRE, asRm) powinny być wykonywa-
ne tylko w ograniczonym zakresie. warunkiem ich wykona-
nia jest zachowana drożność co najmniej jednego jajowo-
du i obecność owulacji spontanicznej lub farmakologicz-

nie wyidukowanej. skuteczność tych zabiegów w niepłod-
ności uwarunkowanej czynnikiem męskim, łagodną endo-
metriozą i o nieznanym podłożu wydaje się nie być wyż-
sza od postawy wyczekującej. uważa się, że uzasadniona 
jest obserwacja pary niepłodnej przez kolejne 12 miesięcy. 
w przypadku braku ciąży > 2 lat (3 lata) należy skierować 
parę do specjalistycznego ośrodka celem wykonania proce-
dury zapłodnienia pozaustrojowego. zastosowanie insemi-
nacji w przypadku zaburzeń owulacji nie ma medycznego 
uzasadnienia. 

możliwości leczenia ambulatoryjnego niepłodności są 
ograniczone i w wielu przypadkach para wymaga skiero-
wania do specjalistycznego ośrodka zajmującego się le-
czeniem zaburzeń rozrodu. ośrodki te oferują komplekso-
wą opiekę nad niepłodną parą zapewniając nie tylko peł-
ną diagnostykę, ale również nowoczesne metody leczenia 
niepłodności, włączając w to zaawansowane techniki chi-
rurgiczne oraz metody wspomaganego rozrodu, takie jak: 
inseminacje domaciczne i zapłodnienie pozaustrojowe [5].

Piśmiennictwo

1. Gnoth c, Godehardt E, frank-Herrmann P, et al. Definition and prevalence of subfertility and infertility. Hum Reprod 2005; 
20 (5): 1144–1147.

2. Devroey P, fauser P, Diedrich k. approaches to improve the diagnosis and management of infertility. Hum Reprod Update 
2009; 15: 391–408.

3. Balen a, Rutherford aJ. management of infertility. BMJ 2007; 22(335): 608–611.
4. Bulletti c, coccia ma, Battistoni s, et al. Endometriosis and infertility. J Assist Reprod Genet 2010; 27: 441–447.
5. kamel Rm. management of the infertile couple: an evidence-based protocol. Reprod Biol Endocrinol 2010; 6(8): 21.
6. cocuzza m, agarwal a. Nonsurgical treatment of male infertility: specific and empiric therapy. Biologics 2007; 1: 259–269.

adres do korespondencji:
Dr n. med. Tomasz Bączkowski
klinika medycyny Rozrodu i Ginekologii Pum
ul. siedlecka 2
72-010 Police 
Tel.: 91 425-39-31 
E-mail: bacztom@pum.edu.pl

Praca wpłynęła do Redakcji: 28.02.2013 r.
Po recenzji: 25.03.2013 r.
zaakceptowano do druku: 10.04.2013 r. 


