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ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
(Απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών Αριθμ.

3648//31-05-2005

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Χρυσικόπουλος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οδυσσέας Γρηγορίου

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑτΕΑΣ

Νικόλαος Βιτωράτος

ΤΑΜΙΑΣ

Ευθύμιος Δεληγεώρογλου

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Ιατράκης
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Επιστολή του Προέδρου της Εταιρείας

Αγαπητό Μέλος,

Με τη δικαστική τοποθέτηση προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) της Εταιρείας
(Απόφαση

3648/31-05-05), ενεκρίθηκαν από το Πρωτοδικείο Αθηνών (Απόφαση
5663/24-1 0-05) οι τροποποιήσεις στο παλαιό Καταστατικό της Εταιρείας (1990) που
αποφασίστηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) στις 29-01-05 στα πλαίσια του
15' Ετήσιου Πανελληνίου Σεμιναρίου Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας.
Οι τροποποιήσεις αυτές, θα σας γίνουν γνωστές με επιστολή που θα σας σταλεί μαζί με
την πρόσκληση για σύγκλιση ΓΣ με μοναδικό σκοπό τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη και
νούργιου ΔΣ, κατά τη διάρκεια των εργασιών του

16°

0

Ετήσιου Πανελληνίου Σεμιναρίου

Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας που θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Diνani-Caraνel στην
Αθήνα.

Για το θεσμοθετημένο βραβείο των

5.000,00

Ευρώ, έχουν υποβληθεί συνολικά έξι αξιό

λογες εργασίες που έχουν δοθεί στην Κριτική Επιτροπή. 0/Η νικήτρια θα ειδοποιηθεί
εγκαίρως για τη διάλεξη στα πλαίσια του Σεμιναρίου καθώς και για την εκτύπωση της

εργασίας στο βιβλίο πρακτικών της Εταιρείας.
Τόσο τα μέλη του ΔΣ όσο και εγώ προσωπικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον καθη
γητή Δ. Αδαμόπουλο καθώς και τους εκλεκτούς συνεργάτες του για το, πραγματικά εξαί

ρετο αφιέρωμα, σχετικά με τον "Άνδρα, αυτόν τον άγνωστο".
Το αφιέρωμα "Ανδρική Υπογονιμότητα" θα αποσταλεί σε δύο ενημερωτικά φυλλάδια. Το

πρώτο μέρος

- βρίσκεται ήδη

στα χέρια σας (Οκτώβριος-Δεκέμβριος

ρο μέρος (Ιανουάριος-Μάρτιος

2006)

2005)

και το δεύτε

θα σας αποσταλεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου

Με την ελπίδα και χαρά της συνάντησή ς μας στο

16 ο

Σεμινάριο στις

2006.
28 Ιανουαρίου 2006

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
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XPHMATIKO BPABEIO 5000,00

Ευρώ

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας προκυρήσσει για τρίτο χρόνο χρη
ματικό έπαθλο πέντε χιλιάδων

(5.000)

Ευρώ για την καλύτερη πειραματική ή όχι, εργασία

που να άπτεται θέματα Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν ειδικευμένοι και ειδικευόμενοι Ιατροί όλων

των ειδικοτήτων (καθώς και ομογενείς), που να έχουν Ελληνική ιθαγένεια.
Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη, αδημοσίευτη και να σταλεί σε τρία αντίτυπα στα

γραφεία της Εταιρείας Αλκαίου

1Ο, 115 28Ιλίσια- Αθήνα μέχρι και τις 30

Νοεμβρίου

2005

(σφραγίδα ταχυδρομείου).
Η εργασία θα ενσωματωθεί στις διαλέξεις του 16ου Ετήσιου Πανελληνίου Σεμιναρίου

Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου

2006

και

στον τόμο πρακτικών του Σεμιναρίου.
Κατά τη διάλεξη της εργασίας θα επιδοθεί στον νικητή επιταγή με το ποσό των
Ευρώ.

5000,00

'

I

Ανδρική Υποyονιμότητα

7

Α. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΥΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η

1ο
20
30
40
50
60
70
80
90

Σεμινάριο:

Αθήνα,

Σεμινάριο:

Θεσσαλονίκη,

25-26

Σεμινάριο:

Αθήνα,

Ιανουαρίου

Σεμινάριο:

Θεσσαλονίκη,

Σεμινάριο:

Αθήνα,

10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Σεμινάριο:

26-27
30-31

Ιανουαρίου

29-30

ETAIPEIA

1991

Ιανουαρίου

1992

1993

Ιανουαρίου

1994

Σεμινάριο:

27-28 Ιανουαρίου 1995
Ηράκλειο, 27-28 Ιανουαρίου 1996

Σεμινάριο:

Λάρισα,

Σεμινάριο:
Σεμινάριο:

Σεμινάριο:
Σεμινάριο:
Σεμινάριο:
Σεμινάριο:

Σεμινάριο:
Σεμινάριο:

25-26 Ιανουαρίου 1997
Αθήνα, 24-25 Ιανουαρίου 1998
Ηράκλειο, 26-27 Ιανουαρίου 1999
Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2000
Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2001
Αθήνα, 2-3 Φεβρουαρίου 2002
Αθήνα, 25-26 Ιανουαρίου 2003
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου 2004
Αθήνα, 29-30 Ιανουαρίου 2005
Αθήνα, 28-29 Ιανουαρίου 2006

-

..
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Β. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΜΕ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ*

i.

Ορμονική Αντισύλληψη
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
Φεβρουάριος.

2. Φυσιολογία

799 1

του Γεννητικού Συστήματος της Γυναίκας

Χρ ιστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής
ΣεrπέΙJ{3pιος

3.

1991

Αμηνό ρροια

Νικόλαος Θ. Μανιάς . Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουάριος.

4. Πρόκληση

1992

Ωοθηλακιορρηξίας

Ιωάννης Ε . Μεσσήνης , Αναπληρωτής Καθηγητής
Σε πτέμβριος,

5.

1992

Προλακτίνη
Οδυσσέας Γρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής
Φεβρουάριος

6. Σύνδρομο

7993

Πολυκυστικώv Ωοθηκών

Χριστόδουλος Γ . Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής
Σεπrεμβ{Jιος

7.

1993

Ανδρική Στείρωση
Σπύρος Μηλίγκος , Επίκουρος Καθηγητής
Φεβρουά[Jιος

8.

1994

Ενδομητρίωση

Αθανάσιος Χρυσικόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής
Σεπτέμβριος.

1994

9. Θυρεοειδοπόθειες

και Κύηση

Γεράσιμος Ε. Κρασσάς , Επίκουρος Καθηγητής
Φε(iρουάριο ς.

10. Το

7995

Ωχρ ό Σωμ άτιο
Γεώργιος Πόντος , Διδάκτωρ Αριστοτελείο υ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σεπτέμβριος.

11 . Υποβοηθούμενη

1995
Αναπαραγωγή

Μηνάς Ι . Μαστρομηνάς, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουάριος.

1996

Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου των Πολυκυστικών Ωοθηκών

12.

9

Υπερανδρογονικές Διαταραχές: Υπερτρίχωση, Ακμή

Γεωργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνων
Σεπιεμμμιος,

13.

1996

Νέες εξελίξεις στην Υποβοηθούμνεη Αναπαραγωγή και Προεμφuτεuτική Διάγνωσι1
Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημιου Αθηνων
Φεβpουαριnr

14.

1997

Κλιμακτήριο, Εμμηνόπαuσις
Χριστοδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγητής
Σετπ εμβpιος.

15.

7991

Δυσλειτουργικές Αιμορραγίες της Μήτρας-Υπερπλασίες. Το Ανάλογα της Gι1RH.
Αυξητικοί παράγοντες στη Γεννητική λειτουργία
Χριστόδουλος Γ. Σέγκος, Επίκουρος Καθηγφής
Φεβpουαpιος

16.

1998

Συγγενής Υπερπλασία του Φλοιού των Επινεφριδίων
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος. Αναπληρωτής Καθηγητής
Σ ε πι εμpμιος,

17.

1998

Η Ενδοκρινολογία της Μήτρας
Χρήστος Ανδρεακος. Διδάκτωρ Πανεπιστημιου Αθηvων
Φεβρουαριος

18.

1999

Οστεοπόρωσις
Κωνσταντίνος Μαυρουδής, Ενδοκρινολόγος
Σετπεμβριος

19.

1999

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών με νέα δεδομένα
Χριστόδουλος Σέγκος. Αναπληρω rης Καθηγητής
Φεβρουαριος

20.

2000

Αδενομύωση: Ενδοκρινολογική ή Ανοσολογική Νόσος;
Ιωάννης Ματαλλιωτάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Ευγένιος Κουμαντάκης. Καθηγητής
Σεπrεμβριος.

21.

Η

GnRH

2000

και τα Ανάλογά της

Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Φεβρουαριος.

22.

2001

Ο Μικρόκοσμος της Αναπαραγωγικής Διαδικασίας
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητης
Σεπτέμβριος,

2001

Ανδρική Υπογοvιμότητα
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23.

Κλωνοποίηση

Ελένη Κοντογιάννη, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Λονδίνου
Φεβροuάριος,

24.

2002

Ορμονική Αντισύλληψη
Γεώργιος Μ. Ιατράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Σεπτέμβριος,

25.

2002

I

Πλακούντας: ένας ορμονοπορογωγός αδένος

Νικόλαος Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Φεβροuάριος,

26.

2003

Υπερονδρογονισμός
Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Οδυσσέας Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Σεπτεμβριος

27.

2003

Ορμονική αντισύλληψη και καρδιοαγγειακά νοσήματα
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Απρίλιος

28.

- ΙοιΊνιος 2004

Μαστός

• Το

ορμονικό μωσαϊκό του μαστού

Μαργαρίτα Αναπλιώτου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών

•

Ορμονική θεραπεία στον καρκίνο του μαστού

Αντώνιος Κεραμόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής
του Κέντρου Μαστού του Θεραπευτηρίου 'ΊΑΣΩ"
Οκτώβριος

29.

- Δεκέμβριος 2004

Ανθρώπινη Γονιμότητα και Αντισύλληψη.

Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μέρος πρώτο
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιανουάριος

30.

- Μάρτιος 2005

Ανθρώπινη Γονιμότητα και Αντισύλληψη.
Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Μέρος δεύτερο
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Απρίλιος

31.

-

Ιοuνιος

2005

Θεραπευτική Αντιμετώπιση του Συνδρόμου των Πολυκυστικών Ωοθηκών.
Οδηγίες γιο Συνταγογράφηση.
Ευανθία Διαμάντη

-

Κανδαράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου

Αθηνών
ΙοιΊλιος -Σεπτέμβριος

2005

*Οι Ενημερωτικές Εκδόσεις από

1-21 (1991-2001)
CD

Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και σε

κυκλοφορούν με φροντίδα της

Ανδρική Υπογονιμότητα
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ΟΔΗΓΙΕΣ

1.

Η χρήση της Μετφορμίνης σε γυναίκες με πολυκυστική νόσο
Αθανάσιος Χρυσικόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιανουάριος

2.

- Μάρτιος 2004

Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και εμμηνόπαυση. Βασικές αρχές συνταγογρόφησης (Οδηγίες)
Γεώργιος Κιντής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Οδυσσέας Γρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιούλιος

3.

- Σεπτέμβριος 2004

Θεραπευτική αντιμετώπιση του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών
Ευανθία Διαμάντη-Κανδαράκη,
Πανεπιστημίου ΑΘηνών
Ιούλιος

- Σεπτέμβριος 2005

Ενδοκρινολόγος,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ανδρική Υπογοvιμότητα
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Η

ηλεκτρονική

σελίδα της

Ελληνικής

Εταιρείας

ΕΕΓΕ

Γυναικολογικής

Ενδοκρινολογίας είναι:

http://www.hsge.gr
ή απλούστερα

www.hsge.gr
Στην ηλεκτρονική σελίδα μπορείτε να πληροφορηθείτε για:

•
•
•
•
•
•
•
•

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το βιογραφικό τους
Την ιστορική διαδρομή της Εταιρείας
Το καταστατικό της
Τη συνεδριακή της δραστηριότητα
Την εκδοτική της δραστηριότητα

Το επόμενο Σεμινάριο της Εταιρείας και τι περιλαμβάνει

Το ετήσιο χρηματικό έπαθλο των

5000.00 Ευρώ

Γενικές πληροφορfες για εγγραφή, συνδρομές κτλ.

Για την αποστολή

e-mails

προς την εταιρεία πληκτρολογείστε:

info@hsge.gr
Για να επικοινωνείστε με τα μέλη του ΔΣ προσωπικά, πληκτρολογείστε:

eugenios@hsge.gr
nikos@hsge.gr
odysseas@hsge.gr
makis@hsge.gr
georg@hsge.gr
georgios@hsge.gr

με Ευγένιο Κουμαντάκη
με Νικόλαο Βιτωράτο

με Οδυσσέα Γρηγορίου
με Ευθύμιο Δεληγεώρογλου
με Γεώργιο Ιατράκη

με Γεώργιο Κιντή

ι
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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δ.Α. Αδαμόπουλος
Η, ανδρικής αιτιολογίας υπογονιμότητα στον άνδρα έχει αναδειχθεί στην επικαι
ρότητα μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Η καθυστέρηση αποδόθηκε σε διάφορες κοινω
νικές. θρησκευτικές και πολιτικές συνθήκες, που συντήρησαν ένα κλίμα σχετικής προ

στασίας του ανδρικού παράγοντα σαν αιτίου υπογονιμότητας του ζεύγους. Η δραματική
αλλαγή που παρουσιάσθηκε στις συνθήκες αυτές, κυρίως στις χώρες με βιομηχανική
ανάπτυξη, σε συνδυασμό με την έκδηλη επιβάρυνση του ευρύτερου περιβάλλοντος ζωής
(νερό, αέρας, διατροφή, κατοικία) αλλά και την ανάδειξη του ισχυρού φεμινιστικού κινή
ματος κατά την τελευταία

30- τ ία,

οδήγησαν σε μια περισσότερο λεπτομερή και αντικει

μενική εκτίμηση των αιτίων υπογονιμότητας του ζεύγους, και έτσι φωτίσθηκε η ισότιμη
ευθύνη και συμμετοχή του ανδρικού παράγοντα που αρχικά παρέμενε υποβαθμισμένη.
Η πρώτη σοβαρή προειδοποίηση για επιβάρυνση της γονιμοποιητικής ικανότητας

του άνδρα παρουσιάσθηκε από μια μελέτη μετα-ανάλυσης των αποτελεσμάτων μετρήσε
ων σπέρματος από την δεκαετία του

1930 μέχρι την περίοδο

του

1980.

Στην δημοσίευση

αυτή αναδεικνύεται μια έκδηλα καθοδική τάση στην εξέλιξη της συγκέντρωσης σπέρμα

τος, που στο διάστημα διάρκειας των μελετών, περίπου υποδιπλασιάζεται

(Carlsen et al.,

1992).
Ακολουθεί καταιγισμός εκτιμήσεων σε επί μέρους πληθυσμούς διαφόρων γεω

γραφικών χώρων (βοράς, νότος, κλπ), ειδικές ομάδες (γόνιμοι άνδρες, δότες σπέρματος,

ασθενείς ιατρείων υπογονιμότητας) με ευρήματα που στην πλειοψηφία τους συμφωνούν
με καθοδική πορεία του σπέρματος. Ασφαλώς, υπάρχουν και εξαιρέσεις, κυρίως σε πλη
θυσμούς βορείων χωρών. με ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση και υψηλό επίπεδο
ζωής (π.χ. Φιλανδοί). Στον ελληνικό χώρο παρατηρήσεις σε άνδρες εξετασθέντες σε
ιατρεία υπογονιμότητας έδειξαν σημαντική τάση ελάττωσης της συγκέντρωσης και του

όγκου του σπέρματος σε πολυάριθμο υλικό ατόμων που ελέγχθηκε μεταξύ

1994.

1973

και

Στην ίδια περίοδο καταγράφηκαν αυξητικές τάσεις σε σημαντικούς ρύπους του

αέρα όπως ΝΟ, ΝΟ2,

S04

κλπ. (Adamoρoulos

et al., 1996).

Το πρόβλημα όμως δεν φαίνεται ότι περιορίζεται στις πτωτικές μεταβολές του

σπέρματος, αλλά είναι σαφώς ευρύτερο και περιλαμβάνει και άλλες πλευρές της αναπα
ραγωγικής υγείας του Έλληνα με εξέχουσες:

1.

την σαφή πτωτική τάση του αριθμού των αρρένων νεογεννήτων κατά την τελευταία
35ετία. Συγκεκριμένα, στο μεγάλο πληθυσμό νεογνών που είδαν το φως κατά το διά

στημα

1965- 2000

στο Μαιευτήριο «Ελενα Βενιζέλου» η υψηλή σχέση αρρένων προς

θήλεα νεογνά ελαττώθηκε από

2.

109:100 σε 104:100.

την αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα αρρένων νεογνών νοσηλευθέντων στην
ειδική μονάδα προώρων του ιδίου Νοσοκομείου σε σχέση με θήλεα νεογέννητα.

I
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την χαμηλή ενημέρωση του άρρενος πληθυσμού στις συνέπειες της γοναδικής γήραν
σης σε παραμέτρους της φυσικής, ψυχολογικής και σεξουαλικής δραστηριότητας των
ωρίμων αλλά και των τρίτης ηλικίας, Αθηναίων.

Γίνεται, λοιπόν, εμφανές ότι τα προβλήματα του σύγχρονου άνδρα δεν σχετίζονται
μόνο με την έκπτωση του σπέρματος ή την αύξηση των προβλημάτων στυτικής λειτουρ
γίας των ενηλίκων στις σύγχρονες κοινωνίες αλλά καλύπτουν όλες τις φάσεις της ηλι
κίας του

(Adamopoulos

και

Koukkou, 2005).

Το αφιέρωμα που ακολουθεί περιγράφει δυσλειτουργίες του γεννητικού συστή

ματος που παρουσιάζονται κύρια σε άνδρες της αναπαραγωγικής ηλικίας. Στη φάση αυτή
της ζωής του ζευγαριού, ο ρόλος του γυναικολόγου είναι καθοριστικός για την εκτίμηση

της αναπαραγωγικής υγείας της γυναίκας. Ομως, είναι απαραίτητη και η γνώση βασικών
στοιχείων της ορχικής λειτουργίας, αφού στα προβλήματα υπογονιμότητας δεν θεραπεύ
εται το επί μέρους άτομο αλλά αντιμετωπίζεται το ζευγάρι.
Με την ευκαιρία του παρόντος αφιερώματος, η συγγραφική ομάδα ευχαριστεί την
Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας και τον εκδότη της περιοδικής έκδοσης της,
Καθηγητή Α. Χρυσικόπουλο για την τιμητική πρόσκλησή του. Ελπίζομε ότι ανταποκριθή
καμε επαρκώς στις προσδοκίες σας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Carlsen Ε., Giwerchman Α., Keiding Ν. and Skakkebaek
serηeπ during the past 50 years Br. Med. J . 305. 609-13.

Ν.Ε.

(1992)

Evideπce

for decreasing quality of

2. Adamopoulos D.A., Pappa Α., Nicopoulou S.. Andreou Ε., Karamertzanis Μ., Michopoulos Ι .. Deligianni
V. and Simou Μ. (1996). Semiπal volurηe and total sperm πumber trends in men attending subfertility
clinics in Greater Athens area during the period 1977-1993. Human Reproduction 11.9.1936-41.
3. Adamopoulos D.A. and Koukkou Ε. (2005). Reprodυctive health problems in people living in the greater
Athens area. ln "lmpact of the Environment on Fertility" Ρ Nicolopoυlou-Stamati et al. (eds), Brυssels. in
press.
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2.

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

'

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κ. ΒΕΝΑΚΗ
Ε ΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟ Γ ΟΣ
ΕΠΙΜF.ΛΗΓΡ ΙΑ

s· ΕΣΥ

ΤΜΗΜΛ ΕΝΔ ΟΚ ΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΑΒΗΤΟΥ- ΜΠΑ ΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΓΗJΙΚΟ ΝΟ ΣΟ ΚΟΜFΙΟ- ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΈΛΕΝΑ Β ΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ/ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Η διαδικασ ία της αναπαραγωγής είναι σύνθετη και διεξάγεται σε πολλαπλά επί
πεδα

ruu

γε vνητικοι) και ενδοκ ρινικού συστήματος και στα δύο φύλα . Ως εκ τούτου , είναι

r11θανόν n ιCi φorJoι ενδογενε ίς ή εξωγενείς παράγοντες να προ καλέσουν διαταραχές ,
άλλnτε σε ιiλλο t.πίπεδο. με τελικό αποτέλεσμα την υπογονιμότητα Με τον όρο υπογοvι

μότητο , αναφερόμαστε στην μειωμένη πιθανότητα σύλληψης σε ένα ζευγάρι, ενώ ο όρος
σπιρότη rrι υηοδηλωνει την οριστική αδυναμ ία επίτευξης εγκυμοσύνης και αφορά σε

μικρή μόνο υποομάδα ζευγαρ ιών.

Πολλή συζήτηση γίνεται γύρω από τον ορ ι σμό rηc: γ ονιμότητας και συναφών ό ρων.
καθώς προτείνονται αλλαγές στους μέχρι τώρα χρησιμοποιού μενους στην ειδικότητα της
ανδρολογίας.

2.1.

ΟΡΙΣΜΟΣ

Υπογοvιμότητα είνα ι η αποτυχία επίτευξης σύλληψης σε ένα ζευγάρι. μετά από
προσπάθεια τουλάχιστον ενός έτους , με συχνές σεξουαλικές επαφές, χωρίς τη χρήση

κανενός μέσοιι aντισύλληψης.
Η διαταραχή της γονιμότητας είναι ένα καθημερινό πρόβλημα, για το οποίο ένα

σημαντικό ποσοστό ζευγαριών ζητά ιατρική βοήθεια. Είναι προφανές ότι σε πολλά ζευγά
ρια. η αιτία που ευθύνετα ι για την υπογονιμότητα. δεν αποκαλύπτεται πάντα παρά τον
έλεγχο που έχει προηγηθεί. Η συχνότητα περιπτώσεων υπογονιμότητας , που δεν αποκα

λlιπτ εΊα ι κάποια αιτία. διαφέρει σε διάφορες μελέτες και κυμαίνεται σε

15-30%.

Ως ανε

ξήγητη υπογοvιμότητα, ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία. δεν είναι δυνατόν να ανα
γνωpισ ιε:i η αιτία . παρά την μεθοδική αναζήτησή της , που ευθύνεται για μη επίτευξη κύη
ση ς μf ω 1 2 μηνη πε ρίοδο ελευθερων σχέσεων στο ζευγάρι

Η ι ιτιογο νιμότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιατρικά προβλήματα και στη
χιiJρα μGς. Υπολογίζεται ότι ποσοστό

10-15% των

ζευγαριών. πο υ βρίσκονται σε αναπα

ρ(lγω'{ικrι ηλι κία. Gντ ψετωπίζουν πρόβλημα γονιμότητας.
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Από παλιά υπήρχαν αρκετες γνωσεις σχετικά με την γυναικεία υπογον ιμο rη ια ,
ενω αντιθέτως ελάχιστ α στοιχεία υπήρχαν μέχρι πριν λιγα χρόνια για τα αίτια και την αντι
μετώπιση των διαταραχών της γονιμότητας στον ανδρα. Οι ανδρες ε ξάλλου , ηολυ
δύσκολα επισκέπτονταν το γιατρό για τέτοια θέματα . Τα τελευταία χρόνια ό μω ς . με rην
εξέλιξη της ανδρολογως , υπόρχει αλματώδης αυξηση των γνώσεων , σχεηκά με την
βιολογία των ανθρωπίνων γεννητικών κυτταρων και την ιατρικη της ανωιαραγωγης

Πρέπει να γίνει σαφες ότι η εξέταση σπέρματος δεν είναι έλεγχος γονιμότη ι ας . Η δια πί
στωση της γονιμότητας απαιτεί εξ ορισμού την ύπαρξη κύησης και άρα είναι φαινομε νο

που συνδέεται με το ζευγαρι

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.3.

Σύμφωνα με την Παγκόσμω Οργάνωση Υγειας (ΠΟΥ) η υπογονιμό τηια b ιακρ ινειαι
σε δύο κατηγορίες .
Γ-

----

πσγ

----____

ιvποrοΝιΜοτΗτΑ

[__.----------.
ΠΡΩΤ_~~~-~~j

Γ -Δ'ΕvτΕΡοn-.ι\Θϊiil

'-- -

--------------·

Ως πρωτοποθής χαρακτηρίζεται η κατάσταση κατά την οτωω δεν αναφερειαι
ιστορικό σύλληψης παρά τις, χωρίς αντισύλληψη , συχνές σχέσεις του ζεύγους γ ια διά

στημα τουλάχιστον

2

ετών. Ενώ , ως δευτεροποθής ορίζεται η υπογονιμοτητα κα-ιά τη ν

οποία προηγήθηκε σύλληψη στο παρελθόν , αλλά δ εν προέκυψε νέα κύηση rιαρα την από
διετίας προσπάθεια του ζευγαριού .

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι σύλληψη ε rιιτυγχανεται σε
ποσοστό

25%

κατά τον πρώτο μήνα της προσπάθειας , ακολούθως

μηνο , ενώ στον πρώτο χρόνο προσπαθειων αναφέρεται ποσοστό

60% στο πρωτο εξά
80%. Από ω υπόλοιπο

20% ένα ποσοστό 5-1 0% θα επιτύχει κύηση στο δεύτερο έτο ς και απομένει ένα ποοοοτο
10-15% ζευγαριών με υπογονιμότητα, τα οποία χρή ζουν περαιτέρω διερεύνησης και
θεραπείας.

Ως εκ τούτου η διερεύνηση αφορά και στα δύο μέλη του υπογόνιμου ζευγαριού.

ανδρική υπογονιμότητα

30%

γυναικεία υπογονιμότητα

42%

2 μέλη

28%

του ζευγαριού/ ανεξήγητη υπογονιμότητα

Ανδρική Υπογοvιμότητα
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2.4.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Διαταραχές της ανδρικής γονιμότητας μπορούν να οφείλονται σε παθολογία των

I

όρχεων, των αποχετευτικών οδών του σπέρματος. των επικουρικών αδένων. διαταραχές

του σπέρματος, δυσλειτουργία σε κεντρικό επίπεδο (υποθαλαμο-υποφυσιακό) ή στα
όργανα στόχος των ανδρογόνων.

I

Α\τΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΙΑΣΕ

32.0

κιρσοκήλη

17.0

ενδοκρινικά αίτια

9.0

λοιμώξεις
κρυψορχία

9.0
8.0

συστηματικά νοσήματα

5.0

αντισπερματικά αντισώματα

4.0

όγκοι όρχεων

2.0

απόφραξη

1.0

άλλες αιτίες

7.0

ΙΑΣΕ = ιδιοπαθής ανεπάρκεια σπερματικοu επιθηλιοu.

Σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι δυνατό να εντοπισθει το αίτιο που προκαλεί την
ανδρική

υπογονιμότητα και χαρακτηρίζεται ως ΙΑΣΕ ή

ασθενοσπερμία/αζωοσπερμία

ή

μη

αποφρακτική

ιδιοπαθής ολιγο- τερατο

ολιγο- τερατο-ασθενοσπερμία/

αζωοσπερμία.
Η κλινική παρουσία κιρσοκήλης δεν σημαίνει κατ' ανάγκη και βλάβη της σπερ
ματογένεσης. Σε μεγάλες σειρές ανδρών βρέθηκε ότι ποσοστό

8-22%

του γενικού

ανδρικού πληθυσμού έχει κιρσοκήλη χωρίς να επηρεάζεται η γονιμότητα.

Οι οξείες λοιμώξεις των επικουρικών γεννητικών αδένων έχει αποδειχθεί ότι
προκαλούν υπογονιμότητα, ενώ η δυσμενής επίδραση των χρονίων λοιμώξεων των
επικουρικών γεννητικών αδένων δεν είναι πάντα εύκολο να αποδειχθεί επειδή τα δια
γνωστικα κριτήρια (κλινικά, μικροβιολογικά ή κυτταρολογικά) είναι πολύ συχνά ασαφή.
Πολύ συχνά αυτές οι λοιμώξεις είναι aσυμπτωματικές και μόνο με σχολαστικό κλινικό και

εργαστηριακό έλεγχο μπορεί να τεθεί διάγνωση.
Η κρυψορχία (η μη κάθοδος των όρχεων στον οσχεικό σάκκο) εμμφανίζεται μετά
τον τοκετό σε ποσοστό

10%

και στους ενήλικες άνδρες είναι

I

0.3%.

Ο έλεγχος υπογόνιμων αλλά κατά τα άλλα υγιών ανδρών αναδεικνύει σε ποσοστό
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10%
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μικροελλείψεις του μακρού σκέλους του χρωμοσώματος Υ

ψεις) που εντοπίζονται στην περιοχή ΑΖΦ

(azoospermia factor),

(Yq

μικροελλεί

μια ομάδα γονιδίων που

ρυθμίζουν τη σπερματογένεση.
Οι Qnοφράξεις των Qnοχετευτικών οδών του σπέρμQτος, όταν είναι αμφοτερό
πλευρες, προκαλούν αζωοσπερμία και αποτελούν το

48%

των περιπτώσεων αζωοσπερ

μίας. Διακρίνονται σε συγγενείς και επίκτητες, που με τη σειρά τους χωρίζονται σε μπα
φλεγμονώδεις και τραυματικές.

2.5.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ

AITIA

ΚΑΙ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Είναι γνωστή από πολλών ετών η συσχέτιση της υπογονιμότητας και των δύο
φύλων με ενδοκρινοπάθειες. Οι διαταραχές της υποθαλαμικής, υποφυσιακής, θυρεοειδι
κής και επινεφριδιακής λειτουργίας συνδέονται με μηχανισμούς, που σχετίζονται με την

παραγωγή, μεταφορά, μεταβολισμό, σύνδεση και βιολογική δραστηριότητα των γοναδικών
στεροειδών. Ο πρωτοnQθής συγγενής υπογονQδισμός είναι σύνδρομο οφειλόμενο σε

χρωμοσωμικές QνωμQλίες που διαγιγνώσκονται εύκολα με την αξιολόγηση των κλινικών
σημείων και των εργαστηριακών παραμέτρων. Η υπερπρολQκτινQιμίQ πρέπει πάντα να
αναζητάται στον άνδρα, ιδιαίτερα όταν αναφέρεται έκπτωση της επιθυμίας και διαταραχή
της στυτικής λειτουργίας. Τέλος ο σQκχQρώδης διQβήτης επηρεάζει την ανδρική γονιμό

τητα, όπου προέχει το πρόβλημα της στυτικής δυσλειτουργίας οφειλόμενο σε αγγειακά
και νευρογενη αίτια.

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΑΙτΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

2.6.

1.

υποθαλαμο-υποφυσιακή ανεπάρκεια/ δυσλειτουργία

2.

υπερ-υποθυρεοειδισμός

3.

σακχαρώδης διαβήτης

4.
5.

πρωτοπαθής υπογοναδισμός
υπερπρολακτιναιμία

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Εχουν προταθεί πολλές πιθανές αιτίες, καθόσον η ακριβής αιτιολογία της ανεξή
γητης υπογονιμότητας είναι άγνωστη. Πιθανόν οφείλεται στην συνύπαρξη περισσοτέρων

του ενός αιτίων, που το καθένα χωριστά δεν ελαττώνει σημαντικά την πιθανότητα κύη
σης. Αποτελέσματα μελετών σε ζευγάρια που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίη

ση, υποδηλώνουν ότι πιθανόν υπάρχουν λειτουργικές διαταραχές των ωαρίων και σπερ
ματοζωαρίων, που δεν είναι ακόμη γνωστές.
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2. 7.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία και την αναπαραγωγική λειτουργία του

ανθρώπου, διερευνάται λεπτομερώς τα τελευταία χρόνια.

Πολλοί περιβαλλοντικοί

παράγοντες ασκούν βλαπτική επίδραση σε ένα ή περισσότερα επίπεδα της αναπαραγω
γικής λειτουργίας, ιδιαίτερα στον άνδρα με συνέπεια την διαταραχή της σεξουαλικής
δραστηριότητας, της αναπαραγωγικής ικανότητας ή και των δύο μαζί.

2.8.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

1.

ΦΥΣΙΚΟΙ

ακτινοβολία (επαγγελματική, θεραπευτική, ατύχημα)

μικροκύματα (ραντάρ, οικιακές συσκευές)
υψηλή θερμοκρασία (οδηγοί, aρτοποιοί, ηλεκτροσυγκολλητές)
τραυματισμοί

2.

ΧΗΜΙΚΟΙ

Α. μέταλλα

Μόλυβδος

εργάτες μεταλλείων, συνεργείων αυτοκινήτων,
εργοστασίων μπαταριών

Κάδμιο

εργάτες πλαστικών

Υδράργυρος

εργάτες παραγωγής

μπαταριών.

λαμπτήρων,

χρωμάτων, αγροτικών φαρμάκων
Β. ορυκτέλαια

Γ. συνθετικά στεροειδή

εργάτες διυλιστηρίων
εργάτες παραγωγής οιστρογόνων, αντισυλλη

πτικών
Δ. εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα

οργανοφωσφορικοί εστέρες, οργανοχλωρίνες

Ε. αναισθητικά αέρια
Στ.νευροτοξίνες

εργάτες παραγωγής μαξιλαριών από πολυουρε

θάνη

3.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ- ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ

λοιμώδη νοσήματα

4.

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ

I
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ΔΙΑΙΤΗτΙΚΟΙ

συντηρητικά τροφίμων, χρωστικές ουσίες

6.

ΦΑΡΜΑΚΕΠΙΚΟΙ

Ψυχομιμητικά, ψυχοθεραπευτικά, διεγερτικά ΚΝΣ
Φάρμακα εκκρινόμενο στο σπερματικό πλάσμα (μεθαδόνη, σουλφασαλαζίνη)
Φάρμακα τροποποιούντα τη διαδικασία της εκσπερμάτισης (ρεζερπίνη)

Συνθετικά στεροειδή του φύλου (οιστρογόνα, προγεστερινοειδή, ανδρογόνα)
Παράγοντες που επηρεάζουν την βιολογική δράση των ανδρογόνων (σπιρονολα
κτόνη, φλουταμίδη)

Αντιμιτωτικά-αντιμειωτικά (κολχικίνη, αλκυλιούντες παράγοντες)
Χημειοθεραπευτικά-κυτταροστατικά (κυκλοφωσφαμίδη)
Ανταγωνιστές Η 2 υποδοχέα (σιμετιδίνη)

Αγωνιστές και ανταγωνιστές

2.9.

Gn-RH

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Επιδημιολογικές παρατηρήσεις επί σειρά ετών έχουν επιδείξει

. βαθμιαία

ελάττω

ση της γονιμότητας τον τελευταίο αιώνα. όπου βέβαια υπάρχουν αξιοπιστα στοιχεία. Τα
επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής, παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές
και πολύ λίγα είναι πράγματι αξιόπιστα. Φαίνεται ότι η υπογονιμότητα παρουσιάζει γεω

γραφική κατανομή με χαμηλότερα ποσοστά στην Κεντρική Ασία σε σχέση με την Κεντρική
Αφρική, όπου τα ποσοστά είναι σχετικά υψηλότερα.

10-20

%των ζευγαριών στις ΗΠΑ παρουσιάζουν διαταραχές της γονιμότητας, ενώ

παρατηρήθηκε τριπλάσια αύξηση των υπογόνιμων ζευγαριών ηλικίας

1965-1982.

15-24

ετών στα έτη

Επίσης έχει παρατηρηθεί μείωση του όγκου και της πυκνότητας του σπέρ

ματος την τελευταία 50ετία, πιθανόν λόγω της ταχείας εκβιομηχάνισης των πόλεων και
της επίδρασης τοξικών περιβαλλοντικών παραγόντων.
Είναι ενδιαφέρουσα η παρατήρηση,

ότι ένα σημαντικό ποσοστό ανδρών με

φυσιολογικές παραμέτρους στην ανάλυση σπέρματος θα είναι υπογόνιμοι, ενώ κάποιο
ποσοστό ανδρών με χαμηλής ποιότητας σπερμα μπορούν να είναι γόνιμοι.
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ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

·

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ

Γ. ΜΗ1ΙΟΣ

Π. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α'

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΔΙΑΒΗΤΟΥ- ΜΠΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 'ΈΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"

Ε.Α.Ν.Π. "ΜΠΑΞΑ"

3.1.

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΥ ΑΝΔΡΑ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των υπογόνιμων ζευγα
ριών. Παράλληλα έχει αυξηθεί και το ποσοστό συμμετοχής του ανδρικού παράγοντα, που
υπολογίζεται σήμερα στο

30-40% των περιπτώσεων
ICSI, έχει φέρει μια

πευτικών μεθόδων, όπως π.χ. η

υπογονιμότητας. Η εφαρμογή θερα
επανάσταση στην αντιμετώπιση της

σοβαρής ανδρικής υπογονιμότητας, όμως η ασφάλειά τους, κυρίως όσον αφορά στους

aπογόνους, θεωρείται ακόμα αβέβαιη.
Παραμένει, λοιπόν, αναγκαία η προσπάθεια ανεύρεσης και αντιμετώπισης των

αιτίων της υπογονιμότητας, επειδή μπορεί να οδηγήσει, όχι μόνο στην απόκτηση γόνιμου
σπέρματος, αλλά και στην έγκαιρη διάγνωση καταστάσεων που σχετίζονται με μεγάλη

νοσηρότητα ή/και θνητότητα (π.χ. νεοπλάσματα όρχεων).
Παρά το γεγονός ότι η τεχνολογία έχει συμβάλλει τα μέγιστα προς την κατεύθυν
ση της ορθής διάγνωσης, η λεπτομερης κλινική εξέταση, αφού προηγηθεί η λήψη ενός

καλού ιστορικού, εξακολουθεί να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο κάθε διαγνωστικής
προσπάθειας. Και τούτο διότι, αν δεν καταλήξει από μόνη της στη σωστή διάγνωση, του

λάχιστον θα περιορίσει τον αριθμό (και το κόστος) των παρακλινικών εξετάσεων.
Β. ΙΗΟΡΙΚΟ (Ατομικό-Οικογενειακό)

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας), η λήψη ενός
καλού ιστορικού συμβάλλει στην διάγνωση στο

25% των

περιπτώσεων ανδρικής υπογονι

μότητας. Βοηθάει, επίσης, στον καθορισμό της πρόγνωσης και της αντιμετώπισης του
προβλήματος.
Το ατομικό αναμνηστικό πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με κατα

στάσεις (π.χ. υψηλός πυρετός με διάρκεια μεγαλύτερη των

6 μηνών)

και νοσήματα που

μπορεί να επηρρεάσουν την γονιμοποιητική ικανότητα του πάσχοντος. Μερικά απ' αυτά
είναι:
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Οi: ι rιF; u υς) . ο ι

rou

εν στu

οιαωρuχες rηι; εκοπερ μrJ.τισης (π Χ- αδuνομtο ε κσπερμάτισης η rταλιν

όρu μη i: KOΙΙt:P ! ΙCI ι Ι Ο Ι))
Η

λήψrι

φαρμ άκων

ή

ολλωv

τοξι κών

ο υσιωv

(τ ι χ

χ ημειοG ε μο πευ rικα.

r.ομ 11κοο ι ι:ρυειbη και οι εροειδη ιου φuλου. α ντιανδ ρογονα , οιμ ε ηδίνη, σπιρονολακ rόνη.
νι ιpοφουραvια\ και κο ωοτάσεις πο υ πρ οκαλούν μεγάλο σωματικό ή ψυχικό

stress σχε 

ιι(ονωι μι: ι ην uνδρικη υπογονιμότηια . επ ε ιοή επηρρεα(uuν rην σπερματογ ένεση (ανω
ιιολε ς ιιομφιi., οrι ε ρματοζωαριων )
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Το οικογενειακό αναμνηστικό, εκτός από την κατάσταση της υγείας των γονέων,
πρέπει να περιλαμβάνει και στοιχεία για την γονιμότητά τους καθώς και για την γονιμό
τητα των απογόνων και άλλων συγγενών τους, με σκοπό την αποκάλυψη πιθανού γενε
τικού παράγοντα.

Γ.

KJ\INIKH

ΕΞΠΑΣΗ (Γενική και ειδική)

Όπως σε κάθε ασθενη, έτσι και στον υπογόνιμο άνδρα, εξετάζουμε όλα τα οργα
νικά συστήματα, για τυχόν διαταραχές ή/και νοσήματα, που μπορεί να σχετίζονται με

υπογονιμότητα, όπως αναφέρεται και προηγουμένως κατά τη λήψη του ιστορικού (ατομι
κό αναμνηστικό).

Στις περιπτώσεις, όμως, διερεύνησης της ανδρικής υπογονιμότητας, ο κυριώ

τερος σκοπός της κλινικής εξέτασης είναι η ανεύρεση σημείων υπογοναδισμού, με την
αντιμετώπιση του οποίου μπορεί να υποστρέψει η διαταραχή και να καταστεί γόνιμος ο
ασθενής.

Ο εξεταζων θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα συμπτώματα και σημεία του υπογοναδι
σμού εξαρτώνται από τον χρόνο της εκδήλωσής του, δηλαδή πριν ή μετά την ενήβωση
του ασθενούς.

Δίνεται έμφαση στα κάτωθι σημεία:

1.

Σωματικές αναλογίες
Η εμφάνιση υπογοναδισμού πριν την εφηβεία, ή κατά την διάρκειά της, έχει σαν

αποτέλεσμα τα μακριά κάτω άκρα (λόγω της καθυστέρησης της σύγκλεισης των επιφύ
σεων) και τον βραχύ κορμό (λόγω της καθυστέρησης της ανάπτυξης).
Οι ασθενείς φαίνονται πολύ ψηλοί όταν είναι όρθιοι
κοντοί όταν είναι καθιστοί

(standing giants)

και πολύ

(sitting dwarfs).

Όταν η ανδρογονική ανεπάρκεια εγκαθίσταται μετά την ενήβωση, δεν διαταράσ
σονται οι σωματικές αναλογίες. Μπορεί να παρατηρηθεί ατροφία του μυίκού συστήματος.

2.

Κατανομή του λίπους

Σε καταστάσεις υπογοναδισμού, το ολικό λίπος του σώματος δεν αυξάνεται συνή
θως. Μπορεί, όμως, η κατανομή του να έχει τους χαρακτήρες θήλεος, δηλαδή στην κάτω
κοιλία, στους γλουτούς και στα ισχία.

3.

Τριχοφιίίο-δέpμα

Όταν η τριχοφUlα απουσιάζει ή είναι αραιή στο πρόσωπο. ενώ παραμένει οριζόντια
στο άνω όριο του εφηβαίου, πρέπει να σκεφθούμε την ανεπάρκεια ανδρογόνων.
Το δέρμα μπορεί να είναι ξηρό (ελαττωμένη παραγωγή σμήγματος) και ωχρό (μει
ωμένη κυκλοφορία του αίματος και αναιμία). Τυπικό χαρακτηριστικό είναι η εμφάνιση ρυτί
δων γύρω από το στόμα και τα μάτια, σε σχετικά μικρή ηλικία.
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4.

Οστεοπόρωση
Μπορεί να εκδηλωθεί με οσφυο"ίσχιαλγία ή κατάγματα του ισχίου ή των σπονδύ

λων. Είναι αποτέλεσμα της μακροχρόνιας ανεπάρκειας ανδρογόνων.

5.

Φωvή
Η χροιά της θα παραμείνει παιδική, αν ο υπογοναδισμός εκδηλωθεί πριν την εφη

βεία. Μετά την εφηβεία, η ήδη αλλαγμένη φωνή δεν μεταβάλλεται.

6.

Όσφρηση

Ελέγχουμε για την ύπαρξη υποσμίας ή ανοσμίας, που αποτελούν χαρακτηριστικά

του συνδρόμου

Kalimann.

Οι πάσχοντες από το σύνδρομο δεν μυρίζουν τις aρωματικές

ουσίες. Αντίθετα, ουσίες που ερεθίζουν το τρίδυμο νεύρο γίνονται αντιληπτές (π.χ.
αμμωνία, ασετόν).

7.

Μαστοί
Η γυναικομαστία στους ενήλικες είναι σημαντικό κλινικό εύρημα. Μερικές φορές

είναι επώδυνη και πρέπει να διαχωρίζεται από την λιπομαστία (ψηλάφηση-υπέρηχοι).

Εμφανίζεται συχνά στους εφήβους και υποχωρεί αυτόματα σε

2-3 χρόνια.

Η παραμονή της

και στην ενήλικο ζωή δεν έχει κλινική σημασία.
Εμφάνιση γυναικομαστίας στους ενήλικες μπορεί, μεταξύ άλλων, να οφείλεται σε

διαταραχές που προκαλούν υπογοναδισμό, όπως σε υπερπρολακτιναιμία (και στον
υπογοναδισμό που αυτή προκαλεί). Ο συνδυασμός γυναικομαστίας με μικρούς υπό
σκληρους όρχεις, πρέπει να μας βάζει σε υποψία για σύνδρομο

Klinefelter.

Η γυναικομαστία μπορεί να αποτελέσει κλινική εκδήλωση όγκων των όρχεων.
Οφείλεται στην αυξημένη παραγωγή οιστρογόνων, είτε άμεσα από τον όγκο είτε έμμεσα

λόγω αυξημένης παραγωγής χοριακής γοναδοτροπίνης (β-hCG).
Τέλος, γυναικομαστία μπορεί να εμφανιστεί σε χρονίως πάσχοντες, όπως στα
τελικά στάδια νεφρικής ανεπάρκειας, στην κίρρωση του ήπατος-ηπατική ανεπάρκεια,

στον υπερθυρεοειδισμό και στους υπερήλικες.

8.

Όσχεο-επιδιδυμίδες-σπερματικός τόνος
Κατά την εξέταση του οσχέου, παρατηρούμε αρχικά τη χρώση, τη ρυτίδωση και το

μήκος του. Το βραχύ όσχεο, που κρατά τους όρχεις κοντά στο κοιλιακό τοίχωμα, μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα του σπέρματος, λόγω αυξημένης θερμοκρασίας των
όρχεων.

Μέσα στο όσχεο ψηλαφούμε τις επιδιδυμίδες που συνήθως βρίσκονται πάνω, πίσω

και κάτω από τον όρχι, έχουν ομαλά όρια και μαλακή υφή. Ελέγχουμε για τυχόν κυστικές
διογκώσεις

(απομακρυσμένη απόφραξη), σκληρύνσεις κατά τόπους (επιδιδυμίτιδες,

γονοκοκκική λοίμωξη), εμφάνιση ευαισθησίας και οζώδους υφής (οξεία ή χρόνια φλεγ
μονή).
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Με τον ασθενή σε όρθια θέση και με προσεκτική ψηλάφηση του σπερματικού
τόνου, μπορούμε να διακρίνουμε, ανάμεσα στα αγγεία, τον σπερματικό πόρο. Η έλλειψή
του, όπως π. χ. σε ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη συγγενή aπλασία, προκαλεί aποφρα

κτικού τύπου αζωοσπερμία, η οποία παρατηρείται στο

2%

των υπογόνιμων ανδρών.

Με τον εξεταζόμενο πάντα σε όρθια θέση, θα ελέγξουμε για την ανεύρεση μέσα
στο όσχεο τυχόν διάτασης του ελικοειδούς φλεβικού πλέγματος, της γνωστής μας κιρ
σοκήλης, η οποία διακρίνεται σε τρείς βαθμούς, ανάλογα με την βαρύτητά της: η

μού κιρσοκήλη γίνεται αισθητή μόνο κατά την δοκιμασία Valsalνa, η
και χωρίς την ανωτέρω δοκιμασία και στην

3ou

2

10

1ou βαθ

βαθμου ψηλαφάται

βαθμού κιρσοκήλη είναι ορατή η διάταση

των φλεβών μέσα στο όσχεο.

9.

Όρχεις
Αποτελούνται από τα σπερματικά σωληνάρια (κυρίως) και από τα κύτταρα

Leydig

και παίζουν, με τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης, πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη,
εξέλιξη (ενήβωση) και γονιμότητα του άρρενος. Επειδή τα σπερματικά σωληνάρια αντι
προσωπεύουν το

95%

του όγκου των όρχεων, γίνεται εύκολα κατανοητή η σημασία του

μεγέθους (όγκου) των όρχεων στην παραγωγή και στην εν γένει ποιότητα του σπέρματος
(βλέπε σχετικό πίνακα).
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Ολικός όγκος όρχεων προσδιορισμένος με υπερήχους

55 >60

(ml)

Ο έλεγχος της θέσης και του επιμήκους άξονα των όρχεων πρέπει να γίνεται με
τον ασθενή σε όρθια θέση και με σχετικά ζεστά τα χέρια του εξετάζοντας, για να μην
εκλυθεί το αντανακλαστικό του κρεμαστήρος. Για τον έλεγχο του μεγέθους, ο εξεταζό
μενος πρέπει να βρίσκεται σε κατακεκλιμένη θέση, λόγω του κινδύνου συγκοπτικής κρί
σης.

Ο φυσιολογικός όρχις έχει κάθετο επιμήκη άξονα, όγκο περίπου

ml)

20 ml

(φ. τ.

12-30

και ελαστική σύσταση. Όρχις με οριζόντιο επιμήκη άξονα θεωρείται επιρρεπής σε
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συστροφή. Πολύ μικρός όγκος όρχεων (μικρότερος από

Kleinefelter.

Όγκος όρχεων μεγαλύτερος από

12ml

4ml)

απαντάται στο σύνδρομο

μπορεί να σημαίνει υπογοναδοτροφι

κό υπογοναδισμό ή βλάβη του σπερματικού επιθηλίου. Όγκος μεγαλύτερος από

35ml

είναι δυνατόν να βρεθεί σε φυσιολογικά άτομα, ενώ αποτελεί χαρακτηριστικό του συν
δρόμου του εύθραυστου Χ γονιδίου

(macrogenitalia).

Σ' αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να

αποκλείσουμε την ύπαρξη νεοπλασίας (όρχεις aσύμμετροι, με ανώμαλη, υβώδη επιφά
νεια και σκληρή σύσταση) ή υδροκήλης. Όρχεις με μαλακή υφή σχετίζονται συχνά με δια
ταραχές της σπερματογένεσης.
Ελέγχουμε τον ασθενή για κρυψορχία, aνορχία, ανασπώμενο η καθηλωμένο εντός
του βουβωνικού πόρου όρχη Σε περίπτωσεις που είναι αδύνατη η ανεύρεση και εξέταση

των όρχεων, όπως π.χ. σε ενδοκοιλιακή, οπισθοπεριτοναίκή ή έκτοπη θέση, θα ζητήσου
με υπερηχογράφημα ή απεικόνιση της κοιλίας με μαγνητικό συντονισμό

(MRI),

που θεω

ρείται η εξέταση εκλογής.

10.

Πέος
Έχει βρεθεί σε μελέτη

(Baker και Bellis, 1995) οτι, μεταξύ
11 έως 15 cm. Στις περιπτώσεις

πέος σε διέγερση έχει μήκος από

των Ευρωπαίων, το
υπογοναδισμού πριν

την εφηβεία, το πέος παραμένει μικρό-παιδικό. Το φυσιολογικά αναπτυγμένο πέος δεν
μεταβάλλεται σε διαστάσεις, αν ο υπογοναδισμός εγκατασταθεί μετά την ενήβωση.
Σημασία στην διερεύνηση των αιτίων της υπογονιμότητας, έχει το πολύ μικρό πέος
(μικροφαλλία).
Επισκοπούμε και ψηλαφούμε το πέος για αποκάλυψη τυχόν χειρουργικών ή τραυ

ματικών ουλών, σκληρυντικών πλακών και άλλων ανωμαλιών. Με έλξη της πόσθης ελέγ
χουμε αν υπάρχει φίμωση και εξετάζουμε το έξω στόμιο της ουρηθρας για υποσπαδία,
επισπαδία και άλλες δυσμορφίες. Οι εν λόγω καταστάσεις σχετίζονται με υπογονιμότητα,

μόνο αν εμποδίζουν την σεξουαλική επαφή ή την εναπόθεση του σπέρματος στη σωστή
ανατομικά θέση μέσα στον κόλπο.
Τέλος, πρέπει οι εξεταζόμενοι να ερωτώνται για πιθανές αποκλίσεις του πέους
τους κατά την στύση, οι οποίες μπορεί να προκαλούν, εκτός από τα προβλήματα στην
σεξουαλική ζωή

του ζευγαριού, και διαταραχές της γονιμότητας. Πρέπει να περι

γράφονται με σαφήνεια από τον ασθενή και να επιβεβαιώνονται με αυτοφωτογράφηση.

11.

Προστάτης
Με την ψηλάφηση του προστάτη δια μέσου του ορθού (δακτυλική εξέταση) εξε

τάζουμε το μέγεθος (κάστανου), την υφή (μαλακός) και το περίγραμμα (λείο-ομαλό) του
αδένα. Επί υπογοναδισμού ο αδένας είναι μικρότερος του φυσιολογικού και απουσιάζει η
αύξηση του μεγέθους που συμβαίνει με την πάροδο της ηλικίας.

Η ζυμώδης-μαλακή διόγκωση αποτελεί, συνηθως, ένδειξη φλεγμονής. Μεγάλη,
ομαλή διόγκωση είναι αποτέλεσμα της καλοήθους υπερπλασίας του αδένα, ενώ σκληρή
διόγκωση με οζώδη επιφάνεια είναι ενδεικτική κακοήθειας.
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3.2.

ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Α . ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Σ ιον εμyαοτηριακο {λεγχο

ι ιου θα ακ nλουθήοει την κλινική εξέταση , κ υ ρίαρχη

θ ε ση κιιι εχε ι η εξ ε ωηη ιου uιιε ρμα ως Ειναι απαραίτητη για την εκτίμηση της γονιμότη
τας ει ι ε υπάρχουν οημ~~ιu nνεπάρκειας των ανδρογόνων είτε οχ ι . Μετά από αποχή

7

ημεpων καθι:: ψora . rιρεn r. ι να γινονται τουλάχιστον

σιημα ..i εως

12 εβδο~ιαόωv

2

2 έως

αναλύσεις σπέρματος σε διά

Και τουτο επε ιδή υπαρχε ι μία φυσιολογική μεταβλητότητα

ιωv διαφορωv παραμετρων. βαοει των οπ οιωv γίνεωι η εκτιμη ση τη ς γονιμοπο ιητικής
ικονότnω': ι:: νο(; οπr.ριιατο c

Απ ο τον μεγαλο αμιθμό παραμέτρων που ε Ε, ε rαζοντ αι κατά την ανάλυση ενός

οι τε ρ μα rος. θα αναφι::ρουμε rις πλεον βασικ ές. πάντα με την σκέψη ότι , ο βαθμός της

συμβολης ενός σπερμοδιαγραμματος στη διαλ ευκανοη των αιτίων της υπογονιμότητας

ενος ανδρα εξαρτατα ι

ar10

rην ηοιοτηω ωυ εργαστηρίου . Για να υπαρχει τυποπο ίηση και

για να ε ιvuι οuγκριοιμο ιu αrιuτελεο μuτα ωυ ίδ ιου ή διαφορετι κών εργαστηρίων , π ρέπει

η ε ξέταση νu γινεται ουμφωνα με ιις οδηγίε ς της ΠΟΥ Οι τιμές αναφοράς (πίνακας

1),

οπως αυτες οριστηκαν αιτο την ΓΙΟΥ . δεν είναι οι ελαχιστες που απαιτούνται γ ια να είναι

γονιμος ενu c: άνοραc: Απ λ α. βασιζοντα ι στη ν μακ ροχρόνια μελ έτη υγιών-γόνιμων αρρέ
νων αιιο πολλους ερι::υνηιες

__ _Πίν!!_κος 1.

Τιμές φυσιολογικού σπερμοδιογράμματος κατά την ΠΟΥ .

ογκuc οηεμμαιuc,

~ 2.0

pH

7.2 - 8,0

uυγκ ε ντρωση σπ ε ρματ οζωαρίων

~ 20X 10"/ml

ουνuλικος αμιθμος οιπ ρμα rο(ωαρ ιων

? 40Χ 1Ο'·

κινηιικοτη τα

2: 50% με προωθητική ικανότητα

ml

~ 25% με ζωηρή προωθητική ικανότητα
μορφολογια

~ 30% με φυσιολογικές μορφές

λt:υκσκ υτταρα

<

1Χ1 0'/ ml

ο - γ λuκοοιδ άση

~

11

κιrρικο οξυ

~52 μmοιιεκσπερμάτιση

οΕ,ινη φωσφαταση

~ 200 υ; ε κσπερμάτιση

φρουκτr)ζη

::::: 13 μm ο Ι/εκσττερμάτιση

ψευδάργυρο ς

~ 2.4 μnτοl/ε κσπερ μάτιση

mU/ε κσπερμάτιση

Η αναλυοη ε νοι.: σπερμα ιος πε ριλαμβάνει rη μακροσκοπική , τη μικροσκοπική
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(ενίοτε και με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο), τη μικροβιολογική και τη βιοχημική εξέταση
καθώς και ανοσολογικό έλεγχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να γίνονται και

λειτουργικές δοκιμασίες, όπως π.χ. η αντίδραση του ακροσώματος, η διείσδυση στην
τραχηλική βλέννα ή σε ωάριο του

Hamster,

η διείσδυση στη διαφανή ζώνη του ωαρίου, η

δοκιμασία ακεραιότητας του πυρήνα και άλλες, στις οποίες δεν θα επεκταθούμε.

Μακροσκοπική εξέταση: Εξετάζουμε τον όγκο, την εμφάνιση, το χρώμα και την
οσμη του εκσπερματίσματος. Το φυσιολογικό σπέρμα έχει όγκο μεγαλύτερο από

2ml,

είναι πυκνόρευστο, θολερό, με χροιά λευκόφαιη-οπαλίζουσα ή κιτρινωπή. Η οσμή του
θυμίζει βρασμένο κάστανο. Σε θερμοκρασία δωματίου ρευστοποιείται εντός
Κιτρινωπή

χροιά,

πυώδης

εμφάνιση

και

οσμή

αποτελούν

ενδείξεις

λεπτών.

20

λοίμωξης.

Καφεκόκκινη χροιά σημαίνει την παρουσία αίματος (αιμοσπερμία).
Απαραίτητος είναι και ο έλεγχος του ρ Η του σπέρματος. Τιμή
υποψία λοίμωξης, ενώ

pH < 7,2

pH > 8,0

θέτει την

σε συνδυασμό με αζωοσπερμία, είναι ενδεικτικά δυσπλα

σίας ή απόφραξης των επιδιδυμίδων, των εκφορητικών πόρων, των σπερματοδόχων
κύστεων ή των εκσπερματιστικών πόρων.

Μικροσκοπική εξέταση: Παρατηρούμε, κατ' αρχήν, αν υπάρχουν συγκολλήσεις
σπερματοζωαρίων, εύρημα ενδεικτικό υπογονιμότητας ανοσολογικού αιτίου. Εν συνεχεία
εξετάζουμε τον αριθμό, την κινητικότητα και την μορφολογία των σπερματοζωαρίων.

Αν και δεν έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι η γονιμοποιητική ικανότητα ενός
σπέρματος είναι ευθέως ανάλογη με τον αριθμό των σπερματοζωαρίων, ο αριθμός των

20.000.000 σπερματοζωαρίωνIm Ι

με ελάχιστο ολικό αριθμό τα

40.000.000 έχουν

καθορι

στεί από την ΠΟΥ ως οι κατώτερες φυσιολογικές τιμές.
Σύμφωνα με την ΠΟΥ, η κινητικότητα έχει τις εξής διαβαθμίσεις:

τα εμπρός κίνηση,

b:

αργή κίνηση,

c:

a:

γρηγορη προς

απουσιάζει η κίνηση προς τα εμπρός και

d:

ακινη

σία.
Οι φυσιολογικές μορφές έχουν ωοειδές σχήμα κεφαλής και άθικτη ουρά. Το ακρό
σωμα είναι σαφώς ορατό και καταλαμβάνει το

40%

έως

70%

της επιφάνειας της κεφα

λής. Υπάρχουν πολλές μορφές ανώμαλων σπερματοζωαρίων, όπως π.χ. με πολύ μεγάλη,

πολύ μικρή, κωνοειδή ή απιοειδή κεφαλή. Ενίοτε παρατηρούνται κεφαλές με πολλά

κενοτόπια. Τα σπερματοζωάρια που δεν έχουν ακρόσωμα, έχουν σφαιρική κεφαλή.
Δυνατόν να παρατηρηθούν σπερματοζωάρια με διπλή κεφαλή καθώς και με σπασμένη,
ελικοειδή ή διπλή ουρά.

Μικροβιολογική εξέταση: Στο φυσιολογικό σπέρμα μπορεί να παρατηρηθούν κυτ
ταρικά στοιχεία που δεν προέρχονται από το σπερματικό επιθήλιο, όπως: λευκοκύτταρα,

τα οποία σε αριθμό μικρότερο από

1αιmι

δεν έχουν παθολογική σημασία, ερυθροκύπα

ρα, που ανευρίσκονται μόνο σε παθολογικές καταστάσεις(αιμοσπερμία), επιθηλιακά κύτ

ταρα, που προέρχονται από την ουρήθρα και δεν έχουν παθολογική σημασία και τέλος
μικροοργανισμοί. Οι τελευταίοι, όταν είναι σε μικρούς αριθμούς θεωρούνται ως συμβιού
ντες του αναπαραγωγικού συστήματος, ενώ σε μεγαλύτερους μπορεί να δηλώνουν επι-
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μόλυνση του δείγματος ή φλεγμονή (καλλιέργεια και αντιμετώπιση ανάλογα με το aντι

βιόγραμμα).
Βιοχημική εξέταση: Στο εκσπερμάτισμα περιέχεται ένα πλήθος χημικών ουσιών,

κάθε μια των οποίων παράγεται από συγκεκριμένο όργανο ή τμήμα του αναπαραγωγικού
συστήματος. Έτσι, η συγκέντρωσή της μπορεί να χρησιμεύσει ως δείκτης για την ακε

ραιότητα και την λειτουργία του. Τέτοιες ουσίες είναι:

ί) Η φρουκτόζη και οι προσταγλανδίνες, που εκκρίνονται κυρίως από τις σπερ
ματοδόχους κύστεις. Χαμηλή συγκέντρωση φρουκτόζης στο σπερματικό πλάσμα, μπορεί
να σημαίνει αμφοτερόπλευρη αγενεσία ή σοβαρή δυσλειτουρία των σπερματοδόχων
κύστεων, ή απόφραξη των εκσπερματιστικών πόρων. Απαραίτητη η διερεύνηση με διορθι
κό υπερηχογράφημα πριν και μετά την εκσπερμάτιση.

ii)

Η όξινη προστατική φωσφατάση, ο ψευδάργυρος και το κιτρικό οξύ αποτελούν

μέτρο εκτίμησης της προστατικής λειτουργίας.

iii)

Η L-καρνιτίνη, η γλυκεροφωσφοχολίνη και κυρίως η ουδέτερη α-γλυκοσιδά

ση, αποτελούν δείκτες της λειτουργίας των επιδιδυμίδων. Επί αζωοσπερμίας, τα πολύ

χαμηλά ή μηδενικά επίπεδα της α-γλυκοσιδάσης, σε συνδυασμό με φυσιολογικούς όρχεις
και φυσιολογική

FSH,

θέτουν την υποψία της αμφοτερόπλευρης απόφραξης των επιδιδυ

μίδων ή των εκφορητικών πόρων.

Β. ΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Παρά το γεγονός της μικρής συμμετοχής των αμιγώς ενδοκρινικών αιτίων στην
ανδρική

υπογονιμότητα

(ποσοστό

μικρότερο

από

1%,

κυρίως

με τη

μορφή του

υπογοναδοτροπικού υπογοναδισμού), ο ορμονικός έλεγχος κρίνεται αναγκαίος τόσο από

διαγνωστικής όσο και από προγνωστικής άποψης.

1.

Γοναδοτροπίνες

α. Βασικές συγκεντρώσεις
Τα βασικά επίπεδα των γοναδοτροπινών (κυρίως της

FSH),

σε συνδυασμό με τη

συγκέντρωση τεστοστερόνης, είναι σημαντικά στοιχεία της εκτίμησης του άξονα υποθά

λαμος-υπόφυση-όρχεις. Ο προσδιορισμός τους θεωρείται θεμελιώδους σημασίας σε
περίπτωση αζωοσπερμικών ή σοβαρά ολιγοαζωοσπερμικών ασθενών (συγκέντρωση

σπέρματος μικρότερη από 5Χ1 QIΊml), με φυσιολογικό ή οριακά ελαττωμένο ορχικό όγκο.
Ετσι, υψηλές γοναδοτροπίνες με συνοδό χαμηλη τεστοστερόνη (υπεργοναδοτροπικός
υπογοναδισμός) αποτελούν ένδειξη ορχικής βλάβης (πρωτοπαθής υπογοναδισμός), ενώ
χαμηλά επίπεδα γοναδοτροπινών και ελαττωμένη τεστοστερόνη (υπογοναδοτροπικός
υπογοναδισμός) παραπέμπουν σε βλάβες του υποθαλάμου ή/και της υπόφυσης (δευ
τεροπαθής υπογοναδισμός).

Η συγκέντρωση της

FSH

αντικατοπτρίζει την επάρκεια της σπερματογένεσης και
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τα επίπεδά της είναι αντιστρόφως ανάλογα με τον αριθμό των φυσιολογικών σπερματι

κών σωληναρίων. "Ετσι, υψηλά επίπεδα

FSH

αποτελούν, είτε ένδειξη διαταραχής της

σπερματογένεσης (αναστολή ωρίμασης των σπερματίδων σε πολύ πρώιμο στάδιο), είτε

ένδειξη πλήρους απουσίας των σπερματικών κυττάρων (σύνδρομο

Sertoli cell-only). Η
6,0 ml)
Klinefelter, επηρεασμός της

παρουσία αζωοσπερμίας σε συνδυασμό με μικρό ογκο όρχεων (μικρότερος από
συνηγορεί υπέρ της χρωμοσωμικής ανωμαλίας (σύνδρομο

λειτουργίας των κυττάρων

Leydig),

ενώ η αζωοσπερμία ή η σοβαρή ολιγοαζωοσπερμία,

με μεγαλύτερο όγκο όρχεων (μεγαλύτερος από

6,0 ml),

θέτει την υπόνοια πρωτοπαθούς

διαταραχής της σπερματογένεσης.

Τα υψηλά επίπεδα της

FSH

αποτελούν, επίσης, αρνητικό προγνωστικό δείκτη όσον

αφορά στην αποκατάσταση της σπερματογένεσης μετά από χειρουργική επέμβαση κιρ
σοκήλης.

Φυσιολογικά επίπεδα

FSH

σε ασθενή με αζωοσπερμία, φυσιολογικό όγκο όρχεων

και χαμηλά επίπεδα α-γλυκοσιδάσης στο σπερματικό πλάσμα, θέτουν την υπόνοια ολικής
ή μερικής αποφρακτικής ολιγο-αζωοσπερμίας.

Ο προσδιορισμός της

LH,

αν και δεν είναι συνήθως αναγκαίος στην καθημερινή

κλινική πράξη, αντικατοπτρίζει την ορχική στεροειδογένεση. Στην ερμηνεία των αποτελε

σμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η, κατά ώσει, έκκριση της ορμόνης από την υπό
φυση. Μερικοί συγγραφείς αναφέρουν ότι ο υψηλός λόγος LΗ/τεστοστερόνη (ένδειξη
αντίστασης του

Leydig

κυττάρου) είναι αρνητικός προγνωστικός δείκτης ως προς την επί

τευξη γονιμότητας.

β. Δυναμικές δοκιμασίες

(LH-RH test)

Η δυναμική δοκιμασία διέγερσης με ενδοφλέβια χορήγηση

1ΟΟμg GnRH (LH-RH)

έχει γενικά περιορισμένη εφαρμογή στη διαγνωστική προσέγγιση του υπογόνιμου άνδρα.

Η διενέργειά της κρίνεται σκόπιμη σε περιπτωσεις οριακά χαμηλών συγκεντρώσεων
γοναδοτροπινών και τεστοστερόνης. Η δοκιμασία ελέγχει τη λειτουργική-συνθετική

επάρκεια του γοναδοτρόπου υποφυσιακού κυττάρου. Η δοκιμασία θεωρείται φυσιολογική

αν διαπιστωθεί, σε διάστημα
φορές και της

FSH

30

έως

45

λεπτών, αύξηση της

LH

κατά, τουλάχιστον, τρεις

κατά μιάμιση, τουλάχιστον, φορά. Ενδείξεις διενέργειας της δοκιμα

σίας είναι η καθυστερημένη ήβη, ο συγγενής υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός, ο

υποκλινικός υπεργοναδοτροπικός υπογοναδισμός (ευγοναδικό σύνδρομο ιδιοπαθούς
ολιγοασθενοτερατοσπερμίας ή αζωοσπερμίας με οριακά αυξημένα βασικά επίπεδα

FSH).

Ο επίκτητος υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός είναι σπάνιος και, σε περίπτωση που
υφίσταται, υπαρχουν αρκετά στοιχεία που μπορούν να βάλουν τη διάγνωση, χωρίς τη διε
νέργεια της δοκιμασίας.

2.

Τεστοστερόνη

ο. Βασικές συγκεντρώσεις
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Ο προσδιορισμός της τεστοστερόνης, σε δείγμα αίματος κατά τις πρωινές ώρες
της ημέρας, είναι απαραίτητος σε περιπτώσεις υπογονιμότητας, κλινικού υπογοναδισμού
και στυτικής δυσλειτουργίας. Η ολική τεστοστερόνη, συνεκτιμούμενη με τη συγκέντρωση
της αντίστοιχης συνδετικής σφαιρίνης

(SHBG),

θεωρείται πιο αντικειμενικός δείκτης από

την ελεύθερη τεστοστερόνη, ο προσδιορισμός της οποίας δεν είναι αξιόπιστος με τις
τεχνικές που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. Κατά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων,

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη καταστάσεις που επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις της
τεστοστερόνης και της συνδετικής σφαιρίνης όπως ηλικία, χρόνια νοσήματα (νεφρική,

ηπατική, καρδιακή ανεπάρκεια), άσκηση,

stress,

διαταραχές σωματικού βάρους (παχυ

σαρκία), λήψη φαρμάκων (αντιεπιληπτικά) κι άλλες ενδοκρινικές διαταραχές (υπό-υπερ

θυρεοειδισμός). Αναφέρεται ο προσδιορισμός τεστοστερόνης σιέλου ως δείκτης της

ελεύθερης τεστοστερόνης ορού.

β. Δυναμικές δοκιμασίες (δοκιμασία χοριακής γοναδοτροπίνης)
Η δυναμική δοκιμασία διέγερσης με χ οριακή γοναδοτροπίνη

δράση παρόμοια με αυτή της

Leydig,

LH,

(hCG),

η οποία έχει

αναδεικνύει τη λειτουργική εφεδρεία των κυττάρων

όσον αφορά στην παραγωγή τεστοστερόνης. Αποτελεί χρήσιμο διαφοροδιαγνω

στικό εργαλείο μεταξύ κρυψορχίας-έκτοπου όρχι (αύξηση τεστοστερόνης) και aνορχίας
πλήρους ορχικής ατροφίας (απουσία ανταπόκρισης). Κατά τη διενέργεια της δοκιμασίας,
προσδιορίζονται τα επίπεδα τεστοστερόνης,

48 και 72 ώρες μετά με την ενδομυίκή χορή
(5000 μονάδες). Φυσιολογική ανταπόκριση θεωρείται η
κατά 1,5 - 2,5 φορές, ενώ τυχόν υπεραπάντησή της είναι

γηση χ οριακής γοναδοτροπίνης
αύξηση της τεστοστερόνης

ένδειξη δευτεροπαθούς υπογοναδισμού. Απουσία ανταπόκρισης ανευρίσκεται σε πλήρη
ατροφία (μακροχρόνια έλλειψη διεγερτικού ερεθίσματος, εναπόθεση ουσιών στο ορχικό

παρέγχυμα) ή σε απουσία ορχικού ιστού. Αναφέρονται πρωτόκολλα διέγερσης τριών,
πέντε ή περισσότερων ημερών (έως και μηνιαία χορήγηση σε άνηβα παιδιά), όταν υπάρ
χει υπόνοια μακροχρόνιας έλλειψης του διεγερτικού ερεθίσματος ώστε να δοθεί ικανός
χρόνος για την έναρξη στεροειδογένεσης από τον τυχόν, υπάρχοντα, λειτουργικό ορχικό
ιστό.

3.

Ανασταλτίνη

(inhibin) και αντιμuλλεριανή ορμόνη (ΑΜΗ)
(inhibin) αποτελεί προ"ίόν των κυττάρων Sertoli. Η έκκρισή της διε
την FSH και ρυθμίζεται με αρνητικό παλίνδρομο μηχανισμό (negatiνe

Η ανασταλτίνη
γείρεται

feedback),

από

με απευθείας δράση της ανασταλτίνης στην υπόφυση. Η έκκριση της ανα

σταλτίνης ακολουθεί κιρκάδιο ρυθμό, με υψηλότερες συγκεντρώσεις το πρωί και χαμη

λές αργά το απόγευμα. Η ανασταλτίνη-β (inhibin-β), ισομορφή των πεπτιδίων των ανα
σταλτινών, είναι πιο ευαίσθητος δείκτης της λειτουργικής ικανότητας των κυττάρων

Sertoli

και της σπερματογένεσης απ'ότι είναι η

FSH.

Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει

την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ ανασταλτίνης-β, αριθμού σπερματοζωαρίων και ορχικού
όγκου.
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Η αvτιμυλλεριανή ορμόνη

substance. MIS)

(anti-Muellerian hormone,

ΑΜΗ,

παράγεται από πρώιμες μορφές των κυττάρων

νη για την υποστροφή του πόρου του

Mueller στο

Muellerian inhibiting
Sertoli και είναι υπεύθυ

άρρεν έμβρυο. Ανευρίσκεται σε υψηλές

συγκεντρώσεις σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό. Μεγάλη κλι
νική αξία, ως ευαίσθητος και πιο ειδικός δείκτης από τη χοριακή γοναδοτροπίνη, έχει για
την ανίχνευση φυσιολογικού, λειτουργικού, ορχικού ιστού σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας,

καθώς είναι μη aνιχνεύσιμη σε περιπτώσεις aνορχίας.

4.

Προλακτίνη

α. Βασικές συγκεντρώσεις
Αν και η προλακτίνη παίζει ουσιαστικότερο ρόλο στη γοναδική λειτουργία της
γυναίκας. ο προσδιορισμός της κρίνεται αναγκαίος στη διερεύνηση του υπογόνιμου

άνδρα ο οποίος παρουσιάζει στυτική δυσλειτουργία, ελαττωμένη επιθυμία, γαλακτόρροια
ή άλλα συμπτώματα και σημεία που παραπέμπουν σε παθολογία στην περιοχή της υπό
φυσης (μακροπρολακτίνωμα, κρανιοφαρυγγίωμα, άλλοι όγκοι) όπως κεφαλαλγία, τάση για

εμετό, ελλείμματα των οπτικών πεδίων κ.τ.λ. Η υπερπρολακτιναιμία επιβάλλεται να επι
βεβαιώνεται με επανειλημμένες μετρήσεις, σε διαφορετικά δείγματα αίματος. καθώς η
έκκριση της είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως για

παράδειγμα το

stress

της φλεβοκέντησης. Στην αξιολόγηση του αποτελέσματος, θα πρέ

πει να λαμβάνονται υπόψη τα πολλά και ποικίλα, ορμονικά και μη, αίτια υπερπρολακτιναι
μίας (π.χ. σωματικό ή ψυχικό

stress,

υποθυρεοειδισμός, λήψη αντιψυχωσικών και αντικα

ταθληπτικών φαρμάκων, πνευμονοπάθειες).

β. Δυναμικές δοκιμασίες
Σημαντικό διαφοροδιαγνωστικό εργαλείο είναι η διενέργεια της δυναμικής δοκιμα

σίας διέγερσης με ενδοφλέβια χορήγηση 200μg

TRH.

Η δοκιμασία θεωρείται φυσιολογι

κή αν διαπιστωθεί αύξηση της προλακτίνης πάνω από το

30% της

βασικής τιμής. Η απου

σία ανταπόκρισης είναι ένδειξη αυτόνομης παραγωγής προλακτίνης από αδένωμα.

5.

Θυρεοειδικές ορμόνες

Διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα (υποθυρεοειδισμός, υπερθυ

ρεοειδικό σύνδρομο) επιδρούν αρνητικά στην αναπαραγωγική ικανότητα του άνδρα. Ο
προσδιορισμός των βασικών επιπέδων των θυρεοειδικών ορμονών (ελεύθερα κλάσματα)
και της

TSH

ανήκουν στον πρωταρχικό ορμονικό έλεγχο του υπογόνιμου άνδρα.

Ακολουθεί ο έλεγχος του τίτλου των αντιθυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων και η aπεικονι
στική εξέταση του αδένα (υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα) επί ειδικών κλινικών και
εργαστηριακών ενδείξεων.
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Λοιπό στεροειδή, ένζυμο, πεπτίδιο

Η μέτρηση άλλων μορίων στεροειδών (πρόδρομα μόρια ή μεταβολίτες) όπως 5α

διυδροτεστοστερόνη, Δ4-ανδροστενδιόνη, 17α-υδροξυπρογεστερόνη, 17β-οιστραδιόλη
και ενζύμων (5α-αναγωγάση) ή άλλων πεπτιδικών ορμονών (χοριακή γοναδοτροπίνη)
έχουν ένδειξη σε περίπτωση ειδικών κλινικών ενδείξεων: γυναικομαστία, όγκος όρχεων
ή επινεφριδίων, ενζυμικά ελλείμματα στη βιοσύνθεση τεστοστερόνης ή σε σύνδρομα αντί
στασης των οργάνων στόχων στη δράση των ανδρογόνων.

Τέλος, αναφέρεται η δυνατότητα μοριακής ανάλυσης σε περιπτώσεις υπόνοιας
μεταλλάξεων των γονιδίων των μορίων των ορμονών και των υποδοχέων τους, καθώς και

των βιοσυνθετικών ενζύμων.

Γ. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΟΣΧΕΟΥ- ΟΡΧΕΩΝ

Το υπερηχογράφημα αποτελεί την

μέθοδο εκλογής για την απεικόνιση του

οσχέου. Μας παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στην διερεύνηση οξέος πόνου, μάζας και
της ανδρικής υπογονιμότητας. Αποτελεί μια aπεικονιστική τεχνική με μεγάλη επαναληψι

μότητα και χωρίς παρενέργειες. Οι υπέρηχοι προσφέρουν μεγάλη βοήθεια στην διερεύ
νηση μιας κρυψορχίας και στην εκτίμηση του ακριβούς όγκου των όρχεων, όταν για

διάφορους λόγους, όπως π.χ. επί υδροκήλης (την οποία και θα διαγνώσουν-εικόνα

2),

είναι δύσκολη η ψηλάφησή τους.
Ο υπερηχογραφικός έλεγχος του οσχέου μπορεί να αποκαλύψει: α) αύξηση της

διαμέτρου των ελικοειδών φλεβών(κιρσοκήλη-εικόνα

3)

β) σημεία επιδιδυμίτιδα ς, οξείας

(αύξηση μεγέθους-υποηχογένεια) ή χρόνιας (υπερηχογένεια λόγω ίνωσης) γ) σπερ
ματοκήλη (μια στρογγύλου σχήματος, άνηχη περιοχή εντός της επιδιδυμίδας) δ) όγκους
εξωορχικούς.
Το υπερηχογράφημα των όρχεων (εικόνα

1)

μας παρέχει

πληροφορίες για το

μέγεθος και την σύστασή τους. Αποτελεί σήμερα εξέταση εκλογής στην διερεύνηση
πιθανού όγκου των όρχεων, καθώς μπορεί να αποκαλύψει πολύ μικρές, aψηλάφητες κατά
την κλινική εξέταση, ενδοορχικές μάζες. Είναι γνωστό ότι η συχνότητα κακοήθειας των
όρχεων σε υπογόνιμους άνδρες είναι πολλαπλάσια αυτής του γενικού πληθυσμού.

Η διάσπαρτη μικρολιθίαση (εικόνα

4)

των όρχεων είναι ένα σπάνιο υπερηχογραφι

κό εύρημα. Οφείλεται σε aσβεστώσεις ενδοσωληναριακών εκκρίσεων. Δεν είναι γνωστή
η σχέση της με την υπογονιμότητα, απαιτεί όμως παρακολούθηση του ασθενούς, επειδή
έχει θεωρηθεί προκαρκινική κατάσταση.

Στη διερεύνηση των αιτίων του υπογοναδισμού και της υπογονιμότητας, είναι απα
ραίτητο το διορθικό υπερηχογράφημα για τον έλεγχο του προστάτη και των σπερματοδό
χων κύστεων.

Ο έλεγχος του προστάτη μπορεί να αποκαλύψει μικρό μέγεθος του αδένα
(υπογοναδισμός), φλεγμονή, καλοήθη υπερπλασία ή καρκίνωμα. Επίσης ενδοπροστατικές
κύστεις ή διάταση του εκσπερματιστικού πόρου, που αποτελούν το αίτιο ή και το αποτέ-
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λεσμα απόφραξης. IV1ε το διορθικό υπερηχογράφημα των σπερματοδόχων κύστεων , που
πρέπει να γίνεται πριν και μετά την εκσπερμάτιση , δυνατόν να διαπιστωθεί δυσλειτουρ
γία, υποπλασία ή aπλασία τους. Πιθανό ευρημα είναι και η κυστική διάταση των σπερμα
τικών πόρων.

Ει κόνα

1: Φuσιολογικός

Ει κόν α

3: Κι ρσοκ ήλη

Ορχι ς

Εικόνα

2:

Υδροκήλη

Εικόνα

4: Μ ικ ρολιθία ση
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4.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΔΡΙΚΗΣ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ

Γ.ΚΑΦΙΡΗ- Σ.Χ.ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΔΙΑΒΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΒΟΛΙΣΜΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΘΗΝΑ

4.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανδρική συμμετοχή στην υπογονιμότητα παρά το ότι αναγνωρίστηκε αρκετά
καθυστερημένα θεωρείται όμως σήμερα εξίσου σημαντική. Το γεγονός, αφ' ενός μεν της

καθυστέρησης εκτιμησης του ρόλου του ανδρικού παράγοντα στη γονιμότητα, αφ' ετέρου
η ευρεία εφαρμογή των μεθόδων της υποστηριζόμενης αναπαραγωγής οδήγησαν σε
υποβάθμιση της διερεύνησης του ανδρικού παράγοντα στον απαράδεκτο βαθμό που

δυστυχώς παρατηρείται στην καθημέρα πράξη. Η δυνατότητα εμπειρικής λύσης ενός
προβληματος δεν αναιρεί την προσπάθεια κατανόησης της παθογένειάς του.
Η ασάφεια που επικρατεί όσον αφορά τον έλεγχο των παραγόντων που επηρε

αζουν καθοριστικά τη σπερματογένεση αλλά και η έλλειψη κριτηρίων αξιολόγησης της

δυναμικής της, οδηγούν σε διαφορετικές προσεγγίσεις τα διάφορα κέντρα υπογονιμότη
τας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας προσπάθησε να οργανώσει την διαγνωστικη προσέγ

γιση του άνδρα στο υπογόνιμο ζευγάρι στο σχετικό τεύχος της

.Η

κλασικη διαγνωστική

προσέγγιση με το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον κατάλληλο εργαστηριακό έλεγχο,
μπορεί να αποκαλυψει το ή τα αίτια του προβλήματος και να οδηγήσει σε μια αιτιολογι
κή, απλη. οικονομική και βιολογικά σωστότερη θεραπευτική επιλογή.
Η διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας παρουσιάζει την ιδιαιτερότητα ότι
συνήθως η πρωτη προσέγγιση έχει ήδη γίνει από το εργαστήριο με το σπερμοδιάγραμ

μα. "Ετσι παρά το γεγονός ότι ο κλινικός ανδρολόγος έχει ήδη μία εικόνα του τελικού
προϊόντος του γοναδικού άξονα. η προσέγγισή του στο πρόβλημα δε διαφοροποιείται
αλλά ακολουθεί την κλασική ιατρικη διαγνωστική με το ιστορικο, την κλινική αξιολόγηση
και τέλος τον συμπληρωματικό εργαστηριακό έλεγχο.
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4.2.

4.2.1

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Γενικές πληροφορίες

Ό~~: ...................................................
Ηλικία (Ημερομηνία γέννησης):

Βάρος:

...........
Ύψος: . . . . . . .

..

Υπογονιμότης

Διάρκεια υπογονιμότητας (μήνες):
Προηγούμενη διερεύνηση

: ...................... .
BMI:
Δευτεροπαθής D

ΠρωτοπαθήςD

:
:

Όχι

.

Επάγγελμα

[][]
D

Ναι

D*

* Αποροίτητες περισσότερες σχετικές πληροφορίες
4.2.2

Ιστορικό

Σεξουαλική λειτουργία

Φυσιολογική

Εκσπερμάτιση

Φυσιολογική

Συστηματικές νόσοι:

D
D
D
D
D
D

χρόνια αναπνευστική νόσος,
νευρολογικές νόσοι,
φυματίωση,
ινοκυστική νόσος του παγκρέατος,

άλλες νόσοι*.

Όχι

Εμπύρετο το τελευταίο εξάμηνο

Όχι

Ιστορικό εγχείρησης στο όσχεο

Όχι

Λοιμώξεις ουρογεννητικού

Όχι

D
D
D
D

Σεξουλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
Όχι
Ιστορικό κάκωσης ή συστροφής του οσχέου. Όχι

D
D
Όχι D
Όχι D

Ιστορικό εγχείρησης κιρσοκήλης

Ανεπαρκής

Θεραπευτική της αντιμετώπισης κρυψορχίας Φαρμακευτική

Ναι

D*
Ναι D* ..... .
Ναι D* .. .
Ναι D*
Ναι Ο*
Ναι D*

..
........... .
Ναι Ο* ......... .
Ναι Ο* ...
D Χειρουργική D
Ναι Ο* ...

Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες

Όχι

Καπνός

ΌχιD

Ναι Ο*

Αλκοόλ

Όχι

Ναι Ο*

Χρήση άλλων ουσιών

Όχι

4.2.3

Κλινική εξέταση

(Σε ιδιαίτερο δωμάτιο θερμοκρασίας

20-24 ο)

D
D

Σακχαρώδης διαβήτης

Φαρμακευτική αγωγή

Ιστορικό κρυψορχίας

Ανεπαρκής

D
D

D
D
D

Ναι Ο*

..
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ΦυσιολογικήD*

Παθολογική

δραστηριότητας.

Επαρκης

Ανεπαρκής*

Λοιπές ενδοκρινοπάθειες

Όχι Ο

Ναι

Γυναικομαστία

Όχι Ο

Ναι

Συστηματική κλινική εξέταση:

•
•
•

Καρδιο-αναπνευστικό

-

D*

Αρτηρ. πίεση

Νευρολογική

Γαστρεντερολογικό

Ενδοκρινική αξιολόγηση

•
•
•

Παρουσία σημείων ανδρογονικής

D

D
D* ........... ..
D* ........... ..

Εξέταση ουρογεννητικού

•

Πέος:

Φυσιολογικό

Παθολογικό

D

Ουλές

D
Υποσπαδίας

D

Εξελκώσεις

Δεξιό

•Όσχεο

Φυσιολογικό

D

Διογκωμένο

•Όρχεις

Ψηλαφητοί

liiJ

Μη ψηλαφητοί

•

Επιδιδυμίδες

Φυσιολογικές

D

Αριστερό

D *
D*

Ψηλαφητή μάζα

Πάχυνση
Ευαισθησία
Παρουσία κύστεων

κ.εκ.

D*
D*
OIJ

D
D
D
D

D

D
D

D
D

D
D
D

D

D

D
D

• Σπερματικοί
πόροι

Φυσιολογικοί

D

Αψηλάφητοι
Πάχυνση

•

Βουβωνικές
χώρες

Φυσιολογικές

D

Βουβωνοκήλη
Ουλές
Λεμφαδενοπάθεια

D

D

•Δακτυλική
εξέταση

-Προστάτη

Φυσιολογική

Σπερματοδόχοι

Ψηλαφητές

D
D

Παθολογική

D

Παθολογική

D*

κύστεις
Θερμογραφία-επαφής του οσχέου Φυσιολογική

D

Άλλα ευρήματα

D

D*

κ.εκ.

D*
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4.3.

4.3.1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Σπερμοδιάγραμμα:
Αποτελεί και την πρώτη προσέγγιση στην ανδρική γονιμότητα. Εφ' όσον βρεθεί

φυσιολογικό με τα κριτήρια που ήδη έχουν θεσπισθεί από την ΠΟΥ δε χρειάζεται η επα
νάληψή του και η διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού επικεντρώνεται στη σύζυγο. Σε
περιπτώσεις αζωοσπερμίας επίσης, η επανάληψή του δε θεωρείται απαραίτητη. Στις
περιπτώσεις όμως που στην πρώτη εξέταση διαπιστωθεί ότι είναι παθολογικό, επιβάλ
λεται η επανάληψή του μετά από διάστημα ενός μηνός και με τις ίδιες συνθήκες.

Με βάση τα ευρήματα από την/τις εξετάσεις σπέρματος, το σπερμοδιάγραμμα
χαρακτηρίζεται ως:

Ο' Νορμοζωοσπερμία: παρουσία φυσιολογικών παραμέτρων σπέρματος, όπως
αυτές έχουν ορισθεί, δηλαδή συνολικός αριθμός μεγαλύτερος από
μάτιση, με ποσοστά φυσιολογικών μορφών και ζωηράς κίνησης

40 Χ 106 ανά εκσπερ
>50%.

Ο' Ολιγοζωοσπερμία: αριθμός σπερματοζωαρίων < 20 Χ 105/ml
Ο' Ασθεvοσπερμία: χαμηλό ποσοστό σπερματοζωαρίων με καλή προωθητική κίνη
ση

(<50%

με κίνηση

1 +2

ή

<25%

με κίνηση

1).

Ο'Τερατοζωοσπερμία: χαμηλό ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζω
αρίων

(<50%

με κλασική εκτίμηση ή

< 14%

με αυστηρά κριτήρια κατά Krϋger).

Ο' Ολιγοασθεvοτερατοζωοσπερμία (ΟΤΑ): συνδυασμός των 3 επί μέρους διαταραχών.

Ο' Αζωοσπερμία: Πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων από το σπερματικό πλάσμα
Ο'Υποσπερμία: Όγκος σπέρματος <2 κ.εκ.
Ο'Υπερσπερμία: Όγκος σπέρματος > 7 κ.εκ.
Ο' Ασπερμία: πλήρης απουσία σπέρματος κατά την εκσπερμάτιση

4.3.2

Γενικός εργαστηριακός έλεγχος:
Το είδος των εξετάσεων που θα ζητηθούν εξαρτάται άμεσα από τα ευρήματα του

ιστορικού και της κλινικής εξέτασης. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει και ανα
ζήτηση ανοσοσφαιρινών τάξης

Cή

Μ έναντι του χλαμυδίου του τραχώματος, για αναζήτη

ση παλαιάς λοίμωξης ή αναζητάται το ειδικό αντίσωμα στο πρώτο κλάσμα ούρησης εφ'
όσον υπάρχει υποψία ενεργού λοίμωξης. Είναι δυνατό επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις να
ζητηθεί και ανίχνευση αντισπερματικών αντισωμάτων στον ορό. Οπωσδήποτε σε περι
πτώσεις αναζήτησης λοίμωξης γεννητικού να γίνεται γενική και καλλιέργεια ούρων.

4.3.3

Έλεγχος προστατικού εκκρίματος μετά από μάλαξη του προστάτη.

..

i•
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Έλεγχος ιζήματος ούρων μετά οπό εκσπερμάτιση:

απαραίτητος σε περιπτώσεις υπο- ή ασπερμίας.

4.3.5

Ενδοκρινικός έλεγχος:

επιβάλλεται επί παρουσίας ευρημάτων από το ιστορικό και την κλινική εξέταση
ενδεικτικών υπογοναδισμού ή παρουσίας άλλης ενδοκρινοπάθειας και καθορίζεται
ανάλογα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι μετρήσεις των ορμονών του ενδοκρινικού άξονα
δεν είναι απαραίτητες. Παρ' όλα αυτά η μέτρηση της θυλακιοτρόπου ορμόνης
τεστοστερόνης ορού (τ), της ωχρινοτρόπου ορμόνης

(LH)

και της προλακτίνης

(FSH), της
(PRL) που

συνήθως γίνονται δεν προσφέρουν στη διαγνωστική προσέγγιση καθώς βρίσκονται συνή
θως μέσα στα φυσιολογικά όρια.

Πρόσφατα, και σε εξειδικευμένα κέντρα, γίνεται ο προσδιορισμός της Β- ανα
σταλτίνης ορού (ΙΝΗ-Β), μίας γλυκοπρωτε"lνης που παράγεται από τον όρχι, κύρια από τα
Σερτόλεια κύτταρα με τη δράση της

FSH

και αποτελεί ένα νέο υποσχόμενο δείκτη εκτί

μησης της δυναμικής της σπερματογένεσης. Η εκτίμηση του τελευταίου αυτού δείκτη

γίνεται τόσο σε βασικές συνθήκες όσο και μετά διέγερση με συνδυασμό

4.3.6

Υπερηχογραφία οσχέου σε συνδυασμό με

Doppler-Tripplex

FSH-HCG.

υπερηχογραφία.

Η πρώτη εξέταση σήμερα θεωρείται απαραίτητη σε κάθε άνδρα με διαταραχές της
σπερματογένεσης. Σε συνδυασμό με τη δεύτερη δε προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες
σχετικά τόσο με την υφή όσο και την αγγείωση των όρχεων και φυσικά ελέγχει την πιθα
νότητα ύπαρξης κιρσοκήλης, ενός ευρήματος που συχνά συνοδεύει τις διαταραχές της

σπερματογένεσης.

Επί του

παρόντος η

υπερηχογραφική

μελέτη

του

οσχείκού

περιεχομένου συμβάλλει κύρια στη διευκρίνιση της παθολογίας του και λιγότερο στις
θεραπευτικές μας επιλογές.

4.3.7

Βιοψία- Κυτταρολογία του όρχεος

(FNA).

Η κυτταρολογική εκτίμηση του σπερματικού επιθηλίου προσφέρει ιδιαίτερα σημα
ντικές πληροφορίες κύρια στις σοβαρές μορφές ΟΤΑ

(< 5,0Χ1 0'/κ.εκ),

καθώς δίνει τη

δυνατότητα εκτίμησης του είδους της ή/και του επιπέδου της διαταραχής. Είναι γνωστό
ότι διαταραχή που χαρακτηρίζεται από αναστολή της σπερματογένεσης σε κάποιο από τα

στάδιά της (sρermatogenic

arrest)

είναι σοβαρότερης πρόγνωσης από αυτήν της

υποσπερματογένεσης κατά την οποία παρατηρείται μείωση της παραγωγής σε όλα τα

στάδια της σπερματογένεσης (υποσπερματογένεση). Παρ' όλο ότι καλόν είναι να προτι
μάται η χρησιμοποίηση της

FNA λόγω

των προφανών πλεονεκτημάτων της, αυτό περιορί

ζεται από την αναγκαιότητα ειδικής εμπειρίας που επί του παρόντος είναι περιορισμένη

σε ειδικά κέντρα.
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4.3.8

Γενετικός έλεγχος:
Απαραίτητος στις περιπτώσεις σοβαρού βαθμού ΟΤΑ, ιδίως αν υπάρχει σχετικό

οικογενειακό ιστορικό (αδελφός με παρόμοιο πρόβλημα). Η αναζήτηση μικροελλείψεων

στο μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος Υ, ιδίως στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί
ως περιοχές του αζωοσπερμικού παράγοντα

(Azoospermic Factor, AZF),

έχει επιδείξει

παρουσία μεταλλάξεων στις περιπτώσεις ΟΤΑ και αζωοσπερμίας σε ποσοστό υψηλότερο
σε σύγκριση με τον νορμοζωοσπερμικό πληθυσμό. Η Ευρωπαίκή Ακαδημία Ανδρολογίας

έχει συστήσει ομάδα και εργαστήριο αναφοράς και έχει δημοσιεύσει οδηγίες για τον
έλεγχο πιθανών μικροελλείψεων του Υ.
Χρωμοσωμιακός έλεγχος πραγματοποιείται εκτός της δυσπερμίας και:

•
•

στις περιπτώσεις υπογοναδισμού ιδίως επί υποψίας συνδρόμου

Klinefelter.

στα ζευγάρια με ιστορικό επανειλημμένων αποβολών ή γέννησης νεκρού
εμβρύου ή

εμβρύου

με γενετικές

ανωμαλίες

(έλεγχος

και στους

δύο

συντρόφους).

•

σε περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας είναι αναγκαίος ο έλεγχος για το
γονίδιο της κυστικής ίνωσης

(cystic fibrosis receptor gene,

CFτR) και στους δύο

συντρόφους.

•

σε πολλές χώρες ο γενετικός έλεγχος θεωρείται απαραίτητος πριν την εφαρ

μογη της μικρογονιμοποίησης

(ICSI).

Με βάση τα ως άνω αλλά και τη σχετική πρόταση της ΠΟΥ προτείνεται ο
ακόλουθος αλγόριθμος για τη διερεύνηση του ανδρικού παράγοντα στην υπογονιμότητα.

4.4.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Σπερμοδιάγραμμα

Φυσιολογικό----.Διερεύνηση συζύγου

········~····························
Παθολογικό

Ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμία (ΟΤΑ)

• Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού πλάσματος
• Αναζήτηση αντισπερματικών αντισωμάτων
• Υπερηχογράφημα οσχέου
• Ενδοκρινικός (FSH, LH, Τ, TSH, PRL, INH-B)
Επί σοβαρών μορφών

Ασθενοζωοσπερμία

( <5.0X10 6/ml)
κυτταρολογία όρχεος (FNA)

•
•
•

Βιοψία ή

•

Αναζήτηση αντισπερματικών αντισωμάτων

Γ ενετικός έλεγχος
Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού πλάσματος

'

Ανδρική Υποyοvιμότητα

Ολιγοζωοσπερμία }

Σπάνια
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•
•

Καλλιέργεια σπέρματος

•
•

Υπερηχογράφημα οσχέου

Ελεύθερες ρίζες

Ενδοκρινικός

02 στο

(FSH, LH,

σπερματικό πλάσμα

Τ,

TSH, PRL, INH-B)

• Έλεγχος

όπως στην ΟΤ Α.

FSH,
INH-B

Φuσιολογικές -..Αποφρακτική

αζωοσπερμία

Παθολογικές

FSH •. INH-B'
•
•

Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού πλάσματος
Εξέταση ιζήματος ούρων μετά από εκσπερμάτιση για παρουσία σπερματοζωαρίων.

• Διορθικό υπερηχογράφημα οσχέου
• Ενδοκρινικός (LH, Τ, TSH, PRL)
• Βιοψία ή κυτταρολογία όρχεος (FNA)

······················································ ..............................-..Γ..~Υ~_τ_ι~q_ς _ ~~-~γχqs.........................................................
Υποσπερμία

•
•

Πιθανή απώλεια δείγματος--.. επανάληψη
Εξέταση ιζήματος ούρων μετά από εκσπερμά
τιση για παρουσία σπερματοζωαρίων .

........................ .............................................. ............-..4~9.Ρ.~ι~-~.Ψ:ι~ρηχqγρ9ψημq _ ψ!.Χ~_q~---····················
Υπερσπερμία

Έλεγχος για λοίμωξη επικουρικών αδένων

•

Βιοχημικός έλεγχος σπερματικού πλάσματος

•

Καλλιέργεια

...................................................................................... 4ι9.Ρ..θ.ι~-~-ψι~ρηχqγρ9_ψημq __qc!.Χ~_q~........................
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Ασπερμία

t

Σεξουαλική λειτουργία ---ι-.~ Επαρκής

Απόφραξη μετά την προστατική
ουρήθρα

• Διορθικό uπερηχογραφημα οσχεοu
• Ουρολογική εξέταση προστατοu

j

Επαρκής
Ανεπαρκής ------~ ανδρογονική__. Διαταραχή στύσης-εκσπερμάτισης

~

δραστηριότητα

Ανεπαρκής ανδρογονική

- Ενδοκρινικός έλεγχος του γοναδικού άξονα
• Βασικές τιμες (FSH, LH, Τ, Ε2, SHBG, FT 4, TSH,
PRL, ΙΝΗ-Β)

δραστηριότητα

• Δυναμικος

έλεγχος

(GnRH test,

δοκιμασια

Ταμοξιφαίνης)

• Απεικονιστικός

έλεγχος ηεριοχης υποθαλαμου

υπόφυσης

4.5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

·

•

Ελεγχος για συστηματική νόσο

•

Γενετικος έλεγχος (Χρωμοσωμιακός-γονιδιακός)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παραγωγη των γαμετών από τον ορχι συνιστά μια ειδικη αλλά όχι και ανεξάρτη
τη λειτουργία. Ενας ιδιαίτερα πολύπλοκος μηχανισμός, που ηεριλαμβανει τοσο την ακε

ραιότητα του γοναδικού άξονα όσο και τη δράση ποικίλων αυτοκρινικων, παρακρινικων
αλλά και εξωγενών παραγόντων, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή, την ωριμαση των
σπερματοζωαρίων αλλα και την απρόσκοπτη μεταφορά τους στο γυναικείο γεννητικό

σύστημα με στόχο τη γονιμότητα Εκτροπή σε οποιοδηποτε επίηεδο εκφράζεται ως δια
ταραχή στην ποιότητα/ποσότητα του παραγόμενου σπέρματος. Ανάλογα με το είδος και
την απόκλιση απο τα όρια του φυσιολογικου σπερμοδιαγράμματος, όπως εχουν ορισθεί
αηό την

Παγκοσμια

Οργανωση Υγείας,

η

διαταραχή

ορίζεται

ως

ολιγο-

ασθενο

τερατοζωοσπερμία ή συνδυασμος αυτων. Ακραίες μορφες διαταραχής ειναι η αζωοσπερ

μία ,που διακρίνεται σε αποφρακτικου η μη aποφρακτικού τύπου και οι συνδεόμενες με
τον όγκο του σπερματικού υλικού, υποσπερμία-υπερσπερμία και ασπερμία.
Η παρουσίαση της διερεύνησης των διαταραχων της σπερματογένεσης έγινε μέσα
από έναν αλγόριθμο βασισμένο στα ευρήματα του σπερμοδιαγράμματος που εξακολουθεί
να αποτελεί το πρώτο και βασικό κριτήριο της ανδρικής γονιμότητας. Μια τέτοια προσέγ
γιση κρίθηκε ιδιαίτερα χρησιμη για τους ασχολούμενους με την υπογονιμοτητα του
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ζεύγους, στην οποία η ανδρική συμμετοχή είναι εξίσου σημαντική. Η ευρεία διάδοση των

μεθόδων της υποστηριζόμενης αναπαραγωγής και ιδίως της μικρογονιμοποίησης έχουν
δυστυχώς υποβαθμίσει το ενδιαφέρον και την υποχρέωση διερεύνησης των περιπτώσε

ων αυτών στερώντας στον υπογόνιμο άνδρα το βασικό δικαίωμα κάθε ασθενούς για τη

διερεύνηση του προβλήματός του.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Rowe PJ, Comhaire FH, Hargreave ΤΒ and Mellows HJ, 1993. WHO manual for tl1e standardized
inνestigation and diagnosis of tl1e infertile couple . Can1bridge, England Can1bridge University Press.
2. World Health Organizalion, 1999. WHO laboratory manual for the examination of human semen and
sperm-cervical mucus interaction. 4th ed. Cambridge. England Cambridge University Press.
3. Αδαμόπουλος ΔΑ 1994. Διαγνωστική διαταραχών της ορχικής λειτουργίας Κούτρας ΔΑ.
Αδαμόπουλος ΔΑ, Ράπτης ΣΑ. Σουβαψγλου ΑΜ (eds) Βασική Ενδοκρινολογία, Παρισιάνος Αθηνα
σελ 751-764.
4. Behre ΗΜ, Yeung CH, Holstein AF, Weinbauer GF, Nieschlag Ε, 2000. Diagnosis of Male lnfertility and
Hypogonadism ln: Nieschlag Ε, Behre ΗΜ (eds) Andrology, Spriger-Verlag, Berlin Heildelberg New York,
σελ. 90-124.
5. Pierik FK, VanGinneken ΑΜ, Oohle GR. Vbeeburg JτΜ, Weber RFA, 2000. The adνantages of
standarized eνaluation of male infertility lnt J Androl 23: 340-346
6. Ζεγκιvιόδοu Θ, 2002. Νεώτερες οδηγίες από την Π.Ο.Υ για τον εργαστηριακό έλεγχο σπέρματος.
ΑΝΗΡ 1(4): 9-14.
7. Μονογραφία ESHRE: Εγχειριδιο βασικης εξετασης σπεpματος, 1ο μεpος. ΑΝΗΡ 5(3) 121-146. 2'
μέρος. ΑΝΗΡ 5(4) :159-174
8. Καλοβιδούρης Α, 1999. Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στη μελέτη της ανδρικής υπογονιμότητας.
ΑΝΗΡ 2 (4) : 28-34.
9. Νικοπούλοu ΣΧ, 2004. Βοηθητικές μέθοδοι ελέγχου της ανδρικής υπογονιμότητας ΑΝΗΡ 6(1) 1216.
10. Simomi Μ, Bakker Ε, Eurlings MC, Matthijs G, Moro Ε, Muller CR, Vogt ΡΗ, 1999. Laboratory
guidelines for molecular diagnosis of Y-chromosomal microdeletions. lnt J Androl 22: 292-299.

Ανδρική Υπογονιμότητα

46

5.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗΣ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ευτυχία Γ Κούκκου και Γεωργία Καφίρη
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΒΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΒΟΛΙΣΜΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΘΗΝΑ

5.1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην κλινική πράξη ο όρος συντηρητική θεραπεία είναι συνώνυμος της χρήσης
φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση του υπό εξέταση προβλήματος

και

είναι ευνόητο ότι η αποτελεσματικότητα της θεραπείας αυτής εξαρτάται άμεσα από την

ειδικότητα του φαρμακευτικού παράγοντα άρα και από την γνώση της αιτίας της διαταρα
χής.

Η δυσπερμία είναι κατά κανόνα το αίτιο της

ανδρικής υπογονιμότητας και είναι

δυνατόν να οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό σε χειρουργικά aντιμετωπίσιμο αίτιο δηλα
δή την κιρσοκήλη, αλλά και σε διάφορες άλλες παθολογικές αιτίες αρκετές από τις
οποίες είναι αιτιολογικά αναγνωρίσιμες (πίνακας

1).

Πίνοκος1. Αίτιο δυσπερμίος
Πιθανό αίτιο

Συχνότητα

WHO (1987)
38.8

%
Behre (2000)
32.0

Κιρσοκήλη

35.2

25.0

Λοίμωξη επικουρικών αδένων

13.8

14.0

6.0
3.4
2.5
2.0
1.3

6.0

Ιδιοπαθής ολιγο-ασθενο-ζωοσπερμία

Αυτοανοσία
Χρωμοσωμικές διαταραχές
Κρυψορχία
Αποφρακτική αζωοσπερμία
Ενδοκρινικές αιτίες

Διάφορα αίτια

1.0
24.0

Έτσι διακρίνουμε δύο ευρύτερες ομάδες προσέγγισης στη θεραπευτική αντιμε
τώπιση της ανδρικής υπογονιμότητας (πίνακας

1.

2):

ΊnΥ αιτιολογική θερg_πηηική πpοσέγ_'illJ_η όταν ο αιτιολογικός παράγοντας είναι γνω

στός, και

2.

Την εμπειQική προσέy'{l@ οπότε η απουσία αναγνωρίσιμου αιτιοπαθογόνου παράγοντα
οδηγεί σε επιλογές μη ειδικές, με τη γνωστή αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα

I
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Πίνακας

2.

Θεραπευτική προσέγγιση

Αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση
*Ενδοκρινοπάθειες

.

Εμπειρική προσέγγιση
*Ιδιοπαθής

*Τοξικοί παράγοντες

*Κακοήθεια

*Πρόσφατη ή χρόνια συστηματική νόσος

* Αυτοανοσία
*Λοιμώξεις
*Κιρσοκήλη

Αιτιολογική θεραπεία
Με βάση τα ανωτέρω αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση εφαρμόζεται σε

1.__ΕνδοκριΙJ_οπάS3ειες:
Ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός σαν αίτιο υπογονιμότητας είναι η παθολογι
κή κατάσταση στην οποία κατ' εξοχήν έχει θέση η αιτιολογική θεραπεία. Στις περιπτώ
σεις έλλειψης του

GnRH,

η χορήγησή του με υποδόρια αντλία συνεχούς έγχυσης παρά το

γεγονός ότι αποτελεί θεωρητικά τη θεραπεία εκλογής, στην πράξη δεν έτυχε ευρείας

εφαρμογής λόγω των πρακτικών δυσκολιών. Έτσι, όπως και στις περιπτώσεις έλλειψης

των γοναδοτροπινών, έχει επικρατήσει η χορήγηση γοναδοτροπινών ανά διήμερο σχήμα
με τον ακόλουθο τρόπο:

• FSH

υποδόρια ή ενδομυ"ίκή χορήγηση στη δόση των

75-150

μονάδων/

24-

48ώρες,

• hCG

ενδομυϊκή χορήγηση στη δόση των 1500-2000μονάδων

Η σπερματογένεση αποκαθίσταται σε διάστημα

9-12

/2-3

ημέρες.

μηνών μετά την έναρξη της

θεραπείας, αν και έχουν αναφερθεί περιστατικά καθυστέρησης της εμφάνισής της μέχρι

και

24

μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος και εφόσον η σπερματογένε

ση δεν έχει αποκατασταθεί πρέπει να εξετάζεται η πιθανότητα συνύπαρξης άλλης δια
ταραχής της σπερματογένεσης.

Στις περιπτώσεις όπου η παρουσία άλλης ενδοκρινοπάθειας διαταράσσει την
ομαλή λειτουργία του γοναδικού άξονα η αποκατάσταση της διαταραχής οδηγεί συνήθως

σε αποκατάσταση της γοναδικής λειτουργίας και της σπερματογένεσης. Τέτοιες περι
πτώσεις είναι: υπερπρολακτιναιμία,

υπερθυρεοειδισμός-υποθυρεοειδισμός, μεγαλα

κρία, σύνδρομο Cushίng-υπερκορτιζολαιμία, aρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης.

2.Λοιμώξεις:

Τα κριτήρια παρουσίας λοίμωξης του γεννητικού συστήματος όπως έχουν καθορι-
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στεί από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

•

(WHO)

είναι τα εξής:

Βακτηριοσπερμία ή ανίχνευση χλαμυδίου του τραχώματος ή ουρεοπλάσματος

σε ουρηθρικά επιχρίσματα μετά από μάλαξη του προστάτη

•
•
•
•

Παρουσία λευκοκυττοσπερμίας

(> 105/ml).

(> 1,ΟΧ1 05/ml).

Θετικά ευρήματα από την κλινική εξέταση.
Χαρακτηριστικά υπερηχογραφικά ευρήματα (διορθικό Υ/Γ).
Παρουσία ικανών συγκολλήσεων πυοσφαιρίων-σπερματοζωαρίων.

Η διάγνωση της λοίμωξης τίθεται εφ' όσον δύο ή περισσότερα κριτήρια είναι παρόντα.

Η χορήγηση ευρέως φάσματος αντιβιοτικών αποτελούν τη θεραπεία εκλογής σε
περιπτώσεις λοίμωξης του γεννητικού. Τα συνηθέστερα χορηγούμενα θεραπευτικά σχή

ματα είναι τα ακόλουθα:

200 mg ανά 12ωρο ή
δοξυκυκλίνη 100 mg ανά 24ωρο
η θεραπεία εφαρμόζεται για 8 ημέρες, με σύγχρονη
1η έως την 14η ημέρα του κύκλου για 3 κύκλους.
•
•

την

οφλοξασίνη

θεραπεία της συζύγου από

Σημειώνεται πάντως ότι οι συνέπειες της χρόνιας λοίμωξης του γεννητικού συστή
ματος στην ποιότητα του σπέρματος και την γονιμότητα, είναι ένα θέμα αμφιλεγόμενο και
η μακροχρόνια χορήγησης aντιβίωσης δεν συνδέεται απαραίτητα με βελτίωση της

γονιμοποιητικής ικανότητας του σπέρματος.

3.

Οξειδωτικό

stress:
Οξειδωτικό stress

ορίζεται η αυξημένη παρουσία

(> 1Ο%)

ελευθέρων ριζών οξυ

γόνου στο σπερματικό πλάσμα. Η παρουσία αυτή ενοχοποιείται για την οξείδωση των

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων της μεμβράνης των σπερματοζωαρίων και είναι αποτέ
λεσμα της διαταραχής της ισορροπίας μεταξύ οξειδωτικών και aντιοξειδωτικών μηχανι
σμών του σπερματικού πλάσματος. Συνέπειες του οξειδωτικού

• έκπτωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων
• πλημμελής ακροσωμιακή αντίδραση
• διαταραχές της σύντηξης του σπερματοζωαρίου με το
• οξειδωτικές βλάβες στο DNA των σπερματοζωαρίων.

stress είναι οι ακόλουθες:

ωάριο, και τέλος

Η πηγή παραγωγής των ελευθέρων ριζών οξυγόνου παραμένει αδιευκρίνιστη. Θα
μπορούσαν να προέρχονται από τα λευκοκύτταρα του σπερματικού πλάσματος και ιδίως

από αυτά του επιδιδυμικού περιβάλλοντος, από τις άωρες μορφές των σπερματοζωα
ρίων, από την παρουσία υποξίας-ισχαιμίας ή άγγειακών ανωμαλιών (κιρσοκήλη) ή τέλος

από τον συνδυασμό περισσοτέρων του ενός εκ των ανωτέρω παραγόντων. Οι θεραπευ
τικές προτάσεις που αφορούν τη χορήγηση aντιοξειδωτικών παραγόντων είναι οι εξής:
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•
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Βιταμίνη Ε

: δόση 500-800 mg ημερησίως
Βιταμίνη C : δόση 500-1 000 mg ημερησίως
Βιταμίνη Ε+ C σε δόσεις 400 + 500 mg την
Γλουταθειόνη :δόση 600 mg την ημέρα

ημέρα αντίστοιχα

Ανοσολογικός παράγων-αντισπερμικά αντισώματα

Η παρουσία αντισπερμικών αντισωμάτων παραβλάπτει τη γονιμότητα σε πολλαπλά
επίπεδα. Η περιορισμένη παρουσία αντισωμάτων δεν επηρεάζει εμφανώς τη γονιμότητα,

ενώ αντίθετα η αυξημένη παρουσία τους συνδέεται με υπογονιμότητα ανεξάρτητα από
τον τύπο τους. Για παράδειγμα είναι γνωστό ότι η παρουσία αντισωμάτων τύπου

lgA στην

επιφάνεια των σπερματοζωαριων παρεμποδίζει τη δίοδο τους από τη τραχηλική βλέννη.

Τα προτεινόμενα δοσολογικό σχήματα είναι τα εξής:

•
•

πρεδνιζόνη
πρεδνιζόνη

15
30

mg/ημερ. χ
mg/ημερ.

3 μήνες
χ 7 ημέρες

από την

21"

έως την

2811

ημέρα του

κύκλου της συζύγου.
Σημειώνεται πάντως ότι πρόκειται για χρονοβόρα διαδικασία που προκαλεί

stress

στο ζευγάρι, δυνατόν να έχει σημαντικές παρενέργειες, ιδίως με τα σχήματα μεγάλων

δόσεων και τέλος η αποτελεσματικότητα της φαίνεται περιορισμένη αφού μόνο το

1/3

των ασθενών που υποβλήθηκαν στα διάφορα προτεινόμενα σχήματα πέτυχαν κύηση στις
αξιόπιστες κλινικές μελέτες. Αξίζει να αναφερθεί ότι καλύτερη απάντηση όσον αφορά την

επίτευξη κυήσεως παρουσίασαν τα άτομα των οποίων τα σπερματοζωάρια είχαν καλύτε
ρη κινητικότητα πριν τη θεραπεία καθώς και παρουσία αντισωμάτων

5.

lgG έναντι της

ουράς.

Οι τοξικοί παράγοντες αποτελούν μία μεγάλη αλλά όχι πλήρως καθορισμένη ομάδα.

Διακρίνουμε τους περιβαλλοντικούς παράγοντες με τοξική επίδραση στην αναπαραγωγή
(χημικοί παράγοντες) και τους φαρμακευτικούς παράγοντες. Οι κυριότεροι χημικοί
παράγοντες είναι:

•
•
•
•
•
•

Βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, υδράργυρος)
Ορυκτέλαια (φυσικά παράγωγα)
Εντομοκτόνα-ζιζανιοκτόνα (διβρωμοχλωροπροπάνιο, οργανοφωσφορικά)
Βινυλχλωρίδιο και παράγωγα-δισουλφίδιο άνθρακα

Αναισθητικά αέρια
Νευροτοξίνες

Εκ των φαρμακευτικών παραγόντων οι συνηθέστεροι είναι τα ψυχομιμητικά

ψυχοθεραπευτικά, διεγερτικά ΚΝΣ, φάρμακα που τροποποιούν την εκσπερμάτιση, συνθε
τικά στεροειδή, παράγοντες με δράση στους υποδοχείς ανδρογόνων, αντιμιτωτικά- αντι-
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μειωτικά, χημειοθεραπευτικά, αναστολείς ενζύμων, ανάλογα

GnRH

και ανταγωνιστές

υποδοχέα Η2 ισταμίνης.
Η απομάκρυνση από τον τοξικό παράγοντα αποτελεί ουσιαστικά την θεραπευτική
αγωγή στις ανωτέρω περιπτώσεις, αν και η αποτελεσματικότητά της δεν είναι πάντοτε
αποδεικτέα και σίγουρα δεν είναι άμεση.

6.

Συσ11}lli1τικές παθτΊΩεις: στις περιπτώσεις αυτές η επιτυχής αντιμετώπιση της βασικής

νόσου οδηγεί στην αποκατάσταση της σπερματογένεσης. Προτεραιότητα βεβαίως δίνεται
στην αντιμετώπιση της βασικής νόσου.

L_Κgκοήθη νοσήματα: Ο καρκίνος των όρχεων, τα λεμφώματα

Hodgkin ή non-Hodgkin

και

η λευχαιμία είναι κακοήθειες της νεαρής ηλικίας και είναι δυνατόν είτε η νόσος αυτή καθ'
εαυτή είτε η θεραπεία που εφαρμόζεται (ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία) να έχει αρνητι
κή επίδραση στην γονιμότητα. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η κατάψυξη σπέρματος
πριν την έναρξη της θεραπείας, όπου αυτό είναι εφικτό.

L~ιρσοκήλη: Επί ύπαρξης κιρσοκήλης η θεραπεία είναι βέβαια αιτιολογική αλλά επεμ

βατική/ χειρουργική και περιγράφεται σε άλλη εισήγηση.

Εμπειρική θεραπεία
Η εμπειρική θεραπεία αφορά ουσιαστικά την αντιμετώπιση της
δυσπερμίας.

Ως

ιδιοπαθούς

ιδιοπαθής δυσπερμία ορίζεται η ολιγο-ασθενο-τερατο-ζωοσπερμία

άγνωστης, με τα διαθέσιμα διαγνωστικά μέσα, αιτιολογίας. Το πρόβλημα που τίθεται είναι
η αδυναμία προσφοράς αιτιολογικής θεραπείας και συνεπώς τα αβέβαια κριτήρια
επιλογής για εμπειρική αγωγή.
Η εμπειρική θεραπεία στοχεύει:

•

στην υπερδιέγερση του γοναδικού άξονα με στόχο την ενίσχυση της σπερματογένε
σης, την αποκατάσταση ενδεχόμενης διαταραχής στην έκκριση γοναδοεκλυτίνης

(GnRH)

ή γοναδοτροπινών ή την υποκατάστασή τους με βιολογικά δραστικά μόρια

γοναδοτροπινών. Για το σκοπό αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί γοναδοεκλυτίνη-GnRΗ,
γοναδοτροπίνες

•

FSH (hp ή rec)

και αντιοιστρογόνα (κιτρική κλομιφένη και ταμοξιφένη)

στην υπερδιέγερση των ανδρογονοεξαρτημένων λειτουργιών των επικουρικών μορίων
του ανδρικού γεννητικού συστήματος και αποκατάσταση της ενδεχόμενης υπολειπό
μενης λειτουργίας τους με ασθενή ανδρογόνα όπως μεστερολόνη ή ενδεκανοϊκή
τεστοστερόνη

•

στο συνδυασμό και των δύο ανωτέρω προσεγγίσεων.

Ανδρική Υπογοvιμότητα
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Μετά την ευρεία εφαρμογή των τεχνικών της υποστηριζόμενης αναπαραγωγής το
ενδιαφέρον των κλινικών που ασχολούνται με την υπογονιμότητα ατόνησε όσον αφορά
την εμπειρική θεραπεία και πολλές από τις ως άνω θεραπευτικές προτάσεις δεν έχουν
επιβιώσει. Εξ αυτών μόνο δύο παραμένουν σε ισχύ και φαίνεται να αποτελούν πρόσφορη
θεραπευτική πρόταση σαν πρώτη γραμμή αντιμετώπισης ή και στις περιπτώσεις που για

διαφόρους λόγους η προσφυγή στην υποστηριζόμενη αναπαραγωγή δεν είναι εφικτή. Οι
θεραπείες αυτές είναι
α) ο συνδυασμός αντιοιστρογόνου (ταμοξιφένης-ΤΜΧ) και του ασθενούς ανδρογόνου
(ενδεκανο"ίκή τεστοστερόνη-Π) και

β) η

FSH

υψηλής καθαρότητας ή ανασυνδυασμένη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρώτο σχήμα θεραπείας χορηγούνται από του στό
ματος ταμοξιφένη

(1 Ο mg Χ2)

και ενδεκανο"ίκή τεστοστερόνη

(40 mg Χ 3)

ημερησίως για

διάστημα δύο σπερματικών κύκλων, δηλαδή έξι μήνες. Η αποτελεσματικότητα του σχή
ματος αυτού έχει επιδειχθεί τόσον όσον αφορά την βελτίωση των παραμέτρων του σπέρ
ματος αλλά και σε επίπεδο επίτευξης κυήσεων

πρόταση της

WHO

. Το

σχήμα αυτό αποτελεί την επίσημη

και της Ευρωπα"ίκής Ενωσης Ουρολόγων, για τη θεραπεία του υπογό

νιμου άνδρα.

Από την άλλη πλευρά, η διάθεση σκευάσματος καθαρής
δραστηριότητα

LH , είχε

FSH

aπαλλαγμένου από

σαν αποτέλεσμα να δοκιμασθεί το σκεύασμα αυτό σε περιπτώ

σεις διαταραχής της σπερματογένεσης. Όμως το υψηλό κόστος σε συνδυασμό με την

αρνητική εμπειρία από την προηγηθείσα χρήση των γοναδοτροφινών, ως εμπειρικής αγω
γής, επέβαλε την δημιουργία κριτηρίων επιλογής των περιπτώσεων και προϋποθέσεις οι
οποίες πρέπει να πληρούνται πριν την εφαρμογή της θεραπείας αυτής. Τα κριτήρια αυτά
περιλαμβάνουν:

α) αξιολόγηση του σπερματικού επιθηλίου με βιοψία δια λεπτής βελόνη ς

(FNA),

και

β) δοκιμασία της λειτουργικής εφεδρείας του Σερτολείου κυττάρου με εκτίμηση της ανα
σταλτίνης β.
Σε οποιαδήποτε εκ των δύο θεραπευτικών προτάσεων απόλυτα αναγκαία είναι η

ταυτόχρονη διερεύνηση και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την πλευρά της
συντρόφου. Η προϋπόθεση αυτή απετέλεσε και την κύρια επικουρική συμβολή στην επί
τευξη του ικανοποιητικού αποτελέσματος της αγωγής με ταμοξιφένη και ενδεκανο"ίκή
τεστοστερόνη.

Συνοψίζοντας,

η συντηρητική θεραπευτική αντιμετώπιση του υπογόνιμου άνδρα

πρέπει αφ' ενός μεν να γίνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του υπογόνιμου ζευγαριού
και αφ' ετέρου να βασίζεται κατά το δυνατόν στην αναγνώριση του αιτίου. Η εμπειρική δε
αγωγή θα πρέπει να επιχειρείται, μόνον εφ' όσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες

ακριβούς καθορισμού του αιτίου.
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