
Zaburzenia endokrynologiczne u kobiet a wskazania do rozrodu 
          wspomaganego. 
Piotr Miciński   
 
EBM ( evidence/experience) – kompromis 
 
Bezwzględnymi  wskazaniami do  stymulacji jajników gonadotropinami  w 
metodach wspomaganego rozrodu są:  
 
zespół policystycznych jajników,  
hypogonadyzm  hypogonadotropowy  
dysfunkcja podwzgórzowo- przysadkowa z normoandrogenizmem . 
niepowodzenie stymulacji antyestrogenami i letrozolem. 
 
 
 
 
Jednak wiele innych przyczyn  niehormonalnych ( czynnik męski, 
niedrożność jajowodów, endometrioza, wiek,  niepowodzenia  
inseminacji, czas trwania niepłodności itd.prowadzi do realizacji 
metod wspomaganego rozrodu i  wtedy następuje odkrycie 
nieprawidłowej odpowiedzi jajników na stymulacje gonadotropinami 
z powodu  innych chorób endokrynnych: 
 
 
Względne ( problemy).  
 
 
subkliniczna niedoczynność tarczycy 
insulinooporność, 
hyperandrogenizm nadnerczowy,  
otyłość 
zmniejszenie rezerwy jajnikowej 
 

 
 

 
 
 
 



 
 
Markerem tych zaburzeń hormonalnych jest AMH (Anty Mullerian 
hormon). 

Każdy hormon który może zmienić podstawowo żeński zarodek w męski w ciągu 
kilku tygodni od koncepcji musi być źródłem  fascynacji nie tylko dla 
embriologów, AMH wywodzi swoja nazwę ze swojej funkcji powodowania 
regresji traktu Mullera- żeńskiego układu rozrodczego ( Roy Homburg) 

 

AMH jest jednym z czynników wzrostowych z grupy TBF beta i jest 
produkowany przez komórki ziarniste późnych przedantralnych i 
małych antralnych pecherzyków.  

 

Jego fizjologiczna rola to  

a) zahamowanie rozwoju zarodkowych pęcherzyków,  

b) hamowanie wrażliwości antralnych pęcherzyków na FSH i  

c) zahamowanie aktywności aromatazy w czasie cyklu 
owulacyjnego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zastosowanie AMH 

  

Stężenie AMH 

rezerwa pęcherzykowa jajników (liczba małych 4-8 mm 
antralnych pęcherzyków jako kohortu dostępnego do stymulacji.  

liczba oocytów pobranych po stymulacji  

niska, prawidłową i nadmierną odpowiedź jajników 

Zdolność AMH do przewidywania odpowiedzi jajników na 
stymulacje umożliwia planowanie protokołu do stymulacji w 
szczególności czy z użyciem agonistów czy antagonistów GnRH i 
jaką zastosować dzienną ilość gonadotropin.  

Richard Fleming i Scott Nelson pierwsi zaproponowali protokoły dla 
każdego zakresu poziomów AMH dla zminimalizowania ryzyka 
hyperstymulacji, maksymalnego efektu stymulacji i komfortu 
pacjentki oraz wsparcia i informowania pacjentek. Najwięcej 
uwagi wymagają pacjentki z bardzo niskim lub wysokim AMH  

 

MH (pmol/l  FSH dawka (IU/l)  GnRH Agonist/antagonist Ovulation 
triger 

<5   300    Agonist flare   hCG 

5-20   150-225   Antagonist   hCG 

20-40   150    Antagonist   Agonist+
         1500 IU hCG punkcja 

>40   Max 150   Antagonist   Agonist+ 
           freezing 
ova 

 

 



Zespół Policystycznych Jajników 

Zespół dotyczy 5% kobiet w wieku reprodukcyjnym  a występuje u 
73%  kobiet z niepłodnością na tle braku owulacji. 

Typowy PCOS 

PCO  jest heterogenną chorobą która ma zmienną prezentacje 
ale jest charakteryzowana przez   

brak owulacji i hyperandrogenizm.  

  LH/FSH ratio > 2,5  podw. androstendion i testosteron.   

oporność insulinowa  HOMA IR > 2,5 

 

Etiologia 

Zespół PCO  jest obecnie powszechnym zaburzeniem i u ok. 50% 
kobiet jest zależność od nadmiernej fosforylacji receptora 
insulinowego. Fosforylacja seryny moduluje aktywność  kluczowego 
regulatora biosyntezy  androgenów tj  P 450 c 17.  
Wzrost insuliny zwiększa aktywność  P- 450c 17 i następuje wzrost 
produkcji androgenów w komórkach tekalnych pęcherzyków.  
 

 

 
 Wg Dunaiff et all 
 

Ostatnie badania sugerują że insulina działa poprzez swój włąsny 
receptor ( inny niż IGF-1) zwiększając nie tylko sterydogenezę w 
jajnikach i nadnerczach  ale także uwalnianie LH. 

PCO to początek zaburzeń sterydogenezy w jajnikach a nie z powodu 
maskulinizacji podwzgórza 



. 

Androgenizacja 

 
Wzmożona produkcja androgenów w jajnikach z jednej strony 
wywołuje objawy hyperandrogenizmu, w postaci hirsutyzmu, 
zmian skórnych z łojotokiem, trądziku oraz łysienia typu męskiego, a 
z drugiej doprowadza do przedwczesnej atrezji pęcherzyków 
jajnikowych i braku owulacji.  

 
PCO/AMH 
 
W PCO  następuje wzrost  produkcji AMH;  Jedna komórka 
produkuje go 20 do 75 razy więcej.  AMH blokuje  z kolej aktywność 
aromatazy i obniża się stężenie estradiolu.   
 
 
 
 
PCO: endocrine disruptors/insulinooporność 
 
Endokrynne chemikalia zakłócające:  
    - polichlorowane bifenyle, pestycydy, policykliczne węglowodory.  
    - niedobory inozytolu, niedobór wit D i  omega 3 ,  
    - zmiany  mikrobiotyczne ( zmiana bakterii jelitowych po           -
antybiotykach na beztlenowe- lipopolisacharydy bakteryjne 
przedostają się do krążenia  zwiększają produkcję  androgenów i 
insulinooporność.  
 
 
Insulinooporność/ rozwój oocytu 
 
Androstendion zaburza mejozę co obniża wskaźnik  zapłodnień, 
liczbę blastocyst, obniżenie implantacji i wzrost poronień. 
 
Podwyższenie LH wywołuje przedwczesną aktywacje mejozy- 



konieczność obniżania LH w cyklach antagonistycznych. 
 
 
Najbardziej skorelowanym androgenem z insulinopornościa i 
wpływem na ilość i aktywność jajnikowych pęcherzyków jest 
androstendion. Jest on produkowany w 50% w jajniku i 50% w 
nadnerczach. Podwyższony poziom LH i androstendionu sugeruje 
jego pochodzenie jajnikowe, nadnerczowe jeśli  poziom kortyzolu jest 
podwyższony i metaboliczne jeśli istnieje otyłość i podwyższenie 
cholesterolu. Niezależnie od wykazanego  źródła nadmiaru 
androstendionu wpływa on na czynność jajników- zwiększa rekrutację 
pęcherzyków i ryzyko nadmiernej odpowiedzi  jajników na stymulacje.   
 

Zaburzenia metabliczne 

 

Oporność insulinowa jest skojarzona z dyslipidemią (podwyższeniem 
LDL i TG i obniżeniem HDL), otyłością, nietolerancją glukozy ( 
glikemia pow 140 po 2 godz. 

 

 

Leptyna 

 

jest produkowana w tkance tłuszczowej i działa na podwzgórze. 
Stanowi ogniwo w w metabolicznym i endokrynnym  zaburzeniu w 
PCO Produkcja leptyny jest  regulowana przez insulinę  i poziom 
leptyny w PCO  jest podwyższony 

 

 

 



 

 

 

Płodność/owulacja 

A. Obniżenie androgenów zależnie od źródła androstendionu.   

Potrójna terapia. 

  1.Androcur/Flutamid,  2. doustne leki antykoncepcyjne z 
drospirenonem, 3. Metformax  

     B. Indukcja owulacji  z użyciem Letrozolu i kontrola  poziomu 
androstendionu i progesteronu ok. 20. dnia cyklu 
C. Wspomaganego rozród 
 
Inseminacja domaciczna. AIH, AID. 
Zapłodnienie pozaustrojowe ( IVF, ICSI, IMSI) 
Dojrzewanie oocytów i IVF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Endokrynologia kobiecej niepłodności 
 
Amenorrhoea  jest określane jako brak menarche do 16.roku życia  niezależnie 
od obecności  prawidłowego wzrostu i wyglądu wtórnych cech płciowych [ 
pierwotny brak miesiączki, lub wtórny brak  miesiączki w czasie 3. kolejnych 
przerw w cyklu lub 6. mcy  u kobiet z  poprzednio obecną jedną miesiączką. 
 

A. Pierwotny brak miesiączki  
 

1. hypergonadotropowy wtórnie do niewydolności jajników  lub 
2.  hypogonadotropowe  jako wynik dysfunkcji P-P 
3. eugonadalne  ale pierwotny brak miesiączki jest  spowodowany  

niedrożnoscią - defektami rozwoju układu Mullera. 
 
Ad 1. Zaburzenia genetyczne sa   najpowszechniejsza  przyczyna pierwotnego 
braku miesiączki  występujacą u ok. 30% pacjentek   Uszkodzenie gonad  w 
większości jest  spowodowane  częściowym lub całkowitym brakiem 
chromosomu X ( 45 XO) Pacjentki zwykle tracą  swoją rezerwę jajnikowa przed 
pokwitaniem ale ok. 3%  ma krótki okres aktywności  jajników. A 12% 
pacjentek z mozaicyzmem  ma krótki okres funkcji jajnka. 
Część pacjentek z hypergonadotropowym brakiem miesiączki  ma prawidłowy 
kariotyp XX  Etiologia  ich niewydolności jajników obejmuje  mikrodelecję X 
chormosomu,  choroby autoimmunizacyjne i galaktozemię.  
 
Ad 2. Innym genetycznym zaburzeniem  charakteryzującym się niskim 
poziomem gonadotropin  ( hypogonadotropowy hypogonadyzm) to delecja  
genu KALIG-1 na Xp  objawia się w postaci zespołu Kalmana   . Poziomy 
gonadotropin są niewykrywalne i jest anosmia. Pęcherzyki jajnikowe  są w 
stanie zarodkowym  aż do momentu stymulacji egzogennymi Gn. Pacjentki 
dobrze reagują na pulsacyjne podawanie GnRH 
 
Ad 3. Anatomiczne nieprawidłowości.  
Każde zaburzenie wypływu ( pochwa, szyjka macica) może blokować 
miesiączkę mimo prawidłowych Gn i folliculogenezy,  
RMK syndrome jest najpowszechniejszą przyczyna anatomicznego braku 1. 
miesiączki ( brak/hypoplazja  pochwy.  
Zespół feminizujących jader ( brak macicy, jajowodów i obecnośc 1/3 pochwy) 
defekt X chromosomu ( wynik mutacji w obrębie genu, który odpowiedzialny jest za syntezę receptora 

dla androgenów). Fenotyp żeński  a kariotyp męski i obecność jąder ) 
 Zaburzenia  systemu Mullera to przegrody poprzeczne pochwy i brak perforacji 
błony dziewiczej.  
 
 



B. Wtórny brak miesiączki  obejmuje P-P dysfunkcje jajnika, efekty 
obwodowe i przyczyny anatomiczne  
 

1. Zaburzenia Podwzgórzowo-Przysadkowe.  
 

a. Podwzgórzowy  brak owulacji  często popokwitaniowy od P.M. 
Charakteryzuje się niskim lub normalnym poziomem Gn   

b. Nabytymi  czynnikami inicjującymi może być uraz, stres, zwiększony 
wysiłek fizyczny   szybkie obniżenie wagi ciała.  Początkowo poziom Gn 
jest w N  i zachowana reakcja na progesteron ale z czasem może ulegać 
zmianie na niski i brak reakcji na progesteron. 

c. Jakościowe zab owulacji – poziom progesteronu poniżej 10 ng/ml w 2. 
połowie cyklu.  ( LUF syndrome- podw 17 OH prog. Lub podwyższony 
estradiol w 3 dniu cyklu powyżej 75 pg./ml, niewystarczająca odpowiedź 
na stymulacje  klomifenem i Letrozol 

d. Hyperprolaktynemia.  Jedna z najbardziej powszechnych przyczyn 
dysfunkcji P-P. Wystepuje u 15% pacj. z z zaburzeniami owulacji 

 
2. Przyczyny obwodowe  
 

Owulacja i normalny cykl miesiączkowy może być zaburzone przez  
działanie  hormonów pozajajnikowych  produkowanych w innych  
gruczołach  i które mogą wpływać bezpośrednio na czynność endokrynną 
jajnika czy  zaburzając  czynność P-P.  

a Niedoczynnośc tarczycy 
 Prowadzi do zwiększenia rekrutacji pęcherzykowej poprzez działanie 
 wolnych androgenów ( obniżenie  SHBG) AMH wyraźnie podwyższony. 
 Następstwa :hyperestrogenizm  to poziom estradiolu powyżej 75 pg/ml w 
 3 dniu cyklu i. (ZNP hyper i algo menorrhoea, podw PRL i dysfunkcje 
 owulacji (poziom progesteronu poniżej 10,0 ng w środku  2. Połowy 
 cyklu) . Też wystepuje trądzik i hirsutyzm i PCO podobne obraz jajników 
 w USG. 
 Ponadto, niedoczynność tarczycy jest skojarzona z hyperprolaktynemią 
 Leczenie polega na podawaniu hormonów tarczycy.  
b Nadczynność nadnerczy. 
 Objawy przypominają te spotykane w PCO . Genetyczne zaburzenia  
 enzymów 3 enzymów 21- hydroxylazy,  11- OH liazy i 3 beta hydroxy 
 steroidowej izomerazy  prowadzą do nadprodukcji  androgenów 
 nadnerczowych i  hyperandrogenowego braku owulacji  Defekt genu 21 
 hydroxylazy jest najczęstszy  i przez to podwyższone sa   17-OH  P, 
 androstendion,  DHEA. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Przedwczesne wygasanie czynności jajników  
 
 
poniżej 35 rż-  zaprzestanie miesiączkowania  Może być 
spowodowane  genetycznie ( galactozemia, nieprawidłowości X 
chrmosomu ), autoimmunizacyjne, chemiczne ( alkilujące czynniki 
naświetlanie i idiopatyczne)  Dalej infekcja, niedokrwienie, operacje 
chirurgiczne,  FSH pow 40 mIU/ml, estradiol poniżej 30 pg/ml 
AMH staje sie niewykrywalny 5 lat przed menopauzą. 
Przewidywanie wieku początku menopauzy jest specjalnie korzystne 
dla starających się planować ciążę i i wskazuje na potrzebę 
wcześniejszej interwencji w niepłodności. 
Akceptowany poziom AMH w metodach wspomaganego rozrodu  
powyżej 0,5 pmol/l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Kliniczne opracowanie 
 
Wywiad:  Menarche, rytm krwawień i jakość menzes, obecność ZNP  
i objawy subiektywne owulacji , śluz  owulacyjny. Objawy skórnej 
androgenizacji trądzik, łojotok, hirsutyzm, wypadanie włosów i 
suchość skóry, rozstępy,  celullitis. Waga  ciała jej wahania i napady 
hipoglikemii,  praca zmianowa, leki, rodzinny wywiad i operacje, 
stany zapalne przydatków, wyciek z sutka.  objawy menopauzalne,  
 
 
Bad. Ginekologiczne i USG 
 
Badania hormonalne 
 
hCG.     FSH,LH i  estradiol w 3 dniu cyklu,  
prolaktyna, TSH, androstendion i testosteron. 
Insulina, glukoza, cholesterol, DHEA-S, 17-OH progesteron, 
kortyzol, SHBG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Niepłodnośc męska  
 
Bad nasienia – Spermiogram 
 
Jeśli wynik prawidłowy wystarczy jedno badanie.  
Jeśli nieprawidłowy    badanie powtórzyć  i oznaczyć FSH, LH, 
Prolaktyna Testosteron, estradiol 
 Jeśli OATS lub kryptospermia, azoospermia to bad.  Genetyczne i 
evtl nieprawidłowości dróg wyprowadzających nasienie 
 
Prawidłowe wartości  FSH  poniżej 12,0 IU i normalna wielkość jąder 
przemawiają za niedrożnością i są wskazaniem do biopsji jąder z 
mrożeniem  pobranego materiału. 
 
Przyczyny niepłodności męskiej: 
 
Czynniki wrodzone (  wnętrostwo ,dysgenezja  jąder, wrodzony brak 
nasieniowodów) 
Nabyte uszkodzenia układu płciowego( skręt,  guz,  zmiany pozpalne i  
niedrożność dróg wyprowadzających nasienie 
Infekcje układu moczowego 
Żylaki powrózka  nasiennego 
Nieprawidłowości genetyczne 
Czynniki immunologiczne 
Choroby układowe 
Czynniki zewnętrzne (ekspozycja na czynniki chemiczne, fizyczne, 
temperaturę, styl życia) 
Zaburzenia endokrynne 
Przyczyny idipopatyczne 30-60% 
 
 
 
 
 
 



Hypogonadyzm hypergonadotropowy 
 
 Podwyższone  FSH/LH pow 12 i zab. Spermatogeneza. Przyczyny 
wrodzone z. Klinefeltera wnętrostwo, brak jąder, dysgenezja, 
mikrodelecje Y  chromosomu 
 
 
Hypogonadyzm hypogonadotropowy 
 
 Dysfunkcja P-P 
 zespół Kalmana 
 Nabyte guz przysadki, naświetlanie  przysadki  
 Przyczny zewnętrzne  - sterydy anaboliczne, 
 
Badania genetyczne  w przypadku OATS i azoospermia Z. 
Klinefeltera XXY 10% małe twarde jadra eunochidalna budowa, 
Wysokie FSH 
Wrodzony obustronny brak nasieniowodów  (CBAVD- congenital 
bilateral absence of the vas deferens)- Azoospermia- bad genu CFTR 
u partnerki i jeśli mutacja stw u obojga to szansa  25% chore dziecko  
na mukowiscydozę  lub brak nasieniowodów. 
 
Leczenie niezabiegowe, hormonalne 
Idiopatyczna niepłodność- brak dowodów na skuteczność leczenia 
hormonalnego 
Celowe leczenie  hormonalne Klomifen przy obniżonym poziomie 
FSH poniżej 3 IU/l oraz  bromokryptyna  przy 
hyperprolaktynemii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leczenie operacyjne 
 
Żylaki powrózka, powinny być operowane  przy obniżonej 
ruchliwości progresywnej A i B plemników. 
Operacje mikorochirurgiczne  najądrzy, nasieniowodów i przewodów 
wytryskowych  
Jeśli  zabieg chirurgiczny niemożliwy lub nieskuteczny to rozważyć 
IVF  
MESA ( microsurgical epididymal sperm aspiration) 
PESA percutaneus epididymal sperm aspiration) 
TESE ( testiculat sperm extraction) 
 

Powodzenia w specjalizacji 
życzy  
Dr Piotr Miciński 
Novomedica, Mysłowice 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


