
Γξ. Αξγύξεο ηαηέιεο 

Οπξνιόγνο Δπηκειεηήο Α΄  

Β΄ Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο ΑΣΣΗΚΟΝ 
Ννζνθνκείν 

Αλδξηθή Τπνγνληκόηεηα:  
ε καηηά ηνπ Οπξνιόγνπ 



ΤΠΟΓΟΝΙΜΟΣΗΣΑ 
  Κπξίαξρν πξφβιεκα ζε λέα δεπγάξηα ζηελ 

επνρή καο.  

 

 Η κε ηεθλνπνίεζε κεηά απφ έλα ρξφλν 
ζεμνπαιηθψλ επαθψλ ρσξίο ηε ρξήζε 
πξνθπιάμεσλ.  

    20% επζχλεηαη ακηγψο ν άλδξαο 

    40% επζχλεηαη ν άλδξαο θαη ε γπλαίθα καδί 

    60% ησλ ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ 
αλαγλσξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ αλδξηθνχ 

παξάγνληα. 
 



ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

 



ΑΗΣΗΑ ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 

Κπξζνθήιε; 40%

Τπνγνλαδηζκόο; 8,50%

Kξπςνξρηα; 8,50%

Βιάβε νξρηθνύ ηζηνύ ; 5%

Δλδνθξηλνινγηθέο αλσκαιίεο 

; 8,90%

Γελεηηθέο αλσκαιίεο ; 5,80%

Τπνγνληκόηεηα Απνθξαθηηθήο 

αηηηνινγίαο; 1,50%

Τπνγηκόηεηα νθεηιόκελε ζε 

ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο ; 5%

Γηάθνξνη Πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο ; 8,50%

Λνηκώμεηο ηνπ αλδξηθνύ 

γελλεηηθνύ ζπζηήκαηνο ; 9,00%

Ηδηνπαζήο 25%
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Ρόινο ηνπ Οπξνιόγνπ-Αλδξνιόγνπ 

Λεπηνκεξή ιήςε ηζηνξηθνύ 

Γηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ κε ηε δηελέξγεηα  
ησλ απαξαίηεησλ παξαθιεληθώλ εμεηάζεσλ 

ύζηαζε γηα ρνξήγεζε πηζαλήο ζεξαπείαο,  ή άιισλ ζπληεξεηηθώλ κέηξσλ  
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε  ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο,  

θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ  ζύιιεςεο θαη ηεθλνπνίεζεο 



Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε αλδξηθήο 
ππνγνληκφηεηαο 

ΠΔΡΜΑ 

ΓΙΑΓΝΧΗ 

ΘΔΡΑΠΔΙΑ 



 

 
ΚΛΗΝΗΚΟ 

ΓΔΝΔΣΗΚΟ 

ΠΔΡΜΑ 

ΗΣΟΛΟΓΗΚΟ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ 

 
 

ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 
ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

ΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ΟΡΜΟΝΗΚΟ 



ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ 

ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΤ ΑΝΓΡΑ 

   Ιζηνξηθό 

• Σεμνπαιηθή σξίκαλζε 

• Σεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα 

• Παζήζεηο γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

• Φάξκαθα 

• Φεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

• Φξφληεο ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο 

• Έθζεζε ιφγσ επαγγέικαηνο 

• Οηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ 

• Ιζηνξηθφ ζπδχγνπ 



ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΟΤ 

ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΤ ΑΝΓΡΑ 

Κιηληθή εμέηαζε 

• Αλάπηπμε έμσ γελλεηηθψλ 
νξγάλσλ 

• Καηαλνκή δεπηεξνγελνχο 
ηξίρσζεο 

• Σσκαηηθή δηάπιαζε 

• Γπλαηθνκαζηία 



Δμέηαζε έμσ γελλεηηθώλ νξγάλσλ 

 Φίκσζε - νπξεζξίηηδα - 
βαιαλνπνζζίηηδα 

 Έθηνπε εθβνιή έμσ ζηνκίνπ νπξήζξαο 

 Μέγεζνο, ζέζε θαη ζχζηαζε φξρεσλ 
(νξρηδφκεηξν Prader) 

 Χειάθεζε επηδηδπκίδαο  

 Χειάθεζε ζπεξκαηηθνχ πφξνπ 

 Χειάθεζε θιεβηθνχ ζπζηήκαηνο 
(χπαξμε θηξζνθήιεο) - δνθηκαζία 
Valsalva 

 Γαθηπιηθή εμέηαζε πξνζηάηε 



ΔΛΔΓΥΟ ΠΔΡΜΑΣΟ 

 Αλδξνινγηθφο έιεγρνο κεηά απφ δχν κε 
θπζηνινγηθά ζπεξκνδηαγξάκκαηα 

 Οη αλαιχζεηο ηνπ ζπέξκαηνο πξέπεη λα γίλνληαη 
βάζε ηνπ WHO Laboratory Manual (5th edition) 

 Γηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ παζνινγηθψλ 
επξεκάησλ 

 Οιηγνζπεξκία< 15 ρ106/mL 

 Αζζελνζπεξκία <32% πξνσζεηηθή θηλεηηθφηεηα 

 Τεξαηνζπεξκία<4% θπζηνινγηθή κνξθή 

 Αδσνζπεξκία 

 

 



Φυςιολογικό ςπερματοζωάριο ςχηματικά 

. . . . . . . . 

Σπερματογένεςη 
Χρόνος 

μετατροπής 

Σπερματοζωάρια 

27 ημέρες 

23 ημέρες 

1 ημέρα 

23 ημέρες 

Σύνολο 
≈74 ημέρες 

Διαφοροποίηςη 

Μείωςη 

Σπερματίδες 

Σπερματοκύτταρα  
Β’ τάξεως 

Σπερματοκύτταρα  
Α’ τάξεως 

Σπερμογονία 

Μίτωςη 

Μίτωςη 



Δθζπεξκάηηζε ρσξίο ζπέξκα 

Παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε 
• Νεπξνινγηθέο αλσκαιίεο (ΣΓ) 

• Φάξκαθα 

• Φεηξνπξγηθή ηνπ απρέλα ηεο θχζηεο 

• Φεηξνπξγηθή νπηζζνπεξηηνλατθνχ ρψξνπ 

Έιιεηςε εθζπεξκάηηζεο 
• Έιιεηςε αλδξνγφλσλ 

• Απφθξαμε εθθνξεηηθήο νδνχ ηνπ 
ζπέξκαηνο 

• Χπρνινγηθέο δηαηαξαρέο - αλνξγαζκία 



Μηθξνο όγθνο ζπέξκαηνο 

 Αηειήο ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο 

 Μηθξή πεξίνδνο απνρήο 

 Αηειήο παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε 

 Αγελεζία ή απφθξαμε 
ζπεξκαηνδφρσλ θχζηεσλ 

 Πιήξεο ή αηειήο απφθξαμε 
εθζπεξκαηηζηηθψλ πφξσλ 



Οιηγνζπεξκία 

 Σπλήζσο ζπλππάξρεη κε άιιεο δηαηαξαρέο 
ηνπ ζπεξκνδηαγξάκκαηνο 

 Μφλν νιηγνζπεξκία αλεπξίζθεηαη ζην 2% 
ησλ αζζελψλ 

 Σε ζνβαξή νιηγνζπεξκία (<5-10 εθ./θ.εθ.) 
ζπληζηάηαη νξκνληθφο έιεγρνο 

 Αζζελείο κε θπζηνινγηθφ νξκνληθφ έιεγρν 
θαη κεκνλσκέλε νιηγνζπεξκία είλαη 
ππνςήθηνη γηα εκπεηξηθή ζεξαπεπηηθή 
αληηκεηψπηζε θαη εθαξκνγή ηερληθψλ 
ππνβνεζνχκελεο αλαπαξαγσγήο. 

 



Αζζελνζπεξκία 

 Παξαηεηακέλε πεξίνδνο απνρήο 

 Λνηκψμεηο νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Μεξηθή απφθξαμε εθθνξεηηθήο νδνχ 
ζπέξκαηνο 

 Κηξζνθήιε 

 Οξκνληθέο δηαηαξαρέο 

 Καηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο 
ζπεξκαηνδσαξίσλ 

 Ιδηνπαζήο 

 



Σεξαηνζπεξκία 

 Κηξζνθήιε 

 Παξνδηθά αίηηα πνπ επεξεάδνπλ 
ηε ζπεξκαηνγέλεζε 

Ππξεηηθή θίλεζε 

 Δμσγελήο άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

 Τνμίλεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 



Οιηγν-Αζζελν-Σεξαηνζπεξκία 

Κηξζνθήιε 

Μεξηθή απόθξαμε  
ζπεξκαηηθώλ πόξσλ 

Παξνδηθά αίηηα πνπ  
     επεξεάδνπλ ηε ζπεξκαηνγέλεζε 



Αδσνζπεξκία  

   Πξν-νξρηθά  
αίηηα  

1-2% 

   Οξρηθά αίηηα  
30-40% 

   Ηδηνπαζήο  

αδσνζπεξκία  
40 – 50% 

   Μεηά-νξρηθά  
10-20% 



Αδσνζπεξκία 

19%

24%

28%

10%

10%

38%
46%

73%
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Απόθξαμε

Τπνθπζηαθή Αλεπάξθεηα

Klinrefelter

Κξπςνξρία

Τπεξπξνιαθηηλαηκία

Λνίκσμε 

Κηξζνθήιε

πζηεκαηηθά λνζήκαηα

Ηδηνπαζή

εμνπαιηθέο Γηαηαξαρέο



Αδσνζπεξκία 

ΑΕΧΟΠΔΡΜΗΑ 

Τπνγνλαδηζκόο (19%) 
Τπεξγνλαδνηξνπηθόο (12%) 
Τπνγνλαδνηξνπηθόο (7%) 

Δπγνλαδηζκόο (81%) 

Βιάβε ζπεξκαηνγέλεζεο (39%) 
Ηδηνπαζήο (25%) 

Μεηαπαξσηηδηθή νξρίηηδα 
Κξπςνξρία 
Κηξζνθήιε 

Υεκεηνζεξαπεία - Αθηηλνζεξαπεία 
 

Βιάβε ησλ ζπεξκαηηθώλ νδώλ (42%) 
πγγελήο αγελεζία εθθνξεηηθώλ νδώλ 
Δπίθηεηε απόθξαμε 
(κεηαθιεγκνλώδεο, 
κεηεγρεηξεηηθή, κεηαηξαπκαηηθή) 
Γηαηαξαρέο εθζπεξκάηηζεο 



Αδσνζπεξκία 

 Απφθξαμε ησλ εθθνξεηηθψλ νδψλ ηνπ ζπέξκαηνο 

 Πξσηνπαζήο Οξρηθή Βιάβε 

 Φξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο 

 Κηξζνθήιε 

 Δλδνθξηλνπάζεηεο 

 Γνλαδνηνμίλεο 

 Ιδηνπαζήο 

 

 
 Γεληθόο πιεζπζκόο: 1% 

 Τπνγόληκνη άλδξεο: 10 - 15% 
 



ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖΑΕΧΟΠΔΡΜΗΑ 

 θπζηνινγηθό όγθν ζπέξκαηνο,  

 Αδσνζπεξκία θαη κεηά από 
θπγνθέληξεζε θαη κηθξνζθνπηθό 
έιεγρν 

 βηνςία όξρενο θαη ιήςε 
ζπέξκαηνο, TESE γηα ICSI θαη 
ηζηνινγηθή εμέηαζε 

 



Βηνςία όξρεσλ 

 Δλδείθλπηαη ζε αδσνζπεξκία κε 
θπζηνινγηθφ νξρηθφ φγθν θαη 
θπζηνινγηθέο ηηκέο FSH 

 Σε ζπκκεηξηθνχο φξρεηο ζπληζηάηαη 
ακθνηεξφπιεπξε βηνςία 

 Σε αζχκκεηξνπο φξρεηο ζπληζηάηαη βηνςία 
απηνχ πνπ πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν ζην 
θπζηνινγηθφ κέγεζνο 

 



ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΑΕΧΟΠΔΡΜΗΑ 

 Απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία ζεσξείηαη 
έιιεηςε  ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη 
ζππεξκαηνθπηηάξσλ ζην ζπέξκα θαη 
ζηα νχξα κεηά ηελ εθζπεξκάηηζε. 

 Δίλαη ε απνπζία ησλ ζπεξκαηηθψλ 
πφξσλ CBAVD ή CUAVD 

 Η απφθξαμε ζηελ πξσηνπαζή 
ππνγνληκφηεηα είλαη ζην επίπεδν ησλ 
επηδπδηκίδσλ 



ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΑΕΧΟΠΔΡΜΗΑ 

 Τνπιάρηζηνλ έλα δείγκα κε φγθν ζπέξκαηνο 
<15mL  

 Γηνγθσκέλεο θαη επψδπλεο επηδπδηκίδεο  

 Οδίδηα ζηελ επηδπδηκίδα ή ζηνπο ζπεξκαηηθνχο 
πφξνπο 

 Έιιεηςε ή κεξηθή αηξεζία ζπεξκαηηθψλ πφξσλ 

 FSH κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθφ 

 US επξήκαηα φπσο δηεχξελζε rete testis 

 Κχζηεο επηδπδηκίδσλ θαη δηαηαξαρή 
ερνγέληαο ησλ φξρεσλ 



ΑΠΟΦΡΑΚΣΗΚΖ ΑΕΧΟΠΔΡΜΗΑ 

    Βηνςία φξρεσλ γίλεηαη γηα έιεγρν ηεο 
ζπεξκαηνγέλεζεο θαη γηα ιήςε δείγκαηνο 
φπσο MESA, TESE θαη PESA γηα 
θξπνζπληήξεζε 

    Σπληζηάηαη κηθξνρεηξνπξγηθή 
vasovasostomy ή tubulovasovasostomy 

   Σε απφθξαμε ησλ εθζπεξκαηηζηηθψλ 
πφξσλ – δηνπξεζξηθή εθηνκή ζηνπ 
ζπεξκαηηθνχ ινθηδίνπ 

     

 



ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 FSH 

 LH 

 Πξνιαθηίλε 

 Τεζηνζηεξφλε 

 Έιεγρνο ζπξενεηδνχο 

  Έιεγρνο ζαθράξνπ 



ΟΡΜΟΝΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

 Η απμεκέλε πξνιαθηίλε,βξίζθεηαη ζην 10-40% ππνγφληκσλ 
αλδξψλ.  

 Υπνζπξενεηδηζκόο,πξνθαιέζεη θαθή πνηφηεηα ζπέξκαηνο, θαθή 
ιεηηνπξγία ησλ φξρεσλ θαη κπνξεί λα δηαηαξάμεη ηε ιίκπηλην.  

 Σπγγελήο ππεξπιαζία ησλ επηλεθξηδίσλ, ε νπνία ζπκβαίλεη 
φηαλ ε ππφθπζε θαηαπηέδεηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ 
αλδξνγφλσλ ζηα επηλεθξίδηα.  

 ππεξγνλαδνηξνπηθφο ππνγνλαδηζκφο εηλαη ην πην ζπρλφ κε αχμεζε 
FSH θαη LH θαη ρακειή ηεζηνζηεξφλε. Σπλδέεηαη κε ηελ αλνξρία, 
κε ηελ θξπςνξρία, ηξαχκα, νξρίηηο, ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο, φγθνη 
φξρενο θαη θηξζνθήιε.  

 Η αχμεζε FSH ζπλδέεηαη κε ηελ απνπζία  ησλ ζπεξκαηνγνλίσλ. Η 
απνπζία ζπεξκαηνθπηηάξσλ ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε θπζηνινγηθή 
FSH. 

 Η ελδνθξηληθή θαηάζηαζε ππνγνληκφηεηαο πνπ ζεξαπεχεηαη κε 
βεβαηφηεηα είλαη ν ππνγνλαδνηξνπηθφο ππνγνλαδηζκφο, φπνπ ε 
ζπεξκαηνγέλεζε απνθαζίζηαηαη κεηά απφ ζεξαπεία αξθεηψλ,            
(6-24) κελψλ, κε γνλαδνηξνπίλεο. 

 



Οδεγίεο Yπνγνλαδηζκνύ 

 Σπληζηάηαη αληηθαηάζηαζε κε 
ηεζηνζηεξφλε ζε ζπκπησκαηηθνχο αζζελείο 
κε πξσηνπαζή ή δεπηεξνπαζή 
ππνγνλαδηζκφ 

 Σε αληξέο κε ππνγνλαδνηξνπηθφ 
ππνγνλαδηζκφ πξνθαιείηαη ε 
ζπεξκαηνγέλεζε κε ζεξαπεία κε 
γνλαδνηξνπίλε 

 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη ηεζηνζηεξφλε γηα 
ζεξαπεία ππνγνληκφηεηαο 



Βηνςία όξρεσλ 



ΒΗΟΦΗΑ ΟΡΥΔΧΝ  

 Πξέπεη λα είλαη αξλεηηθφο ν  έιεγρνο 
γηα γελεηηθέο αλσκαιίεο 

 Σε αζζελείο κε ΝΟΑ πξέπεη λα γίλεη 
πνιιαπιή TESE ή κίθξν TESE γηα 
ιήςεο ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη 
ηζηνινγηθή εμέηαζε γηα  ΤGCNU 

 



Οδεγίεο ζε Γελεηηθέο Αλσκαιίεο 

 Έιεγρνο θαξηφηππνπ ζε άληξεο κε αξ. ζπεξαηνδσαξίσλ 
<10milion 

 Klinefelter’s syndrome ζπληζηάηαη καθξνρξφληα ζεξαπεία κε 
αλδξνγφλα 

 Γελεηηθφ ζπκβνχιν ζε θιηληθά ή θαη κεηά απν έιεγρν επξήκαηα 
γελεηηθψλ αλσκαιηψλ ε θιεξνλνκηθψλ λνζεκάησλ  

 Οη άληξεο κε κηθξνειείςεηο  Yq πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε ICSI 
πξέπεη λα ελεκεξσζεί ην δεπγάξη φηη δελ ππάξρνπλ 
πηζζλφηεηεο λα γελλεζεί αγφξη. 

 Σε απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία θαη ΙCSI νρη ειεγρφο γηα 
κηθξνειείςεηο 

 Σε άληξεο κε αλσκαιίεο αλαηνκίαο εθζπεξαηηθψλ πφξσλ (κφλν 
ή ακθσ πιεπξφ) ειεγρφο θαη ηνπο δχν γηα CFTR gene 
mytatin(cystic fibrosis)  



Γελεηηθόο έιεγρνο 

 Καξπόηππνο 
 

  Yq κηθξνειιείςεηο (AZFa,b,c) 
 

      Δλδείμεηο: 
               Ιδηνπαζήο κε απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία ή βαξεία 

ΟΤΑ 
               Βαξχηαηε, κε ηδηνπαζήο ΟΤΑ (< 1·106 / ml) (π.ρ. 

θξπςνξρία) 
   
 Σπρλφηεηα: 3% 

 
 Κπζηηθή ίλσζε 
     (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 

gene -CFTR) 



Γελεηηθή δηεξεχλεζε 

•Lipshultz and Lamb Nat Clin Pract Urol 2007 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηηο γελεηηθέο 
αλσκαιίεο γηα λα κπνξνχκε λα ζπκβνπιεχνπκε 
αλάινγα ηα ππνγφληκα δεπγάξηα 

 

Τα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ εληνπίδνληαη επεκβαηηθά 
ζηνλ αδσνζπεξκηθφ άλδξα έρνπλ απμεκέλν 
θίλδπλν: 

•  αλεππινεηδίαο 

• δνκηθψλ ρξσκνζσκηαθψλ αλσκαιηψλ 

•  βιάβεο DNA 

Κίλδπλνο κεηάδνζεο ρξσκνζσκηαθψλ αλσκαιηψλ 
ζην παηδί 



Κπζηηθή ίλσζε 

 Σπληζηάηαη έιεγρνο 

 Σπγγελήο ακθνηεξφπιεπξε αγελεζία 
ησλ 

    ζπεξκαηηθψλ πφξσλ (CBAVD) 
 Claustres M et al. Hum Mutat 2000;16:143 

 Απνθξαθηηθή αδσνζπεξκία 
 Jarvi K et al. Lancet 1995;5:149 

 Φξφληα παγθξεαηίηηδα 
                                                           Sharer N et al. N Eng J Med 1998;339:645 



Φξσκνζσκηαθέο αλσκαιίεο  

•(Johnson Fertil Steril 1998) 

Αξηζκεηηθέο (π.ρ. ηξηζσκία) 

 

Γνκηθέο (π.ρ. αλαζηξνθέο ή κεηαγξαθέο)  

 

Σπρλφηεηα ζε ππνγφληκνπο άλδξεο 5.8% 

• Φπινζχλδεηεο 4.3%  

• Απηνζσκηθέο1.5% 

 

Η ζπρλφηεηα ρξσκνζσκηαθψλ αλσκαιηψλ 
απμάλεη κε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο νξρηθήο 
βιάβεο 



Γπζγελεζία όξρεσλ 
 Μεηαιιάμεηο θαη απαιιείςεηο δηαθφξσλ 

γνληδίσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 
δηαθνξνπνίεζε θαη αλάπηπμε ησλ φξρεσλ. Η 
δηαθνξνπνίεζε ηεο αξρέγνλεο γνλάδαο πξνο 
φξρη αξρίδεη κεηά ηελ 6ε εβδνκάδα ηεο 
εκβξπτθήο δσήο.  

 Αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε 
ζε φξρη είλαη θπξίσο ε παξνπζία ηνπ γνληδίνπ 
SRY (sex-related gene, Y chromosome) 
πνππεξηέρεηαη ζην βξαρχ ζθέινο ηνπ 
ρξσκνζψκαηνο Υ(Υp11.31), θαζψο θαη άιισλ 
γνληδίσλ (φπσο ην SOX9).  

 Καηά ην πέξαο ηεο 7εο εβδνκάδαο, ζηα 
άξξελα άηνκα εθθξίλεηαη απφ ηα θχηηαξα 
Sertoli ν αλαζηαιηηθφο παξάγνληα ηεο 
αλάπηπμεο ησλ πφξσλ Μυller (Μυllerian 
inhibiting factor) ν νπνίνο δξά ηνπηθά 
αλαζηέιινληαο ηελ εμέιημε ησλ πφξσλ 
Μυller. 



Ανάπτυξη του γεννητικοφ ςυςτθματοσ κατά 
τουσ πρώτουσ μθνεσ τησ ενδομθτριασ ζωθσ 



Σα ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ηνπ όξρεσο. 

 (Sharpe RM, Best Pract Res Clin Endocr Metab 2006,20:91-110). 



Οξρηθή γνλαδηθή δπζγελεζία 
Απεηθόληζε ηεο ζρεηηθήο ζπρλόηεηαο εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ 

θαη ζεκείσλ ηνπ ζπλδξόκνπ νξρηθήο δπζγελεζίαο (TDS). 

Ήπηα νξρηθή δπζγελεζία Μέηξηα νβαξή 

Skakkebaek N et al. Hum. Reprod. 2001;16:972-978 



Οξρηθή γνλαδηθή δπζγελεζία 

Οξρηθή 

Γπζγελεζία 

Γηαηαξαρή 

SERTOLI 

CELL 

 

Γηαηαξαρή 

LEYDIG CELL 

 

Γηαηαξαρή 

ζπεξκαηνγέλεζεο 

Αλεπάξθεηα 

αλδξνγόλσλ 

Καθή πνηόηεηα 

ζπέξκαηνο 

                    

 θαξθίλνο 

όξρεσλ 

Τπνζπαδίαο 

 

Κξπςνξρία 

Πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο 

  

Γελεηηθέο Γηαηαξαρέο 

45,X/46,XY και σημειακές 

μεταλλάξεις 

CIS 

απνηέιεζκα δηαηαξαρήο εκβξπτθνύ πξνγξακκαηηζκνύ θαη γνλαδηθήο αλάπηπμεο 

Πνιππαξαγνληηθή λόζνο 



ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΑΗΣΗΔ 

 
 

 Βηνκεραληθά ρεκηθά: ε εθηεηακέλε έθζεζε ζε νπζίεο φπσο είλαη ην 
βελδέλην, ην μπιέλην, ην ηνινπέλην, ηα παξαζηηνθηφλα, ηα δηδαληνθηφλα, νη 
νξγαληθνί δηαιχηεο, ηα πιηθά βαθήο θαη ην κφιπβδν κπνξεί λα ζπκβάιιεη 
ζην κεησκέλν αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

 

 Η έθζεζε ζε βαξέα κέηαιια: Η έθζεζε ζην κφιπβδν, ή ζε άιια βαξέα 
κέηαιια κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ππνγνλκφηεηα. 

 

 Αθηηλνβνιία: Η έθζεζε ζε αθηηλνβνιία κπνξεί λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή 
ζπέξκαηνο αλ θαη ζπρλά επαλέξρεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Σε πςειέο 
δφζεηο αθηηλνβνιίαο σζηφζν, ε παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ κπνξεί λα 
ππνζηεί κηα κφληκε κείσζε. 

 

 Η ππεξζέξκαλζε ησλ όξρεσλ: Η ζπρλή ρξήζε ηεο ζάνπλαο, ή ηα δεζηά 
κπάληα, κπνξεί λα κεηψζνπλ παξνδηθά ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Η 
πηνζέηεζε ηεο θαζηζηήο ζηάζεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, ε επηινγή 
ζηελψλ ελδπκάησλ, ή ε εξγαζία κε laptop γηα πνιχ ψξα, κπνξεί λα 
απμήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ζην φζρεν θαη λα κεηψζνπλ ειαθξψο ηελ 
παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ. Ο ηχπνο ησλ εζσξνχρσλ δε θαίλεηαη λα 
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλδξηθή γνληκφηεηα. 
 



 Σηεξνεηδή: Η ιήςε ησλ αλαβνιηθψλ ζηεξνεηδψλ γηα ηε δηέγεξζε ηεο κπτθήο δχλακεο 
θαη αλάπηπμεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζπξξίθλσζε ησλ φξρεσλ θαη κείσζε ηεο 
παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

 

 Καηαλάισζε αιθνόι: Η θαηαλάισζε αιθνφι κπνξεί λα κεηψζεη ηα επίπεδα 
ηεζηνζηεξφλεο, λα πξνθαιέζεη ζηπηηθή δπζιεηηνπξγία θαη λα κεηψζεη ηελ παξαγσγή 
ζπεξκαηνδσαξίσλ. Ννζήκαηα ηνπ ήπαηνο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ θαηάρξεζε 
αιθνφι, κπνξεί επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιήκαηα ππνγνληκφηεηαο. 

 

 Δπάγγεικα: Κάπνηα επαγγέικαηα απμάλνπλ ην θίλδπλν ππνγνληκφηεηαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε εθηεηακέλε ρξήζε ππνινγηζηψλ, 
ελαιιαζζφκελν σξάξην θη εξγαζηαθφ ζηξεο. 

 

 Κάπληζκα: Οη άλδξεο πνπ θαπλίδνπλ κπνξεί λα έρνπλ κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε 
ζπεξκαηνδσαξίσλ, ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ δελ θαπλίδνπλ. Τν παζεηηθφ θάπληζκα 
κπνξεί επίζεο λα επεξεάζεη ηελ αλδξηθή γνληκφηεηα. 

 

 Σπλαηζζεκαηηθό ζηξεο: Τν ζηξεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ζπγθεθξηκέλεο 
νξκφλεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ. Τν ζνβαξφ θαη 
παξαηεηακέλν ζηξεο πνπ ζπρλά ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνγνληκφηεηα κπνξεί λα επεξεάζεη 
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

 

 Σσκαηηθό βάξνο: Η παρπζαξθία κπνξεί λα πξνθαιέζεη νξκνληθέο αιιαγέο κε 
επίπησζε ζηελ αλδξηθή γνληκφηεηα. 

πλήζεηεο θαη Σξόπνο δσήο 

 



ΚΡΤΦΟΡΥΙΑ 

 Αηηηνινγία πνιππαξαγνληηθή 
  Δλδνθξηλνινγηθή 
  Γνληδηαθή 
  Πεξηβαιινληηθή 
  Πάζεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζχλδξνκν 

δπζγελεζίαο ησλ φξρεσλ  
    α. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη νξκνληθή 

ζεξαπεία ζε θξπςνξρία ζε ελήιηθεο 
    β. Σε θξπςνξρηθνχο φξρεηο είλαη ζσζηφ 

ζε ελήιηθεο λα γίλεη βηνςία γηα αλίρλεπζε 
(TGCNU) ή cis 



Απεηθνληζηηθόο Έιεγρνο 

Τπεξερνγξάθεκα νζρένπ 
 

Μηθξνιηζίαζε όξρεσλ 
Κηξζνθήιε 
Τδξνθήιε 

Έγρξσκν ππεξερνγξάθεκα ξνήο (Triplex) 
 ε νξζία ζέζε κε δνθηκαζία Valsalva 

Γηνξζηθό ππεξερνγξάθεκα 
Γηαθνξηθή δηάγλσζε απνθξαθηηθήο αδσνζπεξκίαο 

 MRI ππόθπζεο 









Κηξζνθήιε 

 

 

Κηξζνθήιε νξίδεηαη ε θηξζνεηδήο δηάηαζε ησλ θιεβώλ  
ηνπ ζπεξκαηηθνύ ηόλνπ θαη θπξίσο ηεο έζσ ζπεξκαηηθήο θιέβαο 



πρλόηεηα εκθάληζεο ηεο Κηξζνθήιεο 

15-22% ηνπ  
γεληθνύ πιεζπζκνύ 

Αξηζηεξή θηξζνθήιε  

σο 90% 
 

Ακθνηεξόπιεπξε  
σο 40% 

40% ησλ πξσηνπαζώο  
ππνγόληκσλ αλδξώλ 

Μόλνλ δεμηά  
ζπάληα   

 

75-81% ησλ δεπηεξνπαζώο  

ππνγόληκσλ αλδξώλ 
 



Κηξζνθήιε ζηελ παηδηθή ειηθία 

Δλδείμεηο αληηκεηώπηζεο 

 Παξνπζία θιηληθήο θηξζνθήιεο  3νπ 
βαζκνχ πξέπεη λα  ρεηξνπξγείηαη 

 Κηξζνθήιε 1νπ βαζκνχ θαη 2νπ βαζκνχ 
πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη 
ππεξερνηνκνγξαθηθά ζε εηήζηα βάζε 

 Γηαθνξά κεγέζνπο ηνπ ζχζηνηρνπ φξρε 
(φγθνο φξρε κηθξφηεξνο ηνπ 80% ηνπ 
θπζηνινγηθνχ) είλαη έλδεημε ρεηξνπξγηθήο 
αληηκεηψπηζεο  

 Η ζπκπησκαηηθή θηξζνθήιε είλαη έλδεημε 
ρεηξνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο 

 



Θεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε 

 Χεηξνπξγηθή 

 Γηαδεξκηθόο 
εκβνιηζκόο 

 Λαπαξνζθνπηθή 



Υεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε 

 Οπηζζνπεξηηνλατθή (Bernardi & 

Palomo) 

 Βνπβσληθή ( Ivanissevich) θαη 
ππνβνπβσληθή πξνζπέιαζε 
• Μηθξνρεηξνπξγηθή ηερληθή 

 Οζρετθή πξνζπέιαζε 



Δπηπινθέο 

 Γεκηνπξγία πδξνθήιεο ζην 7% 

 Κάθσζε ηεο ζπεξκαηηθήο 
αξηεξίαο 

 Κάθσζε ηνπ ζπεξκαηηθνχ πφξνπ 

 Παξακνλή δηαηεηακέλσλ 
θιεβηθψλ θιάδσλ ρσξίο 
παιηλδξφκεζε 

 Υπνηξνπή ηεο θηξζνθήιεο 



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΚΟΠΗΗ 



 Η δηάγλσζε ηεο θηξζνθήιεο γίλεηαη θιηληθά 
 Οη απεηθνληζηηθέο ηερληθέο ελδείθλπληαη κφλν αλ ε 

θιηληθή εμέηαζε είλαη ακθίβνιε 
 Μφλν νη θιηληθά ςειαθεηέο θηξζνθήιεο ζρεηίδνληαη 

μεθάζαξα κε ππνγνληκφηεηα 
 Έθεβνη θαη λεαξνί ελήιηθεο κε θηξζνθήιε θαη 

αληηθεηκεληθά επξήκαηα ζηαδηαθήο εηεξφπιεπξεο 
αηξνθίαο ηνπ φξρε έρνπλ έλδεημε δηφξζσζεο ηεο 
θηξζνθήιεο 

 Η ρακειή κηθξνρεηξνπξγηθή πξνζέγγηζε 
(βνπβσληθή θαη ππνβνπβσληθή) έρεη ηα κηθξφηεξα 
πνζνζηά ππνηξνπψλ θαη επηπινθψλ, πνπ έηζη θαη 
αιιηψο είλαη ρακειά 

 Αλ θαη ηα ζηνηρεία είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ρακειήο 
πνηφηεηαο θαίλεηαη φηη ε δηφξζσζε ηεο θηξζνθήιεο 
βειηηψλεη ηηο παξακέηξνπο ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηα 
πνζνζηά εγθπκνζχλεο 

 Ο ρξφλνο βειηίσζεο ηνπ ζπέξκαηνο είλαη 3-6 
κήλεο?  

4.Report on varicocele and infertility: a committee opinion 
Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine and the Society for Male 

Reproduction and Urology 

FERTILITY & STERILITY. 2014 December;102(6):1556-1560 



 Η ζεξαπεία ηεο θηξζνθήιεο ελδείθλπηαη 
ζηνπο άλδξεο ππνγφληκσλ δεπγαξηψλ κε 
θιηληθή θηξζνθήιε, παζνινγηθφ 
ζπεξκνδηάγξακκα θαη ζχληξνθν ρσξίο 
θαζφινπ ή κε ειάρηζηα πξνβιήκαηα 
γνληκφηεηαο, αθνχ ιεθζεί ππφςε ε ειηθία 
ηεο γπλαίθαο 

 IVF κε ή ρσξίο ICSI  πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 
ζε δεπγάξηα κε γπλαηθείν παξάγνληα 
ππνγνληκφηεηαο αλεμαξηήησο θηξζνθήιεο 
θαη παζνινγηθνχ ζπεξκνδηάγξακκαηνο 

 Η εκπεηξία ηνπ ζεξάπνληνο, ηα δηαζέζηκα 
κέζα θαη ε επηζπκία ηνπ δεχγνπο ζα 
θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν ζεξαπείαο 

πκπεξάζκαηα 



6.Effect of varicocelectomy on testis volume and semen 

parameters in adolescents: a meta-analysis 

Tie Zhou, Wei Zhang, Qi Chen, Lei Li, Huan Cao, Chuan-Liang Xu, Guang-Hua Chen, Ying-Hao Sun 

ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY 2015 ΜΑΥ DOI: 10.4103/1008-682X.148075  

   Σθνπόο 

 Η κειέηε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζεξαπείαο ηεο 
θηξζνθήιεο ζηε 

 βειηίσζε ηνπ φγθνπ ησλ φξρεσλ θαη ησλ παξακέηξσλ 
ηνπ ζπέξκαηνο 

 ζε λεαξνχο άλδξεο (9-21 εηψλ) 

 Υιηθό θαη κέζνδνο 

 7 κειέηεο (3 RCT’s & 4 NRCT’s) 

 446 αζζελείο ζηελ νκάδα ζεξαπείαο ζπγθξίζεθαλ κε 
238 ζηελ νκάδα παξαθνινχζεζεο 

 Αζζελείο κε εηεξφπιεπξε ςειαθεηή θηξζνθήιε, 
επηβεβαησκέλε κε Doppler θαη κε θπζηνινγηθέο θαη κε 
παξακέηξνπο ηνπ ζπέξκαηνο  

 



πκπεξάζκαηα 

 Η ζεξαπεία ηεο θηξζνθήιεο βειηηψλεη ηνλ 
φγθν θαη ηνπ πάζρνληνο θαη ηνπ 
εηεξφπιεπξνπ φξρε ζηνπο λεαξνχο άλδξεο 

 Η ζεξαπεία ηεο θηξζνθήιεο δελ θαίλεηαη λα 
βειηηψλεη ζεκαληηθά θακία απφ ηηο 
παξακέηξνπο ηνπ ζπεξκνδηαγξάκκαηνο 

 Τα δεδνκέλα είλαη αλεπαξθή γηα ηελ 
επίδξαζε θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηε ζχζηαζε 
ηεο δηφξζσζεο ηεο θηξζνθήιεο, ζηε 
κειινληηθή επίηεπμε απηφκαηεο θχεζεο 
ζηνπο λεαξνχο άλδξεο 



1.Youth varicocele and varicocele treatment: a meta-

analysis of semen outcomes 
Justin J. Nork, D.O., Jonathan H. Berger, M.D., Donald S. Crain, M.D., and Matthew S. Christman, M.D. 

Naval Medical Center San Diego, San Diego, California 

FERTILITY& STERILITY 2014 August;102(2):381-387 

Υλικό και Μέθοδος 

•Υπόζεζε1: Κηξζνθήιε vs control 

9 πξννπηηθέο θαη κία αλαδξνκηθή κειέηε (όρη RCT’s) 

357 αζζελείο κε θηξζνθήιε vs 427 controls 

•Υπόζεζε 2: Θεξαπεία θηξζνθήιεο vs όρη ζεξαπεία 

10 πξννπηηθέο κειέηεο (2 RCTs, 2 controlled παξεκβαηηθέο θαη 6 παξεκβαηηθέο 

κειέηεο) 

5 κειέηεο κε Palomo, 1 κε εκβνιηζκό θαη 4 κε κηθξνρεηξνπξγηθή 

βνπβσληθή/ππνβνπβσληθή πξνζπέιαζε 

379 αζζελείο κε αληηκεησπηζκέλε θηξζνθήιε vs 270 controls 

Σκοπός 

Η κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θηξζνθήιεο θαη ηεο ζεξαπείαο ηεο ζην ζπεξκνδηάγξακκα 

λέσλ 15-24 εηώλ (“youth” θαηά WHO) ηα ηειεπηαία 40 έηε 



πκπεξάζκαηα 

 Η παξνπζία θηξζνθήιεο επηβαξχλεη 
ηελ ζπγθέληξσζε θηλεηηθφηεηα θαη 
κνξθνινγία ηνπ ζπέξκαηνο ζε 
λεαξνχο ελήιηθεο 

 Η δηφξζσζε ηεο θηξζνθήιεο 
βειηηψλεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ 
θηλεηηθφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ζε 
λεαξνχο ελήιηθεο 



 Σθνπόο 

 Η εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 
αζθάιεηαο ησλ  

 δηαθφξσλ ηξφπσλ ζεξαπείαο ηεο θηξζνθήιεο 

 

3.Inguinal and subinguinal micro-varicocelectomy, the 

optimal surgical management of varicocele: a 

meta-analysis 
Jun Wang, Shu-Jie Xia, Zhi-Hong Liu, Le Tao, Ji-Fu Ge, Chen-Min Xu, Jian-Xin Qiu 

ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY 2015;17:74–80  

Υλικό και μέθοδος 
•10 RCT’s 

•894 άλδξεο κε θηξζνθήιε ζε ππνγόληκα δεπγάξηα 

•Δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιεζπζκώλ 

•Σε 4 κειέηεο όινη ή θάπνηνη άλδξεο είραλ ππνθιηληθή θηξζνθήιε 

•Τα θξηηήξηα γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπ ζπέξκαηνο είραλ επξεία δηαθνξνπνίεζε θαη 2    

κειέηεο πεξηειάκβαλαλ θαη λνξκνζπεξκηθνύο άλδξεο 

•Κακία κειέηε δελ αλέθεξε πνζνζηά γελλήζεσλ 



πκπεξάζκαηα 

 Η κηθξνρεηξνπξγηθή βνπβσληθή θαη 
ππνβνπβσληθή δηφξζσζε ηεο 
θηξζνθήιεο έρεη ηα πςειφηεξα 
πνζνζηά θχεζεο θαη ηε ζεκαληηθφηεξε 
βειηίσζε ζηηο παξακέηξνπο ηνπ 
ζπέξκαηνο 

 Δπίζεο νη κέζνδνη απηέο ζπλνδεχνληαη 
απφ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ππνηξνπήο, 
πδξνθήιεο θαη γεληθά επηπινθψλ 



 Σθνπόο 

 Η κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο θηξζνθήιεο θαη ηεο 
ζεξαπείαο ηεο ζηα 

 επίπεδα ηεο ηεζηνζηεξφλεο ηνπ νξνχ 

 Υιηθό θαη κέζνδνο 

     Πξννπηηθή, κε ηπθιή κειέηε ζχγθξηζεο 66 
αλδξψλ 20-50 εηψλ κε θιηληθή θηξζνθήιε, 
ππνγνληκφηεηα θαη ηνπιάρηζηνλ κία παξάκεηξν ηνπ 
ΣΠΓΓ επεξεαζκέλε, πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 
κηθξνρεηξνπξγηθή δηφξζσζε κε 3 νκάδεο ειέγρνπ (α. 
φκνηνη, πνπ δε ρεηξνπξγήζεθαλ (n=33), β. φκνηνη θαη 
ρσξίο ππνγνληκφηεηα, πνπ δε ρεηξνπξγήζεθαλ 
(n=33) θαη γ. θπζηνινγηθνί (n=33) 

7.Effects of Varicocele on SerumTestosterone and Changes 

of Testosterone After Varicocelectomy: A Prospective 

Controlled Study 
Taha A. Abdel-Meguid, Hasan M. Farsi, Ahmad Al-Sayyad, Abdulmalik Tayib, Hisham A. Mosli, 

Abdulghafour H. Halawani 

UROLOGY 2014 November ;84:1081-1087 



πκπεξάζκαηα 
 

 Η Ts είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηνπο αζζελείο κε 
θιηληθή θηξζνθήιε ζε ζρέζε κε ηνπο θπζηνινγηθνχο 
αθφκε θαη εάλ δελ είλαη ππνγφληκνη 1 

 Η θηξζνθειεθηνκή  νδήγεζε ζε ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 
Ts κφλν ζηνπο ππνγφληκνπο θαη ππνγνλαδηθνχο 
ηαπηφρξνλα άλδξεο 2 

 Οη κεηαβνιέο ηεο Ts κεηά ηελ επέκβαζε ζρεηίδνληαη 
ζεκαληηθά θαη  αληηζηξφθσο αλάινγα κε ηελ 
πξνεγρεηξεηηθή Ts (r = -0.689, P <0.0001) θαη κάιηζηα 
πεξηζζφηεξν ζηνπο ππνγνλαδηθνχο  θαη ζεηηθά κε ηηο 
ζπγθεληξψζεηο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ηφζν πξηλ (r 
=0.409, P <0.001), φζν θαη κεηά ηελ επέκβαζε   (r 
=0.352, P=0 .004) 

 Η βειηίσζε ηεο Ts κπνξεί λα έρεη πξνγλσζηηθφ ξφιν 
βειηίσζεο ηνπ ζπέξκαηνο κεηεγρεηξεηηθά 

 Τν εάλ ε ρακειή Ts κπνξεί λα απνηειέζεη απφ κφλε 
έλδεημε γηα ηε δηφξζσζε ηεο θηξζνθήιεο, πξέπεη λα 
δηεπθξηληζζεί κε πξφζζεηεο κειέηεο 
 
 



 Σθνπόο 
 Η ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο ηεο θηξζνθειεθηνκήο ζην 

DFI ππνγφληκσλ 
 αλδξψλ κε θιηληθή θαη ππνθιηληθή θηξζνθήιε 
 Υιηθό θαη κέζνδνο 
 60 ππνγφληκνη άλδξεο 25-35 εηψλ κε θηξζνθήιε 

ρσξίζζεθαλ ζε 4 νκάδεο: α) θιηληθή θηξζνθήιε ρσξίο 
ζεξαπεία (n= 15), β) ππνθιηληθή θηξζνθήιε ρσξίο 
ζεξαπεία (n=16), γ) ρεηξνπξγεκέλε θιηληθή 
θηξζνθήιε (n=19), δ) ρεηξνπξγεκέλε ππνθιηληθή 
θηξζνθήιε (n=10) 

 Πξνζδηνξηζκφο DFI κε 3 κεζφδνπο (TUNEL, SCD, 
SCSA) 

   
   

 

8.Multiple Determinations of Sperm DNA 

Fragmentation show that Varicocelectomy is not indicated 

for infertile patients with subclinical varicocele 
Agustín García-Peiró, Jordi Ribas-Maynou, María Oliver-Bonet, Joaquima Navarro, Miguel A. Checa, 

Alexandros Nikolaou, María J. Amengual, Carlos Abad, Jordi Benet 

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL 2014 MAY http://dx.doi.org/10.1155/2014/181396 



πκπεξάζκαηα 

 Τφζν νη θιηληθέο, φζν θαη νη 
ππνθιηληθέο θηξζνθήιεο έρνπλ 
παξφκνηα αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 
αθεξαηφηεηα ηνπ DNA ζηνπο 
ππνγφληκνπο άλδξεο 

 Η θηξζνθειεθηνκή βειηηψλεη ηελ 
πνηφηεηα ηνπ DNA κφλν ζηνπο 
άλδξεο κε θιηληθέο θηξζνθήιεο 



9.Embolization of left spermatic vein in non-obstructive 

azoospermic men with varicocele: role of FSH to 

predict the appearance of ejaculated spermatozoa after 

treatment. 
D'Andrea S1, Giordano AV, Carducci S, Sacchetti L, Necozione S, Costanzo M, De Gregorio A, 

Micillo A, Francavilla F, Francavilla S, Barbonetti A. 

Journal of Endocrinological Investigation 2015 Mar 5. [Epub ahead of print] 

•23 αζζελείο 25-47 εηώλ κε ΝΟΑ θαη αξηζηεξή θηξζνθήιε 

ππνβιήζεθαλ ζε δηαδεξκηθό εκβνιηζκό 

•11 αζζελείο (47.8) εκθάληζαλ ζπεξκαηνδσάξηα 

•Σην πξνεπεκβαηηθό επίπεδν ηεο FSH <10.06 mIU/mL 

αλαγλσξίζζεθε ην 82.0 % ησλ πεξηζηαηηθώλ, πνπ εκθάληζαλ 

κεηεγρεηξεηηθά ζπεξκαηνδσάξηα, κε εηδηθόηεηα 81.8 % θαη 

επαηζζεζία 83.3 % 

•Η FSH κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επηινγή αζζελώλ κε ΝΟΑ θαη 

θηξζνθήιε, πνπ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ ζπεξκαηνδσάξηα κεηά ηελ 

επέκβαζε 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D'Andrea%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giordano%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carducci%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sacchetti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Necozione%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Costanzo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Gregorio%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Micillo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Francavilla%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Francavilla%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbonetti%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25740066
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740066


Should older patients be offered varicocele correction to improve 

their fertility? 
G. Ollandini et al 

ANDROLOGY 2014;2:402–407 

•376 Αζζελείο κε ππνγνληκόηεηα θαη εηεξόπιεπξε αξηζηεξή θηξζνθήιε εθ ησλ νπνίσλ ην  32% 

ήηαλ άλσ ησλ 35 εηώλ ππνβιήζεθαλ ζε δηαδεξκηθή ζθιεξνζεξαπεία θαη ζε έιεγρν ΣΠΔΓ πξηλ 

θαη κεηά ηελ επέκβαζε 

•Η αληηκεηώπηζε ηεο θηξζνθήιεο νδεγεί ζε βειηίσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ ΣΠΔΓ αλεμαξηήησο 

ειηθίαο 

 

Clinical Outcome of Microsurgical Varicocelectomy in Infertile Men 

with Severe Oligozoospermia 
N. Enatsu, K. Yamaguchi, K. Chiba, H. Miyake and M. Fujisawa 

UROLOGY 2014; 83: 1071-1074. 
•102 ππνγόληκνη άλδξεο κε ζνβαξή νιηγνδσνζπεξκία θαη θηξζνθήιε ππνβιήζεθαλ ζε 

κηθξνρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

•Η θηξζνθειεθηνκή κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα ηνπ ζπέξκαηνο θαη ην γνληκνπνηεηηθό 

δπλακηθό ππνγόληκσλ αζζελώλ κε ζνβαξή νιηγνδσνζπεξκία θαη κάιηζηα θαιύηεξα ζε απηνύο κε 

ζρεηηθά πςειόηεξε πξνεγρεηξεηηθή ζπγθέληξσζε ζπεξκαηνδσαξίσλ  



Αληηκεηώπηζε ηεο ππνγνληκόηεηαο 

 Σε θιεγκνλέο ρνξεγείηαη ε θαηάιιειε 
αληηβίσζε γηα θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα 

 Σε αληηζπεξκηθά αληηζώκαηα 
ρνξεγνχληαη θνξηηδνλνχρα ζθεπάζκαηα 

 Σε νξκνληθέο δηαηαξαρέο γίλεηαη 
ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο 

 Σε παιίλδξνκε εθζπεξκάηηζε ζπκπα-
ζεηηθνκηκεηηθά θάξκαθα, αιθαινπνίεζε 
ησλ νχξσλ 



Υεκεηνζεξαπεία θαη ππνγνληκόηεηα 

 Μειινληηθέο πξννπηηθέο 

 
 

Clin Med Insights Oncol. 2016 Jun 28;10:49-57. doi: 10.4137/CMO.S32811. eCollection 2016. 
Fertility Risk Assessment and Preservation in Male and Female Prepubertal and Adolescent Cancer 

Patients. 
Zavras N, Siristatidis C, Siatelis A, Koumarianou A 

 Καηάςπμε ζπέξκαηνο 
 Γπλαηόηεηα ICSI 

Κπηηαξνθαιιηέξγεηεο βιαζηηθώλ θπηηάησλ  
(testicular stem cells) 
 Μεηακόζρεπζε θπηηάξσλ ηνπ ζπεξκαηηθνύ επηζειίνπ  
(germ cell transplantation) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27398041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zavras%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27398041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siristatidis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27398041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Siatelis%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27398041
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koumarianou%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27398041


Αληηκεηώπηζε ηεο ππνγνληκόηεηαο  

 Φαξκαθεπηηθή 

 Χεηξνπξγηθή 

 Γεληθά κέηξα 
• Απνθπγή θαπλίζκαηνο, αιθνφι, 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ 

• Απνθπγή ζηελψλ εζσξνχρσλ, 
παληεινληψλ 

• Πξνγξακκαηηζκφο ζεμνπαιηθψλ επαθψλ 
γχξσ απφ ηελ πεξίνδν σνξξεμίαο ηεο 
γπλαίθαο 



Iδηνπαζή ππνγνληκόηεηα 

 

 Αγσγε κνλν ζηνλ ππνγνληνηξνθηθν ππνγνλαδηζκν 

 Γελ ππαξρνπλ νδεγηεο γηα ρξήζε αληηνμεηδσηηθψλ 
αληη-νηζηξνγφλσλ θαη γνλαδνηξνπηλεο νπηε γηα 
ππννκαδεο αζζελσλ  

 

 

   Σε απνηπρία φισλ ησλ παξαπάλσ πξνζπαζεηψλ 
θαηαθεχγνπκε ζηελ ππνβνεζνύκελε 
αλαπαξαγσγή 
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