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Wstęp. Problem niepłodności w Polsce dotyczy około 1,5 mln
par. Ocenia się, że przyczynę 40-60% zaburzeń rozrodu stanowi czynnik męski. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się
spadek jakości nasienia. Postuluje się udział w tym zjawisku
czynników zewnętrznych takich jak: stres, niewłaściwa termoregulacja jąder, narażenie na metale ciężkie i ksenoestrogeny, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, jak również
zażywanie narkotyków.
Cel pracy. Analiza parametrów nasienia pacjentów Ab ovo,
Centrum Zdrowia Rodziny w Lublinie w latach 2003-2013.
Materiał i metody. Badaniami objęto 4235. mężczyzn diagnozowanych z powodu niepłodności w latach 2003-2013. Parametry nasienia oceniono zgodnie z wytycznymi Światowej
Organizacji Zdrowia.
Wyniki. Analiza wykazała istotny statystycznie malejący trend
dla koncentracji i prawidłowej morfologii plemników. Średnia
koncentracja plemników w grupie wiekowej 18-29 lat obniżyła się z 42,31 mln/ml w roku 2003 do 23,80 mln/ml w 2013
roku. W grupie wiekowej 30-40 lat, średnia koncentracja
zmniejszyła się z 47,05 mln/ml w roku 2003 do 24,17 mln/
ml w 2013 roku. Średnia procentowa liczba prawidłowych
form plemników obniżała się rocznie o 2,2665% i 2,3505%
odpowiednio dla grup wiekowych 18-29 lat i 30-40 lat.
Wnioski. Wyniki badań są zgodne z ogólnie obserwowanym
światowym trendem spadku jakości nasienia.
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WSTĘP
Niepłodność definiuje się jako niemożność
uzyskania ciąży po roku regularnego współżycia płciowego bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Szacuje się, że problem ten dotyczy
około 15% populacji, czyli około 1 milion par
w Polsce [1]. Za przyczynę około 40-60%
przypadków niepłodności uznaje się czynnik
męski [2]. Pod koniec minionego stulecia pojawiły się liczne doniesienia o globalnym spadku
jakości nasienia. Wykazano, że w latach 19381990 średnia koncentracja plemników zmniejszyła się z 113 do 66 mln/ml, co odpowiada
spadkowi o około 1% rocznie. Jednocześnie
średnia objętość ejakulatu zmniejszyła się z 3,4
do 2,8 ml [3]. Także w badaniach porównawczych obejmujących lata 1934-1996, Swan i wsp.
[4] wykazali istotny spadek jakości nasienia.
Uzyskane wyniki zostały potwierdzone przez rezultaty badań przeprowadzonych w innych
krajach (tab.1.).
Za jedną z głównych przyczyn pogarszającej
się płodności mężczyzn uważa się działanie
czynników zewnętrznych. Wiele form stresu,
w tym również stres psychologiczny może wpływać na płodność mężczyzn. Zarówno łagodny,
jak i silny stres powoduje obniżenie stężenia
testosteronu we krwi oraz zaburza spermatogenezę [5]. Analiza związku pomiędzy jakością
życia ocenioną kwestionariuszem Campbella,
a parametrami nasienia wykazała istotną dodatnią korelację. Podatność na stres oraz obniżenie jakości życia związane z nastrojem niejednokrotnie prowadzącym do depresji, może
prowadzić do wtórnej niepłodności [6]. Zaobserwowano także negatywny wpływ stresu zawodowego na objętość ejakulatu i liczbę plemników o ruchu progresywnym [7]. Zjawisko
niepłodności częściej dotyczy mężczyzn, u których występuje niewłaściwa termoregulacja jąder. Środowisko pracy, siedzący tryb życia,
korzystanie z sauny i gorących kąpieli, użytko-
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Rok
publikacji

1995

1996

1996

2003

2008

2009

2010

2011

2013

2013

2300

26609

2000-2002
2010-2012

1989-2005

1998-2006

1981-1985
2000-2006

3729

858

1996-2007

1987-2007

2940

975

1990-2000

1977-1993

23850

2638

1984-1995

1973-1992

Przedział
czasowy

577

1351

Liczba
przebadanych
pacjentów

Tab. 1. Przegląd piśmiennictwa dotyczącego spadku jakości nasienia

• Koncentracja plemników dla 35 .letniego mężczyzny w roku 1989 wynosiła 73,6 mln/ml
i obniżyła się do 49,9 mln/ml w roku 2005; koncentracja obniżała się o 1,9 % rocznie
• Średnia prawidłowych plemników zmniejszyła się o 21,7%
• Średnia objętość nasienia obniżyła się z 3,4 ml w 2000-2002 do 3,3 ml w 2010-2012
• Średnia koncentracja zmniejszyła się z 67,1 do 26,7 mln/ml
• Średnia prawidłowych plemników obniżyła się z 4,6% do 2,7%

Brazylia

• Mediana objętości ejakulatu obniżyła się z 3,4 (mężczyźni urodzeni między 1979-81)
do 3,3 ml (mężczyźni urodzeni w 1987)
• Mediana koncentracji plemników wynosiła 67, 60 i 48 mln/ml u mężczyzn urodzonych
kolejno w latach 1979–81, 1982–83 i 1987
• Mediana prawidłowych plemników obniżyła się z 9,8 do 8,6%

• Mediana objętości spermy obniżyła się z 2,7 ml w 1980 do 2,5 ml w 2000 roku
• Mediana koncentracji plemników zmniejszyła się z 80 mln/ml do 77 mln/ml
• Mediana ruchliwych plemników obniżyła się od 1980 do 2000 o 5%

• Średnia objętość nasienia obniżyła się z 3,5 ml w 1996 do 3,2 ml w 2007
• Średnia koncentracja plemników obniżyła się z 102,9 mln/ml w 1996 do 96,1 mln/ml
w 2007
• Średnia prawidłowych form plemników zmalała o 26,1%

• Średnia objętość ejakulatu zmniejszyła się z 3,7 do 3,3 ml w ciągu 20 lat
• Średnia koncentracja plemników obniżyła się z 110 mln/ml w 1987 do 50 mln/ml w 2007

• Liczba plemników zmniejszała się o 5,2 mln rocznie
• Ruchliwość obniżała się o 0,5% rocznie

• Średnia koncentracja plemników wynosiła 51,07 mln/ml w roku 1977 i obniżyła się
do 39,32 mln/ml w 1993 r.

• Mediana koncentracji plemników obniżyła się z 98 mln/ml w 1959 roku do 78 mln/ml
w 1970; koncentracja obniżała się o 2,1 % rocznie
• Ogólna liczba ruchliwych plemników w ejakulacie obniżyła się z 169 mln do 129 mln

• Średnia koncentracja plemników obniżała się o 2,1% rocznie
• Ruchliwość plemników zmniejszyła się o 0,6% rocznie
• Liczba prawidłowych form plemników obniżyła się o 0,5% rocznie
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wanie „laptopów” umieszczonych w sąsiedztwie
moszny są przyczyną przegrzewania jąder, co
z kolei prowadzi do obniżenia koncentracji
i ruchliwości plemników [8-10]. Ekspozycja
mężczyzn na ksenoestrogeny, takie jak diethylstilbestrol (DES), produkty przemysłowe, jak
fenole (onylfenol, bisfenol A, oktylfenol), pestycydy i herbicydy czy fitoestrogeny, zakłóca
naturalną równowagę estrogenowo-androgenową. Związki estrogenopodobne negatywnie
wpływają na rozwój męskich płodów oraz na
przebieg spermatogenezy u dorosłych mężczyzn
[11,12]. Ekspozycja na pestycydy powoduje
obniżenie koncentracji, żywotności i liczby
prawidłowych form plemników [13]. Palenie
papierosów wpływa negatywnie na koncentrację, ruchliwość i morfologię plemników. U palących mężczyzn wykazano niższą o 23% liczbę plemników i mniejszą o 13% ruchliwość, jak
również zwiększony stopień uszkodzenia DNA
plemników w porównaniu do niepalących
[14,15]. Palenie papierosów związane jest z 48%
wzrostem koncentracji leukocytów w nasieniu
i 107% wzrostem poziomu RFT [16]. Także
spożywanie alkoholu prowadzi do zaburzeń
zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn. Alkohol
zmniejsza produkcję testosteronu, skutkując
spadkiem libido i obniżeniem liczby plemników.
Spożywanie alkoholu w ilościach większych niż
15,4g dziennie prowadzi do wzrostu liczby
nieprawidłowych form plemników [17, 18].
Udowodniono również, że zażywanie narkotyków, takich jak: marihuana, opiaty, kokaina czy
metamfetamina może być przyczyną niepłodności męskiej. Zawarte w marihuanie kannabinoidy negatywnie wpływają na proces spermatogenezy oraz obniżają stężenie testosteronu, co
prowadzi do spadku ruchliwości plemników
oraz negatywnie wpływa na reakcję akrosomalną
[19]. U mężczyzn stosujących opiaty zaobserwowano spadek libido oraz objawy hipogonadyzmu
na skutek zmniejszonych stężeń testosteronu
i hormonu luteinizującego we krwi [20].

CEL PRACY
Celem przeprowadzonej analizy była ocena
parametrów nasienia w latach 2003-2013
u mężczyzn diagnozowanych z powodu niepłodności.

MATERIAŁ I METODY
Analizie poddano próbki nasienia pacjentów Ab
ovo, Centrum Zdrowia Rodziny w Lublinie na
przełomie 2003-2013 roku. Przeprowadzone

badanie ma charakter retrospektywny i dotyczy
wyników spermiogramów od 4235. mężczyzn
diagnozowanych z powodu niepłodności. Populacja męska pochodziła zarówno z terenów
miejskich, jak i wiejskich, mieszkających i pracujących na obszarze południowo-wschodniej
Polski. Na podstawie wieku, mężczyzn podzielono na dwie grupy: grupę młodych „M” (1829 lat, n= 1638) i grupę starszych „S” (30-40
lat, n= 2597). Z badania wykluczono pacjentów onkologicznych, jak również tych z azoospermią.
Ejakulat oddawany był do sterylnego pojemnika drogą masturbacji w pomieszczeniu znajdującym się w sąsiedztwie laboratorium. Abstynencja płciowa mężczyzn wynosiła od 2. do 7.
dni. Wszystkie parametry nasienia (objętość,
koncentracja, ruchliwość i morfologia) oceniane były według obowiązujących wytycznych
Światowej Organizacji Zdrowia (do roku 2010
stosowano metodykę z 1999 [21], a od 2010
metodykę z roku 2010 [22]). Uzyskane nasienie pozostawiano do całkowitego upłynnienia
w temperaturze 37°C. Ejakulat analizowany był
w trakcie 30 minut od upłynnienia, ale w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Objętość próbki
oznaczana była przy wykorzystaniu sterylnych,
serologicznych pipet. Koncentrację i ruchliwość
plemników oznaczono w temp 37°C przy użyciu hemocytometru (Helber Counting Chamber
Hawksley 0,02mm, przeznaczony do liczenia
plemników). Plemniki charakteryzowano ze
względu na ruch postępowy „A”, progresywny
„B”, nieprogresywny „C” i brak ruchu „D”,
a ruchliwość została wyrażona w procentach.
Preparaty analizowane były przez trzech jednakowo przeszkolonych pracowników. W laboratorium przeprowadzano wewnętrzną kontrolę
jakości nasienia.
Uzyskane dane analizowano za pomocą
programu Statistica 10 i Microsoft Office Excel.
Na podstawie testu t-Studenta zbadano istotność poszczególnych współczynników trendu
linowego. Przyjęto poziom istotności p = 0,05.

WYNIKI
Wyniki przeprowadzonej analizy dla każdego
badanego parametru przedstawiono w tabeli
(tab.2.). Średnia koncentracja plemników w grupie wiekowej 18-29 lat obniżyła się z 42,31
mln/ml w roku 2003 do 23,80 w 2013 roku.
W grupie wiekowej 30-40 lat, średnia koncentracja zmniejszyła się z 47,05 mln/ml w roku
2003 do 24,17 mln/ml w 2013 roku. Według
wykresu trendu liniowego koncentracja plemni-
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ków na przełomie dziesięciu lat w obu grupach
wiekowych wykazuje tendencję malejącą (ryc.1.
A,B). Trend liniowy w grupie mężczyzn 18-29
i 30-40 lat jest istotny statystycznie (p < 0,05).
Koncentracja w grupie „M” zmniejszała się co
roku o 1,7073 mln, natomiast w grupie „S”
o 2,1305 mln. Porównując testem t-Studenta
wartości koncentracji między obiema grupami
w poszczególnych latach, wykazano, że jedynie
w roku 2007, 2011 i 2012, średnie wartości
były istotnie statystycznie wyższe w grupie „S”.
Ruchliwość (ruch A+B %) plemników w badanym przedziale czasowym zwiększała się rocznie w grupie pacjentów 18-29 lat o 0,4203%,
a w grupie 30-40 lat o 0,4119%. Trend liniowy dla ruchliwości plemników okazał się nie
istotny statystycznie (p > 0,05). Średnia procentowa liczba prawidłowych form plemników
obniżyła się z 24,40% i 26,09% w roku 2003
do 3,68% i 3,93% w roku 2013 odpowiednio
dla grupy „M” i „S”. Wyznaczony w obu grupach
wiekowych malejący trend dla morfologii plemników jest istotny statystycznie (p < 0,0001).
W grupie 18-29 lat morfologia zmniejszała się
rocznie o 2,2665%. W grupie pacjentów 30-40
lat liczba prawidłowych form plemników obniżała się o 2,3505%. Porównując testem t-Studenta wartości procentowe między dwiema
badanami grupami w poszczególnych latach,
wykazano, że tylko w roku 2011, morfologia

plemników w grupie „S” była istotnie statystycznie wyższa (p=0,0066). W pozostałych latach
średnie w obu badanych grupach nie różniły się
na poziomie istotności 0,05.

DYSKUSJA
W ostatnich latach obserwuje się zwiększone
zapotrzebowanie na zastosowanie technik wspomaganego rozrodu u par starających się o potomstwo. W dużej mierze związane jest to ze
spadkiem jakości nasienia. Parametry nasienia,
takie jak koncentracja, ruchliwość i morfologia
są ściśle ze sobą powiązane. Czynniki, które
powodują pogorszenie jednego z nich zwykle
negatywnie oddziałują na dwa pozostałe [23].
Sugeruje się, że stres, ekspozycja na substancje
szkodliwe, związki estrogenopodobne, używki,
leki, infekcje bakteryjne, choroby przenoszone
drogą płciową mogą być przyczyną pogarszających się parametrów nasienia [6,14,19,20,24].
Światowa Organizacja Zdrowia na przestrzeni
lat zmieniała wartości referencyjne dotyczące
poszczególnych parametrów nasienia. W roku
1980 normy dla prawidłowej koncentracji
wynosiły 20-200 mln/ml, a morfologii 80,5%.
W roku 1992 ustanowiono normy dla koncentracji > 20 mln/ml, a dla prawidłowej budowy
plemników > 30%. Według najnowszych wytycznych koncentracja plemników powinna
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Liczba
badanych

Koncentracja
mln/ml

Ruchliwość
(A+B%)

Morfologia
(%)

Objętość
(ml)

Średnia ± SD

Średnia ± SD

Średnia ± SD

Średnia ± SD

18-29 lat

Rok

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

156
115
138
154
98
153
191
142
159
178
154

42,31 ± 53,81
38,97 ± 37,39
30,80 ± 34,96
32,72 ± 56,23
23,53 ± 25,09
26,80 ± 28,75
20,59 ±22,83
27,85 ± 31,01
23,49 ±26,73
23,81 ±19,74
23,80 ± 24,26

43,22
37,67
38,16
40,38
38,22
41,55
41,55
44,06
42,26
41,93
44,46

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

21,01
20,77
17,60
17,63
18,16
17,06
17,89
14,62
15,28
15,93
15,76

24,40 ± 14,41
20,78 ± 12,35
18,47 ± 12,05
15,76 ±10,31
15,92 ± 12,66
9,03 ± 7,44
6,42 ± 5,29
4,77 ± 3,96
3,53 ± 3,25
3,44 ± 3,67
3,68 ± 2,89

3,63
3,93
4,15
4,03
4,15
4,08
3,91
4,08
4,11
3,85
4,30

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,92
1,67
1,82
1,75
1,99
1,65
1,92
1,89
2,01
1,82
2,02

30-40 lat

Grupa
wiekowa

Tab. 2. Parametry nasienia (średnia ± SD) mężczyzn w latach 2003-2013

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

195
264
234
193
247
196
310
283
195
287
193

47,05
47,61
32,27
35,99
34,61
26,34
22,81
25,10
29,36
28,20
24,17

45,65
36,22
38,44
38,82
39,98
42,52
43,93
41,25
44,65
41,70
44,84

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

19,89
19,18
18,63
17,73
17,48
15,81
14,96
16,01
14,41
15,19
16,19

26,09
21,40
19,32
16,19
16,24
8,64
6,95
4,38
4,56
3,76
3,93

3,89
3,70
3,84
3,82
3,98
3,80
4,17
3,85
3,95
3,65
3,94

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1,91
1,96
1,69
1,74
1,92
1,81
1,88
1,85
1,68
1,70
1,80

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

54,67
62,30
35,14
41,94
46,76
32,14
21,24
23,73
26,24
24,98
21,17

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

12,89
12,45
12,71
10,44
11,71
6,45
5,80
4,00
3,84
2,79
2,93
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wynosić > 15 mln/ml, a morfologia > 4% [22,
25]. Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu wskazują na pogorszenie parametrów
nasienia w czasie i potwierdzają wcześniejsze
doniesienia o globalnym spadku jakości nasienia [3,4]. Jednak Cocuzza M i Esteves SC [26]
stwierdzili, że nie ma wystarczających dowodów
potwierdzających na występowanie globalnego
spadku parametrów nasienia. W niektórych
badaniach zaobserwowano, że jakość nasienia
nie obniżyła się, ani nie utrzymywała się na
jednakowym poziomie, ale nieznacznie wzrosła
w ostatnich latach [27,28]. W badaniach własnych wykazano istotny statystycznie malejący
trend dotyczący koncentracji plemników w nasieniu. Podobne wyniki dotyczące spadku koncentracji plemników stwierdzono we Francji
[29,30], Szkocji [31], Grecji [32], Izraelu [33],
Nowej Zelandii [34], Finlandii [35], Tunezji
[36]. Inni autorzy prezentują odmienne wyniki
- przedstawiają wzrost koncentracji plemników
w czasie [37]. W trakcie trwania badania od
2003 do 2013 roku zauważono nieznaczny
wzrost ruchliwości plemników (ruch postępowy „A” i progresywny „B”). Trend ten okazał
się nieistotny statystycznie. Andolz i wsp. [38]
również obserwowali wzrost ruchliwości plemników. W niektórych krajach zaobserwowano

spadek ruchliwości plemników [29,33,39].
W innych analizach nie znaleziono żadnej tendencji dotyczącej tego parametru [36,40]. Własne dane pokazują obniżenie liczby prawidłowych form plemników w czasie. Rocznie liczba plemników o prawidłowej budowie obniżała się o 2,2665% w grupie mężczyzn 18-29 lat
i o 2,3505% w grupie 30-40 lat. Zmniejszenie
odsetka plemników z normalną morfologią
wykazano również przez innych autorów [29,
36,38,41]. Natomiast w jednym badaniu odnotowano wzrost odsetka prawidłowo zbudowanych plemników [27]. Sugeruje się, że morfologia plemników mogła się zmienić w czasie
w zależności od przyjętych kryteriów klasyfikacyjnych oraz doświadczenia laborantów oceniających preparat [38].

WNIOSKI
Pomimo, że istnienie globalnego spadku jakości
nasienia jest nadal przedmiotem dyskusji [42],
wyniki własne wydają się być zgodne z tą hipotezą i ogólnie obserwowanym trendem dotyczącym obniżenia koncentracji i prawidłowych form
plemników. Przedmiotem badań powinno być
ustalenie przyczyny obserwowanego trendu, co
może pozwolić na jego odwrócenie.

Ryc. 1A. Trend liniowy dla zmniejszającej się koncentracji plemników
mężczyzn w grupie 18-29 lat

Ryc. 1B. Trend liniowy dla zmniejszającej się koncentracji plemników
mężczyzn w grupie 30-40 lat
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