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A meddőségi ellátás rendkívül sokat változott az elmúlt évtizedekben. A kezdeti 

női fókusz megfelelő módon átkerült a szakmai körökben a pár mindkét tagjára, 

hiszen az esetek felében a férfi partner (is) érintett. Ez mind a kivizsgálásban, 

mind a kezelésben új kihívásokat, de új lehetőségeket is nyitott a meddőséggel 

foglalkozó szakemberek és az infertilitással küzdő párok számára. Magyarország 

vezetői is fontosnak látják a fejlődést az asszisztált reprodukciós eljárások terén. 

Sajnos az andrológia és az andrológus szerepe még mindig kisebb figyelmet kap 

a törvényi szabályozások terén, mint az szakmailag indokolt lenne, bár itt is 

egyre több pozitív változás figyelhető meg. A jelenlegi cikk célja rövid ismertető 

nyújtása az andrológus szerepéről a meddőségi kivizsgálás során.  

 

Az andrológia szakvizsga 

Az andrológia a férfi nemzőképességgel és szexuális funkcióval foglalkozó tu-

dományág. Az andrológus nem csak egy „spermaanalízőr”, aki csak az ondó-

minta és a spermiumok alapparamétereinek meghatározásával foglalkozik, ha-

nem egy rendkívül komplex tudású szakember. Mint ahogy az endokrinológus 

sem csak a pajzsmirigy hormonok szintjének meghatározásával foglalkozik. A 

férfi nemzőképesség fenntartása bonyolult folyamat, e miatt az andrológus jelen-

tős részben urológus, (sebész), radiológus, endokrinológus, onkológus; kisebb 

részben genetikus, asszisztált reprodukciós szakember, szövettanász, embrioló-

gus is, ha a szakmáját a kellően magas szakmai színvonalon szeretné művelni. 

Magyarországon létezik ráépített szakvizsgaként andrológiai szakképesítés, 

melynek bevezetése Prof. Dr Papp György (Budapest) nevéhez fűződik (Papp, 

2000). Itthon többségében urológusok szereztek eddig szakvizsgát. Számukra 

két év képzést jelent a hat év urológiai szakképzést követően. Van lehetőség 

azonban más szakorvosoknak is elsajátítani az andrológiai szaktudást, mint pél-

dául szülészet-nőgyógyászat, endokrinológia, bőrgyógyászat esetén, ami három 

évet jelent a szakképesítés megszerzéséhez. A képzés során a férfi reproduktív 

szervek vizsgálata mellett el kell sajátítani a spermaanalízis lépéseit, valamint 

meg kell ismerni az operatív andrológia napjainkban inkább jellemzően mikro-

sebészeti technikával végzett műtéteit, melynek úttörője Magyarországon Dr. 

Kopa Zsolt (Budapest) (Kopa, 2016). Az andrológia hazai legfőbb érdekképvise-



362  BENYÓ MÁTYÁS 

 

lete a Magyar Andrológiai Társaság (www.magyandrol.hu), 25 éve létező folyó-

irata pedig a Magyar Andrológia. 

Az andrológia megfelelő tudományos hátterének biztosításához az Európai 

Andrológiai Akadémia (European Academy of Andrology) áldásos munkája 

járul hozzá, amely szervezet a legrangosabb európai kutatók és intézetek szaktu-

dását ötvözve a legújabb publikációk alapján folyamatosan frissített szakmai 

irányelvekkel látja el az andrológiával foglalkozó szakembereket. A szervezet 

lehetőséget nyújt a nemzetközi andrológiai szakvizsga megszerzésére, mely egy 

többlépcsős angol nyelvű megmérettetés, ahol az andrológiai munka minden 

területéről számot kell adni: a férfi reproduktív rendszer anatómiájáról, fizioló-

giájáról, szövettani jellemzőiről, endokrinológiájáról, az egyes betegségeiről és 

műtétes kezelési lehetőségeiről. 

 

Érdeklődési területek 

Az andrológus fókuszában a férfi nemzőképessége megőrzése és helyreállítása 

áll, melyről bővebb szó esik majd a publikáció további részeiben. Azonban a 

fertilitási funkció fenntartásához a megfelelő szexuális teljesítőképesség is elen-

gedhetetlen, nem csak a spontán fogantatás szempontjából. A mesterséges meg-

termékenyítés során is szükséges ondóminta leadás (kivéve például a sebészi 

módon nyert spermiumokat), ahol a megfelelő merevedésnek és ondóürülésnek 

van szerepe. Az erektilis diszfunkció (ED, merevedési zavar) olyan tünet, mely-

nek hátterében számos különböző megbetegedés állhat a hormonális zavartól 

kezdve az anyagcsere-betegségeken át a kardiovaszkuláris eltérésekig. Az andro-

lógus szakember feladata az egyes eltérések felderítése, azok kezelése a társ-

szakmák bevonásával. Az ED előfordulása az életkor előrehaladásával nő, az 

urológiai szakrendelésen megjelent páciensek körében 60%-ban fordul elő (Be-

nyó, 2014). 

Az ondóürülési eltérések okai között szerepelhetnek pszichés okok, cukorbe-

tegség, gyógyszermellékhatások vagy korábbi műtétek szövődményei is. Az 

egyik leggyakoribb ejakulációs probléma a korai magömlés, ami korosztálytól 

függetlenül a férfiak 20%-nél jelentkezik. 

A hímvessző veleszületett vagy szerzett görbületei, egyéb eltérései is szoro-

san kapcsolódnak a férfi szexuális funkció megőrzéséhez, melyek műtéti korrek-

ciójában nagy előrelépések történtek az elmúlt években (Murányi, 2016). A férfi 

fogamzásgátlás lehetőségei korlátozottak, a művi meddővététel törvényi szabá-

lyozása sokat szigorodott az elmúlt évtizedben.  

Az andrológia kapcsán két vonatkozásban kell az onkológiai témakört ki-

emelni. Ugyanis a fertilis korú férfiak egyik leggyakoribb malignus betegsége a 

here rosszindulatú daganata. A modern műtéti eljárásoknak és hatékony kemote-

rápiának köszönhetően az időben felfedezett heredaganat igen nagy túlélési 

aránnyal, a betegek jó életminőségét megőrizve kezelhető. Azonban a nemzőké-

http://www.magyandrol.hu/
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pességet jelentős mértékbe károsíthatja a betegség maga és annak kezelése, hi-

szen a legtöbb esetben a here csírasejtjeiből alakulnak ki a daganatos sejtek 

(Molnár, 2014a). A kellő időben végzett spermium fagyasztva tárolás és a meg-

felelő módon ütemezett terápia segíthet a nemzőképesség fenntartásában. 

Ugyanez vonatkozik a másik gyakori fiatalkori malignus kórképekre, melyek a 

vérképző rendszert érintik (limfómák, leukémiák) (Molnár, 2014b). Ilyenkor is 

szükség lehet andrológus szakember bevonására.   

 

A férfi reproduktív rendszer anatómiája és fiziológiája, a férfi meddőség okai 

és kivizsgálása 

A férfi reproduktív rendszer központi szerepét a herék töltik be. A testisek két fő 

funkciója a spermiumok termelése és a tesztoszteron (fő androgén hormon) ter-

melése. A herék működésének szabályozása a hipotalamusz – hipofízis tengely 

által szabályozott (1. ábra). Több korábban felvetett álláspont dőlt meg ezen a 

téren az elmúlt évtizedekben. Az egyik legfontosabb, hogy a tesztoszteron pótlá-

sa nem segíti a férfi nemzőképességet, hanem egyenesen káros arra. Ugyanis a 

negatív visszajelzési kör alapján a nagy mennyiségű keringő tesztoszteron csök-

kenti az FSH és LH kiáramlást az agyalapi mirigyből, csökkentve ez által a 

spermiumtermelést. Ugyanezen elv alapján nem kezelendő az emelkedett FSH 

szint sem, hiszen azzal csak a szervezet próbálja jobb működésre bírni a testi-

seket. Spermaparaméter eltérések, kóros hereméret, idiopáthiás infertilitás esetén 

elvégzendők az alapvető hormonvizsgálatok: FSH (follikulus stimuláló hormon), 

LH (luteinizáló hormon), T (tesztoszteron), SHBG (nemi hormon kötő fehérje). 

A hormoneltérések okai között szerepelnek más betegségek mellett a heresorva-

dás, az agyalapi mirigy betegségei, az obezitás, az anabolikus szteroidok túlzott 

alkalmazása és alvászavarok is.  

 
1. ábra: a férfi reproduktív rendszer hormonális szabályozása 
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A herék (páros szerv) a herezacskóban találhatók. Testen kívül helyezkednek 

el, mint a legtöbb emlősben, mivel az optimális spermiumképzéshez alacso-

nyabb hőmérséklet szükséges a testhőmérsékletnél. Eredetileg a hátsó hasüreg-

ben (retroperitoneum) fejlődnek ki, ahonnan a magzati élet alatt szállnak le. A 

vér- és nyirokérellátásuk megmarad az eredeti retroperitonealis helyről, éppen 

ezért a herét ellátó erek hosszan futnak a lágyékcsatornán át a herékhez. A herék 

vénái a herénél sűrű hálózatot alkotnak az ondózsinórban, majd egyre feljebb 

haladva fokozatosan egyesülnek. A hátsó hasüreg anatómiájából adódóan a két 

különböző oldali here vénáinak pozíciója különböző. A jobb oldali here vénája 

közvetlenül a nagy hasi vénához csatlakozik, míg a bal oldali here vénája sok 

esetben hosszabb, és a bal vesevénába csatlakozik. A vénák továbbá a visszafo-

lyást gátló kis billentyűkkel is rendelkeznek. Ezeknek a tényeknek a hereviszér 

tágulat, vagy más néven varicocele miatt van jelentőségük. Ugyanis ha a nyo-

másviszonyok a vénákban a herevéna kárára kissé megváltoznak, akkor – első-

sorban hasprésre, vagy álló helyzetben legtöbbször a bal oldalon – a vénás vér a 

here felé is áramlik. Ez a here körüli vénák tágulatához vezet, ami a nyomást és 

a hőmérsékletet növeli a herékben. Így a spermiumképzés károsodhat, és az el-

változás panaszt is okozhat. 

A férfi reproduktív rendszer további részei az ondóhólyagok, a prosztata, a 

húgyhólyagnyaki izomrostok, a húgycső és a hímvessző barlangos testjei. A 

hímvessző méretnövekedésének az együttlét során csupán annyi szerepe van, 

hogy a spermiumokat lehető legközelebb juttassa a méhnyakhoz. Az ondófolya-

dék a prosztata (35%), az ondóhólyagok (60%) és a mellékherék (5%) folyadé-

kainak keveredéséből jön létre. Ekkor nyerik el a spermiumok a három hónap 

érést követően a végső funkciójukat.  

A férfi nemzőképességet számos kórkép befolyásolhatja negatívan. A kivizs-

gálás során ezeket kell az andrológusnak végigkövetnie, és ha szükséges, célzott 

vizsgálatokat végezni. A férfi infertilitás lehetséges okai többek között: endokrin 

zavarok (alacsony tesztoszteron vagy gonadotropin szint), környezeti tényezők 

(toxikus szerekkel történő munkavégzés, hőhatás), életmódbeli faktorok (do-

hányzás, elhízás, alkoholizmus, anabolikus szteroidok használata), urogenitális 

rendszer fertőzései, heretrauma, heretorzió, rosszindulatú betegségek, emelke-

dett herezacskó hőmérséklet (varicocele), genetikai rendellenességek (Klinefel-

ter szindróma), immunológiai tényezők (vér-here gát sérülése), apai életkor. 

A férfi meddőségi kivizsgálásra is jellemző – mint az élet sok területére is 

igaz –, hogy a NŐ nélkül igen nehéz. Amikor az andrológiai kórtörténet rögzí-

tésre kerül meg kell ismerni a női partner betegségeit, melyek a nemzőképessé-

get befolyásolják. Hiszen az ő kezelési ütemezése összhangban kell, hogy legyen 

a férfi fertilitási készségével, ha erre a lehetőség adott. Csak a folyamatos kom-

munikáció és együttműködés biztosíthatja a sikeres fogantatást az andrológus, a 

nőgyógyász és az asszisztált reprodukciós szakember között a komplikáltabb 
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esetekben. A fogantatás eléréséig tart az andrológus feladata, és a kezelési lehe-

tőségek is mindeddig adottak maradnak. 

Fontos megjegyezni, hogy az andrológus munkájához leginkább társított te-

vékenység, a klasszikus spermaanalízis során társított spermaparaméterek nem 

alkalmasak a spermium funkciójának meghatározására. A WHO 2010. évi irány-

elvei alapján végzett elemzés mennyiségi paramétereket ad meg, melyek nemzé-

si esélyre, és „fertilizációs kategóriára” adnak meghatározást. Önmagukban nem 

alkalmasak a spermiumok nemzési kapacitásának felmérésére. A funkcionális 

tesztek pontosabb képet adnak a megtermékenyítés esélyéről (szintén nem ön-

magukban). Az egyik legismertebb funkcionális teszt a Hyaluronan binding 

assay (HBA), mely a spermiumok petesejt felszínéhez való kötődési hatékony-

ságát mutatja. A teszt kifejlesztésének magyar vonatkozása is van a Yale Egye-

temen dolgozó néhai Prof Dr. Huszár Gábor és a jelenleg is aktív debreceni Dr. 

Jakab Attila vonatkozásában (Czelik-Ozency, 2002). Az aktuális szakirodalom 

szerint az egyik legígéretesebb teszt a hímivarsejtek örökítőanyagának a vizsgá-

lata. A spermiumoknak önálló sejtként, fehérjeszintézis nélkül kell komplex 

funkciót ellátni. A végső céljuk az apai genom eljuttatása a petesejtbe. (A leg-

újabb kutatások felvetik, hogy a genom bejuttatása után is befolyásolják az emb-

rió kezdeti fejlődését.) Az örökítőanyag minőségi károsodása alapvetően fogja 

negatívan befolyásolni az embrió további fejlődését. Persze a legjobb funkcioná-

lis „teszt” az egészséges embrió fejlődése, azonban ez csak a megtermékenyítés 

után derül ki. A DNS töredezettség mérése megfelelő szelekcióval és részletes 

andrológiai kivizsgálás részeként segíthet arra rávilágítani, hogy a spontán fo-

gantatás vagy asszisztált reprodukció során fellépő korai magzati veszteségek 

hátterében a férfi oldalon kell-e keresni az okot, valamint érdemes-e antioxidáns 

kezelést, varicocele műtétet, vagy netán sebészi spermiumnyerést végezni a jobb 

minőségű hímivarsejtek nyerése céljából (Benyó, 2018). 

Az andrológiai kivizsgálás alaplépései közé tartoznak a hímvessző, a herék és 

az ondózsinór fizikális vizsgálata (megtapintás álló és fekvő helyzetben), a herék 

ultrahangos vizsgálata (lehetőleg color-Doppleres keringéssel), melyeknek segít-

ségével felmérhető az esetleges varicocele súlyossági foka, a herék térfogatának 

meghatározása, a szerkezeti eltérések megtekintése a mellékherék, a funiculusok 

az ondóhólyagok és a prosztata vonatkozásában is. 

A hormonális kivizsgálás szükségességéről már esett szó. A genetikai kivizs-

gálás tárháza is folyamatosan növekszik az elmúlt években. Azonban a citogene-

tika vagy konstitucionális kariotipus meghatározás alapvető kell, hogy legyen a 

komplikált meddőségi esetek és az asszisztált reprodukció kivizsgálási proto-

kolljában, ugyanis a férfi meddőségi esetekben 5%-ban genetikai ok áll a háttér-

ben. A hormonális és genetikai vizsgálatok segítenek a beteg hosszú távú egész-

ségmegőrzésében (metabolikus szindróma, osteoporosis), kezelési lehetőséget 

nyújtanak (hypogonadotrop hypogonadizmus), prognosztikai jelentőséggel bír-
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nak sebészi spermiumnyerés esetén, segítenek az asszisztált reprodukciós tech-

nika legígéretesebb módjának megválasztásában, megelőzhetik a genetikai elté-

rés átörökítését. 

A korábbi meddőségi protokollokban szerepelt még az ondó bakteriális te-

nyésztése. Sajnos több intézmény kéri még rutinszerűen ezt az önmagában félre-

vezető vizsgálatot. Sok esetben bőrbaktériumok kitenyésztése történik az igazi 

patogének helyett a mintavételi nehézségek következtében. Ma már ezt a vizsgá-

latot mindenképpen kombinálni érdemes más specifikusabb tesztekkel, mint a 

PMN elasztáz vagy IL-6, IL-8 meghatározások. 

 

Kezelési lehetőségek  

Az andrológiában – mint szinte minden más betegség esetén – a kiváltó ok keze-

lése a leghatékonyabb. Az andrológus feladata a meddőség hátterében álló be-

tegség, megváltozott állapot felderítése és kezelése. Ez lehet tanácsadás (élet-

módbeli változtatások, például testsúlycsökkentés, dohányzás elhagyása), 

gyógyszeres kezelés (fertőzések, hormonhiányok), vagy műtéti (varicocele mű-

tét). Előfordul, hogy a kiváltó ok nem kezelhető (genetikai eltérések), és ilyen-

kor a meddőségi központ speciális eljárásai (például preimplantációs genetikai 

diagnosztika) segíthetnek a sikeres asszisztált reprodukcióban.  

A kezelés egy speciális csoportja teszi ki az andrológiai műtéti tevékenység 

jelentős hányadát. Az azoospermia azt az állapotot jelenti, amikor nem található 

hímivarsejt az ondómintában. Azonban a hímivarsejtek hiánya az ondómintában 

még nem zárja ki a herében meglévő spermiumképzést. Az elmúlt évtizedekben 

lehetősége nyílt az azoospermiás férfiaknak is arra, hogy biológiai szülők lehes-

senek a spermiumnyerési technikák és a modern asszisztált reprodukciós (assis-

ted reproduction technique – ART) eljárásoknak (pl.: intracitoplazmatikus sper-

mium injektálás - ICSI) köszönhetően, melyeket a köznyelv „lombik program-

ként” ismer. A különböző spermiumnyerési technikáknak eltérő az indikációjuk, 

ezért a megfelelő műtéttípus megválasztásának és az eredményes kezelésnek 

feltétele a meddőség pontos hátterének a tisztázása. Nonobstruktív azoospermia 

(NOA) jelenlétekor normál mennyiségű és összetételű lehet az ondó, a herevo-

lumen csökkent és általában emelkedettek a here működését befolyásoló hor-

monszintek (FSH, LH). Ennek hátterében is számos ok állhat a genetikai beteg-

ségektől kezdve a heredaganaton és annak kezelésén át a hormonhatásokig. 

Megemlítendő, hogy a külsőleg pótolt tesztoszteron fogamzásgátló hatású az 

agyalapi mirigy gátlása révén. Ennek révén a testépítés céljából használt férfi 

hormonok akár azoospermiás állapotot is előidézhetnek. NOA esetén károsodott 

a hímivarsejtek képzése a herékben, azonban egy-egy helyen spermiumképzés 

kisebb szigetekben még lehet jelen a herékben, így megkísérelhető a sebészi 

úton történő spermiumnyerés, ha a spermiumképzés nem állítható vissza más 

módon. NOA esetén elvégezhető beavatkozások a TESE (Testicular Sperm Ext-
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raction), régebbi nevén herebiopszia, vagy a microTESE (microsurgical Testicu-

lar Sperm Extraction – mikroszkópos spermiumnyerés heréből). A TESE előnye, 

hogy végezhető helyi érzéstelenítésben, találati aránya több helyről történő min-

tavétellel növelhető. Hátránya, hogy a csak felszínes herecsatornák kerülnek 

elemzésre, a központiak felderítetlenek maradnak, illetve nem célzottan kerülnek 

eltávolításra a tágabb herecsatornák. Mikrosebészeti műtét (microTESE) a TESE 

eredménytelensége, illetve kisebb heretérfogat, valamint jelentősen emelkedett 

FSH-értékek esetén mérlegelendő. A beavatkozás során az operációs mikro-

szkóp segítségével a herék teljes megnyitása során a tágabb herecsatornák be-

azonosíthatók, kinyerhetők, melyek nagyobb valószínűséggel tartalmaznak as--

szisztált reprodukcióra alkalmas hímivarsejteket. Obstruktív azoospermia (OA) 

jelenlétekor a spermiumképzés ép a herékben, de ondóúti elzáródás miatt a 

spermiumok nem jelennek meg az ejakulátumban. Amennyiben a mellékhere 

térfogata nagyobb, csökkent az ondó mennyisége, akkor inkább obstruktív 

azoospermia (OA) valószínűsíthető. Az ondovezetékek vizsgálata szintén fontos, 

mivel például genetikai betegség (cisztás fibrózis) is okozhat eltéréseket azokban 

(kétoldali hiány). Művi meddővé tétel (vasectomia) szintén OA-t eredményez 

megtartott pH és térfogat mellett, mivel ilyen esetben a prosztata és az ondóhó-

lyag funkciója megtartott.  Nem felderíthető elzáródás esetén, amikor a rekonst-

rukciós műtétek nem végezhetők el, sebészi spermiumnyerés végzése javasolt. 

Az ilyen betegek kezelésének legjobb módszere éppen emiatt a MESA (Mic-

rosurgical Epididymeal Sperm Aspiration – mikroszkópos spermiumnyerés mel-

lékheréből – technika alkalmazása). Operációs mikroszkóp segítségével, a mel-

lékhere tágult csatornáinak leszívásával nyerhető ideális esetben hímivarsejtben 

gazdag minta. A sebészi spermiumnyerés során nyert mintákat kórszövettani 

elemzés mellett minél hamarabb asszisztált reprodukciós központba kell juttatni 

felhasználás céljából, mely lehet azonnali felhasználás, fagyasztva tárolás, illetve 

mindkettő (Benyó, 2016). 

A korábban említett okok miatt jelenthet problémát a varicocele. Amennyi-

ben a herevisszér-tágulat kezelést igényel (a legtöbb esetben a nemzőképességet 

károsító hatása miatt), úgy többféle módszer áll rendelkezésre. A régebben al-

kalmazott klasszikus nyílt műtét – melyet lágyéki metszésből végeztek – nem 

igényel nagy technikai felszerelést, gyorsan elvégezhető. Hátránya, hogy gyak-

rabban fordul elő ennél a műtéttípusnál a varicocele kiújulása vagy herevízsérv. 

Modernebb és eredményesebb módszerek a laparoszkópos műtét, melyet a has-

üregen keresztül, kamerával végeznek, illetve a szintén lágyéki metszésből tör-

ténő, operációs mikroszkóppal végzett herevisszér-lekötés. A műtéttípustól füg-

getlenül ezen beavatkozások lényege a here tág vénáinak lekötésével a hasüreg 

felőli vér visszaáramlásának megakadályozása, azonban a legprecízebb prepará-

lást a mikrosebészeti módszer teszi lehetővé.  
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Egy szűk indikációs körben alkalmazott beavatkozás a here mikrosebészeti 

resectiója (Dócs, 2016). Amennyiben a fertilis korú páciens heréjében soliter 

elváltozás fordul elő, a heretumor markerek negatívak felmerül a benignus kór-

kép jelenléte. Ilyen esetben a mikrosebészeti tapasztalattal bíró centrumban az 

elváltozás eltávolítása elvégezhető lágyéki metszésből. A műtét során az elválto-

zásból gyorsfagyaszott szövettani metszet elemzése végzendő, malignitás esetén 

here eltávolítása szükséges. Azonban ha az elváltozás jóindulatú, a here teljes 

eltávolítása megelőzhető, és a nemzőképesség nagyobb mértékben marad meg. 

 

 

2. ábra: Here jóindulatú daganatának eltávolítása mikrosebészeti módszerrel 

 

Összefoglalás 

A fentiekből látható, hogy az andrológia komplex, gyorsan fejlődő, izgalmas 

területe a modern orvostudománynak. A műtéti technikák fejlődése, a genetikai 

és az epigenetikai kutatások eredményei, az őssejtkutatás a jövőben újabb és 

újabb kivizsgálási és kezelési lehetőségek széleskörű elterjedésének biztosíthat 

lehetőséget, ami még több férfinek adja majd meg az apaság örömét.  
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