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Nowosielski Krzysztof

Zakład Seksuologii, Katedra Zdrowia Kobiety, Śląska Akademia Medyczna

Kobiety i męŜczyźni w 
ginekologii…

Rodzaje antykoncepcji 
dla męŜczyzn

�Naturalne

�Mechaniczne 

�Chirurgiczne

�Hormonalne

�Immunoantykoncepcja

Metody naturalne

�Okresowa 
wstrzemięźliwość

�Stosunek przerywany

Prezerwatywa

Górny paleolit – 35000-9000 BC (człowiek  z 
Cro-Magnon i Neandertalczyk) - malowidła    
w jaskiniach Combarelles w S-W Francji �w celach rytualnych lub/i 

seksualnych

�wykonany z płótna lub 
papirusu

EGIPT – 1000 BC
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�wykonywane z wysuszonych jelito 
owcy

�wykonywane z mięśni jeńców  
wojennych

�zapobieganie  STD

STAROśYTNY   RZYM
STAROśYTNA 

JAPONIA  I  CHINY

Chiny – zanurzony w oliwie jedwab

Japonia:

- kawagata – wykonany z cienkiej             
skóry

- kabutogata – wykonany z cienkiej 
skorupy Ŝółwia lub rogu

�Pierwszy opublikowany opis

�ZwilŜona płynem lniana 
pochewka

�Badanie na 1100 
męŜczyzn nad 
przenoszeniem Syfilis

Gabrielle Fallopius
– 1564 AD

Zamek Dudley w 
Birmingham, Anglia 
– 1640 AD

�Pierwszy znaleziony kondom

�Wykonany z pęcherzy 
zwierzęcych (rybich)

�Ochrona przed STD

Kondom znaczy pojemnik

�Dr Condom (lub Colonel Cundum) –
nadworny lekarz Karola II (ochrona 
przed STD i nieślubnymi potomkami) 

�Łacińskie słowo condus –
pojemnik, zbiornik

Najsłynniejszy kobieciarz i kochanek

Upowszechnienie naturalnych 
prezerwatyw

Giacomo Casanova   
(1725-1798)
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�Opatentowanie wulkanizacji gumy

�Masowa produkcja prezerwatyw

�Rewolucja na rynku prezerwatyw

Charles Goodyear
1844

1880’s – produkcja pierwszych 
prezerwatyw lateksowych

1930’s - wzrost zuŜycia 
i rozpowszechnienie 
prezerwatyw

Upowszechnienie 
prezerwatywy

Wielkie bum Współczesne 
prezerwatywy

�Dwie standardowe szerokości 
(52 i 49 mm)

�NawilŜane środkiem 
plemnikobójczym (nonoxynol-9)

�Muzyczne prezerwatywy

�Fundoms

�Prezerwatywy poliuretanowe

ZALETY:

� bezpieczna w stosowaniu

� brak działań ubocznych

� znacznie (do 40%) zmniejsza ryzyko 
zachorowań na STD 

� łatwy dostęp (bez recepty)

� przystępna cena
� wygoda i łatwość w stosowaniu
� umoŜliwienie współŜycia w przypadku bólu 
spowodowanego  suchością pochwy

WADY:

� zmniejsza intensywność doznań 
seksualnych

� mała estetyczność

� nieprzyjemny zapach

� uczulenie na lateks (rzadko)

Prezerwatywa

Nieprawidłowo nałoŜona 
prezerwatywa zwiększa 

ryzyko jej pęknięcia podczas 
stosunku

Środki ostroŜności
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Wazektomia

�Wybór 15% aktywnych seksualnie 
męŜczyzn na świecie

�42 mln par korzysta ze sterylizacji

�40,000 procedur rocznie w GB

Wazektomia

�Koszt – 140$

� Czas zabiegu 10- 20 min

Wazektomia
- techniki

�Klasyczna

�Li-vasectomy

�Non-surgical vasectomy

Technika klasyczna

Li-vasectomy Non-surgical
vasectomy

�Odwracalna

�Bez uŜycia skalpela

�W miejscowym 
znieczuleniu

�Zastosowanie elastomeru
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Powikłania 
wazektomii

�Krwawienie, obrzęk, krwiak

�Infekcja – ok. 1-2%

�Ziarniniak – ok. 5%

�Przewlekły zespół bólowy – ok. 1-5%

�Rekanaliacja wczesna – 1/2tys

Powikłania 
wazektomii

�Rekanalizacja późna (1/1mln)

�Rozwój przeciwciał przeciw nasieniu

�Włóknienie jąder

�Rak jądra ???

�Brak wpływu na poziom T, popęd 
seksualny, prostatę

Wazektomia –
kontrola nasienia

20202020----30 30 30 30 
ejakulatów po ejakulatów po ejakulatów po ejakulatów po 
zabiegu zawiera zabiegu zawiera zabiegu zawiera zabiegu zawiera 

plemniki plemniki plemniki plemniki 

Rekanalizacja
chirurgiczna

Wczesna (do 10 lat), z zastosowaniem 
technik mikrochirurgii – 40-90% 
skuteczności przy 30-50% szansie 

odzyskania płodności

§ 1. Kto powoduje cięŜki uszczerbek na 
zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, 
słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.

Uregulowania 
prawne– kodeks 

karny, Artykuł 156
Immunoantykoncepcja

�Hamowanie aktywności 
plemników, komórki jajowej, 
interakcji plemnik  - komórka      
jajowa i procesu zapłodnienia.

�Oparta na reakcji 
przeciwciało-antygen
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Immunoantykoncepcja

�Antygeny plemników

�Antygeny osłonki przejrzystej

�GnRH

�hCG

�FSH, LH, GnLH

�Gonadalne hormony sterydowe

Zapłodnienie

�Kapacytacja

�Hiperaktywacja

�Reakcja akrosomalna

�Fertylizacja

Plemnik
Komórka jajowa

Osłonka 
przejrzysta

Zapłodnienie
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Punkty uchwytu

�Epina i spermogelina I

�SP-10

�FA-1

�PH-20

�CS-1

jądroakrosom

Epina,FA-1, CS-1

SP-10
PH-20

Plemnik – antygeny

Efekt 
antykoncepcyjny

�Immunogenność

�Specyficzność (bezpieczeństwo)

�Stymulacja uk. limłatycznego
(T,B,APC)

Efekt 
antykoncepcyjny

�Poziom przeciwciał

�Podtrzymanie odpowiedzi

�Nośnik epitopów

Szczepionki 
DNA/RNA

�Niski koszt

�Łatwość produkcji

�Wysoka stabilność 

�Modyfikowalność 

Antykoncepcja 
hormonalna

Zahamowanie sekrecji 
gonadoliberyn

Zahamowanie spermatogenezy

Azoospermia (głęboka oligospermia)
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Antykoncepcja hormonalna 
- schematy

�Egzogenny testosteron

�Testosteron plus progestageny

�Testosteron plus gonadoliberyny

�SARM

Drogi podania

�Doustna

�Injekcje

�Implanty

�Plastry

�śele 

RóŜnice kulturowe

Azjaci –
skuteczność -95%

Nie-Azjaci –
skuteczność 40-70%

Działania niepoŜądane

�Zmiany skórne

�Powiększenie prostaty

�Spadek poziomu cholesterolu 
HDL w surowicy

�Policytemia

JCEM, 2005

Działania niepoŜądane

�Redukcja objętości jąder

�Łagodne zmiany w 
zachowaniu

�Powolny powrót 
spermatogenezy po 
odstawieniu 

JCEM, 2005

Akceptacja metody

�Bezpieczeństwo

�Skuteczność

�Wygoda w stosowaniu

�Odwracalność
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Czy zastosowałbyś pigułkę 
antykoncepcyjna dla męŜczyzn ?

Durex, 2005

POLSKA ŚWIAT

Durex, 2005

Sterylizacja u kobiet: 
metody

�Minilaparotomia

� Laparoskopia

Sterylizacja u kobiet: metody

Sterylizacja u kobiet: metody Sterylizacja u kobiet: metody
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Sterylizacja u kobiet: 
pytania

Kiedy – zaraz po porodzie lub 
poronieniu

Kto – problemy zdrowotne, 
choroby dziedziczne, dzieciaki

Koszty – 1200-3000$

Odwracalność - ???

Sterylizacja u kobiet: 
powikłania

�Powikłania chirurgiczne: 
perforacja, krwotok, 
zapalenie otrzewnej – u 
6% kobiet

�CiąŜa pozamaciczna

Sterylizacja u kobiet: 
skuteczność

Seks jest o wiele 
przyjemniejszy, kiedy nie 

towarzyszy mu strach przed 
niechcianą ciąŜą…

Quo vadis, 
quo vadis
hominae…

Dziękuję 
za uwagę


