
Лікування чоловічого фактора безпліддя подружньої пари 

Загальні рекомендації: 
1. Виключають: куріння, алкогольні напої, безконтрольне  застосуваннялікарських 
засобів, недотримання режиму  праці та відпочинку, переохолодження та 
перегрівання, надмірну тривалу фізичну працю, вплив шкідливих про" фесійних 
факторів, іонізуючого випромінювання, струмів високої частоти, вібрації, контакту з 
промисловими отрута" ми, шумом. 
2. Рекомендують: щоденну ранкову гімнастику, плавання. 
3. Харчування: регулярне, збалансоване. Рекомендують м’ясо, яйця, морську 
рибу, морепродукти, рослинну олію, свіжі овочі та фрукти, мед. Забороняють: 
гострі страви, при" прави, копченості. 
4. Статеві акти: через 3–5 днів, враховуючи дні овуляції. Малофертильна сперма 
викликає у жінок імунне безпліддя, тому рекомендується за наявності такого виду 
безпліддя, ви" користовувати презерватив, окрім днів овуляції. 
5. Вітамінотерапія: А, Е, D, К, вітаміни групи В. 
6. Для поліпшення функції ЦНС (при відповідних пока" заннях): фітоферолактол, 
Са гліцерофосфат, глутамінова кислота, фолієва кислота тощо. 
7. При депресивних станах (при відповідних показан" нях): екстракти адаптогенів 
(елеутерококу, китайського ли" моннику, аралії, заманіхи); продукти апітерапії, 
інгібіторизворотного захоплення серотоніну як рослинного походження, так і 
хімічного синтезу. 
8. При дратівливості (при відповідних показаннях): екстракти піону, валеріани, 
календули. 
9. Гепатопротектори (при відповідних показаннях): фітопрепарати, препарати 
ессенціальних фосфоліпідів. 
10. Цитомедини (при відповідних показаннях): сампрост. 
11. Фітопрепарати карликової пальми, лист кропиви, африканської сливи, 
золотушника, гарбуза, томатів тощо. 
12. Препарати, які містять цинк. 
13. Препарати незамінних амінокислот: аргініну. 
14. У разі екскреторно"токсичного безпліддя (ЕТБ), зумовленого хронічним 
простатитом з больовим синдромом,доцільно використовувати нестероїдні 
протизапальні препарати (Диклоберл). 
Лікування секреторного безпліддя 
В основі секреторного безпліддя лежать різні форми гіпогонадизму. Первинний 
гіпогонадизм зустрічається у 98% випадків і лише у 2% – вторинний. 
Патогенетичним методом лікування секреторного безпліддя є гормонотерапія. 
Принципи гормонотерапії в андрології: 
1. Наявність клініко"лабораторних ознак порушення гіпоталамо–гіпофізарно–
гонадної системи у пацієнта з безпліддям. 
2. Гормонотерапії повинна передувати санація органів, що беруть участь в обміні 
андрогенів (печінка, передміхурова залоза). За відсутності захворювань печінки і 
жовчовивідних органів та відсутності клінічних симптомів андрогенної 

недостатності рекомендують протягом 1 міс: дієту № 5, сліпі зондування 

2 рази на тиждень № 10, щоденне споживання 1 склянки відвару жовчогінних трав 

(безсмертник, кукурудзяні рильця, плоди шипшини та ін.), полівітаміни. За 
наявності захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поза загостренням до 
зазначених вище рекомендацій додають вітамін С щодня у дозі до 500 мг; тіаміну 

хлорид 5% розчин (В1) 1,0 внутрішньом’язово № 15–20; 5% розчин піридоксину 

(В6) 1,0 внутрішньом’язово № 15–20; вітамін Е в капсулах 100 мг 1–2 капсули 1 раз 

на добу. 
3. У разі відсутності ефекту від негормональної терапії, направленої на стимуляцію 



гормонопоезу, і при достатній резервній функції яєчок, показана стимулювальна 
гормонотерапія. Застосовують препарати центральної дії (хоріонічний 
гонадотропін). 
4. Замісну гормонотерапію застосовують рідко. Тільки у разі вираженої 
недостатності статевих залоз. У разі первинного гіпогонадизму при відсутності або 
різко зниженої резервної функції яєчок (негативна хоріогонінова проба) 
застосовується замісна андрогенотерапія, при вторинному гіпогонадизмі зі 
зниженою резервною функцією гіпоталамуса або гіпофіза (негативна проба з 
кломіфен"цитратом) застосовується замісна терапія гонадотропними гормонами. 
5. Індивідуальний підхід з урахуванням ступеня ендокринних порушень Г"Г"Г 
системи, тривалості захворювання, віку, стану інших залоз внутрішньої секреції, 
індивідуальної чутливості до препаратів. 
6. Старанний клініко"лабораторний контроль за результатами гормонотерапії. 
Секреторне безпліддя на ґрунті первинного гіпергона% дотропного 
гіпогонадизму 

Ефективність гормонотерапії залежить від стану яєчок до початку лікування. При 
олігозооспермії I–II ступеня та збереженої резервної функції яєчок застосовують 
стимулювальну гормонотерапію анаболічними гормонами, малими дозами і 
короткими курсами андрогенів, антиестрогенів або їхньої індивідуально підібраної 
комбінації. 
1. Анаболічні препарати з малою андрогенною активністю (таблетовані або 
ін’єкційні). 
2. Андрогенні препарати малими дозами, короткими курсами, з урахуванням 
відомих протипоказань (захворювання печінки, пухлини передміхурової залози і 
яєчок). 
3. Спільне застосування анаболіків і андрогенів чергуючись трьох"чотириденними 
курсами (всього в сумі 4–5 курсів) у дозах, зазначених вище. 
4. При вираженій гіперестрогенії у хворих первинним гіпогонадизмом із 
збереженою резервною функцією яєчок у ряді випадків доцільно застосування 
антиестрогенів, які розгальмовують гіпоталамічні структури, що виробляють 
люліберин, завдяки блокаді естрогенних рецепторів гіпоталамуса. 
Найбільш перспективними у плані відновлення генеративної функції є придбані в 
постпубертатному віці первинні форми гіпогонадизму. Стимулювальна 
гормонотерапія у таких пацієнтів при олігозооспермії I–II ступеня дає на 30–60% 
збільшення концентрації сперміїв. Набуті до пубертату первинні форми 
гіпогонадизму (після орхітів, травм, опромінювання яєчок тощо) 
Клінічно перебігають як вроджені форми сперматогенезу або з важкою формою 
порушення навіть до аспермії (хибний синдром Клайнфельтера), або 
олігозооспермії IV ступеня зі стійко сформованим гіпергонадотропним станом. 
Олігозоос" 
 
Секреторне безпліддя на ґрунті вторинного гіпогонадо% тропного 
гіпогонадизму 

З метою лікування застосовують: 
1) препарати гонадотропних гормонів, що стимулюють надходження Т і 
сперматогенез; 
2) препарати, що стимулюють викид гонадоліберину гіпоталамусом 
(антиестрогени); 
3) андрогени у стимулювальному режимі (малі дози, короткі курси) стимулюють 
мейотичну фазу сперматогенезу. 
Лікування ЕТБ 

ЕТБ розвивається на тлі хронічного запалення внутрішніх статевих органів. 



Ступінь гормональних і сперматологічних порушень залежить від тривалості і 
тяжкості запального процесу статевих органів. 
Принцип лікування ЕТБ включає три етапи: I етап: 1–2 курси комплексного 
протизапального лікування хронічного запального процесу чоловічих статевих 
органів: простатиту, епідидиміту, орхіту, везикуліту, диферентиту, уретриту, які 
включають: 
1. Антибактеріальну терапію. 
2. Імунокоригувальну терапію (препарати замісної та імуномодулювальної терапії: 
препарати тилорону, глутаксиму, нуклеїнових кислот, імуноглобулінів тощо). 
3. Ензимотерапія (трипсин, хімотрипсин, рибонуклеаза, гіалуронідаза тощо). 
4. Цитомедини (наприклад, препарати сампросту). 
5. Гепатопротектори (за відповідних показаннях): фітопрепарати, препарати 
ессенціальних фосфоліпідів. 
6. Судинні препарати (артеріотоніки та венотоніки (препарати каштану кінського, 
померанцю тощо). 
7. Антимікотики (флюконазол, ітраконазол тощо). 
8. Уроантисептики (препарати із вмістом екстракту кропиви дводомної, журавлини 
тощо). 
9. Фітопрепарати (карликова пальма, лист кропиви, африканська слива, 
золотушник, гарбуз, томати тощо). 
10. Препарати, які містять цинк. 
11. Препарати незамінних амінокислот: аргініну, етилметилгідроксипірідіну 
сукцинат, який являє собою комбінацію прямого антиоксиданту емоксипіну та 
антигіпоксанту янтарної кислоти. 
12. Препарати для лікування та профілактики оксидантного стресу, що спричинює 
патоспермію. 
13. Фізіотерапевтичне лікування для покращення обмінно"енергетичних процесів у 
тканинах статевих органів. 
II етап – стимуляція рухливості сперматозоїдів: 

1. Вітамінотерапія. 
2. Незамінні амінокислоти. 
3. Біостимулятори, у тому числі препарати плаценти. При наявності 
олігозооспермії I–II ступеня до лікування підключають комплекс для поліпшення 
гормонопоезу та посилення метаболічних функцій печінки. Гормонредукована 
терапія включає також анаболіки або оротат калію. 
4. При ЕТБ з олігозооспермією III–IV ступеня призначають стимулювальну 
гормонотерапію андрогенами або гонадотропінами (короткими курсами). 
III етап – санаторно"курортне лікування 
 (парафін, озокерит, грязелікування, мінеральні води). Курорти Трускавця, 
Бердянська, Куяльника. За показанням III етап може бути ІІ. Ефективність 
лікування щодо поліпшення різних показників спермограми – 40–70%. 
Лікування екскреторно%обтураційного безпліддя 
При запальному генезі обтураційної аспермії лікування проводиться в два етапи: 
I етап – комплексна протизапальна терапія. 
II етап – пластична хірургія (операція на сім’явиносних шляхах).  
 
Лікування поєднаного безпліддя 

В основі поєднаного безпліддя лежить запалення статевих залоз, що виникає на 
тлі гіпоандрогенізації вродженого або набутого характеру. 
Якщо в клінічній картині поєднаного безпліддя переважає секреторний компонент, 
то разом з протизапальною терапією призначають стимулятори сперматогенезу. 
Якщо превалює інфекційно"токсичний (екскреторний) компонент, гормонотерапія 



доцільна лише на другому етапі лікування після проведення комплексної 
протизапальної терапії. 
Лікування імунологічного безпліддя 

1. Десенсибілізувальна терапія (використання презервативів протягом 6–12 міс; 
антиалергійні препарати: для посилення імуносупресії використовують 
глюкокортикоїди). Гліциризинова кислота потенціює дію ендогенних 
глюкокортикостероїдів, володіє протизапальною та протиалергійною дією. 
2. Імуномодулятори (препарати замісної та імуномоделювальної терапії: 
препарати тилорону, глутаксиму, нуклеїнових кислот, імуноглобулінів тощо). 
3. Внутрішньоматкова інсемінація спермою чоловіка (ІСМ). 
4. За відсутності ефекту від проведеної терапії – допоміжні репродуктивні 
біотехнології. 
Допоміжні репродуктивні біотехнологічні методики у лікуванні безплідного 
шлюбу. 
1. Штучна інсемінація жінки сперматозоїдами чоловіка –інструментальне введення 
генетичного матеріалу (сперми) у статеві шляхи жінки з метою досягнення зачаття. 
2. Штучна інсемінація жінки спермою донора. 
3. Екстракорпоральне запліднення, культивування ембріона в лабораторних 
умовах і трансплантація ембріона в матку. 
4. Транспорт гамет у маткові труби. 


