
5-6 ПРИЧИНИ ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО ЗНИЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ 

ФУНКЦІЇ ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ. 

Діагностика захворювань репродуктивної системи чоловіків та 

жінок 
Знання алгоритму діагностики та сучасних нормативів дослідження чоловічої репродуктивної системи набуває все 

більшої актуальності. На цей час близько 15 % подружніх пар мають проблеми з природним настанням вагітності. 

Якщо раніше причиною безпліднoго шлюбу вважали прoблеми із жіночим репрoдуктивним здорoв’ям, тo згідно з 

сучасними даними ВООЗ, на чoловічий фактoр прихoдиться дo 46%. Етіoлогічні чинники змін фертильного 

потенціалу чоловіків остаточно не встановлено. Одним із фактoрів може бути тенденція до збільшення віку 

пoдружніх пар. На це впливають різнoманітні сoціальні фактoри. Відoмо, щo у чoловіків рівень тестoстерону у 

сироватці крoві починає знижуватися вже з 30-35 років зі швидкістю близькo 2–3 % на рік. Планування вагітності у 

віці, кoли внаслідoк зниження резервів гормoнального статусу чoловіків виникає прoгресивне зниження потенціалу 

фертильності, призвoдить дo збільшення кількoсті чоловіків із субфертильними станами, які звертаються по медичну 

допoмогу. В умoвах сучаснoї цивілізації чолoвіки пoстійно кoнтактують із хімічними речoвинами (ксенoбіотиками), 

які шкідливo впливають на гермінoгенний епітелій. Це мoжуть бути прoфесійні шкідливі чинники (рoбота з важкими 

металами, лаками, фарбами та ін.), потрапляння в oрганізм ксеноестрогенів. 

Визначення безпліддя (ВОЗ): під безпліддям розуміють відсутність протягом 1 року і більше вагітності у жінки в 

сексуально активній парі, що не використовує протизаплідні засоби. Тому, якщо немає анамнестичних або інших 

даних про стани, які впливають на фертильність, клініко-лабораторне обстеження починають після 1 року спроб 

завагітніти. 

За останні 100 років 4 рази переглядалися нормативи сперміологічного дослідження. Це пов’язано зі стійкою 

тенденцією до зниження кількісних та якісних середньостатистичних показників спермограми в популяції 

здорових чоловіків. Згідно з рекомендаціями Європейської асоціації урологів (Dohle G. Мужское бесплодие), 

лабораторне обстеження пацієнта повинно проводитися за методологічними рекомендаціми щодо 

сперміологічного обстеження від 2010 року. 

Аналіз еякуляту проводиться із дотриманням певних вимог (згідно з 5 методичними рекомендаціями ВОЗ щодо 

сперміологічного дослідження), а саме: 

Утримання від статевого життя від 3до 5 діб. 

Аналіз не можна робити після захворювання, яке супроводжувалося підвищенням температури тіла.  

Не можна вживати медикаментозні препарати, які можуть впливати на результат обстеження. 

Не рекомендовано напередодні відвідувати лазні та сауни. 

Аналіз бажано здавати безпосередньо в спеціальному приміщенні лабораторії, а не доставляти з дому (це порушує 

температурний режим, що може призвести до неадекватних показників у спермограмі). 

Згідно з 5 методичними рекомендаціями ВОЗ щодо сперміологічного дослідження, для проведення оцінки 

показників повинно використовуватися спеціально розроблене обладнання – камера Маклера. На цей час в 

Україні відомі різні варіанти сперміологічного дослідження. Використовуються камери Горяєва, Маклера та 

сперманалізатори. Також оцінка результатів проводиться за різними методологічними рекомендаціями (1990 р., 

2000 р. та 2010 р.). Внаслідок такого розмаїття, отримані результати дослідження не завжди легко інтерпретувати. 

З приводу референтних значень, які наведені у 5-х методичних рекомендаціях ВОЗ щодо сперміологічного 

дослідження, вони відповідають нижній межі, при якій можливе настання вагітності природним шляхом (інтервал 

вірогідності 95%). 

Нижня межа показників еякуляту людини згідно з критеріями ВОЗ 2010 р.  
Об’єм еякуляту, мл   - 1,5 (1,4–1,7) 

Загальна кількість сперматозоїдів (106)   - 39 (33–46) 

Кількість сперматозоїдів в 1 мл (106) - 15 (12–16) 



 


